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Alkulause.

Länsi-Suomella, jonka alueeseen tutkimukseni yhteismyl- 
lyistä pääasiallisesti rajoittuu, tarkoitan tässä vanhoja Varsinais- 
Suomen, Uudenmaan, Hämeen ja Satakunnan maakuntia sekä 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaata. Niitä alueita, jotka nykyisin lue
taan Keski-Suomeen, olen koettanut mahdollisuuden mukaan 
käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Yhteismyllyjä ja talonpoikain 
keskistä myllylahkotoimintaa on ollut muuallakin maassamme, 
kuten lyhyin vertailuin olen paikoitellen koettanut osoittaa, mutta 
historiallisen lähdeaineiston riittämättömyys olisi tehnyt tutki
muksen Pohjois- ja Itä-Suomen kohdalta liian yksipuolisesti 
muistitietoon nojautuvaksi, ja joka tapauksessa Länsi-Suomi on 
myllylahkojen vanhinta ja varsinaista aluetta. Olen tietenkin 
pääpainon pannut arkisto- ja kirjallisiin lähteisiin ja koettanut 
niiden avulla johtaa historiallisen kehityslinjan kunkin ilmiön 
kohdalta meidän aikoihimme asti. Mutta viimeksimainitun vai
heen kuvaamiseen olen käyttänyt runsaasti muistitietoa voidak
seni siten saattaa havaituksi, että kehitys on ollut katkeamaton, 
elimellinen. Tällä tavalla käytettynä mielestäni parhaiten näyt
täytyy suullisen muistitiedon arvo. Olen kuitenkin koettanut 
mahdollisuuden mukaan välttää rakentamasta sellaisen muistitie
don varaan, jolle en ole voinut osoittaa vastinetta historiallisista 
lähteistä.

Tutkimukseni on ollut kauan valmisteilla, koska se on ollut 
suoritettava vain välityönä muiden tehtävien lomassa. Syksyllä 
1939 puhjennut sota keskeytti myös lähdemateriaalin keräämisen, 
mikä varsinkin tuntuu myllynvuokrasopimuksien ja Satakuntaa 
koskevien tuomiokirjojen kohdalla. Työn pitkäaikaisuudesta joh
tuu muutenkin lähteiden käytön epätasaisuus; esim. toisarvoista 
vanhaa kirjallisuutta olen joutunut käyttämään uudemman ja 
antoisamman ohella.

Olen tähän tutkimukseeni ottanut myllytyyppien rakenteesta 
ja yksityiskohtien rikkaasta nimistöstä vain lyhyen johdannon,
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koska laajempi kuvaus ei olisi sopinut yhteiskuntahistoriallisiin 
kehyksiin, ja kansatieteellinen esitys tästä aineesta on tehtävä 
sinänsä. Kun yhteismyllyt lähes sataprosenttisesti olivat vesimyl
lyjä, en ole paljonkaan kiinnittänyt huomiotani tuulimyllyihin.

Työni nyt valmistuttua on mieluinen velvollisuuteni kiittää 
niitä monia, jotka vuosien varrella ovat minua siinä avustaneet. 
Olen työni edistämiseksi saanut useita apurahoja: Suomen His
torialliselta Seuralta, jonka apurahan turvin saatoin aikoinaan suo
rittaa kirjallisuus- ja arkistotutkimuksia Tukholmassa, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuralta sekä suuren apurahan Talonpoikais- 
kulttuurisäätiöltä. Kiitän näitä seuroja. Edelleen kiitän Suomen 
Muinaismuistoyhdistystä, joka on teokseni kustantanut Kansatie
teelliseen Arkistoon, sekä Sanakirjasäätiötä, joka Sanastajan väli
tyksellä on antanut minun käyttää laajaa asiamiesverkkoaan ja 
aina osoittanut erinomaista auliutta työtäni kohtaan.

Niistä lukuisista henkilöistä, jotka ovat työtäni avustaneet ja 
osoittaneet sitä kohtaan innoittavaa harrastusta, mainitsen ensin 
edesmenneen professori Gunnar Suolahden, jonka kanssa minulla 
oli onni muutamana suvena kulkea keruumatkoilla ja keskustella 
tutkimustehtäväni pääpiirteistä, sekä professori Väinö Voion
maan, joka yliopistossa oli ensimmäinen historianopettajani ja 
jolta aikoinaan sain harrastuksen yhteiskuntahistoriaan; hän on 
vuosien kuluessa minua työssäni opastanut ja avustanut, samalla 
kuin hänen uraauurtavat teoksensa yhteiskuntahistorian alalta 
ovat työlleni paljon merkinneet. Sodanedellisistä vuosista lähtien 
olen aina tarvittaessa voinut kääntyä myös professori Gabriel 
Nikanderin puoleen, joka on minua väsymättä opastanut, ja viimek- 
sikuluneina vuosina olen saanut arvokkaita neuvoja ja ohjausta 
edelleen professoreilta Jalmari Jaakkolalta, Albert Hämäläiseltä, 
Arvi Korhoselta ja V. K. Noposelta. Nuoremmista avustajistani 
mainitsen vain trit T. I. Itkosen, K. Vilkunan ja Eino Jutikkalan 
sekä maisterit E. A. Virtasen ja Hannes Tepon. Kaikille näille ja 
monille mainitsematta jääneille esitän tässä sydämellisen kiitoksen. 
Jos työni jotain Suomen talonpoikaisluokan historian tutkimukselle 
merkitsee, olen siihen päässyt vain monien yhteistyöllä, niidenkin 
satojen henkilöiden, jotka ovat muistitietoa näistä asioista tallen
taneet.

Forssassa huhtikuun 28. pnä 1944.
Tekijä.



JOHDANTO.

1. Varhaisimmat tiedot Suomen myllyistä.

Painetuissa asiakirjakokoelmissa tavataan vain kolme mainin
taa 1300-luvun myllyistämme: 1352 mainitaan Maarian Halisten- 
koskessa Turun piispan mylly sekä 1384 Lohjan pappilan mylly 
ja Boo Jooninpojan testamentissa mylly Cazsakyrro-nimisellä 
maatilalla, jonka sijaitsemispaikkaa ei tunneta.1 Lisäksi muuta
mien myöhemmin mainittujen myllyjen alkuvaiheet voidaan joh
taa 1300-luvulle. Kun Mynämäen käräjillä 1432 osoitettiin, että 
Pentti -nimisen Tuokilan talollisen isoisä oli perinnönjaossa saa
nut kaksi osaa Raukkaan myllykoskesta, on myllyn täytynyt siinä 
sijaita jo 1300-luvulla. Inkoon käräjillä 1453 Jäb Ryken ja hänen 
jakoveljiensä ylimuistoisena nautintana mainitun myllyn on niin
ikään pitänyt olla peräisin jo edelliseltä vuosisadalta. 1300-luvulle 
viitannee edelleen Hauhon Vihavuoden kosken myllynsijoja 1472 
jaettaessa käytetty sanonta, että niistä muudan oli kuulunut 
eräille Hauhon kylille »jo pakanuuden ajoista lähtien», sekä v:lta 
1487 oleva tuomio, jossa todettiin yhden osan Tuuloksen Teuron- 
kosken myllystä olleen kantajan vanhemmilla jo »ylimuistoisista 
ajoista».2

1400-luvun alkupuolelta lähtien tiedot vesimyllyistä —  var
sinkin kun otamme lukuun myllyn olemassaoloon viittaavat pai- 
kannimetkin —  lisääntyvät asiakirjoissamme huomattavasti. Pai
netuissa lähdejulkaisuissa mainitut myllyt on seuraavaan asetel
maan otettu 25-vuotisiin ajanjaksoihin ja eri maakuntien osalle

1 FMU I 256, 394 (mitt godz i Finland, som heeter Cazsa Kyrro med the quam, 
som thet tili hörer), 395 (Lohja 1384).

2 FMU III 39 (som hans fader fadher Thoke haffde medh arff skiffte fangit 
ti sich). FMU IV 51: Pohjan laamanninkär. 1686,, öö 1: 20. Hauhon talvi- 
kär. 1685, bb 11: 5. Johan Larssonin selostus v:lta 1651, Topographica Hauho. 
Bidrag I 47.
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jaoiteltuina. Luettelo käsittää vain varmat tapaukset, myös pai
kannimet; milloin ei ole voitu tarkkaan päätellä, onko kysymyk
sessä kokonaan uusi mylly vai jo ennen mainittu tai tarkoite
taanko yhtä vai useampaa myllyä, on kulloinkin huomioitu vähim
mäismäärä3:

1400—24 1425—49 1450—74 1475—99 1500-

Varsinais-Suomessa . . 2 5 3 3 4
Hämeessä ................... 6 2 12 24 8
Uudellamaalla............. 1 2 11 — 1
Satakunnassa ............. 2 2 4 5 6
Viipurin linnaläänissä — — 1 — —

A s i k k a l a :  1474 »Ylennän» joenpolven mylly, Bidrag 1 7. — 1483 Padas
joen käräjillä Nicki Myllyöxeld ( =  Myllykselä), Bidrag I 24. — 1484 Mylly-

Karttaselityksessä »tila» =  rälssitila. Kartasta puuttuu Vanajan pappilan 
mylly sekä Marttilan ja T.l. Kosken myllyt. Mukaan ei ole otettu tapauksia, 
jolloin kauppakirjassa kaavamaisesti mainitaan: aker ok engh, hws ok jord,
tompthom, quarnastadom tai: hws, tompt, jordt, aker och engh skogh
och fiske vatn, qwem eile qwamstada, j votho och j to rro  , Tällaisissa

A  yhteismyliy.

p( piispan, luostarin 
tai papin mylly.

O  aatelisen mylly 
ja tilan mylly.

B  talonpojan mylly. 

A kruunun mylly.

O  muu tieto myllystä.

%
. ■ «  0 

SUOMEN VESIMYLLYJÄ KOSKEVAT MAININNAT KESKIAJALTA.
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kallio rajana, Bidrag I 12. — 1488 Äiniön (Einiälän) kylän mylly, Bidrag I 16.
— 1491 Vääksynvirran uusi ja vanha mylly (käsitetty yhteisiksi), Bidrag 18 . — 
1494 Myllyjärvenkosken yhteismylly, Bidrag I 17.

E l i m ä k i :  1481 Kesolan mylly rajana, Bidrag I 33.
E s p o o :  1492 pappilalle luvattu rakentaa mylly, FMU V 374.
H a t t u l a :  1405 ostettu pappilalle Mierolan kylästä mm. mylly ja myl-

lyhpaikka, FMU VIII 369. — 1445 Ohtojoella yhteismylly, AH VI 263.
H a u h o :  1434 Vihavuoden koskessa myllynpaikkojen jako, VA Topo-

graphica Hauho, Johan Larssonin selostus v:lta 1651. — 1472 Hyömäen, Alvettu- 
lan ja Matkantaan kylien yht. myllynpaikka, Hauhon talvikäräjät 1685, bb 11: 5.
— 1484 Vihavuoden koskessa Portaan ym. kylien yhteismylly, Bidrag I 46. — 
1487 Teuronkosken keskimmäinen mylly, Bidrag I 47. — 1489 Rokaskosken ky- 
länmylly, Bidrag I 64. — 1490 Akkalan koskessa yhteismylly, Bidrag I 65.

H o l l o l a :  1469 Pipon myllyn polvi, Bidrag I 76. — 1477 yhteismylly,
Bidrag I 73. — 1485 Sairakkalassa yhteismylly, Bidrag I 79. — 1498 kahden ky
län koski Sairakkalan ja Hatsinan välillä, Bidrag I 71. — 1499 Pipon mylly 
rajana, Bidrag I 72.

I n.k o o: 1450 Ingarskilan ja Rädkilan kylien rajana mm. myllypato
koskessa (mit j kwern dämmen jn j forsen), FMU in  490. — 1453 Alkkilassa 
yhteismylly FMU IV 51, Pohjan laamanninkär. 1686, öö 1: 29.

J a n a k k a l a :  1411 Hakoisten kartanon mylly, FMU 117. Vrt. Hattulan
ym. pitäjien talvikäräjiä 1625, ee 2:85. — 1490 kaksi kirkonmiesten myllyä 
Tervakoskessa, FMU V 253, REA 552.

K a k s k e r t a :  1461 Myllykylä, Quemeby, FMU IV 173.
K a l a n t i :  1490 Vohdensaaren asukkaat luovuttavat myllynpaikan Joa

kim Flemingille, FMU V 293. Myös talonpojilla myllynpaikka.
K a n g a s a l a :  1427 papin mylly, FMU II 382. — 1480 Antti Huitti (An

ders Hwijtte) myy kaksi Sarsankosken myllyä Viikin herralle, Ylä-Satakunnan 
tuomarille Erik Ragvaldinpojalle, FMU IV 524 (1482 samasta, FMU V 53,
n:o 3951). Kangasalan ja Oriveden käräjät 1682, nn 2: 59—60. Vrt. Jutikkala, 
Vääksyn kartanon hist. 17 ja Kaukovalta, Pirkkalan heimo- ja keskiaika 125.
— 1510 rajana Myllyn selkä kiwi, FMU VII 89.

K a r j a a :  1451 Raaseporin tileissä mainitaan 25 mk:n tulot myllystä,. FMU 
IV 20. — 1457 muuan tila Mustiossa (Svartä) annetaan toisen hoitoon mylly- 
osuuksineen (käsitetty yhteismyllyksi), FMU IV 124. — Mölnarby oli uuden 
ajan alussa »Rasabolin» verokunnassa, Voionmaa, Keskiajan kruununkartanot 
Suomessa 14.

K o k e m ä k i :  1466 Ylistaron kylässä kaksi talonpoikien myllyä, FMU
IV 269. — 1525 Ylistaron kylässä myllyriita, FMU VIII 148. — 1525 riita Hau- 
volan ja Havingin koskien myllynpaikoista (nyk. Harjavallassa), FMU VIII 
177; Kokemäen pit. syyskäräjät 1638, mm 4:301.

K o s k i  II. 1.: 1483 yhteismylly, Bidrag I 83.
K o s k i  T. 1.: 1500 Tuimalan mylly Patakoskessa, Marttilan syyskär. 1652, 

cc 7:109 (3).
K u l s i a l a  (Tyrväntö): 1509 Lauri Koppapään mylly, Bidrag I 295.
K u u s j o k i  (Halikko): 1429 Mölmabacka, FMU II 399.
L a m m i :  1435 mainitaan pappilan rajoja määrättäessä: Bengtz qwer-

nestadh, FMU III 94. — 1468 rajana Myllytäki, Bidrag I 106. — 1470 Evonkos- 
ken myllyjä (hws), Bidrag I 109. — 1473 Arrajoen mylly, FMU IV 395. — 1492 Keko- 
kosken yht. mylly, Bidrag I 114. — 1503 Olavi Tavastin ja Olavi Orihinhuulen 
ja hänen kumppaniensa mylly Kinnaskoskella, FMU VI 274. — 1504 sama

kauppakirjoissa esiintyy mylly ja myllynpaikka keskiajan painetuissa asia
kirjoissamme n. puolisataa kertaa, varhaisimmin Tenholassa v:lta 1382.
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Kinnaskosken mylly, FMU VI 280—1. — 1511 Anna Tottin (Henrik Bitzin les
ken) mylly Lieson kylässä, FMU VII 123, 126, 173.

L e m p ä ä l ä :  1455 Kuokkalankoskessa Pentti Lydekenpoika Djäknin 
(Ylä-Satakunnan tuomarin) uusi mylly sekä vanha myllynpaikka, jota Kuok
kalan kyläläiset ja Lempäälän kirkkoherra nauttivat, ilmeisesti yhdessä, FMU 
IV 75—6 (samasta tuomio v:lta 1458, FMU IV 136—7). Vrt. Kaukovalta, Pirkka
lan heimo- ja keskiaika 124.

L i e t o :  1418 Ilmaristen kylässä talonpoikien mylly, josta osa myyty Olavi 
Tavastille, FMU II 183. — 1421 Mäkkylän, Nautelan ja Hakulan kylien yhteinen 
mylly, Liedon talvikäräjät 1693, kk 10: 89—92.

L o h j a :  1384 pappilan, ennen talonpoikien mylly, FMU I 395. — 1418
rajapaikkana Rosenjoessa Quemefors (Myllykoski), FMU II 13. Sama v:lta 1442, 
FMU III 271. — 1442 Vejbyn eli Veijolan kylän sekä Siuntiossa sijaitsevan 
Lempansin kylän rajalla Moision mylly ja Veijalan (Veyeby) mylly, FMU III 227.

L o i m a a :  1413 Ilolan ja Mannisten kylillä osuus Loimaan Loimijoen
myllyistä (laskettu niitä olevan kaksi), FMU II 145; Loimijoen käräjät 1637, 
mm 4: 229.

M a a r i a :  1352 piispan mylly Halistenkoskessa, AH III 4, REA 98 ja 
FMU I 256. — 1407 piispa Beron (Björnin) myllyn pato samassa koskessa, REA 
234—5. — 1468 samassa koskessa sekä luostarin että talonpoikien mylly, REA 493, 
FMU IV 307.

M a r t t i l a :  1514 kylänmylly, Halikon laamanninkär. 1688. öö 1:163—4.
M e s s u k y l ä :  1466 Tammerkoskessa kolme yhteismyllyä, FMU IV 255.
M i e t o i n e n :  1432 Raukkaankoskessa ainakin kolme talonpoikien myl

lyä, mutta lähteestä ei käy selville, olivatko ne yhteisiä (1. Tuokilalla vanhas
taan »öffra quarna staden»; 2. Tuokilan vanha myllyhuone oli ennen alemman 
padon luona; 3. Raukkaan Pietin (Peder i Raukas) myllyhuone, joka määrät
tiin hävitettäväksi), FMU III 39—40; samasta tuomiosta vahvistus 1472, FMU IV 365.

M o u h i j ä r v i :  1509 Selkin kylässä rälssimylly, FMU VII 65. Kar
kun talvikär. 1624, nn 1:41 (mylly ollut sitä ennen Hyynilän ja Selkin kylien yht.).

N a a n t a l i :  1446 erinäiset henkilöt Viialasta, Kultarannasta ja Kuko-
lasta antavat Naantalin luostarille luvan rakentaa maalleen vesimyllyn, AH III 70.

O r i m a t t i l a :  1469 rajapaikkana Pyrinmyllinpolvi, FMU IV 332.
P a i m i o :  1476 rajana Myllenvaha. Samassa mainitaan kolme myllyn

paikkaa, joista yksi annetaan »S:te Brita oc Nils Persson», toinen Vartsalan 
ja kolmas Meltolan talonpojille. Todennäköisesti koskessa oli myös kolme 
myllyä, joista kaksi talonpoikien yhteisiä, FMU IV 442—3.

P e r n i ö :  1477 Myllynoja, FMU IV 468. — 1447 asetettiin Perniössä talon
poikien velvollisuudeksi myllyjen rakentaminen Helgän (Pyhäjoen) kuninkaan
kartanoon, FMU III 415.

P i r k k a l a :  1509 (tai 1508) mainitaan tuomari Jeppe Volmarinpojan
(Jäppe Ffolmarsson) mylly, jonka piispa Johannes oli antanut rikkoa; täällä 
ehkä myös piispan mylly, FMU VI 557. Ks. Kaukovalta, Pirkkalan heimo- ja 
keskiaika 105—6. — 1509 jalkamylly Emäkoskessa Taipaleen ja Nokian kylien 
rajana, FMU VII 7.

P o r v o o n  p i t ä j ä :  1480 Kirsten Stensbölestä jakaa vävyilleen Tyyste-
rinkylän myllyn (qwarnene), FMU IV 523.

R a i s i o :  1463 Turun linnan (kruunun-)mylly; täällä myös tuulimylly,
Birger Trolles skatteräkenskap för Äbo slott 1463—64, Bidrag I 338.

R y m ä t t y l ä :  1521 laamanni Henrik Steninpoika ostaa Kauppilan ky
lältä Myllynojan myllyn ja lahjoittaa sen Rymättylän pappilalle (talonpojilla 
täytyi todennäköisesti olla toinen mylly), FMU VIII 65—6.



S i u n t i o :  1469 Ödiskullan tila jaettu Lammin käräjillä ja siinä »tomptt 
aaker Eng skogh kvarnn» (ei tunnu kaavalta), Bidrag I 99. 1472 Munksin ky
lässä (Munckkaby) kolme talonpoikien myllyä, FMU IV 381. — 1517 rajana 
Qwarnebergs kleff, FMU VII 472. — 1536 Qverneby, AH V 327.

S y s m ä :  1462 rajana Leppälahden (Läppälahden) mylly, FMU IV 187. — 
1469 sai Heikki Luhangasta vapaaksi myllynsijansa Sysmän kär., Bidrag I 89; 
mylly oli Nuoramoisten Maatiaisvirrassa (Juvelius, Sysmän pit. hist. 238). — 
1487 Kahanalhon yhteismyliy, Bidrag I 92. — 1569 Rapalan talon alaisuudessa 
on ylimuistoisista ajoista ollut Virtainjoessa Saarenkosken myllyvirta, Bidrag 
IV 380, vrt. Sysmän pit. hist. 238.

S ä ä k s m ä k i :  1420 kaksi Olavi Tavastin jälkeläisten myllyä poltettu
ja polttajat rakentaneet kaksi myllyä tilalle (käsitetty yhteismyllyiksi), FMU II 
270. — 1455 Valkeakoskessa Lahisten mylly, FMU IV 72—3. — N. 1455 samassa kos
kessa Olavi Niilonpoika Tavastin mylly, FMU IV 94. — 1469 Valkeakoskessa 
Niilo Tavastin mylly (tai myllyt, thee öffuersta quarnar), FMU IV 326. — 1469 
Valkeakoskessa Olavi Tavastin myllyjä (thee quarnar); näistä jälleen yksi 
poltettu (Oloff quam brände vpp), FMU IV 332. — 1502 tuomittiin Hauhon 
käräjillä Olavi Jönssinpojalle Lahisista Apiankoski ja siinä olleet myllyt, jotka 
kaksi Listtulan miestä oli Olavi Tavastin perillisiltä anastanut, Bidrag I 
56—7. — 1506 Valkeakosken mylly, ilmeisesti yhteismyliy, koska Tuomas Rää- 
riälle (Rärie) tuomittiin siitä osuutensa mukainen osa, Bidrag I 208. — 1508 
Hemminki Joninpoika on laittomasti rakentanut ratasmyllyn, Bidrag I 224. — 
1509 Valkeakoskessa kruunun-(lmnan-)mylly, Bidrag I 201 — 1511 Valkeakos
kessa Henrik Bitzin omistama Lahisten mylly, FMU VII 123. Vrt. Jutikkala, 
Sääksmäen pit. hist. 139, 142—3.

T a r v a s j o k i :  1514 Paimion Kuoppilan ja Tarvasjoen Mäentaan kylillä
yhteinen mylly Tarvasjoen koskessa, Marttilan laamanninkär. 1608, öö 1: 72.

T e n n i l ä  (Kärkölä ja Koski H.I.): 1478 riita Kopaskoskesta, Bidrag I 
32. — 1490 Savijoen mylly rajana, Bidrag I 40.

T u u l o s :  1455 Syrjäntaan myllykoski (Olavi Niilonpoika Tavastin),
FMU IV 93. — 1473 Kalsalan ja Teuron myllyt, FMU IV 390. — 1478 Teuron 
mylly, FMU IV 496. — 1484 Enäkoski ja Pudaskoski »medh bädhe Hwss och 
Mierdar» tuomittu ryhmälle talonpoikia, Bidrag I 45. — 1487 Teuronkoskessa 
ilmeisesti 3 myllyä, joista  ̂keskimmäinen yhteismyliy, Bidrag I 47. — 1511 Henrik 
Bitzin lesken Anna Tottin (Lahisista) ja Akseli Illen jälkeen jäänyt Pohjan 
mylly, FMU VII 126, 173.

V a n a j a :  1538 mainitaan laamanninkäräjillä. että Tyrinmylly oli kuu- 
limut Vanajan pappilalle yli 100 vuotta. Laguksen kok. 147: 95.

V e h k a l a h t i :  1458 Myllyoja, Myllykylä, Rosen, Vehkalahden pit. hist. 
I, 139, 144, 146.

V e s i l a h t i :  1501 rajapaikkana Vesilahden Laukon ja Karkun Sarkolan 
välillä mm. Iespes qvarn ja Hugmarkoskij. FMU VI 201. Sama Humarkäski 
mainitaan rajana jo 1473. FMU IV 499.

Tämän mukaan tunnetaan ainakin satakunta Suomen keski
aikaista vesimyllyä. Näistä lähes puolet (52) oli Hämeessä. Sata
kunnan 19 myllystä 10 sijaitsi Ylä-Satakunnan suurissa koskissa 
ja 4 Kokemäellä. Etäisin mylly sisämaassa mainitaan tällöin Sys- 
mästä.4 Painetuissa asiakirjakokoelmissa tavataan vasta 1550- 
luvulta tietoja Savon ja Pohjanmaan myllyistä.5 —  Vesimyllyjen

* Tammerkoskessa 3 (FMU IV 255), Nokiankoskessa 3 (FMU VI 557 ja
VII 7) ja Kangasalla 4 myllyä (FMU II 382, IV 524, VII 89). Muut lähde
viitteet karttaselityksessä.

5 Lapvedeltä (Lappeelta) mainitaan 1555 Tokkomylly (AH III 328), 1561 Savon

13
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esiintyminen keskiajan loppuun mennessä vastaa siis suunnilleen 
samanaikaista kiinteän kyläasutuksen ja pelto viljelyksen leviä
mistä.6

Sen perusteella, että Suomen mylly sana johtuu suoraan mui
naisruotsin möllu ja myllu muodoista7 ja että lähes koko muu
kin myllyterminologia on ruotsalaisperäistä8, voidaan olettaa, että 
koneellinen mylly —  jauhin- eli käsikivien vastakohtana —  on 
saatu meille Ruotsista. Ja kun noiden ruotsin möllu, myllu ja 
mylna-sanojen tiedetään Ruotsissa 1200-luvun lopulla vaihtuneen 
vanhoihin germaanilaisperäisiin sanoihin kvaem, quaern, joilla 
alkujaan tarkoitettiin vain käsimyllyä, vesimyllyn on täytynyt 
sitä ennen kotiutua meille.9

Pellosniemeltä Myllykangas ja Myllerisen maa (Streng, Nuoremmat ruot
salaiset lainasanat 126—7). — Pohjanmaalta mainitaan käsilläolevissa asia
kirjoissa ensimmäisen kerran vesimylly 1556, Ilmajoen Tuoresluomasta 
(Ilmajoen kevätkäräjät 1655, rr 9: 110, tuomio viita 1556). V. 1557 maini
taan Korsholman kuninkaankartanon tileissä puromylly, v. 1579 Pietarsaa
ren ja Kaarlepyyn pitäjistä muutamia tullimyllyjä, jotka virta oli vienyt; 
sijaan annetaan rakentaa tuulimyllyjä, joita ei veroteta (Akerblom, Vörä 
sockens hist. I 325—6). — V. 1566 mainitaan Jyväskylän Korttajärven vesi
mylly (Repo, Jyväskylän kunnan hist. 309) ja 1586 Rautalammilta pari 
jalkamyllyä (Jalkanen, Rautalammin vanhan hallintopitäjän hist. 167).

6 Vrt. Suomen maantieteen käsikirja 426 ja Suomen Kulttuurihist. I: 91—100.
7 Mylly ja mylläri -sanojen alkuperästä ks. Ojansuu, Virittäjä 1905, 64 ja 

Streng, Nuoremmat ruotsalaiset lainasanat 126—7, Söderuiall, Ordbok öfver 
svenska medeltidsspräket ja Hellquist, Svensk etymologisk ordbok 375, 479.

8 Virittäjä 1897, 44, 1900, 130, 1902, 122, 1905, 64 ja 1911, 8; ränna =  ränni, tut 
=  tuutti, öga =  silmä, sigel =  siili(rauta), hjul =  hiulu, vesipyörä, 
damrn =  tammi, pato, bossu — pussa (Levander, Livet i en Älvdalsby 10) jne. 
Vrt. myös August Ahlqvist, De vestfinska spräkens kulturord 41. Setälä 
(Sammon arvoitus 244) asettaa muinaisskandinaavisen kirnu sanan, josta 
suomalainen kirnu, gootin qaimus sanan kanssa yhteyteen.

8 Ruotsin maakuntalait puhuvat vesimyllyistä sellaisessa vakiintuneessa muo
dossa, mikä osoittaa niiden olleen käytännössä jo  kauan ennen kuin lait 
olivat saaneet lopullisen asunsa. Rabenius arvelee (Om Sädes Quamar 
I 9), että vesimyllyjä oli käytetty Ruotsissa jo  1000-luvulla tai ehkä ennen
kin. 1200-luvun alussa mainitaan vesimylly Nydalen luostarin tilalta ja 
kuningas Eerikin kirjeessä viita 1223; samalta vuosisadalta mainitaan mui
denkin luostarien lahjaksi saamia myllyjä. — Herman Sundholm (Tidiga 
vattenverk i Sverige 329) todistelee vesimyllyn saadun Ruotsiin suoraan 
itägooteilta ehkä jo  300-luvulla. — Virosta mainitaan vesimylly ensi kerran 
1250 (Paul Johansen, Siedlund und Agrarwesen der Esten 86) ja Norjassa 
käytettiin vesimyllyjä jo  13. vuosisadalla (Fredrik Gr0n, Om kostholdet i 
Norge 44).

Vanhemmassa Länsigöötanmaan laissa, joka koottiin 1200-luvun alussa, 
samoin nuoremmassa, joka on kokoonpantu vuosisadan lopulla, ennen 
vuotta 1285, käytetään vielä yksinomaan muotoja myllu, mylly, möllö sekä 
Uplannin laissa, joka sai kuninkaan vahvistuksen 1296, mylnu sanaa.
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Vesimyllyjen jo keskiajalla vakiintunutta asemaa todistanee 
sekin, että useilla 1400-luvun vesimyllyistämme oli omat erisnimen- 
sä, joka ei ollut sama kuin sen kosken, missä ne sijaitsivat. Orimatti
lasta esim. mainitaan tuolta ajalta Pyrinmylly, Hollolasta Pipon- 
mylly, Vanajasta Tyrinmylly, Sysmästä Kahanalho, Asikkalasta 
Rukkamylly ja Tyrvännössä Koppapään mylly.10

2, Ensimmäiset maininnat lahkonmyllyistä.

Nuo keskiajan vesimyllymme kuuluivat kruunulle, rälssimie- 
hille, luostareille, kirkonmiehille, pappiloille ja talonpojille. Vii
meksimainittujen myllyistä oli suurin osa yhteisomistuksessa. Täl
laisia myllyjä mainitaan näet yhteensä ainakin 42 seuraavista 
pitäjistä ja aikoina: 1413 Loimaalta kaksi, 1418 ja 1421 Liedosta, 
1468 Maariasta, 1476 Paimiosta kaksi, 1514 Marttilasta ja Tarvas- 
joelta, 1521 Rymättylästä; 1420 Sääksmäeltä kaksi ja 1506 kolmas, 
1455 Hattulasta, 1477 ja 1485 Hollolasta, 1487 Sysmästä, 1488, 1491 
ja 1494 Asikkalasta yht. neljä, 1478 ja 1487 Tuuloksesta, 1472, 1482, 
1489 ja 1490 Hauholta, 1488 H.l. Koskelta, 1492 ja 1503 Lammilta; 
1384 Lohjalta, 1453 Inkoosta, 1457 Karjaalta, 1472 Siuntiosta

Mutta Itägöötanmaan laissa, joka Schlyterin mukaan on koottu jälkeen 
|V:n 1290, käytetään möUu sanan ohella jo kvaem  sanaa (Florin, Försök 
tili en framställning 3, 7; Forsman, Suomen lainsäädännön hist. I 75—91). 
Vanha goottilainen sana kwäm  eli quarn. jolla alkuaan tarkoitettiin käsi- 
myllyä, jauhinkiviä, työnsi Skandinaviassa syrjään myllu yms. muodot. Sak
san kielessä oli käynyt päin vastoin: tultuaan lähempään kosketukseen roo
malaisen vesimyllyn ja siihen liittyvän sanaston kanssa saksalaiset hyl- 
käsivät quarn, quern -sanat myllyn merkityksessä ja omaksuivat Mühle 
sanan (Koehne, Das Recht der Mühlen 5. 12—13). — Rabenius (Om Sädes 
Quamar I 12) huomauttaa, että Suomeen on myllyjen käyttö tuotu joko 
»Eerik Pyhän aikana» tahi heti 12. vuosisadalla, jolloin mylnu vielä lienee 
ruotsissa ollut käytännössä. — Paikannimissä esiintyvät nuo molemmat 
myllyä merkitsevät sanat. Ruotsin kielen vanhalla alueella on laskettu olevan 
n. 325 vanhaa Kvarn-alkuista paikannimeä ja vain 80 Mölle-alkuista. 
Tanskan vanhoissa maakunnissa sen sijaan on n. 30 Kvam ja n. 60 Mölle 
-alkuista paikannimeä (Sundholm, m.t. 329). — Myös norjassa käytettiin 
keskiajalla rinnan muotoja mylnu, myinä, m0lle ja kvern (Grpn, m.t. 
42—3). — Turun ruotsinkielisessä saaristossa käytetään vielä kvam  sanaa 
merkityksessä huhmar (prof. Nikanderin tiedonanto). Mainittakoon myös 
muutamia vanhoilta muodoilta tuntuvia myllytyyppisiä paikannimiä: 
Räisälässä Mölle salmi 1581 (Sirelius, Suomalaisten kalastus III 453), Lap- 
väärtissä Mälnänkoski, Karijoella Myllanjoki, Närpössä Mälnbäck (v:n 1875 
maakirja). Karjalassa puhutaan vehnäismöllystä ( =  mureke; Häyhä, 
Kuvaelmia Itä-Suomen vanhoista tavoista, Kesäaskareet 63).

10 Ks. lähteet karttaselityksestä.
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kolme; 1455 Lempäälästä, 1466 Kokemäeltä kaksi ja Tammerkos
kelta kolme.11

3. Tulli- ja  kotitarvemyllyjen välinen taistelu 
keskiaikana.

Aatelin ja kirkon omistamat vesimyllyt erosivat siinä suh
teessa talonpoikain myllyistä, että ne enimmäkseen kuuluivat ns. 
omaperäis- eli odaalimyllyjen (odalkvarnar) kameraaliseen ryh
mään.

Näiden tunnusmerkkinä tavallisesti oli erilliseksi tilaksi mer
kitty myllynsija, johon kylän tai sitä suuremman jakokunnan 
osakkailla ei ollut osuutta, edelleen niiden ammattimainen ja etu
oikeutettuun asemaan tähtäävä jauhatustoiminta, niiden teknil
lisesti parempi kunto ja myös niiden asema kruunun verotus- 
objektina. Vakinaisesti palkatut myllärit jauhattivat niissä sivul
listen viljaa korvausta, tullia vastaan. Tästä ne saivat nimekseen 
tullimylly (tullkvam), mitä nimitystä Suomessa alettiin 1500- 
luvun jälkipuoliskolla käyttää odaalimyllyn rinnalla. Tullimyl- 
lyjä rakennettiin siis ansiotarkoituksessa, jopa erityistä elinkei- 
nonhaaraa silmällä pitäen.

Keskieurooppalaisen käsityksen ja käytännön mukaan kruunu 
pyrki tullimyllyjen privilegioiden antajaksi saadakseen kiinteäm
män otteen myllyveroon, jonka kannosta johtuen tullimyllyjä var
sinkin myöhempinä vuosisatoina nimitettiin yleisesti myös vero- 
myllyiksi. Keskiaikaisen ammattikuntalaitoksen ja elinkeinon- 
suojelun tapaan tullimyllyjen tuli saada ympäristönsä viljanjau- 
hatuksen yksin- ja etuoikeus, lähitienoille myöhemmin perustet
tujen tai perustettavien myllyjen edellä. Maakunta- ja maanlaeissa 
ei tosin puhuttu odaalimyllyjen etuoikeuksista. Niissä kyllä kiel
lettiin rakentamasta myllyjä toisille haitaksi, mutta sillä tarkoi
tettiin suojella maanomistajia, kalastuksenharjoittajia sekä vesi
laitoksen rakentajia veden patoamisen vahingollisilta seurauksilta. 
Nämä määräykset otettiin kuitenkin lähtökohdaksi pyrittäessä 
hankkimaan tullimyllyille parempi asema kuin kotitarvemyllyillä 
oli. Talonpoikain kotitarvemyllyjen poistamisvaatimuksissa pääs
tiin vetoamaan myös ns. Vexiön säädöksiin, jotka mainitaan 
annetun 1401 ja 1414. Niiden mukaan yksinkertaisimmat vesi-
n  Ks. lähteet karttaselityksestä.
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myllyt (niitä sanottiin jalkamyllyiksi, jotqvarn, s. 66), jotka eivät 
sijainneet vanhoilla myllynsijoilla tai jotka rakennettiin säädösten 
julkaisemisen jälkeen, oli 40 mk:n sakon uhalla revittävä 6 viikon 
kuluessa. Myllyn laittomasta rakentamisesta tuomittiin 3 mk:n 
suuruiseen sakkoon, mikä oli sama kuin maanlain määräämä 
sakko vahinkoa tuottavan myllyn rakentamisesta. Vexiön sää
dösten nojalla koetettiin siis maanlain määräyksille antaa se tul
kinta —  näin huomauttaa sekä N o r d s t r ö m  että H o lm b ä c k  — , 
että uusi mylly aina vahingoitti toista, koska se vei jauhatusta 
vanhalta myllyltä ja sillä tavoin pahana kilpailijana vähensi tulli
tuloja. Odaalimyllyjen omistajat koettivat siten pakottaa talon
pojat jauhattamaan viljansa heidän myllyissään. On epätietoista, 
mikä vaikutus v:n 1414 säädöksellä oli talonpoikain myllyjen 
hajoittamiseen, huomauttaa Holmbäck. Hän pitää säädöstä väären
nyksenä, mutta myöntää, että siinä alulle pantu laintulkinta, niin 
mieletön ja advokatorinen kuin se nykyajan mielestä onkin, vai
kutti 1400-luvun lopulta lähtien lainsäädäntöön ja saavutti lopulta 
tarkoituksensa.12

Siitä päättäen, että kielto jalkamyllyjen rakentamisesta oli 
usein toistettava, talonpojat eivät luopuneet oikeaksi katsomas
taan kannasta, ikivanhasta oikeudestaan. V. 1474 olikin myön
nyttävä siihen, että jalkamyllyjä saatiin kyllä rakentaa, mutta 
niitä piti käyttää vain omistajan omaan tarpeeseen. 40 mk:n sakon 
uhalla niihin kiellettiin ottamasta tullijauhatusta. Sama säädös 
vahvistettiin Kalmarin valtiopäiväpäätöksessä 1483, jossa lisäksi 
säädettiin, että jalkamyllyjä, jotka eivät vahingoita odaalimyllyjen 
tullijauhatusta, saadaan pitää vain, mikäli niitä voidaan käyttää 
kautta vuoden, ja mikäli niiden tullituloista maksetaan puoli 
kruunulle taikka maanomistajalle. Mutta kun näiden lievennysten 
seurauksena jalkamyllyjä sitten rakennettiin Ruotsissa siksi 
runsaasti, että odaalimyllyjen tullitulot sen johdosta vähenivät, 
ja laittomiakin jalkamyllyjä sanottiin rakennetun, niin valtaneu- 
vosto antoi 1485 uuden säädöksen. Siinä sallittiin pysyttää vain ne 
jalkamyllyt, jotka sijaitsivat siksi syrjäisillä seuduilla, ettei niistä
12 Bidrag V 77, 185. Juel, Om mantalspenningar I 45—7. Rabenius, m.t. 29—30.

Vrt. Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 349. Nordström, Om qwarnar.
Holmbäck, Kvamkomissionerna 6—8. Erixon, Skultuna bruks hist. II 525.
Bonsdorff, Debitering- och beskattningsverket 162—4. »Udelqvarn», Vähän-
kyrön talvikäräjät 1667, s. 1:35.

2
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ollut odaalimyllyille haittaa. Muiden jalkamyllyjen purkamisesta 
annettiin tuomioita. Uuden säädöksen toimeenpano kohtasi kui
tenkin hankauksia. Sen soveltamisesta lienee myös valitettu Arbo- 
gassa 1488 kokoontuneelle valtaneuvostolle. Kuitenkin säädös 
uudistettiin, ja vähän myöhemmin valtionhoitaja antoi käskyn, 
että kaikki jalkamyllyt oh kuuden viikon kuluessa revittävä.13

Meillä ei ole tietoja siitä, vaikuttivatko Ruotsissa annetut 
säädökset maamme kotitarvemyllyjen käytön rajoittamiseen. Meil
lähän oli vielä 1400-luvulla sekä odaali- että kotitarvemyllyjä suh
teellisestikin paljon vähemmän kuin Ruotsissa. Kuitenkin on syytä 
mainita, että Sääksmäen Valkeakosken myllynsijoista käytiin 
kautta koko 1400-luvun kiivaita riitoja Tavastien ja Sääksmäen 
talonpoikien välillä. V :n 1420 oikeudenkäynnistä nähdään, että 
Liattulan talonpojat —  ilmeisenä johtomiehenä Simo Heikinpoika 
—  olivat polttaneet Olavi Tavastin perillisiltä kaksi Apiankoskessa 
(Valkeakosken yläkoskessa) sijaitsevaa myllyä otettuaan niistä 
myllynraudat sekä lähes kolme puntaa viljaa, ja rakentaneet 
samalle paikalle »jälleen kaksi myllyänsä ilman lakia ja oikeutta». 
Vaikka oikeudessa näytettiin vanhaa tuomiota, jonka mukaan 
Apiankoski kuului yksinomaan Olavi Tavastin perillisille, Liattulan 
talonpoikien mielestä heilläkin oli koskessa myllynsijoja. Ilmeisesti 
pari heidän myllyänsä oli kosken rannalta poistettu ja niistä taka
varikoitu myllynrauta, minkä jälkeen heidät oli pakotettu jauhatta
maan viljansa maksua vastaan Tavastin tullimyllyssä. Voitaneen 
päätellä, että taipumattomat talonpojat nyt ottivat omansa takaisin, 
mistä heidät kuitenkin tuomittiin 40 mk:n sakkoon. —  V. 1469 
samanlainen tapaus näyttää toistuneen Valkeakoskessa sijaitsevien 
myllyjen suhteen. Mainittuna vuonna oli katselmus, jossa todettiin, 
että Olavi Tavastille (nuor.) kuului koskesta kolmannes, minkä 
lisäksi ilmoitettiin, että hän oli siihen rakentanut myllynsä kosken 
toisten osakkaiden luvalla. Katselmusoikeus tuomitsi ne myllyt, 
jotka olivat »laillisesti rakennetut», jätettäviksi paikoilleen, mutta 
toiset, jotka olivat »laittomasti rakennetut», oh poistettava kol
messa viikossa. Lisäksi kahdeksan eri kylistä kotoisin olevaa 
talonpoikaa sai sakkoa 40 mk kukin, koska he olivat jälleen polt-

is Holmbäck, m.t. 9. Rabenius, m.t. 30. Styffe, Bidrag tili Skandinaviens hist. 
IV 611. Hildebrand, Sveriges Medeltid I 218. Rydin, Det svenska skatte- 
väsendets utveckling 25.
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taneet Tavastin myllyn »ilman lakia ja oikeutta» ja ottaneet hänen 
myllynrautansa ja lähes kolme puntaa viljaa, jonka Hannu-mylläri 
oli saanut tullina »ylämyllystä». Talonpojat eivät vielä tämänkään 
jälkeen taipuneet, kuten osoittaa v:n 1509 oikeudenkäynti, jossa 
vahvistettiin myllyn poistamista koskeva »muinoin» annettu tuo
mio.—  Kysymys Apiankosken omistamisesta nousi vielä uudelleen 
esiin, kun talonpojat eivät voineet tunnustaa, että he olivat sen 
menettäneet. 1500-luvun alussa he olivat jälleen rakentaneet kos
ken rannalle myllyjään. V. 1502 tuomittiin Lahisten herralle 
Apiankosken molemmat rannat, jotka kaksi Liattulan isäntää 
tunnusti vääryyttä käyttäen ottaneensa haltuunsa Olavi Tavastin 
perillisten jälkeen; he luopuivat nyt koskesta ja myllystä. Mutta 
myöhemmin talonpojat taas olivat anastaneet Apiankosken myllyn, 
koskapa kuningas sen 1534 palautti rouva Anna Bitzille. Kun 
asiasta ei tämän jälkeen ole tietoja, voidaan katsoa riitojen lopul
takin päättyneen talonpoikain häviöön kestettyään 114 vuotta,14 

Ruotsissa keskiaikana annetuilla säädöksillä ei ilmeisesti voitu 
suurestikaan ahdistaa maamme talonpoikien jalkamyllyjä. He 
saivatkin näinä aikoina kotitarvemyllyilleen vankan ja itsenäisen 
aseman ja kestivät hyvin kilpailun odaalimyllyjä vastaan, paljon 
paremmin kuin Ruotsissa, jossa lampuotien suuri lukumäärä 
heikensi tässä suhteessa talonpoikien asemaa. Mutta sielläkään 
rälssimiehet eivät päässeet päämäärään, mihin he ilmeisesti pyr
kivät ulkomaisten esikuvien mukaan, nim. jauhatuspakkoon, ns. 
bannaliteettiin, jauhatustoiminnan yksinoikeuteen tiettyjen rajojen 
sisällä, mikä jo vanhastaan oli käytännössä mm. Ranskassa ja 
Saksassa. Esim. viimeksimainitussa maassa kartanoiden omistajilla 
oli jo 9. vuosisadalla valta kieltää alustalaisiaan jauhattamasta 
viljaansa muualla kuin kartanon myllyssä. Saksassa oli julki
sella vallalla 10. vuosisadalla oikeus määrätä tietyn alueen jokai
selle taloudelle Mühlenbann eli Bann- tai Zwangsrecht’in jonkin 
myllyn hyväksi, joka mylly veroa vastaan oli saanut jauhatus- 
privilegion. Erityisissä myllysäännöissä annettiin tarkat liikkeen 
harjoittamista koskevat määräykset. Säännöstelyn ulkopuolella
14 FMU II 270 (2 myllyä oli samassa huoneessa; »3 carppar mindre en 3 pundh 

sädh»), 331. Bidrag I 56, 266. AH VI 145 (hade Tagit henne i frä ena qwarn). 
Liattulan kylä lupasi sovitukseksi myllyn poltosta Olavi Tavastin perilli
sille laidunmaata Apianlahden tienoilta (vrt. Jutikkala, Sääksmäen pit. 
hist. 139, 141—3).
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oleva vilja- ja jauhokauppa kiellettiin. Sama järjestelmä tuli 
saksalaisvallan mukana käytäntöön myös Baltian maissa.15

4. Kruununmyllyt Kustaa Vaasan ajoista 1.630-luvulle.

Ruotsissa ja Suomessa tavataan 1500-luvulla yrityksiä mylly- 
liikkeen monopolisoimiseksi kruunulle. Kruunu oli ottanut hal
tuunsa sopivia koskia ja perustanut niihin myllyjä yleistä tarvetta 
varten. Ruotsissa oli kruunun- eli kuninkaanmylly esim. Norr
köpingin virrassa jo 1378, ja meillä mainitaan pari linnanmyllyä 
keskiajan loppupuolelta, nim. Raisiosta Turun sekä Sääksmäeltä 
Hämeen linnan mylly. Myös Perniön Pyhäjoen (Helgan) kunin
kaankartanosta mainitaan keskiajalla (1447) kruununmylly.16

Mutta varsinaisesti vasta Kustaa Vaasa, joka saksalaisten 
neuvonantajiensa yllyttämänä yritti toteuttaa valtakunnassa Länsi- 
ja Keski-Euroopan feodaalisia periaatteita tähdentämällä mm., 
että maa oli kruunun ja talonpoika vain sen vuokraaja, kiinnitti 
erityistä huomiota kruununmyllyjen lisäämiseen. H o lm b ä c k  
huomauttaa, miten 1500-luvulla pyrittiin yleisesti hankkimaan 
kruunun myllyille lisää jauhatusta. Tässä tarkoituksessa jatket
tiin talonpoikien myllyjen ahdistelua, vaikka menettely ei Kustaa 
Vaasan hallituskautena ollut niin tiukka kuin 1400-luvulla. Kielto 
jauhattaa uusissa jalkamyllyissä otettiin kuitenkin ns. Nyköpingin 
herrainpäivien päätökseen 1537 (tai 1538). Kuninkaan kirjeessä 
1542 annettiin sentään lupa pienten puromyllyjen käyttöön, mutta 
vain sillä edellytyksellä, että ne eivät vahingoittaisi odaalimyllyjä, 
samalla kun niille määrättiin vero, jos niissä jauhettiin korvausta 
vastaan.17

Uskonpuhdistuksen yhteydessä kruunu takavarikoi itselleen 
melkein kaikki kirkolle kuuluneet myllyt ja perusti uusiakin. 
Siten oli esim. Norrköpingin myllykeskuksessa 1547 jo 7 kruunun-

1° Jutikkala, Läntisen Suomen kartanolaitos I 10. Rabenius, m.t. 29. Koehne, 
Das Recht der Mühlen 48, Die Mühle im Recht der Völker 36—7. Cramer, 
Müllerei 657. Daumann, Das Mühlengewerbe in Sachsen 38.

16 Ringborg, Kvarnarna i Norrköpings ström 23. Erixon, Skultuna bruks hist. 
II 527. Bidrag I 338. AH III 103—4. FMU III 415. Voionmaa, Suomen 
keskiajan kruununkartanot 12; kruunun lampuodit tuomittiin 1447 raken
tamaan Pyhäjoen myllyä. Bidrag I 201 (Valkeakosken linnanmylly 1509).

17 Holmbäck, Kvarnkomissionema 9—10.
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myllyä. Meillä päästiin kruununmyllyjä rakentamaan vähän 
myöhemmin, vasta 1550-luvulla. Ensinnäkin kuningas silloin 
huolehti, että juuri niihin aikoihin perustettuihin kuninkaankarta
noihin rakennettiin myös mylly.18 Voutejaan ja linnanisäntiään 
hän kehoitti valitsemaan sopivia myllykoskia ja rakentamaan 
niihin kruunulle myllyjä. Parista edellämainitusta myllystä ei 
linnoille näköjään ollut suurta apua, sillä esim. Turun lähipitäjien 
talonpoikien oli täytynyt vuoronsa jälkeen jauhaa Turun linnan 
viljaa. V. 1499 mainitaan Olavinlinnassa vain yksi hevosmylly ja 
kolme käsimyllyä. Tämän vuoksi Savon talonpoikain piti, kuten 
Kustaa Fincke 1553 ilmoitti kuninkaalle, ympäristöpitäjistä käydä 
jauhamassa käsikivillä linnan viljaa, vuorollaan aina 24 miestä, 
kukin 8 päivää, mikä järjestelmä oli vanhastaan ollut voimassa.19

Lisää kruununmyllyjä siis tarvittiin. V. 1554 kuningas kehoitti 
Simo Tavastia rakennuttamaan myllyn Halistenkoskeen; tääl
lähän oli ennestään ollut piispan, luostarin ja talonpoikien 
mylly, joista ainakin ensinmainittu oli nähtävästi rappiokunnossa 
joutunut kruunulle. Vähän myöhemmin kuningas kehoitti samaa 
voutia varaamaan myllynsijoja kaikkialle, missä siihen oli tilai
suutta. Valkeakosken kruununmyllyä kunnostettiin 1555, Oles
kellessaan samana vuonna Helsingissä kuningas tuotti sinne muiden 
käsityöläisten mukana mm. »hyvän myllynrakentajan». Missä 
sopivia koskia ei ollut, siellä piti rakentaa tuulimyllyjä.20 Raase

18 Ringborg, m.t. 31. Porvoon kuninkaankartanon mylly mainitaan 1541 (Al
lardt, Borgä läns soc. och ekon. förhällanden 101—2, 89—1). Porvoon 
kuninkaankartanon luona mainitaan 1555 Kvarnforsen (Hartman, Porvoon 
kaup. hist. 49); kartanon lampuodit joutuivat tekemään päivätöitä mylly
rakennuksella (Allardt m.t. 81). V. 1558 mainitaan jalkamylly Sairilan 
kuninkaankartanossa (Salonen, Sairilan kartano 17). Aaltonen, Mustialan 
vanhinta historiaa 175 (mylly Mustialan kuninkaankartanossa). V. 1558 mai
nitaan ratasmylly Pinnonäsin kuninkaankartanossa lähellä Piertarsaarta ja 
1561 rakennettiin Korsholmaan ratasmylly (Nikander, Kvarnrotar 161).

19 Karttunen, Elämää ja oloja Liedossa 200. FMU VI 153. AH III 197. Voionmaa, 
Suomalaisia keskiajan tutkimuksia 313, 347; jauhattajia sanottiin Male 
böndher eli stampeböndher; kunkin kymmenysmiehen täytyi lähettää nimis- 
miehentaloon jauhatustalonpoikia kaiketi käräjäkestityksen varustamiseen.

20 AH VIII 147 (myös hamarimylly Pyhäjoen koskeen), 156. Jutikkala, Sääks- 
män pit. hist. 449. Nikander, Kvarnrotar 161. AH VIII 151; kuningas 
kehoitti Simo Tavastia hankkimaan Kivennavan voudille Kristofferille muu
tamia kirvesmiehiä rakentamaan sinne tuulimyllyjä.

Varsin kuvaavaa Kustaa Vaasan myllyharrastuksille on se kirjeen
vaihto, mikä hänellä oli Savonlinnan voutien Kustaa Fincken ja Tuure
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porin vouti Henrik Tysk kertoi havainneensa, että kuningas 
tahtoi Uudeltamaalta haltuunsa Skavestaden kosken sekä siinä 
olleet 12 myllyä, ja vouti uhkasi »heittää talonpoikien myllyistä 
katon». Kun talonpoikien lahja sai voudin jättämään myllyt 
rauhaan, ei liene luultavaa, että voutia olisi käsketty juuri näitä 
myllyjä ottamaankaan, mutta uhkauskin kuvastaa sitä tilannetta, 
mihin talonpojilla oli vaara myllykoskinensa joutua kruunun- 
myllyjen perustamishankkeiden takia.21

Kun kruununmyllyjä myöhemmin jäi yksityisten perus
tamien tullimyllyjen kilpailun johdosta autioksi, Juhana III 
käski 1579 tutkimaan asiaa. V. 1585 määrättiin eräitä Suomen 
vouteja perustamaan myllyjä seuduille, »missä se oli sopivinta 
ja joitakin kyliä olisi lähellä». Kun 1587 toimitettiin 3 Hämeen 
kihlakunnassa maantarkastus, mitä varten pitäjiin asetettiin lauta
kuntia, näiden oli etsittävä paitsi myllyt myös myllynsijat, joihin 
sopi rakentaa kruunulle tullimyllyjä. Tähän aikaan kuninkaan 
käskynhaltija kreivi Aksel Leijonhufvud puretti mm. Hauhon 
Vihavuoden koskesta talonpoikien vanhat myllyt, samoin Pälkä
neen Onkkaalasta Hikiän myllyn; kummassakin paikassa teetet
tiin tilalle kruunun tullimylly. Talonpojat valittivat kuitenkin 
asiasta kuninkaalle, minkä johdosta sekä Hauhon että Pälkäneen 
talonpojat saivat taas muutamien vuosien perästä, kun kruunun- 
myllyt oli poistettu, luvan rakentaa omat myllynsä. —  Kun 1589 
pidettiin Pirkkalan pitäjässä maantarkastus, todettiin mm., että

Bjelken kanssa. Savonlinnassa nim. tarvittiin kipeästi vesivoimamyllyä. 
Siksi linnaläänissä tarkastettiin myllynpaikkoja mm. Kiialan ja Sairilan 
kuninkaankartanolta sekä Säämingin Putkilahden kartanoa varten. Katsel
uinpa silloin talonpoikienkin myllyjä. V. 1556 voudit pyysivät kunin
gasta lähettämään Savonlinnaan sahan ja myllyn rakentajan sekä linnaa 
että karjakartanolta varten. Kuningas lupasikin »niin pian kuin me 
saamme Ruotsista». Pian Bjelke ilmoittaa kuninkaalle muutamista sikä
läisistä virtamyllyrakennuksista, miten »siellä käy suuri työ», mutta pyy
tää vielä lähettämään sinne hyvän tuulimyllynrakentajan (erittäinkin hän 
toivoi erästä, joka rakensi Tukholmaan Södermalmin myllyt), sillä yksi 
Savonlinnaan aiotuista myllyistä »tulee käyttämään vuorokaudessa niin pal
jon kuin kaksi tai kolme Turkuun rakennetuista». Näihin aikoihin todella 
rakennettiin Savoon kruununmyllyjä, koskapa vuosisadan jälkipuoliskolla 
mainitaan Savossa olleen Olavinlinnan myllyjen lisäksi kruununmyllyjä 
vielä Putkilahden, Rantasalmen, Juvan, Sairilan sekä Pellosniemen Kiialan 
kuninkaankartanoissa (AH III 326—8, IV 202, 205—6, 212. Gebhard, Savon
linnan läänin oloista 104).
Bidrag III 383.
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Messukylällä oli Tammerkoskessa 2 virtamyllyä ja Tammerkos
ken kylässä hyvä tila tullimyllylle. Talonpoikien myllyt voitai
siin tarkastajien mielestä sen tieltä repiä; he ehdottivat tämän 
tapauksen varalta, että silloin olisi talonpoikien veroakin vähen
nettävä.22

H o lm b ä c k  tähdentää, että Juhana III :n toimenpiteet tähtä- 
sivät täydellisen kruunun jauhatusmonopolin muodostamiseen, 
kruunun myllyoikeuteen (kvamregale). V. 1580 kiellettiin näet 
kruunun verovelvollisia alamaisia: pappeja, porvareita ja vero- 
talonpoikia jauhattamasta muualla kuin kruunun tullimyllyissä. 
Määräys tuskin kuitenkaan tuli huomioon, ei ainakaan meillä, 
missä kruununmyllyjä vielä oli harvassa. Lisäksi oli kiellon val
vonta heikkoa, joten vapaata jauhatusoikeutta ei voitu tukah
duttaa. Jatkuvasti koetettiin kuitenkin talonpoikien jalkamyllyt 
pysyttää loitolla tullimyllyistä. Vuoden 1590 talonkatselmus- 
järjestyksen 33. pykälässä esim. säädettiin, että jos jalkamyllyt 
olivat välttämättömät paikkakunnan tarpeeseen, siis seudulla, 
missä tullimyllyjä ei ollut, ne saivat toimia veroa vastaan.23 —  
Kruununmyllyjä oli 1586-vuoden luetteloiden mukaan kuitenkin 
vielä varsin vähän, eniten Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, 
kummassakin 6, niistäkin 4 yksinkertaista jalkamyllyä.24

1600-luvun alkukymmeninä kruununmyllyjen perustamis- 
yrityksiä jatkettiin. Suomen käskynhaltijaksi 1623 määrätty Niilo 
Bjelke ryhtyi tässä suhteessa ripeihin toimenpiteisiin. Hän kir
joitti hallitukselle, että Suomessa olisi kyllä sopivia myllynsijoja, 
minkä vuoksi hän oli määrännyt myllyjä rakennettavaksi kruu
nun tarpeisiin. Rahvas käskettiin tuomaan rakennusaineita, ja 
Bjelke tilasi Ruotsista myllynkiviä, jota paitsi hän pyysi sieltä 
lähettämään pystyvän myllynrakentajan. V . 1627 kuningas

22 Holmbäck, m.t. 10. Juvelius, Sysmän pit. hist. 234. Leinberg, Bidrag tili
kännedom af värt folk IV 18—19 ja VA 2401 a. VA 4265 a. SoikkeH, Vihti 
I 243, 255—6. Topographica Hauho: Johan Larssonin selitys v:lta 1651.

S Jutikkala, Kirjallinen ja kansanomainen traditio 20.
23 Holmbäck, Kvamkomissionema 9—-11. Rabenius, m.t. 29, alaviite. Kruu

nunmyllyjen lisääntymistä yleensä kuvaa kehitys Norrköpingin virrassa: 
1588 oli sikäläisistä myllyistä kruunun jo  13, siis n. puolet kaikista kosken 
myllyistä (Ringborg m.t. 34).

24 V. 1586 oli Suomessa 12 kruununmyllyä, ks. taulu 1. Ulvilan kuninkaan- 
myllyssä mainitaan 3 ja Euran sekä Kokemäen kuninkaanmyllyissä kum
massakin 2 kiviparia (VA 127—8).
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edelleen muistutti käskynhaltijaa asiasta; tarkoituksena oli, että 
jokaiseen kihlakuntaan tulisi ainakin yksi kruununmylly.

Kruunun myllynrakennustoiminta ei kuitenkaan ottanut 
nytkään menestyäkseen. Turun käskynhaltija Henrik Stubbe 
kirjoitti Tukholmaan 1631 mm.: »Ne, jotka ovat määrätyt mylly
jen rakentajiksi, ovat hajoittaneet talonpoikain myllyt ja raken
taneet sijaan kuninkaan veromyllyjä, joiden padot ja sisustukset 
on niin huonosti tehty, ettei niissä tänä kesänä ole mitään jau
hatettu eikä niissä tänä syksynä paljon jauhatetakaan. Muutamia 
ei ole vielä saatu käyntiin.» Käskynhaltija lisäsi, että rahvas olisi 
suostuvainen myllyveron ( =  tullin) korotukseen, jos vain myllyt 
olisivat kunnossa. —  Rakennusmestarit, jotka näköjään eivät 
olleet työssään onnistuneet, lienee ollut Ruotsista tuotettu, ku
ten edellä viitattiin. Kenraalikuvernööri Öxenstiema koetti v:n 
1631 lopussa saada sieltä uuden myllynrakentajan, mutta vasta 
seuraavana syksynä Tukholmasta tuli rakennusmestari, ja myö
hemmin luvattiin vielä pari. Oxenstiernaa kehoitettiin lähettä
mään asiantuntijoita tarkastamaan koskia ja vedättämään niille 
talvella tarvikkeita. Oli näet määrä rakentaa myllyjä joko maan
omistajien tai kruunun kustannuksin seuduille, missä niitä oli 
harvassa; sinne, missä ei ollut koskia ja matkat myllyihin olivat 
pitkät, oli rakennettava tuulimyllyjä. —  Kruununmyllyjen luku
määrä ei kaikista ponnistuksista huolimatta juuri päässyt lisään
tymään. Vuosien 1626— 32 luetteloiden mukaan oli Länsi- 
Suomessa vain 14 kruununmyllyä; näistä oli Perniön mylly niin 
suuri, että siinä oli 5 kiviparia.25

25 Melander, Suomen ynnä Käkisalmen läänien ja Inkerin veroista 516. 518, 549, 
553—4; 527, 529, 531, 534, 540. — Itä-Suomessa oli tullimyllyistä vieläkin suu
rempia vaikeuksia. Juho Kurki valitti 1631 hallitukselle, että koko hänen 
käskynhaltijakunnassaan oli vasta yksi veromylly, nim. Ykspään karta
nossa lähellä Viipuria, sekin niin huonossa kunnossa, että se seuraavana 
vuonna oli uudestaan rakennettava. Myös Savonlinnan mylly mainitaan. 
Talonpojat käyttivät käsi- ja puromyllyjään. Viipurin käskynhaltijakun- 
nassa sallittiinkin jauhinkivien käyttö, jolloin myllytullin asemesta kan
nettiin tietty vuotuisvero, kunnes tullimyllyjä ehdittäisiin saada. Niiden 
rakentaminen oli Itä-Suomessa kuitenkin vielä hitaampaa kuin Länsi- 
Suomessa; paikoin tullimyllyt eivät tulleet kysymykseenkään, koska rahvas 
ei voisi tuoda niihin riittävästi viljaa. Aikana, jolloin käsimyllyjen käyttö 
oli kielletty, talonpojat kätkivät ne metsään ja jauhoivat niillä surveensa 
mieluummin kuin tekivät vaivalloisia matkoja veromyllyihin (Melander, 
m.t. 530, 536).
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5. Tullimyllyjen ja talonpoikien kotitarvemyllyjen 
välinen kilpailu 1600-luvulta lähtien.

V:n 1586 veroluetteloiden mukaan oli Länsi-Suomessa kruu- 
nunmyllyjen lisäksi vielä 34 yksityisten omistamaa tullimyllyä, 
näistä yksistään Sääksmäellä 18 ja Hattulassa juuri tekeillä 4.26 
Nähtävästi talonpoikain kotitarvemyllyjen runsaus ja myös käsi- 
kivien ahkera käyttö haittasivat edelleen tullijauhatuksen kan
nattavuutta siksi paljon, ettei uusien tullimyllyjen rakentamis- 
yritteliäisyyttä ilmennyt hallituksen odottamassa määrässä, ei 
sittenkään, vaikka aatelin privilegioissa v:lta 1617 sille myönnet
tiin oikeus rakentaa myllyjä omistamiinsa virtoihin. Toisaalta 
myös aatelisprivilegioissa (1612, 1617 ja 1625) määrättiin tuuli- 
ja puromyllyt poistettavaksi, milloin tullimyllyt eivät olleet niistä 
kaukana eikä tie niihin siksi huono, että se olisi myllymatkan 
tehnyt vaivalloiseksi. Tämän mukaan tullimyllyt siis kärsivät 
jauhatuksen puutetta kotitarvemyllyjen takia, vaikka toisaalta 
tunnustettiin, ettei tullimyllyjä ollut riittävästi tyydyttämään 
maan jauhatuksentarvetta.27 Yritteliäisyyden puute myllyteolli- 
suuden alalla ilmeni varsin selvänä 1600-luvun toisella neljännek
sellä, jolloin hallitukselle tuli erityinen aihe lisätä ponnistuksiaan 
yksityisten tullimyllyjen perustamiseksi.

1625-vuoden valtiopäiville kuningas oli näet jättänyt esityk
sen jauhatusveron eli ns. myllytullin kantamisesta. Se oli määrä 
maksaa jokaisesta jauhettavaksi tuodusta viljaerästä, siis samalla 
tavalla kuin jauhatuspalkkiokin, mistä vero lieneekin saanut tullin 
nimen. Valtakunnan myllyolot huomioonottaen oltiin selvillä, 
että jauhatusveroa ei voitaisi tyydyttävästi kantaa muutoin kuin 
keskittämällä kaikki jauhatus suuriin tullimyllyihin. Käsikivet 
ja jalkamyllyt oli siis saatava pois käytännöstä. Mutta oliko se 
mahdollista? Pappis- ja talonpoikaissääty vastustivat jauhatus-

2,5 V:n 1586 myllyveroluettelot 127—8: 15—43.
27 Rabenins, Om Sädes Quarnar I 31. Holmbäck, Kvarnkomissionema 11. 

V. 1579 mainitaan Pietarsaaren ja Kaarelan pitäjistä muutamia tulli- 
myllyjä, jotka olivat autioina ja virranviemiä; sijaan oli määrä rakentaa 
tuulimyllyjä, jotka olivat verottomia (Akerblom. Vörä sockens hist. I 326).
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veroa, sillä ne huomasivat sen järjestely vaikeudet maalaisoloissa 
ja sen tuhoisan vaikutuksen kansan omien myllyjen käyttöön. 
Myllymatkoista tulisi kansalle rasitus, kun tullimyllyjä oli har
vassa, sanottiin pappissäädyssä. Papiston taholta huomautettiin 
vielä, että leivänpuute monesti pakotti puimaan ja jauhamaan 
viljan jo ensimmäisistä lyhteistä tai kerjuulla saaduista eristä, 
joita ei kannattanut pitkälle kuljetella. Jos tällaisilta eläjiltä 
otettaisiin käsimyllyt ja estettäisiin heitä käyttämästä lähimpiä 
puromyllyjä taikka näitä myllyjä liiaksi verotettaisiin, he lapsi
neen siitä suuresti kärsisivät. Nämä vetoomukset auttoivatkin 
sen verran, että samalla kun vero hyväksyttiin esityksen mukai
sesti, papistolle ja rahvaalle sallittiin käsikivien käyttö v:een 
1628. Vain köyhät saisivat niillä jauhaa viljansakin, varakkaim- 
mille ne sensijaan jätettiin vain suurimoiden tekoa varten. 
Kukaan ei saanut lainata käsimyllyä toiselle. —  Komissaarien oli 
kihlakunnantuomarin ja lautakunnan kanssa tarkastettava, kel- 
pasivatko puro- ja tuulimyllyt veromyllyiksi, mutta elleivät ne 
sopineet, sallittiin niiden jäädä vain sellaisille paikkakunnille, 
joista veromyllyyn olisi pitkä matka tai vaivalloinen tie. Hevos- 
kiertomyllyt kiellettiin kokonaan taikka ne määrättiin kaupun
geissa viemään yhteiseen rakennukseen.

Hallituksella oli nyt kiire koettaa saada tullimyllyjen luku
määrä lisääntymään, mutta kehoituksia ei riittävästi noudatettu, 
minkä vuoksi hallitus sai aiheen valittaa: »Meidän tietääksemme 
eivät ainakaan Suomessa yksityiset sellaisiin paljon ryhtyneet.» 
Syynä tähän oli lähinnä se, että rahvas kiellosta huolimatta käytti 
edelleen käsi- ja puromyllyjä. Käskynhaltija Bjelke ilmoitti 
1627 kuninkaalle, että Savossa, Karjalassa ja Hämeenlinnan lää
nissä ei ollut riittävästi myllyjä ja että kaikki siellä jauhoivat 
käsikivillä, sittenkin vaikka ne piti metsään kätkeä. V :n  1627 
valtiopäivillä hyväksytyssä uudessa verosäännössä kiellettiin nyt 
ehdottomasti käsikivien käyttäminen. Tottelemattomuudesta 
määrättiin ankarat sakot, jopa syyllistä oli kolmannella kerralla 
kohdeltava kruununvarkaana. Mutta jälleen täytyi myöntyä 
siihen poikkeukseen, että pappis- ja talonpoikaissääty saisi pitää 
käsikivensä vielä vuoden eteenpäin suorittamalla tavallisen jau- 
hatusveron lisäksi yhden markan kustakin 12 vuotta täyttäneestä 
henkilöstä. Jotta ei voitaisi salassa rakentaa uusia myllyjä,
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kruunu otti 1627 haltuunsa kaikki valtakunnan myllynkivilou- 
hokset ja kielsi käsimyllyihin tarvittavien kivien tuonnin ulko
mailta sadan taalarin sakon uhalla. Myös jo olevia jalka- ja puro
myllyjä koetettiin parhaan mukaan vainota. Säätyjen oli 1627 
myönnyttävä siihen, että kaikki sellaiset myllyt hävitettäisiin. 
Kun käskynhaltija Bjelke oli valittanut, että talonpoikien puro
myllyt, joita hän sanoi olevan etenkin Turun, Hämeenlinnan, 
Porvoon ja Raaseporin lääneissä, haittasivat myllyveron kantoa, 
näyttää ns. tullimestareita 1628 lähetetyn kustakin pitäjästä vali
tun neljän talonpojan kanssa tarkastamaan, mitkä jalkamyllyt 
kävivät koko vuoden, mitkä vain syksyin keväin. Myllyt, joista 
talonpojat eivät tahtoneet maksaa veroa säädöksen mukaan, oli 
purettava, tosin menettelemällä niin, että omistajat siihen saa
taisiin suostutelluksi. 1629-vuoden uudessa myllytullisäännössä 
määrättiin, että jalkamyllyt, joiden katsottiin olevan vero- eli 
odaalimyllyille haitaksi, olisi hävitettävä; uusia sai rakentaa 
vain paikkoihin, jotka olivat odaalimyllyistä kyllin kaukana. 
Parin vuoden perästä annettiin taas ohjeita; missä uusia myllyjä 
tavattaisiin likellä toisiaan, varsinkin jalkamyllyjä, jotka olivat 
odaalimyllyille haitaksi, siellä oli tutkittava, mikä niistä tuotti 
vähimmin ja oli sopimattomimmassa paikassa, ja se oli varovasti 
käsitellen lakkautettava. V:n 1632 verosäännössä sallittiin puro
myllyjen jäädä vain siinä tapauksessa, että kyläkunnan tarve niin 
vaati, jota paitsi ei saanut pitää pienempää myllyä kuin että se 
kykeni vuosittain jauhamaan vähintään 40 tynnyriä rukiita.28

Seurauksena näistä toimenpiteistä oli, että talonpoikien myl
lyjä näinä vuosina todella hävitettiin sekä viranomaisten toimesta 
että niiden myllynomistajain omasta aloitteesta, jotka halusivat 
välttää myllyveron. Siten mainitaan v:n 1632 tileissä, että Ala- 
Satakunnasta oli hävitetty 22 puromyllyä; Piikkiön kihlakunnassa 
vesimyllyjen lukumäärä väheni vuosina 1626— 32 75:stä 43:een. 
Hollolan kihlakunnan 1632-vuoden myllytulliluettelossa mainitaan 
monesta myllystä, että omistaja oli sen hajoittanut. V . 1633 lue
tellaan Hämeestä sekä Uudeltamaalta 32 autioksi jätettyä myl
lyä.20 Talonpoikien myllyjä revittiin varsinkin siellä, minne niiden

28 Melander, m.t. 516, 518. Juel, Om mantalspenningama I 49. — Preussissa 
toteutettiin 1650:n vaiheilla myllyhkiviregaali (Cramer, Müllerei 657).

29 Martti Söyringinpoika Orivedeltä sanoi 1629 itsensä irti Onnistaipaleen
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sijaan rakennettiin kruununmylly. Siten myllyrakennusten tar
kastaja hajoitti 1630 Messukylän isäntien myllyn Tammerkos
kesta ja otti lisäksi jokaiselta talonpojalta viljaa kruununmyllyä 
rakentamaan saapuneen mestarin elatukseksi. Sama tarkastaja 
puretti Tammerkoskesta myös erään Pirkkalan ja erään Mätä- 
kylän miehen yhteisesti omistaman myllyn, otti siitä myllynraudat 
sekä vaati viljaa kruununmyllyn rakennuspalkkioksi. Kihlakun
nanoikeus, johon myllynomistajat valittivat, kielsi tarkastajan 
toimenpiteet, »kunnes kuninkaanmylly saataisiin käyntiin ja tyy
dyttämään maan tarpeen». —  Puromyllyjen hävitys ei ollutkaan 
järjestelmällistä, ja vastoin määräystä sallittiin monin paikoin 
myllyjä, joiden vero oli alle 2 tynnyrin.30 Uusien tullimyllyjen 
rakentamisessa oli erityisesti pidettävä etualalla niitä seutuja, 
joissa 1631 oli täytynyt tullimyllyjen puutteen vuoksi suostua sii
hen, että myllyveron asemesta saatiin suorittaa määräsumma hen
keä kohti. V :n 1632 myllyverosäännössä kehoitettiin jälleen aate
lisia ja muitakin rakentamaan myllyjä »omaksi edukseen, koska 
tullivakka joutui edelleen myllyn omistajalle».31 Mutta Pohjan
maallakin oli jauhatusvero kannettava v:n 1632 jälkeen vuotuis
maksuna manttaalin suuruuden mukaan, »kunnes odaali- ja tuuli- 
myllyjä sopisi rakentaa». V :n 1633 valtiopäiväin jälkeen halli
tuksen oli yleisesti pakko säilyttää jäljelläolevat puromyllyt, 
vieläpä alentaa niiden veroa (s. 88) ,32

Tullimyllyjen lukumäärä kas voi näinä aikoina ponnistuksista 
huolimatta varsin hitaasti. Vuosina 1625— 33 oli niitä maassa 
yhteensä 57, mutta ryhmittyneinä pääasiallisesti vain kolmeen kih-

toisesta myllystä, jossa hänellä oli koko »yö», nimenomaan »tullin takia» 
(Kangasalan ja Oriveden syyskär. 1629, nn 2:358). Perniön kesäkäräjillä 
1633 (cc 2: 431) vapautettiin joukko taloja myllytullista (quarn tuls Miöll). 
Käskynhaltija Henrik Ollinpoika havaitsi 1635 käytännöstä poistettuja myl
lyjä Kaarinassa 5, Paraisilla 3, Piikkiössä 4 ja Sauvossa 9 (VA 7129:112). — 
Kangasalan ja Oriveden syyskär. 1628, nn 2: 96. — Melander, m.t. 533 (ala
viite). V:n 1633 myllyveroluettelot 475: 197—246, 3360: 122—131.

80 Voionmaa, Tampereen kaup. hist. I 101. Lempäälän laamanninkär. 1630, 
nn 3:153. V. 1625 pidettiin hovioikeuden määräyksestä maantarkastus Viha- 
vuoden pienemmässä koskessa olevista myllyistä ja uhattiin, että talonpoi
kien oli joko maksettava vero tai heidän myllynsä oli revittävä, jolloin 
tilalle rakennetaan kruunun tullimylly, mikä sitten näkyykin tapahtuneen 
(Aho Hofrätts Domer: Sentenser mm. 1623—1723 i 20).

81 Melander m.t. 534.
82 Sama m.t. 538, 540.
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lakiinkaan (taulu 2). Hallituksen ainoana politiikkana tässä suh
teessa oli kotitarvemyllyjen ahdistaminen. V. 1634 kotitarvemyl
lyjen rakennuskielto jälleen uudistettiin ja määrättiin kaikki 
äskenrakennetut, odaalimyllyjen toimintaa haittaavat myllyt sul
jettaviksi. Valtiopäiväpäätöksessä 1638 tiukennettiin edelleen 
ehtoja, joista uuden myllyn rakentamislupa riippui, minkä lisäksi 
säädettiin, että jo rakennetut jalkamyllyt saivat olla toiminnassa 
vain siihen asti, kunnes komissaarit olisivat ne tutkineet. Vielä 
1647 ja 1682 annettiin jalkamyllyjä vastaan kohdistettuja kieltoja. 
Niitä ei 1630-luvun jälkeen kuitenkaan enää tehokkaasti toteu
tettu, varsinkaan Suomessa.33

Tullimyllyjen perustamista koskevista toimenpiteistä jätettiin 
kruununmyllyt vähitellen syrjään. Näitä mielellään vuokrattiin 
yksityisille, paikoin niitä hajoitettiinkin. Sitä mukaan kuin kar- 
tanotalous vahvistui, niiden yhteyteen perustettujen tullimyllyjen 
lukumäärä alkoi lisääntyä. Kartanonmyllyillä olikin meillä, var
sinkin Hämeessä, vanhaa keskiaikaista juurta. Sääksmäen pitäjä 
kulki tässä kehityksessä muiden seutujen edellä. 1500- ja 1600- 
luvuilla siellä oli Lahisten kartanolla 3 ja Voipaalalla 4 myllyä, 
Jutikkalalla yksi sekä Tyrvännön Lepaan ja Hattulan Vesunnin 
kartanoilla kummallakin myllynsä.34 —  Kun Hauhon Vihavuo- 
den koskesta 1600-luvun loppupuoliskolla hävitettiin kruunun- 
mylly, sen entinen mylläri rakensi myllyn uudelleen omalla kus
tannuksellaan ja omin luvin. Pian sen kuitenkin otti haltuunsa 
Hämeenlinnan käskynhaltija Germund Henrikinpoika, joka yhdisti 
sen omistamaansa Kokkalan kartanoon, ja sitä tietä mylly kulki 
perintönä eri säätyläishenkilöille. Mutta pääosa Vihavuoden 
myllytoiminnasta pysyi sitkeästi talonpoikien hallussa.35 Myös 
Kangasalla suurin osa myllytoimintaa joutui 1600-luvulla Liuksia- 
lan ja Vääksyn kartanoiden haltuun. Tammerkoskella nousi joh
tavaan asemaan sikäläisen kartanon mylly, joka 1658 sai haltuunsa 
lakkautetun kruununmyllyn ja 1667 myös Vahteran myllyn. Kar

33 Melander mk. 548—9, 550—4. Piikkiön khl:n ainoa odaalimylly oli Liedon 
Kukkarkoskessa (.Karttunen, m.t. 229). Rabenius, mk. 31. Holmbäck, mk. 12.

34 Holmbäck, mk. 12. Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 447—451. 1800-luvulla ei 
Sääksmäellä enää ollut muita kuin kartanoiden ja rusthollien yksityis- 
myllyjä.

35, Topographica Hauho: Johan Larssonin selvitys v:lta 1651.
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tano sai näin erääksi ajaksi koko ympäristön jauhatustoiminnassa 
melkein monopoliaseman. Seuraavalla vuosisadalla Tammerkos
kessa oli vielä Hatanpään ja Otavalan kartanoiden tullimyllyt.86

Uudellamaalla, varsinkin Porvoon tienoilla, kartanoiden 
yhteyteen perustetut tullimyllyt lisääntyivät sitä mukaa kuin 
suurviljelys siellä 1600-luvulta lähtien alkoi kehittyä. 1700-luvulla 
niitä oli Uudellamaalla paikoin jo liiaksikin, kuten lukuisat tarkat 
katselmuspöytäkirjat osoittavat. Niinpä mainitaan 1750-luvulla 
Porvoon pitäjästä parikymmentä ja Helsingin ympäristöstä 7 kar- 
tanonmyllyä. Tuusulassa oli 1770-luvulla 5 tällaista tullimyllyä.37

1800-luvulla tullimyllyjen määrä kasvoi suhteellisesti eniten 
Pohjanmaalla, vuosien 1845 ja 1875 välisenä aikana peräti 400 %. 
Viimeksimainittuna vuonna oli myllyveroluetteloiden mukaan 
Länsi-Suomessa tullimyllyjä —  huomattavalta osalta talonpoikien 
—  seuraavat määrät38:

Varsinais-Suomessa ...................................
Hämeessä .....................................................
Satakunnassa ...............................................
Uudellamaalla .............................................
Keski-Suomessa (Laukaan khl.) . . . .  
Etelä-Pohjanmaalla....................................

6. Veromyllyjen jauhatuspiirit.

V:n 1631 myllyverosäännön mukaan viranomaisten piti myl
lyjä verottaessaan ottaa huomioon mm. niitä käyttävän ympäris
tön laajuus. Katselmustilaisuuksissa jouduttiin täten määrittele
mään kunkin tullimyllyn j a u h a t u s p i i r i .  1700-luvun 
verollepanokatselmukspöytäkir joista tapaamme seikkaperäisiä 
tietoja noiden piirien määräämisestä. Uudenmaan läänissä 1754 
toimitetut kihlakunnankatselmukset yksityiskohtaisina selostuk
sineen antavat tästä selvän kuvan. Tällöin esim. todettiin Por

*« Voionmaa, Tampereen kaup. hist. I 102; Tammerkosken kruununmylly
palautettiin 1690, jolloin Tykin mylly avattiin. Mutta myöhemmin kruu
nunmylly jälleen lakkautettiin.

37 Jutikkala, Läntisen Suomen kartanolaitos I 30—1, 97, 191. Myllyasiakirjoja
II: 363—4, 466-471, 472—478.

38 1875-vuoden maakirjat. Taulut 3 ja 4. Keski-Suomeen luettu tässä vain 
Laukaan khl.

39
155
33

137
23
61
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voon pitäjän Myllykylässä olleen 4 ratasmyllyä, joista kolme oli 
samannimisen rälssisäterin ja neljäs Käckasin rälssitilan. Kaksi 
parasta myllyä pystyi keskiveden aikana vuorokaudessa jauha
maan 4 ja vähänveden aikana 2 tynnyriä. Näihin myllyihin otet
tiin jauhatusta 72 tilan asukkailta 19 luetellusta kylästä. Useat 
näistä kylistä olivat linnuntietä mitaten 6— 7 km:n päässä Mylly- 
kylästä, eräät 13— 18 km:n etäisyydellä, ja kaukaisixnpiin oli mat
kaa 20— 25 km, jopa Pellinkiin yli 30 km. Pääosa näistä kylistä 
on Myllykylästä eteläiseen suuntaan vievän maantien varrella. 
Lueteltujen kylien sanottiin vuoroittain käyvän näissä Mylly- 
kylän ja V 8 peninkulman päässä olevan Ilolan (Illbyn) myllyissä, 
kuitenkin enemmän jälkimmäisissä, koska niihin oli parempi tie 
ja koska siellä syksyin ja keväin oli väkevämpi vesivoima kuin 
Myllykylässä. Lisäksi oli neljällä kylällä omat jalkamyllynsä, 
jotapaitsi osa kaikista kysymyksessä olevista kylistä jauhatti 
kesäisin viljaansa Strömsbergin vero- ja Koskenkylän (Forsbyn) 
ruukinmyllyssä. Pernajan pitäjän saaristolaisetkin olivat ennen 
käyttäneet Myllykylän myllyjä, mutta kun oli rakennettu Kos
kenkylän, Isnäsin, Fasarbyn ja Sarvisalon tulli- sekä Jakka- 
rilan rälssisäterille sekä tuuli- että vesimylly, saaristolaiset 
rupesivat jauhattamaan noissa heitä lähempänä olevissa myl
lyissä. Myös osa Porvoon kaupunkilaisista jauhatti talvisin 
Myllykylän myllyissä, mutta lisäksi he käyttivät Ströms
bergin, Ilolan, Gammalbackan ja Tyysterinkylän myllyjä. 
Täten Myllykylän neljän ratasmyllyn tullijauhatusta ei voitu 
arvioida suuremmaksi kuin 600 tynnyriksi.39 —  Ilolan myllyjen 
tuotantokyky oli paljon suurempi kuin Myllykylän myllyjen. Las
kettiin, että niissä kotitarvejauhatuksen lisäksi käytettiin vuosit
tain 1.600 tynnyriä eli kussakin 400. Niiden jauhatuspiiri käsitti- 
kin 25 kylästä 94 tilaa. Näiden joukkoon luettiin kaikki samat 
19 kylää, jotka oli mainittu Myllykylän jauhatuspiirinkin yhtey
dessä (samat taloluvutkin), loput 6 sijaitsivat Ilolan lähistöllä, 
etäisin linnuntietä mitaten n. 9 km:n päässä. Mutta 8 kylällä oli 
kullakin oma jalkamylly ja lisäksi käytettiin Strömsbergin ja 
Myllykylän myllyjä. —  Tyysterinkylän ratasmyllyn tiedetään 
olleen odaalimyllynä v:sta 1670, ja sen väitettiin olleen Porvoon

89 Myllyasiakirjoja II: 1—6.
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pitäjän vanhin mylly. Sen kaksi kiviparia jauhoi keskiveden 
aikana 12 ja matalalla vedellä 8 tynnyriä vuorokaudessa. Myllyn 
jauhatuspiiriin kuului 4 kylästä 18 tilaa sekä toisin ajoin vielä 
10 kylästä 24 »naapuria», mutta nämä jauhattivat myös Ströms- 
bergin ja Vekkosken sekä Häihän (Boen) säterikartanon myllyis
sä. Tyysterinkylän myllyn tullijauhatuksen määräksi saatiin täten 
900 tynnyriä vuodessa.40

Samantapaisia tarkkoja selostuksia on Helsingin pitäjän myl
lyistä vuosilta 1754 ja 1779. Sipoon Östersundomin ratasmyllyn 
jauhatuspiiriin sanottiin 1758 kuuluneen 11 Helsingin ympäristön 
kylää ja kartanoa, mutta vedenpuutteen aikana osa näistä jau
hatti myös Vanhankaupungin ja Tikkurilan myllyissä. Lisäksi 
5 kylällä oli oma kotitarvemylly kullakin, mutta näistä huomau
tettiin kuitenkin, ettei niiden jauhatuskyky ollut riittävä.41

Mainituissa tarkastuspöytäkirjoissa ei ole merkkiäkään siitä, 
että talollisten olisi ollut pakko käyttää sitä veromyllyä, jonka 
jauhatuspiiriin heidän kylänsä luettiin, vaan päinvastoin ei viran
omaisilla ollut huomauttamista, vaikka usein ilmoitettiin talon
poikien olosuhteiden mukaan jauhattaneen myös joko omissa myl
lyissään taikka lähitienoon toisissa tullimyllyissä. Jauhatuspiirin 
määräämisellä lieneekin 1700-luvulla tarkoitettu sitä, että kulloin
kin kysymyksessä olevalla tullimyllyllä olisi ollut yksinoikeus 
jauhaa alueella asuvien sotilaiden, rakuunain, loisten, käsityöläis
ten yms. henkilöiden tarvitsema vilja. Tätäkään seikkaa ei tosin 
selvästi sanota missään niissä lähteissä, joita tähän tutkimukseen 
on käytetty, mutta ainakin se ilmenee eräästä Orimattilassa 1772 
toimitetusta myllynverotuksesta. Kapteeni Langensköldin tulli- 
myllyä verollepantaessa todettiin ensin, että pitäjän kaikilla ky
lillä oli omia myllyjä, ja tehtiin tästä se johtopäätös, että uutta 
tullimyllyä oli vain sotilaiden, käsityöläisten ja loisväen pakko 
käyttää, tarkoittaen tällä ilmeisesti sitä, ettei mainitulla irtaimella 
väellä ollut muutakaan mahdollisuutta, kotitarvemyllyissä kun

*0 Sama 135—162, 163—182.
41 Sama 109—123, 85—107, 215—226, 288—297. — Verollepanoissa laskettiin vuo

tuinen jauhatustarve eri tavoin. Orimattilassa pidettiin 1772 perusteena 
8 tynnyrin vuotuiskulutusta taloutta kohti. Akaan Kylmäkoskella lasket
tiin v. 1785 ruokakuntaa kohti keskimäärin 11 tynnyrin vuotuistarve. Iitissä 
taas laskettiin v. 1854 aikuisen vuotuiskulutukseksi 2 tynnyriä ja lapsen 
1 (sama 324—329, 480—485, Halila, Iitin pit. hist. 665, viite 71).
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sivullisten viljaa ei saanut jauhaa. Ilmeisesti oli myös tarkoitus, 
että jauhatuspiirin saaneella tullimyllyllä olisi ollut yksinoikeus 
alueen talonpoikienkin viljan jauhatukseen, mikäli nämä eivät 
sitä omissa kotitarvemyllyissään tehneet. Mutta kun vanhaan 
käytäntöön ei näy kosketun, uuden tullimyllyn jauhatuspiiri jäi 
hajanaiseksi ja sen monopolioikeus hataraksi, kuten huomasimme 
Porvoon ja Helsingin pitäjien tapauksista. Kruunun kannalta tar
koitettiin jauhatuspiirin määräämisellä lähinnä veroperusteiden 
selvillesaamista sekä lisäksi ehkä sitä, että kulloinkin tarkastet
tavalla myllyllä oli o i k e u s  ottaa tullijauhatusta niistä ja niistä 
kylistä. Siten Helsingin pitäjän Qvarnbackan ratasmyllyn vero- 
tuskatselmuJksessa 1779 oikeutettiin myllyn omistajat, Martinkylän 
talonpojat, ottamaan jauhatusta viideltä nimetyltä kylältä sekä 
»monilta muilta kyliltä, joita ei vielä ole määrätty muille myl
lyille».42 Useimmiten kuitenkin jauhatuspiirin rajat määräytyivät 
sen mukaan, kuinka kunkin myllymatka oli lyhyin ja vaivatto
min, kuinka mikin mylly oli hyvässä jauhatuskunnossa eikä ollut 
tungosta. Kun tulli melkein poikkeuksetta oli sama kaikissa 
lähiseudun veromyllyissä, ei senkään puolesta tarvinnut hakeutua 
lähintä myllyä kauemmaksi. Siten mainittiin Nurmijärvellä 
Raalan rälssisäterin ratasmyllyn katselmuksessa 1757 tarkalleen, 
mitkä kaikki rutshollit, talot ja torpat mistäkin kylästä 3— 15 km:n 
etäisyydellä säännöllisesti kävivät (plägat ständigt) mainitussa 
ratasmyllyssä ja mihin määrään näiden vuotuisjauhatus nousi, 
kun vielä laskettiin pois se erä, minkä muutamat kylät jauhattivat 
omissa pienissä jalkamyllyissään.43

Kun jauhatuspiirissä usein tapahtui muutoksia uuden tulli- 
myllyn perustamisen johdosta, voitiin jo muutaman vuoden pe
rästä toimitetussa verollepanossa määritellä jauhatuspiiri uudel
leen, kuten Tennilän Sattilassa 6 vuoden väliajan jälkeen.44 Var- 
sinais-Suomen ja Hämeen alueilla toimitetuissa tarkastuksissa 
näkyi tyydyttävän vain mainitsemaan ympäristön myllyt ja 
matkat niihin. Kun kreivitär Horn 1749 halusi rakentaa 3-kivi- 
parisen myllyn Halikonjokeen, todettiin katselmuksessa, että 
lähimmät veromyllyt olivat Pohjan pitäjässä ja Perniön Kirjak-

42 Myllyasiakirjoja II: 292—7, 324—9.
42 Sama 227—236.
44 Sama 275-281.
3
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kalassa, 1 V2 peninkulman päässä.45 V. 1785 Somemiemellä toi
mitetussa Kopilan säterirusthollin ratasmyllyn verollepanossa mer
kittiin, että Jakkulan kylän jalkamylly oli s/8, kolme Turun lää
nin puolella olevaa myllyä 3/ 4 peninkulman päässä jne.48 —  Myös 
.Askolan Vakkolan kylänmyllyn verollepanossa 1785 mainitaan 
tarkkaan kaikki lähiseudun myllyt 1 7/ 8 peninkulman etäisyydeltä. 
—  Vielä 1800-luvulla määriteltiin myllyn perustamiskatselmuk- 
sissa sen jauhatuspiiri eli m y 11 y 1 ä ä n i, kuten mm. muudan 
tapaus Iitistä viita 1854 osoittaa.47

Jos siis tullimyllyjen verotustilaisuuksissa määritelty jauha
tuspiiri ei ollutkaan pakollinen, siihen voitiin käytännössä pyrkiä 
tai oikeammin sanoen koettaa estää naapurimyllyn kilpailu. Ryk- 
mentinkirjuri Johan Lund valitti Perniön käräjillä 1680, miten 
Latokartanon myllyissä oli ollut vilkasta liikettä, ennenkuin muu
tamia vuosia aikaisemmin perustettu Kosken ruukki oli aiheutta
nut niille vahinkoa. Todistettiin näet, että ennen aikaan oli tänne 
kuivina kausina (jolloin kai muista myllyistä vesi loppui) Kemiön 
saaristosta saapunut 20— 25 venekuntaa jauhattamaan viljaa, 
mutta nyt siellä oli vain yksi myllymies, joskus kaksi, useimmi
ten ei yhtään. Kosken ruukki suostuikin rahakorvaukseen.48 —  
Iittiläisen Pilkanmaan kartanon omistaja Tollet syytti 1801 Sääks
järven kylän talonpoikia, että nämä muka olivat houkutelleet 
Voikkaan myllyn vanhoja asiakkaita, nimenomaan Kausalan ja 
Saarioisten talollisia, jauhattamaan heidän tuulimyllyissään. Pa
rikymmentä vuotta myöhemmin kartanon silloinen omistaja 
niinikään väitti myllynsä jauhatuspiiriä loukatun Lyöttilän ky
lään perustetun tuulimyllyn kautta. —  Samalta pohjalta lähti se 
vastustus, jota veromyllyn omistajat osoittivat vielä 1800-luvun 
puolimaissa talonpoikien pyrkimyksiä kohtaan saada kotitarve- 
myllynsä muutetuksi tullimyllyksi.49

45 Halikon syyskäräjät 1749, cc 66.
46 Myllyasiakirjoja II: 486—490.
47 Sama 472—8. Halila. m.t. 665.
48 Perniön kesäkäräjät 1680, cc 10: 69 v.
4» Halila, m.t. 658, 662—5. — Itä-Suomessakin, jossa vanhoja veromyllyjä ei 

paljon ollutkaan, saatettiin valittaa niiden kärsivän jauhatuksen puutetta. 
Värtsilässä vaati 1753 pari miestä Olavi Partasen myllyä hävitettäväksi, 
koska se pidätti heidän veromyllyltään jauhatusta. Valitus kuitenkin hylät
tiin ja Partasen myllylle annettiin tullimyllyn oikeudet (Kaukoranta, Värt
silän seudun asutuksesta 122). Sävträskin talonpoikien anomus 1808 (Allardt, 
Liljendals sockens hist. 140—1).
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Lukuunottamatta niitä harvoja tapauksia, jolloin kartanon
omistajalla oli oikeus kieltää alustalaisiltaan myllyn rakentami
nen ja näiden oli jauhatettava kartanon tullimyllyssä, ei jauhatus- 
piirin määrääminen meillä merkinnyt jauhatuspafkkoa. Jotkut 
Ruotsin oikeusoppineet todistelivat, että vanhoilta' ajoilta pe
räisin olevilla odaalimyllyillä oli yksinomainen oikeus kaiken 
sijaitsemispaikkakuntansa viljan jauhamiseen. Tätä koetet
tiin todistaa 1723-vuoden aatelisprivilegioiden 14. §:n säädök
sen nojalla, joka salli aatelin rakentaa kotitarvemyllyjä omille 
tiluksilleen. R a b e n iu s  esitti vielä 1800-luvun alussa sen mielipi
teen, että kun uuden kotitarvemyllyn perustamisanomusta ei juuri 
koskaan kielletty, se oli vastoin lain tarkoitusta, milloin vanha 
mylly riitti paikkakunnan tarpeisiin. Sellaisessa tapauksessa 
vanhan myllyn piti saada uusilta kotitarvemyllyiltä ainakin veron- 
korvausta.50

Tullimyllyjen tosiasialliset jauhatuspiirit muodostuivat meillä 
monin seuduin laajemmiksikin kuin mitä edellä viitattiin. Pai
koin myllymatkat siten venyivät aikaavieviksi. Esim. Iitin pitä
jäläiset valittivat 1753 käräjillä, että he saivat Arrajoen kar
tanon myllyssä odotella jauhatusvuoroaan 5— 7 päivää, jota 
paitsi heidän viljaansa ei siellä muka jauhettu hyvin. —  Kan
gasalan Vääksyn kartanon myllyjä käyttivät omanpitäjäläisten 
lisäksi myös Sahalahden, Pälkäneen ja Oriveden pitäjien talon
pojat, kuten 1850-luvulla virallisesti todettiin, ja Valkeakosken 
myllykylässä kävi 1800-luvulla myllymiehiä niinkin kaukaa kuin 
Urjalasta, Pälkäneeltä ja Kuorevedeltä.51

Jauhatuspiirit olisivat kyllä sopineet vallitsevaan järjestel
mään, joka tarkasti säännösteli mm, sahojen tukkipuunhankinta- 
alueet ja ruukkien »hiilipiirit», määritteli kaupunkien porvareille 
markkina-alueet ja jakoi pitäjät ammattilaisten työpiireihin, eri
laisiin rasituspiireihin ym. Mutta ilmeisesti talonpoikien jalka

50 Vrt. myös sellaista mylly monopolia, jollainen oli Tampereeseen nähden 
Hatanpään myllyillä v:een 1876 asti (Voionmaa, Tampereen kaup. historia 
II 253—4). Rabenius, Om Sädes Quarnar I 32.

51 Halila, m.t. 658; samalla kertaa Munakallion miehet kertoivat katsoneensa
parhaaksi lähteä jauhatusmatkoille Elimäen ja Porlammin myllyihin. —
Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 164, 178—9, Sääksmäen pit. hist. 459. Rapola,
Häme 255. Omat ker. Valkeakoskelta. — Jokioisten kartanon mylly, joka oli
uudestaan rakennettu 1749 ja käsitti 4 kiviparia, kykeni yli oman tarpeen
jauhamaan vuosittain 2.400 tynnyriä, jotka tulivat ympäristön talonpoikien
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myllytkin estivät jauhatuspiirien kehittymisen sitoviksi. Asetuk
sella 23. 3. 1868 tuo ns. jauhevarain tutkimus poistettiin koko
naan. Tulli- ja kotitarvemyllyjen välinen erotus heikkeni muu
tenkin vähitellen, kunnes myllyveron lakkauttamisen jälkeen 1882 
kilpailu oli vapaa.62

7. Lahkonmyllyjen määriä 1600-, 1700- ja 1800-luvuilla.

Ensimmäiset tilastotiedot Länsi-Suomen myllyistä saadaan 
vuosien 1585— 6 myllyveroluetteloista. Näissä myllyt jaettiin laa
tunsa puolesta kahteen ryhmään: vesi- ja tuulimyllyihin sekä jau- 
hatusoikeuksiensa suhteen niinikään kahteen ryhmään: tulli- ja 
kotitarvemyllyihin. Viimeksimainittuihin laskettiin sekä talon
poikien yhteisesti että myös yksinään omistamat vesimyllyt. No
jautuen myöhempiin tietoihin yhteis- ja yksityismyllyjen keski
näisestä prosentillisesta suhteesta kotitarvemyllyjen ryhmässä voi
taneen pitää varmana, että vuosien 1585— 6 luetteloissa (taulu 1) 
mainitusta 1.682 :sta Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen ja 
Uudenmaan kotitarvevesimyllystä suurin osa oli lahkonmyllyjä. 
Se yksityiskohtainen myllyluettelo, joka 1633-vuoden myllytullia 
varten laadittiin ainakin Hämeen ja Itä-Uudenmaan pitäjistä 
(muiden alueiden osuudelta tällaista luetteloa ei Valtionarkis
tosta ole löytynyt), osoittaa näet, että 441:stä hämäläisestä ja uus
maalaisesta kotitarvemyllystä oli ainakin 411 lahkonmyllyä (vrt. 
taulu 6).63 Vaikka muualta Länsi-Suomesta ei voidakaan esittää

osalta (T. Hirsjärvi, Jokioisten taloudellisista oloista 50). Karjaan Mustion 
ja Antskuun ruukinmyllyissä käytiin Karjalohjalta ja Sammatista asti 
(v. 1738 pidetty katselmus: Myllyasiakirjoja I: 302—5). Aaltonen, Sammatti 
12 ja Nurmijärvi 130—1. — Pitkistä ja vaivalloisista myllymatkoista ks. vielä 
J. Nisula, Piirteitä Eräjärven pitäjästä 28.

62 Qwist, Finlands marknader, esim. s. 253. Aaltonen, Jauho- ja sahamyllyt 78, 
Sammatti 10. Virtanen, Kyläyhteiskunta ennen isojakoa 476. Veikko Vir
tanen, Varsinais-Suomen sahateollisuus 49—50. Jutikkala, Läntisen Suomen 
kartanolaitos I 332.

63 V:n 1585—6 luetteloissa mainitaan myös 758 tuulimyllyä. Yhteissummasta 
on 46 kruunun- tai muuta tullimyllyä. V:n 1586 mylly veroluetteloissa ei 
ole vastaavia tietoja Etelä-Pohjanmaalta. Vuosien 1585—6 ja 1633 luette
loiden lähteet mainittu tauluissa 1 ja 6. — Savoon vesimyllyt levisivät 
hitaasti; v. 1625 mainitaan isosta Tavisalmen pitäjästä vain 4 puro
myllyä. Myös Käkisalmen läänissä oli saman sataluvun lopussa vasta 
muutamia vesimyllyjä (Hist. Arkisto XXII: 1: 4, s. 20). Mutta Pohjois-Karja
lassa vesimyllyt tulivat suhteellisen yleisiksi. V. 1651 mainitaan näet Tohma-
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vastaavia numerotietoja lahkonmyllyjen lukumäärästä vuosina 
1625— 6, jona aikana tarkkoja myllytulliluetteloja laadittiin, voi
daan pitää vannana, että niistä kotitarvemyllyistä, joiden koko
naismääräksi vuosina 1625— 33 saadaan Varsinais-Suomen, Hä
meen, Satakunnan ja Uudenmaan osalta 929— 1.155, enemmistö oli 
lahkonmyllyjä.54

1700-luvulta voidaan esittää tarkkoja tilastoja verottamatto
mista myllyistä, joihin kuitenkin luettiin talonpoikien kotitarve- 
myllyjen ohella myös rälssitilojen, pappiloiden yms. veroistavapaat 
myllyt, vain muutamissa Hämeen ja Satakunnan kihlakunnissa 
toimeenpantujen katselmusten pohjalla. Tauluista 7— 11 saadaan 
seuraava yhteenveto (prosenttimäärät tasaluvuin)55:

Kihlakunnassa vuonna myllyjä, näistä lahkonmyllyjä
yht. kpl. °/o

Ala-Hollolan ...................  1739 33 20 60
Ylä-Sääksmäen .............  1739 142 74 52
Ala-Hollolan ...................  1777 77 39 50
Ala-Sääksmäen .............  1779 24 9 37
Ylä-Satakunnan  1782— 4 74 50 67

Maamme väkiluku ei 1500-luvun lopulta 1700-luvun puoliväliin 
kasvanut paljoakaan; vanhojen rintamaiden kylissä oli havaitta
vissa suorastaan talojen lukumäärän vähentymistä. Vasta 18. 
vuosisadan keskivaiheilta väkiluku alkoi voimakkaasti nousta 
yhtä rintaa maanviljelyksen kehityksen kanssa, niin että väestön 
lisäys vähän yli sadassa vuodessa oli enemmän kuin kolminkertai
nen. Vuosina 1749— 1805 lisääntyi talojen luku yli 100 %. Nämä 
seikat vaikuttivat suoranaisesti myös myllyjen määrän nousuun. 
Suhteellisesti eniten talonpoikien kotitarvemyllyt näyttävät enen- 
tyneen Etelä-Pohjanmaalla, jonne noihin aikoihin alkoi muodos
tua suuria kyliä.58

järveltä 9, Liperistä 3, Kiteeltä 8 ja Pälkjärveltä samoin 8 myllyä, jotka 
kaikki kuuluivat sikäläiselle vanhalle kreikanuskoiselle väestölle (.Kauko
ranta, Värtsilän seudun asutuksesta 77).

64 Melander, Suomen ynnä Käkisalmen läänien ja Inkerin veroista 548—9, 
550—4. Myllyjen yhteismäärä vaihtelee sen vuoksi, ettei kaikista kihla
kunnista ole joka vuosi tietoja. Ks. taulua 2, jossa lähdeviitteet.

85 Myllyasiakirjoja I: 247—64 (Ylä-Sääksmäki), 238—41 (Ala-Hollola 1739), 185—6 
(Ala-Hollola 1777), 210-1 (Ala-Sääksmäki 1779), 211—14, 221—24 (Ylä- 
Satakunta).

86 Jutikkala, Asutuksen ja väestön historiaa 429, Väestö ja asutus 1501-luvulta 
1800-luvun puoliväliin 118—9, Suomen talonpojan hist. 466.
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1700-luvun myllyveroluetteloista saadaan jo tarkat tiedot koko 
läntisen Suomen myllyistä. Yhteenvetona vuoden 1797 mylly- 
luetteloista (taulut 12— 18) saadaan seuraava laskelma (prosentti
määrät tasaluvuin)57:

myllyjä näistä lahkonmy
yht. kpl. »/o

Varsinais-Suomessa ................... 238 124 52
Hämeessä ....................................... 196 155 80
Ylä-Satakunnassa ....................... 48 30 63
Ala-Satakunnassa (7 pitäjässä) 54 53 98
Uudellamaalla .............................. 275 161 58
Keski-Suomessa............................ 251 108 43
Etelä-Pohjanmaalla (4 pitäjässä) 234 168 72

Yht. 1.296 799 62

Näiden luetteloiden mukaan kaikista myllyistä oli siis enem
mistö lahkonmyllyjä. Vain Keski-Suomen pitäjissä oli yksityis- 
myllyjä enemmän, mikä lienee johtunut alueen harvasta asu
tuksesta.

Todellisuudessa kotitarvemyllyjä on täytynyt olla enemmän 
kuin mitä luetteloihin on merkitty. Tämä ilmenee siitä, että 1782 
toimitetussa tarkastuksessa Hämeen kolmessa kihlakunnassa (.Ala
ja Ylä-Sääksmäessä sekä Ala-Hollolassa) kotitarvemyllyjä oli yh
teensä 259 (v. 1797 vain 170) sekä Hämeen lääniin nyt lasketussa 
Ylä-Satakunnan kihlakunnassa 93 (v. 1797 vain 49). Kotitarve- 
myllyjen luku näissä neljässä kihlakunnassa taas oli 88,7 % myl
lyjen koko luvusta. Myös Tuneldin— Porthanin maantiedossa mai
nitaan myllyistä osittain suurempia lukuja.58

Kotitarvemyllyjen lukumäärä lisääntyi ensin 1800-luvulla 
kaikissa maakunnissa rinnan väestön kasvun ja maanviljelyksen

07 V:n 1797 myllyveroluettelot, ks. taulut 12—18. Keski-Suomeen lasketaan 
tässä Viitasaaren, Saarijärven, Laukaan, Kuivasmäen (Petäjäveden), Keu
ruun ja Virtain pitäjät. Etelä-Pohjanmaalta voitu ottaa laskelmiin vain 
Uusikaarlepyyn, Vöyrin, Kuortaneen ja Alajärven pitäjät. — Kaikista 
otettu myllyjen eikä kiviparien luku.

58 Myllyasiakirjoja I: 221—4 211—4. Ks. taulu 11. Tuneldin—Porthanin maan
tiedossa (s. 265, 402, 429) sanotaan Uudellamaalla olleen 167, Hämeessä 251 
ja Varsinais-Suomessa sekä Satakunnassa yht. 612 myllyä, yht. siis Länsi- 
Suomessa ilman Pohjanmaata 1029. Hämeen myllyistä oli 150 tullimyllyä.
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edistymisen kanssa. Kun v:n 1875 maakirjoihin sisältyvät mylly- 
veroluettelot ovat länsisuomalaisten maakuntien osalta (Etelä- 
Pohjanmaata lukuunottamatta) tarkat, ne on otettu yhteenvedon 
pohjaksi. Kotitarvemyllyjen omistuksen suhteen saadaan seu- 
raava asetelma (taulu 3)ä9:

Yht., näistä yhteisiä
kpl. °/o

Varsinais-Suomessa ............. ........  537 154 28
Hämeessä.................................. ........  596 321 54
Satakunnassa ......................... ........  813 399 49
Uudellamaalla ........................ ........  365 236 64
Keski-Suomessa (Laukaan khl.) 228 110 48

1.220 48
Etelä-Pohjanmaalla ...................... 1.504 ? ?

Yht. 4.043

Kun Etelä-Pohjanmaan maakirjoissa on myllyn omistajaksi 
merkitty yleensä vain talonnumero, ei kotitarvemyllyjen yhteis
määrästä voida ilman muuta varmasti erottaa lahkonmyllyjä, 
mutta kuten myöhemmin tulemme näkemään (s. 172), ne olivat 
niitä suurimmaksi osaksi.

Viime vuosisadan viimeisestä neljänneksestä lähtien vesimyl
lyjen lukumäärä aleni nopeasti. Hydrografisen toimiston 1911 
julkaiseman luettelon mukaan maassamme oli silloin 1.130 sellaista 
myllyä, jotka sijaitsivat vähintään 50 hevosvoimaa antavissa kos
kissa. Melkoinen joukko myllyjä lienee tällöin vielä sijainnut 
myös vähäisemmissä koskissa, sillä v:n 1910 virallisen tilaston 
mukaan meillä oli kaikkiaan 2.084 ns. tullimyllyä (lisäksi 22 ns. 
kauppamyllyä), eikä näistä vielä suurikaan osa liene ollut höyry - 
tai sähkökäyttöinen. V. 1919 laskettiin meillä olleen yhteensä n. 
2.200 erilaisin voimalähtein käyvää myllyä. Paljonko niistä oli 
lahkonmyllyjä, ei käy lähteistä selville,60

59 1875-vuoden maakirjat. Ks. taulua 3. Keski-Suomeen lasketut pitäjät ks.
tauluja 23 ja 25. Etelä-Pohjanmaan lasketut pitäjät ks. tauluja 3 ja 24.

60 Suomen tärkeimpien koskien luettelo. E. Pennanen, Maamme myllyteol-
lisuutta kehittämään (Kauppalehti 1914, s. 253).
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I luku.

I. Y H T E ISM Y L L Y JE N  PERU STA M IS
E D E L LY T Y K SE T  JA  -SYYT.

1. Koskien sijainti ja omistussuhteiden vaikutukset.

a. Länsi-Suomen vesistöjen luonne.

Vesistöalueitamme koskevat kartat ja taulukot (esim. Suo
men maantieteen käsikirjassa) eivät anna oikeata kuvaa vesivoi- 
mamyllyjen sijaintimahdollisuuksista. Myllyjen lukumäärä ei edes 
niiden kukoistuskautena 1800-luvulla ollut suorassa suhteessa vesi
voima-alueiden koskitehoon. Sillä pienille myllyille riitti vettä 
ainakin tulvien aikana niin vähäisistä putouksista, jopa pelto- ja 
suo-ojista1, etteivät ne paljoakaan merkinneet suurten vesivoi
mien luvussa, eikä hydrografisiin luetteloihin edes merkitty alle 
50-hevosvoimaisia putouksia, kuten edellä näimme. Siksi Varsi- 
nais-Suomessa ja Uudellamaalla sekä Hämeen ja Satakunnan jär- 
vettömillä seuduilla, niin lyhyitä ja vähävetisiä kuin noiden aluei
den joet yleensä ovatkin, saatiin patoamismenetelmää käyttäen 
pikkumyllyille riittävä putouskorkeus ja vesivoima. Pohjanmaan 
rannikkoalueen suhteellisen pitkissä joissa seuraa putous toistaan 
lyhyin välimatkoin, ja kun näiden poikki rakennettiin pato, saa
tiin käyttövoimaa monelle myllylle yksiin kohtiin. Järvi-Suomen

1 V. 1782 mainitaan Lammilta, että Pienistön ratasmylly sijaitsi pellon läpi 
juoksevassa, suosta tulevassa ojassa (Myllyasiakirjoja I: 160—170). Tenho- 
lasta tiedetään 1700-luvulta, että erään myllykosken putous oli vain
2 jalkaa korkea; yleensä pitäjän myllykoskien putouskorkeus oli 
vain 2 %—5 kyynärää, parhaassa tapauksessa 6 kyynärää (Nikula, Tenala 
och Bromarfs socknars hist. I 368, 370). Perttulan pienessä kappelissa 
Lounais-Hämeessä oli 1800-luvun puolimaissa vielä 14 vesimyllyä, näistä 
muutamat suo-ojissa, toiset ojaksi sanotussa juovassa; erästä sanottiin 
»vaivaistenmyllyksi» (Rautanen, Myllyjä vanhassa kappelissa, 5—6). Ruot
sissa oli paikoin asian laita samoin. Kalmarin läänin myllykomissio lau
sui 1700, että sikäläiset jalkamyllyt käyvät yleensä pienistä soista, lätä
köistä (gölar), kuopista ja lammikoista tulevalla vedellä (Nikander, Kvam - 
rotar, 160).
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alueella taas, niin tasaista kuin se yleensä onkin, tarjosivat jär
vestä toiseen laskevat lyhyet virrat pienine putouksineen myllyille 
käyttövoimaa paikoin patoamattakin.2

b. Vesimyllyjen ryhmittyminen.

Missä yhteen koskeen tai lähekkäin toisiaan sijaitseviin pu
touksiin sopi rakentaa useita myllyjä, syntyi mylly keskuksia, 
Etelä-Suomessa jo keskiajalla, Pohjanmaalla myöhemmin. Niis
säkin tapauksissa, jolloin myllyt sijaitsivat sellaisissa vanhoissa 
kylissä, joilla jo ennestään oli oma nimensä, mutta varsinkin kun 
vasta mylly tai myllykeskus veti asutusta puoleensa, saatettiin 
paikkakuntaa ruveta sanomaan myllykyläksi. Molnby, Mölnby, 
Qvambacka, Myllykylä ja Myllypakka yms. nimisiä kyliä ja asu
mia tavataankin vanhastaan kymmenittäin eri puolilla maata, eni
ten Etelä-Suomessa.3 Useimmat ja suurimmat myllykeskukset 
säilyttivät kuitenkin alkuperäisen kylännimensä.

Vesistö- ja asutusoloista riippuen vanhimmat ja samalla tär
keimmät myllykeskukset muodostuivat ensin Hämeeseen ja Sata
kuntaan. V oiONMAAn mielestä Tammerkosken seutukunnan asu
tukset olivat muodostaneet jo varhain keskiajalla jonkinlaisen 
koskiyhdyskunnan, jossa 1466 mainitaan 3 myllyä; T e i t t i  kertoo 
1551, että »siellä ovat Satakunnan kauneimmat myllyt». V :n  1585 
myllyveroluettelon mukaan Tammerkoskessa oli 9 ympäri vuoden 
käypää myllyä. —  Asikkalan Vääksynkoskessa oli 1551 ainakin 
neljä myllyä, ja Sääksmäen Valkea- ja Apiankoskessa sijaitsi 1633

2 Suomen maantieteen käsikirja 299—304. Suomen tärkeimpien koskien 
luettelo.

Meillä laskettiin tämän vuosisadan alkupuolella olleen n. 2.000 koskea, 
joista n. 1.500:11a oli yli puolen metrin putous ja yli 50 hv. voimamäärä. 
Nämä jälkimmäiset huomioonottaen saatiin ns. teollisuushevosvoimia 
(9 kuukautena vuosittain saatavana olevaa vesivoimaa): Lounais-Suomessa
150.000 hv., Etelä- ja Keski-Suomessa 220.000 hv., Etelä-Pohjanmaalla
70.000 hv., Itä-Suomessa 530.000 ja Oulujoen vesistöalueella 190.000 hv. eli 
yht. 1.160.000 turbiinihevosvoimaa. Lisäksi arvioitiin vähäisiä myllykoskia 
olevan 30.000 hv. (Maunola, Vesivoimat 12). Toisaalta lasketaan kaikkien 
koskiemme hevosvoimamääräksi keskipurkausmäärän vallitessa n. 3 milj.
,(Malmi, Suomen koskista 935) tai myöhempien tietojen mukaan 2,7 milj., 
mistä 2/io on rakennettu (Henrik Renqvist, Sisävedet 318—321).

3 FMU:n, AH:n ja Bidrag-sarjojen. samoin Suomenmaa-teoksen nimihake-
mistot.
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11 myllyä. Jälkimmäisestä putouksesta myllyt sitten vähenivät, 
niin ettei niitä siellä isonvihan jälkeen enää ollut enempää kuin 
yksi, mutta pääkoskessa ne vastaavasti lisääntyivät; 1800-luvun 
alussa niitä oli 16, vuosisadan puolimaissa 15.4

Kartta Hauhon m yllyistä 1651. 
(Topographica Hauho.)

Myös Hauhon Vihavuoden kosket muodostivat huomattavan 
myllykeskuksen. 1600-luvun puolimaissa oli siellä 5 myllyä, mutta 
vasta 200 vuotta myöhemmin niiden määrä nousi 6:een. —  Kan
gasalan Sarsankoskessa oli jo 1500-luvulla 12, vähän myöhemmin 
14 ja Iharinkoskessa 1600-luvun alussa 6 myllyä.5 —  Myöhemmin

4 Voionmaa, Tampereen kaup. hist. I 49, 100. Teitin valitusluettelo 126. 
V:n 1585 myllyveroluettelot (127—128). Olof Mörthin koskikartasta 16% 
nähdään Tammerkosken ylimmän putouksen länsirannalla 3 Pispalan ja 
Hyhkyn kylille kuuluvaa virtamyllyä, kosken itäpuolella mylly ja saha- 
laitos (Vesuri, Tammerkosken voimakoneiden kehityksestä keskiajan lopulta 
nykyaikaan asti 63). Voionmaa, Osuustoiminnallista elämää 65—6. Ransach- 
ningen öffuer Sexmeki Heredes quarnar 1633, 475: 206—212. Jutikkala, Sääks
mäen pit. hist. 448, 452. Vielä 1800-luvun lopulla Valkeakoskessa oli 10 
myllyä (SS: Sääksmäki, Kallio).
Topographica Hauho: Johan Larssonin selvitys v:lta 1651. Herkepaeus,
Historisk och oeconomisk Beskrifning öfwer Hauho socken 48. MA 
Tabell öfwer Mj öl- och Säg-qvamar 1842. Virtanen, Hauho 64. —
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myös Keski-Suomen vesistöihin muodostui myllykeskuksia. Jäm
sänkoskessa mainitaan 1782 olleen 8 myllyä, ja v:n 1875 luette
loiden mukaan oli esim. Korpilahdella, Kuorevedellä ja Viitasaa
rella useita 5 myllyn ryhmiä, Pihtiputaan Alvajärvellä peräti 12 
ja Saarijärven Mustalammilla 11 myllyä.6 —  Uudellamaalla ei 
esiintynyt 3— 4 myllyä suurempia keskuksia (1500-luvulta peräi
sin oleva maininta, että Raaseporin läänissä olisi olut »Skaff- 
wastada» -nimisellä paikkakunnalla 12 myllyä (s. 22), on aivan 
yksinäinen).7 —  Varsinais-Suomen joissa oli vain muutamia har
voja myllykeskuksia, kuten Mynämäen Raimelan koskessa, mutta 
vastapainona oli, ettei missään ollut suhteellisesti niin paljon 
monilla kivipareilla varustettuja myllyjä kuin Varsinais-Suomessa. 
—  Satakunnassa oli nimikään suurehkoja myllykeskuksia. V :n  
1875 luettelon mukaan oli Eurajoessa 8 myllyä, Hämeenkyrössä, 
Kankaanpäässä ja Ikaalisissa 6 myllyn rypäitä, Kyröskoskessa 
vielä 1870— 80-luvuilla 9 myllyä sekä viime vuosikymmeniin asti 
useita 4— 5 myllyn ryhmiä.8

Pohjanmaan pitkät joet tarjosivat sopivan sijainnin mylly- 
rypäille ja -jonoille. V :n  1875 myllyveroluettelon mukaan maa
kunnan suurimmat myllykeskukset olivat seuraavissa koskissa 9:

Kun Längelmä- ja Pälkänevesi 1604 puhkaisivat itselleen uuden väy
län pienen Kostianjoen kautta, vesivirta vei siitä mennessään talonpoikain 
myllyn, mutta uuden väylän laajentamaan Iharinkoskeen, jossa ennestään 
oli ollut 2 myllyä, kangasalalaiset rakensivat 4 uutta myllyä, joten niiden 
luku nousi 6:een (Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 10. Diverse afskrifter I, 
myllyjä koskevia asiakirjoja v:lta 1604. Kangasalan syyskär. 1694, nn 11: 
383. Jutikkala, Kirjallinen ja kansanomainen traditio 12—13, 18). — Myös 
Nokianvirrassa oli useita myllyjä (Leuku, Pirkkalankylän myllylaulu 363), 
samoin Tuuloksen Pohjoiskoskessa (Herkepaeus, m.t. 48), Tammelan Ku- 
halankoskessa 1700-luvulla 4 myllyä (Kaukovalta, Forssan Puuvillatehtaan 
hist. 88).

6 Korpilahden Juokslahdessa oli 4, kirkolla 6, Muuramenkoskessa 4, Kuore-
veden Karttulassa 5, Viitasaaren Kolimalla 5 (Myllyasiakirjoja 1:96—101 
ja v:n 1875 maakirjat). 1800-luvun lopulla oli Korpilahden Saakosken par
taalla 5 myllyä (omat ker.),
Rudenschiöld (Berättelse 7, 15) kertoo nähneensä matkoillaan 1738—41 
Kyminvirrassa Kyöperilän luona 3 myllyä, Vakkolankoskessa 4 sekä Mänt
sälän Niinkoskessa 2—3 jalkamyllyä. Aaltonen, Nurmijärvi 121.

8 Loimaan Vesikoskessa oli 1585 3 myllyä (VA 127—8: 23—28). Paimion 
eräässä koskessa mainitaan 1476 3 myllyä (FMU IV 442—3). Kyröskosken 
myllyistä SS: Viljakkala (Raunio).

9 Lapuan Huhdankoskessa oli 1600-luvulla ainakin 4 myllyä (Lapuan syys
kär. 1665, ss 1). Muistitiedon mukaan oli Kyrön joen Merikaarron kos
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Vöyrin Kimonjoessa ............................................. 8 myllyä
» Änäsinkoskessa .......................................  7

Lapuan Huhdankoskessa ....................................  8
Maalahden Längforsin koskessa........................ 8
Vähänkyrön Merikaarron koskessa ...............  7
Laihian Kirkonkoskessa ....................................  8

» Yrjälänkoskessa ....................................  7
Ilmajoen Nenättömän koskessa ........................ 8
Närpiön Mälnbäckin koskessa............................  8
Ylimarkun Byforsin koskessa ............................  15
Lapväärtin » »   9
Kaustisten Pirttikoskessa ....................................  7
Vetelin Karjakoskessa ......................................... 7
Kruunupyyn Längforsin koskessa.................... 7

» Kruunupyynjoessa  7
Pietarsaaren pit. Näsenkoskessa........................ 8
Purmon Siisbackanforsin koskessa.................. 8
Lohtajan Viirteenjoen koskessa ........................ 8
Kannuksen Rauman joessa ................................... 10
Kälviän Isonjoen koskessa ................................  9

» Vähänjoen »   9
» Jatkojoen »   7

Hydrografisen toimiston koskiluettelon mukaan v:lta 1911 oli 
myllyjä ja muita voimalaitoksia runsaimmin seuraavissa maamme 
koskissa, jotka tässä luetellaan pohjoisesta aloittaen10:

myllyjä muita

Ähtävänjoen Saha- ja Koivukoskissa 5 3
Ähtävänjoen Pävalsinkoskessa .............  4 2
Lapuanjoen Huruskoskessa ( ? ) .............  6 2
Kauhavanjoen Jylhänkoskessa .............  6 2
Kokemäenjoen Hartolankoskessa  4 1
Eurajoen Paneliankoskessa ....................  4 2
Lapinjoen Lapinkoskessa ........................  3 2

» Myllykoskessa........................  3 2
Laa joen Juvankoskessa ..........................  4 1
Mynämäen Raimelankoskessa................  8 1
Paimionjoen Tuimalankoskessa  4 1

kessa 8, Hiiripellonkoskessa 6 sekä Perttilänkoskessa ja Orismalan Mylly
koskessa 6 myllyä kummassakin (.Kontturi, Kyrön joki varren kylän ammatti
laisista 89—90). V:n 1875 maakirjat.

10 Suomen tärkeimpien koskien luettelo.
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Hyvänä esimerkkinä 
siitä, miten myllyt järjestyi
vät Pohjanmaan joissa kos
kien tarjoamien myllynsijo-

Kartta Oravaisten Myllykosken 10 
myllystä 1751—53.

(Nikander, Kvarnrotar 171).

jen mukaan ryhmittäin, pareittain ja myös yksittäin jonoihin, 
antaa Ähtävänjoen suupuoli, jossa vielä v:n 1911 tietojen mukaan 
oli vajaan 30 km:n matkalla 15 koskea ja näissä 34 myllyä sekä 
6 muuta vesivoimalaitosta. Muissa tärkeimmissä Etelä-Pohjan
maan joissa oli tällöin yli 50-hevosvoimaisia koskia ja niissä 
myllyjä seuraavasti:

Sen sijaan ei Kyrönjoessa eikä sen lisäjoissa mainita olleen 
yhtään vesivoimalaitosta, vaikka suuria koskia oli parikymmentä 
(muistitiedon mukaan niitä kyllä oli). Kokemäenjoesta (ilman 
lisävesiä) luetellaan 31 koskea ja niissä 21 myllyä.12

11 Vielä 1920-luvulla oli Hollolassa Hatsinan, Uskilan ja Sairakkalan kylien 
kautta virtaavassa Hammojoessa 2 km:n matkalla 8 myllyä (SS: Uusitalo 
ja omat ker.).

12 Lisäksi mainittakoon vastaavat tiedot seuraavista Pohjois-Pohjanmaahan 
luettavista virroista: Siikajoessa lisävesineen 42 koskea ja 17 myllyä, Pyhä- 
joessa 60 k. ja 46 m., Kalajoessa 35 k. ja 32 m. (Suomen tärkeimpien kos
kien luettelo).

koskia myllyjä
Lestijoessa lisävesineen . . .
Perhonjoessa ........................
Kruunupyynjoessa .............
Ähtävänjoessa lisävesineen
Purmon joessa........................
Lapuan joessa  .....................
Isojoessa .............................. ..

34 22
42 22
23 12
30 49
40 30
13 19
23 15
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kien jokien partailla oli jonomuodostus tavallinen kuten Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaallakin. P a u l a h a r j u  kertoo, että Ylitornion 
Myllyojassa oli vielä tämän vuosisadan alkukymmeninä toista
kymmentä ja Annanjoessa puolen kilometrin matkalla 18 myllyä,13 
—  Myös Itä-Karjalassa oli meidän aikoihimme asti 6— 7 myllyn 
jonoja, samoin kuin Taalainmaan koskissa tavattiin jalkamyllyjä 
jonoittain,14

c. Koskien varhaisimmat nautinta- ja omistusmuodot.

Koskien vanhimmat nautintamuodot liittyvät kalastukseen. 
Kauan ennen kuin muinaissuomalaiset vesimyllyjä tunsivatkaan

13 Paulaharju, Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 204—5. Paulaharju kertoo, 
että »vieläkin saa sama Annanoja käyttää kahtatoista härkinhoitoa» (teos 
ilmestyi 1923). Arvo Mänty, Rovaniemeläisiä elintapoja 1700- ja 1800-lukujen 
vaihteessa 199 (lyhyiden välimatkojen päässä kokonaisia myllykyliä).

14 Niinpä Uhtuan Nuolusojassa sijaitsi vielä 1920:n tienoilla 6 myllyä n. 1 %
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he osasivat padota jokia ja pyytää kaloja kiinteiden virtaraken- 
teiden avulla. Pato sana kuuluu kielemme sanavarastoon jo suo- 
malais-ugrilaiselta ja toe kantasuomalaiselta ajalta asti.15 Vanhim
missa historiallisissa asiakirjoissamme on suhteellisen runsaasti 
virtakalastusta koskevia mainintoja. 1300-luvun puolimaista on 
tietoja Kokemäenjoen lohipadoista ja Kyminjoen Ahvenkosken 
lohenkalastuksesta sekä 1390:n vaiheilta Varsinais-Suomessa sijain
neesta Lehtisten kalastamosta, jossa oli pari patoa ja niissä yh
teensä 25 merransijaa.16 1400-luvun lähteet mainitsevat lohipa- 
toja, -häkkejä ja -mertoja paitsi eräistä Etelä-Suomen rannikko
seudun koskista myös sisämaasta, nim. Lempäälän Kuokkalasta.17 
Samanlaiset tiedot lisääntyvät huomattavasti 1500-luvun asiakir
joissa; myös Pohjanmaan joista niitä tällöin mainitaan.18 Kai
kissa suurissa ns. lohivirroissamme kalastus on halki vuosisatojen 
merkinnyt enemmän kuin myllytoiminta.

V o io n m a a  toteaa »Suomen karjalaisen heimon historiassa», 
miten kalastukseen liittyvät omistusmuodot osoittivat meillä jo 
alun perin suurempaa pysyväisyyttä kuin metsästys- ja kaski
maiden käyttö. Kalaveden omistus jäi toisaalta viimeksimainittu

virstan matkalla, ja Tulema järvellä oli Hilkoin kylässä 7 myllyä peräkkäin 
n. 200 m:n päässä toisistaan. (SKS: E. A. Virtanen). — Fosslund. Med Daläl- 
ven II, 4. 166.

16 H. Paasonens ostjakisches Wörterbuch 191, Setälä, Beiträge zur finnisch-
ugrischen wortkunde 243, Sirelius, Sperrfischerei 428—9 ja Suomen kan
sanomaista kulttuuria I 202, Kalima. Itämerensuomalaisten kielten balttilai
set lainasanat 65, 169 sekä Hämäläinen, Alkukantaiset elinkeinot 127, 134.

16 REA 77, 82, 108, 201. Paikkakunnan, josta asiakirjassa käytetään muotoa 
lechtis, mainitsee Hausen (FMU I, hakemisto) tarkoittavan puroa Raisiossa.

17 AH I 9 (laamanni Klaus Flemingin tuomiokirjassa v:lta 1417 mainitaan viro
laisen Paadisten luostarin harjoittaneen kalastusta lohihäkeillä Helsingin 
pitäjän Koskenkylän kalavedessä). AH I 30—3. — REA 363 (eräästä Ahven- 
kosken kalastusriidasta 1438 käy selville, että siellä oli lohta pyydetty 
aikaisemmin vain verkoilla ja nuotalla, kunnes eräs vouti oli rakennuttanut 
lohimerran). Tuuloksessa mainitaan 1484 parissa koskessa olevat kalastus- 
laitteet (Hwss och Mierdar, Bidrag I 45).

18 1500-luvun puolimaissa mainitaan merta- ym. kalapatoja tai lohihäkkejä 
mm. Tyrvään. Pirkkalan ja Kangasalan pitäjistä, Helsinginkoskesta, Val
keakoskesta, monista Pohjanmaan joista, kuten Kemi-, Tornio-, Lapuan-, 
Siika- ja Kalajoesta. V. 1570 mainitaan Tammerkoskessa viiden talon
pojan kalastaneen (Sirelius, Suomalaisten kalastus III 448—53). Kustaa 
Vaasa lähetti ruotsalaisen patomestarin rakentamaan kruunulle lohen- 
kalastamoja mm. Kyminjokeen, jonne 1556—8 tehtiinkin 27 lohihäkkiä 
AH IX 84). Kuningas kehoitti myös Thure Bjelkeä rakentamaan kruu
nulle kalastamoja (AH III 257), ja Kustaa Fincke pyysi 1556 kuningasta 
toimittamaan Savoon Norlannista virtarakennusmestareita (AH IV 202).
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jen, toisaalta pysyvän maan-, lähinnä pellonomistuksen väliseen 
asemaan, samanlaiseen kuin niitynomistus. Kalavesien (samoin 
kuin niitynkin) välittömästi tarjoamat luonnonedut vetivät ne jo 
varhain haltuunoton ja nautinnan piiriin, mistä sitten vähitellen 
kehittyi pysyvä omistus. Voionmaan mukaan kalavesiä alun pe
rin omistettiin joko yhteisesti tai yksinään, tavallisesti niin, että 
isot kalavedet olivat yhteisiä, vähäiset ja toisarvoiset yksityisten 
hallussa. Tärkeimmät kalastuspaikat, joskus pitkienkin matkojen 
takana, tulivat kuulumaan kyläkunnille, jopa koko pitäjille yh
teisesti.19

Suuret kosket ja virrat olivat samaan tapaan »laajemman tai 
suppeamman kylä- ja taloyhtymän hallussa», mainitsee J a a k k o la  
Kokemäen kalastamoista. Parhaille kalastussijoille saavuttiin 
monilta kyläasumilta. Toisaalta yksityisillä oli oikeus ottaa hal
tuunsa vähäisiä putouksia laajalta yhteisalueelta. Sitä haltuun
oton yleistä periaatetta, että mikä ei ollut kenenkään, se kuului 
ensimmäiselle ottajalle, noudatettiin pienempien putouksien, 
samoin kuin kaskimaiden ja niittyjenkin suhteen. Pitäjä- ja kylä
alueiden muodostuessa kiinteiksi rajoiltaan tällaiset hajallaan, 
jopa kaukanakin sijaitsevat omistukset jäivät usein toisten kylien 
tai pitäjienkin piirirajain sisään. Niiden hajanaisuutta lisäsi vielä 
se seikka, että tuollaisia niitty- ja kaskiomistuksia voitiin irtai
men tapaan antaa perinnöksi, ostaa ja myydä, vuokrata ja pantata. 
Tällainen sekaannus, jota lisäsi kylärajain muuttuvuus, aiheutti 
sen, että kylien miehet usein tunkeutuivat naapuriensa alueelle; 
pitäjän rajoja loukattiin Etelä- ja Länsi-Suomessa vielä 1600- 
luvulla, muualla sitäkin myöhempään. Myös ulko-omistukseen 
kuuluvat kosket olivat näiden riitaisuuksien kohteina.20

Valtaus sekä jo vallatulla yhteisalueella suoritettu haltuun-

1o Voionmaa, Suomen karjalaisen heimon historia 283, 293, 298, 305. Kiin
teillä pyydyksillä (katiskoilla ja pikkupadoilla) vallattiin kalastuspaikkoja 
kylän yhteisvedestä, ja tällaisia yksityisomistuksia saatettiin myydä ja 
pantata, kuten Länsi-Suomessa jo  keskiaikana (Virtanen, Kyläyhteiskunta 
ennen isojakoa 444).

20 Voionmaa, m.t. 133. Jalmari Jaakkola, Suomen varhaishistoria 301—3. Jutik
kala, Läntisen Suomen kartanolaitos I 299, 316 ja Sääksmäen hist. 309, 316. — 
Virtanen, Myötäjäismaasta Varsinais-Suomessa 170 ja Varsinais-Suomen 
kansanomaisesta maanvuokrauksesta 43, 51—2. 1600-luvulla annettiin useita 
säädöksiä pitäjille ja kylille erotettavista yhteismaista (.Lang—Haataja, 
Jakoperusteesta kylässä 43).
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otto riippui läheisesti paikan nautinnasta, sen jatkuvasta käy
töstä. Yksilöllinen käyttövalta oli yleensä voimassa niin kauan 
kuin esim. niityssä oli aita ja koskessa kelvollinen pato taikka 
käyntikunnossa oleva mylly. Täten haltuunotto oikeastaan mer- 
kitsikin rajoitettua käyttöoikeutta.21

Ruotsin maakuntalait sisälsivät kosken haltuunotosta tark
koja ohjeita. Itägöötanmaan lain mukaan haltuunottajan piti kä
räjillä hakea rakentamishankkeelleen vahvistus. Länsigöötan- 
maan laki asetti vieläkin tarkempia rajoituksia: jos myllynsija 
oli ollut autiona vähintään kolme vuotta ja myllyn puuosat mä
däntyneet, niin oli sillä, joka tahtoi, oikeus ottaa se käyttöönsä. 
Niin kauan kuin sulkulauta ja rännin tukipuut, kynnys ja alusta 
olivat jäljellä, alkuperäisellä omistajalla oli oikeus myllyyn.22 
Mutta yleissääntönä oli ainakin jo Ruotsin maakuntalakien kokoa- 
misaikoina 1200- ja 1300-luvuilla, että virtojen nautinta ja omis
tus oli sidottu kyläpiiriin ja kyläomistukseen. Uplannin ja Söder- 
manlannin lakien määräykset esittivät nämä periaatteet varsin 
selvästi: Kylien välillä sijaitsevasta myllynsijasta kuuluu puolet 
kummallekin kylälle niin pitkälle kuin tämän maat ulottuvat. 
Jos kaksi tai useampi myllynsijaa on kylien välillä, jaetaan ne 
markanmaan (markland, siis tilojen suuruuden, veron) mukaan. 
Kylänrajain sisäpuolella oleva myllynpaikka kuuluu kyläkunnan 
miehille kunkin osaluvun mukaan (efter öresland och ortugsland). 
Uplannin laki selittää sen vielä tarkemmin lisäämällä: Jokaiselle

21 Voionmaa, m.t. 132, 133, 135, 290, 301, 307—8. Ensimmäisen haltuunottajan (val
taajan) oikeus oli tunnustettu metsämaahan mm. venäläisillä ja muinais
saksalaisilla, Skandinaviassa taas sekä maa- että vesialueisiin. — Tekstissä 
on otettu huomioon lakikielessä yleisesti noudatettu erotus valtaus ja 
haltuunotto -sanojen välillä: erämaan valtaus, mutta yhteismaan tai -veden 
haltuunotto. (Noponen, Kylään tai taloon kuuluvista tiluksista 145). Vrt. 
Lang—Haataja, Jakoperusteesta kylässä 41. Länsigöötanmaan lain RK 10:1.

22 Itägöötanmaan lain RK 6:3  ja Länsigöötanmaan lain RK 10:1. Huomata 
kuitenkin tulee, että maakuntalaeissa puhutaan näissäkin tapauksissa kos
ken omistajasta ja omistuksesta, mutta asiallisesti on kysymys haltuun
otosta. Holmbäck—Wessen, Svenska landskapslagar I 204, 236. — Vrt. 
Florin, Försök tili en framställning 7—12 ja Rabenius, Om Sädes Quarnar 
I 16. Vrt. maanlain määräystä, että viljelijä sai ottaa kaskesta 3 satoa, 
minkä jälkeen se oli jätettävä laitumeksi (RK 32). Suomen Karjalastakin 
on tietoja, että tätä säädöstä 1600-luvulla noudatettiin kylänmetsissä, samoin 
että kaskivaltaus oli kaadettava 3 vuoden kuluessa. Toisaalta kaskival- 
taukset yhteisillä saloilla jäivät pysyvästi valtaajan haltuun ja niitä Itä- 
Suomessa 1600-luvulla perittiin, myytiin ja ostettiin (Voionmaa, m.t. 135).

4
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kuuluu niin suuri oikeus koskesta kuin hän omistaa kylässä tont
tia, peltoa ja niittyä. —  Helsinglannin laissa rinnastetaan tässä 
suhteessa kylä ja talo; myllynsijasta, joka on talojen välillä, kuu
luu näet puolet kummallekin talolle tai kylälle. Jos kylässä on 
useita myllynsijoja, niin saman-lain mukaan jokainen omistaa niitä 
sen mukaan, kuin hänellä on osuutta kylässä. Itägöötanmaan 
laissa tyydytään määrittelemään, että niille, jotka omistavat ky
län vanhat maat (ns. odaalimaan), kuuluu myös virta ja kala
vesi, mutta samalla edellytetään niiden yhteisomistusta. Länsi- 
göötanmaan laissa puhutaan myös yhteisvedestä, jossa kolmannes 
oli eräin edellytyksin pidettävä avoinna, seikka, mistä myös Sö- 
dermanlannin laissa on vastaavia määräyksiä,23

Ruotsin maakuntalakien säädökset, jotka siis sitoivat vesistöt 
ympäröivään maahan, tulivat vuosien 1347 ja 1442 maanlakeihin ja 
ennen pitkää noudatettaviksi Suomessakin. Pääperiaatteet, joiden 
pohjalla veiistöjemme omistus on vieläkin, ovat vanhoilta ajoilta 
siis seuraavat: Jos jonkin kylän tilusrajain sisäpuolella on koski, 
niin sen vesivoima on yksistään sen kylän oma. Jos koski on kah
teen eri kylään kuuluvain rantain välissä, niin kumpikin kylä 
vallitsee puolta koskea. Näin vesistöt tunnustettiin Ruotsissa ja 
Suomessa yksityisen, maahan sidotun omistusoikeuden alaisiksi. 
Tämä periaate oli vallalla myös Norjassa, Islannissa ja Englan
nissa. Roomalaisen oikeuden mukaan sen sijaan kaikki huomat
tavimmat vedet olivat julkisia ja valtion omia, ja kun roomalai
nen oikeus on useimpien Euroopan maiden vesioikeusjärjestelmän 
lähtökohtana, kosket joutuivat kaikkialla muualla paitsi Pohjois
maissa ja Englannissa kruunun taikka —  feodaalista tietä —  hal
litsevan yläluokan omistukseen. Kruunu, kirkko ja aateli koet
tivat kyllä meilläkin päästä tuottoisimpien koskien, lähinnä lohi- 
virtojen omistajiksi ja siinä myös onnistuivatkin monin seuduin. 
Mutta varsinaiset myllykosket, joita meillä oli kauaksi aikaa riit
tämiin, säilyivät yleisemmin kuin missään muualla talonpoikain 
käsissä nykyaikoihin asti.24

23 Forsman, Suomen lainsäädännön hist. 75—80, 84—92. Uplannin lain MK
XXII, Södermanlannin lain MK XXI, Helsinglannin lain KK XVII, Länsi- 
göötanmaan lain RK II, Itägöötanmaan lain RK VIII. Laeiisa mainitaan
termi dela, jakaa, millä ei tarkoiteta koskien teknillistä jakoa.

21 Maunu Eerikinpojan maanlaki RK 21, 22. Kristofferin maanlaki RK 26,
27 ja 33. Forsman, m.t. 106—112, 186—8. Lang—Haataja, Omistusoikeudesta 
Suomen vesiin 6—15, 30. Ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi 70—71.
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Keskiajan viimeisellä vuosisadalla ja uuden ajan alussa 
tapaamme länsisuomalaisella alueella koskien nautinta- ja omistus
muotojen eri asteita. Suurten yhteiskoskien käyttäjinä oli useita ky
liä, joiden intressit olivat kalastuksen takia niihin suuntautuneet jo 
niinä varhaisina aikoina, jolloin emäkylät olivat laaja-alaisia. Van
hat kyläkunnat olivat myös ottaneet haltuunsa noiden koskien 
luota maa-alueita, joista sitten tytärkylätkin saivat osuutensa. 
Siten esim. Sääksmäen kylillä oli Valkeakosken luona takamaita, 
samoin Hauhon kylillä Vihavuoden koskilla.25 Koskien omistus- 
intressit ilmeisesti lisääntyivät, kun niitä tarvittiin myös myllyjen 
käyttöön. Yhteiskoskista, joista tässä on puhe, tuli usein kylien, 
jopa pitäjienkin rajapaikkoja. Varhaisimmissa rajankäynneissä, 
joista arkistotietoja 1400-luvulta on säilynyt, mainitaan varsin 
yleisesti koski tai mylly usean kylän rajapaikkana. Asiakirja- 
kokoelmista poimituista paristakymmenestä tapauksesta suurin 
osa on Hämeestä, useita Uudeltamaalta ja Satakunnasta, mutta 
vain pari Varsinais-Suomesta, jonka luonnonolot olivat erilaiset 
ja jossa kylänrajat jo 1400-luvulla —  jakokuntien yhteismetsä- 
alueita lukuunottamatta —  pääasiassa olivat vakiintuneet. —  
Vielä lukuisammin on mainintoja koskesta, jonka keskiviivalla 
kahden kylän raja sattui yhteen.26

Sellaiset tapaukset, että kylillä oli jakamattomassa virrassa 
kalapatoja ja myllynsijoja, joiden paikkaa sopi tarvittaessa vaih
taa, tai sitten yhteisiä kalastusalueita, edustanevat koskien var
haisinta nautintamuotoa. Kullakin osakaskylällä oli oikeus ottaa 
koskesta vesivoimaa laitteisiinsa sieltä mistä parhaiten sopi. Tämä 
käy selvästi ilmi Hämeen keskiaikaisista myllynpaikkariidoista (s. 
58) .27 Myös siellä, missä kyläkuntien rajat eivät vielä olleet vakiin

25 Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 142, 308. Hauhon talvikäräjät 1685, bb 11: 5.
26 Rajakoskista esim.: Asikkalassa 1484 Myllynkallio (Bidrag X 12) ja 1491 

Rukkamylly (Bidrag I 8), Tennilässä 1490 Savijoen mylly (Bidrag I 40) 
ja 1481 Kesolan mylly (Bidrag I 33), Lammilla 1461 Hämäläistoe (Bidrag 
I 68), 1469 Hollolassa Piponmyllynpolvi (Bidrag I 76), Lammilla 1468 
Myllyntoe (-täki, Bidrag I 106), Lohjalla 1442 Myllykoski (FMU III 271), 
Orimattilassa 1469 Pyrinmyllynpolvi (FMU IV 332), Noormarkussa 1473 
Sahankoski (FMU IV 335). Paimiossa 1476 Myllenvaha (FMU IV 442), 
Perniössä 1477 Myllenoja (FMU IV 468), Vesilahdessa 1501 Iespes-mylly ja 
Huhmarkoski (Hugmarkoskij, FMU VI 201), Pirkkalassa 1509 Emäkosken 
jalkamylly (FMU VII 7), Kangasalla 1510 Myllyn selkäkivi ja Pijorän 
koski (FMU Vn 89), Suntiossa 1517 Qwamebergs kleff (FMU VII 472).

27 Iitissä rakensi Kauralan jakokunta 1700-luvulla uuden myllyn 11/2 kyy
närän päähän pappilan ikivanhasta myllystä. Talonpojat saivat sakkoa
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tuneet ja taloja sekä kokonaisia kulmakuntia siirrettiin kylistä, 
jopa pitäjästä toiseen, kuten Pohjanmaalla, Savossa ja Karjalassa, 
aiheutui yhteisvirran myllynsijojen käytössä sekaannusta. Täl
laisen koskivirran nauttimisesta jatkuikin epävarmuutta niin 
kauan kuin myllynsijoja ei ollut jaettu kylien kesken taikka vä
häisiä koskia maanjaoissa liitetty yksityisiin taloihin.28

Toisesta vanhasta koskenomistusmuodosta, joka perustui yli
muistoisen nautinnan mukanansa tuomaan oikeuteen, on selviä 
mainintoja sekä 1400-luvun asiakirjoissa että myöhemmältäkin 
ajalta.29 Maanlaeissa ja 1734-vuoden laissa on säännöksiä ylimuis
toisesta nautinnasta, mikä katsottiin niin pitäväksi säännöksi, että 
sen nojalla »laittomastikin saatu tuli lailliseksi».30 Kun kellään 
ei voinut olla ylimuistoista nautintaetuutta oman kylän alueella, 
sellaisen olemassaolo merkitsi aina ulkokyläläisten omistusta.31 
Esim. Inkoon Olkkalan kylän miehet (»the af Ollkila») ajoivat 
1453 Pohjan käräjillä häätökannetta Jäb Rykeä ja tämän jakovel-

omavaltaisuudesta, mutta he väittivät, ettei papilla ollut oikeutta rakentaa 
puroon myllyä. Koska pappila ei myllynpaikkaa tarvinnut, kauramaa- 
laiset saivat pitää rakentamansa myllyn paikallaan. Ilmeisesti talon
pojilla oli vanha käsitys, ettei koskea ollut jaettu (Halila, m.t. 661—2). — 
Kun Valkeakosken myllyjen keskinäiset suhteet järjestettiin 1818, ei ase
maansa nähden vakiintuneita myllytonttien omistuksia ollut, vaan eri 
taloilla oli vain yleensä oikeus ottaa virrasta voimaa. Vielä 1860-luvulla 
siellä suoritetussa isojaon täydennysjaossa jätetään kolmen myllyn tontti
maa jakamatta (Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 462—3).

28 V:n 1875 maakirja osoittaa, että Pohjanmaalla oli useiden kylien myllyjä 
samassa koskessa; esim. Ilmajoen Tuoresluoman koskessa 3 kylän myllyjä, 
Isonkyrön Perttilänkoskessa 6 kylän myllyjä (.Kontturi, m.t. 89). Nenättö- 
män(luoman) kosken 12 myllystä 2 oli Ilmajoen Kokkolan ja Jouppilan 
numeroiden, 6 Kurikan pit. Koiviston numeroiden ja 2 saman pit. Tuis- 
kulan numeroiden (Ilmajoki ja Kurikka vielä 1845 samaa pitäjää). Lapuan 
Huhdankosken 8 myllystä 1875 oli 2 Alanurmon, 4 Kirkonkylän ja 2 
Liuhtarlan.

29 Itägöötanmaan lain RK 28; 9. Ruotsin maakuntalaeissa ylimuistoiseen
nautintaan nojautuva omistus oli tuntematon, joskin yhteismaan haltuun
ottoa koskevissa säännöksissä oli sitä muistuttavia kohtia ja ylimuistoi
selle nautinnalle saatettiin tietyin edellytyksin antaa todistusvoimaa. 
Uplannin lain MK 15:1, MK 44, Helsinglannin lain AK 13: 3, Söderman- 
lannin lain MK 12.

39 1734-vuoden lain MK 15. — Lang—Haataja, Jakoperusteesta kylässä 31.
Noponen, Kylään ja taloon kuuluvista tiluksista 150—2. — Ylimuistoisen 
nautinnan luonteesta ja pätevyydestä on paljon kiistelty. Ks. Moring, Om 
vattenverk I 89—91. Rabenius, Om Sädes Quarnar I 17.

31 Voionmaa huomauttaa (Suomen karjalaisen heimon hist. 136), että ensim
mäinen seuraus kylänmetsän muodostamisesta oli, että vieras- eli uiko-
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jiä vastaan eräästä myllystä, joka oli kantajain asuinpaikan sisä
puolella ja josta »ei kukaan muistanut, kuinka se oli hankittu ja 
ylimuistoinen nautinta siitä tullut», minkä vuoksi mylly tuomit
tiin edelleen Rykelle ja tämän jakoveljille. Ylä-Satakunnan myl
lyjen luettelossa v:lta 1585 mainitaan lempääläisillä olleen mylly 
Parkkukoskessa Kurun Olkitaipaleen kylässä.32

Yksityisen talollisenkin maiden keskellä sijaitseva ulko-omis- 
tus pysyi jatkuvasti voimassa. Piikkiön käräjillä 1623 ilmeni, 
että Andelmaan kylästä kotoisin olevalla miehellä oli ylimuistoi
sen nautinnan nojalla puromylly erään Aarlahden kyläläisen 
omistaman maa-alueen rajojen sisäpuolella. Lautakunta todisti- 
kin, että Andelmaan miehellä oli myllyyn vanha nautintaoikeus, 
minkä perusteella kihlakunnanoikeus vahvisti sen koskematto
muuden, »ellei kantaja voisi esittää, kuinka Andelmaa oli sinne 
tullut». —  Vain oston kautta kyläkunta pääsi sen alueella sijaitse
van ulkokyläläisten myllyn omistajaksi. Pöytyän Karhunojan 
kylän miehet menettelivät sillä tavalla. Vistolan kyläläisillä oli 
Karhunojan kylässä täysin itsenäinen mylly, johon läheiset kylä- 
naapurit eivät päässeet mukaan muuten kuin ostamalla siitä osuu
den. Vasta jälkeenpäin muudan Karhunojan isäntä haki jako- 
veljiltään osuutta samasta myllystä. Käräjillä 1622 selvitettiin 
kuitenkin, että Vistolan kyläläiset olivat myllyn aikoinaan »kat
selmuksessa voittaneet», mutta myyneet siitä osuuksia karhun- 
ojalaisille, joiden joukossa ei ollut kantajan taloa, ja tämä pääsi 
nyt mukaan vain mikäli kylänaapurit tahtoivat hänelle osuuden 
suoda.33

Toisinaan voidaan ulko-omistus osoittaa tytär- eli siirtokylän 
perinnöksi. Maanlaki vahvisti siirtokyliin muuttaneiden omistus

kyläläiset tahdottiin sulkea sen nautinnasta. Tämä pyrkimys kohdistettiin 
paitsi niittykappaleisiin myös koskenomistuksiin.

32 FMU IV 51, Pohjan pit. kesäkär. 1686, öö 1: 20. Voionmaa, Näsijärven seu
tujen asutushistoriaa 12.

33 Piikkiön kevätkäräjät 1623, cc 1:41 v. Marttilan syyskäräjät 1622, cc 1:14. 
Kiskossa täytyi Kiikalan kylän miesten menetellä samalla tavoin säilyt
tääkseen osuutensa myllyyn, jonka todistettiin kuuluvan ulko-omistajalle. 
Käräjillä 1690 selvitettiin näet, että mylly oli alkuaan kuulunut Vanhalle- 
kylälle, joka oli sen pantannut kolmannelle. Kantajan esi-isät olivat 
lunastaneet ulkokyläveron härkäparilla ja 40 hopeataalarilla, ja kantaja 
suoritti edelleen myllynpaikasta kruunulle veroa, mutta koko Kiikalan 
kylä nautti siinä olevaa myllyä. Viisi Kiikalan talollista lupasikin nyt 
vuoden kuluessa maksaa kantajalle härkäparin ja 20 hopeataalaria (Kiskon 
kevätkär. 1690, cc 18: 90).
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oikeuden emäkylän alueella sijaitseviin pelto- ja niittykappalei- 
siin, samoinkuin emäkylän yhteismetsän käyttöön. Vaikkei laissa 
mainita tämän yhteydessä mitään vesistöistä, sovellettiin samaa 
oikeusperiaatetta niihinkin. V. 1466 mainitaan Kokemäen kärä- 
jiltä, että Heikki Vitikan mylly oli Po (o) tilassa keskellä virtaa, 
vaikka mies oli toisesta kylästä. Kun lautakunta todisti, että 
»Vitikka oli siirtokylä, tullut Ylistaron kylästä», hän sai pitää 
emäkylässä omistamansa myllyn. —  Kun Hauhon Vihavuoden myl
lyistä käytiin 1600-luvulla oikeutta (s. 58), kerrottiin 1651 toimi
tetussa tutkimuksessa syyksi siihen, kuinka useilla seudun ky
lillä oli Lounaan kanssa osuus noihin koskiin, »esi-isien totena 
tarinana», että useimmat noista kylistä olivat syntyneet Lounaan 
kylästä, tiedettiinpä vielä, että tämä perimätieto sai osittaisen 
vahvistuksen eräästä lainlukijan 1605 antamasta tuomiosta. Siinä 
näet oh sanottu, että Lounas, Miehoila, Torvoila ja Vitsiälä oli
vat osallisina Ahvenusmaan takamaahan, joka sijaitsi aivan ison 
Vihavuoden kosken vieressä, kun taas Lounaan kylä sijaitsi kah
den peninkulman päässä.34 —  Halikon käräjillä 1633 saivat 
Someron pitäjän Vilukselan ja Pyölin kylien miehet edelleen 
vapaasti pitää Partelankoskessa olevan myllynsä, joka sijaitsi ny
kyisellä T.l. Koskella, ylimuistoisen saannin nojalla, mistä some
rolaisilla oli Eerik Flemingin laamanninkirje v:lta 1552 ja Klaus 
Häntälän antama laamanninkirjeen selitys v:lta 1555. Kim myös 
Marttilan käräjillä 1652 todettiin, että samasta Vilukselan kylästä 
olevalla Sipi -nimisellä miehellä jakoveljineen oli tuomiokirjan 
mukaan v:lta 1500 osuus Kosken Tuimalan myllyyn ja Patakos- 
keen, vanhat asutussuhteet Kosken seudun ja mainittujen Some
ron kylien välillä lienevät siinä kysymyksessä. Tarvasjoen Mäen- 
taan kylällä oli ylimuistoisen nautinnan nojalla Paimion pitäjään 
kuuluvan Aron kylässä, joka oh lähin naapuri etelään ja josta 
asutus ilmeisesti oli pohjoiseen levinnyt, sekä maata että myös 
mylly. Se sijaitsi Kuninkaankoskessa, jossa Aron kyläläisilläkin oli 
myllynsä. Näistä ulko-omistuksista käytiin pitkällisiä riitoja; 
1652 Mäen taan isännät polttivatkin Aron myllyn.,85

s» FMU IV 269 (Hindrik Vitika war en aff Gärdys by, wth komin aff Ylle- 
starby). Hauhosta ks. viite 42. Lounas oli Hauhon pit. neljänneskunta. — 
Vrt. Kristof-erin maanlain UK 40. Melander, Hallituksen asutustoiminta 
37, 46. Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 238.

35 Halikon kesäkäräjät 1633, cc 2: 426. Marttilan syyskäräjät 1652, cc 7:109.
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Parissa Oriveden ja Kangasalan myllyriidassa näyttää niin
ikään kuvastuvan emä- ja tytärkylän suhde. Oriveden Onnistai- 
paleen asukkaat koettivat käräjillä 1660 turhaan karkoittaa ori
veteläiset osakkaat myllystä, joka sijaitsi Norankoskessa ja oli 
kantajain kyläpiirissä. Sarkkilankosken mylly oli Siitaman kylän 
tiluksien sisällä, mutta sen osakkaina olivat Kangasalan Sarkki- 
lan, Mäyrän (-pesän), Oriveden Unkilan, Koivuniemen ja Padus- 
taipaleen kylien asukkaat sekä Rajalahden kometinpuustelli. Sii
taman miehet koettivat 1688 karkoittaa noita vieraskyläläisiä sekä 
omankädenoikeudella että käräjäin avulla. Mutta vastaajat veto
sivat vanhaan nautintaansa, ja kihlakunnanoikeuden oli maan- 
kaaren 1. luvun nojalla vahvistettava heidän oikeutensa. Luul
tavasti mainitut kylät, joista Siitama ilmeisesti lienee nuorimpia, 
jonkin tytärkylä, olivat nauttineet koskea yhdessä jo kylänrajain 
muodostumisen edelliseltä ajalta asti.36

d. Usean kylän yhteisvirran käyttö.

Sopivaan myllynsijaan tarvittiin tasainen rantamaa, johon 
rakennus pystytettiin ja jonne myllykuormilla pääsi, sekä riittävä 
virtaava vesi, josta voitiin ränniä myöten johtaa tehoisa ’juopa’

Hendel lienee =  Häntälä. Laamanninkäräjillä 1692 (öö 3: ICO—5) tutkittiin 
riitaa Someron Pitkäjärven ja Marttilan Värmälän ja Patakosken kylien 
rajoista, joista esitettiin tuomiokirja v:lta 1436. — Marttilan kevätkär. 1652, 
cc 7:89 v. ja Piikkiön laamanninkär. 1688, öö 1: 79.

36 Kangasalan ja Oriveden kevätkär. 1660, nn 62:447. Kangasalan ja Oriveden 
talvikär, 1688, nn: 575. Näistä myllyoikeuksista riideltiin vielä 1722 (Oriveden 
talvikär. 1722, nn 31: 231 ja kevätkär. nn 31: 331 v.).

Muista ylimuistoisen nautinnan tapauksista mainittakoon vielä: Lohjalla 
todettiin 1569 Vanhankylän käyttäneen ylimuistoisista ajoista erästä myl
lynpaikkaa, vaikka se oli Hongiston rajojen sisällä (Bidrag IV 393). Hat
tulan käräjillä 1622 osoitettiin, ettei Niilo Matinpojalla ollut maata Terva
koskella, mutta kyllä kehno mylly, mikä ilmeisesti oli vanha nautinta 
(Hattulan käräjät 1620, ee 2: 85).

Vanha käsitys käyttämättömän myllynsijan vapaasta haltuunotto-oikeu
desta kuvastui ilmeisesti myös sellaisista tapauksista, kun sivulliset ottivat 
yksityisomistuksen piiriin kuuluvan kosken käytäntöön. Menettely ei 
enää voinut perustua nautintaan, koskei se ollut ylimuistoinen. Perniön 
syyskäräjillä 1695 (cc 22: 159) muudan Haraisten mies kertoi, että pari 
vierasta miestä oli ottanut haltuunsa hänen taloonsa kuuluvan Haraisten 
kosken. Vastaajat arvelivat voineensa käyttää myllyä, joka vanhoista 
ajoista alkaen oli ollut purossa, vanhan nautinnan nojalla, koskei se ollut 
Haraisille vahingoksi.
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siipitukkiin tai rattaaseen. Pieniin koskiin, joiden poikki voitiin 
rakentaa pato, ei tavallisesti mahtunut kahta myllyä enempää, ja 
suurissa koskissa, joiden ryöpystä vesivoima voitiin ilman patoa
kin johtaa myllylaitteisiin, mylly oli sijoitettava niin suojaiseen 
kohtaan, ettei väkevä virta päässyt tulvien aikana rakennusta uh
kaamaan tai sen heikkoja laitteita murtamaan. Paikoin myllyn- 
sija oli tehtävä kosken partaalle kalliota polttamalla tai räjäyttä
mällä. Oli siis luonnollista, että riittävän veden partaalla sijaitsevat 
myllynsijat olivat haluttuja ja niistä kilpailtiin ja kiisteltiin. Niin 
kauan kuin oli valinnan varaa, mylly saatettiin siirtää paikasta 
toiseen, sopivampaan, mutta koskissa, joissa oli useita myllyjä, 
niiden sijainti ennen pitkää vakiintui. Täten jouduttiin —  asu- 
tuimmilla seuduilla jo varhain —  itse asiassa myllynpaikkojen 
jakoon. Ruotsin maakuntalakien säädöksetkin edellyttivät sitä.37

Kylänrajoja määrättäessä jouduttiin usein suorittamaan ra
jankäynti yhteiskosken myllynsijoista. Varsinais-Suomen tätä kos
kevat harvat asiakirjatiedot 1400-luvulta osoittavat melko riida
tonta maanlain mukaista menettelyä. Paimiossa jaettiin 1476 eräs 
koski samaan lahkokuntaan kuuluvien Vartsalan ja Meltolan 
kylien kesken siten, että ylin myllynsija joutui Meltolan Kleme
tille, keskimmäinen Vartsalan kylälle ja alin P. Birgitan lampuo
dille ja tämän naapurille. —  Maariassa vahvistettiin 1468 Halisten- 
kosken jako kahteen myllynsijaan siten, että ylävirran myllyn
paikka tuli P. Olavin luostarille ja alavirran myllynpaikka Hälisten 
kylälle. —  Seuraavilla vuosisadoilla tavataan vielä mainintoja Var
sinais-Suomen myllynsijojen jaoista. 1570-luvulla katsottiin Lie
dossa Kahlojan kylän myllylle uusi sija, samalla kun Karvalan 
ja Taatilan kyläläisten mylly päätettiin siirtää toiseen paikkaan. 
Kaarinan käräjillä 1624 tuomittiin eräälle Tuorilan miehelle puoli 
osaa purosta, mikä vanhastaan oli ollut hänen nautinnassaan: 
toinen puoli joutui Hulkkisten kylälle.38

37 Maa- ja verokirjoissa myllynsijat toisinaan jaettiin kolmeen hyvyy:luok- 
kaan: hyvä, sopiva, huono (.Nyberg, Sibbo sockens hist. 170). Lang— 
Haataja, Omistusoikeudesta Suomen vesiin 65, 112—4. Moring, Om vatten- 
verk I 2. Kallion polttamisesta mainitaan esim. Kalannin syyskär. 1600 mm 
220: 50 ja Isonkyrön kesäkär. 1667, ss 1, kallion räjäyttämisestä Myllyasia
kirjoja I: 135—162, 245—251 sekä Halila, Iitin hist. 661. Vrt. myös Kristofferin 
maanlain määräyksiä (RK 28) kylien väliin jääneiden laidunmaan ja met
sän jakamisesta kummallekin kylälle puoliksi. Samanlaisia määräyksiä jo 
Ruotsin maakuntalaeissa; vrt. Lang—Haataja, m.t. 24.

s» FMU IV 442—3 (som att S:te Brita oc Nils Persson skulle beholda
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Kokemäenjoen koskien varhaisimmat jaot suoritettiin kalas
tusnautintojen tähden samoilla perusteilla kuin sitten myllyn- 
sijojen jaotkin. Kokemäen tapauksessa 1466, josta jo oli puhe, 
mainitaan emä- ja tytärkylän kalastus- ja myllyveden yhteydessä 
pari rajapaikkaa. Kokemäenjoen Havinginkosken myllynsijojen 
jaossa 1525 noudatettiin entistä käytäntöä, koskapa päätettiin, että 
Havingin ja Hauvolan kylät »nauttikoon vanhaa myllynpaikkaan
sa». Myöhemmin Hauvolan miehet siirsivät myllynsä alemmaksi, 
Havinginniemeen ja siis naapurikylän tiluksien alle, mistä se 1638 
tuomittiin siirrettäväksi »vanhalle paikalleen».“9 —  Tammerkosken 
käytöstä 1466 annetussa tuomiossa määrättiin, että Messukylä ja 
Tammerkosken kylä saivat yhdessä nauttia kalastuksesta kahta 
osaa, Takahuhdin kylä kolmannen osan, kosken rannalla olevista 
myllyistä taas Takahuhti sai yksin Uudenmyllyn ja Tykinmyllyn, 
Messukylän kylä kaksi osaa Vahteran myllystä ja Tammerkosken 
kylä samasta myllystä kolmannen osan. Lempäälän Kuokkalan- 
kosken nauttimisesta määrättiin kuninkaantuomiossa 1455 mm., 
että 1. kihlakunnantuomari Pentti Lydekenpoika poistaa myl
lynsä kosken etelärannalta, sillasta ylöspäin, koska se oli havaittu 
hämäläisten kalastukselle haitalliseksi, 2. samoin kuokkalalaiset 
poistavat kalapatonsa etelärannalta ja käyttävät niitä »vanhalta 
myllynsijalta alapuolella sillan, kosken pohjoisrannalla, aivan nie

then nidhersta qvarnstaden, böndema (i) Wartsala then andra och 
Klemet i Meltola then öfversta qvarnstaden med sijna skiptesbröder 
ibidem). REA 493 (ok för:de lilla qwaem meth rvvmeth och then nedhra 
strpm ligge tili the andra som j Halisby boo). Kaarinan syysk. 1624, cc 1: 99 v.

30 Jaakkola, Suomen varhaishistoria 302. Kuningas Maunun tuomiokir
jassa v:lta 1347: Kokemäenjokeen rakentakoon jokainen, joka omistaa
maata, kuitenkin siten, ettei piispan kalastusta häiritä eikä kalankululle 
tehdä esteitä. Myös v. 1347, edellistä 1 % kuukautta myöhemmin, tuomit
see laamanni: Lammaisten koskessa on rakennettava niin, että väylä on 
vapaa kululle. V. 1347 kuningas Maunu käskee lyömään uudelleen Lam- 
maisiin lohipadon, »jonka te laittomasti olette Turun piispalta Hemmingiltä 
rikkoneet» (REA 77, 80, 82). FMU IV 100-1, 81, 44, 220, 325 (v:n 1469 tuo
miosta: J0ns Henricxson talade tili J0nis Olsson, Naewinpoicas son, om 
fiskeri i Winnas oc Harieualla — vitnado, et J0ns Henricxsons foraeldra 
hade nwtit oc brukadh reth helfften i 0fL"ra forsen oc nedra). — Koke
mäen käräjillä 1466 annetussa Heikki Vitikan myllyä koskevassa tuomiossa 
selvitettiin Saarenmaan ja Haapasaaren kalavesien omistuksesta seuraa- 
vaa: Sarama som var Yllistar in paa iiii raar mellom Sarama och Hapasara 
paa fiskewaten och kwarnewaten och iiii biorke holmer, liggiandes mel
lom Sarama och Hapasara och Erik Kaetare eijgor är settedh del wti
for:de holmar (FMU IV 269—270). Kokemäen syyskäräjät 1638, mm 4: 301. 
FMU VIII 38. Bidrag III 107.
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meen asti, joka on samalla puolella», ja 3. kuokkalalaisten kalastus- 
laitteet yläkoskestakin poistetaan; siihen sai jäädä vain Lempää
län kirkkoherran kalastusrakennelmat (werkastadha), jotka hän 
oli laillisesti saanut,40 —  Kun Kangasalan Iharinkosken myllyn- 
sijoista ensi kerran mainitaan, ne oli jo määrätty Heponiemen, 
Raikun, Keijon ja Monikkalan kylien kesken. Nuo neljä kylää 
olivat siellä omistaneet kaksi myllyä jo ennen vuotta 1613, jolloin 
myllynpaikoista annettiin laamannintuomio. Kylät olivat sitten 
keskenään vaihtaneet ja myyneet näitä myllyjä, kuten kauppa- 
ja vaihtokirja v:lta 1618 osoittaa.41

Hämeen keskiaikaiset koskituomiot käsittelevät melkein 
yksinomaan myllynsijoja. V. 1434 annetun tuomion mukaan ne 
oli Hauhon Vihavuoden koskissa jaettu siten, että pienestä kos
kesta kuului toinen ranta Sotjalan ja toinen Lounaan kylälle 
sekä yläpuolella oleva iso koski Hauhon kaikille kylille. V. 1472 
sanottiin Vihavuoden kosken toisen rannan kuuluvan Hyömäen, 
Alvettulan ja Matkantaan kylille, joilla täällä tiedettiin olleen 
myllynpaikkansa jo »pakanuuden ajoista asti». Kun noinkaan 
suuren kosken käyttöä koskeva asia ei aiheuttanut enää tässä vai
heessa sen pahempia riitaisuuksia, se osoitti koskennautinnan van
huutta. —  Päinvastainen tapaus on Sääksmäeltä: kaukaisemmat 
kylät erotettiin myllynomistuksesta, myllynsijasta, joka jäi ilmei
sesti emäkylälle. V. 1564 pidetyissä oikaisukäräjissä näet ilmeni, 
että Salon kyläläiset syyttivät Liattulan, Huittulan, Annilan ja 
Ritvalan kyliä vahingosta, jota nämä olivat tehneet heidän Val
keakoskessa oleville myllyilleen, jotka olivat »heidän vanhojen 
rajojensa sisäpuolella ja joista heillä oli kihlakunnantuomarin Olavi 
Juhonpojan tuomio». Sen mukaan oli käyty rajat toiselta puolen 
Salon ja Roukon sekä toiselta puolen muitten mainittujen (ynnä 
Rapolan, Voipaalan ja Vallan) kylien välillä. Oikaisukäräjät tuo- 
mitsivatkin Salon ja Roukon asukkaille kysymyksessäolevan kos
ken ja myllyt, »koska ne olivat mainittujen kylien rajojen sisä
puolella ja toiset kylänmiehet sijaitsevat kaukana sieltä».42

<0 FMU IV 76, 255.
41 Kangasalan syyskäräjät 1694, nn 11: 383. Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 12.
42 Hauhon talvikäräjät 1685, bb 11: 5. Topographica Hauho: Johan Larssonin 

selostus v:lta 1651. Hauholla oli Matkantaustan, Alvettulan, Hyömäen ja Nur
men kylillä yhteinen laidun v:een 1661; Miehoilalla ja Torvoilalla oli yht.
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Hämeen muut vanhat tunnetut koskituomiot viittaavat sitkei- 
hin riitoihin, jopa väkivaltaisuuksiin. Eräistä Valkea- ja Apiankos- 
ken myllynpaikoista kesti riitaa v:sta 1420 lähtien yli 100 vuotta, 
kuten edellä näimme. Suur-Hollolan alueelta on 1400-luvun lopulta 
useita mainintoja koski- ja myllyriidoista. Siten Tennilän kärä
jillä 1478 tuomittiin Käikälän ja Porvolan kylien osuudet Kopas- 
koskessa vapaiksi, mutta Etolan asukkaat saivat 40 mk sakkoa, 
kun olivat väkivalloin koettaneet anastaa tuon osuuden. Ellei 
koskessa siihen mennessä ollut myllyä, vastaajat olivat todennä
köisesti yrittäneet sen sitten rakentaa Käikälän ja Porvolan kylien 
hallussa olevalle rannalle. —  Hollolan käräjillä 1498 tuomittiin 
Hatsinan kylälle puolet koskesta, joka sijaitsi Hatsinan ja Sairak- 
kalan kylien välillä ja jota Sairakkalan kylä oli monen vuoden 
ajan pitänyt hallussaan. —  Asikkalan Äiniönjoessa sijaitseva 
mylly tuomittiin 1488 Äiniön kylälle, ja kolme Kurhilan miestä 
sekä muudan Taipaleen mies,, jotka olivat myllyä pitäneet hal
lussaan, saivat sakkoa väkivallasta. —  V. 1491 määrättiin samoin 
Asikkalan käräjillä raja Vääksynvirrassa, jossa oli kolme myllyä: 
Rukka-niminen mylly pienellä saarella keskellä virtaa, vanha 
mylly sekä tämän alapuolella Asikkalan kyläläisten uusi mylly 
naiden maan kohdalla. Joukko Kurhilan miehiä ja eräs Taipa
leen mies saivat kukin 40 mk:n sakon Vääksynvirran myllyn
paikoilla tekemästään väkivallasta. Nuo Vääksynvirran myl
lynsijat jakautuivat varsin monien kylien kesken. V. 1551 
näet sakotettiin 10 Hillilän kylän, 16 Asikkalan kylän, 28 Kurhi
lan kylän ja 6 Anianpellon kylän savua sekä lisäksi Viitailan, 
Haukijärven, Vehmaan (Vehkoon) ja Vaanian kylistä yhtä miestä 
kustakin sen johdosta, että he olivat myllyillään tukkineet koko 
Vääksynjoen.43

Varsinkin viimeksimainittu Asikkalan tapaus osoittaa, mihin 
jouduttiin, kun useat kyläkunnat taikka yksityiset jäsenet ilman

karjanlaidun ainakin vielä 1700-luvun lopulla ja Miehoilassa käytettiin Ah- 
venusmaan ulkometsää yhteisenä v:een 1848 (Virtanen, Hauho 19—20). 
»Hedenlös» sanaa käytetään, huomauttaa Melander (Hallituksen asutustoi
minta Suomessa 49), 1500- ja 1600-luvuilla merkityksessä »hyvin kaukai
silta ajoilta» silti tarvitsematta tarkoittaa pakanuuden aikaa. FMU III 44 
ilmoittaa, että Olavi Tavastin tuomio on annettu jo  1433 Lounaan ja Sot- 
jalan kylien rajankäynnin yhteydessä. — AH VI 339 (räfstetings dom om 
Valkiakoski Quarnar 1564).

43 Bidrag I 32, 71, 16, 8. Voionmaa, Osuustoiminnallista elämää 65 (Asikka
lan tapaus v:lta 1551). Käikälän neljänneskunta oli nyk. H.l. Koskella.
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yhtenäistä järjestelyä ottivat koskista haltuunsa myllynsijoja. 
Seurauksena oli haittoja kalastukselle ja venekululle sekä veden 
tukkeutuminen kosken alajuoksussa olevilta myllyiltä, mikä 
johti riitaan sekä patojen ja myllyjen särkemiseen. Lammin 
käräjillä 1492 esim. langetettiin joukko eri kylistä olevia miehiä 
40 mk:n sakkoon, koska he olivat hävittäneet Kekokoskesta 
Jahkoilan kylän myllyn ja sijoittaneet tilalle omansa.44

Uudeltamaalta voidaan keskiajan lähteistä esittää vain yksi ja 
uudenajan alusta toinen myllynsijojen jakoa koskeva tapaus. 
V. 1472 tuomittiin Siuntion Mustionkoskesta Munksbylle yksi 
myllynsija ja mylly, Mörsbackan, Gossabyn ja Grönskogin kylät 
sekä Per Veije (hänkin jakoveljineen, siis luultavasti tarkoitet
tiin Veijansin kylää) saivat toisen myllynpaikan ja myllyn, joka 
jo vanhastaan oli heillä ollut, mutta Störsbyn kylä määrättiin 
siirtämään myllynsä omalle maalleen ja sen isäntiä sakotettiin 
väkivallasta. Tenholasta on v:lta 1536 yksinkertainen myllyn
sijojen jako, kun Erik Flemingin laamannintuomion mukaan 
Prästkullan ja Hangistin kylät saivat kumpikin puolen eräästä 
myllynpaikasta.45

Etelä-Pohjanmaalta on tietoja yhteisistä myllykoskista ja 
niiden myllyistä vasta 1600-luvulta. Sikäläisten kylien laajuus ja 
niiden myöhäisiin aikoihin kestänyt epävakainen aluemuodostus 
aiheutti sen, että hyviin myllykoskiin osallistuttiin monista ky
listä. Esim. Lapualla valitti 1665 kolme Kirkonkylän miestä ja 
muudan Liuhtarin isäntä, että Haapakosken asukkaat estivät 
heitä pystyttämästä myllyä Huhdankoskeen. Katselmuksessa oli 
havaittu, että heidän myllynpaikkansa oli Liuhtarin ja Saaren
pään myllyjen välissä sekä että myllyrakennus ei haitannut 
ylisiä eikä alisia myllyjä. Haapakosken miesten estely olikin 
johtunut vain pelosta, että uusi mylly ehkäisisi venekulun, minkä 
vuoksi kantajat lupasivat rakentaa myllyn eteen sillan. Huhdan- 
koskessa oli siis ainakin neljän kylän myllyjä. —  Miten kihla-

** Bidrag I 45, 114.
•*5 FMU IV 381 (the — eptersuoro, at for:de Munckaby skulle hafva then 

ena quarna stadt oc hus och Mörsbacka, Gossaby, Grönskog oc Per Veije 
met alla theras skiptis bröder then andra querne stadt och hus som aff 
alder i for:de ström lot hafft hade, oc Störsby qwern aff, att byggia pä 
siit landh). Veijans on kylä Siuntiossa. Nikula, Tenala och Bromarf 
socknars hist. I 369—70.
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kunnanoikeus mylly riitojen yhteydessä koetti saada kylille vaki
naisia myllynsijoja, käy selville mm. Lappajärven tapauksesta 
1643, jolloin kihlakunnanoikeus määräsi Savonkylän asukkaiden 
myllyn rakennettavaksi toiselle rannalle Niskakoskea kuin missä 
Nissilän miesten mylly oli. Vähänkyrön käräjillä 1671 ilmeni, 
että kun tulva oli vienyt Jupon yhteismyllyn, olivat osakkaista 
muut paitsi yksi liittyneet toiseen lahkoon. Yksin jäänyt, muu- 
dan Merikaarron mies, pyysi nyt mainitun myllykosken puhdis
tettavaksi taikka lupaa rakentaa myllyn vanhalle sijalle. Mutta 
oikeus määräsi ensin katselmuksen, varsinkin kun jokivarren 
yläjuoksun asukkaat, jotka kuuluivat eri pitäjiin (öfwerbyggiema 
i sochneme), olivat ilman myllyä ja pyysivät nyt päästä osalli
seksi mainittuun Juppoon.

Myllyjä ja myllynsijoja koskevia anastusyrityksiä vastaan 
haettiin koskiomistuksille tuomioita, joita uusittiin, kun perga
mentti tai paperi oli rikki menossa. Usein se tapahtui 100: n, jopa 
joskus yli 200:nkin vuoden perästä. Siten on 1600-luvun tuomio
kirjoissa säilynyt keskiajalta useita myllyjä koskevia asiakirjoja.4"

Koskessa, jonka keskiviivalla kahden kylän raja kulki, piti 
lain mukaan kummankin kylän osuuden määräytyä ilman muuta. 
Kumpikaan osakas ei näet saanut mennä toisen puolelle eikä 
siirtää vesiväylää lähemmäksi —  periaate vesistön muuttumat
tomana pitämisestä oli tunnettu jo maakuntalaeista, ja maan
laista siitä oli tarkka säännös. Mutta tosiasiassa kumpikin kylä 
pääsi nauttimaan vesivaroja puoliksi vain siinä tapauksessa, että 
koskea ei voitu käyttää muuten kuin rakentamalla sen poikki 
yhteinen pato. Jos toinen kylä oli rakentanut myllynsä keskelle 
rajapuroa, toisellakin oli oikeus saada siltä osuus. Marttilan 
käräjillä 1682 Maunulan kylän miehet pyrkivät Simalan myllyn 
osakkaiksi sillä perusteella, että mylly oli keskellä puroa, joka 
juoksi heidän maidensa lävitse.47 Tällainen myllynsija oli usein

46 Lapuan syyskär. 1665, ss 1:14—15. Pietarsaaren talvikär. 1643, rr 5:195. Vähän
kyrön kevätkär. 1671, ss 2. — AH VI 263, esitetään esim. 1546 Hattulassa 1445 
annettu tuomio. VA nn 2: 60, ee 2: 85, ee 4: 58, öö 1: 20, mm 4: 301, cc 2: 426, 
cc 1:14, bb 11:5. Hauhon talvikäräjillä 1501 esitettiin tuomio v:lta 1412, 
muttei toistettu sitä (Bidrag I 56).

47 Kristofferin maanlain RK 34: 4 (Jos joku kaivaa uuden juovan järvestä, 
joesta tai ojasta tai syventää sitä, täyttäköön sen jälleen, korvatkoon vähin-
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ainoa kelvollinen paikka myllylle. Varsinkin jos kosken vesi ei 
riittänyt käyttämään kahta-myllyä, kylien oli pakko rakentaa 
yhteismyliy, kuten 1734-vuoden laki nimenomaan edellytti. 
Kaikki käyttökelpoiset myllynsijat saattoivat myös sijaita toisella 
rannalla. Jommankumman kylän mylly oli tällöin sijoitettava 
toisen kylän maalle. V. 1669 riitelivät käräjillä Halikon Konkolan 
asukkaat Naapalan kartanoa vastaan myllynpaikasta väittäen, että 
mylly oli Konkolan puolella puroa. Mutta kun todistettiin, että 
Naapalalla oli ylimuistoisista ajoista lähtien ollut samalla paikalla 
myllynsä, se vahvistettiin maakaaren 1. luvun nojalla. —  Kis
kossa selvitettiin käräjillä 1681, että Hidolalla ja Vanhallakylällä 
oli ollut yhteinen mylly, mutta kun se oli palanut, oli puhjennut 
riita siitä, kumman myllynpaikka oli. Oli asetettu vieraitamie- 
hiäkin tutkimaan kylän rajaa, jotta nähtäisiin, oliko myllynpaikka 
yhteisellä maalla vai Hidolan puolella. —  Vöyrin käräjillä 1700 
selvitettiin, että kun rappeutunut Lälahden mylly rakennettiin 
uudestaan, se samalla oli siirretty kosken Rökiön puoleiseen 
osaan. Rökiön miesten vaatimuksesta mylly määrättiin tuota
vaksi takaisin, mutta vähän myöhemmin Lälahden miehet 
pyysivät lupaa rakentaa uuden myllyn Ytterkoskeen.48

e. Kylänrajain sisäpuolella olevien myllynsijojen käyttö.

Kun osa- eli verolukuperiaate tuli meillä Ruotsin lakien 
pohjalla käytäntöön kyläalueen nautintaetujen jakamisessa kylän 
osakkaiden kesken, sovellettiin sitä tontin ja peltojen lisäksi myös 
niittyihin, kylänmetsään, kalavesiin ja mylly virtoihin. Jokainen 
kylänosakas sai esim. käyttää metsää kaskeamiseen ja puiden-

gon ja maksakoon sakkoa 9 mk). 1734-vuoden lain RK 29, 7. Itägöötan
maan lain RK 8. luvussa sanotaan, että jos jollakulla on oikeus keskivir- 
taan, hän ei saa rakentaa enempää kuin keskelle virtaa, ellei hänellä ole 
siihen lupa. — Marttilan talvikär. 1682; cc 19: 5. Vrt. Kristofferin maanlain 
RK:n 28. lukua kahden kylän välissä olevan nummen tai metsän jaosta. 
Loimaan syyskär. 1624, mm 1: 237. 237 v. (syytetään erästä Korvenkylän miestä 
vesiuoman kaivamisesta myllyynsä).

48 V:n 1734 lain RK 17 ja 20. Paimion kevätkär. 1669, cc 8:67 v. Kiskon
ja Kiikalan syyskär. 1680, cc 10:83, samojen pit. kevätkär. 1681, cc 10:34.
Vöyrin kär. 1700 ja 1701, ss 23:167 ja 24: 401. V. 1756 mainitaankin tuossa
koskessa mylly, jonka osakkaina oli kaksi Tukkurin kylän isäntää. Aker- 
blom, Vörä sockens hist. I 328.
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ottoon osalukunsa mukaisessa suhteessa, ja oikeus raivata niittyjä 
kylänmetsään piti niinikään rajoittaa kyläosuuden suuruudesta 
riippuvaksi. Tämän kanssa yhtäpitävästi säädettiin Kristofferin 
maanlain rakennuskaaren 33. luvussa, että kylänrajain sisällä 
olevasta myllynsijasta ottakoon jokainen samassa suhteessa 
kuin hänelle tulee kylästä tonttia, peltoa ja niittyä. Tämän sää
döksen on katsottu merkinneen sitä, että myllynpaikasta todella 
voitiin antaa sellainen tuomio, joka osoitti, kuinka paljon kulle
kin kylän koskiosuudesta oli kuuluva.49 Keskiajalta lähtien on 
asiakirjoissa tietoja tuontapa isistä koskennaUtinnan 'jaoista’ jako
kunnan osakkaiden kesken. Aloitteentekijöinä olivat useimmiten 
aateliset tilanomistajat, joiden etuihin kuului osuutensa erotta
minen kylän yhteismaasta. Kangasalla sopivat Jokioisten talon
pojat ja edellämainittu Pentti Lydekenpoika 1427 alueidensa ra
joista mm. siten, että edelliset saivat kolmanneksen joen länsipuo
lella sijaitsevasta Koskimaa-nimisestä maasta ja ne Sarsankosken 
itäiset osat, jotka sijaitsivat toisaalta papin myllyn ja maan, toi
saalta ylä- ja alakosken välillä; Pentti Lydekenpoika puolestaan 
sai mm. puolet kalavesistä ja itäpuolella olevasta maasta sekä 
kosken länsirannan papin myllystä lukien. —  Jo edellä selostetussa 
Kuokkalan tapauksessa 1455 tuomittiin myös kirkkoherran ja 
Kuokkalan kyläläisten välillä »oikea jako alakoskessa koukku- 
lukunsa mukaan sekä myllynpaikan että kalastuksen ja nuotan- 
vedon suhteen. V. 1432 suoritettiin Mietoisissa Raukkaankosken 
myllynsijojen jako. Katselmusmiehet aloittivat myllystä ja tuo
mitsivat Pentti Tuokilalle, jolla todettiin olevan koskeen viisi osaa, 
ylimmän myllynsijan. Alapato jaettiin kahteen osaan, toinen puoli 
Tuokilalle, toinen Raukkaalle.50

Talonpoikien keskenään suorittamista myllynpaikkojen so- 
vintojaoista on myöhemmältä ajalta sekä välittömiä että välillisiä

49 Voionmaa, Suomalaisia keskiajan tutkimuksia 189—199. Osalukua käytet
tiin myös laidunmaan ja kalaveden nautinnassa, kuten Paimiossa 1476: 
efter sin andel med yxefäng och mulo bete (FMU IV 443). Hauholla jaet
tiin 1489 kalavesi efter sin andeell (Bidrag I 63). Tennilän käräjillä 1486 
tuomittiin Pieti Kurjelle jakoveljineen neljännes Kilianmaasta ja vaimo 
Marketalle kuudennes aff the Tridinger af Humunmaa (Bidrag I 37). 
Moring, Om vattenverk I 82. bang—Haataja, Omistusoikeudesta Suomen 
vesiin 112—3. Vrt. veroluvun soveltamisesta yleensä Jutikkala, Suomen 
talonpojan hist. 259—63.

»o FMU II 381—2, IV 75-6, III 39—40.
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tietoja. Esim. Kemiön käräjillä 1624 annettiin eräälle Kirjak- 
kalan isännälle suostumus jakaa naapureidensa kanssa myllyn
paikat. Mutta yleensä näin voitiin kylän talojen kesken mene
tellä vain silloin, kun kyläpiirin koskissa oli riittämiin myllyn
paikkoja. Periaate näyttää tällöin toteutetun siten, että kylän 
isäntä, joka halusi rakentaa yksityisen myllyn, valitsi yhden va
paana olevista myllynsijoista, mitä vastaan kylän muilla osak
kailla useinkaan ei ollut sanottavaa niin kauan kuin heidän oma 
myllyntarpeensa tuli tyydytetyksi. Talonpoikien yksityismyllyistä 
onkin melko runsaasti tietoja 1600-luvulta lähtien. Vuoden 1633 
luetteloissa esim. mainitaan Hämeestä ja osasta Uuttamaata 7 talon
poikain yksityismyllyä. Sen jälkeen kun jalkamyllyjen vainoista 
oli luovuttu, yhä useampi talonpoika näyttää rakentaneen itselleen 
oman vesimyllyn. V. 1647 oli yksin Tenholassa 137:stä talosta 
33:11a yksityinen mylly.51 Yksityismyllyistä moni sijaitsi omista
jansa omien maiden rajojen sisällä olevissa vähäisissä putouksissa, 
mutta myös kyläkoskissa. Esim. Halikon ja Uskelan käräjillä 
1652, jolloin kaksi Anjalan isäntää riiteli myllynpaikasta, osoitet
tiin kantajalla olevan »myllynsija sen myllyn alapuolella, jonka hän 
sanoo sortuneen». Jonkinlainen jako oli täällä myllynpaikkojen 
suhteen siis voimassa. Sysmän laamanninkäräjillä 1686 päätettiin, 
että jos ratsumestari Orre tahtoi rakentaa itselleen myllyn toiselle 
paikalle, joka kuului joko hänen osalleen tai Nuoramoisten kylän 
yhteisiin tiluksiin, hän voisi sen tehdä, mikäli osoitettaisiin, että 
kylän virroissa riitti myllyntilaa.52

1700-luvulla talonpoikien yksityismyllyjen lukumäärä lisään
tyi rinnan myllyjen koko yhteismäärän kanssa. Varsinkin rust-

51 Kemiön syyskär. 1624, cc 1:43. — Ransachning öffuer Sexmeki Heredes 
quarnar 1633. Nikula, Tenala och Bromarf socknars hist. I 366. Aikakauden 
tuomiokirjoissakin esiintyy ajoittain mainintoja talonpoikien yksityis
myllyistä, esim. Ilmajoen kevätkär. 1647, rr 6:191. Ilmajoen syyskär. 1641, 
rr 5: 79. Kokkolan ja Kälviän kesäkär. 1694, rr 31: 254. Lapuan syyskär. 
1665, ss 1. Kälviän ja Kokkolan kesäkär. 1693, rr 30: 348. Ison- ja Vähänkyrön 
kesäkär. 1657, rr 10:167—8. Vähänkyrön kevätkär. 1653, rr 8: 59 (mainitaan 
Alajärveltä 2 yksityismyllyä). Pietarsaaren pit. syyskär. 1642, rr 5:72—3 
(Lappajärveltä 2 myllyä). Lapväärtin talvikär. 1657, rr 10: 8. — Akerblom, 
Vörä sockens hist. I 326—7. Marttilan kevätkär. 1652, cc 7:89 v. Halikon 
ja Uskelan syyskär. 1652, cc 7:113 v. Paimion kevätkär. 1682, cc 10: 74—6. 
Kiskon syyskär. 1695, cc 22:124. — Myllyasiakirjoja I: 238—41.

52 Halikon ja Uskelan syyskär. 1652, cc 7:113 v. Sysmän laamanninkär. 1686, 
öö 1:135.
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hollarit näkyvät tällöin muita halukkaammin rakentaneen 
itselleen oman myllyn. Edellämainituista prosenttimääristä 
(s. 37— 8) näemme, että Hämeen kihlakunnissa oli 1700-luvulla 
verottamattomista myllyistä 36— 63 % yksityisten, 1797 Varsinais- 
Suomessa 48 %, Uudellamaalla 30 % , Keski-Suomessa 57 % 
jne. Vallitseva tapa oli, että kylän useilla talollisilla oli yhtei
nen myllynpaikka ja mylly, mutta yksi tai muutama heistä oli 
valinnut oman myllynsijan. Sen liittymisessä kiinteästi johonkin 
taloon merkitsi ratkaisevasti paikan sijainti »talon maiden alla»/'3 

Maanlaki ja 1734 -vuoden lakikaan eivät säädä mitään kos
kien varsinaisista jaoista, eivät myöskään 1700-luvun isojako- 
asetukset, minkä vuoksi isojaoissa ei juuri kajottu kylien vesi
alueisiin. Siten myllynsijat jäivät niille, joille ne ennestään 
olivat kuuluneet. Vasta v:n 1848 maanmittausasetuksessa mää
rättiin tutkittavaksi myös talojen oikeutta koskiin. Isojaon täy- 
dennysjaoilla sen sijaan oli merkittävä vaikutus koskien omis
tukseen (s. 343) ,54

Osaluvun mukainen kosken osallisuus merkitsi siten pää
asiallisesti vain sitä, että kylän talolliset pääsivät kylänmyllyn osak
kaiksi osuutensa mukaisessa suhteessa, elleivät sovinnolla, niin 
käräjien avulla. Samaan johti kylänkosken kolmas käyttömuoto, 
joka tarkoitti sitä, että joku kylän isännistä käräjillä asiasta 
ilmoitettuaan rakensi myllyn kylän yhteiskoskeen. Siihen muut 
kyläläiset pääsivät osallisiksi laissa määrätyin menetelmin.

Loppupäätelmäksi saamme edelläesitetystä, että koskien 
sijainti ja laatu sekä niiden omistussuhteet eivät vain sallineet 
yhteismyllyjen rakentamista, vaan suorastaan voimakkaasti edis
tivät myllylahkojen muodostumista, jopa monissa tapauksissa 
tekivät sen välttämättömäksi.

63 V. 1739 pidetyssä Ala-Hollolan khl:n myllyjen katselmuksessa mainitaan 5
yksityismyllyjä talonpoikien omissa pelto-ojissa (Myllyasiakirjoja I: 238—
241). Muita: Ilmajoen syyskär. 1641; rr 5:79. Marttilan talvikär. 1634,
3; 39 v. Nyberg, Sibbo sockens hist. 171—2 (VA 3660:127), Salminen, Köy
liön pist. hist. 49, 58. Myllyasiakirjoja 1 :160—70 ja 188—208.

54 V:n 1762 isojakosäädöksen (8. §) mukaan mm. vesilaitokset, kosket ja ka-
lastuspaikat rakennuksineen säilytettiin ilman että kenenkään oikeutta
niiden suhteen voitiin isojaolla rajoittaa. Samoin v:n 1783 maanmittaus- 
asetuksessa myllyjen tuli jäädä isojaossa sille tilalle, jolle ne vanhastaan 
olivat yksityisesti kuuluneet. Lang—Haataja, Omistusoikeudesta Suomen 
vesiin 177. Moring, Om vattenverk I 71, 77, 96, 98, 100—102.

5
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2. Rakenteellisten seikkojen osuus yhteis- 
myllyjen syntyyn.

a. V  esimyllytyypit.

Vesivoimalla käyvän jauhomyllyn alkukantainen tyyppi on 
jalkamylly. Tämä nimi on meillä alkuaan ollut virkamiesten 
tekemä käännös ruotsista. Sqvalt eli skvalta merkitään tilikir
joissa usein »sqvalteqvarn med foot byggde», mistä on saatu 
lyhennysmuoto foteqvarn, jalkamylly. Sen kansanomaisina nimi
tyksinä on eri puolilla maata härkinmylly, hierinmylly, kontti- 
mylly, mäntämylly ym. Veroluetteloissa esiintyvällä nimityk
sellä bäckeqvarn (suomeksi puromylly) tarkoitetaan yleensä 
jalkamyllyä.65 Tässä esityksessä käytämme miltei poikkeuksetta 
jalkamylly-sanaa puheenaolevasta myllytyypistä puhuttaessa.

Jalkamyllyn rakenne on nykyajan ihmisestä varsin yksinker
tainen. Vaakasuoraan vedessä, toinen pää leväten rantakivellä, 
on vahva hirsi, ns. sammakkopenkki eli orpaanpalkki. Sen toinen 
pää on liikuteltavissa ylös- ja alaspäin. Siihen on kiinnitetty 
vahva sammakkorauta, johon pystysuora, n. sylen mittainen 
napatukki nojautuu peräraudallaan. Tämän tukin paksuun, nui- 
jamaiseen alaosaan on kiinnitetty n. 14— 24 lyhyttä lautasiipeä 
ja sen yläpäähän on upotettu väkirauta, joka ulottuu tämän päälle 
lasketun alakiven lävitse ja jonka nelikulmaiseen päähän on 
sijoitettu suunnilleen 5 sm leveä ja 15— 25 sm pitkä siilirauta. 
Tämän siilin kannatukselle on laskettu päällis- eli ylakivi, jossa

56 Ramsay, Esbo socken I 121. Veroluettelolähteet esitetään myöhemmin 
(s. 84—5). Eino Lepistö (Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 172) mainitsee, 
että esim. Etelä-P*hjanmaalla käytetään nimitystä mäntämylly, Kalannissa 
konttimylly, Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa härkinmylly, Kainuussa 
hierinmylly ja Ilomantsissa juurikkomylly. Jalkamylly esiintyy etu
päässä satakuntalais-hämäläisellä alueella. Ks. myös SS:n kokoelmia, 
esim. Alavus (Virtala). Juel esittää (Om mantalspenningarna I 44—5) 
Ruotsista jalkamyllyille myös sellaisia nimiä kuin enfota qvarnar, fot- 
viskor. Joh. Ihre (Glossarium Suiogothicum 738) johtaa sqvaltqvarn-sanan 
verbistä sqvaltä =  skakas, ryckas med ojemn rörelse. Juel (m.t. 46) mai
nitsee edelleen, että Skänessa käytettiin jalkamyllystä nimitystä gräsqvam, 
Smälannissa kölfvaqvarn ja Bohuslänissä fjederkall. Taalainmaassa on 
myös käytetty nimeä dygnqvarn, samoin kuin meillä vuoromylly (Sahl- 
stedt, Stora Tuna 91), Tanskassa Squaltemöller (.Christen österssön Weylle, 
Glossarium Juridicum Danico-Norvegicum 726).
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Kaavamainen piirros jalka- eli härkinmyllyn eri osista ja laitteista. 
A =  alakerros, vesikoppi eli vesikehä. B =  yläkerros.

1 =  vesiruuhi. 2 =  siipitukki, tammi. 3 =  siipi. 4 =  siiven kara. 
5 =  sammakko(rauta). 6 =  tyvi- eli perärauta. 7 =  väki- eli pussi- 
rauta. 8 =  haka. 9 =  sammakko- eli orpaanpalkki. 10 =  ylennys- 
palkki. 12 =  siili(rauta), haararauta. 13 =  napa, silmä. 14 =  alakivi 
(liikkumaton). 15 =  päällis- eli yläkivi (pyörivä). 16 =  karistin(puu), 
pulikka. 17 =  kuurna, tori. 18 =  kuurnan suuluukku. 19 =  kuurnan 
kannatusvitsat, vittaperut. 20 =  kahna(lauta). 21. =  kivienlauteet. 22 =  
laari, loola. 23 =  kolapuu, jolla vedetään jauhot laariin. 24 =  orsi. 25 =  
seinäaukon eteen työnnettävä luukku. 26 =  lossi, jota kiilaamalla orpa- 
nantukki (ja yläkivi) nousevat.
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on vastaavat lovet. Kivien väliin jää rako, jota voidaan —  orpaan- 
palkkia erityisellä nostolaitteella kohottamalla —  väljentää tai 
supistaa sen mukaan, halutaanko karkeita vai hienoja jauhoja. 
Kun vesivirta syöksyy siipiä vastaan, napatukki joutuu pyörivään 
liikkeeseen ja panee siilin välityksellä yläkiven pyörimään. Vesi- 
virta ohjataan ruuhta ja toria eli syöksyä myöten siipiin tukin 
vasemmalta puolelta, joten kivi pyörii myötäpäivään. Yläkiven 
keskessä olevaa reikää, joka on läpimitaltaan n. 15— 20 sm, sa
notaan siimaksi eli myös navaksi. Alakiven vastaava reikä on 
pienempi ja suudittu puulla, joten se muodostaa pohjukan, jota 
sanotaan pussaksi. —  Kivien yläpuolella riippuu jyväsäiliö: pui
nen, vähän kaltevassa asennossa oleva pitkänomainen kuuma, 
jota myös sanotaan kuurnatuutiksi, tai kehittyneimmissä jalka- 
myllyissä nelikulmaisen suppilon muotoinen tuutti. Jyvät vari
sevat siitä kiven silmään karistimen avulla. Tämä on keppi, jonka 
toinen pää nojautuu pyörivän kiven pintaan ja saa siitä täry- 
liikkeen, toinen pää taas on pistetty kuuman reiästä viljan se
kaan. Jyvät varisevat näin vähissä erin kiven silmään joko kuur
nasta suoraan tai kehittyneemmällä asteella ensin ns. porsaaseen 
ja vasta siitä silmään. Jauhot pusertuvat kivien raosta niiden 
ympärille tehtyyn nelikulmaiseen, kannettomaan kahnaan (ka- 
haan), kehittyneimmissä jalkamyllyissä laudoista lyötyyn laariin, 
johon jauhot kahnan pohjukasta putoavat. Tästä ne ajetaan säk
keihin auskurilla.56

58 Germaaneilla oli vesimyllyjä jo  4. vuosisadalla, mutta ei varsin runsaasti, 
ja Saksassa olivat vielä 16. vuosisadalla käsimyllyt yleisiä (Uppfinnin- 
gamas Bok IX  216). — Jalkamyllyjä käytetään myös Provencessa ja suu
ressa osassa Dauphinea, vaikka siivet vain ovat vähän erilaiset kuin pohjo
lassa. Mutta Garonnessa olevat myllyt muistuttavat meikäläisiä. Jalka- 
myllyjä käytetty myös Italiassa ja itämailla (Belider, Architecture Hydrau- 
lique ect. I 301. Johan Georg Krünitz, ökonomisch-technologische Encyclo- 
pädie X XV  25). — Slaavien jalkamyllyistä kertoo Moszynski, Slavemas folk- 
kultur 141.

Suomenkielisinä lähteinä vesimyllytyyppien teknillisen puolen selostami
seen: U. T. Sirelius, Suomen kansanomaista kulttuuria II 265—6, Albert 
Hämäläinen, Keski-Suomen kansanrakennukset 224—6, Julius A x  (Ailio), 
Kansatieteellinen kuvaus ulkohuonerakennuksista Lopella 107—113, Toini 
Niemimaa, Kuvaus Kangasniemen kansanomaisista rakennuksista sekä Aalto
nen, LH 9—63, Vesimyllyt ja sahat 59, 64, 72, Nurmijärvi 125 ja seur. sekä 
SS:n kokoelmat. Jalkamyllyjen termeistä ks. Virittäjä 1897 (44), 1902 (30, 
45, 123), 1903 (79), 1909 (26) ja 1920 (129—131) sekä Eino Lepistö, Pohjois
satakuntalainen jalkamylly, Kotiseutu 1935, 4 ja käsikirjoitus SS:n ko-
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Tällaisen myllyn jauhamiskyky on varsin vähäinen, keski
määrin 2— 4 tynnyriä vuorokaudessa, huonoimmissa vain tyn
nyri, jopa alle senkin. Kun napatukki siipineen saattaa pyörittää 
ainoastaan yhtä kiveä, jalkamyllyissä on useimmiten vain yksi 
kivipari. Kuitenkin mainitaan jo 1500-luvun lähteissä, että vesi
myllyissä, jotka ilmeisesti olivat jalkamyllyjä, koskapa niitä 
sanottiin puromyllyiksi, oli kaksi, jopa kolmekin kiviparia. Tämä 
on käynyt laatuun siten, että niistä jokaisella oli oma siipilait- 
teensa, että siis samassa myllytuvassa oli oikeastaan useita myl
lyjä. Perniössä mainitaan 1692 eräässä jalkamyllyssä olleen peräti 
neljä kiviparia, ja Kokemäellä oli 1800-luvun jälkipuoliskolla Pu- 
tajan jalkamyllyssä kolme kiviparia.57

Jo ennen ajanlaskumme alkua käytettiin Vähässä-Aasiassa 
vesiratasta. 1500-luvun myllyluetteloissa mainitaan ratasmyl- 
lyd nimityksellä wälterqvam, mistä on suomen kieleen 
saatu harvoin käytetty nimi välttimylly. Veroluetteloissa, 
jotka pyrkivät ilmaisemaan myllyn laadun myös myllyä 
käyttävän veden mukaan, näyttää ratasmyllyä sanotun joki- 
myllyksi (äkvam), toisinaan myös koski- tai virtamyllyksi 
(fors- 1, strömkvarn).*8 —  Tällaisen myllyn vettä vastaan-

koelmissa. — Myllyjen teknillinen sanasto vaihteli suuresti eri puolilla 
maata. Esityksessä on pyritty käyttämään yleisintä muotoa. — Navalla, 
kuten tekstissä myöhemmin (s. 210) tulee puhe, tarkoitetaan paitsi tukkia 
myös sen päässä olevaa rautaa (Vanhaa Satakuntaa 504), vieläpä yleensä 
akselirautaa, esim. ratasmyllyssä lyhdyn akselia (SS: Nurmes).

57 V. 1741 esim. todettiin tarkastuksissa usean Keski-Suomen jalkamyllyn 
jauhavan vuorokaudessa vain yhden tynnyrin (Myllyasiakirjoja I: 188—208). 
Aaltonen, LH 61—63, Nikander, Kvarnrotar 165. — Esim. v:n 1585 veroluet
teloissa mainitaan Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta 13 jokimyllyä, joissa 
jokaisessa oli 2 kiviparia (127—8: 1—33) ja Perniöstä 1692 paitsi tuota kar
tanon jalkamyllyn 4 kiviparia, myös eräästä toisesta jalkamyllystä 2 kivi
paria (MA Perniön isojakokartta 1692, karttakirja A 2 A: 44). Kokemäellä 
purettiin 1890 Putajan jalkamylly, joka kävi 3 kiviparilla (Vanhaa Sata
kuntaa 508).
Martti Kovero, Teollisuus ja teollisuuspolitiikka 118 ja 121. Caesarin ja Augus
tuksen aikana elänyt roomalainen Vitrius otti käytäntöön hammaspyörät 
ratasmyllyissä, minkä johdosta nopeus suureni (Keksintöjen kirja, Maa
talous ja ravintoaineet 392. 396). Erixon (Skultuna bruks hist. II 524) arve
lee, että Vestmanlannin laissa mainittu »quemehus» tarkoitti ratasmyllyä. 
— Veroluetteloissa erotetaan välistä toisistaan joki- ja koskimyllyt; jälkim
mäisiä sanotaan myös virtamyllyiksi, mutta ilmeisesti ne kaikki ovat ratas- 
myllyjä. Veroluetteloissa nimitykset näyttävät usein menneen sekaisin, ku
ten seuraava luettelo Sääksmäen kihlakunnasta v:lta 1633 osoittaa: odaali-
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Kaavamainen piirros vanhamallisen ratasmyllyn (ns. enkkelimyllyn) 
osastoista ja laitteista.

A  =  vesikoppi, jossa vesiratas, hiulu. B =  alakerros. C =  yläkerros.
1 =  vesiruuhi. 2 =  suojalaudat. 3 =  rattaan syrjälaudat. 4 =  ak- 

selitukki. 5 =  armi, käsivarsi. 6 =  siipiporras, silta, kooveli. 7 =  
laakeri, alla laakeripukki. 8 =  hammasratas, isoratas. 9 =  sammakko- 
penkki, orpaanpalkki. 10 =  akselitukin väkirauta kivi- tai rauta-alusi- 
neen. 11 =  lyhty, pulkkarälli. 12 =  sammakko- eli naparauta, pannu, 
sen alla pannunalunen eli sammakko. 13 =  väkirauta. 14 =  kannatus- 
parru. 15 =  jauhotoro eli -torvi. 16 =  jauholuukku. 17 =  koukut 
säkkien ripustamista varten. 18 =  ylennyskankh 19 =  säkinalus, säkin- 
jalka. 20 =  yläkerrokseen vievät portaat, raput. 21 =  kahna, kaha. 
22 - jauhotorven lähtökohta. 23 =  tuutti, suppilo, ratti. 24 =  tuutin 
jalkapuita. 25 -  kaukalo, porsas, kenkä. 26 =  karistin, kolistin. 27 =  
kaukalon ylennys- ja alennuslaite. 23 =  säkki’ava. 29 =  su'ku- eli 
sulliin’.auta, tampuuri (jalkamyllyissä vipu). 30 =  tukki, kela, jolla m yl- 
lynkivet nostetaan ylös. Permannolla tähän n is to työhön tarvittava 
napakanki.
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ottavat osat olivat monin verroin isommat kuin siipitukin. 
Vesipyörän tukki eli tammi on sovitettu vaakasuoraan asentoon, 
ja siipien asemesta on sen ympärille kahden kehän vähin sijoi
tettu siipiportaat. Akselitukki ei tällöin enää voi välittömästi 
pyörittää yläkiveä, vaan voiman välittäjäksi tarvitaan hammas
pyörä (kugghjul) ja ralli (dräll), jotka varhaisemmin yleensä 
tehtiin puusta. Akseliin kiinnitetään isonpuoleinen ratas, jonka 
hampaat sopivat vaakasuorassa rattaan päällä pyörivän »lyhty- 
mäisen» rällin pulkkiin. Vanhemmissa ratasmyllymuodoissa 
viimeksimainittu pyöritti välittömästi yläkiveä. Tällöin kukin 
ratas saattoi antaa voiman vain yhdelle kiviparille, kuten jalka- 
myllyissäkin, vaikka kiven pyöriminen oli ratasmyllyssä maini
tun voimansiirtolaitteen vuoksi paljon vinhempi. Tällaisia myl
lyjä sanottiin paikoin Hämeessä enkkelimyllyiksi. Kun kuitenkin 
jo 1500-luvun lähteissä mainitaan jokimyllyissä kaksi tai kolme, 
jopa seuraavina vuosisatoina neljä viisikin kiviparia, niin tämä oli 
mahdollista kahdella tavalla: joko jokaisella kiviparilla oli oma 
vesirattaansa taikka sitten käytettiin vekselilaitteita, joilla saa
tiin vielä yksi voimansiirto. Sellaisessa rakenteessa nim. pulkka- 
rälli korvattiin vaakasuorassa asennossa pyörivällä hammas- 
rattaalla (karpio, kuivaratas ym. nimityksiä), joka vuorostaan 
siirsi voiman kahteen pienempään sivupyörään (sesteri ym. nimi
tyksiä); näiden kummankin akseli pyöritti jauhinkiveä. Ainakin 
jo 1800-luvulla osattiin hihnavälitykselläkin käyttää useita kivi
pareja yhdestä vaihderattaasta. —  Milloin vaihde- eli vekseli- 
laitteita alettiin meillä sovittaa ratasmyllyihin, siitä ei ole nimen
omaista tietoa, mutta voidaan päätellä niitä käytetyn täällä jo 
1600-luvulla ja varmasti ainakin seuraavalla vuosisadalla.59

ja koskimyllyjä 11, virtamyllyjä 36, jokimyllyjä 9, puromyllyjä 52, jalka- 
myllyjä 6, tuulimyllyjä 1 sekä 14, joiden laatu ei käy selville (Melander, 
Suomen ynnä Käkisalmen läänien ja Inkerin veroista 553). Välttimyllystä 
puhuu esim. Salminen, Köyliön pit. hist. 58.

59 V. 1585 mainitaan veroluetteloissa Varsinais-Suomesta 14 jokimyllyä, Sa
takunnasta 2 ja Porvoon pitäjästä 2, joista jokaisessa oli 2 kiviparia (127—128: 
1—28 sekä 3442: 1—20). Perniön kuninkaanmyllyssä oli 1625 viisi kiviparia 
(VA 1855: 26) ja Liedossa oli 1650-luvulla Kukkarkosken myllyssä 3 kiviparia. 
Eräässä toisessa Liedon myllyssä oli samaan aikaan kaksi kiviparia ja 
mylly kuului kahdelle kylälle (Karttunen, Elämää ja oloja Liedo-sa 170). V. 
1514 mainitaan Marttilan pitäjästä Tarvasjoen 2-kiviparinen mylly (Marttilan 
laam.kär. 1608, öö 1: 72). V. 1586 mainitaan Sipoosta kaksi jokimyllyä yhdessä



72

Riippuen siitä, missä rattaan kohdassa vesi virtaa siipipor- 
taisiin, puhutaan päällivesi- eli ylisyöksy-, keski- eli rintavesi- ja 
alavesirattaistak"

Vaakasuoran akselin ympäri pyörivän vesirattaan käytän- 
töönotto toi samalla niin paljon muitakin muutoksia, että useim
missa tapauksissa koko mylly oli uudestaan rakennettava ruuhta 
ja vesiluukun nostolaitteita myöten. Myllyrakennus täytyi tilaa 
ottavien voimansiirtolaitteiden takia jakaa välipermannolla kah
teen kerrokseen, ala- ja ylämyllyyn. Jälkimmäiseen pääsee ulko
puolelta siltaa myöten, joka on suoraan alakerran oven yläpuo
lella, sekä sitä paitsi alakerroksesta johtavia portaita pitkin. Myös 
kivien yhteydessä oleviin puuosiin ilmestyi ratasmyllyyn siir
ryttäessä muutoksia. Kahna tuli kannelliseksi; sen muoto on 
joko pyöreä tai monikulmiomainen. Tuutin alle, joka nyt muuttui 
yksinomaan suppilonmuotoiseksi, on aina sijoitettu porsas eli 
kaukalo, joka muistuttaa pienikokoista kuumaa. Sen toisesta 
päästä on johdettu karistinpuu kiven napaan. Jauhot ajautuvat 
rautasiiven avulla kahnassa olevan aukon kohdalle, josta ne toroa 
myöten valuivat koukussa riippuvaan säkkiin. Kun ratasmylly- 
jen kivet ovat paksummat ja läpimitaltaan leveämmät kuin jalka- 
myllyjen, jota paitsi ne pyörivät näitä vinhemmin, kuten edellä 
huomautettiin, niin niiden jauhamiskyky on huomattavasti suu

huoneessa (Nyberg, Sibbo sockens hist. I 171). Kruununmyllyjen kivi
pareista 1600-luvulla ks. Melander, m.t. 548—9. Jokioisten kartanon myllyssä 
oli 1782 neljä kiviparia (Myllyasiakirjoja I: 150—4). — Muistitieto kertoo 
käytetyn molempia systeemejä. Kaarinan Hulkkisten myllyssä oli kum
mallakin kiviparilla oma vesirattaansa (SS: Kaarina). Kokemäen Harolan 
myllyssä taas yksi vesiratas käytti 3 jauhinkiviparia, tuoreitten kaurojen 
pienentäjää (ns. rautamyllyä), sihtikiveä nisujauhojen tekoa varten sekä 
kahta ryynimasinaa. — Kivipareilla oli usein oma nimensä, esim. Koke
mäen Rusthollin myllyssä: ovikivi, keskikivi ja peräkivi; lisäksi vielä
»kryynipontot» (Vanhaa Satakuntaa 506). — Myös Ruotsista mainitaan, miten 
yhteen huoneeseen oli rakennettu kaksi myllyä (esim. Hulphers, Samlingar 
til en Beskrifning öfver Norrland IV 54). Muuan saksalainen piirros 1160- 
luvulta osoittaa, että siellä osattiin silloin rakentaa vaihderattaisia ratas- 
myllyjä (F. Philippi. Kulturgeschichtlicher Atlas, taulu 20).

60 Roomalaiset tunsivat alalaskuisen ja ylälaskuisen vesipyörän (Kovero, 
Teollisuus ja teollisuuspolitiikka 118). Hugo Malmi (Suomen koskista 941) 
puhuu ylisyöksy- ja alisyöksyrattaista. Edellisiä käytettiin korkeissa, 
jälkimmäisiä matalissa putouksissa (Keksintöjen kirja, Maatalous ja ravinto
aineet 400). — Hattulan Sattulan tullimylly kävi 1760 3 kyynärää korkealla 
alavesirattaalla. Myllyssäkävijöitä varten oli tehty pirtti sekä hevosvaja 
(Myllyasiakirjoja II: 265—73).
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rempi kuin jalkamyllyjen, keskimäärin 8— 12 tynnyriä vuoro
kaudessa kiviparia kohti. —  Ratasmyllyissä käytetään myös käte- 
vämpiä kivennostolaitteita kuin jalkamyllyissä.

Myllyjen hitaan jauhamiskyvyn vuoksi jouduttiin viljaa käyt
tämään, talonpoikien myllyissä varsin yleisesti, läpi vuorokauden, 
minkä takia myllytupaan tavallisesti oli tehty takka eli piisi läm
mittämistä ja ruoan keittämistä varten. Ratasmyllyissä se myö
hempinä aikoma usein sijoitettiin ylämyllyn perälle eristettyyn 
myllykamariin, joita on paikoin vieläkin. Myllyn lämmittäminen 
ja pärevalkean käyttö öiseen aikaan aiheutti usein tulipaloja. Kun 
myllyjen viereen varsinkin 1800-luvulla rakennettiin erillisiä 
myllymiesten pirttejä, nuo tulenvaaralliset takat ja piisit joutivat 
myllyistä pois. Missä myllärin asunto oli lähellä myllyä, jauhat- 
tajat oleskelivat odotusaikansa myllärin tuvassakin. Hevossuo- 
jiksi rakennettiin myllyvajoja ja -talleja.61

Vanhaan aikaan tehtiin myllynkivet oman maan kivistä; 
niitä sanottiin kalliokiviksi Meillä oli jo vanhastaan tunnettuja 
myllynkivilouhoksia, kuten Säkylässä, Orimattilassa ja Honkajoella, 
joista vietiin kiviä etäisiinkin paikkoihin, varsinkin ratasmyllyihin, 
kun taas tuhansiin jalkamyllyihin kivet valmistettiin enimmäk
seen oman paikkakunnan paasista. Myllynkivet pidettiin jauha- 
tuskunnossa siten, että niiden jauhinpinnat hakattiin eli taottUn 
kivenraudoilla, pikoilla eli hakuilla, mitä toimitusta sanottiin 
myös teroittamiseksi. 1700-luvun lopulta lähtien alettiin ratas- 
myllyissämme —  ulkomailta saaduista vaikutteista —  hakata 
kivien jauhinpintaan uurteita, joita sanottiin riploiksi eli rij- 
loiksi ja jotka säteittäisesti tai lohkomaisesti ulottuvat keskus
tasta reunoille. Riplat edistävät jyvien kulkemista kivien rakoon 
ja niiden murskaantumista. Kansanomaisissa jalkamyllyissä ne 
kuitenkin olivat jotenkin tuntemattomia suunnilleen tämän vuosi
sadan alkuun, jonka jälkeen ne nopeasti valtasivat alaa. Niinä 
aikoina parhaat tullimyllyt jo alkoivat käyttää keinotekoisia 
mirkelikiviä. Erityisiä ryynikiviä ruvettiin ratasmyllyihin aset

61 Myllytuvista ja -vajoista, myllymatkoista, myllyelämästä, jauhatustavoista 
yms. ks. Aaltonen, LH 55—57 ja Nurmijärvi 125. — Ruotsista kerrotaan 
1800-luvun alussa, että myllykamari oli tavallisesti nurkassa sänkyineen 
ja piiseineen (Strömbom, Försäk tili Hand-bok för Bruksbetjenster I 90— 
110), kuten meilläkin tapaa vielä nytkin (omat ker. Kiukaisista). Ks. edellä 
viite 60. i i I I
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tamaan 1800-luvun ensi puoliskolla, talonpoikien yhteismyllyihin 
pääasiassa vasta vuosisadan lopulla ja uuden alussa. Sitä ennen 
oli suurimoita valmistettu huhmareilla ryynipontoissa. Suomen 
myllyissä näyttää seula (sihti) otetun käytäntöön varsin myö
hään, eräissä suurissa myllyissä 1700-luvun jälkipuoliskolla, mutta 
yleensä vasta 1800-luvulla, jolloin lese- eli ns. (k)räärijauhojen 
sekä suurimoiden valmistus myllyissä tuli käytäntöön. Vaikka 
monet asetukset jo 1600-luvulta lähtien määräsivät, että tulli- 
myllyihin oli hankittava vaaka viljan ja jauhojen punnitsemista 
varten (s. 312, aliviite 366), se on tullut myllyissämme yleiseksi 
vasta 1920— 30-luvuilla.02

Vesistösuhteilla on ollut vaikutusta erilaisten myllytyyppien 
pääasialliseen esiintymiseen vanhempina aikoina maan eri puo
lilla. Ratasmyllyt olivat raskasliikkeisempiä, tilaaottavampia, ne 
vaativat enemmän vettä, mutta käyttivät tarkemmin hyväkseen 
matalankin putouksen vesivarat kuin jalkamyllyt. Ne sovel
tuivat siis hyvin myös verkkaisesti virtaavien jokien putouksiin. 
Siitä syystä ja varmaan myös tämän kehittyneemmän tyypin 
suuremmasta jauhamiskyvystä niitä (ja ensisijassa alavesirattaita) 
suosittiin etenkin Lounais-Suomessa. Varsinais-Suomessa ja

62 Myllynkivistä Gustaf Johan Bergroth, Anmärkningar om Säkylä Qvam- 
Stenbrott 3—12, Atte Harden, Orimattilan pitäjä 149, Aaltonen, LH 48—55 
ja SS (Seinäjoki). Lesejauhojen (ruots. skrätt mjöl, mistä Suomeen 
krääri-, rääli- yms. muotoja) valmistus tapahtui siten, että ohran- ja 
vehnän-, myöhemmin myös kauranjyvät ensin kuorittiin rouhimalla, minkä 
jälkeen ne jauhettiin. Kun jauhot vielä seulottiin, ei mukaan päässyt 
kuoriaineksia ja jauhoista tuli valkeita (Maatalous ja ravintoaineet 406, 409). 
Olaus Magnuksen mukaan Svean naiset osasivat taidon sekä Iestä (skräda) 
että seuloa vehnää. Edellinen tapahtui siten, että myllyn yläkiveä nostet
tiin, jolloin jyvistä rouhiutui vain kuori: rouhejauhot (gröpet) tämän jäl
keen käytettiin viskurissa (Keyland, Svensk allmogekost I 53 (alaviite), 54, 
149). — Saksassa, jossa käsiseula oli jo  vanhastaan tunnettu, keksittiin 
1550:n vaiheilla »lyöntiseula», joka tilavine seulalaatikkoineen kävi veden 
voimalla (Uppfinningamas Bok IX 216). Samalla tavalla kuorimalla teh
tiin myös suurimoita. — V. 1758 mainitaan Sipoon Östersundomin myllystä 
laitteet, joilla valmistettiin lese- ja karkeita jauhoja sekä koko- ja muun
laisia suurimoja. Tätä varten oli myllyssä veden voimalla käypä repimis- 
rauta (rifjärn) ja seula (Myllyasiakirjoja II: 215—26). Myös Espoon kar
tanon myllystä mainitaan seula 1760-luvun lopulla (Tuneldin—Porthanin 
maantieto 443). 1800-luvulla lesejauhojen ja suurimoiden valmistua laitteet 
tulivat yleisiksi, ensin tullimyllyihin. Mainittakoon, että Vääksyn karta
non myllyyn laitettiin 1837—8 vehnäkivet seuloineen sekä suurimakivet. 
Kartanon omistaja Favorin sai 1841 patentin keksimälleen ryynintekoneme- 
netelmälle (Jutikkala, Vääksyn kartanon hist. 170).
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Ala-Satakunnassa oli v. 1585 yht, 393 jokimyllyä, joskin puro
myllyt vielä olivat enemmistönä. Ennen muita kruunun- ja 
yleensä tullimyllyt varustettiin vaakasuoralla rattaalla, ja niissä 
ensin vaihdelaitteetkin otettiin käytäntöön. Jalkamyllyt taas 
vaativat suhteellisen jyrkän putouksen, mutta tyytyivät pieneen 
tilaan ja pyörivät vähäisin vesivaroin. Ne soveltuivat hyvin 
puroihin, joihin kevät- ja syystulvat nostivat suhteellisen paljon 
vettä. Hämeen, Länsi-Uudenmaan ja Ylä-Satakunnan runsas
vetisissä putouksissa, joihin sopi myllyjä sijoittaa myös patoa 
rakentamatta, ne pyörivät vaivattomasti. Vielä 1782 oh Hämeen 
3 kihlakunnassa, joista on tietoja, jalkamyllyjä kolme kertaa enem
män kuin ratasmyllyjä. Järvialueilla jalkamyllyt ovatkin säilyneet 
kaikkein kauimmin. —  Ratasmyllyissä on samoilla järviseuduilla 
voitu enemmän käyttää päälli- ja rintavesirattaita kuin alavesi- 
rattaita. —  Pohjanmaan edellytykset vesimyllyjen käynnille 
ovat yleensä samanlaiset kuin Lounais-Suomen. Kuitenkin on 
huomattava, että Pohjanmaan joet ovat pitempiä, vedekkäämpiä, 
niiden kosket tehoisampia ja suurempia, toisaalta myös rajusti 
tulvivia. Ratasmyllyt näyttävätkin siellä päässeen vallitsevaksi 
tyypiksi yleisemmin ja pikemmin kuin järvialueella63

b. Myllynpato ja siitä aiheutuneet riidat.

Maanlain rakennuskaaren 33. ja 34. luvuissa oh tarkkoja sää
döksiä paitsi myllyn myös sen padon eli tammen (damm, häll- 
damm, pata), rakentamisesta sillä tapaa, ettei siitä koitunut va
hinkoa tai haittaa saman virran varrella olevien toisten myllyjen

63 Juel, m.t. 45, 1. aliviite. Erik Nordwall, Afhandling rörande Mechaniquen 
I 574—. Sven Rinman, sama II 135, taulu 9, kuvio 4 ja 5 (siipitukin nopeus 
ei voi nousta yli puolen veden nopeudesta). — 1700-luvulla olivat jo  kaikki 
Sääksmäen Valkeakosken 15 myllyä rattaalla käypiä, samoin Hauhon 
Vihavuoden 5 ja Tuuloksen Pohjoiskosken 3 myllyä (Herkepaeus, Histo- 
risk och oeconomisk Beskrifning öfwer Hauho sokn 48). V. 1782 oli Ala- 
Sääksmäen kihlakunnassa 31 ratasmyllyä (Myllyasiakirjoja I: 150—154). Maa
talous ja ravintoaineet 397.

Renqvist, Sisävedet 318 ja seur., Granö, Asutus 502 ja seur. Savossa 
ja Karjalassa on jalkamyllyjä vieläkin (SS). — Tuulimyllyjen leviämistä 
ja rakennetta käsittelevät mm. Hämäläinen, Keski-Suomen kansan- 
rakennukset 228—33, Vilkuna, Varsinais-Suomen kansanrakennukset 44—5, 
Vanhaa Satakuntaa 500—501, Nikander, Kvarnrotar 161 ja T. I. Itkonen, 
Pyhämaan vanhoja rakennuksia 58—61. Ensimmäinen meikäläinen mai
ninta tuulimyllystä on v:lta 1463 (Bidrag I 338).
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käytölle, etteivät ne nostaneet vettä pelloille eivätkä niityille, eivät 
estäneet mahdollista veneelläkulkemista eivätkä turmelleet ka
lastusta. Siten ylämylly ei saanut pidättää vettä alamyllyltä, eikä 
tämä taas patoaan kiinnipitämällä nostaa vettä yllämyllyn suvan
toon niin paljon, että sen vesiratas pysähtyi. Yleistä väylää 
(valta- eli kuninkaanväylää) oli pidettävä avoinna 12 kyynärän 
levyisenä ja sen syvimpään kohtaan oli jätettävä 6 kyynärän 
juopa veneelläkulkua varten. Pitkin 1600-lukua annettiin valta
väylän avoinnapitämisestä toistakymmentä säädöstä ja johtosään
töä. 1734-vuoden lain rakennuskaaressa samat määräykset pysy
tettiin pääasiallisesti entisenlaisina. Veneväylän leveydeksi oli siinä 
säädetty 8 kyynärää; valtaväylästä, missä se vanhastaan oli, oli 
kolmannes pidettävä avoinna.

Jos virran poikki rakennettiin pato, oli teknillisesti kovin vai
keata noudattaa valtaväylästä annettuja säädöksiä. Pohjanmaalla, 
jonka joet olivat tärkeitä kulkureittejä sisämaasta merenranni
kolle, asia järjestettiin usein siten, että myllyn luo rakennettiin 
silta, jota myöten vene voitiin vetää padon ohitse. Pohjanmaan 
1600-luvun käräjäpöytäkirjoista tavataan kymmenittäin oikeuden
päätöksiä myllynpadoista, jotka estivät veneelläkulun. Tavalli
sesti ne määrättiin revittäväksi syvimmältä kohdalta, mutta vas
taajat tarjoutuivat tämän estämiseksi usein rakentamaan maini
tunlaisen sillan.64

Jo Ruotsin maakuntalaeissa sekä sitten maanlaeissa oli mää
räyksiä padon varustamisesta luukuilla ja niiden avoinna pitämi
sestä määräajoin. H i l d e b r a n d  huomauttaa, että eräässä asia

61 Kristofferin maanlain RK 34: 3. Haataja, Maa- ja vesioikeudellisia tutkielmia 
200—2. — 1734-vuoden rakennuskaaren 20: 2, 3. — Marttilan kevätkäräjUlä 
1623 (cc 1: 33) muudan Kumilan asukas syytti, että Kaulanperän asukkaat 
olivat sulkeneet myllynpatonsa ja kaivaneet edukseen juovan entiseltä pai
kalta.— V. 1665 Lapuan käräjillä pääsivät uuden myllyn rakentajat, kolme 
Kirkonkäylän ja yksi Liuhtarin mies, Hepokosken asukkaiden syytteistä,
kun lupasivat rakentaa myllyn eteen sillan, kuten muidenkin myllyjen luona
sanottiin olleen (Lapuan syyskär. 1665, ss 1:14—15). Koskimies, Lapuan pit. 
hist. 103). Muita samantapaisia tuomioita: Vähänkyrön talvikär. 1667, ss 1: 35, 
saman pit. syyskär. 1669 ja kesäkär. 1670, ss 2 (Krekilän asukkaat olivat 
yhdessä Erkki Rahikan kanssa rakentaneet myllynsä vanhaan veneväylään 
ja kaivaneet uuden veneväylän joen pohjoiselle sivulle); Ison- ja Vähän
kyrön syyskär. 1657, rr 10: 203, sama 167—8 (Hiiripellon koski); saman pit. 
kär. 1647 rr 6: 204 (Merikaarron koski); Uudenkaarlepyyn talvikär. 1675, 
ss 3: 43—48; Pietarsaaren maalaisk. kesäkär. 1651, rr 7: 346; saman pit.
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kirjassa v:lta 1442 puhutaan 6-kyynäräisistä padonluukuista. 
V. 1352 piispa Hemming ja toiselta puolelta Kaarinan ja Liedon 
talonpojat sopivat käräjillä, että piispan omistaman, Halistenkos- 
kessa sijaitsevan myllyn kivipato oli pidettävä avoinna 3 viikkoa 
keväällä, kalan noustessa Aurajokeen, ja samoin 3 viikkoa syk
syllä, kun syystulvat alkoivat ja kala nousi jälleen jokeen; väli
aikana pato saatiin sulkea yhdellä sulkulaudalla.85 Myöhemmät 
tiedot osoittavat, että padot pidettiin avoinna määräpäivin rajoi
tetun ajan. Lounais-Suomesta on vrlta 1572 tieto, jonka mukaan 
myllynpato oli sovittu pidettäväksi avoinna erkinpäivästä olavin- 
päivään, mihin toimenpiteeseen mainitaan perusteluksi se, että 
kevätvesi pääsisi juoksemaan pois niityiltä.66 Vöyrin käräjillä 
määrättiin 1685 erään myllynpadon luukku pidettäväksi avoinna 
syksyisin, koska vesi oli yläjuoksun varrella tunkeutunut niityille. 
Kun kaksi vuotta myöhemmin Mäkipään asukkaat ottivat samasta 
myllystä pois padonluukun (dammbordet) siitä syystä, että myl
lyn omistaja vielä jauhatti viljaansa Mäkipään talollisten jo 
alkaessa kylvää peltojaan ja veden noustessa niityille, näyttää 
padon avoinnapitämisaika olleen täälläkin keväällä. Vähänkyrön 
Hiiripellon asukkailla oli 1666 lupa sulkea pato kesänajaksi, jolloin 
joessa kuljettiin veneillä, mutta talvisin se oli pidettävä avoinna,

talvikär. 1671, rr 12: 569 (velvolliset rakentamaan kunnollisia siltoja mat
kustavien hyödyksi); Isonkyrön syyskär. 1652, rr 7: 570; Vähänkyrön syys
kär. 1666, ss 1; Vähänkyrön talvikär. 1667, ss 1 (Saarensivun ja Saaren
pään asukkaat määrättiin 34. luvun mukaan ottamaan myllynsä pois, 
koska se vahingoitti Perkiön vanhoja myllyjä); Isonkyrön syyskär. 1664, 
ss 1; saman pit. syyskär. 1667 (Lauri Turpan mylly määrätty revittäväksi); 
Vähänkyrön kesäkär. 1671, ss 2, saman pitäjän talvikär. 1673, ss 3: 46; 
Isonkyrön syyskär. 1664, s b  1; Ison- ja Vähänkyrön syyskär. 1657, rr 
10:203; Laihian syyskär. 1651, rr 7:360; Lapuan syyskär. 1665, ss 1; Kangas
alan kevätkär. 1662, nn 62: 629; Kangasalan ja Oriveden talvikär. 1679, nn 
5: 117 ja 520 (Tapaturman mylly tuottanut vahinkoa yläpuolen sahalahtelais- 
ten niityille); Kangasalan ja Oriveden syyskär. 1630, nn: 132 (valitet
tiin, että Ännövedestä tulevaan jokeen rakennettu pato oli veneelläkulun 
tiellä. Samalla kävi selville, että erään Uiherlan miehen myllynpato oli 
revitty siitä syystä, että oli väitetty sen olleen haitaksi veneelläkululle ja 
kalan nousulle. Kaksi lautamiestä oli keväällä koettanut pyydyksillä, sul
kiko pato Ännövedestä tulevassa joessa kalankulun).

65 Itägöötanmaan lain RK 8:1. Hildebrand, Sveriges Medeltid I 218. FMU I 
256, REA 234—5 (lietolaisten valitus 1407 samasta padosta todettiin aiheet
tomaksi).

s6 Kiskon syyskär. 1641, cc 5: 129. — Virosta on 1400- ja 1500-luvuilta tietoja, 
että pato pidettiin avoinna helluntaista jaakonpäivään (Bunge-Toll, Esth- 
und livländische Brieflade I 200, 693).
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jotta vettä juoksi myös tervajokelaisten myllyyn. V. 1705 sopivat 
Päskmarkin ja Teuvan talonpojat keskenään, että 6 kyynä
rän levyinen kuninkaanväylä oli avoinna erkinmessuun asti, jonka 
jälkeen alajuoksun varrella asuvilla oli valta pitää koko joki myl- 
lyjään varten suljettuna.67

1734-vuoden laki määräsi, että »toukokuun ensimmäisenä päi
vänä on sulkulauta avattava, missä vesi saattaa peltoa tai niittyä 
vahingoittaa»; uuteen ajanlaskuun siirtymisen vuoksi määrättiin 
1755, että sulkulauta oli avattava vasta toukokuun 10. p:stä. Mutta 
paikoin pidettiin pato avoinna jo varhemmin keväällä. Niinpä on 
Pukkilasta vuodelta 1734 tieto, jonka mukaan Naarkoskesta oli 
sovittu, että mylly seisoi suurimman kevättulvan aikana, huhti
kuun puolimaista kesäkuun 1. p:ään. Karjalohjalta taas maini
taan 1738, että Karstun myllynpato pidettiin keväällä kokonaan 
avoinna, eikä keväisin saanut vettä padota pitemmäksi ajaksi kuin 
vappuun asti »tai niin kauaksi kuin se saattoi tapahtua tuotta
matta vahinkoa niityille». Ylävirran puolella asuvat voivat tar
kastaa veden korkeutta syksyin keväin, mistä päätellen rantaan 
oli asetettu jokin merkki.68 Koskenkatselmuksissa määrättiin 
usein patoamiskorkeus, jota sitten jälkeenpäin ei kukaan saanut 
yksipuolisesti nostaa. Mutta määräystä osattiin kiertää ainakin 
tilapäisesti. Niinpä Vöyrin käräjillä 1685 kerrottiin talonpoikien 
nostavan myllynpatoa irtotukeilla. Toisinaan katselmusoikeus mää
räsi tekemään patoon ns. tulvaluukun tai siirtämään padon alem
maksi.69 1800-luvun katselmusoikeuden pöytäkirjoihin merkittiin 
tarkasti patoluukkujen suuruus sekä veden maksimikorkeus, jota 
varten padon yläpuolelle kiinnitettiin pysyvä merkki.70

Maanlaki ei suorastaan puhunut mitään jokien ja myllypuro
jen perkaamisesta, ja sen vuoksi siitä käräjäpöytäkirjoissakin 
harvoin mainitaan. Oinilan kyläläiset velvoitettiin Paimion kärä
jillä 1622 rakennuskaaren 33. lukuun vedoten perkaamaan mylly

67 Vöyrin kär. 1685, ss 7 ja 1687, ss 9: 33; Akerblom, Vörä sockens hist. 328—9. — 
Vähänkyrön syyskär. 1666, ss. 1. — Nikander, Kvarnrotar 170.

88 RK 20: 6. Modee, Utdrag VI 3694. — Myllyasiakirjoja I: 302—5, II: 466—71.
89 Vöyrin kär. 1685, ss 7; Akerblom, m.t. 328—9 (määrättiin erään myl

lyn patoon tehtäväksi 3 kyynärää leveä luukku). Lapuan syyskäräjillä 1723 
(ss 37: 748—85) määrättiin mäkipääläiset viemään patonsa alemmaksi ja varus- 
samaan se luukulla, »koska he korkean patoamisen vuoksi tekevät vahinkoa 
Koskenkylän ja  Miemoisten talonpoikien myllytoiminnalle».

70 Lammin syyskär. 1875, § 54.
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puronsa omien peltojensa kohdalta, koska heidän myllynpatonsa 
oli nostanut vettä Spurilan pelloille. Kiskon käräjillä määrättiin 
1641 Terttilän ja Kaskisten kylät raivaamaan pajupensaat Kas
kisten kylän jokiosuudelta, koska ne estivät veden kulkua, ja 
sen jälkeen oli kummankin kylän vuorovuosin puhdistettava joen
varsi pensaista. Myös Vöyrissä kihlakunnanoikeus määräsi 1687 
vastaajat perkaamaan puron, jotta tulvat estyisivät.71

Maanomistajalla oli oikeus hakea myllynomistajilta korvausta 
tulvavahingoista. Isonkyrön käräjillä 1661 vaati kolme miestä 
myllykunnalta hyvitystä siitä, että heidän hamppumaansa oli kär
sinyt tulvasta. Hauhon käräjillä 1648 valittiin muutamia lauta
miehiä arvioimaan tällaisen vahingon suuruutta. Karjalohjalla 
1738 pidetyssä katselmuksessa joukko talonpoikia vaati Karstun 
myllyä tulvien takia poistettavaksi; ellei siihen suostuttaisi, he 
hakisivat korvausta kaikesta vahingosta ja vaatisivat itselleen 
niittymaita muualta.72 V. 1851 Perttelin Immolan kylän isännät 
vaativat käräjillä 6:lta Skraatarlan kyläläiseltä, jotka olivat raken
taneet myllyn ja padon Immolankoskeen ilman lupaa, heiniä kor
vaukseksi laskettuna 6 vuoden ajalta. Usein naapurit pidättivät 
vesilaitosta perustettaessa itselleen oikeuden hakea korvausta 
veden nostamisesta heidän tiluksilleen aiheutuvista vahingoista ja 
vaativat sen mukaan vuosittain jonkin rahakorvauksen. Joskus 
myllynomistaja pääsi syytteestä sillä, että otti vahinkoa kärsineen 
osakkaaksi myllyynsä, milloin se oli yhteismaalla taikka kantajan 
omistamalla rannalla.73

Kaikista näistä riidanaiheista johtui oikeudenhaun lisäksi 
omankädenoikeuden käyttöä. Varsinais-Suomesta Pohjanmaalle 
asti talonpojat näyttivät ripeästi itse puuttuneen ratkaisuun odot
tamatta asian käsittelyä käräjillä; niin meneteltiin usein niissäkin 
tapauksissa, joissa vahinkoa aikaansaanut asianomistaja ei välit
tänyt noudattaa kihlakunnanoikeuden päätöstä tai maaherran 
kieltoa. Myllyjä ja myllypatoja revittiin rikki, sorrettiin koskeen

71 Paimion syyskär. 1622, cc 1:11. Kiskon syyskär. 1641, cc 5:129. Virtanen, 
VS 73. Akerblom, Vörä socken 329. Vöyrin kär. 1687, ss 9: 33.

72 Isonkyrön syyskär. 1661, ss 1. Hauhon ym. pit. "isyyskär. 1648, ee 5: 204. 
Myllyasiakirjoja I: 302—305.

72 Perttelin Immolan paperit P. Kyytisellä. — Strömbom, Försök tili Handbok 
för Bruksbetjenster I 109. Kokkolan pit. talvikär. 1670, rr 12: 381. Vähän- 
kyrön syyskär. 1673, ss 3.
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tai poltettiin. Erittäin raivokkaaksi hävitys saattoi muodostua, 
milloin mylly oli ulkokyläläisten, kuten Kangasalla kävi 1688 Sii- 
taman myllyn. Toisinaan rikottiin myllystä yläkivi tai heitettiin 
molemmat kivet koskeen taikka ryöstettiin siilirauta. Kihlakun
nanoikeus tuomitsi syylliset täyteen korvaukseen tai myös vel
voitti panemaan myllyn entiseen kuntoon sekä langetti lain 
säätämän sakon, 40 taalaria, vähäisemmästä padon turmelemisesta 
kuitenkin vain 3 mk:n sakkoon.74

Viime vuosisadan lopulla samoin kuin vielä tälläkin vuosi
sadalla noudatettiin myllynpadon avoinnapitämisen suhteen van
haan tapaan määriteltyjä aikoja. Tammelan Letkun vuokrasopi
muksessa 1894 mainitaan myllärin saavan oikeuden nostaa vettä 
niin korkealle kuin myöten antoi jaakonpäivästä seuraavan kesä
kuun 1. p:ään, mutta sen ja jaakon välisenä aikana ainoastaan 
niin paljon, ettei vesi myllärin niitystä ylävirtaan oleville maille 
tekisi vahinkoa. Paikoin sanottiin vain yleisesti, että veden 
nostaminen oli kielletty heinänaikaan. Kun Hauhon ja Tammelan 
Kuhalan lahkonmyllyt eivät olleet vuoroille jaetut heinäkuun 20. 
tai 21. pistä syyskuun alkuun (s. 231) , tässä lienee jälkiä siitä alku
peräisestä tavasta, että padot pidettiin kesällä määrättyyn aikaan 
avoinna. Lapinjärvellä oli mylläri velvollinen vahingonkorvauk
seen, jos hän sulki padon kesäkuun 1. p:n ja elokuun 15. p:n väli
senä aikana ja aiheutti sillä veden nousemisen viljelysmaille. 
Asian jouduttua käräjille olivat koskenomistajat ja mylläri vas
taajina, yläpuoliset kylät kantajina. Lammin Iso-Evolla pidettiin 
Kuurikan mylly seisauksissa kesäkuun 15. pistä elokuun 15.

Marttilan kevät- ja kesäkär. 1625, cc 1: 54 v. cc 1: 81. Marttilan kesäkär. 
1652, cc 7: 95 v. Piikkiön ja Halikon laamanninkär. 1688. öö 1:79 (hovioikeus 
antanut Aroisten myllyn polttajille 100 taalarin sakon). Paimion talvikär. 
1689, cc 10: 3. Piikkiön ja Kaarinan syyskär. 1695, cc 22: 112. Nyberg, Sibbo 
sockens hist. 173 (tapaus v:lta 1625). Lammin syyskär. 1649, ee 6: 31. Kan
gasalan ja Oriveden syyskär. 1630, nn 3: 132 (pato revitty). Kangasalan ja 
Oriveden talvikär. 1679, nn 5:117 (Tapaturman mylly poltettu). Kangasalan 
talvikär. 1688, nn 7: 575 (Siitaman mylly hävitetty, kivi rikottu, siili viety, 
muukin sisusta turmeltu). Hauhon ym. pitäjien syyskär. 1648, ee 5: 204. Ison- 
ja Vähänkyrön kesäkär. 1647, rr 6: 204. Vähänkyrön kevätkär. 1653, rr 8: 79 
(pato revitty Hiiripellon koskesta). Ilmajoen kevätkär. 1655, rr 9: 105. Kyrön 
talvikär. 1658, rr 10: 356—7. 1734-vuoden laki MK 18. Äkerblom, Vörä socken 
329 (1685 mäkipääläiset polttaneet Vöyrissä myllyn, joka tuotti heille va
hinkoa).
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p:ään Vanhankartanon niittyjen suojelemiseksi tulvilta. Kiukais
ten Harolan myllyn patoluukut avattiin juhannukselta ja sul
jettiin jälleen elokuun lopulla, jottei vesi nousisi niityille.75

Oli tietenkin tapauksia, että talolliset, joiden maita oli 
myllypadon yläpuolella, eivät sallineet nostaa vettä koskessa.75 
Tavallisesti yläpuoliset sen sallivat, mutta vain korvausta vastaan, 
esim. ilmaisen jauhatus- tai päreenteko-oikeuden muodossa.77 
Jos vesi nousi maksimikorkeutta osoittavan merkin ylitse, maan
omistajat saivat vahingonkorvausta ja olivat oikeutetut avaamaan 
padon.78 Milloin vedenpinnan korkeudesta ei ollut sopimuksia, 
se oli alituisena riidan aiheena; usein käräjöitiin mylly kokonaan 
pois.79 Myös saman virran eri kohdissa olevien myllyjen omis
tajat riitelivät keskenään veden pidättämisestä; tavallisesti ylä
myllyn omistaja oli tällöin kantajana.80

Mitä useampia myllyjä samassa virrassa sijaitsi, sen enemmän 
oli riidan aihetta; varsinkin oli asianlaita näin, milloin virta oli 
padottava. Teknillisesti edullisinta oli, jos padon ääressä oli vain 
yksi mylly. Tästäkin syystä oli siis luontevaa, että pyrittiin raken
tamaan yhteisiä myllyjä.

,0 Letkun myllyn paperit. SS: Kuhmoinen, Lapinjärvi. Kuurikan myllyn pape
rit. Omat ker. Kiukaisista (Oskari Lehtinen).

76 SS: Nousiainen, Kiukainen, Evijärvi.
77 SS: Laitila ja Rusko (tietty korvaus), Pertteli (joskus käyttöoikeus), Yläne

(monesti vapaata jauhatusta vastaan), Loimaa, Kokemäki, Viljakkala, Hauho
ja Janakkala, Loppi, Asikkala ja Hollola, Kuhmoinen ja Pertunmaa, Keuru 
ja Multia, Kivijärvi ja Karstula, Sumiainen ja Konnevesi, Hankasalmi, 
Vihanti, Kuortane, Kalajoki, Ähtäri. Tammelan Lempään myllylahkon 
paperit (kolme isäntää sai tehdä kukin 3 syltä päreitä). Esitettäköön vielä 
seuraava kirjallinen sopimus: »Tämän kauppakirjan kautta suostun minä, 
Matti Matinpoika Neste, vaimoni Anna Liisa Salomonin tyttären suostu
muksella, että omistamamme Nesteen perintötalo n:o 4 Sapsalammin kylässä 
Alavuden pitäjässä, Juha Uusitalo saa nostaa vettä Perkiönkosken myllyn 
patolampiin tarpeellinen määrä omistamamme talon maan kohdalle, josta 
tulee maksaa veroa 3 mark vuosittain ja tulee pitää raja-aidan johtehet 
kunnos kummallakin puolen jokia 20 meeteriä. Tämä tulee seisomaan 50 
vuotta. Tämän kaupan saa kiinnittää paikkakunnan kihlakunnanoikeu
dessa ilman meitä enempi kuulemata. Alavudella 10 p. Elok. 1909.» (SS).

78 SS: Keuru ja Multia, Kivijärvi.
79 SS: Kalanti, Kokemäki, Somerniemi, Keuru ja Multia, Karstula ja 

Kivijärvi, Evijärvi, Karttula (Virmaanpään Petäjäjoesta riideltiin mylly 
pois).

80 SS: Rusko ja Laitila, Tarvasjoki, Loimaa, Kivijärvi ja Karstula, Laihia, 
Evijärvi ja Karttula. Omat keräykset Pertunmaalta (Pentti Sipilä).

6
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3. Taloudelliset syyt edistävät yhteismyllyjen 
rakentamista.

Teknillisiin seikkoihin, jotka näin valmistivat tietä vesimyl
lyjen rakentamiselle lahkoperiaatteen pohjalla, liittyy läheisesti 
taloudellisia näkökohtia, jotka niinikään kehittivät samaa järjes
telmää. .Aikana, jolloin rauta oli kallista ja etäältä haettava, ei 
yksityisellä talonisännällä ollut aina taloudellisia mahdollisuuk
sia rakentaa itselleen edes yksinkertaista jalkamyllyä. Lisäksi 
padon rakentaminen sekä sen ja itse myllyn jatkuva kunnossa
pitäminen vaativat yksityiseltä huolta ja työtä, jota etuudet eivät 
vastanneet, kun kotitarvemyllystä ei ollut tuloa; sensijaan oman 
viljan sai pienemmin kustannuksin jauhattaa suuremmassa 
myllyssä. Ratasmyllyn rakentaminen ja ylläpitäminen, ellei sillä 
ollut tullimyllyn oikeuksia, oli yksityiselle talonisännälle taloudel
lisesti vielä raskaampi, useimmille mahdoton. Myös ratasmyllyn 
jauhatuskyky oli yhden talon jauhatustarvetta silmällä pitäen 
liian suuri, joten sen vaatimien kustannusten jakaminen ja sen 
käyttäminen monen talon kesken oli luonnollista. Yhteismyllyn 
rakennus- ja kunnossapitovelvollisuutta käsittelevästä luvusta 
huomaamme, miten moninaisia töitä ja tarvikeaineita mylly
rakennukseen oli hankittava ja miten paljon huolta sen jatku
vasta kunnossapidosta oli. Esimerkkinä kunnollisen ratasmyllyn 
vaatimista kustannuksista mainittakoon, että 1760 hinnoiteltiin 
Hattulan Sattulassa ratasmylly, jossa oli 2 kiviparia ja jonka ra
kennus oli 12 kyynärää pitkä ja leveä, 1800 kuparitaalariksi ilman 
patoa, joka oli yhteinen erään jalkamyllyn kanssa. Myllärin 
asunnon, myllymiesten pirtin ja hevosvajan arvoksi saatiin lisäksi 
600 taalaria. Mylly jauhoi vuorokaudessa 18 tynnyriä.81

Myös myllytien rakentaminen ja kunnossapito vaati kustan
nuksia. Yksityismyllyn omistajalle oman myllytien raivaaminen 
ja kunnossapitäminen olisi tullut ylen raskaaksi vähänkin pitem- 
miltä matkoilta. Kun yhteiseen myllyyn yhdyttiin monen myllyn 
asemesta, tultiin toimeen yhdellä myllytiellä, ja senkin kustanta
minen jakaantui monen osakkaan kesken.

Yhteisomistuksen pohjalla voitiin myös, kuten jo edellä vii
tattiin, saavuttaa kotitarvemyllyjen tehokkain käyttö, mihin

81 Mylly asiakirjoja II 265—273.
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vähäkoskisissa seuduissa oli pakkokin pyrkiä ja mikä toi muka
naan monia lisäetuja. Tämä merkitsi mm. jauhatustoiminnan 
keskitystä, mikä monin muodoin koitui talonpoikaistalouden 
hyödyksi. Vihdoin yhteismyllyjärjestelmä teki mahdolliseksi 
ammattimyllärin palkkaamisen, seikka, joka erittäin tehokkaasti 
vaikutti jauhatustoiminnan keskittymiseen.

4. Lainsäädännön ja verotuksen vaikutus yhteismyllyihin.

a. Myllyveron kehitys.

Myllyihin kohdistetulla valtion verotuspolitiikalla ja koko 
siitä johtuvalla lainsäädännöllä tuli aikain kuluessa olemaan sy
välle tuntuva vaikutus myös kotitarvemyllyihin sekä myllylahko
jen muodostukseen.

Vesimyllyjen verotuksesta keskiajalla ei paljoa tiedetä. V. 1474 
Kalmarissa annetusta säädöksestä päätellen kotitarvemyllyt olivat 
siihen aikaan verottomat. Mutta Kalmarin valtiopäiväpäätös v:lta 
1483 (§ 12), jonka mukaan vesimyllyjä saatiin perustaa erinäisin 
ehdoin odaalimyllyjä vahingoittamatta maanomistajalle tai kruu
nulle maksettavaa »puolta tullia» vastaan, merkitsi tosiasiassa 
myllyverotuksen alkua. Tämän lisäksi myllystä, jota ei ollut 
luettu sen maatilan veroon, jonka maalle se oli rakennettu, oli suo
ritettava erityinen vero/2 Ei ole tietoja, olisiko jo näiden säädös
ten pohjalla Suomen vesimyllyjä verotettu. Ainakaan ei Valkea
kosken myllyjä näy vielä 1500-luvun alkupuolella verotetun, kos
kapa tileissä mainitaan sieltä vain kruununmylly.83

82 Holmbäck, (Kvarnkomissionerna 9) huomauttaa, että Kalmarin valtiopäivä- 
päätös ilmeisesti koski myös kotitarvemyllyjä, koskapa samassa päätöksessä 
uudistettiin Kalmarin resessin kielto v:lta 1474, jonka mukaan uusi mylly 
ei saisi vahingoittaa vanhaa, vaan sen piti toimia vain omaa tarvetta var
ten. V:n 1483 valtiopäiväpäätös uusittiin Sten Sturen säädöksellä kaksi 
vuotta myöhemmin. — Rydin, Svenska skatteväsendets utveckling 25, 99. 
— Pohjoismaiden vanhin mylly vero mainitaan kuningas Valdemarin maakir
jassa, jonka mukaan Laholmin myllystä tuli kruunulle veroa (Rabenius, 
Om Sädes Quarnar I 10).

83 Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 126. — Kun 1589 toimitettiin maantarkastus 
Pirkkalassa Messukylän neljänneksessä, selvitettiin, että kaksi Messukylän 
virtamyllyä sekä Tammerkosken kylän myllynsija oli »muinoin» verotettu 
kolmannesverolla (VA 2401 a: 413),
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Kustaa Vaasa määräsi kirjeessään lokakuun 6. p:ltä 1542, että 
jos jalkamyllyissä jauhatettiin palkkiota vastaan, niistä piti kruu
nulle suorittaa vero. Tämän mukaan siis kotitarvemyllyt olivat 
silloin selvästi verottomat. Mutta Juhana III, jonka näimme yrit
tävän toteuttaa kruunun myllymonopolia ja joka sen vuoksi antoi 
talonpoikien kotitarvemyllyjen toimintaa ehkäiseviä määräyksiä, 
asetti nämäkin verolle. Jo v:n 1572 verokirjoissa kiinnitettiin 
tähän huomiota, mutta vasta v:lta 1579 tunnetaan ensimmäinen 
kuninkaan kirje, jonka mukaan kotitarve- eli jalkamyllyt, mikäli 
ne eivät sijainneet odaalimyllyjen läheisyydessä ja olivat välttä
mättömiä paikallisen jauhatustarpeen tyydyttämiseksi, saatiin 
pysyttää käynnissä kruunulle suoritettavaa veroa vastaan.84 1580- 
luvulla kuninkaan ja valtakunnan rahantarpeen entisestään suu
rentuessa ja uusia verolähteitä etsittäessä järjestettiin 1585 ja 
lähinnä sitä seuraavina vuosina myllyjenkin yleinen verotus 
kautta valtakunnan. Tätä varten ja kruununmyllyjen perus
tamista silmällä pitäen palkattiin maakuntiin myllyvouteja, jota 
paitsi niiden lautakuntien, joita pitäjiin asetettiin, oli maan- 
tarkastuksissa luetteloitava myös kaikki myllyt ja soveliaat 
myllynpaikat ja esitettävä, mihin uusia kruununmyllyjä sopi 
perustaa (s. 22). Myllyjen luettelointia jatkettiin vielä 1590-luvulla, 
jolloin kirkkoherroilta ainakin eräissä pitäjissä vaadittiin niistä 
»täysin todellinen ja väärentämätön luettelo». Myllyt asetettiin 
verolle sitä mukaan kuin ne saatiin kirjoihin. Kotitarvemyllyistä 
vero oli kiviparia kohti yleensä 1 taalari eli 4 mk, mutta veroluet
teloista tapaa myös 1— 2 mk:n veroeriä, tuulimyllyistä 1 mk. Rälssi- 
miehet olivat kuitenkin nyt kuten ennenkin vapaat myllyverosta, 
mistä johtui, että kun heitä oli yhteismyllyissä osakkaina, mylly 
heidän osuudeltaan oli veroton.85 —  Tämä systemaattinen mylly
jen verotus vaikutti tuntuvasti talonpoikien kotitarvemyllyjen 
lukumäärän alentumiseen, kuten jo edellä mainittiin.

M Rydin, m.t. 45. Holmbäck, m.t. 10—11. Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 
447. VA 4754: 18. Tuulimyllyjä ei tällöin vielä verotettu, päätellen mm. 
eräästä Pohjanmaata 1579 koskevasta tiedosta, mutta kyllä jo  1586 (.Aker
blom, Vörä sockens hist. I 325—6). V. 1582 esitetyt kruunun myllytulot 
olivat etenkin Suomen osalta vaatimattomat (267 taalaria) ja johtuivat ko
konaan linnojen ja kuninkaankartanoiden myllyissä ja sahoissa kannetusta 
tullista. (Vennola, Ruotsi-Suomen finanssiasema vuonna 1582, 19, 32, 35).

85 Bonsdorff (Debiterings- och beskattnings-verket I 162) väittää, että koti- 
tarvetuulimyllyt olivat vanhoista ajoista lähtien vapaat verollepanosta.
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V. 1625 joutuivat kaikki myllyt uuden veron alaisiksi, veron, 
joka oikeastaan ei alkuaan kohdistunut itse myllyihin, vaan niiden 
suorittamaan jauhatukseen. Kysymyksessä oli siis välillinen ve
rotus, kulutusvero, jonka periaatteen Kustaa Aadolf ulkomaisten 
esikuvien mukaan otti käytäntöön.86 Mainitun vuoden valtiopäi
villä säädettiin ilmeisesti Hollannista saadun esikuvan mukaisesti 
jauhatusvero, ns. myllytulli, jota jokaisen —  myös rälssimiehen, 
myllynomistajan ja myllärin —  piti suorittaa kaikesta viljasta, mikä 
jauhatettiin vesi- ja tuulimyllyissä taikka käsikivillä. Veroa mää
rättiin kannettavaksi rukiista 8 äyriä, ohrasta 3, maltaista 3, kau
rasta ja sekulista 2, vehnästä 12 sekä herneistä ja tattarista 6 äyriä 
tynnyriltä. Taksa oli siten laadittu, että niistä viljalajeista, joita 
vähävarainen kansanosa lähinnä käytti, vero oli suhteellisesti pie
nempi kuin varakkaampien enimmäkseen käyttämistä vilja
lajeista, mikä johtui veroehdotuksen valtiopäivillä saamasta kri
tiikistä.87 Vero oli joka tapauksessa suhteellisen raskas. On las
kettu, että se esim. rukiista merkitsi yhdeksättä osaa sen arvosta. 
Näihin aikoihin arvioitiin viljankulutuksen olevan Suomessa 
vuosittain 1— 2 tynnyriä kutakin ruokakunnan täysikasvuista 
jäsentä kohti, alaikäisten osalta puolet tästä.88

Myllynkäyttö tuli nyt melkein vuosittain uusittavien myuy- 
sääntöjen mukaan hyvin mutkikkaaksi. Varsinkin mylläriltä vaa
dittiin paljon. Oikeastaan hänen olisi pitänyt olla lasku- ja kir
joitustaitoinen, sillä lain mukaan hänen täytyi laskea vero jokai
sesta myllyyn jauhettavaksi tuodusta viljaerästä usein muuttuvan 
taksan mukaan (sen piti olla myllynoveen naulattu). Hänen piti 
lisäksi kirjoittaa myllymiehille kuitti ja viranomaisille sekä jau- 
hattajien luettelot että tilastot jauhatuksista. Hänen tuli vanno
mansa valan mukaan rehellisesti ottaa vastaan vero ja säilyttää

VA 127—128: 1—43; 3428, 3442: 1—20. Paikallishistorioista, joissa käsitellään
1585—6:n myllyverotusta, mainittakoon vielä: Juvelius, Sysmän pit. hist. 234; 
Karttunen, Elämää ja oloja Liedossa 166—7; Kuusi, Hollolan pit. hist. 
I 268; Akerblom, Vörä sockens hist I 326; Nyberg, Sibbo sockens hist. I 171 
(eräästä sikäl. myllystä oli 1589 vero 4 mk) ja Soikkeli, Vihti I 243, 255—6.

86 Melander, Suomen ynnä Käkisalmen läänien ja Inkerin veroista 503 ja seur.
87 Sama 507. Juel, Om mantalspenningama I 7, 13—14. Hallenberg, Svea Rikes 

Historia V 16, 19—25.
88 Juel, m.t. 29, 31, 35, 37, 39, 41. Hallenberg, m.t. 352. — Juel laskee, että vero 

oli 6—8 kertaa suurempi kuin Ruotsin manttaaliraha hänen kirjansa ilmes- 
tymisaikoina (1844). Toisaalta viljankulutus oli hänen mukaansa 1625 
vähäisempi kuin 1800-luvulla. — Melander, m.t. 503—7.
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se tullikirstussa, jonka sisällyksen kruunun luottamusmiehet kävi
vät laskemassa ja vastaanottamassa kerran pari kuussa. Ellei 
mylläri voinut suorittaa rahamäärää, joka komissaarille lähetetty
jen kuittauslappujen mukaan oli kannettu, hänet oli haastettava 
oikeuteen. Kun mylläriltä vaadittiin näin paljon, pidätettiinkin 
käskynhaltijoille 1627 oikeus määrätä tullimyllyjen myllärit. Ne, 
jotka jauhattivat viljansa veromyllyissä, velvoitettiin viikoittain 
viemään mylläriltä saamansa veroliput kirkkoherralle, joka ne toi
mitti myllykomissaarille. Jos näistä lipuista havaittiin, että jokin 
perhe jäsenlukuunsa katsoen oli jauhattanut suhteellisen vähän 
komissaarin oli tutkittava asiaa. Niiden, jotka erikoisehdoin 
saivat pitää käsimyllynsä, oli käräjillä (kaupunkilaisten aksiisi- 
konttorissa) ilmoitettava, mitä viljaa ja kuinka paljon he vuoden 
aikana aikoivat niillä jauhaa. Sen mukaan heidän sitten oli 
maksettava jauhatusvero. Varmemmaksi vakuudeksi kaupunki
laisten täytyi viedä käsikivensä kaupungin myllyhuoneeseen ja 
käydä siellä jauhattamassa viljansa. Vielä määrättiin, että kaiken 
kansan piti kerran vuodessa piirikunnittain kokoontua komissaa
rin luo ilmoittamaan senvuotinen jauhatusmääränsä.89

Näin vaativia ja monimutkaisia sääntöjä ei liene voitu suu
rinkaan noudattaa, kaikkein vähimmin Suomessa. Hallitus, joka 
näki yrityksiensä epäonnistuvan, eikä veron tuotto siis noussut 
odotettuun määrään, syytti, että veronkannossa tapahtui petosta. 
Raaseporin läänin talonpojat kieltäytyivät kokonaan veron maksa
misesta. Talonpoikia, jotka olivat laiminlyöneet myllyveron mak
sun taikka kätkeneet jauhinkivensä, sakotettiin käräjillä. Kunin
kaan täytyi itsekin todeta, että vero oli kohdannut suuria esteitä, 
vastahakoisuutta ja tottelemattomuutta. Mutta rahvaan oman myl- 
lytoiminnan tukahduttamista jatkettiin tästä huolimatta (s. 27) .90

Tällaisissa tukalissa oloissa oli pakko kantaa jauhatusvero eri 
paikkakunnilla eri tavoin. Alkuperäinen jauhatusvero pidettiin

88 Melander, m.t. 508—9, 513—4. Juel, m.t. 42—3.
90 Juel, m.t. 13—4. Melander, m.t. 511, 519—20, 526, 536. — Kangasalan talvi-

käräjillä 1628 (nn 2: 65) tuomittiin 3 henkilöä 40 markan sakkoon v:n 1628
tullijärjestyksen mukaan, koska he olivat kätkeneet käsikivensä. Kiskon
kesäkäräjillä 1633 (cc 2:429) tuomittiin useita Muurlan asukkaita maksa
maan »sin quam tuls Miöll». Halikon kesäkäräjillä 1633 (cc 2:425) tuo
mittiin joukko miehiä maksamaan myllyjauhonsa, kukin 1 punta. — »Man vet 
det, att i Finland och annorstädes hava böndema stött där säd med stenar
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voimassa kaikissa suurehkoissa odaalimyllyissä, joissa myllärin 
lisäksi näyttää olleen tarkastaja. Kun tämä vero 1631 määrättiin 
suoritettavaksi hopearahana, se merkitsi veron kaksinkertaista
mista, kunnes parin vuoden perästä palattiin alkuperäiseen tak
saan. Mutta pienemmissä veromyllyissä, joissa ei ollut tarkas 
tajaa, maksettiin joka jauhatuksesta suoritettavan rahaveron 
asemesta vuotuinen arvio-minimivero talojen tai pariskuntien 
luvun mukaan. Meillä näyttää sekä yksityisten että lahkojenkin 
myllyt taksoitetun tietystä vuotuismaksusta, joka määrättiin sen 
perusteella, kuinka moneksi tynnyriksi myllyn jauhatus arvioitiin; 
sen mukaan laskettiin myllyn tuottamat verotynnyrit. V :n  
1629 myllysäännön mukaan oli veroa maksettava 5 taalaria 
joka verotynnyristä. Kun verotuksella saman tien oli tarkoitus 
vaikuttaa siihen, että jalkamyllyn omistajat itse hajoittaisivat 
huonokuntoiset myllynsä, määrättiin, että kunkin myllyn vuotui
sen jauhatuksen piti nousta ainakin 40 ruistynnyriin. Tällaisesta 
myllystä oli v:n 1631 säädöksen mukaan maksettava veroa kahden 
viljatynnyrin mukaan, mikä oli rahana 10 taalaria 20 äyriä, suu
remmista myllyistä vastaavasti tynnyri kultakin jauhetulta 20 
tynnyriltä. Sitä mukaa kuin pieniä myllyjä häviäisi, jäljellejäänei
den tuottoa oli korotettava, koskapa niiden osalle tuli entistä enem
män jauhatusta. Myllyn verotus voitiin suorittaa myös käräjillä.01

Kenraalikuvernööri Oxenstiernan mielestä 2 tynnyrin vero 
oli liian suuri, minkä vuoksi hän 1632 esitti, että niin kauan 
kuin odaalimyllyjä ei ollut riittävästi, jalka- ja puromyllyiltä kan
nettaisiin veroa vain kappa jauhetusta tynnyristä, siis 30 tynnyrin 
jauhamisesta yksi tynnyri. Vielä sen vuoden myllysäännön mu
kaan oli pienin vero 2 viljatynnyriä, rahana silloin jo 21 
taalaria 8 äyriä. Mutta seuraavan vuoden tileistä nähdään, että 
myllyjä oli verotettu yhdestä, vieläpä vain puolesta tynnyristä. 
Hollolan kihlakunnassa ei ollut yhtään myllyä taksoitettu yli kah
den tynnyrin, ja Turun 75 tuulimyllylle oli kullekin pantu vain 
tynnyrin vero.

Kolmantena jauhatusveron muotona oli henki- eli manttaali
vero. Sitä noudatettiin seuduilla, joissa oli vähän myllyjä. Niin

sönder att siippa utgiva penningar», sanoi valtakunnanveromestari Oxen-
stierna 1656 (Akerblom, m.t. 326).

1,1 Sääksmäen khl:n myllyveroluetteloista: Anno 1631 den 6 Junij ähr uthi
Tingit Efterskriffne Qwamar skattlagde, Tammela sockn.
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oli pakko tehdä alusta alkaen Itä-Suomessa ja Pohjanmaalla. Joka 
aviopari kirjoitettiin käsimyllyn omistajaksi ja asetettiin 6 mk:n 
henkiverolle. Lisäksi jokaisesta perheeseen kuuluvasta 12 vuotta 
täyttäneestä henkilöstä oli maksettava henkivero, joka vaihteli 
eri vuosina. V :n 1634 alusta jauhatusvero muutettiin yleisesti 
henkiveroksi, eikä myllyissä tämän jälkeen enää kannettu muuta 
kuin jauhatuspalkkio. Näin oli luovuttu välillisen veron peri
aatteesta.92

V. 1625 alullepannulla myllytullin kannolla ei ollut myllyjen 
vanhan verotuksen kanssa muuta yhtäläisyyttä kuin nimi (kvarn- 
tull), huomauttaa Juel, mutta näiden kahden veron suhteen ta
pahtui sekaannus; asetuksia, joilla jauhatusveroa säännösteltiin, 
sovellettiin seuraavina vuosina itse myllyjen verotukseen ja sen 
periaatteet jäivät siten pysyviksi yli kahden vuosisadan ajaksi.93

Aatelin valitusten johdosta luvattiin valtiopäivillä 1633 ja 
1634, että mylly vero tus, joka tähän asti oli ollut epätasainen, jär
jestettäisiin uudelleen koko valtakunnassa, mutta kesti kauan, 
ennen kuin tähän päästiin. V. 1660 myllyvero korotettiin kautta 
valtakunnan lukuunottamatta eräitä kaupunkeja. Lisäksi pantiin 
myllyille yleisesti ns. tila- eli manttaalivero. Henkikirjoittajien 
ohje- ja johtosäännöissä v:lta 1688 ja 1689 määrättiin näet, että 
myllyt, jotka eivät varsinaisesti kuuluneet mihinkään tilaan 
eivätkä sisältyneet sen veroon, oli erillisinä merkittävä maakir
jaan, ja myllyille, jotka eivät sijainneet rälssimiesten tiloilla, oli 
asetettava tilaluku ja erityisvero paikkakunnan tavan mukaan.94 
V. 1690 vihdoin annettiin yhtenäinen verotussääntö (skattlägg- 
ningsmethod), joka vanhalta pohjalta lähtien selvensi myllyjen

93 Melander, m.t. 525, 527, 531, 533, 535, 537, 538, 540—1, 543. Rydin, m.t. 98.
93 Juel (m.t. 52—5) huomauttaa, että Ruotsissa viranomaiset erehtyivät tämän 

suhteen vielä 1818 ja että kaikkia myllyistä kruunulle meneviä veroja, 
maksettiin niitä sitten omistus- tai verotusoikeuden seurauksena, sanottiin 
toisinaan myllytulliksi.

94 Holmbäck, m.t. 12. Rydin, m.t. 98—9, 171—2. Rydin huomauttaa (s. 98), 
että säädöksen sanamuoto (tili hemmantal och speciel räntä efter lands- 
ortens bruk och maner skattläggas) teki mahdolliseksi myös kotitarve- 
imyllyjen verotuksen, vaikka tämä ei ollut tarkoitus, sillä ne katsottiin 
tilalukuun perustuvasta verosta vapaiksi. Eräiden seutujen verollepano- 
järjestelmän mukaan niitä kuitenkin verotettiin, mihin helposti johdatti 
kotitarvemyllyjen perustamista koskevan katselmuksen pito. — Haataja, 
Vanhojen myllytilojen maarekisteriin merkitseminen 640, 642. Holmbäck 
huomauttaa (Kvamkomissionerna 12), että v:n 1689 säädöksessä ensi kerran
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verotusmenetelmiä. Veron perusteena oli myllyn arvioitu tullin
kanto, josta kruunulle piti maksaa neljännes. Myllyn jauhatus- 
kykyä arvioitaessa oli otettava huomioon putouksen vesivarat ja 
voima, myllyn kiviparien luku ja kivien läpimitta, jauhatuspiirin 
laajuus ym. seikat. Omistajien kotitarvejauhatusta ei saanut las
kea pois myllyn kokonais jauhatuksen arviosta.95

Tämän ja sitä täydentävien säädösten mukaan vero oli kyllä 
pantava yleensä kaikille tulli- ja kotitarvemyllyille, jotka sijait
sivat kruunun- tai perintötilojen maalla. Mutta poikkeuksia myön
nettiin aikaa myöten varsin paljon. Siten tulivat eri aikoina 
verottomiksi: 1) rusthollien omalla maalla ruotujaon toimeen-
panoaikana tai ennen 2.12.1686 sijaitsevat myllyt; 2) kaikki muut 
ruotusotaväen palkkaukseen kuuluvat (militien indelta) myllyt; 3) 
myllyt, joiden laskettiin kuuluvan niihin kunkin maatilan etui
hin. joista ne ennestään olivat verotetut; 4) rälssisäterien, raja- 
talojen tai säterilatokartanoiden maalle perustetut ja padotut 
(damfäste) myllyt, jotka eivät käyttäneet ns. yleistä vettä; 5) 
rälssitilan maalla olevat kotitarvemyllyt, joiden pato ei ollut 
perintö- tai kruununmaalla.

Näihin suurin piirtein esitettyihin veronvapaussääntöihin 
tuli monia rajoituksia. Jos esim. rusthollin mylly oli toisen maalla, 
jos sitä oli mainitun ajankohdan jälkeen lisätty uudella kiviparilla 
tai se kotitarvemyllystä muutettu tullimyllyksi, oli se veronalai
nen. Samoin joutui ruotuväen palkkaukseen kuuluva mylly 
verotettavaksi, jos sen kiviparilukua lisättiin tai myllyä muuten 
parannettiin. Jos neljännessä kohdassa mainittujen myllyt käyt
tivät yleistä vettä tai niiden padosta oh jompikumpi pää perintö- 
tai kruununmaalla, joutuivat ne verotettaviksi.96

ne myllyt, jotka kuuluivat taloihin, erotettiin niistä, jotka olivat eri tiloja. 
Näin tapahtui sitten myöhemmissäkin asetuksissa (.Haataja, m.t. 643).

115 Bonsdorff, m.t. 165—7. Modee, Utdrag VII 7256. Rydin, m.t. 172. Leyon- 
marck, Register 2:1400.

96 Bonsdorff, m.t. 163—4, 167—8. Rusthollien samoin kuin papiston virkata
lojen myllyveronvapaudesta annettiin useita täydentäviä säädöksiä, esim. 
vielä 9. 2. 1802. — Myllyveroluetteloihin merkittiin rusthollien ja papiston 
virkatalojen kohdalle veronvapaus, esim. Tammelassa 1804 näin: »Heika, 
Similä och Saxa njuta deras urgamla Ränte frihet tili godo i grund af 
Kongi. Majts bref den 9 febr. 1802, emedan de af denne bys husbehovs 
qwamar ej hafva större förmän än den som redan vid Cavallerie Indelnings 
tiden är dem tillagd». Pappiloista taas merkittiin esim. näin (Urjalasta 
1787): »Kapellans bohl, som niuter befrielse frän qwarntullens erläggiande 
enligt 3 och 4 §§ i 1723 ärs Privilegio för Präste ständet».
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Nämä lukuisat, monesti tulkinnasta riippuvat poikkeukset 
aiheuttivat myllyjen verotuksessa jatkuvaa horjuvuutta. Kun 
lisäksi kotitarvemyllyjä perustettiin ilman säädettyä luvanhakua, 
jolloin niiden verollepano jäi pitkäksi aikaa toimittamatta, oli 
veroa maksamattomien myllyjen lukumäärä huomattavan suuri 
(s.37).97 Tähän tuli lisäksi v a p a a v u o s i e n  anto. Varsinkin 
myllyn palon jälkeen talonpojat usein pyysivät myllyverosta va
pautta määrävuosiksi vedoten uudisrakennuskustannuksiin. Tämä 
tapahtui usein käräjien välityksellä taikka suoraan maaherralle 
tehdyin anomuksin tai viimeistään myllyn verollepanotilaisuu- 
dessa. Siten 7 Somerniemen talollista anoi 1724 vapaavuosia jal
kamyllylleen, joka oli palanut pari vuotta aikaisemmin. Käräjillä, 
joissa anomus esitettiin, kaksi todistajaa arvioi myllyn arvoksi 50 
kuparitaalaria, ja lautakunnan mielestä talonpojat hyvin tarvitsivat 
myllystään 5 vuoden verovapauden. Kihlakunnanoikeuden lau
sunnon kera asia lähetettiin maaherran ratkaistavaksi, kuten 
yleensä meneteltiin näissä asioissa. Verollepanokatselmuksissa 
saatettiin hiljakkoin perustetuille myllyille esittää myönnettäväksi 
vapaavuosia, joiden lukumäärä vaihteli 2:sta 10:een.98 Vapaavuosi- 
anomuksia lienee tehty ja niihin suostuttu hallituksen mielestä 
liian paljon, koskapa 1791 ja muutamia kertoja myöhemminkin 
annettiin vapaavuosista rajoittavia ohjeita. Niitä ei yleensä saanut 
myöntää palaneen tai autioksi jätetyn myllyn tilalle rakennetuista 
myllyistä. Vain milloin uusi mylly oli nopeasti rakennettu pala

97 1600-luvun lopulla Ruotsin myllykomissioiden toiminnan johdosta annetut 
säädökset lähtivät siitä käsityskannasta, että kruunulla oli oikeus verottaa 
myllyjä yleisen veden käyttämisestä. Kun säädökset koskivat pääasiassa 
myllyjen sijaintipaikan omistusta ja suhdetta ympäröivään maahan ja 
rantaan, talonpoikien myllyt jäivät tämän paljon työtä, mutta vähän tulok
sia aiheuttaneen toiminnan ulkopuolelle, eikä myllykomissioita Suomeen 
edes asetettu. Kuitenkin oh näin pantu alulle aatelin myllyerioikeuksien 
supistaminen, ja 1723-vuoden aatelisprivilegiot salhvat aatelin vapaasti 
rakentaa enää vain kotitarvemyllyjä. Holmbäck, m.t. 50, 55, 173, 179, 182. 
Bonsdorff, m.t. 163—4.

o* Finne, Tammelan khl:n tuomiokirjat 72 (Somerniemen tapaus). — Kangas
alan talonpojat anoivat 1604 veronvapautusta niistä 4 myllystä, jotka he 
olivat Kostianvirran purkautumisen jälkeen rakentaneet Jokioisten vir
taan (Myllyjä koskevia asiakirjoja v:lta 1604). Saman pitäjän talonpojat 
anoivat 1694 Iharinkosken myllyjen verostavapautusta heidän suuren 
manttaalinsa vuoksi (Kangasalan syyskär. 1694, nn 11:383). Muuan Kan
gasalan Sirkkalan mies pyysi 1678 käräjiltä todistusta myllynsä tilasta, koska 
kjruunu siitä vaati häneltä liian paljon veroa, sen jälkeen kun mylly oh 
siirretty (nn 5: 88).
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neen sijaan, saatiin vero antaa anteeksi siltä ajalta, jona myllyä ei 
ollut voitu käyttää."

Kun mylly joutui autioksi tai hävisi kokonaan taikka osakas 
erosi lahkosta, oli työlästä saada vastaava myllyvero poistetuksi. 
Ensin oli käräjiltä haettava todistus asian oikeasta laidasta, minkä 
jälkeen vasta käskynhaltija (maaherra) ratkaisi asian. Esim. 
Asikkalan käräjillä 1642 lautakunta ja pitäjänmiehet todistivat, 
että Jemmijärven kylänmylly oli jo 6 vuotta ollut autiona. Kolme 
Kyrön miestä taas pyysi 1652 Marttilan kihlakunnanoikeudelta 
todistusta, että he olivat olleet erään myllyn osakkaina vain kolme 
vuotta eivätkä sitä enää käyttäneet. Halikon ja Uskelan käräjillä 
1680 Matti Yrjönpoika ilmoitti, että hän oli 15 vuoden ajan suo
rittanut myllytullin, mutta hänelle ei ollutkaan luovutettu vas
taavaa myllyosuutta. Kun hän nyt anoi, että myllyn silloinen 
omistaja tuomittaisiin maksamaan hänelle mainittujen vuosien 
vero, tuo omistaja ilmeisesti oli koko ajan päässyt vastaavasti 
vähemmällä verolla.100

99 Esimerkkeinä vapaavuosien myöntämisestä mainittakoon, että 1779 myön
nettiin Helsingin pitäjän Qwarnbackan toiselle myllylle 10 veron vapaus- 
vuotta (Myllyasiakirjoja II: 292—7) ja 1757 Tuusulan Ruotsinkylän myllylle 
6 vapaavuotta (sama: 245—51). — Helsingin pitäjän Tomtbackan säterin 
ja Naokbölen rusthollin myllylle, jonka laskettiin voivan jauhaa kotitar
peen lisäksi vuosittain 360 tynnyriä suositeltiin 1754 toimitetussa verolle- 
panotilaisuudessa 6 vapaavuotta (sama: 109—123). — Bonsdorff, m.t. 172.

100 pemiön talvikäräjillä 1634 (cc 3:14) esim. annettiin kolmen lautamie
hen tutkimukseen nojaten todistus, että Latokartanon (Näsegärdin) mylly 
oli autio. — Asikkalan syyskär. 1642, ee 4:208. Marttilan syyskär. 1652, 
cc 7:109. Halikon ja Uskelan syyskär. 1680, cc 10: 58 v. — Paimion kevät- 
käräjillä 1690 (cc 18:90) Reko Erkinpoika valitti, että hänelle oli pantu 
myllyvero, vaikkei hänellä ollut myllyä. Muista käyttämistäni tuomio
kirjoista tavattavista talonpoikien anomuksista, jotka koskivat myllyveron 
poistoa tai vähentämistä, mainittakoon vielä seuraavat: Asikkalan käräjillä 
1642 todisti lautakunta, että Tuusjärven asukkaat olivat suorittaneet myl
lystään 3 tynnyrin veron, mutta kun siellä jauhatti enää vain 4 talonpoikaa, 
oli näille köyhyyden vuoksi jäänyt kahden vuoden vero rästiin, mitä he 
nyt anoivat anteeksi (ee 4:162). — Niilo Sipinpoika Liedon Kärpiöstä 
valitti käräjillä 1623 (cc 1:43), että hän oli joutunut maksamaan oman 
osuutensa lisäksi myös erään Kahlojan miehen myllyveron. — Orivedellä 
oli eräälle Pääskylän talolliselle 1725 jäänyt yksin koko vero, 2 tynnyriä- 
Hän näet oli sen ennen kerännyt osakkailta ja toimittanut voudille, mutta 
kun eräjärveläiset olivat lahkosta eronneet, he olivat lopettaneet vero-osuu
tensa suorittamisen hänelle. Nyt hän ilmoitti, että kruunun kanto- 
mies kantakoon veron heiltä suoraan (Oriveden kevätkär. 1725, nn 34: 272). 
— Pälkäneen Sappeen kylänmiehet valittivat 1737 maaherralle kuulleensa 
saarnatuolista, että heidän myllyveronsa oli nostettu 5:stä 15:een kappaan 
joka talolta. Valittajat väittivät, että heidän jalkamyllynsä oli huono, ja he

uhkasivat jättää koko myllyn autioksi (Myllyasiakirjoja I: 306—7).
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Viranomaiset eivät kuitenkaan olleet halukkaat poistamaan 
veroa autioiksikaan jätetyistä myllyistä. Pidettiin näet kiinni siitä 
periaatteesta, että jo itse myllynpaikka ja koskiosuus oli pysyvän 
maaveron alainen. Talonpoikien oma asia oli, käyttivätkö he sitä 
hyväkseen vai eivät. Usein näkyy tapahtuneen, että talonpoi
kien piti maksaa vero-osuus myllystä, joka oli ollut autiona tai 
hävinneenä kymmeniäkin vuosia. Tenholan käräjillä 1671 mai
nitaan, että muudan talo oli maksanut 24 vuoden ajan 1% tyn
nyrin vuotuisveron hävinneestä myllystä, jonka purokin jo oli 
kuivunut. Mutta tällaisissa tapauksissa mylly olisi viranomaisten 
mielestä mikäli mahdollista ollut siirrettävä toiseen paikkaan. 
Siitä, kuinka vaativia viranomaiset tässä suhteessa olivat, on 
Karjalohjalta kuvaava tapaus, joka jälkeenpäin on kerrottu 1738 
toimitetun tarkastuksen pöytäkirjassa. Karstun kylällä oli mai
nitussa pitäjässä ollut entisaikoina yhteinen mylly, josta se mak
soi vuotuisveroa 4 %  tynnyriä. Mutta väylä siirtyi ohi myllyn, 
joka jäi pitkäksi aikaa autioksi. Mylly vietiin sitten ylemmäksi, 
mutta sen kävi samoin; kolmannessa paikassa vesi oli vienyt 
koko myllyn. Talonpojat määrättiin silloin rakentamaan 
uusi mylly, »koska heillä täällä on vanha paikka, ja K. M. on 
selittänyt myllyveron pysyväksi veroksi, jota ei voida muuttaa». 
Tämän johdosta 5 talonpoikaa olikin jälleen rakentanut ylävirran 
puolelle myllyn ja padon, joka kuitenkin nosti vettä niityille ja 
aiheutti paljon valituksia.101 —  Veron poistoa koskevaan anomuk
seen oli hyvä liittää todistus siitä, ettei kysymyksessäolevaan 
paikkaan enää voinut rakentaakaan myllyä. Niinpä eräästä Por
voon pitäjän myllystä totesivat katselmusmiehet 1723, että kah
den miehen omistamaa myllyä ei voi siirtää uuteen uomaan, eikä 
muuallakaan saman virran varrella ollut sopivaa myllynpaikkaa. 
Tämän todistuksen nojalla maaherra määräsi myllyveron pois
tettavaksi ja luetteloimaan myllyn autio-sarakkeeseen. Kuitenkin 
oli tällaisissa tapauksissa vielä jäljellä mahdollisuus, että asian
omainen velvoitettiin rakentamaan tuulimylly.102
101 Nikula, Tenala och Bromarf socknars hist. I 372—3 (toisessa tapauksessa 

v:lta 1631 mylly ollut autiona 10 v.). Allardt, Liljendahl sockens hist. 138 
(kaksi kylää oli 1650-luvulla menettänyt Fabian Bemdesille jalkamyllynsä: 
toisen entiset omistajat saivat maksaa veroa vielä 30 vuotta). Myllyasia
kirjoja I: 302—5. Ylä-Sääksmäen khl:n myllyjen katselmuksessa 1782 maini
taan, että Kosken rustholli Lehijärvellä maksoi vielä vanhan veron Leiniälän 
ja Pekolan myllystä, vaikka se ei enää myllyä omistanut (sama: 96—101).

102 Myllyasiakirjoja 1:486—7, II: 51—3. Inkoon syyskäräjillä 1733 kehotettiin
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Vain saman kihlakunnan kaikkien myllyjen veron tasauksella 
voitiin hävinneiden myllyjen vero poistaa ja pienten myllyjen 
veroa alentaa sen kokonaistuottoa vähentämättä —  periaate, jota 
jo v:n 1631 myllysäännössä yritettiin noudattaa, kun mää
rättiin, että sitä mukaa kuin pikku myllyjä hävitettiin, mui
den lähiseudun myllyjen veroa oli korotettava, koska arveltiin 
niiden jauhatuksenkin lisääntyvän. V :n 1633 myllyveroluette- 
lossa mainitaan esim. Sysmästä, että Putkijärven aution puromyl
lyn vero oli lisättävä Hartolan myllylle. 1700-luvulla tätä peri
aatetta noudatettiin laajassa mitassa. Siihen valitukseen, jonka 
Raaseporin kihlakunnan rahvas oli valtiopäiville 1731 jättänyt 
ja jossa pyydettiin, että se vapautettaisiin myllyveron maksami 
sesta, kuningas 1734 antamassaan vastauksessa huomauttaa, ettei 
hän mielellään muuttaisi myllykomissioiden jalkamyllyille aset 
tamaa veroa. Mutta maaherroja kehoitettiin tutkimaan myllyjä, 
jotka »vihollisuuksien ja muiden tapauksien johdosta lienevät nyt 
rakennuksiltaan ja vesiputouksiltaan huonommassa kunnossa kuin 
ennen»; sellaisten vero voitiin alentaa tai poistaa. Jottei tästä 
tulisi tappiota kruunulle, oli vastaavasti korotettava niiden mylly
jen veroa, joihin jauhatus oli rappiolle joutuneesta myllystä siir
tynyt.103

Hallituksen toimenpiteen johdosta pidettiin meillä seuraavina 
vuosina tarkkoja myllykatselmuksia. Siten kihlakunnantuomari 
ja joukko lautamiehiä kävi 1738 tarkastuksella Raaseporin länti
sessä kihlakunnassa. Tällöin havaittiin, että täällä oli joukko 
myllyjä, joita ei mainittu vuosien 1649, 1696 ja 1734 luetteloissa. 
Myös tutkittiin myllynpaikkoja, jotka olivat olleet ennen raken

muuatta talollista, jonka jalkamylly oli kelvoton ja joka siitä syystä haki 
veronvapautta, rakentamaan tuulimylly, jolloin hän saisi 6 vuoden vero
vapauden. — Esimerkkinä epätasaisesta myllyverosta mainittakoon, että 
Liljendalin kartano maksoi 1686 ratasmyllystään veroa vain 2 tynn. 24 kap., 
mutta Sävträskin kylän talonpojat jalkamyllystään 4 t. 6 k. Sitäpaitsi he 
pelkäsivät, että saisivat maksaa ne 4 t., jotka Rumpilan (Drombombyn) 
talonpojat aikaisemmin olivat suorittaneet myllystään; ja silti heidän 
myllyjokensa oli pienempi kuin kartanon (Allardt, Liljendal sockens hist. 
138), — Euran Kauttuan Alakoskessa sijaitsevan myllyn osakkaat joutui
vat pienemmästä myllystään maksamaan tullia enemmän kuin suuremman 
myllyn osakkaat (L. Kontt. A.D. 1794 M n:o 79). 

io3 Myllyasiakirjoja I: 302—5 ja 188—208. Melander, m.t. 527. Juvelius, Sys
män historia 236. Nikula, Tenala och Bromarf socknars hist. 373. Modee, 
Utdrag II 1179 § 64.
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netut tai joihin voitiin mylly pystyttää. V. 1739 pidetyssä vas
taavanlaisessa Ala-Hollolan kihlakunnankatselmuksessa, josta 
edellä (s. 37) on esitetty numerotietoja, laadittiin luettelo »myl
lyistä, jotka eivät maksa kruunulle tullia ja joita ei myös ole 
myllyveroluettelossa». Ylä-Sääksmäen kihlakuntaa koskevien 
myllyjen tarkastusten pöytäkirjassa samalta vuodelta mainittiin, 
että verottamattomat myllyt (ks. s. 37) oli rakennettu »mylly - 
komission ajan jälkeen», millä ilmeisesti tarkoitettiin jotakin 
edellistä tarkastusta. Noille verottamattomille myllyille, mikäli 
ne eivät olleet rälssi- tai ratsutiloja, pantiin nyt vero, pienille 
myllyille kuitenkin varsin kohtuullinen, esim. 14 kappaa jalka- 
myllylle, jonka jauhatuskyky arvioitiin tynnyriksi vuorokau
dessa. —  Samassa kihlakunnassa 1741 pidetystä tarkastuksesta 
kerrotaan, että lautakunta kulki myllyltä myllylle ja laadittiin 
luettelo »verotetuista myllyistä, joiden käyttökelpoisuus ei enää 
voi vastata niille kauan aikaa sitten määrättyä myllytullia». Myl
lyjen omistajat tarjosivat usein huomattavasti alempaa myllytullia 
ja kilvan esittelivät, kenen myllyjen osalle vähennys olisi tasat
tava. Tämä veronsiirto kävikin useimmiten päinsä aika helposti, 
sillä lautakunnalle esiteltiin uusia myllyjä, joita viranomaiset 
eivät olleet ennestään tienneet verottaa. Tarkastuslautakunta, 
jolla oli tässä asiassa kihlakunnanoikeuden valta, saattoi myös 
määrätä talonpojat rakentamaan uuden myllyn sortuneen sijaan. 
Siten Rautalammin Vahangan kolme talollista, jotka olivat anta
neet ratasmyllynsä sortua kymmenkunta vuotta aikaisemmin, 
määrättiin rakentamaan se uudelleen, koska nimismies ja lauta
kunta todistivat, että mylly voisi koskessa käydä tulvaveden 
aikana. Vero alennettiin 15 kapasta 9 kappaan.104

104 Myllyasiakirjoja I: 302—5, 238—41, 188—208. Saarijärvellä esim. luetellaan
8 myllyä, jotka oli rakennettu myllykomission ajan jälkeen ja joille sopi 
asettaa se 29 kapan suuruinen myllyvero, joka Pyyrinlahden lahkolta oli 
jätettävä pois. Rautalammilla oli Muurijärven kylänmylly hävinnyt »Ve
näjän hyökkäyksen aikana», eivätkä osakkaat tahtoneet sitä uudelleen 
rakentaa, koska mylly voisi siinä koskessa jauhaa keväisin vain 14 vrk. 
Komissio päätti esittää, että vero pudotettaisiin 15:stä 6:een kappaan. — 
»Seppälän myllynpaikassa Jämsänvirrassa ei viime aikoina ole ollut ra
kennusta, ja vaikka neljän kylän asukkaat olivat sinne 16 vuotta sitten 
rakentaneet jalkamyllyn, oli tästä vähän hyötyä; he olivatkin antaneet 
sen sortua. Kukaan heistä ei tahtonut rakentaa myllyä sanotulle pai
kalle, joten sen vero, 2 tynnyriä, on jaettava 9 muulle jalkamyllylle.» 
Jämsässä oli tällöin pienin vero % kappaa (Myllyasiakirjoja I: 188—208).
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Näiden tarkastusten jälkeen hallitus antoi eräitä (1739, 1743 
ja 1748) uusia määräyksiä myllyjen verottamisesta. Sen piti 
tapahtua paikalliset olot huomioon ottaen ja sen mukaan, että 
jauhatuspalkkioksi laskettiin kappa ruis- ja vehnätynnyriltä, huo
nommasta viljasta vähän enemmän, ja että tullista, jonka arvioi
tiin myllylle kertyvän, kruunu sai neljänneksen.105 Samojen 
näkökohtien mukaan annettiin myllyverosta 1700-luvun jälkipuo
liskolla vielä useita asetuksia (1757, 1759, 1783, 1787). Vuosien 
1798, 1799 ja 1805 asetuksilla edelleen kiellettiin perustamasta pie
nempiä tullimyllyjä kuin että ne tuottaisivat vuosittain tullia vä
hintään 4 tynnyriä, jotta kruunu siitä saisi yhden.106

1700-luvun loppupuolella jälleen kihlakunnittain toimeen
pannuissa myllykatselmuksissa erotettiin toisistaan verotetut ja 
verottomat myllyt, kuten Ala-Hollolan kihlakunnassa 1777, tai 
otettiin katselmusluetteloon vain talonpoikien verottamatta jää
neet myllyt, niinkuin tehtiin 1779 Ala-Sääksmäen kihlakunnassa. 
Ylä Sääksmäen kihlakunnassa oli 1782 toimitetun tarkastuksen 
mukaan 43 myllystä 24 verottamatonta ja Ala-Sääksmäen kihla
kunnassa yht. 118 myllyä, joiden verotussuhteista tiedot jäävät 
epäselviksi. Ala-Hollolan kihlakunnassa oli samaan aikaan 63 
verotettua ja 62 verottamatonta myllyä. V. 1784 toimitetun tar
kastuksen mukaan oli Hämeen lääniin kuuluvassa Satakunnan 
kihlakunnassa 49 verottamatonta ja 44 verotettua myllyä. Huo
maamme siis, että varsinkin kahdessa viimeksimainitussa kihla
kunnassa verottamattomia myllyjä oli suhteellisen paljon.107

>"5 Bonsdorff, m.t. 166. Rydin, m.t. 172. Pohjanmaan verollepanosta 1749 anne
tussa asetuksessa säädettiin mm., että kaikki tullimyllyt, jotka jauhoivat 
erityistä maksua vastaan, oli erikseen verollepantava eikä niitä saanut 
sisällyttää talojen veroon (Haataja, Vanhojen myllytilojen maarekisteriin 
merkitseminen 640—1). 

i ° 8 Bonsdorff, m.t. 166—70. Rydin, m.t. 172. — Näihin aikoihin näyttää kotitarve- 
myllyjen muuttuminen tullimyllyiksi käyneen valtion puolelta mutkat
tomammin kuin ennen ja sitten taas myöhemmin. Kamarikollegion kirjeissä
1787, 1806 ja 1807 näet selitettiin, että viranomaisten oli valvottava, että 
jos vierasta viljaa ilman lupaa jauhatetaan kotitarvejauhatuksesta verote
tuissa myllyissä, myllynomistajalle pitää huomauttaa, että sellainen lupa on 
määrätyssä ajassa hankittava, jonka jälkeen mylly verotetaan (.Bonsdorff, m.t. 
171). Ei siis haastettu oikeuteen. — Sandbergin kok. n:o 23921, Bonsdorff,
(m.t. 171—2) sanoo v:n 1805 asetuksesta: uutta tullimyllyä ei saa ilman eri
tyislupaa perustaa, ellei se tuota vähintään 4 tynnyriä vuodessa, 

loi Myllyasiakirjoj a I: 185—6, 150—4, 210—11, 69—101, 160—70,
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1700-luvun lopulla myönnettiin helpotuksia myllyveron pois
tamisen suhteen. Ensinnäkin kamarikollegion kirjeellä 1787 
määrättiin, että ellei myllyn omistaja halunnut maksaa veroa, 
jonka viranomaiset panivat ennestään verottamattomalle myllylle 
sen vuotuisen kokonaisjauhatuksen perusteella, hänen velvolli
suutensa oli esitetyssä ajassa jättää mylly autioksi ja hävittää se. 
V. 1801 säädettiin, että maksamatonta myllyveroa ei omistajalta 
voida vaatia useammalta kuin kolmelta viimeksikuluneelta vuo
delta.108 Vihdoin määrättiin 1800-luvun puolella kruununvoudit 
ilmoittamaan maaherranvirastoon myllyjen palosta, jotta niiden 
osuudelta voitaisiin vero poistaa ilman eri hakemusta ja mahdol
lisesti myös valvoa uuden myllyn rakentamista.109

Oli kuitenkin muudan tärkeä syy, minkä vuoksi myllyveroa 
valittamatta jatkuvasti maksettiin, vaikkei myllyä enää ollutkaan. 
Veronsuoritus näet pidätti myllynpaikan käyttö- ja omistusoikeu
den. 1600-luvun tuomiokirjoista näkee esimerkkejä, että kun 
myllynpaikan omistussuhteet eivät olleet aivan selvät taikka 
myllyn perustaminen ei ollut tapahtunut ennakkokatselmuksen 
perusteella, omistaja tarjoaa siitä auliisti kruunulle veron, jotta 
myllyn omistus siten saataisiin lailliselle pohjalle. Asikkalan 
käräjillä 1644 kävi selville, että Pyhäntaan asukkaat olivat raken
taneet myllyn Ahtialan tiluksille ja rajojen sisään, vaikka heillä 
ei ollut osaa maahan eikä virtaan. Ilmeisesti he nautintaoikeu
tensa turvaamiseksi olivat ottaneet maksaakseen myllynpaikasta 
kruunulle 2 tynnyrin veron. Oikeus kuitenkin tuomitsi myllyn 
paikan Ahtialan kyläläisille, joille myllyverokin siirrettiin. V:n  
1783 maanmittausasetuksen 77. § piti vesimyllyn verollepanoa 
täysin todistusvoimaisena myllyn omistusoikeuteen nähden, 
samoin sitten v:n 1848 vastaava asetus. —  Saarijärveltä on hyvä 
esimerkki siitä, miten sitkeästi vanhan myllynpaikan oikeutta 
säilytettiin veroa maksamalla. Katselmusoikeuden kokouk
sessa 1806 selvitettiin näet siellä, että Vahangan kylänmylly oh 
ollut käyttökelvoton jo 30 vuotta, mutta kyläkunta oli siitä 
edelleen maksanut 20 kapan veron. Kun nyt eräs osakkaista oli 
koskeen rakentanut uuden myllyn, puhkesi ankara riita siitä,

10S Bonsdorff, m.t. 171—2.
109 TMA L. Ka. K. D. n:o 25/359 (Kyröskoski 1845), L. Ka. K. D. n:o 138/436

(1849 Pinsiön mylly), L. Ka K. D. n:o 136/449 (1850).
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sijaitsiko se juuri sillä vanhalla paikalla, josta vero oli maksettu, 
vai sen vieressä. Kylänmiehet voittivat, säilyttivät myllyn- 
sijansa ja uusi mylly tuomittiin hävitettäväksi. —  Kun Euran 
Kauttuan Alisenkosken myllyn osakkaat 1893 anoivat kuvernöö
riltä lupaa laajentaa myllyään, heillä ei ollut muita omistus
oikeutta osoittavia kirjoja kuin todistus myllyn verottamisesta 
jo 1810.110

1700- ja 1800-lukujen verotustoimenpiteet eivät yleensä ahdis
taneet talonpoikien kotitarvemyllyjä, eivät ainakaan sillä ta
voin kuin 1600-luvulla. Päinvastoin, kuten jouduimme näke
mään, talonpoikia kehoitettiin ja vaadittiinkin kaikin keinoin yl
läpitämään vanhat myllynsä ja rakentamaan ne uudestaan, kun ne 
olivat tulleet käyttökelvottomiksi. Toisaalta kumminkin mylly- 
veron monet erilaiset määräykset olivat omiaan jarruttamaan 
kotitarvemyllyjen kehitystä. Esim. 1757 määrättiin, että kun jal
kamylly oli muutettu ratasmyllyksi, oli toimitettava kokeilu 
siitä, paljonko se parannetussa kunnossa olisi haitaksi muille myl
lyille tai olisiko ensinkään, minkä jälkeen päätettiin, oliko mylly 
palautettava entiseen kuntoon vai ei. Jos se sai jäädä ratas- 
myllyksi, sille asetettiin uusi vero. Jos muutos kuitenkin oli suo
ritettu omistajan oman mukavuuden vuoksi ja mylly toimisi edel
leen kotitarpeen tyydyttämiseksi, sen vero jäisi ennalleen. V. 
1802 kiellettiin samaan myllyrakennukseen sijoittamasta sekä ko
titarve- että tullijauhinkiviä, koska niillä oli erisuuruinen vero 
ja epäiltiin tehtävän vilppiä.111

Myllyvero merkittiin 1800-luvulla kunkin myllynomistajan 
tai lahkon jäsenen kruununverokuittiin ja kannettiin siis muiden 
kruununverojen yhteydessä.112 Kruununveron lisäksi myllyt jou

110 Asikkalan kesäkär. 1644, ee 5: 41. Haataja, m.t. 641. — Kepilän kok., Saari
järven Vahanka. — Kuusjoen Impolassa oli Matti Yrjönpoika rakentanut 
aikanaan kolmannen osan myllyä ja maksanut siitä mylly veronkin, vaikkei 
ollut 15 vuoteen saanut osuuttaan nauttia (Halikon ja Uskelan syyskär. 
1680, cc 10: 58 v.). — Edelleen on meidän vuosisadaltamme tuomioita, joissa 
mylly on katsottu tiettyyn taloon yksityisesti kuuluvaksi sen perusteella, 
että se on siihen taloon kuuluvana verollepantu, huomauttaa Haataja (m.t. 
642). Lang—Haataja, Omistusoikeudesta Suomen vesiin 116—17. Kauttuan 
paperit SS:ssä.

111 Sandbergin kok. 23515, 23516 ja 23523 (kuninkaan kirje v:lta 1757 annettiin 
lähinnä Kronoborgin läänin myllyistä). — Bonsdorff, m.t. 171—2.

112 Myllyvero maksettiin ainakin 1800-luvulla puoliksi rukiina, puoliksi ohrana 
(Allardt, Liljendal sockens hist. 142).

7
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tuivat maksamaan muitakin veroja, esim. 1700-luvulla erilaisia 
suostuntaveroja ja 1800-luvun loppupuoliskolla ns. teollisuus
alan ttaalimaksu ja. Kotitarvemyllyt olivat kuitenkin yleensä va
paat kummastakin tässä mainitusta verosta.113

b. Kotitarvemyllyn rakentaminen tulee viranomaisten 
luvasta riippuvaksi.

Maanlaki salli, kuten aikaisemmin on huomautettu, perustaa 
vesimyllyn ilman ennakkokatselmusta ja lupaa. Mutta jo mylly- 
veron määräämisen takia oli kruunulle kuitenkin välttämätöntä, 
että viranomaisilla oli uudesta mylly-yrityksestä tieto, jota paitsi 
valtio myllypolitiikkaansa varten tarvitsi mahdollisuuden tarpeen 
mukaan estää uusien myllyjen perustamisen. Kun 1625-vuoden 
myllyverosäännön mukaan komissaarit joutuivat tuomarin ja 
lautamiesten kanssa tarkastamaan, mitkä myllyt saivat jäädä, 
mitkä oli purettava, katsottiin tällä sen periaatteen tulleen voi
maan, että kruunun- ja verotiloille perustettujen kotitarvemylly
jen olemassaolo riippui kihlakunnanoikeuden päätöksestä. Tämä 
periaate vahvistettiin sitten v:n 1638 valtiopäiväpäätöksessä (§ 9), 
joka kuitenkin myönsi maaherralle osoitetun valitusoikeuden. Si
ten viranomaisten antama lupa tuli jo 1600-luvulla ehdoksi vesi
myllyjen perustamiseen ja ainakin sen käyttöön tullijauhatusta 
varten. Tutkimuksesta, jonka kihlakunnanoikeus suoritti myllyn 
perustamisanomuksen johdosta, oli lyhyt askel verollepanotoimi- 
tukseen. Ennakkokatselmusta koskeva määräys otettiin sitten 
1734-vuoden lakiin. Kun rälssisäterin omille tiluksille perustetut

113 Myllyjen suostuntaveroista 1700-luvulla: Leyonmarck, Register 3: 2471,
2596 ; 2:1400; Bonsdorff, m.t. 169; Modee, Utdrag VII 7256—7 ja IX  § 9, 
184—186 ja § 3, 166—7; v. 1770 säädetystä suostuntaverosta olivat vapaita jal
kamyllyt, joita omistajat käyttivät vain yksityiseen tarpeeseensa ja talon 
viljan jauhattamiseen, mutta eivät tullia vastaan tai naapurien taikka vierai
den maksamasta palkkiosta. Huhtik. 4. pnä 1789 annetulla asetuksella tämä 
vero palautettiin kotitarvemyllyihin, joiden joukosta kuitenkin tullimyllyt 
jäivät verotuksen ulkopuolelle (ed.m. lisäksi Sandbergin kok. 23523, 
Stichaeus, Sämling 381). — Myllyvero saatettiin antaa myös akumentiksi 
(Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 450; Vanhaa Satakuntaa 506). 1800-luvun 
kiinteistöverosta: Ekman, Systematisk Sämling 887, ns. teollisuusmanttaa- 
leista: Kaukovalta, Suomen maalaiskuntien kunnallisen itsehallinnon hist. 
187—9. Allardt, Liljendal sockens hist., 143—4, SS: Tyrvää.
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kotitarvemyllyt olivat verottomat, ei niistä myöskään tarvinnut 
toimittaa ennakko- eikä verollepanokatselmusta, niinkuin 1723 
-vuoden aatelisprivilegioissa säädettiin.114 Lukuisat tapaukset, 
joista mainitaan sekä tuomio- että katselmuspöytäkirjoissa, osoit
tavat, ettei kansa tahtonut tottua määräykseen, että myllyn pe
rustamiseen oli etukäteen haettava lupa. Myllyjen omavaltainen 
ja laiton rakentaminen olikin yleistä.116

Katselmuksen toimitti kihlakunnantuomari mukanaan nimis
mies, kihlakunnankirjuri (missä se oli) sekä joukko (tavalli
sesti 2— 4) lautamiehiä, tarpeen tullen 1700-luvulta lähtien myös 
maanmittari, jota paitsi lähiseudun myllyjen omistajat olivat ti
laisuudessa saapuvilla. Samalla kertaa tutkittiin näet ainakin 
kaikki .samassa putouksessa olevat myllyt. Kuten jauhatuspiirejä 
käsiteltäessä mainittiin (s. 31), määriteltiin tarkasti myllyn jau- 
hatLsalue, jotta voitaisiin selvittää, paljonko mylly tai myllyt sai
vat vuoden mittaan jauhettavaa, koska sen mukaan laskettiin 
myllyn vero. Kun siten esim. 1754 arvioitiin Porvoon pitäjässä 
Ilolan neljän ratasmyllyn jauhavan vuodessa yhteensä 1600 tyn
nyriä, saatiin kannettavan tullin määräksi 50 tynnyriä. Kun tästä 
laskettiin veroa neljännes, tuli siitä 12 y-> tynnyriä eli rahaksi las
kettuna 28 taalaria ja 4 äyriä hopeaa, joka jaettiin neljän myllyn 
kesken. Tavallisesti verotuslautakunta toimeenpani koejauhatuk- 
sen. Katsottiin siis, kuten v:n 1690 verotusmenetelmässä sanottiin, 
paljonko mylly vuosittain kykeni jauhamaan, kun otettiin huo
mioon vesivarat, putous, kivien lukumäärä ja halkaisija sekä jau
hatuksen saanti yms. seikat. 1700-luvulla annettiin tästä useita

114 Kristofferin maanlain RK 33: 1—2. Jo v:n 1590 talonkatselmussäännössä 
edellytettiin kihl.-oik. ennakkokatselmusta (.Lang—Haataja, m.t. 115—6). 
V:n 1625 asetus: Leyonmarck, Register 784. — V. 1631 annettujen ohjeit
ten mukaan käskynhaltijan piti tutkia niissä maakunnissa, joissa mylly- 
tullia maksettiin myllystä eikä manttaalirahoina, olivatko myllyt verotetut 
liian alhaisesti vai liian korkealle. Tämän seikan toteamiseksi oli otettava 
selko vesivoimasta, saattoiko mylly käydä koko vuoden, vai ainoastaan osan 
vuodesta, sekä myllyn jauhatuspiirin suuruudesta (Melander, m.t. 526, Juel, 
m.t. 49—51. Rydin, m.t. 45, 98, 172), Bonsdorff, m.t. 163. 1734-vuoden lain 
RK 20:4.

115 V. 1739 Ylä-Sääksmäen khkssa toimitetun tarkastuksen pöytäkirjaan mer
kitty useiden myllyjen kohdalle: rakennettu ilman lupaa. Tuomiokirjoista 
luvattomia myllynperustamisia: Kangasalan kevätkär. 1662, nn 62:629.
Halikon ja Uskelan kesäkär. 1652, cc 7, 98 v. Ison- ja Vähänkyrön kesäkär. 
1653, rr 8:151, samoin kesäkär. 1657. rr 10:167—8. Halila, Iitin hist. 
661—2. — Tenholan nimismies syytti vuosina 1818—19 satakuntaa myllyn-
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uusia määräyksiä. V. 1766 havaittiin Hattulan Sattulassa kornetti 
Langin ratasmyllyn kykenevän jauhamaan vuorokaudessa 18 tyn
nyriä, paitsi kesäisin ja talvisin, jolloin vettä oli vähemmän ja 
myllyn jauhamiskyky vain 10 tynnyriä. Tällaisia koejauhatuksia 
jotka muistuttavat sahojen tarkastuksissa yleisesti suoritettuja 
koesahauksia, suoritettiin vielä 1800-luvulla. Kotitarvemyllyille 
määrättiin näissä tarkastuksissa vuotuisvero arvion mukaan, otta
malla siis laskuun ainoastaan omistajan tai (yhteismyllyn suhteen) 
lahkon jäsenten jauhettavien viljojen määrä. Veron sai maksaa 
joko viljana tai rahana. Maaherra lopullisesti päätti veron suu
ruudesta samoin kuin ehdotetuista vapaavuosista.116

Tyytymättömyys, jota talonpojat tunsivat kotitarvemyllyjen 
toimintaa kahlehtivia säädöksiä kohtaan, aiheutti v:n 1872 valtio
päivillä talonpoikaissäädyssä »pyyntö-esityksen». Siinä huomau
tettiin, että myllyjen jaoitus kahteen ryhmään, vero- ja kotitarve- 
myllyihin, on tuottanut maamiehille paljon haittaa sekä riitoja 
tulli- ja kotitarvemyllyjen omistajain kesken. »Monet mutkat 
veromyllyin laittamisessa ovat syynä siihen, että ainoastansa muu
tamia semmoisia myllyjä kaukana toisistansa rakennetaan.» Esi
merkkinä mainitaan, että Kalajoen rannoilla olevasta yli sadasta 
myllystä oli vain neljä vero- (eli tulli-) myllyä. Kun matkat tulli- 
myllyihin niin muodoin ovat pitkät ja niissä toimitetaan jauhatus 
huonosti, rahvas jauhattaa kaikessa hiljaisuudessa elonsa likeisissä 
kotitarvemyllyissä. Anomuksissa esitettiin, että myös kotitarve- 
myllyt verotettaisiin, jolloin jauhatusvero voisi olla (pieniä puro
myllyjä silmällä pitäen) vähemmänkin kuin 1 tynnyri, ja että vero

omistajaa siitä, että nämä olivat ilman laillista katselmusta rakentaneet — 
osaksi kauan sitten — tuuli- tai jalkamyllyjä. Kihlakunnanoikeus kuiten
kin vapautti vastaajat sillä perusteella, että noita myllyjä oli käytetty vain 
kotitarpeeseen (Nikula, Tenala och Bromarf socknars hist. I 373). 

u s Verollepanotoimituksista itse paikalla ks. Myllyasiakirjoja II: 1—6. — Kahdelle 
Porvoon pit. Ilolan kylään myöhemmin perustetulle myllylle myönnet
tiin vapaavuosia (sama II: 135—62). Helsingin Tomtbackan säterin ja 
Nackbölen rusthollin myllylle laskettiin 1754 vero 360 tynnyrin mukaan, 
mistä kertyisi tullia 10 tynnyriä, siitä kruunulle veroa 3 tynnyriä tai rahana 
6 taal. 24 äyriä (sama n : 109—123). — Hattulan tapaus 1766: II: 265—73 ja 
275—81. — Lammin Vähä-Evon myllylle määrättiin katselmuksessa 1755 
16 kapan vero (Myllyasiakirjoja II: 209—13. Iitissä havaittiin 1854 koe- 
jauhatuksessa 5 kapan jauhatuksen vaativan 20 minuuttia (Halila, m.t. 665). 
— Korpilahdella toimitettiin Muuramen myllyssä koejauhatus uudella, 
neljännellä kiviparilla vielä 1867. Tässä yhteydessä velvoitettiin myllyyn 
hankittavaksi painot ja vaaka (Muuramen myllylahkon arkisto).
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tuskustannukset eivät nousisi kovin suuriksi. —  Anomuksen joh
dosta syntyneessä keskustelussa tultiin lopulta kysymyksen yti
meen, että nim. monimutkaisuus tullimyllyjen perustamishake- 
muksen ja verotuksen suhteen olisi poistettava. Edusmies Slotte 
aivan oikein huomautti, että kun hakemusta käsittelee sekä ku
vernööri että kihlakunnanoikeus ja kruununvouti, hakukustan
nukset nousevat 200— 300 markkaan, »eikä siitä huolimatta voi 
olla varma, jos anomukseen suostutaan, kun voi sattua, ettei vero 
(tulli) nouse säädettyyn määrään asti, neljään tynnyriin». Esitystä 
kaikkien myllyjen verottamisesta vastustettiinkin, koska siinä 
tapauksessa myös pienet puromyllyt olisi kalliiden verotuskus
tannusten vuoksi suljettava, mutta muutos olisi saatava itse vero- 
tustapaan. Kukaan ei vielä rohjennut ehdottaa tulli- ja koti
tarvemyllyjen välisen eron poistamista lakkauttamalla koko mylly- 
vero, kuten Ruotsissa oli tehty jo 1863. Talonpoikaissäädyn ano
mus kypsytti kuitenkin asian ratkaisua meilläkin, ja syyskuun 18. 
p:nä 1882 annetulla asetuksella lakkautettiin myllyvero kokonaan, 
poistettiin myllyjen katselmus ja siten aivan mutkattomasti suo
tiin kaikille kotitarvemyllyillekin tullimyllynoikeudet,117

Myllyjen verotus sekä sen aiheuttamat katselmustoimitukset 
ja valvontatoimenpiteet edistivät monin tavoin talonpoikien liit
tymistä yhteismyllyn osakkaiksi. Jo 1625 alulle pantu jauhatus- 
veron kanto kiinnitti jokaisen talon tiettyyn myllyyn ja luonnolli
sesti tuli lähinnä kysymykseen oman kylän mylly. Kun sitten 
vero oli maksettava kunkin myllyn arvioidun jauhamiskyvyn pe
rusteella, oli edullisinta jakaa tuo veromäärä mahdollisimman mo
nen osaomistajan kesken. Veromääräykset eivät myöskään suo
sineet pieniä myllyjä, ja lahkossa pääsi useimmiten vähemmällä 
verolla kuin mitä talon yksityismyllystä olisi mennyt. Veroa 
ei kyläkosken osakas aina voinut välttää edes myllylahkosta luo
pumisella, koska se laskettiin tavallisesti jo koskiosuudesta. Myös 
se seikka, että kotitarvemyllyissä ei ollut lupa jauhattaa vieraille 
tullia vastaan, kehoitti monia yhtymään yhteismyllyn osakkaaksi.

117 Vuoden 1872 valtiopäiväin talonpoikaissäädyn pöytäkirjat 152—3. Myös 
A. Meurman (Veroista Suomessa 70) piti 1878 koejauhatusta ja siihen liit
tyviä tutkimuksia valtion liiallisena holhouksena. — Myllyjen katselmus- 
toimitusta oli ensin muutettu v:n 1841 asetuksella ja niiden verotusmene- 
telmää 26. 3. 1868.
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II luku. 

M Y LLY LA H K O JE N  R A K E N N E . 

1. Myllylahkojen perustaminen, muutokset 
jäsenistössä ja lahkon purkaminen.

N i k a n d e r  huomauttaa, että maanlakiin sisältyvät määräykset 
myllykunnista olivat epäselvät, mutta että tuomarit ja lautakun
nat, jotka olivat tottuneet päättämään monien muiden talonpoi
kien keskisten lahkojen asioista, todennäköisesti katsoivat, että 
jokaisella naapurilla piti olla samanlainen osuus »hyvästä ja pa
hasta, hyödystä ja kuluista».1 Maanlain rakennuskaaren 34. luku 
tavallaan kuitenkin sisälsi ohjeen myllylahkon muodostumisesta, 
kun se määräsi: »Jos usealla miehellä on yhteinen myllynpaikka ja 
yksi tahtoo rakentaa, mutta eivät kaikki, niin olkoon sillä valta, 
joka rakentaa tahtoo; silloin pitää hänen kahden tilallisen läsnä
ollessa ilmoittaa asianomistajille ja pyytää heitä hänen kanssaan 
rakentamaan; jos he eivät rakenna hänen kanssaan ennen kol
mansia käräjiä, niin ottakoon hän kolmansilla käräjillä kihlakun
nantuomarin tuomion rakentamista varten; sitten hän rakenta
koon vapaasti ja pitäköön myllyä, kunnes on siitä saanut niin pal
jon kuin on siihen kuluttanut, ja kuusi miestä, jotka he molemmat 
valitsevat, todistakoon, milloin hänellä on korvaus rakennukses
tansa.» LANGin mielestä maanlain tarkoitus ilmeisesti oli, että 
yksityiselle myönnetty oikeus perustaa mylly kylän yhteiseen 
koskeen olisi vain väliaikainen ja että myllykoski siihen rakennet- 
tuine laitoksineen tahi ilman sitä siirtyisi määräajan kuluttua ja 
oikeuden asettamilla ehdoilla osakasten yhteisesti käytettäväksi,1 
1734-vuoden laissa edellytettiin nimikään, että myllyn rakenta
miseen halukas kylän isäntä kutsui asianomaiset naapurit mu
kaansa, kun kysymyksessä oli myllyn rakentaminen koskeen, jota 
ei käynyt jakaminen.2

Kun myllyn perustamisilmoitus tavallisesti tehtiin kihlakun
nanoikeudelle jo 1600-luvulla, jolloin ennakkokatselmuksen pito

1 Nikander, Allmendewasser 73. Kristofferin maanlain RK 34:1. Lang— 
Haataja, Omistusoikeudesta Suomen vesiin 115.

2 1734-vuoden lain RK 17:2 ja 20:1. Lang—Haataja m.t. 115—116.
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ei vielä ollut vakiintunut, tapaa käräjäpöytäkirjoista asiaa koskevia 
mainintoja, jotka osoittavat talonpoikien käsittäneen hyväkseen 
puheenaolevia maanlain säädöksiä. Siten Hattulan käräjiltä 1638 
on maininta, että muudan mies esittäessään haluavansa rakentaa 
uudestaan myllyn ilmoitti, että jos hänen naapurinsa tahtoivat liit
tyä hankkeeseen mukaan, heillä on siihen vapaus, mutta jos hän 
joutuu rakentamaan myllyn yksinään, hän sen myös yksin pitää, 
kunnes naapurit ovat hänen kustannuksensa korvanneet. —  Sama 
koski myös myllynpatoa. Muudan naishenkilö sai Paimiossa 1652 
oikeudelta luvan rakentaa myllynpadon, jota toinen naapuri ei 
voinut kieltää. Rakennuskaaren 34. luvun mukaan lupa annettiin 
ja lisättiin, että jos hän saa korvauksen rakennuksestaan, pato jou
tuu kyläkunnalle katselmusmiesten määräämästä arviosta. —  
Ylistaron (nyk. T.l. Kosken) pitäjän käräjillä oli 1652 käynyt ilmi, 
että Simo Jaakonpoika Harmaapyölistä oli yksin rakentanut myl
lyn Koivukylän koskeen ja pitänyt sitä jo kolme vuotta. Nyt 
Pertti Pietinpoika Koivukylästä oli nostanut asiasta jutun. Per
tin oikeuksista ei käy sen enempää selville, mutta kun tuomiossa 
sanotaan, että »jokainen (jakokunnan osakas) ottakoon osansa 
myllystä, joka Pertillä on ollut yhdessä Simon kanssa», niin lie
nee tämä jälkeenpäin luovuttanut osuuden Pertille, ja nyt kaikki 
muutkin kylän isännät saivat luvan yhtyä lahkoon, kun suorittai
sivat arviomiesten määräämän korvauksen.3

Yksityinen myllynrakentaja ei tietenkään aina ilmoittanut 
naapureilleen hankkeestaan, kuten laki sääti. Esim. Asikkalassa 
oli muudan Manskiven isäntä rakentanut itselleen myllyn naa
pureiden saamatta kehoitusta liittyä mukaan, ja 1649 nämä nyt 
pyrkivät myllyn osakkaiksi. Laamannintuomiolla oli määrätty, 
että naapurit pääsivät lahkoon, kun maksaisivat rakentajalle 16 
kuparitaalaria. Kun asia oli seuraavana vuonna esillä käräjillä,

s Hattulan talvikär. 1638, ee 3:206. Paimion kesäkär. 1652, cc 7:93 v. — 
Marttilan talvikäräjillä 1656 (cc 7:258) annettiin eräälle Tapalan miehelle 
puromyllyn rakentamislupa, ja kun naapurit eivät tahtoneet hänen kans
saan rakentaa, oikeus päätti, että jos he sitten, kun mylly oli valmis, 
olisivat halukkaat saamaan siitä osuutensa, heidän oli maksettava siitä 
rakentajalle lain ja arviomiesten määräysten mukaan. — V. 1655 oli Ylista
ron kappalainen pyytänyt ja saanut luvan rakentaa myllyn Tuimalan 
koskeen, mutta muut Tuimalan kyläläiset sanoutuivat hankkeesta irti, 
koska heillä jo  oli mylly samassa koskessa (Marttilan kevätkär. 1655, 
cc 7:234). — Marttilan kesäkär. 1652, cc 7:97 (Harmaapyöli =  nykyinen 
Harmaan kylä?).
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myllyn rakentaja vaati myllyosuudesta 40 kuparitaalaria. —  Toi
sinaan kihlakunnanoikeus antaessaan yksityiselle rakennusluvan 
määräsi, keitä hakija sai ottaa lahkoon mukaan. V. 1686 muudan 
Mustasaaren Helsinginkylän talonpoika sai luvan erota mylly- 
lahkostaan ja rakentaa itselleen uuden myllyn vanhan viereen, 
mutta hän ei saanut siihen ottaa osakkaiksi muita kuin vanhan lah
kon jäseniä.

Naapureilla, joilla oli manttaalinsa mukainen osuus kylän kos
keen, oli oikeus pyrkiä siihen rakennetun yksityisen myllyn osak
kaiksi vielä myllyjen yleisessä tarkastustilaisuudessa4 taikka sit
ten jo siinä katselmuksessa, joka pidettiin yksityismyllyn pe
rustamista koskevan anomuksen johdosta. Siten 1883 Korpilah
della kahden kauppiaan myllyanomuksen johdosta toimitetussa 
katselmuksessa 15 saman jakokunnan talonpoikaa ilmoitti ole- 
vansa halukkaat liittymään myllyn osakkaiksi.5 Toisaalta tällöin 
tapahtui, että myllynrakentajakin tarjosi osuutta naapureilleen, 
varsinkin jos rakentajan täytyi myllytonttia koskevien riitojen 
vuoksi olla varuillaan.6

Milloin siis naapurit yhtyivät yhden tai kahden kylänmiehen 
alullepanemaan myllyn perustamishankkeeseen, syntyi siitä 
l a h k o .  Kun —  kuten edellämainitu'ssa tapauksissa —  lahkoon- 
yhtymisoikeus johtui asianomaisen kyläosuudesta, muodostui ns. 
kiinteä myllylahko. Kansanomaisen käytännön mukaan myllylah- 
kon muodostaminen tapahtui kuitenkin enimmäkseen siten, että 
hankkeen toteuttajina oli heti useita talonpoikia, jopa niin, ettei 
kaikkien välttämättä tarvinnut olla kyläkunnan osakkaitakaan. 
Asiasta sovittiin mutkattomasti, kuten kerrotaan Lapualta 
1665: neljän miehen keskinen myllylahko muodostui mies

4 .Asikkalan talvikär. 1649, cc 5: 246. Nikander. Kvarnrotar 172—3. Kalvolan pit. 
Ahlajärvellä oli sikäläinen rustholli rakentanut itselleen myllyn, jonka 
osakkaiksi kolme naapuritaloa pyrki myöhemmin, 1785 pidetyssä katselmuk
sessa (Myllyasiakirjoja II: 480—5).

5 Muuramen Ylämyllyn lahkon arkisto. V:n 1883 anomuksen mukaan piti 
myllyyn tulla 2 kiviparia, »ryynivärkki» ja luutamppi. Kosken toinen 
mylly oli perustettu 1843, jolloin lahkossa oli 19 jäsentä, ja uusi katselmus 
pidetty 1857. Mylly oli sitten palanut 1866, mutta rakennettu uudestaan. 
Se oli ns. Alamylly, Muuramen ja Saaren kylien yhteinen.

6 Kun Heikki Muhonen oli 1806 Saarijärvellä rakentanut myllyn tontille, 
josta kyläläisten kanssa oli riitaa, hän oli tarjonnut heille siitä osuutta, 
mutta nämä olivat rakentaneet oman myllynsä (Kepilän kokoelmat, Saa
rijärven Vahanka),
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ten ruvetessa yhdessä rakentamaan myllyä.7 Tavallisesti miehet 
kokoontuivat asiasta neuvonpitoon ja tultuaan myönteiseen tu
lokseen sopivat myllyn sijoituksesta ja rakenteesta, tarvikkaiden 
tuonnista, työn johdosta yms. Milloin oli erityisiä syitä, tehtiin 
—  varsinkin myöhempänä aikana —  sopimus kirjallisesti (s. 191). 
Lahkon perustamissopimuksissa, olivat ne sitten suullisia tai kir
jallisia, lueteltiin tavallisesti, kuinka paljon kunkin oli tuotava ra 
kennustarvikkeita ja paljonko suoritettava päivätöitä (s. 212). 
Niistä, jotka sopimuksen ehdot täyttivät, tuli sitten lahkon jäseniä.

Kansan käsityksen mukaan m y l l y l a h k o o n  p ä ä 
s y n  e n s i m m ä i n e n  e h t o  o l i  t y ö h ö n  o s a l 
l i s t u m i n e n . ,  mikä oli kyläosallisuuttakin tärkeämpi edel
lytys. Hollolan käräjillä 1639 tuomittiin kahdelle Tennilän 
miehelle osuus Voistion myllystä, jonka he olivat yhdessä Voistion 
asukkaitten kanssa uudestaan rakentaneet. Kun viisi muutakin 
Tennilän miestä tahtoi saada osuuden samasta myllystä, ei oikeus 
siihen suostunut, koska hakijat eivät olleet olleet sitä rakentamassa, 
vielä vähemmän hankkineet siihen kalustoa. Työosuus mainitaan 
silloinkin, kun tarvikeaineitten tuonnista ei puhuta mitään. Ison
kyrön käräjillä 1667 muudan Vaismaan mies kertoi saaneensa 
Arakosken myllystä osuuden työllänsä; nimenomaan sanotaan, et
tei hänellä ollut perintöoikeutta myllynpaikkaan. Kuinka tärkeänä 
pidettiin todistusta työhön osallistumisesta, ilmenee samoilla kä
räjillä käsitellystä toisesta myllyasiasta. Huudattaessaan mylly- 
osuuttansa kolmannen kerran Antti Torkko selitti, että hän oli 
Pelmaan kylän asukkaitten kanssa ollut rakentamassa myllyä ja 
siten saanut siitä osuuden. Hän oli kyllä kosken osakaskin, sillä 
puolet hänet pelloistaan oli sarkajaossa Pelmaan kylän kanssa. 
Mutta kun hän asui toisessa kylässä, hän katsoi varmemmaksi 
laillisesti huudattaa myös myllyllä tekemänsä työn.8 —  Työn oi

7 Jo Abraham Kollanus käyttää maanlain suomennoksessaan (s. 128) lahko
sanaa merkityksessä (karjanpaimennus) liitto. Myllylahkolla (ruots. kvam-
lag) myös muita nimityksiä: lahkokunta (Tarvasjoki), mylly s e u r a
(yleensä Pohjanmaa) ja yhteismyllyllä: k y l ä n  mylly (Perniö, Evijärvi 
ym.), y h t i ö  mylly (Hauho, Itä-Suomi), l ä ä n i  n mylly (Hollola, Pertun- 
maa), o s a  mylly (Alavus), o s u u s m y l l y  (Hauho, Viitasaari), v u o r o -  
mylly (Satakunta, kaikki SS). Lapuan syyskär. 1665, ss 1.

8 Hollolan talvikär. 1639, ee 3: 242. Isonkyrön kesäkär. 1667 ss 1. Seur. syys- 
käräjillä kävi selville, että muudan Matti Hirvi oli työllään saanut Huh- 
markosken myllystä yhdeksännen osan, joka aikaisemmin oli kuulunut 
eräälle Heikkolan miehelle (ss 1).
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keuttama myllyosuus tavallaan vastasi työpalkkaa. Kun siten 
Liedon käräjillä selviteltiin 1623, miten muudan mies oli saanut 
Kärpiön myllystä osuuden osallistumalla myllyn korjaamiseen, 
hän menetti osuuden, kun myöhemmin oli käynyt ilmi, että mies 
oli tästä huolimatta saanut maksun työstään; kuitenkin hän sai nyt 
takaisin korjaukseen tuomansa tarvikeaineet. —  Ilmeisesti kan
sanomaisen käytännön mukaan pääsi lahkon osakkaaksi myös 
myllynrautoja hankkimalla. Liedon käräjillä 1623 mainittiin, että 
muudan Pokkolan mies oli ostanut joltakin osakkaalta siili- ja 
naparaudat ja pyrki sen nojalla lahkoon, johon hänellä nähtä
västi ei ollut pääsyä maanomistuksen oikeudella, koskei hän sii
hen vedonnut, vaikka häneltä tiedusteltiin vanhaa tuomiota. Tä
män johdosta häneltä evättiin pääsy, mutta muualta tiedämme, että 
rautojen osto kyllä toisinaan oikeutti osuuteen (s. 208).” —  Tämän 
mukaan siis nekin, joilla ei kylän maanomistajina ollut osallisuutta 
myllyn paikkaan, pääsivät sen estämättä lahkon osakkaiksi, jos 
myllyssä arveltiin olevan tilaa. Ei lahkon perustaminen estynyt 
siitäkään, vaikka kaikki myllyn paikkaan oikeutetut kyläläiset 
eivät yhtyneet yritykseen. Toisaalta ei aina kaikkia kylänosak- 
kaita otettukaan lahkoon. Milloin katsottiin, ettei myllyyn kun
nolla sopinut enempää jauhattajia, milloin muista syistä kartet
tiin joitakin naapureita tai naapurikyläläisiä mukaan tulemasta.10 
Poisjääneet ja -jätetyt, elleivät halunneet vedota kihlakunnanoi
keuteen, saivat uudestaan pyrkiä lahkoon vasta seuraavassa ra
kennus- ja järjestelyvaiheessa.

Periaatteessa ja usein käytännössäkin myllylahko oli täten 
kansanomaisen käsityksen mukaan suljettu myllyn seuraavaan 
uudelleen rakentamiseen tai perinpohjaisempaan korjaamiseen 
saakka; tuollainen vaihe muodosti siis tavallisesti lahkon koos- 
sapysymisajan. Myllyissä, joissa vuorot järjestettiin heti pysyväi-

9 Liedon syyskär. 1623, cc 1: 81.
10 Eurajoen käräjillä 1750 pyrki talollinen Prusi Honkilahden Auvaisista osak

kaaksi Hinnerjoen koskessa olevaan lahkonmyllyyn. Kantaja selitti, että 
kun mylly 1745 oli uusittu, häntä ei ollut otettu osakkaaksi, vaikka hän 
ja jo  hänen edeltäjänsä oli edellisessä myllyssä ollut kuudenneksella osak
kaana. Mutta kun vastaajat selittivät, että heistä yksi oli myllynpaikan 
vuokrannut Turun akatemialta, eikä kantajalla siihen siis ollut osaa, eikä 
hän liioin ollut osallistunut myllyn tekoon, oikeus hylkäsi pyynnön (Eura
joen syyskär. 1750, TMA, 514). — Ilmajoen kevätkär. 1655 rr 9:110. Vähänky
rön syyskär. 1664, ss 1. Kangasalan ja Oriveden kevätkär. 1630 nn 3:133.
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sesti, vuorojako olisikin häiriintynyt, jos uusia osakkaita olisi lah
koon otettu kesken lahkokautta. Toisaalta ei kustannusperiaa- 
tetta, josta haluttiin tiukasti pitää kiinni, voitu muulloin niin käy
tännöllisesti toteuttaa kuin juuri rakennusvaiheessa. Kun toi
saalta kuitenkin jokainen kylänosakas saattoi lain turvin pyrkiä 
jäljestäpäin myllylahkoon, syntyi —  joskin suhteellisen harvoin —  
lahkon rakenteessa muutoksia ulkopuolella rakennusvaiheenkin. 
Siitä, miten silloin oli meneteltävä, kun myllykunnasta pois jä
tetty kylänosakas siihen jälkeenpäin pyrki, ei ollut suoranaisia sää
döksiä. Kansanomainen menetelmä oli kuitenkin muista vastaa
vista yhtiömuodostuksista selvä: lahkoon pyrkivä kylänosakas tar
josi muille jäsenille osuuden arvoa vastaavan korvauksen raken
nuskustannuksista. Vasta sitten, jos lahkon jäsenet eivät tähän 
suostuneet, hakija vetosi kihlakunnanoikeuteen ja viranomaiset 
saivat tilaisuuden puuttua lahkon kokoonpanoa koskevaan asiaan. 
Monissa tämänkaltaisissa oikeusjutuissa lahko usein vielä kärä- 
jilläkin vastusti uuden osakkaan mukaanottamista, vaikka lah
kon jäseniä uhkasi estelystään sakkotuomio. Kun esim. Lapuan 
käräjillä 1641 oli erään talonpojan Huhdankoskeen rakentama 
mylly tuomittu purettavaksi, hänelle oli osoitettu osuus lahkon 
myllyyn, jossa ennestään oli neljä osakasta. Talonpoika oli an
tanut jäävittömille henkilöille osuuden arvoa vastaavan rahasum
man rakennuksen ja kaluston osalta, mutta se ei näköjään ollut 
kelvannut vastaajille, koska nämä nyt saivat sakkoa miehen lah- 
koonpääsemisen estämisestä, ja lautakunta määrättiin saattamaan 
mies oikeuksiinsa »efter sitt byaland sijn andeel».11 Estelevän lah
kon uhkana oli myös koko myllyn häätötuomio. Kun Jaakko 
Pollari Kauhajoen kylästä syytti 1667 Lapuan käräjillä naa
puriaan siitä, että tämä oli toisten kanssa rakentanut uuden myl
lyn hänen myllynsä lähelle Hemminginkoskeen ja että veden pa
toaminen nyt tuotti hänen myllylleen vahinkoa, niin oikeus päätti, 
että elleivät nuo kylänmiehet tahtoisi ottaa Jaakkoa osakkaaksi 
uuteen myllyynsä, se oli rakennuskaaren 34. luvun perusteella re

11 Lapuan syyskär. 1641, rr 5: 76 ja Koskimies, Lapuan pit. hist. 94. Halikon ja 
Uskelan talvikär. 1690 cc 18: 77 (oikeus määräsi, että Heikki Matinpojan 
piti maksaa naapurilleen Simolle puoli siitä, mitä mylly oli tullut Simolle 
maksamaan, ja tätä arvioimaan asetettiin 2 lautamiestä). Lapuan kesä- 
käräjillä 1642 (rr 5:161) sakotettiin erästä Alakylän miestä, koskei hän 
»efter domes lydelse» luovuttanut kantajalle tuomittua myllyosuutta.
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vittävä. Näyttääkin olleen yleistä, että milloin jokin mylly mää
rättiin tai ainakin suositeltiin poistettavaksi, sen omistajalle tai 
osakkaille osoitettiin samalla pääsy myllylahkoon. Karjalohjan 
Karstun kyläläiset esittivät 1738 pidetyssä katselmuksessa vaati
muksenaan, että jos heidän myllynsä tuomitaan poistettavaksi, he 
tahtovat saada osuudet Hemmilän rusthollin yksityismyllyyn, joka 
sijaitsi yhteisillä tiluksilla; asiaa ei sillä kertaa kuitenkaan ratkais
tu. Kun katselmusoikeus 1805 määräsi Saarijärvellä erään talol
lisen omistaman myllyn patoineen hävitettäväksi, jätettiin hänelle 
tilaisuus laillisessa järjestyksessä hakea itselleen osallisuus kan
tajien myllyyn.12

Lahko, jossa oli muutenkin riittävästi jäseniä, ei tavallisesti 
halunnut suosiolla ottaa jäsenistöönsä uusia pyrkijöitä, joilla ei 
pyyntönsä tukena ollut oman myllynsä menetystä. Usein kihla
kunnanoikeus ottikin huomioon lahkon vastahakoisuuden ja 
osoittikin sen takia hakijan joko toiseen lahkoon taikka suositteli 
hänelle oman myllyn perustamista, mikäli kylän piirissä vielä oli 
vapaita myllynsijoja. Kun siten viisi Tennilän talonpoikaa ei ollut 
päässyt Voistion myllylahkoon, osoitettiin heille Hollolan käräjillä 
1639 uusi myllynsija samasta purosta. .Asikkalan käräjillä 1642 ke- 
hoitettiin Hillilän asukkaita rakentamaan myllynsä vanhalle pai
kalle ja siten jättämään vapaaksi Anianpellon kyläläisten mylly, 
jonka osakkaiksi hilliläläiset olivat pyrkineet, jopa sitä varten 
tuoneet myllyyn oman rautansakin. Kruunupyyn kihlakunnan
oikeus osoitti 1686 eräälle miehelle, joka tuomittiin menettämään 
ostamansa myllyosuus, myllynpaikan Ryskosken alavirrasta, ellei 
hänelle naapureiden estelyistä anneta tilaa Ryskosken lahkosta, 
ja sai osuudesta maksamansa hinnan takaisin.13 Toisinaan haki
jat suostuivat sovinnolla lahkoon liittymisen asemesta rakenta
maan itselleen oman myllyn. Helsingin pitäjässä pyrkivät Martin- 
kylän miehet 1758 ensin Qwarnbackan lahkoon, mutta hakivatkin

12 Lapuan talvikär. 1667, ss 1. — Myllyasiakirjoja I: 302—305. — Kepilän ko
koelmat, Saarijärven Vahanka.

13 Hollolan ja Vihdin kesäkär. 1639, ee 3: 242. Asikkalan talvikär. 1642, ee 4: 
162. Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän kesäkär. 1686, rr 23:539. Ison
kyrön syyskäräjillä 1664 (ss 1) pitäjän kirkkoherra valittaessaan, etteivät 
Ventälän asukkaat ottaneet häntä Tummunginkosken myllyn osakkaaksi, 
selitti, että jo  hänen edeltäjänsä oli osoitettu toiseen samassa koskessa 
olevaan myllyyn yhdessä Pemulan asukkaiden kanssa.
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sitten itselleen myllynpaikan alempaa koskesta.14
Kun hakijalle ei kuitenkaan aina voitu osoittaa kyläpiiristä 

omaa myllynsijaa taikka myllyosuutta muualta, piti vastaajan, 
jonka myllyyn hakija pyrki osakkaaksi, suostua sovinnolla osuu
den luovuttamiseen; muussa tapauksessa kihlakunnanoikeus vel
voitti siihen rakennuskaaren 33. luvun perusteella. 1600-luvun 
tuomiokirjoissa tapaa suhteellisen runsaasti mainintoja tämänlai
sista tapauksista. Monesti käy ilmi, että lahkoon pyrkivä oli sii
hen ennenkin kuulunut, mutta oli joutunut siitä eroamaan työ- 
osuutensa laiminlyömisen johdosta.15 On vihdoin tapauksia, jolloin 
lahko itse tarjosi osuutta kylänmiehelle vaihtoehtona tämän yksi- 
tyismyllyn asemesta. Halikossa esim. muudan myllykunta eh-
14 Myllyasiakirjoja II: 292—7.
15 Mustasaaren ja Maalahden talvikäräjillä 1645 (rr 6: 33) annettiin eräälle Ylä- 

maalahden miehelle uudelleen pääsy myllylahkoon, koskei ollut laillista 
syytä erottaa häntä, kun hän omisti osuuden kylästä. Hänet oikeutettiin 
saamaan nautintansa, kun uusisi ja maksaisi osamääränsä mukaan mylly
rakennuksen kustannuksia. — Ilmajoen kevätkäräjillä 1655 (rr 9:110) 
muudan Peltoniemen emäntä vaati osuutta Tuoresluoman myllyyn. Vas
taaja osoitti tuomiokirjalla v:lta 1556 myllyn kuuluvan hänelle, mutta tar
josi emännälle 10 kuparitaalaria, jos tämä omasta ja jälkeläistensä 
puolesta luopuu vaatimuksestaan. — Vähänkyrön kesäkäräjillä 1670 
(ss 2) tuomittiin eräälle Perkiön miehelle osuus yhteismyllyyn, koska 
häntä oli verotettu kuten toisiakin samanlaisesta talosta, mutta ehtona oli, 
että hän osallistuisi rakennukseen »eiter sin quota» ja korvaisi naapureil
leen, mitä nämä olivat kustantaneet ilman häntä. — V. 1702 pyysi kaksi 
leskiemäntää Vöyrin käräjillä (ss 24:415) osuutta kylän vesimyilyihin, 
koska heillä kummallakin oli koko manttaali maata, muttei myllyä. Muu
dan isäntä, jolla oli myllyssä kaksi osaa viidestä, suostui ottamaan toisen 
emännän lahkoon, kun tulija suorittaisi osallisille kuudenneksen mylly- 
huoneesta, kaikista kapineista ja patoon käytetystä työstä. — Halikon ja 
Uskelan kesäkäräjillä 1652 (cc 7:98) tuomittiin eräälle lampuotitilalle 
myllyosuus RK:n 34. luvun mukaan. Pari Kavantolan miestä oli näet 
rakentanut myllyn yhteisille tiloille. Korvauksesta ei mainita mitään. — 
Kiskon ja Kiikalan kevätkäräjillä 1681 (cc 10:34 v. 35) muudan Rekijoen 
mies valitti, ettei neljä hänen naapuriaan ollut antanut hänelle osaa Ylim
mäisten myllystä. Oikeudessa vastaajat lupasivat hänelle luovuttaa vuo
ron (hwarf) »efter sin proportion». — Hollolan talvikäräjillä 1639 (ee 3: 
230) tuomittiin Matti Laurinpojalle Niinikoskelta myllyosuus »effter sin 
skatt och örethall» yhtälailla toisten kanssa sekä maksamaan siitä mylly- 
tulli. — Hollolan ja Tennilän syyskäräjillä 1640 (ee 4:4) tuomittiin Kär
kölän, Karvalan, Hevonojan ja Hähkäniemen kylät nauttimaan ja pitä
mään osansa »efter sin skatt och örthall» yhteisesti parantamassaan myllyssä. 
— Samojen pit. syyskäräjillä 1640 (ee 4: 5) määrättiin muudan Ison-Sattialan 
mies maksamaan korvausta naapureilleen, jotka käyttivät Sattialan myllyä, 
ja sen jälkeen hakija oli myllyn osakas verolukunsa mukaan kuten toiset
kin. — Muita: Uudenkylän kesäkär. 1643, ee 5: 11. Kiskon ja Kiikalan syys
kär. 1680, cc 10: 81.
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dotti 1652 eräälle Anjalan miehelle, jonka kanssa oli riitaa myl- 
lynsijasta, että hän rakentaisi myllynsä Kailinojaan taikka ottai
si osuuden muiden myllyyn.16

Myös jo mylly lahkossa olevia jäseniä e r o t e t t i i n  tai karkoi-
tettiin silloinkin, kun he eivät —  ainakaan oman ilmoituksensa

\  '

mukaan —  olleet laiminlyöneet työ- ja kustannusosuuttaan. Lu
kuisista tällaisista tapauksista esitämme vain muutamia esimerk
kejä. Tennilän käräjillä 1640 tuomittiin eräälle Nokkalan mie
helle samansuuruinen myllyosuus, joka hänellä vanhastaankin 
oli ollut, mutta jonka käyttämisestä hänen naapurinsa olivat hänet 
estäneet. Muudan Uruselän mies valitti Isossakyrössä 1652, että 
hänet estettiin nauttimasta osuuttaan Hiiripellon kosken myllyssä, 
vaikka hänellä oli siihen tuomio vrlta 1620. Kun —  pöytäkirja 
ei ainakaan siitä mitään mainitse —  vastapuolella ei ollut mitään 
sanottavaa eikä kantajaa määrätty suorittamaan korvauksia lai
minlyödystä työstä, ei käy selville, millä perusteilla hänet oli tah
dottu lahkosta erottaa.17 Kruunupyyn käräjillä 1686 kävi sel
ville, että muudan Ylivetelin mies oli ajanut naapurinsa pois Rys- 
kosken yhteismyllystä ja ottanut tämän tilalle toisen naapurin. 
Tähän toimenpiteeseen ei kuitenkaan ollut kaikkien osakasten 
suostumusta, vaan luvan oli antanut muudan kolmas osakas, jolle 
lahkoon päässyt henkilö oli suorittanut maksun osuudestaan. Ei 
käy selville, millä syillä kantajan myllyosuus voitiin vastoin 
tämän tahtoa luovuttaa sivulliselle. Mutta siitä päättäen, ettei kan
tajaa tuomittu maksamaan korvausta takaisin saamastaan mylly- 
osuudesta, ei syynä voinut olla työosuuden laiminlyöminen. —  
Säkylässä oli 1701 Filppulan talo erotettu kylän toisesta lahkon- 
myllystä ilmeisesti sen vuoksi, että talolla oli osuus kylän toises
takin myllystä.18

Lain mukainen menetelmä lahkosta erottamiseen nähden 
vaati asianomaisen haastamista käräjille. Tällöin vastaajalla täy
tyi työn, kustannusten tai veron suhteen olla selvä laiminlyönti

16 Halikon ja Uskelan syyskär. 1652 cc 7:113 v.
17 Hollolan ja Tennilän syyskär. 1640, ee 4: 6. Ison- ja Vähänkyrön kevätkär.

1652, rr 7:432. Ks. myös viitettä 15.
18 Kruunupyyn kär. 1686, rr 23: 539. — Säkylän kevätkär. 1730, mm 59: 223. —

Muudan Impolan talonpoika ilmoitti Halikon syyskäräjillä 1680 (cc 10: 58), 
että hän halusi laittaa osuutensa mukaan myllyä (ks. viitettä 110 sivulla 97). 
Majuri Lindman, joka oli myllyn omistanut, ei kuitenkaan siihen suostunut 
ja väitti, että hän yksin oli koko myllyn rakentanut.
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taikka hänellä ei ollut kylä- eikä siis myöskään koskiosuutta. 
Hauhon käräjillä 1685 vaativat Puutikkalan ja Karvialan kylien 
miehet Hyömäen, Alvettulan ja Matkantaan kyliä erotettavaksi 
heidän yhteisestä myllylahkostaan, koska vastaajat olivat laimin
lyöneet myllyvero-osuutensa maksamisen. Vastaajat puolustau
tuivat sillä, että he olivat arvelleet olleensa vapaat myllyverosta 
siltä ajalta, jolloin heidän tilansa kuuluivat rälssiin, mutta lupasi- 
vat nyt puolestaan vastata myllyverosta siitä ajasta lähtien, jolloin 
tilat olivat joutuneet kruunulle.— Kaksi Kärpiön isäntää vaati Lie
don käräjillä 1629, että kaksi ulkokylän, Kahlojan, isäntää erotet
taisiin lahkosta, koskei näillä ollut osuutta koskeen. Vanhaan nau
tintaan nojaten toisen erottamispyyntöä ei hyväksytty, mutta kyllä 
toisen, koska tämä oli saanut maksun myllyn korjauskuluista. 
Isossakyrössä 1649 muudan Krekilän mies vaati omasta ja tovereit
tensa puolesta Topparlan asukkaita erotettavaksi yhteismyllystä, 
jonka tulva oli vienyt ja jonka krekiläläiset tahtoivat rakentaa yk
sin uudestaan. Oikeus ei kuitenkaan vaatimukseen suostunut.19

Mutta kuinka silloinkin, kun lahkosta erotettiin jäseniä, joilla 
ei ollut koskiosuutta, pidettiin arvossa heidän osanottoaan myllyn 
rakentamiseen, käy selville eräästä Kiukaisten tapauksesta. Eu
ran kihlakunnanoikeudessa vaadittiin 1809, että kaksi Köylypol- 
ven ja kaksi Eurakosken kylien taloa olisi erotettava Eurakosken 
Läntisen myllyn käyttämisestä. Tuomiossa, joka parin vuoden 
kuluttua annettiin hovioikeudessa, hyväksyttiin se kihlakunnan
oikeuden kanta, että ne erotetut jäsenet, jotka olivat olleet mukana 
myllyn rakentamisessa, saivat käyttää osuuttaan, kunnes mylly 
olisi tarvis uudestaan rakentaa ja sisustaa, mikä tapahtui vasta 
v:n 1870 vaiheilla.20 Lahkon jäsenistössä tapahtui vaihtoja myös 
silloin, kun oikeusistuin palautti joltakin talolta vieraisiin käsiin 
joutuneen myllyosuuden (s. 139),

19 Hauhon talvikär. 1685, bb 11: 5. Karttunen, Elämää ja oloja Liedossa 169—70. 
Isonkyrön kesäkär. 1649, rr 6: 490.

20 Euran kär. 1809 ja hovioik. tuomio 1811 Kiukaisten Eurakosken Lännen-
puolen lahkon arkistossa. Khl.-oikeus oli erottanut Knuutilan rusthollin
ja Matti Kuusiston Köylypolvesta sekä Viinikan ja Pakolan talot Eura
kosken kylästä Eurakosken Lännenpuolen myllyn lahkosta. Alkuaan oli vaa
dittu erotettavaksi muitakin osakkaita, mutta kun Kiukaisten, Mäkelän ja 
Eurakosken kylät olivat samaa jakokuntaa, toimitettiin näiden kesken talo
jen jako kahteen lahkoon (s 115).
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Lahkon jäsenillä itselläänkin oli e r o a m i s o i k e u s .  Se oli 
kansanomainen menetelmä sinänsä ja ilmeni muunkin lahkotoimin- 
nan alalla. Oli tapauksia, että yksityismyllyn omistaja pidätti jo 
lahkoon liittyessään itselleen eroamisoikeuden. Niin teki 1871 
Huittisissa Freedrik Takkula yhtyessään myllyineen Nanhian Ison- 
rattaan lahkoon. —  Syyt lahkosta eroamiseen olivat moninaiset, 
niistä tärkeimmät osakastalon autioituminen ja myllyveron vält
täminen. Mahdollisuushan oli, että talostaan köyhtynyt isäntä 
myi mylly osuutensa vieraalle, mutta usein hän jätti sen sikseen, 
»raukenemaan».21 Tavallisesti lahkon muut osakkaat jakoivat 
keskenään autioksi jääneen vuoron, tai yksi taikka useampi sivul
linen otti sen haltuunsa. Tästä on mainintoja kaikista niistä maa
kunnista, joiden alueen tuomiokirjoja tähän tutkimukseen on voitu 
käyttää.22 —  Kun jauhatusvero 1625 oli säädetty, näyttävät talon

21 Nanhian sopimuksessa (SS: Huittinen) vakuutetaan Takkulalle, että hän 
saa, jos hän haluaa lahkosta erota, jälleen rakentaa itselleen myllyn, joka 
hänellä oli ennenkin ollut ja josta hän oli kelvolliset ainekset antanut 
yhteismyllyyn. — Myllyveroluetteloissa mainitaan usein kokonaisia lahkon- 
myllyjä autioina, myllyjen tarkastuksissa yksityisiäkin osuuksia. Niinpä 
Tammelan myllyveroluetteloissa 1644—63 mainitaan useasta kylänmyllystä 
osan olevan autiona, toisista vuosina 1639—63 koko kylänmylly. V. 1782 mai
nitaan Hauhon Vihavuoden toisesta myllystä 11 ja Mustilan kolmesta 
osuudesta 2 »autiomaana». Ala-Hollolan kihlakunnassa mainitaan samalla 
kertaa 9 myllystä milloin yksi, milloin kaksi osakkaista »autiomaiden» 
osalle (Myllyasiakirjoja 1 :160—70).

22 Marttilan syyskäräjillä 1652 (cc 7:109) kolme Kyrön miestä ilmoitti pitä
neensä hallussaan erään autiotilan myllyosuutta vuosina 1640—49, mutta 
autiotilan uusi viljelijä oli sen sitten saanut takaisin. Muistoksi tuosta 
väliaikaisesta omistuksesta oli miehille kuitenkin jäänyt myllyvero, jota 
he nyt pyysivät poistettavaksi. — Hollolan kesäkäräjillä 1637 (ee 3:144) 
autiotilan uusi omistaja haki takaisin myllyosuutta, jonka joku naapuri 
tai sivullinen oli, samoin kuin erään niitynkin, omistanut talon jäädessä 
autioksi. — Hollolan ja Tennilän syyskäräjillä 1641 (ee 4:132) lautakunta 
todisti, että talolla, jonka muudan Sairakkalan mies oli ottanut autiosta 
haltuunsa, oli vanhastaan ollut yhden vuorokauden osuus Sairakkalan 
myllystä; eräs Toivolan mies oli tahtonut sen estää häneltä — Isonkyrön 
syyskäräjillä 1658 (rr 10: 624) muudan autiotalon viljelijä Turjalasta sai nel
jänneksen myllystä, mikä osuus hänen edeltäj älläänkin oli ollut. — Eräs 
Jöralan mies oli tullut asumaan rappiolle joutunutta tilaa, joka ennen oli 
omistanut myllyosuuden, mutta menettänyt sen. Nyt hän Vöyrin kesäkäräjillä 
1674 (rr 13: 825) pyysi osuutta kahden naapurinsa omistamasta myllystä, 
joilla oli ainoa myllynpaikka Jöralan joessa. Toinen naapureista ei halun
nut kieltää osuutta kohtuullista maksua vastaan. Määrättiin nimismies ja 
lautamies arvioimaan, kuinka paljon on maksettava myllyhuoneen ja ka
luston kolmanneksesta. — Lapuan kevätkäräjillä 1632 (rr 2:14) kävi ilmi, 
että muudan tila Kauhajoen kylässä oli autioitunut ja tilan Kalliokosken myl
lyssä olleen osuuden olivat ottaneet haltuunsa muutamat sivulliset. Kun taloon
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pojat pelänneen verorasitusta, ja ilmeisesti sen johdosta tapahtui 
seuraavina vuosina myllylahkoista eroamisia. Niinpä muudan 
talollinen ilmoitti 1629 Oriveden käräjillä luopuvansa »för tullen 
skuldh» koko yön osuudestaan Onnistaipaleen myllyyn ja tahtoi 
saada jakokunnalta sen arvoa vastaavan maksun; lahkon jäsenet 
lupasivatkin suorittaa hänelle korvauksen rakennuskustannuksien 
osuudesta. Tuohon aikaan vielä poistettiin asianomaiselta mylly- 
vero, kun ilmoitti käräjillä myllylahkosta eroavansa. Lopen kärä
jillä 1637 esim. kävi selville, että Nuhkoilan asukkaiden omista
masta, heidän kyläpiirissään olevasta myllystä olivat Pakkaselan 
asukkaat kyllä erossa, mutta Nuhkoilan miehet tahtoivat, että pak- 
kaselalaisetkin silti maksaisivat osan verosta. Vastaajat olivat 
ilmeisesti ensin olleet lahkossa mukana, jolloin myllyvero oli jaettu 
kaikkien osakkaiden kesken, mutta jättäytyneet sitten myllykun- 
nasta pois vapautuakseen veron suorittamisesta. Saman syyn 
ilmoitti 1738 muudan isäntä Karjalohjan Karstun myllyn verolle- 
panotilaisuudessa, kun hän sanoi eroavansa lahkosta, koskei ha
lunnut ottaa 6 kapan vuotuisveroa kantaakseen.23 —  Aina ei voi 
päätellä, olivatko eroamiset lahkosta johtuneet suoraan veron 
välttämisestä vai myllyn huonosta kunnosta. Asikkalassa esim. 
lautakunta todisti 1642, ettei Tuusjärven myllyssä enää jauhatta
nut enempää kuin 4 talonpoikaa, koska se kävi vain syksyin ke
väin. Mutta kun samalla ilmoitettiin, että verot oli maksamatta 
kahdelta vuodelta ja puhutaan talojen köyhyydestä, oli varmaan 
myös verorasitus vaikuttanut eroihin, V, 1741 toimitetussa mylly- 
katselmuksessa ilmoitettiin Viitasaarella, että Pudasjärven mylly- 
lahkosta oli 8 eri kylistä olevaa osakasta eronnut vesiputouksen 
heikkenemisen johdosta.24

tuli uusi asukas, hän nyt haki takaisin osuutta, ja oikeus salli hänen lunas
taa sen; sivullisten oli luovuttava siitä rakennuskaaren 33. luvun mukaan. 
— Vähänkyrön syyskäräjillä 1667 (ss 1) erään Perkiön autiotilan uusi 
viljelijä haki takaisin talon myllyosuutta, jonka kolme talonpoikaa, kaikki 
eri kylistä, oli ottanut haltuunsa talon jäätyä autioksi. Oikeus määräsi 
pari jäävitöntä miestä suorittamaan arvion ja hakijan oli määrä sen 
mukaan korvata niille, jotka myllyä olivat rakentaneet. — V. 1782 todet
tiin Lehijärvellä, että kun Kosken rustholli oli tullut autioksi, Leiniälän 
ja Pekolan kylien asukkaat olivat ottaneet sen omistaman myllyn hal
tuunsa (Myllyasiakirjoja I: 96—101).

23 Melander, Suomen ynnä Käkisalmen läänien ja Inkerin veroista 506. 
Kangasalan ja Oriveden syyskär. 1629 nn 2:358. — Lopen kesäkär. 1637, 
ee 3; 164, — Myllyasiakirjoja I: 302—305.

24 Asikkalan talvikär. 1642, ee 4:162. Myllyasiakirjoja I 188—208.

8
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Eroamisia myllylahkoista tapahtui myös liiallisen tungoksen 
taikka myllykunnan jäsenten välisten riitojen takia. Muudan talon
poika Mustasaaren pitäjän Helsinginkylästä valitti 1686, että 
Tuovilan (Tobyn) koskessa sijaitsevan myllyn osakkaat jättivät 
myllyn töistä ja kustannuksista suurimman rasituksen hänen nis
koilleen, ja myllyyn oli tullut uusiakin osakkaita, minkä vuoksi 
hän pyysi saada erota lahkosta ja rakentaa itselleen uuden myl
lyn. Tähän suostuttiinkin ja kantaja oikeutettiin saamaan lah
koon jääneiltä korvauksen osuudestaan.25 —  Milloin eronneet lah
kon jäsenet rakensivat itselleen uuden myllyn, lahko itse asiassa 
j a k a a n t u i  kahtia. Kun tuossa Helsinginkylän tapauksessa lah
kosta eronnut ei saanut ottaa kanssaosakkaikseen muita kuin emä- 
lahkon jäseniä, edellytettiin siis, että hänen mukaansa liittyisi 
vanhan lahkon jäseniä. Samoin Lapväärtissä pyysi kuusi Härk- 
meren kylän talonpoikaa jolloinkin 1600-luvulla kihlakunnanoi
keudelta lupaa rakentaa uuden myllyn, koska vanhassa jo ilman 
heitäkin oli kuusi osakasta ja lahkosta paisuisi liian suuri, jos 
he kaikki olisivat yhdessä. Vöyrin pitäjässä mainitaan myös 
1700 erään keskellä virtaa sijainneen kylänmyllyn olleen 
rappiokunnossa, minkä vuoksi suunniteltiin sen korvaamista 
kahdella uudella myllyllä. Tässäkin tapauksessa lahko oli tar
koitus jakaa, ja kun kahteen myllykuntaan nyt mahtui entistä 
enemmän jäseniä, niihin pyrkikin lisää kaksi talollista. —  Ison
kyrön käräjillä 1701 muudan Hevonkosken mies syytti viittä naa
puriaan siitä, etteivät he olleet päässeet yksimielisyyteen kahden 
omistamansa myllyn rakentamisesta ja hoidosta, ja väitti, että 
vanha mylly oli paremmassa asemassa kuin uusi. Nyt sovittiin 
käräjillä, että kaksi heistä ottaisi haltuunsa uuden myllyn, muut 
vanhan; kummankin vesirännit päätettiin tehdä yhtä suuriksi. —  
Lapuan käräjillä 1653 selvitettiin, että kun seitsemän talonpojan 
yhteismylly oh palanut, osakkaat rakensivat tilalle kaksi uutta, 
joten lahko siis jakaantui kahtia. Puhkesi kuitenkin riita myllyn- 
raudasta, josta joukko entisen lahkon jäseniä haki käräjillä osuut
taan.20 —  Satakunnasta on 1800-luvun alusta tyypillinen tapaus 
suuren myllylahkon jakamisesta, joka tapahtui kihlakunnanoi

25 Nikander, Kvarnrotar 172. Oriveden talvikär. 1722, nn 31: 231; saman vuo
den kevätkär. nn 31:331 v.

26 Nikander, m.t. 173. Äkerblom, Vörä sockens hist. I 327—8 (ss 22: 309). —
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keuden avulla. Samalla kun Kiukaisten Eurakosken suuresta 
lahkosta vaadittiin erotettavaksi joukko vieraskyläläisiä, kuten 
edellä nähtiin, toimitettiin käräjillä 1809 muiden osakkaiden jako 
kahteen myllyyn, Lännen- ja Idänpuoleiseen. —  Joskus lahkosta 
eroamiset johtivat useankin uuden myllyn syntyyn. Kun edellä- 
mainitusta Pudasjärven lahkosta oli 1741 eronnut 8 eri kylistä 
olevaa osakasta, ilmoitettiin nimenomaan heidän perustaneen ky
liinsä uusia myllyjä.27

Yhteen lahkokauteen, jonka havaitsimme yleensä kestäneen 
myllyn rakentamisesta siihen vaiheeseen, jolloin se taas oli uusit
tava, kului tavallisesti joitakin kymmeniä vuosia, mutta on tapauk
sia, että myllyrakennus sortui jo puolessa toistakin kymmenessä 
vuodessa. Lahkokautta lyhensi tuntuvasti tulipalo, joka ei ollut niin
kään harvinainen myllyissä, taikka raju tulva, joka usein varsin
kin Pohjanmaan joissa kiskaisi myllyrakennuksen mennessään. 
Ja riitaisuuksien syntyessä nuorikin lahko hajaantui. Kun myl
lyn u u d e s t a a n r a  k e n t ä m i n e n  tuli kysymykseen, se 
useinkin aiheutti riitaa ja sen seurauksena lahkon jäsenistössä huo
mattavia muutoksia. Toisia silloin erosi, uusia tuli sijaan, joskus 
lahko jakaantui, toisinaan se hajosi, kuten edellä näimme. Usein 
myös yksi ja toinen jäsen tällaisessa vaiheessa ilman muuta jättäy
tyi pois. Eronneen osuus tuli siten »voimattomaksi», sen otti joku 
toinen, kuten Isonkyrön käräjillä 1663 todettiin käyneen eräälle 
talolliselle, joka sittemmin haki osuuttaan takaisin. —  Lahkosta 
eroamista edisti sekin, että usein oli hyvä tilaisuus heti liittyä 
uuteen lahkoon. Erityisesti myllyn rakenteen tai paikan muutos 
vaikutti lahkon kokoonpanoon, sillä osakkaat eivät useinkaan sil
loin olleet yksimielisiä. Kun Korpilahdella Korpijoen lahko päätti

Kun 1664 pari Orismalan miestä oli rakentanut uuden myllyn, jota kylän 
myllylahko vastusti, eikä oikeus heille osoittanut muutakaan myllynsijaa, 
on ilmeistä, että nuo miehet olivat halunneet erota lahkosta (Isonkyrön 
syyskär. 1664, ss 1). Samanlainen tapaus on Laihialta (syyskär. 1651, rr 
7:360). — Isonkyrön talvikär. 1701, ss 23. — Lapuan kevätkär. 1653, rr 
8: 55. — Kun Lapuan syyskäräjissä 1665 (ss 1) syytettiin, että Hepokosken 
asukkaat tahtoivat estää kolmea Kirkonkylän ja erään Liuhtarin talollisen 
myllyn rakentamista, ja jälkimmäisen kylän mylly mainitaan erikseen, on 
todennäköistä, että nuo myllynrakentajat olivat eronneet jostakin lahkosta, 
vaikka sitä ei tuomiossa sanota.

17 Euran käräjät 1809, Kiukaisten Eurakosken Lännenpuolen lahkon arkis
tossa. Myllyasiakirjoja 1 :188—208.
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1874 anoa kuvernööriltä myllynsä muuttamista tullimyllyksi, jol
loin se samalla rakennettaisiin uudestaan ja siirrettäisiin vähän 
ylemmäksi, kolme Särkijoen kylän talollista ilmoitti, etteivät he 
tahtoneet osallistua myllyn rakentamiseen.28 —  Viisi Huittisten 
Loimon lahkon jäsentä anoi 1868 myllyn siirtoa, mutta kaksi 
muuta osakasta vastusti hanketta ja tahtoi, että mylly rakennet
taisiin uudelleen vanhaan paikkaansa. Hakijat silloin esittivät, että 
ellei myllyä saada rakentaa uudelle paikalle, he silloin anoisivat 
vanhan myllyn purkamista ja heidän vapauttamistaan mylly- 
verosta. .Asiasta riideltiin vuosikausia kihlakunnanoikeudessa.29

Toisinaan tapahtui niin, että kun olisi pitänyt ryhtyä myllyn 
uudestaanrakentamiseen, kaikki muut lahkon jäsenet vetäytyi
vät pois, mutta yksi osakas alkoi yksinään rakentaa myllyä. Näin 
näyttää käyneen v:n 1630 vaiheilla Eräjärvellä. Joukko talon
poikia oli ilmeisesti jättäytynyt pois myllyn rakennuksesta, 
jolloin eräs Uiherlan isäntä oli yksinään kunnostanut rappeu
tuneen myllyn. Poisjääneet olivat kuitenkin hajoittaneet myllyn 
padon, mutta pyrkivät sitten takaisin lahkoon ja saivatkin kärä
jillä entisen oikeutensa takaisin sillä ehdolla, että rakensivat myl
lyä osuutensa mukaan. Paimion käräjillä 1682 taas todistettiin, 
että kun mylly, jota myös Sillilän asukkaat olivat vanhastaan 
nauttineet, oli palanut, Askolan uusi isäntä oli sen yksin raken
tanut. Vähässäkyrössä muudan Kalsilan isäntä sai 1664 vastaa
vassa tapauksessa hakea uusia naapureita lahkoon. Hän ilmoitti 
käräjillä ryhtyneensä rakentamaan myllyä Hiiripellon koskeen, 
ja kun hänen kaksi jakoveljeään ei viimeisen eron jälkeen tahto
nut rakentaa myllyä hänen kanssaan, hän oli ottanut mukaan 
muut naapurinsa, joilla ei ennestään ollut myllyssä osuutta ollut.39

28 Isonkyrön talvikär. 1663: ss 1. Ilmajoen syykäräjillä 1723 (ss 37: 707) ilmeni, 
että eräs Tuiskulan isäntä oli Nenättömän lahkosta erottuaan liittynyt toi
seen lähiseudun myllyyn). Kuvernöörin päätös 1875 Korpijoen lahkon 
arkistossa (neljäs osakas ei halunnut erota, mutta ilmoitti, ettei hän myönny 
kotitarvemyllyn muuttamiseen tullimyllyksi).

29 Caloanderin kokoelmat, Mylly asiakirjat 1833—75. V. 1844 anoi neljä Alasta
ron Nahjun myllylahkon jäsentä kuvernööriltä lupaa joko saada hävittää 
jalkamyllynsä taikka erota myllyn osallisuudesta (TMA: L. Kontt. A.D. 1844 
Ä n:o 10). Pari Loimaan talollista valitti 1883 kuvernöörille, että neljä heidän 
kanssaosakkaistaan oli luvattomasti ryhtynyt siirtämään yhteistä, Kuiva- 
koskessa sijaitsevaa myllyään puolisensataa kyynärää ylemmäksi (TMA: L. 
Ka A.D. 1883 A n:o 1015).

80 Kangasalan ja Oriveden syyskär. 1630, nn 3:132. — Paimion kesäkär. 1682, 
cc 10: 74—76. — Vähänkyrön syyskär. 1664, ss 1.
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Myllyä uudestaanrakennettaessa lahkon j ä s e n l u k u  pääsi- 
kin usein myös l i s ä ä n t y m ä ä n .  Kun Korpilahdella oli 1843 
perustettu Muurankosken kotitarvemylly, näyttää siinä olleen 19 
osakasta. Kun sitten 1860 anottiin lupaa muuttaa se tullimyllyksi, 
oli hakijoina 49 talollista, joukossa 7 uudistalon isäntää. Päin
vastoin kuin edellämainitussa Korpijoen tapauksesa tullimyllyn 
saanti siis kiihoitti talonpoikia yhtymään lahkoon. Kaksi Ala
vuden isäntää, jotka 1865 päättivät tulvan vuoksi siirtää myllynsä 
toiseen paikkaan, otti samalla siihen 6 naapuria osamiehiksi, mistä 
tehtiin kirjallinen sopimus (s, 194). Punkalaitumella liittyi 1914 
Vanttilan myllylahkoon, johon ennestään kuului kylän 6 taloa, vielä 
3 Kauniston ja 2 Parrilan kylän taloa. —  Myllyn uudestaanraken- 
tamisen yhteydessä saattoi myös kaksi, jopa joskus kolmekin lah
koa y h d i s t y ä ,  jolloin uudesta myllystä tehtiin entistä 
tilavampi. Kangasalla yhdistyi 1682 kaksi saman kylän mylly- 
lahkoa ja 1786 Tammelassa kolme naapurikylien lahkoa. Myöhäi- 
semmältä ajalta tästä esimerkkinä mainittakoon, että Punkalaitu
mella yhdistettiin v:n 1890 vaiheilla Hankurin ja Jalasjoen lahkot.31

Samat syyt, jotka aiheuttivat yksityisten jäsenten eroamisen 
lahkosta, johtivat myllykunnankin h a j a a n t u m i s e e n ,  usein 
jo ennen kuin myllyn uudestaanrakentamiseen olisi tarvinnut ryh
tyä. Kahden osakkaan muodostama lahko hajosi helposti riidan 
sattuessa, toisinaan kihlakunnanoikeuden päätöksellä, kuten Pai
miossa 1695, jolloin kahden henkilön muodostama mylly-yhtiö

81 Muuramen myllyn arkisto. Omat ker. Punkalaitumelta (A. Mäkitalo ja 
Juho Lahti). Vrt. Paulaharju, Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 202. — Kan
gasalan syyskär. 1682, nn 6: 863 (Yrjö Puntari, jolla oli osuus kummasta
kin myllystä, sai uudesta myllystä 2 vuorokautta, kaksi osakasta 1 % vrk. 
kumpikin ja yksi osakas 1 vrk.). Kaukovalta, Forssan puuvillatehtaan hist. 
90—1.. — Kuvaava yritys kahden suuren lahkon yhtymisestä oli vielä 1920 
luvulla Muuramessa. V. 1922 päättivät Ylä- ja Alamyllyjen jakokuntien 
osakkaat yhdistyä yhdeksi lahkokunnaksi, jonka viralliseksi nimeksi olisi 
tullut Muuramen Mylly. Myllytontit ja vesivoimat päätettiin luovuttaa 
ilman korvausta yhdistyneelle lahkolle; Alamyllyn rakennuksista olisi 
maksettu korvaus. Sopimuksen allekirjoitti 40 isäntää, joista maaherralle 
tehtyyn anomukseen liittyi 36. Asia kuitenkin mutkistui. V. 1923 pidet
tiin uusi kokous, jossa eräs osakas vastusti hanketta sillä perusteella, että 
asioiden hoito kävisi riitaiseksi, kun lahkossa olisi niin paljon osakkaita. 
V. 1934 tehtiin taas uusi yritys edes molempien myllyjen vesivoiman yhdis
tämiseksi, mutta Oy. Strömfors Bruks Ab., jolla oli mylly ja sähkölaitos 
alakoskessa, vastusti hanketta ja hajoitti talonpoikien yhteisrintaman 
(lahkojen arkisto).
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määrättiin riitaisuuksien johdosta purettavaksi; toisen osakkaan 
piti maksaa naapurilleen 16 kuparitaalaria, jolloin hän saisi myllyn 
yksin haltuunsa. Toisinaan kihlakunnanoikeus kuitenkin koetti 
tällaisessa myllyriitaisuudessa estää lahkon hajaantumasta. La
puan käräjillä 1665 annettiin kahdelle yhteisestä myllystä riitele
välle veljekselle tuomio: joko he pysyvät sovinnossa taikka toi
nen jättää myllyosuutensa ja saa toiselta korvauksen arvion mu
kaan. Kun muudan Luopajärven mies 1722 valitti Ilmajoen kä
räjillä, että hänen veljenpoikansa oli ottanut heidän yhteisestä 
myllystään kivet, rattaan, tratin ja trällin ja vienyt ne rakenta
maansa tuulimyllyyn, oikeus velvoitti heidät yhdessä panemaan 
vesimyllyn jälleen kuntoon ja sitä »yksimielisesti käyttämään hy
väkseen». Tuollainen kahden osakkaan myllylahko hajaantui myl
lyn korjaushankkeen yhteydessä sitäkin helpommin, jos myllyn 
paikka oli toisen yksinään.32

Monia myllylahkoja hajosi siten, että mylly jätettiin kokonaan 
a u t i o k s i .  Siten tapahtui v:n 1625 jälkeisinä aikoina, jolloin talon
poikien kotitarvemyllyjen lukumäärä huomattavasti väheni, ku
ten edellä huomattiin. 1700-luvun katselmuksista käy niinikään 
selville, että yksityisten myllyosuuksien lisäksi oli koko lahkon- 
myllyjäkin jäänyt autioiksi ja niiden vero jätetty maksamatta. 
V:n 1741 katselmuksessa mm. todettiin, että Jämsässä oli Seppä
län myllyn annettu sortua sen vuoksi, että se tuotti liian vähän 
hyötyä, vaikka ei ollut kulunut enempää kuin 16 vuotta siitä, 
jolloin neljän kylän miehet sen olivat rakentaneet. Saarijärvellä 
oli Vahangan yhteismyliy ollut rappiokunnossa jo 40 vuotta, niin 
ettei sitä voitu käyttää, mutta kyläkunta oli kumminkin maksanut 
siitä veron, joten lahko muodollisesti pysyi koossa. Vasta v:n 1805

Paimion kesäkär. 1695, cc 22:50,50 v. — Lapuan syyskär. 1665, ss 1. — 
Kokkolan pit. talvikär. 1670, rr 12: 381; Kokkolan tienoilla oli kah
den miehen omistama mylly jo  kerran siirretty, mutta 1670:n tienoissa oli 
tarkoitus tuoda se takaisin entiselle paikalleen. Silloin toinen osakas ei 
tahtonutkaan päästää naapuriaan mukaan vedoten siihen, että myllyn
paikka oli hänen. Oikeus kuitenkin pakotti heidät yhteen. — Samoin kävi 
Kälvlällä 1684. Neljä miestä oli muodostanut sahalahkon, yhdessä peran
nut Saaristen puron ja rakentanut siihen sahamyllyn. Mutta kaksi jäsentä 
oli siitä eronnut ja alkanut rakentaa uutta sahaa vähän ylemmäksi; se esti 
vanhan sahan käyntiä. Kihlakunnanoikeus tuomitsi uuden sahan revittä
väksi, mutta kehoitti miehiä jälleen yhtymään ja määräsi sitä varten kaksi 
lautamiestä sovittamaan asian miesten kesken (Kokkolan ja Kälviän talvi
kär. 1684, rr 21:14).
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tienoissa sen tilalle syntyi uusi supistettu lahko. Ilmiö tuli sitten 
varsin yleiseksi 1800-luvulla, lahkolaitoksen taantumisaikoina.83

Muistitieto osoittaa, että historiallinen perinne myllylahkojen 
perustamisen ja niiden kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten 
suhteen jatkui meidän aikaamme asti. Esimerkkinä myllylahkon 
perustamistavasta mainittakoon seuraava kuvaus Kuorevedeltä: 

»Jonain sunnuntai-iltana on kokoontunut Kuoreveden uk
koja johonkin taloon tai torppaan. Muun puheen lomassa rupee 
joku paikkakunnalla, sanoisinko tietopuolisempi mies esittämään, 
että siinä ja siinä on hyvä vesiputous, että eikö ruveta miehissä 
ja laiteta yhteinen mylly pystyyn. Innostus herää pian miessakis
sa, kukin esittää tietonsa ja mielipiteensä. Valitaan paikkakun
nalta kykenevät miehet rakennusmiehiksi. Jokainen lahkoon 
kuuluva talo tai torppa tuo rakennustarpeita, seinähirsiä esim. 
Rakennuskustannukset sovitaan samoin paikan koon jälkeen.»34

Aloitteentekijäksi sopi luontevasti kosken omistaja tai omis
tajat. Keuruulta kerrotaan: »Lahkokunta perustettiin siten, että 
kosken omistaja tai omistajat kutsuivat halukkaita kokoukseen 
keskustelemaan myllyn rakentamisesta.» Aloitteen teki myös 
joku puuhakas mies. Kun Uuraisissa oli 1907 yhteismylly pol
tettu, yksi osakkaista ryhtyi puuhaamaan uutta myllyä ja saikin 
mukaansa 20:stä entisestä osakkaasta 6. —  »Kaikki myllyntarvik- 
sijat, jotka ottivat osaa myllyn rakentamiseen ja toivat tarvik
keita, pääsivät hyvällä sovulla myllyn lahkolaisiksi» (Virrat).35

Muistitiedon mukaan se käsitys oli yleinen, että mylly- 
osuuden menetti, ellei ottanut osaa korjaustöihin ja muihin kus
tannuksiin.36 Erotetulla osakkaalla oli tilaisuus päästä lahkoon 
takaisin vasta kun myllyä ruvettiin korjaamaan. Vain jokunen 
harva tieto viittaa siihen, että osuutensa menettänyt olisi vanhoi-

33 Melander, m.t. 533, viite. Myllyasiakirjoja I: 96—101, 160—170, 188—208. 
Kepilän kokoelmat, Saarijärven Vahanka.

34 SS: Kuorevesi, Keuru, Virrat, Uurainen.
36 SS: Laitila ja Rusko, Pertteli, Kokemäki, Tyrvää, Mouhijärvi, Virrat, So- 

memiemi. Pertunmaa, Korpilahti, Muurame, Petäjävesi, Multia, Seinäjoki, 
Kälviä, Nivala (»ei tunnu päässeen»), Kivijärveltä ristiriitaiset tiedot. Omat 
ker. Korpilahdelta (Saalahden lahkoon ei otettu uusia jäseniä).

3,5 SS: Loimaa, Punkalaidun, Tyrvää (Toivonen), Kankaanpää (Leppähalme), 
Mouhijärvi, Kuhmoinen, Keuru (Hirvenlahti), Laihia (I. Mäki) ja Kuor
tane. — Myös Ruotsista on tieto, että osakas menetti myllyosuutensa, jos 
työrästi nousi tietyn määrän yli ja jos päivätyö laiminlyötiin (Granlund, 
Gruddbo pä Söllerön 100—1).



120

hin lakeihin vedoten oikeuden avulla pyrkinyt takaisin lahkoon.37 
Jälkiä tuntuu olevan siitä, että lahko koetti estää osakkaita lai
minlyömästä velvollisuuksiaan ja siis pysymään lahkossa. V. 1886 
tehdyssä Jaalan Uimelan myllysopimuksessa määrättiin tästä sakon- 
uhka. Karstulasta on tieto, että laiminlyöjä pakotettiin oikeuden 
avulla täyttämään velvollisuutensa.38 —  Muistitieto kertoo edelleen, 
että myllylahko oli toisaalta suljettu39, toisaalta on tietoja, että 
osakkaaksi pääsi lahkoon myöhemminkin, mutta vain kaikkien 
toisten osakkaiden luvalla ja sovituilla ehdoilla. Perästäpäin liit
tyneen myllynosakkaan oli suoritettava tavallista enemmän kor
jaustöitä (Keuru, Äänekoski) tai ainakin aluksi enemmän, myö
hemmin sitten samassa mitassa kuin muutkin (Asikkala, Hollola). 
Muudan hämeenkyröläinen »setämies» otettiin lahkoon, kun hän 
osti siipitukkiin rauta-akselin. Paikoin lahko antoi jälkeenpäin 
liittyville osakkaille tasavertaisen osuuden määräsummaa vastaan. 
»Veljellisissä oloissa», varsinkin kun myllyssä oli tilaa, ei lah
koon perästäpäin otetulta osakkaalta vaadittu ylimääräisiä töitä 
tai kustannuksia (Kuhmoinen, Kuortane).40 —  Kun muistitiedon 
käsittelemä aika yleensä sattuu lahkolaitoksen suureen taantu- 
mis- ja häviökauteen, on lahkosta eroaminen hyvin tuttu ilmiö 
sen piirissä ja nimenomaan siten, että eronneiden sijaan ei näinä 
loppuaikoina enää ollut läheskään vastaavasti uusia tulijoita. 
Mainittakoon vain muutamia kuvaavia esimerkkejä siitä, kuinka 
mieluummin erottiin lahkosta kuin sitouduttiin uusiin kustannuk
siin. Marttilassa oli Hallin jalkamyllyssä alkuaan 8 osakasta, 
mutta kun siihen piti hankkia uudet kivet, kustannuksiin osallis
tui vain 4 talollista, muut erosivat lahkosta. Edellämainitussa 
Uuraisten lahkonmyllyssä oli aikanaan osakkaina 10 talollista ja 
toistakymmentä torppaa, mutta uuden myllyn rakentamiseen 
1907 osallistui enää vain 6 taloa. Huittisten Nanhiankosken Iso- 
rattaan myllylahkossa väheni osakkaitten luku vuosien 1871 ja 1886

87 SS: Tyrvää, Mouhijärvi, Petäjävesi, Multia, Laihia, Kälviä.
38 SS: Jaala, Karstula.
39 SS: Rusko ja Laitila, Pertteli, Yläne ja lähipit., Tyrvää, Kokemäki, Per-

tunmaa, Korpilahti, Muurame, Kivijärvi, Seinäjoki, Laihia ja Nivala.
40 SS: Loimaa, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Asikkala ja Hollola, Kuhmoinen,

Karstula, Ähtäri, Kuortane, Evijärvi. Hämeenkyröstä on toinenkin tieto 
(Isokauppila) siitä, että lahkoon pääsi jälkeenpäin osakkaaksi laittamalla 
myllyyn jonkin arvokkaan osan.
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välisenä aikana 7:stä 3:een. Tuuloksen myllyssä oli alkuaan 18 
osakasta, mutta kun se tällä vuosisadalla hajoitettiin, oli jäljellä 
enää vain 9. Korpilahdella oli Korpijoen lahkossa alunperin pari
kymmentä osakasta, v. 1939 enää vain 9.41

2. Myllyosuuksien nimitykset.

Jo keskiajan asiakirjoissa nimitetään yhteismyllyn osaomis- 
tusta osuudeksi (del, andel, lott).42 Sen määrittämiseen käytettiin 
erilaisia merkitsemistapoja. Vanhinta kantaa edustanee ns. y ö- 
eli v u o r o k a u s i l a s k u .  Tämä voitiin ilmaista vähäisemmissä 
myllylahkoissa sanomalla, että osakkaalla oli myllystä hallussaan 
niin ja niin m o n e s  y ö  tai vuorokausi. Siten mainitaan 1418 
Liedosta erään talon myllyosuudeksi joka seitsemäs vuorokausi 
(dygn) ja Tuuloksesta 1487 joka viides yö. Edelleen on Pohjan
maalta ja Hämeestä esimerkkejä samanlaisesta osuuden merkitse
mistavasta myöhemmiltä vuosisadoilta. V. 1658 sanotaan Kyrössä 
eräällä miehellä olleen Laturin myllystä joka viides yö, 1663 
Isossakyrössä eräällä Pelmaan miehellä Juan myllystä joka kuu
des yö, 1667 eräällä Vähänkyrön miehellä niinikään joka kuudes 
yö, ja Orivedeltä mainitaan 1722 joka yhdeksäs vuorokausi.43 Suu
rissa myllylahkoissa, joissa jauhatusvuoro palautui harvoin, oli 
sopivinta sanoa k u i n k a  m o n t a  y ö t ä  osakkaalla myllystä oli. 
Tuuloksen käräjillä 1484 tuomittiin eräälle Portaan miehelle ja

<1 Omat ker. Marttilasta (J. K. Saarinen), Tuuloksesta (E. Eerola) ja Korpi-
lahdelta (Mauno Hakanen). — SS: Huittinen, Multia, Uurainen. — Kun
Lammilla Kuurikan jalkamylly 1800-luvun lopulla muutettiin ratasmyllyksi, 
lahkosta erosi eräs talo ja jäljelle jäi vain 2 (omat ker.. mylläri Laurila). 
Toivakan Rutalahdessa ilmoitettiin eroamisesta lahkon kokoukselle, mikä 
muistutti vanhaa tapaa tehdä vastaava ilmoitus käräjille (omat ker.).

42 AH VI 263 (Lehijärven kär. 1445: — — andris hulpo och hans grande
hafnde fwllan lot i forme qwern met Lauris koskisth ). Bidrag I 17
(Asikkalan käräjillä 1494: Peer Ollsson half deell i Quärn). Bidrag I 64 
Hauholta 1489 andeell), 83 (Hollolasta 1488 andeell), 89 (Luhangasta 1469 
lätt). FMU IV 332 (Sääksmäeltä 1469 Lättägande, osuudenomistaja).

45 FMU II 183 (medh een qwarnström, som är hvar siette dygn. — Myllyvir-
ran osuus tarkoittanee myös yhtä suurta osaa siinä olevasta myllystä).
Bidrag I 47. Kyrön kevätkär. 1658, rr 10:582. Isonkyrön talvikär. 1663, 
ss 1. Vähänkyrön syyskär. 1667, ss 1. Oriveden kär. 1722, nn 31:331 v.
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hänen kumppaneilleen Vihavuoden myllystä 4 yötä, Sysmän kärä
jillä 1487 samoin eräälle miehelle 4, toiselle 3 yötä. Ala-Sasta- 
malan (Tyrvään) käräjillä 1540 tuomittiin Pesurin myllystä eräälle 
kylälle 4 ja toiselle 2 yötä. Sääksmäellä oli 1547 eräällä Annilan 
miehellä Taipaleen myllystä puoli yötä. Oriveden Puntarin kylän- 
myllyn osuudet jakaantuivat 1682 siten, että eräällä isännällä oli 
2 yötä, toisella 1 ja kahdella osakkaalla 1 %  kummallakin.44

Kumpaisenkin määrityksen lähtökohtana oli käytäntö, että 
jokaisen yhteismyllyn osakas jauhatti viljaansa tietyn aikaerän, 
joka määriteltiin yöksi ja vuorokaudeksi. Sen mukaan, 
kuinka usein tuo jauhatusvuoro kullekin palautui, määriteltiin 
käyttösuhde: niin ja niin mones yö tai vuorokausi. Edellyttäen, 
että kaikki osakkaat olivat tasa-arvoiset, koko osuuden omistajia, 
mainittu määritys samalla osoitti, kuinka monta jäsentä lahkossa 
oli, ja siitä kävi silloin myös selville, kuinka monennen osan kukin 
myllystä omisti. Jälkimmäinen määritys, »niin ja niin monta 
yötä», merkitsi, kuinka monta yötä, vuorokautta, osuus oikeutti 
myllyä käyttämään tietystä kierroksesta, jonka aikana kaikki osak
kaat jauhattivat viljansa. Määritys osoitti siis vain myllyosuuden 
suhdearvon. Ennen kuin tällaisen osuuden reaaliarvo on määri
tettävissä, täytyy tietää, minkä ajan kuluessa nuo yöt olivat käy
tettävissä, aivan samoin kuin määritys, että joku omisti kylän 
tontista, pelloista ym. tiluksista niin ja niin monta tankoa, selitti 
todellisen omistuksen vasta, kun tiedettiin tangon mitta-arvo.45

Mainituissa määrityksissä ei yöllä tarkoiteta puolta vuoro
kautta, vaan alkuperäisen merkityksen mukaan yön ja päivän kes

«  Bidrag I 46, 92, Bidrag III 107. Sääksmäen syyskär. 1547, 3697:55. Kan
gasalan syyskär. 1682, nn 6: 863. Eräällä Oriveden isännällä mainitaan 1629 
Onnistaipaleen myllyssä olleen koko yön osuus (hella natzlätt), toisessa 
myllyssä puoli yötä, toisella miehellä »tre nätters lätt qvam» (nn 2: 358). 
Eräällä Hollolan Sairakkalan isännällä oli 1641 Sairakkalan myllyssä yksi 
vuorokausi (ee 4:132). Uudessakylässä mainitaan 1648 erään talon osuudeksi 
2 vuorokautta (ee 5: 193), Orivedellä 1646 kahdella Pitkäjärven isännällä 
Pääskylän myllyssä yhteensä yksi vuorokausi (nn 4: 281 v). Marttilan syys- 
käräjillä 1652 (cc 7:109) oikeutettiin muudan Vilukselan mies jakoveljineen 
pitämään kaksi yötä Tuimalan myllystä »vanhan tuomiokirjan mukaan». Lie
don käräjillä 1623 kertoi Sillilän Heikki, että jo  hänen isoisänsä oli naut
tinut yöosaa eräästä myllystä »ja niin on ollut ikimuistoisista ajoista» (cc 
1: 80 v).

40 Voionmaa, Suomalaisia keskiajan tutkimuksia 204, Jutikkala, Suomen ta
lonpojan hist. 265.
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tävää aikaerää. Käsite on ilmeisesti saatu yhteiskalastuksen pii
ristä. Yhteistokeen osakkaan kalastusoikeus kesti kerrallaan yön 
ynnä päivän —  ajanjakson, jolla kielessämme ei alkuaan ole ollut 
yhteistä nimeä, kuten ruotsissa on dygn.46 Tuollaisesta 24 tuntia 
kestävästä aikaerästä käytettiin sen molempien osien nimeä yh
dessä: yö ja päivä, sitten vain yö-sanaa.47 Vuorokausi-sana kehittyi 
ehkä ensin kalatokeen vuoroittaisesta käytöstä. Meidän vuoro 
-sanamme varhaisempi asu on ollut vooro, jollaisena se vielä tun
netaan Pohjois-Satakunnasta ja Pohjanmaalta, jälkimmäiseltä 
alueelta myös rannikkoruotsalaisten kielestä, sekä 1600-luvun asia
kirjoista wä(h)ra asussa.48 Se on samaa juurta kuin viron voor 
(gen. vooru), joka niinikään merkitsee kerta, vuoro, järjestys, yh
tämittainen jakso. Sana tunnetaan myös venäjän kielessä (ßopa), 
jossa se merkitsee kalastuslaitteen kokemista ja kalojen nosta
mista siitä.49 —  Kun kullakin yhteistokeen osakkaalla oli kalastus

46 Luukko, Lohtaja 53 (Lohtajan papilla sanottiin 1700-luvulla olleen oikeus 
kalastaa Lestijoen koskissa joka 10:s yö). Tavallisesti yön tilalla käytettiin 
myöhemmin vuorokalastusoikeudesta puheen ollen ’päivää’. (Brofeldt, Se
lostus Kokemäenjoen pato- ja nuottakalastuspaikkojen omistus- ja käyttö
oikeudesta 26, 27, 29, 33). — Ruotsin kielessäkin on ennen käytetty dygn 
-sanan asemesta ’natt och dag’, kuten osoittaa mm. vanha aatelissuvun 
nimi. — Saksan kielessä ei liioin dygn-sanalla ole vastinetta.

47 Uno Harva (Suomalaisten ja sukukansojemme ajanlasku 198) huomauttaa, 
että monet kansat ovat vuorokaudesta puhuessaan käyttäneet 'päivän’ ase
mesta 'yö'’ sanaa. Tacitus sanoo germaaneista: He eivät laske yhteen päi
vien lukua, vaan öiden. Useimmilla sukumme kansoilla tulkitaan vuoro
kausi vieläkin sanoilla ’yö-päivä\ ja melko yleinen on meillä sanonta 
’öin päivin’. — Keskiajan ja vielä uuden ajan alkukymmenien verosys- 
teemeille ominaisissa yökunmissa (veropiireissä ja kestityksissä) sanan 
alkuosa ’yö’ merkitsee niinikään selvästi vuorokautta. Niissäkin oli käy
tännössä vuorojärjestelmä, tav. yhden tai kahden yön kestitysvelvollisuus 
cVoionmaa, Suomalaisia keskiajan tutkimuksia 176, 247, 267—9, 284, 309, 
351). Varsinais-Suomen yökunnista 1700-luvulla ks. Suolahti, Suomen pap
pilat 174—5 ja Aulis Oja, Kirkkopitäjä ja hallintopitäjä 70. Yökunta mer
kitsee Varsinais-Suomessa vieläkin lukulahkoa, yhteisöä, jossa kukin talo 
vuoronsa jälkeen ottaa lukuset luokseen ja lukukestit kustantaakseen. — 
Sanontatavassa 'jäädä yökuntiin’ =  nauttia talon vieraanvaraisuutta yli 
yön on jäännös samasta meskityksestä. — Luukko, Lohtaja 37 (yhteisnii- 
tyillä kuljettiin yökunnissa).

48 SS: Viljakkala, Hämeenkyrö, Kankaanpää, Laihia ym. Vähänkyrön kesäkär. 
1670, ss 2, Isonkyrön kesäkär. 1671, ss 2, Isonkyrön syyskär. 1661, ss 1.

49 Ojansuun mukaan (Suomen kielen tutkimuksen työmaalta I 116—7) Suo
men vooro on tullut Virosta Lounais-Suomen kautta myöhempänä aikana. 
Setälän mielestä (Yhteissuomalaisten klusiilien historia 488) ei vooro-sana,
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oikeus peräkkäin, säännöllisesti toistuvan väliajan kuluttua, sanan 
merkitys laajeni käsittämään itse järjestelmän. Tästä johtuen myös 
aikamäärää, kautta, jonka vuoro, kokemisoikeus kesti ja jonka 
päätyttyä (siis yön ja päivän kuluttua) suoritettiin vuoron vaihto, 
ruvettiin sanomaan vuorokaudeksi. On kuitenkin mahdollista, että 
tämän ilmauksen kehitys tapahtui vasta niinä aikoina, jolloin Suo
messa jo oli yhteisiä vesimyllyjä, ja nimenomaan niiden vuoron- 
käytön yhteydessä, mihin asia myös luontevasti sopi. Kestihän 
myllyvuorokin tavallisimmin yön ynnä päivän, ja jauhatusta jou
duttiin tavallisesti suorittamaan myös yön aikana.50 —  Yö- ja vuo- 
rokausiluku on säilynyt nykyaikaan asti Satakunnassa ja Pohjan
maalla. Kankaanpäästä ja Alavudelta mainitaan myllyosuuden 
suuruudeksi joka neljäs yö ja Himangalta joka kolmas vuoro
kausi.51

Niin pitkälle kuin muistitieto ulettuu, tunnetaan ns. v u o r o -  
l a s k u  kaikkein yleisimpänä muotona merkitsemässä myllyosuu
den suhteellista suuruutta. Sanonta on kehittynyt edelläkuvatusta 
vuoro-käsitteen alkuperäisestä merkityksestä, joka tarkoitti 
oikeutta myllyn määräaikaiseen käyttöön. Ainakin jo 1600-luvulla 
käytettiin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla wära-sanaa merkitsemään 
sekä mylly vuoroa että -osuutta ja jauhatuskertaa (kvamtur), 
samalla kun lahkon jäseniä sanottiin vuorovesiksi (wärobrödher). 
Vooromylly tuli Pohjanmaalla yleiseksi yhteismyllyn nimitykseksi,

jos se on laina, saattaisi olla aivan uusi päättäen sen levikistä; »voisiko 
ajatella, että sanat ovat kulkeutuneet lainoina suomesta ruotsalaisiin naa- 
purimurteisiin ja niistä uudelleen palanneet suomeen tai ainakin vaikut
taneet suomalaisen sanan muotoon». Alaviitteessä kirjoittaja kuitenkin 
esittää, että »luultavampaa on, että mainittu Kokkolan murteen sana on 
laina suomesta». — Sirelius (Sperrfischerei 341) pitää ven. sopa ’das visi
tieren’ suomen vuoro 'der gang zum visitieren’ -sanasta lainattuna. Kalima 
(SUST X U V  19) pitää venäjän Bopa-sanaa omaperäisenä slaavilaisena 
sanana, kuten jo  Mikkolakin (SUST VIII 105: russ.) (dial. Archang.) Bopa 
'Untersuchung der fischergeräte und auswählen der fische aus ihnen’. 
Prof. Niemisen huomioiden mukaan vuoro-sana on liettuankielistä alku
perää.

50 Korhonen (Suomalaisten vanhasta ajanlaskusta 5 ja 83) huomauttaa, että
yön ja päivän yhdistelmä vuorokausi on kaikkialla tullut ajanlaskuun vasta 
myöhään.

51 SS: Kankaanpää (I. Mäkelä: »Osuus myllyyn joka neljäs yö tarkoitti joko
myllyosuuksien lukua tai jos osuuksia oli vähemmän, niin tuli vuoro niin
usein uudelleen»), Alavus, Himanka. Nikander, Kvarnrotar 174.
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ja se tunnetaan Pohjois-Satakunnassakin.52 Näin vuoro-sana rupesi 
lopulta tarkoittamaan enemmän myllyosuutta ja sen suuruutta 
kuin jauhatusvuoron palaamisaikaa. Kokonainen myllyvuoro siis 
merkitsee koko osuutta eli vuorokauden kestävää jauhatusaikaa.53 
Tämä vuoro-sanan kaksinainen merkitys johti toisinaan ristirii
taan ja väärinkäsityksiin.54 Toisin paikoin vuoro-sanaa ei tässä 
merkityksessä käytetä, vaan puhutaan ylimalkaan myllyn osuu
desta tai osasta sekä osamyllystä.55

Selvin myllyosuuden arvoa ilmaiseva määritys saatiin ns. 
o s a l u v u s t a .  Tästä merkitsemistavasta, joka siis osoitti, kuinka 
mones osa myllystä kullakin osakkaalla oli, on mainintoja jo keski
ajalta. Liedossa oli 1421 eräällä kylällä Nautelan myllystä kol
mannes, ja Karjaalla mainitaan 1457 erään miehen omistaneen 
Mustionjoen myllystä neljänneksen. V:lta 1466 on tieto, että 
Messukylä omisti Tammerkosken Vahteran myllystä kaksi kol
mannesta lopun kuuluessa Tammerkosken kylälle.56 Ilmeisesti 
noiden enimmäkseen kyläkunnallisten (ehkä voisi myös sanoa 
kollektiivisten) myllyosuuksien suuruus ja laskemistapa perustui 
myllykosken maanlain mukaiseen jakoon naapurikylien kesken. 
Varsinkin Pohjanmaan 1600-luvun asiakirjoissa on runsaasti esi

62 »Vuorolla tarkoitetaan kunkin osakkaan osuuden määrää», selittivät Ku- 
halan myllyn osakkaat oikeudessa 1931 (Tammelan khl.-oikeuden pöytä
kirjat 3. 6. 1931). Nikander, Kvarnrotar 172. Isonkyrön kesäkär. 1671, ss 2. 
Uudenkaarlepyyn kär. 1675, ss 3:50. Paulaharju, Härmän aukeilta 63—4. — 
SS: Ikaalinen (Kalle Uusitalo), Hämeenkyrö (M. Myllyharju) ja Tyrvää 
(Frans Törmä: »lahkonmyllyissä oli osakeperusteena tai yksikkönä vuoro»), 
Isonkyrön kesäkär. 1671, ss 2, Vähänkyrön talvikär. 1673, ss 3: 46.

63 SS: Laitila ja Rusko, Kiukainen, Hämeenkyrö, Viljakkala. Mouhijärvi, 
Tyrvää, Koskenpää, Laihia, Kuortane, Kälviä, Ähtäri. Samaa tarkoitti useim
miten se, kun sanottiin jokaisen osakkaan jauhattaneen vuorokauden ker
rallaan (SS: Kalanti, Yläne, Tarvasjoki, Punkalaidun).

54 Forssan Kuhalan myllyn vuökraaja-omistaja tahtoi v:n 1931 oikeudenkäyn
nissä tulkita myllyn osakkaiden antaman myönnytyksen, jonka mukaan 
jokainen heistä maksaa vuokraajalle 4 kappaa jyviä vuoroa kohti, siten, 
että mainittu määrä olisi maksettava joka kerta kun osakas käy vuorol
laan myllyssä, kun hänellä siis on myllyvuoro. Myllyn osakkaat olivat 
kuitenkin kansanomaisen myllyoikeuden mukaan tarkoittaneet vuorolla 
yhtä koko myllyosuutta, joten he joutuivat maksamaan vain 4 kappaa 
vuodessa koko osuutta kohti, ja niin asia ratkaistunkin kaikissa oikeus
asteissa. KO:n tuomio Kuhalan myllyriidassa 23. 3. 1933.

65 SS: Alavus, Kalajoki.
56 Liedon talvikär. 1693, kk 10:89—92. FMU IV 124, 255 (Tammerkoski). 

Kangasalan Hietalahden kylällä oli 1627 neljännes eräästä myllystä (Kan
gasalan kär. 1627, nn 1:174).
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merkkejä siitä, miten samalla määrityksellä ilmaistiin myös yksit
täisiä myllyosuuksia. Siten Vöyrin maanjakoluettelossa 1608 
ilmoitetaan sikäläisten yhteismyllyjen osuuksia tällä tavoin mur
tolukuina: % , % , % , Vs, 7 0 . Tuomiokirjoissa on samanlaisia mer
kintöjä: kolmannes (Ilmajoella 1640), kuudennes (Laihialla), 
neljännes (Kyrössä 1658) jne.57 Niinikään käytettiin perunkir
joissa samaa omistusta merkitsevää määritystä. V . 1748 esim. 
mainitaan Jokioisilla erään talon omistaneen seitsemännen osan 
kahdesta jalkamyllystä, ja samalla vuosisadalla oli Alavetelissä 
eräällä Teerijärven talollisella jauhomyllystä neljännes ja kahdesta 
sahasta kahdeksannes kustakin.58

Osalukumääritystä tasaisin murto-osin on meillä epäilemättä 
jo vanhastaan käytetty talonpoikien keskeisissä yhteistoiminnoissa 
ja laitoksissa. Siten oli asian laita esim. nuotta- ja kaskikun- 
nissa 59, samoin kalastusveneiden ja laivojen omistuksessa sekä 
kalastamojen käytössä.00 Myös teollisuusyhtiöissä osaluku oli 
varsin yleinen etenkin 1700-luvulla.61

57 VA 4861 d: 68. Akerblom, m.t. 326—7. Ilmajoen kär. 1640, rr 5:8. Laihian 
talvikär. 1635, rr 3:133. Ison- ja Vähänkyrön syyskär. 1658, rr 10: 624. Vrt. 
Voionmaa, Suomalaisia keskiajan tutkimuksia 189, 198—9.

58 Aaltonen, LH 98. Saima Nirvi, Talonpoikaistalon rakennuksia 120.
69 Bouppteckning och arvskifte efter bonden Johan Gabrielsson Pirilä, död

1811, frän Pedersöre, Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja XXIV 218—21 
(mainitaan mm. Vs nuotasta, Vi8 nuottaveneestä, 2/is veneestä, V27 tuuli
myllystä jne.). Virtanen, VS 175, 177. Voionmaa, Suomen karjal. heimon 
hist. 303—4 (yhteisnuotan omistuksissa oli sellaisia osia kuin V2, Vs, Vi). 
Suomen Museo 1925: 59, 72.

60 Kalastusveneistä ks. Virtanen, VS 189—190. Laivaosuuksista, joista on mai
nintoja jo  keskiajalta, tapaa 1700- ja 1800-luvuilta tarkkoja tietoja. Kuutti- 
kunnissa (skutlag) oli talonpojilla erisuuruisia osuuksia: 1/2, 1/s, 1/4 '/« jne. 
(.Nikula, Tenala och Bromarfs socknars hist. I 416, 418). — Kruunulta 
vuokratuissa kalastamoissa käytettiin niinikään 1/3, V4, Vs yrns. osuuksia, 
esim. 1753 Pielisjärven Pankakosken kalastamossa: 1/4, */4, 1/s ja s/a (Aulis 
Könönen, Pohjois-Karjalan kruununkalastukset 22). Saalis jaettiin samassa 
suhteessa, kuten 1845 Kokemäenjoen Nähälän tokeessa, josta Nähälän rust
holli sai *U ja Vuolteen säteri Vs (Brofeldt, Selostus Kokemäenjoen pato
ja nuottakalastuspaikkojen omistus- ja käyttöoikeudesta 56).

61 Halila mainitsee tutkielmassaan »Teollisuusyhtiöiden alkuhistoriaa» (145) 
Porin tupakankehräämön yhtiöosuudet 1700-luvulta: Vie, 2/ie, V12, 3/is ja 
V32. — Yhtiömuotoon verrattavissa oli säätyläisten yhteismylly. Nurmijär
veltä mainitaan 1757 Raalan rälssisäterin ratasmylly, josta luutnantti von 
Essen omisti Vi», notaari Adlercreutz Vs, kapteeninleski Sofia von Wikhard 
Vs ja hänen lapsensa '/s. Osuudet olivat perinnönjaon kautta näin jakaan
tuneet (Myllyasiakirjoja II: 227—236).
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Kyläosuusperiaate, jonka mukaan kukin kylän osakas oli 
oikeutettu saamaan osuuden yhteismyllystä »efter andel i byn», 
»efter sijn lätt», »efter lätt och andel», »efter öre och ortugh» tai 
»pro quota», 1600-luvulta lähtien myös »efter mantal», toi yhteis- 
myllyjenkin omistussuhteisiin epätasaisia murto-osia sitä mukaa 
kuin taloja jaettiin.82 Niin epätasaiset murto-osuudet, joissa osoit
tajatkin vaihtelivat ja joista Ulvilan kihlakunnan myllyveroluet- 
telo vrlta 1875 (taulu 33) antaa hyvän kuvan, perustuivat talojen 
manttaalin mukaisiin koskiosuuksiin. Epäillä kuitenkin täytyy, 
olisiko näin tarkkaa jakoa noudatettu myös itse lahkonmyllyn 
rakentamisen ja käytön suhteen, koskapa silloin olisi jälkimmäi
seen nähden pitänyt käyttää tuntijakoa, josta Satakunnan alueelta 
ei ole tietoja.63 Talojen vero- ja manttaaliarvot olivat niinikään 
pohjana, kun esim. Torniojoessa laskettiin yhteisten kalastusapa- 
jien nautinta- ja saaliinjako-oikeus koskiäyreittäin, mikä johti 
varsin epätasaisiin osalukuihin.64 Manttaaliperusteesta tuli osa- 
lukuperiaate myös sellaisiin yhteisverotuksella suoritettaviin töi
hin kuin kirkon ja pitäjän yhteisten rakennusten tekemiseen ja 
ylläpitoon.65 Nimikään nuottakuntien kokoonpanoon tuli tätä 
tietä epätasaiset osuusluvut. Oravaisten kirkonkylässä oli 1766 
asukkaiden keskisessä yhteisnuotassa seuraavat osuudet: 17/ 82, 
ls/s 2, 19/ 32, 41/ 96, 7a, 27 .,8/ V , C2 ja 7 e, yht. 3 107/ 192 manttaalia.66

62 Esim. Uudenkirkon syyskär. 1600 (VA 220: 51). Kangasalan ja Oriveden syys
kär. 1629, nn 2:358. Kyrön syyskär. 1641, rr 5: 84. Ison- ja Vähänkyrön 
kevätkär. 1646, rr 6:141, Kyrön kesäkär. 1650, rr 7:164. Laihian talvikär. 
1652, rr 7: 416. — Lang—Haataja, Omistusoikeudesta Suomen vesiin 88. Vrt. 
Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 298—9.

63 Waren huomauttaa (Tutkimus taloudellisista oloista Kuortaneen kihlakun
nassa 13), että Kuortaneen khl:n hämäläisissä kunnissa on manttaalimurto- 
jen nimittäjänä harvoin suurempi kuin 2-numeroinen luku, pohjalaisissa 
sitävastoin ovat 3-numeroiset nimittäjät kaikkein tavallisimpia, eivätkä 
4-numeroisetkaan ole harvinaisia. »Sekavin maanmittausjaon kautta syn
tynyt manttaalimurto tavataan Lappajärvellä, jossa kolmen talon manttaali 
on 551/4608. Sovintojaon kautta on Vintalassa syntynyt 1073/46656.»

6« Vilkuna, Siian Uppoamisesta Torniojoella 68, 74. Jutikkala, m.t. 260.
65 Suolahti, Suomen pappilat 178—9.
66 Akerblom, m.t. 305. — Osaluvun mukaisessa suhteessa säännösteltiin talojen 

kesken yhteisten niittyjen ja ruohojärvien käyttö (Luukko, Kansanomai
sen yhteistoiminnan jäljiltä Yhteishyvä 29. 9.1939).
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3. Myllyosuuksien suuruussuhteet eri aikoina.

Myllyosuuden suuruuden perusteena oli puhtaasti talonpoi
kaisissa oloissa ja lahkoissa talon oman jauhatustarpeen tyydyt
täminen, siis sama näkökohta kuin yleensä ns. käyttölahkoissa.67 
Kun useimmilla naapureilla viljan käyttö oli kutakuinkin saman
suuruinen, varsinkin 1700-luvun puoliväliin, johon asti talojen 
halkomisen esteenä oli suuria rajoituksia88, normaalinen suhde oli 
se, että myllylahkon jokaisella osakkaalla oli yhtä suuri osuus, siis 
koko vuoro. Tuomiokirjoista ei tähän useinkaan saa suoranaista 
todistusta, sillä riitajutuissa harvoin lueteltiin lahkon kaikki osak
kaat, vielä vähemmin ilmaistiin heidän osuuksiensa suuruus. Toisi
naan kuitenkin sanotaan selvästi, että yhteismyllyn kaikki osuu
det olivat yhtä suuret. Siten mainitaan Varsinais-Suomesta 1600- 
luvun lopulla myllylahkoja, joiden osakkaat olivat tasa-arvoiset. 
Niissä myllyjä koskevissa katselmus- ja veroluetteloissa, joissa 
jokainen osakas esitetään nimeltä, ei yleensä mainita mitään 
osuuksien suuruudesta. Mutta siitä päätellen, että 1600-luvun 
loppupuoliskon ja 1700-luvun alkupuolen myllyveroluetteloiden 
mukaan suuri osa lahkoista, paikoin puolet niistä, oli sellaisia, 
joissa jokaisen talollisen myllyvero oli yhtä suuri, on noiden 
myllykuntien osuuksien tarvinnut olla keskenään yhdensuurui- 
set, Esim. Someron pitäjän Pitkäjärven kylänmyllyn kaikki 13 
taloa maksoivat vuosina 1687— 1703, jolta ajalta jokainen osakas 
erikseen mainitaan, yhtä paljon veroa kukin, vaikka kappamäärä 
saattoi eri vuosina vähän vaihdella; vuosina 1670— 87 Tammelan 
Portaan myllyn 10 osakasta maksoi niinikään myllyveroa yhtä 
paljon kukin.69

Myös muistitiedon mukaan olivat jäsenistöltään tasa-arvoiset 
myllylahkot yleisiä. Siten Lounais-Hämeen yhteismyllyissä oli

67 Osuusperusteena oli vuotuisen jauhatuksen tarve: SS: Loimaa, Kuhmoi
nen, Pihlajavesi, Keuru ja Multia, Äänekoski, Karstula, Kivijärvi, Laihia, 
Kuortane; »vuorojen luku», joka oikeastaan tarkoitti samaa: Kankaanpää, 
Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Tyrvää; myös »säkkiluku»: Tyrvää; »Koko osuus 
merkitsi sitä, että sai käyttää kaiken viljansa» (Pertteli ja Somerniemi). 

es Haataja, Maaoikeus I 185—6. Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 466 (v:n
1747 halkomisasetus).
Liedon talvikär. 1693, kk 10:21. Mynämäen ja Lemun kesäkär. 1699, kk 
16:99—100. Sääksmäen khl:n myllyluetteloita v:lta 1670—1708: 8024, 8030, 
8072-3, 8077, 8111—17.
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enimmäkseen käytännössä koko vuoroja eli osuuksia; torpparit
kin, missä heitä lahkoon kuului, olivat tässä suhteessa tasa-arvoi- 
set talollisten kanssa. Paikoin ei edes tunnettu kokovuoroa pie
nempiä myllyosuuksia.70 Korpilahdella oli Saakosken lahkon- 
myllyssä kolmesta kylästä yht. 32 osakasta, joukossa torppareita- 
kin, ja kaikilla oli koko vuoro. Pälkäneen Luikalan Tyryn myl
lyssä oli niinikään joka talolla yhtä suuri osuus, samoin Längel
mäen Myllykosken 6-jäsenisessä lahkossa. Punkalaitumen Havio- 
kosken myllyssä oli 7 osakastalolla kullakin koko vuoro, ja Huit
tisten Nanhian Isonrattaan osakkaat olivat 1871, tehdessään sopi
muksen myllärin kanssa, kaikki yhdenarvoisia. Liljendalin Säv-1 
träskin kylässä oli 12 talollisella niinikään yhtä suuri mylly- 
osuus.71 Yhdensuuruisia myllyosuuksia on siis eniten ollut Hä
meessä, Uudellamaalla ja Satakunnassa. Alkuperäiset olosuhteet 
olivat muistitiedon mukaan muualla jo suuresti muuttuneet, Var
sinais-Suomessa etenkin oli syntynyt paljon yksityismyllyjä ja 
Pohjanmaan jokialueella taas oli myllyosuuksien jako kehittynyt 
pitkälle (s. 143).

Talojen viljantuotto ja jauhatustarve saattoi kuitenkin —  
varsinkin kaskiviljelyksen Länsi-Suomessa vielä näytellessä 
suurta osaa —  olla siksi paljon erilainen, että se vaikutti mylly- 
osuudenkin suuruuteen. Toiset tulivat toimeen puolellakin osuu
della, jotkut taas eivät kokonaisellakaan. Osaosuuksista olivat 
yleisimpiä puoliosuudet. Sellainen mainitaan Asikkalasta 1494, 
puolen yön osuus taas Sääksmäeltä 1547. 1600-luvulta tunnetaan 
edelleen jokunen puoliosuus72, mutta myös sitä pienempiä. Ilma
joelta esim. mainitaan 1654 %  vuorokauden osuus.73 Varsinkin myö

70 SS: Yläne, Hämeenkyrö, Kalanti, Karstula, Kivijärvi. Aaltonen, LH 88—97, 
105. Omat ker. Pertunmaalta (Veenpään ratasmylly).

71 Omat ker. Korpilahdelta ja Punkalaitumelta. Edv. Mikkola, Kylästä ja 
kylärahilta 16 (Pälkäne). Toivonen, Muistelmia kotiseudusta 192 (Längel
mäki). SS: Huittinen (Nanhian sopimus). Allardt, Liljendal sockens hist. 
142, 331.

72 AH VI 263. VA 3697: 55. Kun vähän yli sata vuotta myöhemmin Liuttu- 
lan kylän osuus ilmoitettiin kolmannekseksi koko myllystä, niin joko on 
välillä tapahtunut Liuttulan osuuden tuntuva pienentyminen tai sitten 1547 
olikin myllyssä kahden viikon vuorokierto (s. 235) ja tuon kolmannen osak
kaan osuus silloin peräti 7 yötä. Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 454. Virta
nen, VS 71.

73 Ilmajoen kesäkär. 1654, rr 8:347.
9
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hempinä aikoina liityttiin myllylahkoon myös jo alun perin hyvin
kin eri suurin osuuksin. Jalasjärvellä sopivat 1840 viisi talollista 
ja muudan torppari yhteismyllyn rakentamisesta siten, että kaksi 
heistä sai V 4, kaksi l/ 8, yksi '/„  ja torppari V 12 (s. 193). Satakun
nassa oli ja on ollut näihin asti varsin erisuuruisia myllyosuuksia. 
Kun Kokemäellä perustettiin 1883 Harolan mylly, se jaettiin 
neljän osakkaan kesken siten, että Vitikkala sai 27/ 80, Huru sa
moin 27/ S0, Kopu 16/ 80 ja Tessu 10/80. Vitikkalalla ei tässä ollut 
manttaaliansa (1/ e) vastaavaa myllyosuutta, mutta sillä oli lisäksi 
Rusthollin ratasmyllystä 3/„; tämän myllyn muista osuuksista 
kuului Rudangolle 2/„ ja Niskalle 1/ e.74 Kiukaisten Eurakos
ken Idänpuoleisesta myllystä, joka kuuluu 17 talolliselle, on muu
tamilla puoli vuoroa, eräillä 1/ R ja jollakulla Vie- Loimaan Hirvi
kosken Ylisen lahkon myllyssä oli ainakin vielä vuosisatamme 
alussa, paitsi koko ja sitä suurempia osuuksia, myös yhdeksällä 
talolla V 4 ja kahdella talolla V 8 vuoroa.75 Pohjois-Satakunnassa on 
ollut käytännössä yhden ja kahden vuoron lisäksi puoli- ja neljän- 
nesvuoroja. Pohjanmaalla taas sellaiset myllyosuudet kuin kolman
nes, neljännes, viidennes ja kuudennes ovat olleet melko yleisiä. 
Omistus- ja nautintamuodoissa, joiden pohjana ei ollut manttaali, 
olikin käytännössä murto-osuuksia, joissa vain nimittäjät olivat eri
laiset. Mutta yhteisen kiinteän omaisuuden käytössä, kun se nojau
tui talojen kylä- eli vero-osuuteen, murtoluvut, joiden osoittajakin 
vaihteli, tulivat valtaan, kuten edellä näimme, sitä mukaa kuin 
talojen jakaminen edistyi, mikä varsinkin 1800-luvulla oli huo
mattava.76

11 Jalasjärven sopimuskirja maist. T. Vuorelalla. Harolan myllyn sopimus 
SS:n arkistossa. Vanhaa Satakuntaa 506. VA Kokemäen henkikirjat v:lta 
1883.

73 Omat ker. Kiukaisista (Juho Heikkilä ja Oskari Lehtinen). Loimaan Hir
vikosken Ylisen lahkon paperit. Lepistö, m.k. 183. SS: Mouhijärvi ja Hä
meenkyrö.

70 SS: Laihia, Kälviä, Kalajoki, Ähtäri. Myös Hämeessä: SS: Jämsä ja Kor
pilahti. — Jotkut Itä-Karjalasta ja Inkeristä kerätyt tiedot osoittavat, että
sielläkin myllyosuudet olivat eri suuret talojen jauhatustarpeen erilaisuu
desta johtuen. Paatenen kunnan Suolapohjan myllyssä, joka oli viiden
Korniloff-nimisen talon yhteinen, oli kahdella näistä suurempi myllyosuus
kuin muilla, koska nuo isännät olivat ostaneet myllyn kivet. Rukajär
ven Ontajärven yhteinen kylänmylly oli rakennettu tuissa (henki)-luvun 
mukaisesti: suuremmilla taloilla oli näet enemmän jauhatettavaa kuin pie
nemmillä. Inkerin Lempaalassa oli Korkeenmaan ja Suur-Kaitalan kylillä 
yhteinen vesimylly, jossa isommilla taloilla niin ikään oli suurempi osuus 
kuin pienemmillä (SKS: E. Ä. Virtanen).
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Jolloinkin mainitaan myös y h t e i s -  eli p a r i o s u u k s i a ,  
so. koko osuuksia, joita kutakin omisti kaksi henkilöä ja joissa siis 
oli kaksi puolta vuoroa yhdessä. Nämä olivat syntyneet kahdella 
eri tavalla. Ensinnäkin veljekset, jotka olivat jakaneet isänsä 
talon kahtia, nauttivat emätalon kokonaista myllyosuutta jatku
vasti yhdessä, tosiasiallisesti kummankin omistaessa puolen 
osuutta. Tammelan Kydön kylässä olivat Hannulan ja Kirstilän 
talot nähtävästi siitä lähtien, kun ne 1700-luvun loppupuoliskolla 
halottiin, omistaneet Kuhalan lahkonmyllyssä yhdessä koko vuo
ron, kunnes jälkimmäisen osuuspuolisko hävisi talon myynnissä 
tällä vuosisadalla. Myös eri taloilla oli tällaisia keskinäisiä yhteis- 
osuuksia. V :n 1664 myllyveroluetteloissa mainitaan Tammelan Li- 
nikkalan myllyssä kahdella kylän isännällä, jotka nimistä päätellen 
eivät olleet veljeksiä, olleen yhdessä osuus, ja yhdessä he siitä mak
soivat veronkin. Niinikään oli saman pitäjän Haudankorvan 
lahkossa 1680 kahdella miehellä, jotka eivät hekään nimiensä 
puolesta sopineet veljeksiksi, yhdessä myllyosuus. Oriveden 
käräjillä 1646 kävi selville, että kaksi Pitkäjärven kylän isäntää 
omisti Pääskylän yhteismyllystä yhteensä yhden vuorokauden 
osuuden. Tällaiset osuudet voinee selittää siten, että toinen puoli 
osuudesta on myyty tai peritty.77

Muistitieto mainitsee puolivuoroja kautta myllylahkoalueen.78 
Eräillä seuduilla oli puoliosuuksia, joiden omistajilla oli oikeus 
toimittaa vain tietynalaiset jauhatukset, Perttelissä esim. ns. 
sekajauhot, Kosken T.l:n Tuimalassa tähkät. Puoliosuus saattoi 
olla alkuperäinen. Se perustui silloin talon vastaavaan jauhatus- 
tarpeeseen ja sen mukaan suoritettuihin myllyn rakennuskustan
nuksiin. Mutta monesti puoliosuus ja vielä useammin sitä pie
nempi myllyosuus on syntynyt jakoteitse (s. 142).79

Esimerkkejä siitä, että talolla oli samassa lahkossa k a k s i  
m y l l y o s u u t t a ,  löytää parhaiten myllyveroluetteloista. Tam
melan Linikkalan lahkossa maksoi 1600-luvun lopulla neljä osa

77 Aaltonen, LH 108. Sääksmäen khl:n myllyveroluettelot 1600-luvulta. Ori
veden syyskär. 1846, nn 4: 281 v.

78 SS: Laitila ja Rusko, Koski T.I., Kokemäki, Punkalaidun, Hämeenkyrö, 
Kuhmoinen, Kuortane, Ähtäri. Aaltonen, LH 105—6, 136. Virtanen, Kuvauk
sia 76. Lepistö, Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 183.

79 SS: Pertteli. Omat ker. Koskelta T.l. (J. K. Saarinen). Aaltonen, LH 108.
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kasta 71/2 kappaa veroa, kaksi osakasta 15 kappaa, joten jälkim
mäisillä näyttää olleen kaksi osuutta kummallakin, minkä myö
hemmät tiedot vahvistavatkin (ks. alempaa). Saman pitäjän Hau- 
dankorvan myllyssä oli 1693— 1708 eräällä osakkaalla veroa kaksi 
vertaa enemmän kuin muilla: todennäköisesti hänellä oli kaksi 
osuutta. 1600-luvun lopulla maksoivat Tammelan Hevoniemen 
myllyn osakkaista muut tasa-arvoisesti paitsi eräs säätyläisrouva 
kolminkertaisesti. Samaan aikaan Torron myllyssä oli neljällä 
osakkaalla veroa 6 % , yhdellä 13 %  ja yhdellä 20 kappaa, joten 
Viimeksimainitulla talolla näyttää olleen kolmekin osuutta. Toi
sinaan nimenomaan mainitaan, että jollakulla osakkaalla on kah
den talon osuudet, kuten v:n 1687 luettelossa Someron Sylvänän 
lahkossa.80 —  Kun sitten lähiseudun taloja yhdistettiin kar
tanoksi taikka yhden omistajan käsiin muuten joutui taloja, 
joilla kullakin oli vuoro samassa myllyssä, kerääntyi tällä 
tavoin yhdelle omistajalle useita myllyosuuksia. Siten Tamme
lan Kuhalan lahkonmyllyssä oli Viksbergin kartanolla 4 koko- 
vuoroa; kartanoon olikin yhdistetty neljä niistä taloista, joilla 
vielä v:n 1841 myllyveroluettelon mukaan oli osuus tuosta myl
lystä. Lisäksi Viksbergiin kuuluneella Hakalan kartanolla oli ja 
on niiden kolmen talon vuorot (Houkan, Salkon ja Mattilan, jotka 
1800-luvulla yhdistettiin kartanoon.81

Vielä lahkolaitoksen murrosaikana kahden tai useamman 
myllyosuuden omistus oli tuttu ilmiö. Toisinaan isoilla taloilla oli 
alun perin kaksi vuoroa, joskus kolmekin.82 Toisinaan nuo lisä- 
osuudet olivat kuitenkin tulleet taloon jäljestä päin ja eri tavoin. 
Punkalaitumelta mainitaan tapaus, että myllykosken omistaja oli

80 Sääksmäen khl:n myllyveroluettelot 1600- ja 1700-luvuilta.
81 Hollolan ja Tennilän syyskär. 1640, ee 4: 78. Oriveden kär. 1682, nn 4: 42. 

Aaltonen, LH 109—110. Viksbergin kartanon osuudeksi ilmoitettiin khl.- 
oikeuden pöytäkirjassa 28. 8. 1931 kolme vuoroa, mutta ennen v. 1844 teh
dyssä luettelossa (liitteenä khl.-oikeuden pöytäkirjassa 11. 3. 1931) maini
taan: »Viksberg och Mikkola turer 4, Eskola och Heikkilä tur 1». Nämä 
talot yhdistettiin 1850-luvulla mainittuun kartanoon. Aaltonen, Vanhan 
Forssan elämää I 102—5. — Milloin sama talo omisti kaksi osuutta, esim. 
kaksi neljännestä, oli oikeampaa merkitä 2A kuin %, koska osuudet oli 
pidettävä erillään toisistaan.

82 SS: Kalanti, Yläne, Tyrvää (Frans Törmä), Punkalaidun (Hilja Moisio), 
Kankaanpää, Kiukainen, Hämeenkyrö, Viljakkala, Mouhijärvi, Hollola, 
Asikkala, Kuhmoinen, Laihia, Kälviä, Kuortane (3 vuoroa). Aaltonen, LH 
110 (Tammela).
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saanut palkkioksi kosken luovuttamisesta useita vuoroja. —  Tam
melassa oli Linikkalan Uudella-Similällä aikanaan ollut peräti 
4 osuutta, joista se oli luovuttanut kolme vieraille. Kun talo ei ollut 
1800-luvulla muita suurempi, se lienee saanut lisäosuutensa siten, 
että sillä oli vuoro kaikissa niissä kolmessa lahkonmyllyssä, jotka 
1786 yhdistettiin (s. 117), Tammelan Portaan lahkonmyllyssä oli 
eräällä Ojaisten isännällä kaksi vuoroa sen perusteella, että hän 
oli saanut toisen vuoron palkkioksi myllyn kivien teroittamisesta; 
näin on saattanut olla asian laita jo v:sta 1693 lähtien, jolloin 
eräälle Ojaisten isännälle tuli kaksinkertainen myllyvero.83 Loi
maan pappilalla on Hirvikosken Ylisen myllyn lahkossa kaksi 
kokovuoroa, niinkuin Punkalaitumen pappilalla oli Haviokosken 
lahkon myllystä 2 vuoroa. Saman pitäjän Kelkan talolla oh Jalas- 
joen myllystä samoin 2 osaa, ilmeisesti molemmat alun perin. Mutta 
Punkalaitumen Perttulan talolla oh Vanttilan myllyyn 2 osaa sen 
perusteella, että talon yhteyteen oli aikanaan ostettu toinen talo, 
jolla myös oli ollut myllyvuoro. Samasta syystä Muuramen Hau
talan talolla oli yhteismyllystä 2 osuutta. Kankaanpään Santas- 
kylän myllyyn oli Hietaojan talolla kaksi osuutta sen perusteella, 
että talossa oli kahdet asujamet. Kiukaisten Harolan lahkossa oli 
neljällä talolla kaksi vuoroa kullakin ja yhdellä peräti 4 —
Tietoja on eri tahoilta myös puolentoista vuoron osuuksista. Esim. 
Punkalaitumen Ryskarinkosken lahkonmyllyssä oli kolmella 
osakkaalla 1 V-2. vuoroa, neljällä yksi kullakin (ilmeisesti jako oli 
alkuperäinen). Mainitussa Loimaan Hirvikosken Ylisen lahkon 
myllyssä oli ainakin vielä 1908 kahdella talolla 1 (4 vuoroa kum
mallakin.84

83 SS: Punkalaidun. Aaltonen, LH 109—110.
84 Omat ker. Punkalaitumella (Lähti, Jylhä, Hellä), Kiukaisista (O. Lehtinen) 

ja Muuramesta (Hautala). Punkalaitumen Kostilan lahkonmyllystä, joka 
sijaitsi Haukan eli Haviokoskessa, oli seuraavat vuorot: 4 talolla koko, 
4 talolla puoli ja yhdellä (pappilalla) 2 vuoroa. Myöhemmin Läh
din talo, jolla oli ensin puoliosa, osti lisää toisen puoliosuuden (Juho Lähti).
— Satakuntalaisen osakunnan keräykset Kankaanpäästä 1939 (Brita Ryd
man). Loimaan Hirvikosken Ylisen lahkon paperit. Lepistö, m.t. 183 (talo, 
jolla 2 myllyvuoroa, oli hankkinut myös jonkun toisen vuoron).
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4. Myllyosuuden jakaminen ja omistuksen 
siirtäminen.

Edellä on ohimennen tullut mainituksi myllyn osakkaaksi 
päästyn myös osuuden oston taikka perinnön kautta. Tämä mene
telmä olikin melkein poikkeuksetta myllylahkojen kirjoittamatto
mien sääntöjen mukainen. Meillä on tietoja myllyosuuksien kau
poista ja perinnöksi jättämisestä 1400-luvulta lähtien. V. 1432 
selvitettiin Mynämäen käräjillä, että Pentti Tuokila (Mietoisista) 
oli Raukkaankoskesta ostanut yhden osuuden ja että hänellä siitä 
oli myös 2 isoisänsä perimää osaa; oikeus katsoi, että Tuokilalle 
kuului koskesta kaikkiaan 5 osaa. —  Myllyosuuden kauppa käsitti 
joko yksinomaan osuuden myllyhuoneeseen ja laitteisiin taikka 
sen ohella myös osuuden myllynpaikkaan, vaikka harvoin näitä 
kahta puolta nimenomaan erikseen mainitaan. Eräs Valkeakos
ken myllynkauppa v:lta 1565 näyttää esittävän sellaista ta
pausta, että myllyn tai myllyosuuden kauppaan ei kuulunut 
koskiosuutta. Mainittuna vuonna Hogenskild Bielke osti sikäläi
siltä talonpojilta erään myllyn »rautoineen ja kaikkine sisustoi- 
neen» maksaen kolmen kylän talollisille 50 mk, eräälle neljännen 
kylän miehelle 5 ja vielä eräälle osakkaalle 15 mk. Todennäköi
sesti Bielke osti jokaisen osuuden erikseen, mutta ilmeisesti 
kauppa ei samalla käsittänyt ainakaan kaikkien koskiosuutta. 
Sama aatelismies maksoi näet 20 vuotta myöhemmin kolmen 
ensinmainitun kylän talollisille vielä »myllynpaikasta» 20 mk.85

86 FMU III 39—40. Kun tuo Mietoisten tuomio vahvistettiin 1472 laamannin- 
käräjillä, puhutaan ensin vain myllyhuoneesta, sitten myllynpaikan ja kos
ken puoliskosta, ikään kuin kysymyksessä olisi kaksi eri asiaa (FMU IV 
365: — — Thomas Oleffson kaerde til Olaff Rauala on then offuan querna 
lumet, som Täkila borde haffua aff tilförende, och om en halff querne 
stadh och fors som hän hade aegnedh sich sidhan för: de Thomas fader dödh 
b le ff ). Virtanen, VS 66. — Ruotsin suurissa myllykeskuksissa oli myl
lyosuuksien kauppa yleistä jo  1300- ja 1400-luvuilla. Esim. Norrköpingissä 
siihen osallistuivat valtaneuvokset, laamannit, piispat, kirkkoherrat, por
mestarit ja porvarit. Senkin jälkeen kun Norrköpinginvirran maa- ja vesi
oikeus kuului kruunulle tai sen antamana läänityksenä rälssimiehille taikka 
kirkolle ja hospitaaleille, siellä myytiin myllyjä ja myllyosuuksia, mutta 
ne käsittivät vain rakennuksen ja irtaimiston. Myllyistä piti vuosittain 
maksaa vesivoiman omistajalle maanvuokraa. Noissa kaupoissa oli kui
tenkin paremminkin kysymys senaikaisten yhtiöitten osakkeista kuin mei
dän lahkonmyllyjemme kaltaisista osuuksista. (Ringborg, Kvarnarne i Norr- 
köpings ström 23, 39.) — Bidrag III 188. — Jutikkala (Sääksmäen pit. hist.
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Kun kysymys koskiosuuden omistamisesta koski varhaisempina 
aikoina vain ulkokyläläisiä, ja heillekin oli myllyn nautintaoikeus 
pääasia, ei kaupanteossa tarvinnut asiaa sen tarkemmin selvittää. 
Siten ilmaistaan pelkällä mylly-sanalla osuuden osto 1477 Hol
lolassa sekä Liedossa 1567, jolloin muudan Kahlojan mies (ulko- 
kyläläinen) oli ostanut osuuden Kärpiön myllyyn, ja 1587, kun 
Kahlojan Heikki ja kaksi Loukinaisten isäntää myivät 11 mar
kasta osuutensa erääseen yhteismyllyyn. Kun sen sijaan Lam
milla myytiin Hyvikkälän kartanolle Kinnaskosken myllyn yhdek- 
sännes, joka vielä 1503 oli kuulunut evolaisille, mainitaan nimen
omaan myllyn ohella myös myllynpaikka. Samoin ilmoitti muu
dan isokyröläinen isäntä 1658 ostaneensa kahdelta talonpojalta 
myllyn ohella myös myllynpaikan, vieläpä myllytienkin, maksaen 
kummallekin myyjälle ( =  kummastakin osuudesta) 20 taalaria 
sekä tiestä puolen tynnyriä jyviä.86

Mutta yleensä talonpojille riitti se, että he myllyosuuden 
ostaessaan saivat sen nautintaoikeuden, ilmaisen myllynkäytön, 
koskapa ostettukin myllyosuus oli voimassa vain niin kauan kuin 
he sen puolesta osallistuivat rakennus- ja korjaustöihin sekä mui
hin kustannuksiin. Mutta kun aateliset, virkamiehet, porvarit ym. 
ostivat myllyosuuksia ansiotarkoituksessa, niin he koettivat mah
dollisuuksien mukaan liittää kauppaan myös pysyvän koskiosuu
den. Kun siten turkulainen Mikko Krankka 1600-luvun alkupuo
lella osteli edellämainitun Liedon Kärpiön myllyn osuuksia, hän 
samalla hankki myös myllyn lähellä olevan pellon, samoin erik
seen Lankilan pellon, missä oli toinen mylly. Hänen tarkoitukse
naan ilmeisesti oli saada koskiosuuden omistus kiinnitetyksi kylä- 
piiriin kuuluvaan maahan. Sama lienee ollut Voipaalan omistajan 
tarkoituksena, kun hän 1600-luvun alussa ostaessaan Sääksmäellä 
eräältä talolliselta 24 taalarilla yhden yön myllyosuuden ja toi
selta 80 taalarilla kahden ja puolen vuorokauden osuuden liitti

448) arvelee, että jälkimmäinen kauppa, josta mainitaan v:n 1588 talvikärä- 
jillä, tarkoitti saman myllyn paikkaa ja että Bielke olisi 1535 ostanut vain 
itse myllyn.

so Bidrag I 73 (Hollolan käräjillä 1477: dömdes — hans andeell frij i een Quam, 
som hän köpte af Olef —). Liedon kevätkär. 1623. cc 1: 43 (siihen sisältyy 
tieto v:n-1567 laamanninkirjasta). Karttunen, Elämää ja oloja Liedossa 168. 
FMU VI, 274, 280. — Isonkyrön talvikär. 1658, rr 10: 358. Sama talonpoika 
(Erkki Lempoinen) osti lisäksi Muurimäen jalkamyllyn 6 kuparitaalarista.
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jälkimmäiseen kauppaan vielä 3 ulkopellon sarkaa. Molemmat 
Voipaalan kylään syntyneet kartanot hankkivat käsiinsä sekä nii
den talojen myllyoikeudet, jotka he yhdistivät tiloihin, että myös 
itsenäisiksi jääneiden talojen osuudet. V:sta 1613 alkaen Voipaa
lan kartano maksoi yksinään kylän myllyveron.67

1600-luvulta alkaa olla runsaammin tietoja myllyosuuksien 
kaupoista. Mustasaaren pitäjän Tuovilan miehet valittivat 1640, 
että heidän myllylahkonsa jäsenmäärä oli myllyosuuksien oston 
kautta lisääntynyt. Ilmajoen talvikäräjillä 1652 Markus Kurikka 
osoitti perineensä Nenättömän myllystä kuudenneksen, mutta 
lisäksi lunastaneensa ja ostaneensa toisen osuuden, minkä hän 
sitten oli myynyt Pieti Kurikalle. Myös Varsinais-Suomesta on 
näiltä ajoilta muudan tieto myllyosuuden myynnistä. V. 1642 näet 
Marttilan nimismies osti osuuden Myllykylän myllyyn ja antoi 
maksuksi lehmänvuodan, puolen häränvuotaa sekä 4 kuparitaa- 
laria.88

Tapa ilmoittaa myllyosuuksien ostosta käräjillä näyttää yleisty
neen 1600-luvulla. Huudatus kävi silloinkin päinsä, kun kauppaan 
ei sisältänyt koskiosuutta,, koska kysymys oli nautintaoikeudesta. 
Lainhuuto haettiin tavallisesti kohuissa käräjissä, aina vähintään 
vuoden väliajoin kuten kiinteistökaupoissakin. Useimmiten ilmoi
tuksen teki ostaja, toisinaan myyjä. Kun lautakunta todisti kaupan 
tehdyksi laillisesti, kolmen todistajan läsnäollessa, eikä kenellä
kään ollut sitä vastaan muistutettavaa, kihlakunnanoikeus vah
visti sen.69 Lainhuudatuksissa mainitaan aina osuuden hinta, olipa 
se sitten suoritettu viljana taikka rahana; eräässä tapauksessa sano
taan rahan jatkeeksi annetun leiviskä rautaakin. Myllyosuuden 
hinta oli eri tapauksissa tietenkin hyvin erilainen riippuen osuu
den reaalisuuruudesta ja myllyn laadusta. Useimmiten ostaja

87 Liedon kevätkär. 1623, cc 1: 43. Jutikkala, Sääksmäen pit. historia 451.
88 Vaasan kesäkär. 1640, rr 5: 66. Ilmajoen talvikär. 1652. rr 7: 401. Marttilan 

talvikär. 1642, cc 5:155. Virtanen, VS 67. — Ilmajoen talvikäräjillä 1649 (rr 
6: 381) kävi eräässä kaupan vahvistuksessa selville, että muudan Kylmäjy- 
rästä kotoisin oleva mies oli ostanut myllyosuuden. — Kun 1628 mainitaan 
erään mäkitupalaisen omistaneen Kiskossa Viiarin kylän myllystä puoli 
osuutta, se lienee miehelle joutunut oston taikka perinnön kautta (VA 1861: 
16).

89 Huudatus tapahtui maanlain maakaaren 1. luvun perusteella, jossa puhu
taan eri laillisilla tavoilla saadun maan yhteydessä myös vedestä ja veteen 
rakennetuista tokeista, sekä 10. luvun nojalla, jossa puhutaan laillisen kau
pan teosta.
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oli toisesta kylästä kuin myyjä.80 Osuudesta voitiin myydä myös 
vain puoli, kuten 1648 Lapualla ja 1686 Kruunupyyssä näyttää 
tapahtuneen,91

Myllyosuuksien myynnillä oli pohjana vahva kansanomainen 
käytäntö monilla muilla aloilla. Keskiajalta peräisin olevan

8:1 Karkun talvikäräjillä huudatettiin 1624 (nn 1: 41) ensi kerran Mikko Pak
kalan ostama myllyosuus, jolla oli vuorokauden käyttöoikeus ja josta myyjä 
Esko Karju Kuljusta oli saanut 16 mk. — Oriveden kevätkäräj:llä 1665 
(nn 62:799) huudatettiin ensimmäisen kerran se osa myllyä, jonka Yrjö
Henrikinpoika Haavistosta oli myynyt 15 kuparitaalarista eräälle Jöralan
miehelle (Henrik Classon af Jorala). — Oriveden ylimääräisillä käräjillä 
1630 (nn 4: 42) muudan Längelmäen Pääskylän mies esitti myyneensä osuu
tensa Pääskylän Alaisesta myllystä ja saaneensa maksuksi viljaa yhden 
tynnyrin 10 kappaa, ja tälle kaupalle vaimo pyysi oikeudelta vahvistusta. — 
V. 1680 muudan Oriveden Rajalahden mies ilmoitti Kangasalan syyskärä
jillä (nn 5: 200) tehneensä erään Neulaniemen miehen kanssa kaupan eräästä 
myllystä ja antaneensa siitä 2 kuparitaalaria. — Oriveden talvikäräjillä 
1685 (nn 6: 1625) vahvistettiin kauppa, jolla muudan Taipaleen mies oli myy
nyt eräälle Neulaniemen talonpojalle myllyosuuden 40 viljakapasta. Ostaja 
ei päässyt oikeuttaan nauttimaan heti, koska mylly oli korjattava, minkä 
vuoksi oikeus määräsi, että myyjän oli korvattava tästä mahdollisesti ai
heutunut vahinko. Toiselta puolelta myyjä oli jo  ennättänyt osallistua kor
jaustyöhön, minkä takia ostaja määrättiin maksamaan siitä arviomiesten 
laskun mukaan.

Etelä-Pohjanmaalta seuraavat tapaukset: Ison- ja Vähänkyrön kevät
käräjillä 1655 (rr 9:149—150) Simo Heikinpoika huudatti kolmannen kerran 
(toinen kerta oli huudatettu kesäkäräjillä 1654, rr 8:312) 1649 ostamansa 
osuuden Hiirikosken myllystä; myyjä oli Hannu Mikonpoika Perälän ky
lästä, hinta 00 kuparitaalaria. — Isonkyrön talvikäräjillä 1658 (rr 10:358) 
Esko Lempoinen ilmoitti ostaneensa Yrjö Kriikulta ja Lauri Kamppiselta 
(Lars Campinen) myllyn ja myllynpaikan Kriikunkoskesta: kumpikin myyjä 
sai 20 taalaria ja ajotiestä myllyyn % tynnyriä jyviä. Sen lisäksi Esko oli 
ostanut Hannu Laurinpojalta jalkamyllyn Muurimäestä 6 kuparitaalarista 
(ks. viitettä 82). — Vähänkyrön kesäkäräjillä 1661 Esko Eerikinpoika Kuut- 
tilasta huudatti neljänneksen Tervajoen purossa olevasta myllystä, jonka 
osuuden hän oli ostanut kulisi vuotta aikaisemmin Simo Heikinpoika Pel
koselta Tervajoelta 10 taalarista sekä lisäksi »käyttänyt siihen paljon työtä». 
Kenelläkään ei ollut mitään sanomista. Toinen huudatus tapahtui saman 
vuoden syyskäräjillä, kolmas v:n 1663 kesäkäräjllä. Lautakunta todisti 
kaupan tehdyn laillisesti (ss 1). — Kun Isonkyrön kevätkäräjillä 1653 
(rr 8: 67) määrättiin muudan Palon mies maksamaan eräälle Lehmäjoen ta
lonpojalle 4 taalaria 3 mk, »mikä laskelman mukaan on jäljellä myllyosuu- 
desta», niin oli kysymyksessä ilmeisesti osuuden kauppa taikka lunastus. — 
Kyrön kesäkäräjillä 1654 (rr 8: 272) vahvistettiin myllynkauppa, joka kahden 
miehen välillä oli tapahtunut kolmen todistajan läsnäollessa: hinta oli ollut 
5 hopeataalaria. — Isonkyrön syyskäräjillä 1667 (ss 1) muudan Minnilän 
mies huudatti ensi kerran neljänneksen myllyä, jonka hän oli ostanut 
eräältä talonpojalta Palhojaisten koskesta. — Isonkyrön kesäkäräjillä 1667 
(ss 1) Heikki Pouttu huudatti toisen kerran viidenneksen myllystä, jonka 
hän oli ostanut Matti Västiltä (Wüste); ei kenelläkään ollut sanomista. — 
Ison- ja Vähänkyrön käräjillä 1636 (rr 4:36) kävi ilmi, että muudan mies oli 
maksanut Huhmarkosken myllyn viidenneksestä 16 mk ja rautaa % leiviskää. 

91 Lapuan kesäkär. 1648. rr 6:327. Kruunupyyn kär. 1686. rr 32:539.
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tavan mukaan talonpojat myivät yleisesti erämetsiä, peltokappa- 
leita ja niittyjä.92 Kyläkunnat myivät myllyputouksia vieraskylä- 
läisille93 ja samoin yksityiset kylänosakkaat ja rälssinomistajat 
myivät, vaihtoivat, vuokrasivat, lahjoittivat tai pänttäsivät koski- 
osuuksiaan tai myllynsijojaan.94

Mutta kun toisaalta kruunu oli jo keskiajalta lähtien verotus- 
syistä kieltänyt talonpoikia myymästä tai lahjoittamasta talostaan 
maakappaleita tai muita etuisuuksia, ruvettiin näitä eri aikoina 
annettuja säädöksiä, jotka sitten 1677 yhdistettiin asetukseen ve
ronalaisen maan vähentämiskiellosta, soveltamaan myös myllyn
paikkojen ja sitä tietä myllyosuuksien myyntiin,95 Kihlakunnan
oikeuksien olisi pitänyt estää myllyosuuksien siirrot jo niille 
lainhuutoa haettaessa. Mutta kuten edellä näimme, ne kuiten
kin melko yleisesti vahvistivat myllyosuuden kaupat niille lain
huudon myöntämällä; vain ulkokyläläisiltä tuo oikeus näkyy evä
tyn. Siten Laihian kihlakunnanoikeus 1654 määräsi, että erään 
Perälän miehen, joka oli halunnut myydä Kirkonkylän myllystä 
omistamansa osuuden ulkokyläläisille, oli jätettävä se naapureil
leen, joiden oli määrä maksaa siitä hänelle arviomiesten laskema 
hinta. Myös sen säädöksen voimalla, joka kielsi myymästä vero- 
maata rälssiin, estettiin myllyn kauppa. Kun Halikon käräjillä 
1623 muudan Vässilän mies valitti, että eräs Ahtialan talonpoika, 
joka oh hänelle 14 i/2 taalarista myynyt myllynpaikan myllyineen, 
tahtoi sen nyt myydä toiselle, oikeus kumosi kaupan, koska kan
taja oli rälssilampuoti.96

92 Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 212, 219. Voionmaa, Suomalaisia keski
ajan tutkimuksia 205.

93 Pöytyän syyskär. 1693, kk 10:10 (Vahdon Peijerlän kylä oli 1562 ostanut myl
lynpaikan Ruskon Märttelän kylältä). — Karttunen, Elämää ja oloja Liedossa 
168 (Kahlojan kyläläiset olivat 1600-luvulla myyneet myllynpaikkansa, ks. 
s. 135). — Marttilan syyskär. 1622, cc 1:14 (tuomio v:lta 1544). — Kiskon 
kevätkär. 1690, cc 18: 90. — Voionmaa, Tampereen kaup. hist. I 102 (Messu- 
kylän isännät myivät 1595 nimismies Vainiselle omistamansa puoliskon Vah- 
teran myllystä ja menettivät samalla myllynsijansa). — Lopen syyskär. 1622, 
ee 2:34.

«* FMU V 253, IV 523, VI 274, VII 123. Bidrag IV 43, 324—5. Paimion kesäkär.
1659, cc 22: 50, 50 v. — Kangasalan syyskär. 1694, nn 11: 383. — Lapuan syys
kär. 1652, rr 7:412. — Ilmajoen talvikäräjillä 1649 (rr 6:381) Markus Kurki 
(Kurcke) vahvisti kauppansa, joilla oli ostanut eri henkilöiltä Luovankos- 
ken neljä osuutta (1/8, 1/8, 1/3 ja 1/5) sekä Jyllinkoskesta kaksi l/5:n suu
ruista osuutta.

95 Haataja, Maaoikeus I 183—4, 197, Wohlin, Den svenska jordstyckningspoliti- 
ken 11, 16—17, 24, 39. Melander, Ruotsin hallituksen asutustoiminnasta 51.

96 Laihian kevätkär. 1654, rr 8: 354. Halikon syyskär. 1623, cc 1: 56.
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Hakemuksesta kihlakunnanoikeus kuitenkin aina palautti 
myydyn myllyosuuden siihen taloon, mistä se oli lähtöisin, veron
alaisen maan vähentämistä koskevien kieltojen nojalla. Sen 
jälkeen kun 1627 oli säädetty, että taloista pois joutuneet 
etuudet oli niihin palautettava takaisin, Suomen käskynhal
tija Niilo Bjelke määräsi, että niiden, joilla oh hallussaan 
osia toisten taloista, oli ne määräaikana palautettava takai
sin sen talon yhteyteen, josta ne oli erotettu.97 Useim
miten hakijat olivat myyjän sukulaisia, tavallisesti jälkeläisiä, 
mutta siitä huolimatta tuskin tässä yhteydessä voidaan puhua 
sukulunastuksesta. »Menetettyä» myllyosuutta haettiin näet 
aina siihen taloon, johon se alkuaan oli kuulunut, silloinkin kun 
hakija ei vedonnut sukulunastukseen ja kun riitti, että hän vil
jeli taloa, johon myllyosuus alkuaan oli kuulunut. Tällainen asian
tila tuli kysymykseen varsinkin autiotilan uuden viljelijän ha
kiessa takaisin myllyosuutta, jonka joku naapuri oli ottanut hal
tuunsa. Etenkin Pohjanmaan tuomiokirjoissa esiintyy 1600-luvulla 
tapauksia, jolloin joskus monia vuosikymmeniä aikaisemmin myyty 
myllyosuus tai koko mylly lunastettiin takaisin taloon. Kihla
kunnanoikeus tuomitsi säännöllisesti kaupan laittomaksi, koska 
»talo ei voi menettää myllyosuuttaan», ja määräsi ostohinnan mak
settavaksi takaisin taikka jätti korvauksen arvioimisen katselmus- 
miesten tehtäväksi. Useinkaan ei myllyosuuden alkuperäinen osto
hinta enää riittänyt, kun myllyssä oli välillä suoritettu korjauksia, 
ehkä lisäyksiäkin. Esim. muudan Merikaarron mies haki Ison
kyrön käräjillä 1646 Merikaarronkoskessa olevan myllyn puoli
kasta, jonka hänen äitinsä oli aikanaan luovuttanut eräälle Saa
renpään miehelle rikoksen sovitukseksi. Ilmajoen käräjillä 1723 
muudan Tuiskulan mies lunasti viidenneksen Nenättömän myl
lystä, minkä osuuden hänen appensa oli yli 40 vuotta aikaisem
min menettänyt, kun hänet oli erotettu lahkosta myllytietä kos
kevan vastustuksensa takia. Appi oli heti hankkinut osuuden toi
seen myllyyn, mutta kantaja oli sen nyt menettänyt, todennäköi
sesti hänkin jälleenlunastuksen takia.98 —  Miten myytyä mylly-

• 97 Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 318—9, 350. (Ks. viitettä 95.)
98 Ison- ja Vähänkyrön syyskär. 1646, rr 6:186. Samojen pit. kevätkäräjillä

1648 (rr 6:318) sai kappalainen Heikki myllynsijansa Perkiöstä takaisin 
Hakoniemen asukkailta maksamalla lunastuksen. Ilmajoen talvikäräjillä
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osuutta sopi hakea takaisin perinnönjaossa, siitä antanee esimer
kin muudan tapaus Eräjärveltä v. 1624. Silloin tuomittiin perin
nönjako kolmen Uiherlan kylästä olevan veljeksen kesken, ja 
samalla heidät oikeutettiin lunastamaan kylän tilusten alueelle 
rakennetusta myllystä erään toisessa kylässä asuvan miehen osuus, 
jonka ilmeisesti heidän isänsä oli myynyt."

Toisinaan lahko itsekin toimeenpani myllyosuuden lunastuk
sen, ja kihlakunnanoikeus, jonka tutkittavaksi asia joutui, vah
visti sen. Siten hyväksyttiin Isonkyrön käräjillä 1636 Huh- 
markosken myllylahkon menettely, jonka mukaan muudan Ulvi
lan (Ulvijoen) mies oli erotettu lahkosta sillä perusteella, että 
hänen hallussaan oleva myllyosuus oli saatu oston kautta. Sama 
osuus oli sitten annettu takaisin Sausoilan taloon, josta se alkuaan 
oli myyty, ja kauppasumma määrättiin maksettavaksi takaisin. —  
Kun joku talollinen aikoi myydä myllyosuutensa vieraille, suku
laiset saattoivat maakaareen vedoten hakea kihlakunnanoikeu
delta lunastusta. Siten esitettiin Laihian käräjillä 1652, että Tork- 
kolan mies aikoi myydä Kirkkokoskessa olevan myllynpaikkansa 
vieraille, ja sukulaiset katsoivat, että hänen tyttärellänsä lähinnä 
oli oikeus se lunastaa. Oikeus päättikin, että jos mies tahtoi myl
lynpaikkansa myydä, tytär saisi sen lunastaa. —  Myös koko mylly 
saatettiin ottaa takaisin taloon, jonka alaisuuteen se oli raken
nettu. Paimion käräjillä 1652 käsiteltiin tässä suhteessa valaiseva 
tapaus. Matti Antinpoika Piikkiön Kurnapäästä väitti, että hänellä 
oli perintöoikeus erääseen myllyyn, jonka omistus oli kulkeutu
nut Kyllelän kylään. Vastaaja selitti, että hänen äidinäidillään

1649 (rr 6:381) sai Peuralan talo takaisin Nenättömän myllystä kahdek
sannen osan, minkä kantajan edeltäjä 18 vuotta aikaisemmin oli myynyt. 
Lapuan talvikäräjillä 1658 (rr 10: 310) sai muuan Kauhajoen mies takaisin 
myllyosuuden, minkä hänen edeltäjänsä oli myynyt Yrjö Ruotsalaiselle; 
kauppa oli ollut laiton ja sukulaiset siitä kantoivat. — Laihian talvikäräjillä 
1652 (rr 7:416) muuan Miettylän mies haki takaisin myllyosuutta, minkä 
hänen isänsä oli myynyt vieraalle; asetettiin arviomiehet tasoittamaan 
(jänka). Vähänkyrön syyskäräjillä 1669 (ss 2) muudan Kylkkälän mies, joka 
7 vuotta aikaisemmin oli myynyt eräälle Tervajoen miehelle Hiiripellon 
koskessa sijaitsevan myllyn 7 kapanalasta Ritaalan kylästä, sai nyt takaisin 
osuuden, kun oikeus kumosi kaupan. Laihian syyskäräjillä 1650 (rr 7:182) 
kävi selville, että kantajan mylly Isostakylästä oli 20 vuotta takaperin myyty 
eräälle saman kylän miehelle ja nyt sitä haluttiin lunastaa takaisin; oikeus 
myöntyi, koska kauppa oli »olag hudit och olag ständit och hemmanet intz 

99 Kangasalan talvikär. 1624, nn 1:50.
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oli ollut omaisuutta (bohaget) Kyllelässä ja mainittu mylly raken
nettiin talon metsästä, mutta talon vävy, vastaajan isä, oli siihen 
pannut omiakin kustannuksiaan, ja sillä perusteella he olivat 
omistaneet myllyn. Oikeus kuitenkin määräsi vastaajalle mak
settavaksi korvauksen rakennuksesta ja mylly tuomittiin talolle, 
joka sen ensin oli rakentanut.100 Ilmeisesti katsottiin, että kun 
myllyn rakennuspuut oli otettu kylän yhteismetsästä, mylly kuu
lui kylään talonsa alaisuudessa. Vähänkyrön käräjillä 1667 muu
dan mies kertoi, että hän ollessaan Kuuttilan tilan asukkaana oli 
omilla ansioillaan ostanut neljänneksen myllystä ja käyttänyt sitä 
Kuuttilan tarpeisiin. Hän piti myllyosuutta yksityisenä omaisuu
tenaan, joka ei kuulunut taloon, mutta vouti oli sen pesänosituk
sessa siihen kuitenkin yhdistänyt, minkä vuoksi mies sitä nyt haki 
takaisin.101

Siihen nähden, että talonpoikain keskuudessa oli yleisenä 
tapana käyttää perinnönjaossa ja myötäjäislahjoina erillisiä pelto- 
kappaleita, niittyjä ja erämetsiä102, jotka siis joutuivat talon yh
teydestä pois, tapaa historiallisista lähteistä aika vähän tietoja 
siitä, että samaan tarkoitukseen olisi käytetty myös koskia tai koski- 
osuuksia sekä myllyjä ja myllyosuuksia.103 Viimeksimainittuja 
koskevista tiedoista ilmenee kuitenkin, ettei ollut tuntematonta 
perinnönjaossa irroittaa talosta myllyosuutta ja antaa se sille pe
rilliselle, joka ei saanut taloa, vaikkapa myllyosuus täten joutui 
toiseen kylään taikka kauppatavaraksi. Vähänkyrön käräjillä 
1652 esitetyn vanhan tuomion mukaan muudan Isonkyrön Yry- 
selän talonpoika oli saanut perintönä osuuden Vähänkyrön Hiiri-

kan mistä qwarnen undan dess skatt». Ilmajoen kesäkäräjillä 1654 (rr 8: 
347) valitti henkilö, jolla oli myllystä osto-osuus, että hänet tahdottiin ajaa 
pois; hänelle osoitettiin ostohinta takaisin. Ilmajoen syyskär. 1723, ss 37: 707.

100 Ison- ja Vähänkyrön kevätkär. 1636, rr 4: 36. Laihian syyskär. 1652, rr 7: 586. 
Paimion kesäkär. 1652, cc 7: 91 v. — Kristofferin maanlain MK 2, 3.

101 Vähänkyrön syyskär. 1667, ss 1.
1112 Melander, Hallituksen asutustoiminta Suomessa 48. Virtanen, Myötäjäis- 

maasta Varsinais-Suomessa 167. 171 ja Varsinais-Suomen kansanomaisesta 
maanvuokrauksesta 51.

i"3 Ks. edeltä (viitteessä 85) Mynämäen Tuokilan tapausta v:lta 1432 (FMU III 
33—40) sekä viitettä 94. — V. 1480 jaettiin Porvoon pitäjässä Tiusterinkylän 
mylly puoliksi kahden perillisen kesken (FMU IV 523). — Lammin Kinnas- 
koski mainitaan 1545 kahtena perintöosana, joista toinen oli 8/9 ja 1/9 kuului 
yhtenä perintöosana kahdelle aatelismiehelle (Bidrag III 188. FMU VI 274— 
280). Rabenius, Om Sädes Quarnar I 10. Länsigöötanmaan laissa (perintökaari 
17; 1) mainitaan vaimon perintöoikeutena myös mylykalusto (Myllu redhe).
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pellon myllyyn, mutta talon uusi isäntä haki sen nyt häneltä 
takaisin.104

Yleisenä sääntönä näyttää olleen, että myllyosuus jätettiin 
perinnönjaossa talon yhteyteen, tai milloin talo halottiin taikka 
lohkottiin, m y l l y o s u u s  j a e t t i i n  samoin osin perillisille. 
Usein emätalon myllyosuus jäi talon halkomisen jälkeen veljes
ten ja heidän perillistensä yhteiskäyttöön. Edellämainitussa Erä- 
järven tapauksessa v:lta 1624 oli kolme Uiherlan kylän veljek
sen myllyosuus ilmeisesti alkuaan kuulunut heidän kotitaloonsa. 
—  Lapuan käräjillä 1661 sai kaksi Talvitien veljestä Huhdankos- 
ken myllystä osuuden; siitä määrätyn 10 taalarin lunastuksen he 
suorittivat. Muudan Ylivetelin mies syytti 1661 veljeään, että 
tämä oli ajanut hänet pois myllystä, josta hänen piti omistaa kol
mannes.105

Kun emätalon myllyosuus täten joutui talonjaossa kahdelle 
tai useammalle, niin osien piti yhteensä vastata entistä jakamatonta 
vuoroa. Aina ei kuitenkaan tyydytty tähän. Muudan Mustasaa
ren pitäjän Helsinginkylän mies valitti 1686 Tuovilankosken mylly- 
osakkaita vastaan mm., että kun pienet tilat oli jaettu kahtia, 
kummankin puoliskon omistajat tahtoivat pitää myllystä entisen 
suuruisen osan, niin että siellä »oli nyt entisen viiden myllyosuu
den asemesta seitsemän tavoittelemassa». Toiset hankkivat lah
kolta luvan osuutensa suurentamiseen, mikä sitten voitiin kärä
jillä vahvistaa. Siten kaksi veljestä, joiden tilat oli halkaistu emä- 
talosta, pyysi 1738 Oriveden käräjillä, että kumpikin saisi koko

im  Vähänkyrön syyskär. 1652, rr 7: 581. Kruunupyyssä oli muudan mies saa
nut perinnönjaossa Keltinkoskessa olevasta sahamyllystä neljänneksen, 
jonka hän kuitenkin 1689 jätti veljensä lunastettavaksi (Kruunupyyn kär. 
1689, rr 24:536).

105 Kangasalan talvikär. 1624, nn 1: 50. Lapuan syyskär. 1661, ss 1. — V. 1741 
mainitaan Rautalammin Kerkonjoensuusta kahden veljeksen mylly, joka 
mahdollisesti oli perinnönjaossa saatu (Myllyasiakirjoja 1 :188—208). — 
Uudenkaarlepyyn kesäkär. 1661, rr 11: 44. — Myllyosuuden jättäminen pe
rillisten yhteiskäyttöön on verrattavissa tapaan, että jos tila halottiin, 
osalliset maksoivat papinveronsa yhteisesti; pappi ei saanut vaatia veroa 
molemmilta (Iitin papin palkkasopimus v:lta 1729. Halila, Iitin hist. 
571). — Perunkirjoituksessa ja pesänjaossa tav. merkittiin talon myllyosuus, 
usein sen arvokin, esim. Lapualla Kalistajan talon pesänjaossa 1696: viiden
nes vesimyllystä, arvoltaan 10 kuparitaalaria (Koskimies, Lapuan pit. hist. 
102), ja Tammelan Linikkalassa 1825 rusthollari Similän perunkirjassa: 
kotitarvemylly yhdessä 42 naapurin kanssa (Tammelan kihl.-oik. pöytäkirja 
28. 8. 1931).
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mylly vuorokauden »tullissa ja rakennuksessa».106 —  Mutta vasta 
sen jälkeen, kun talojen halkominen ja lohkominen tuli luvalli
seksi ja yleiseksi 1700-luvun jälkipuoliskolla, mylly osuuksia alet
tiin vastaavasti jakaa ja lahkojen jäsenmäärä alkoi nopeasti kas
vaa (s, 170). Etelä-Pohjanmaan tiheästi asutuissa pitäjissä näh
tiin pian tulokset. N ik a n d e r  mainitsee, että ennen 1760-lukua 
näyttää sikäläisissä ruotsalaispitäjissä osakkaiden lukumäärä kus
sakin myllyssä olleen 5— 6. Mutta mitä enemmän tilanhalkomi- 
nen edistyi, sitä enemmän osakkaiden luku lisääntyi. Ylimarkussa 
oli v. 1752 42 talonpojalla 8 myllyä, mutta noin v. 1910 oh kylän 
kuudessa myllyssä 12 osakasta jokaisessa. V. 1818 oli Maalah- 
dessa 30:een nouseva määrä myllyjä, keskimäärin 8 osakasta jokai
sessa, mutta 1910-luvun alussa, jolloin myllyjen lukumäärä oli 
laskenut puoleen, osakasten määrä oli kaksinkertaistunut. Tähän 
kehitykseen vaikutti tietenkin osaltaan myös myllyjen lukumää
rän supistuminen.107

Vaikka viime vuosisadan puolimaista lähtien maamme talous
elämässä alkoi tapahtua suuria muutoksia, havaitaan myllyosuuk
sien omistussiirroissa ja jakamisessa yleensä samat menetelmät ja 
ilmiöt kuin edellisinäkin vuosisatoina. Myllyosuuksia myytiin siis 
edelleen siellä täällä talostaan irti, ulkokyläläisillekin, välittämättä 
siitä, ettei koskiosuus yleensä voinut kauppaan sisältyä. Tamme
lassa osti Kallion kylän Jaakkolan isäntä 1842 Kuuston kylän Sipi
län talosta 25 setelitaalarilla puolen jauhatusvuoroa Kuhalan lah- 
konmyllystä; kihlakunnanoikeudessa kauppa huudatettiin, mikä 
sen jälkeen on kymmenvuotiskausittani jatkuvasti uudistettu. 
Eräässä saman Kuhalan myllyn osakasluettelossa 1800-luvun ensi
puoliskolta mainitaan, että Kuhalan Mattilan osuus on myyty 
Kydön kylän Silvon taloon, Kuhalan Tölön osuus Jokioisten pitäjän

i<>6 Nikander, Kvamrotar, 172. Oriveden syyskär. 1738, nn 48, II osa: 37.
107 V. 1747 annetulla asetuksella sallittiin perintö- ja kruununtiloja halkoa 

6—8:aan tai vieläkin pienempiin osiin (Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 
443). Nikander, m.t. 174, 182, Allmendewasser 73—4. Sahojen suhteen oli 
asia sama, kertoo Nikander. Esim. 1673 oli 52 talonpojalla Pietarsaaren 
seuduilla yht. 19 osuussahaa, siis kussakin lahkossa keskimäärin 2,7 osa
kasta, mutta v. 1796 oli 14 sahan keskimääräinen osakasmäärä 13. - -  Eräässä 
perinnönjaossa 1811 Pietarsaaren pitäjässä jaettiin kolmannes tuulimyllyä 
erilaisiin 27:s-osiin (Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja XXIV 218, 222).
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Vaulammin kylän Jaakkolalle ja Kuhalan Räynyn talon osuus Su- 
kulan kylän Mäki-Tulokkaalle. —  Kauppakirjan mukaan on Alku
lan tilan omistaja Korpilahdella myynyt 1859 osuutensa Muuramen 
myllystä eräälle Rannankylän isännälle.108 —  Samalla tavalla myl- 
lyosuuksia irroitettiin talosta, johon ne alkuaan olivat kuuluneet,

SUMM I n  A I N EN  M IT T A K A A V A

Kaavakuva Forssan Kuhalan myllyn osuuksien siirroista.

myöntämällä ne perinnöksi jollekin sukulaiselle. Mainitusta Ku
halan myllystäkin on yksi osuus siirtynyt Kuuston kylän Salko- 
nimisestä talosta Riihivalkaman Nikulan sukulaistaloon. Tyr- 
väästä on tieto, että perinnöksi annetun myllyvuoron sai siirtää 
toiseen taloon, ja Vähässäkyrössä sai Hiiripellon Pispan talon poi
ka isältään puolen myllyosuutta mennessään isännäksi Isonkyrön 
Hissalaan.109 Paikoin meneteltiin niinkin, että myyjä pidätti ti
lankaupassa myllyoikeudet ja liitti ne toiseen taloonsa.110 Myl-

1f'8 Aaltonen, LH 107; Tammelan kihl.-oik. pöytäkirja 11.3.1931. — Utdrag ur 
längden öfver Mjöl qvamar samt Stamp och Walkverk i Jämsä härad är 
1875. — Kaavakuvaan on tehtävä se oikaisu, että Linikkalan pyörylästä 
Kuhalaan johtavan linjan pitää olla katkoviiva Cvuokrattu osuus) ja että 
Kuhalasta Sukulaan johtavan linjan pitää olla täysi viiva (osuus myyty).

109 Aaltonen, LH 108. — Virtanen, Kuvauksia 77.
110 SS: Tyrvää. — Sammatin Myllykylän Ylitalon omistaja pidätti ostamansa 

naapuritalon myllyosuuden itselleen silloin, kun myi talon maat; siten hän 
sai haltuunsa 2/3 myllystä (Aaltonen, Sammatti 11).
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lyosuuksia myytiin myös huutokaupalla, sekä vapaaehtoisissa että 
pakkohuutokaupoissa. 111

Myllyosuuden myyntiin ei muistitiedon mukaan yleensä 
tarvittu toisten osakkaiden suostumusta.112 Paikoin oli kuitenkin 
rajoituksia. Tarvasjoella mainitaan eräässä lahkossa olleen lu
vallista vain sen osan myyminen, mikä oli yli oman talon kotitar
vekäytön. Kankaanpäässä taas sai eräässä lahkossa myydä vain 
puolen myllyosuutta lahkoa kuulematta, ja Kivijärveltä ja Ähtä
ristä mainitaan tapa, että myllyosuuden myyntiin täytyi hakea 
toisten osakkaiden suostumus. Paikoin oli määränä, ettei mylly- 
osuutta saanut myydä lahkon ulkopuolella oleville henkilöille, ei 
ainakaan pois omasta kylästä.113 —  Eräillä seuduilla oli sääntönä, 
että lahkon osakkailla taikka myllärillä oli etuosto-oikeus. V. 1872 
tehdyssä Tammelan Vieremän myllyn vuokrasopimuksessa kiellet
tiin osakkaita myymästä myllyvuoro-oikeuttansa vieraalle henki
lölle tarjoamatta sitä ensin muille osakkaille tai vuokraajalle.114 
Toisinaan myllyosuuksien myynnit aiheuttivatkin riitaisuuksia.115

Myllyosuuksien hintojen vertailuun ei muistitiedon nojalla ole 
mahdollisuutta, siksi erilaisia olivat niiden arvot ja sen mukaan 
hinnat. Pienten, syrjäseuduissa sijaitsevien myllyjen osuuksista 
saatettiin maksaa vain muutamia kymmeniä markkoja; oli myös 
muutamien satojen markkojen arvoisia myllyosuuksia. Jauhatus- 
voittoa jakavien myllyjen osuudet olivat jo kalliimmat. Samma
tin Myllykylän Ylimyllyn osuudesta maksettiin v. 1890 1.000 mk, 
saman myllyn kahdesta osuudesta v. 1910 500— 600 mk ja 1920- 
luvun lopulla, siis jo uuden rahanarvon vallitessa, 5.000 mk.110

111 Sammatissa myytiin v:n 1910 vaiheilla pakkohuutokaupassa kaksi Arven 
talon omistamaa Myllykylän Ylimyllyn osuutta, samalla kun itse talo myy
tiin kolmeen osaan; myllyosuuden ostaja oli toiskyläläisiä (Aaltonen, Sam
matti 11). Lohtajalla myytiin aikanaan erään säätyläisen huutokaupas-a 
seuramyllystä 1/16 ja toisesta 1/8 (Luukko, Lohtaja 58.)

112 SS: Punkalaidun, Kyröskoski (E. N. Karhisto), Kankaanpää, Mouhijärvi, 
Koskenpää, Keuru ja Multia, Laihia.

113 SS: Tarvasjoki, Kankaanpää, Kivijärvi ja Ähtäri. — Laitila ja Rusko, So- 
merniemi. Omat keräelmät Mäntsälästä.

114 Aaltonen, LH 109. Ks. liitteitä. Alkuperäinen sopimus Vieremän lahkon 
arkistossa.

1,5 SS: Yläne, Loimaa ja Kuortane.
113 Aaltonen, LH 107—9 (Kalvolan Vuoren jalkamyllyn osuudesta 15 mk, Tam

melan Pihtikosken myllyn puolesta osuudesta 1870-vuoden vaiheilla 12 mk), 
Sammatti 11. SS: Kankaanpää (maksettiin puolen vuorokauden myllyosuu- 
desta 25 mk; J. Mäkelä: osan myllyosuutta sai 40—50 mk:lla), Kalajoki (koko 
osuudesta 25 mk), Viljakkala (Heinäjoella 200 mk).

10
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Päätellen siitä, että myllyosuuksien kauppa irtaimen tavaran, 
oikeastaan nautintaetuuden muodossa, on ollut yleistä meidän ai
kaamme asti117, on hyvin uskottavaa, että se on jatkunut keskey
tymättä kaukaisista vuosisadoista lähtien. Todennäköisesti se on 
voinut kehittyä yleisemmäksi asutuksen lisääntyessä, jolloin täy
sinäisiin lahkoihin oli sivullisen vaikea päästä muuten kuin osuu
den tai osaosuuden ostolla.118 Myllyosuuksien kaupalla oli myös 
esikuvia muiden kansanomaisten nautintaoikeuksien myynnissä. 
Esim. vanhastaan ostettiin kalapadoista yksittäisiä merransijoja ja 
muitakin kalastusoikeuksia, joita kruunulta vuokratuista kalasta- 
moistakin oli tapana myydä. Myös yhteisnuottiin kuuluvien pe- 
räkappaleiden hankintaoikeuksia, jotka kuuluivat tietyille taloille, 
myytiin esim. suolatynnyristä. V o io n m a a  huomauttaakin, kuinka 
kansanomaisessa työ- ja omistusyhteisössä alkuaan ankarasti hen
kilökohtaisesta osuudesta tuli helposti oikeus, jota voitiin myydä, 
ja kuinka tällaisia oikeuksia saattoi kokoontua useita saman hen
kilön käsiin; hän pitää tästä kehityksestä parhaana esimerkkinä 
myllylahkoja.119

Myllyosuuksia alettiin suuremmassa määrin koota yksiin kä
siin vasta sitten, kun kauppaan samalla voitiin liittää myös vas
taava koskiosuus. Tämä tarkoitus saavutettiin entistä helpom
min, kun v:n 1848 maanmittausohjesäännön mukaan mylly (si- 
joineen) oli annettava sille tai niille taloille, joiden »alle kuulu
vana se oli verolle pantu» ja kun 1864-vuoden asetuksen mukaan 
palstatilaksi voitiin erottaa myös tilaan kuuluva koski (s. 343).120

1,7 Lisätietoja myllyosuuksien kaupoista: SS: Laitila ja Rusko, Yläne, Tarvas
joki, Loimaa, Punkalaidun, Tyrvää, Viljakkala (eräässä tapauksessa näyttää 
kaikki osuudet myydyn), Kyröskoski (E. N. Karhisto), Kankaanpää (J. 
Mäkelä), Viljakkala (P. Säkki), Hämeenkyrö (Signe Ojanaho, Martti Mylly- 
harju), Mouhijärvi; Hauho, Iitti, Koskenpää, Keuru ja Multia, Kivijärvi; 
Laihia, Kuortane, Evijärvi, Ähtäri. Omat ker. Pertunmaalta ja Korpilah- 
delta (Korpijoen lahko).

118 SS: Yläne, Tärvää, Mouhijärvi, Laihia.
119 Virtanen, VS 66, 184. Könönen, Pohjois-Karjalan kruununkalastukset 13, 

24—5, 34—5. — Lohtajalla (Luukko, m.t. 36) myytiin järviniityn osuuksia, 
Virroilla (SS: Sv. Poukka) paattilahkon osuuksia (hankaimia tai airoja). — 
Myös Ruotsista on tietoja, että myllyosuudet olivat »liikkuvia», niitä samoin 
kuin sahaosuuksia myytiin (Granlund, Gruddbo pä Sollerön 98, 102). Ruot
sissa myytiin ja vuokrattiin myös sulattojen osuuksia. Sulattolahkojen osak
kailla oli kuitenkin etuoikeus osuuden ostoon (Gödel, Bergmansliv pä 1870- 
talet 59). — Voionmaa, Osuustoiminnallista elämää 69.

120 Haataja, Maaoikeus I 231—2. Lang—Haataja, Omistusoikeudesta Suomen ve
siin 117.
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Muistitiedon mukaan oli monin paikoin kuitenkin sääntönä, 
ettei myllyosuutta voitu lainkaan yhdistää vieraaseen taloon121; 
sitä ei saanut myydä erillisenä122, vaan sen tuli seurata taloa; se 
»följäs manttaalia»123.

Myllyosuuden jaosta on eri puolilta maata tietoja, joiden mu
kaan osuus jaettiin vastaavasti yhtä suuriin osiin kuin talokin, ja 
myllyosuuden osat seurasivat talonosia; kunkin osakkaan mylly- 
vuoro silloin »lyheni manttaalin mukaan». Liljendalin Sävträskin 
kylässä, jossa näimme kullakin 12 talolla olevan manttaalinsa suu
ruudesta huolimatta yhtä suuri myllyosuus, alkuaan siis 1/ 12 kul
lakin, jaettiin v:lta 1805 peräisin olevan perukirjan mukaan eräs 
tällainen talo kahtia, jolloin kumpikin sai myllystä V 24. Toinen 
talo jaettiin (myöhemmin) kolmeen osaan ja jokaiselle tuli myl
lystä y„. Kun myös suurin talo, joka oli 2/ s manttaalin suurui
nen, jaettiin neljään osaan, kukin näistä uusista tiloista sai myl
lystä V 48. 124 Isonkyrön Trastin myllyssä oli talonjakojen seurauk
sena lopulta eräillä osakkailla vain puolivuoroja.

Viime vuosisadan lopulla ja osin vielä tämän vuosisadan alussa 
jatkuikin paikoin myllylahkojen jäsenmäärän kasvu talonhal- 
komisen seurauksena. Himangalla esim. Lohensuun myllyseu-

121 SS: Punkalaidun, Hollola, Nastola, Muurame, Koskenpää, Petäjävesi, Keuru 
ja Multia, Karstula, Ähtäri (toisen tiedon mukaan voi), Nivala.

122 SS: Kokemäki, Virrat, Hollola, Pertunmaa, Muurame, Multia, Petäjävesi, 
Nivala, Karstula, Ähtäri. — Seinäjoelta, Laihialta ja Kälviältä on tieto, 
ettei myllyosuuksia ole myyty (SS).

123 SS: Nastola, Laihia (S. Seppälä), Uurainen. — Kun Forssassa 1930-luvulla 
myytiin Hakalan kartano, joka aikoinaan oli kokoonpantu useista talon
poikaistaloista, seurasi kauppaa kolme näiden talojen nimellä vanhastaan 
Viksbergin kartanon (myyjän) hallussa ollutta Kuhalan myllyn osuutta 
(s. 132). Aaltonen, Nurmijärvi 126.

124 SS: Kalanti, Nousiainen (vesiosuudet jaettiin), Yläne, Tarvasjoki. Punka
laidun, Loimaa (jos ei toisin sovittu), Kokemäki (useimmiten), Kankaanpää, 
Ikaalinen, Hämeenkyrö (joskus), Viljakkala (P. Säkki), Mouhijärvi (usein); 
Hauho, Janakkala. Loppi, Kuhmoinen, Pertunmaa (ei aina mutta joskus), 
Jämsä, Muurame, Keuru ja Multia, Kivijärvi, Ähtäri, Karstula (kuului 
manttaaliin, ellei toisin sovittu), Uurainen (A. Välimäki), Laihia (S. Seppälä), 
Kuortane, Seinäjoki, Evijärvi, Kälviä, Kalajoki (toisinaan), Nivala (Vilkuna: 
jos toinen perillinen muutti pois kylästä, jäi koko osuus kotitalon maalle 
jääneelle), Haapavesi. Omat ker. Punkalaitumelta (Koskioisten myllyssä 
puolen vuoron osuus kahdella halotulla talolla), Mäntsälän Hirvihaarasta, 
Pertunmaalta. — Allardt, Liljendal sockens hist. 142. Aaltonen, LH 105, 
Nurmijärvi 126. Paulaharju, Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 202 (Kolari). 
Virtanen, Kuvauksia 75—6.
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rassa kaksi alkuperäistä osuutta jakaantui 22 talon kesken ja 
eräässä toisessa Himangan lahkossa oli neljästä alkuosuudesta tul
lut 14. Eurassa todettiin 1893 toimitetussa katselmuksessa, että 
Kauttuan Alisen kosken lahkossa oli osakasten lukumäärä talojen 
lohkomisen seurauksena paljon suurempi kuin v. 1810. Kiukai
sissa on Eurankosken Lännenpuolen lahkossa osakkaiden luku
määrä niinikään kasvanut talojen halkomisen ja palstoittamisen 
johdosta. Niinpä Viinikan rusthollista erotetut palstatilat ovat 
saaneet yhteismyllystä pieniä vuoroja, kuten V 8 ja 3/ 1(l. Tuon 
lahkon piirissä on ollut muuallakin tapana, että kun jostakin ta
losta myytiin palstoja, sen mukana on vastaavasti annettu myös 
myllyosuutta. —  Tavallisesti myös taloneläkkeellä oli jauhatus- 
oikeus talon vuorolla,125

Kun lohotut tilat saivat vain ne etuudet, jotka luovutuskir
jassa mainittiin, tapahtui toisinaan, että halotut tai lohkotut talot 
jäivät osattomiksi päätilan mylly vuorosta. Korpilahdelta esim. 
mainittiin, että taloa halottaessa vain yksi osakas sai myllyosuu
den, Kuhmoisissa samoin, ettei myllyosuutta aina jaettu, kun talo 
halottiin tai lohkottiin. Täytyy kuitenkin otaksua, että tällai
sissa tapauksissa on ollut vaikuttamassa jokin erityinen syy, siksi 
harvat ja epämääräiset nämä tiedot ovat.128 —  Oli myöskin tapauk
sia, jolloin lohkotilan saaja ei jostakin syystä välittänyt tai ajoissa 
huomannut vaatia vastaavaa myllyosuutta, eikä ainakaan ryhtyä 
siitä riitelemään, jos päätilan omistaja ei sitä muuten luovuttanut. 
Yleinen oikeustajunta piti kuitenkin osuuden saantia sellaisessakin 
tapauksessa luonnollisena, ainakin siihen asti, kunnes nähtiin, jät- 
täytyikö osatalon omistaja myllyn seuraavassa korjaustyössä pois.127

Myllyosuuden jako katsottiin oikeutetuksi sillä perusteella, 
että uusien osatalojen viljantuotto ja sen mukaisesti jauhatustarve 
pysyi yhteensä samana, mikä kantatalossakin oli ollut. Menneinä

125 SS: Himanka, Eura. Omat ker. Kiukaisista. Forssan Vieremän myllyn riita- 
jutussa kannettiin myös taloneläkkeen puolesta (Tammelan khl.-oikeuden 
pöytäkirjat 28. 3. 1922). — Muuramen myllyn sopimuksessa 1881 mainittiin, 
että myös eläkettä nauttivilla talojen vaareilla ja muoreilla oli tulliton 
jauhatusoikeus (lahkon paperit).

126 SS: Laitila ja Rusko, Pertteli, Viljakkala, Asikkala ja Hollola, Korpilahti,
Kuhmoinen.

121 SS: Virrat, Keuru ja Multia. Aaltonen, Nurmijärvi 126. — Forssan Viere
män lahkonmyllystä ei muudan osakastalon puolikas ole saanut mylly- 
osuutta, kun on jättänyt sen hakematta (omat. ker.).
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vuosisatoina suurin piirtein näin olikin, eikä silloin merkinnyt 
varsin paljon, vaikka myllyyn tulikin uusia osakkaita talojen hal
komisen johdosta. Tavallisesti meneteltiin ensi aikoina vielä si
ten, että osakastalot jauhattivat peräkkäin entisen emätalon vuo
rolla, jolloin siis yleiseen vuorojärjestykseen ei tullut mitään muu
toksia. Paikoin oli sääntönä, että osatalojen omistajat tulivat vasta 
seuraavassa myllynkorjauksessa muiden veroisiksi myllynosak- 
kaiksi ja saivat itsenäisen vuoron.128 Vuokralle annetuissa myllyissä 
asian järjestäminen oli hankalampaa, varsinkin kun osatalojen 
jauhatustarve suureni. Tämä saattoi vähitellen kasvaa toisten, 
kantatalojen veroiseksi, kun tytärtalon peltopinta-alat lisääntyi
vät ja sadot suurenivat. Kuitenkaan ei noiden lohkotilojen tar
vinnut enempää kuin osuutensa nimellisarvon mukaisesti osallis
tua myllyn korjaustöihin taikka myllärinkappojen suorittamiseen, 
missä sellainen palkkatapa oli käytännössä. Osuuden todellinen 
arvo tuli välillisesti näkyviin vain niissä tapauksissa, jolloin 
tullivilja jaettiin osakkaille tai kun mylly myytiin ja rahat jaet
tiin osakkaiden kesken, jolloin osakastalot kummassakin tapauk
sessa saivat vain yhteensä entisen kantatalon osuuden (s. 279).122

Osatalojen myllyoikeuksista on meillä erittäin hyvin asiaa 
valaiseva tapaus Forssan Kuhalan vuokramyllystä. Vuosikym
menien aikana oli siinä noudatettu tapaa, että kun osakastalot ha
lottiin taikka lohkottiin itsenäisiin viljelystiloihin, nuo uudistalot
kin saivat ilmaisen jauhatusoikeuden, jopa ilmoitustakaan vuokraa
jalle tekemättä. Keväällä 1930 Oy. Forssa, myllyn omistaja ja yllä
pitäjä, kuitenkin kielsi vapaan jauhatusoikeuden 15 talolta. Näistä 
useimmat oli halottu tai lohkottu taloista, joilla v:n 1845 vuokra
sopimuksen mukaan (s. 321) oli vapaa jauhatus, kolme lohkaistu 
talosta, joka ennen mainittua sopimusta oli ostanut myllyosuuden, 
kaksi halottu osuuden ostaneesta talosta ja yksi oli pysynyt sellai
sena, minä se oli ollut, kun sille oli osuus ostettu. Kielto joutui

12S Aaltonen, LH 105—6. — Raja-Karjalassa on muistitiedon aikana ollut yleistä, 
että veljekset, joiden kesken talo jaettiin, käyttivät emätalon myllyä taikka 
myllyosuutta yhteisenä. Esim. Salmin Kaunoselän vesimylly oli perinnön
jaon johdosta tullut yhteismyllyksi, saman pitäjän Räimälässä oli 3 Pota- 
soffin ja 3 Lokinoffin yhteismylly. Kaunoselässä oleva Dorofin vesimylly 
oli jaettu puoliksi kahdelle veljekselle, joista toinen joutui erääseen taloon 
leskelle kotivävyksi ja jätti aikanaan myllynpuolikkaansa yhteisesti kol
melle poikapuolelleen (SKS, E. A. Virtasen keräelmät).

12I> Aaltonen, LH 106. Tammelan khl.-oik. pöytäkirja 28 . 8. 1931.
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kihlakunnanoikeuden tutkittavaksi, ja siellä kantajan asiamies 
väitti, että kun Kuhalan myllyssä ei ollut tehty sopimusta mylly- 
oikeuden jaosta, niin kullakin lohkotilalla oh oleva sama oikeus 
kuin itse kantatilallakin, ja halkomalla syntynyttä tilaa oli pidet
tävä kantatilana. Yhtiön puolelta väitettiin, että jos katsottaisiin- 
kin sellaisten lohkotilojen, jotka oli lohkottu myllyoikeuden omis
taneista tiloista, olevan myllyn osakkaita, niin nämä olivat joka 
tapauksessa velvolliset yhdessä kantatilansa muiden osakkaiden 
kanssa käyttämään myllyvuoroa yhtäjaksoisesti ja samana päi
vänä. Ne siis voisivat päätilansa muiden omistajain kanssa yh
teisesti hallita kokonaistilan myllyosuutta. Kun emätilan jauhatus- 
vuoro yleensä riitti myös lohkotilojen viljan jauhamiseen, yhtiön 
kanta merkitsi pääasiallisesti vain järjestyksen aikaansaamista 
vuoroihin. Todistajain lausunnoista kävi näet selville, että osakas- 
talot olivat saaneet vapaasti jauhattaa milloin tahtoivat, paitsi että 
eräs niistä oli nimenomaan käyttänyt kantatilan vuoroa. Kihlakun
nanoikeus katsoi, että neljän kantajan taloilla oli ollut osuus v:n  
1845 sopimuksen mukaan ja että yhdeksän kantajan talot oh hal
komalla, jotkin sekä halkomalla että lohkomalla muodostettu 
tiloista, joille oli kuulunut myllyosuus. Kun myllärin palkkaa piti 
suorittaa 4 kappaa vuodessa koko osuudelta, määrä oli osatilalta 
vastaavasti vähemmän. Vain kahdelle tilalle ei myönnetty jauha- 
tusoikeutta, koska niitä ei vielä ollut merkitty maarekisteriin itse
näisiksi tiloiksi. Kuitenkin nämäkin saivat hovioikeudessa, joka 
muuten vahvisti päätöksen, jauhatusoikeuden, kun ne sillä välin 
oli merkitty maarekisteriin.130

Myllyosuuksien suhteen meneteltiin talon- ja perinnönjaossa 
samalla tavalla kuin eräissä muissakin vastaavissa tapauksissa 
kansanomaisen esineoikeuden alalla. Yleisesti esim. talon nuotta 
jaettiin talo-osuuksia vastaavasti. Osuudet joutuivat tavallisesti 
samoille henkilöille, jotka perivät talo-osuudetkin. Kuitenkin 
nuotta jäi edelleen yhteiskäyttöön. Niinikään kalastamojen 
osuuksia jätettiin perinnöksi.131

130 Tammelan khl.-oik. pöytäkirja 19. 2. 1932. Turun hovioik. tuomio 9. 12. 1932, 
korkeimman oikeuden vahvistus 29. 3. 1933. Vrt. kaavakuvaa sivulla 165.

131 Voionmaa, Suomen karjalaisen heimon hist. 303, 304, Virtanen, Yhteisten 
laidunsaarien kansanomaisesta omistuksesta 90, 91. — Könönen, Pohjois- 
Karjalan kruununkalastukset 22.
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5. Myllylahkojen rakenne.

a. Kyläkunnalliset myllyosuudet.

Kylä merkitsi eteläisessä Länsi-Suomessa jo vanhastaan maan
omistus- ja asutusaluetta, joka oli yhtä lohkokuntaa ja jonka maat 
sijaitsivat yhteisen ja suhteellisen tarkasti määrätyn piirirajan sisä
puolella. Tällaisen yksityisten asumien ja viljelmien perusryh- 
mityksen pohjalle kansamme yhteiskuntaelämä varsinkin keski
aikana läheisesti rakentui. Naapurikylien isännät joutuivat mo
nissa asioissa kohtaamaan toisensa kyläkunnallisina ryhminä; kai
kenlainen ryhmätoiminta oli keskiaikaiselle kyläelämälle muuten
kin ominaista. Kun lisäksi kosket ja myllynsijat olivat kyläkun
tien yhteisomistuksessa ja -käytössä, kuten jo on mainittu, johtui 
kaikesta tästä, että kyläryhmityksellä oli myllylahkojen kokoon
panossa perustava merkitys.133

Keskiajan asiakirjoissa usein kyläkunta kokonaisuudessaan 
esiintyy yhteismyllyn osakkaana. Liedosta mainitaan 1418 kahden 
kylän, Ilmaristen ja Vääntelän, yhteismylly ja 1421 kolmen kylän: 
Mäkkylän, Nautelan ja Hakulan mylly lahkoineen. Loimaan 
myllyissä täytyi jo varhain olla ryhmäosakkaina useita kyliä, kos
kapa niistä 1413 tuomittiin osuus Ilolan ja Mannisten kylille, 
eivätkä nämä lainkaan olleet pääosakkaita (s. 245). Karkusta mai
nitaan 1509 Hyynilän ja Selkeen kylien ent. yhteismylly. Lähteistä 
ei läheskään aina ilmene ryhmäosuuksien keskinäinen suuruus. Lie
don Nautelan myllystä sanotaan 1421 kolmanneksen kuuluneen 
Hakulan kylälle, mutta ei selviä, oliko myös Mäkkylällä ja Naute- 
lalla yhtä suuri osuus. Toisissa tapauksissa kylien osuudet mai
nitaan tarkasti. Tammerkosken Vahteran myllystä kuului 1466 
kaksi osaa Messukylään, kolmas Tammeskosken kylälle. Sama oli 
suhde, kun Tyrväässä 1540 tuomittiin Pesurin myllystä Roismalan 
kylälle 4 ja Marttilan kylälle 2 osaa,133

Tällaiset kyläosuudet perustuivat joko koskenomistussuhtei- 
siin tai kunkin kylän talojen lukumäärään, mikä puolestaan mää-

i »2 Voionmaa, Keskiajan yhteiskunta 402—4. Jutikkala, Suomen talonpojan 
hist. 233—7. Virtanen, Kyläyhteiskunta ennen isojakoa 417 , 429 , 434. Lang— 
Haataja, m.t. 57—8.

138 FMU II 183. Liedon talvikär. 1693, kk 10: 89—92: v. 1693 myllyn osakkaina 
oli 2 Nautelan, 4 Mäkkylän ja 3 Hakulan taloa. Lisäksi tuolloin annettiin 
osuus l:lle Mäkkylän ja l:lle Rähälän miehelle. — Loimaan kär. 1637, mm 
4: 229, Karkun kär. 1624 nn 1: 41 (sisältää viittauksen v:n 1509 tuomioon). 
FMU IV 255. Bidrag III 107.
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räsi ryhmien osallistumisen myllyn rakennus- ja ylläpitokustan
nuksiin. Tenholassa olivat Prästkullan ja Hangistin kylät saaneet 
Erik Flemingin laamanninkirjeessä 1536 kumpikin puolen erää
seen myllynpaikkaan, ja 1606 ne rakensivat siihen yhteisen myllyn. 
Koskenomistukseen saattoi alkuaan perustua myös Orivedeltä 1678 
mainittu myllynjako, jonka mukaan Raution ja Isonniemen kylät 
omistivat puoliksi Tapaturman myllyn. Mutta kun seuraavalta 
vuodelta on tieto, että Isonniemen kylällä oli myllystä kolme osaa 
ja että neljännes kuului (Christer) Rautiolle, täytyi perus
teena olla osakkaiden luku ja sen mukainen kustannussuhde. 
V. 1627 mainitaan Eräjärvellä Hietalahden kylälle kuuluneen 
neljännes erään Pääskylän miehen polttamasta myllystä. Kun 
Hollolan ja Tennilän käräjillä 1640 oikeutettiin Kärkölän, Karva- 
lan, Hevonojan ja Hähkäniemen kylät nauttimaan yhteismyllynsä 
osuuksia veronsa mukaan, tarkoitettiin ilmeisesti koskiosuutta.134

Milloin myllyn osakkaat olivat useammasta kuin kahdesta 
kylästä, he saattoivat riitajutuissa esiintyä vastakkaisina ryhminä, 
eri tavoin eri kertoina, kanteesta riippuen. Hauhon Vihavuoden 
lahkossa oli 1600-luvun jälkipuoliskon riidoissa kaksi osakasryh- 
mää. Toisen muodostivat Hahkialan ja Puutikkalan kylien miehet, 
joilla myllyyn oli vain neljännes, mutta jotka olivat yksin maksa
neet koko myllyveron (mistä riita johtuikin). Toiseen puoleen 
kuuluivat —  v:n 1685 oikeusjutussa vastaajina —  Hyömäen, Alvet
tulan ja Matkantaan isännät sekä muudan Nurmin talonpoika. 
Mutta asiasta vetosivat laamannioikeuteen vain Hyömäen ja Nur
min asukkaat, yht. 19 osakasta.135 Täten myllylahkon ryhmäjakoi- 
nen rakenne ilmeni varsin selvästi.

Tällaisilla osakasryhmillä oli toisinaan oma kiviparinsa, jol
loin niillä oli yhteistä vain pato ja myllyrakennus. Tarvasjoen 
Mäentaan ja Paimion Kuoppilan kylillä oli 1514 eräässä Tarvasjoen 
koskessa yhteinen mylly ja siinä kummallakin osakasryhmällä yksi

i3* Nikula, Tenala och Bromarfs socknars hist. I 369—70. Padasjoen kesäkär. 
1640, ee 4: 58 (v. 1575 annetun laamannintuomion mukaan Padasjoen Joen
niemen myllystä kuului Joenniemen kylälle 4 ja Vähän-Äiniön kylälle 11 
vrk.). Oriveden syyskär. 1678, nn 5: 90—1, talvikär. 1679. nn 5:117. Kan
gasalan kevätkär. 1627, nn 1:174. Hollolan ja Tennilän syyskär. 1640, ee 
4: 4. — Kiikalassa riitelivät 1690 Rekijoen, Haalin, Saaren ja Kärkelän kylien 
miehet keskenään yhteismyllystään (Kiskon kevätkär. 1690, cc 18:88).

135 Hauhon ja Tuuloksen pit. talvikär. 1685, bb 11: 5 ja Lammin laamanninkär. 
1686, öö 1:65.
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kivipari. V, 1608 oli Marttilan Myllykylällä oma kiviparinsa sekä 
Halikkolan ja Jättälän kylillä yhteisesti omansa kylien yhteis- 
myllyssä. Liedosta mainitaan 1650-luvulta, että Kukkarkosken 
myllyssä, jonka omistajat olivat kolmesta kylästä, oli myös kolme 
kiviparia, sekä Nautelan ja Mäkkylän kylien myllyssä kaksi kivi
paria. Ilmeisesti näissä tapauksissa oli kullakin kyläkuntapohjalle 
järjestyneellä osakasryhmällä käytettävänä oma kiviparinsa, kos
kapa siten oli parissa muussa Liedon myllyssä. Mainitaan näet 
nimenomaan; että Kahlojan kylä sai yhteismyllystä yhden parin 
kiviä ja puolen rakennuksesta sekä että myöhemmin rakennetusta 
uudesta myllystä Karvala ja Taatila omistivat 2 kiviparia ja Kah
lojan Heikki niinikään kaksi kiviparia, minkä lisäksi myllyyn osal
listui pari Loukinaisten isäntää. V :n 1697 myllyveroluettelossa 
mainitaan Kalvolassa Sittalan, Vahoisten ja Annulan kylien 
yhteisessä myllyssä olleen 3 kiviparia ja Kosken ja Hakolahden 
kylien yhteismyllyssä kaksi kiviparia. Jäljempänä näemme vielä, 
miten Loimaan Vesikosken myllyssä oli 1741 kahdella osakasryh
mällä oma kiviparinsa. —  Ryhmämuodostelmaan viittasi myös se, 
että kylällä oli usean kylän yhteismyllyssä omat myllynrau- 
dat. —  Tällainen ryhmäomistus jatkui meidän aikaamme asti. 
Siten Vääksynjoen Keskimyllyn kivipareista toinen oli rust
hollien, toinen akumenttitalojen. Paremman tasapuolisuuden 
saavuttamiseksi kiviparien paikkaa vaihdettiin aina silloin, kun 
toinen kivipari oli kulumisen johdosta uusittava. Tätä osakkaiden 
jakaantumista kahteen ryhmään jyrkensi lisäksi se seikka, että 
kummallakin kiviparilla oli oma mylläri. Samassa pitäjässä oli 
Anianpellon Takamyllyssä toinen kivipari Mikkolan kartanon, 
toinen kuului neljälle talolle, mutta kuitenkin oli yhteinen mylläri. 
Satakunnassa oli niinikään tällainen järjestelmä tunnettu. Se taval
laan edusti kehittyneempää yhteistoimintaa, mutta aiheutti myös 
helposti riitaisuuksia osakasryhmien välillä. Tällainen lahkoraken- 
ne selittääkin parhaiten monet kylien väliset myllynkäyttöriidat.13“ 

Osakasryhmien esiintyminen myllykunnissa ikäänkuin kol-

136 Halikon laam.-kär. 29. 10. 1688, öö 1:163—4. Marttilan laam.-kär. 10. 3. 1608. 
öö 1 72. — Karttunen. Elämää ja oloja Liedossa 167—8, 170. Kvarntullspen- 
ningar 8077. Hillilän kylällä oli Anianpellon myllyssä oma rauta (Asikkalan 
talvikär. 1642, ee 4:162) ja Kiukaisten asukkailla Eurakosken myllyssä 
(Euran syyskär. 1626, mm 2:185 v). Esa Kahila, Piirteitä Asikkalan kylä- 
elämästä 40—1. — Vanhaa Satakuntaa 5C6.
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lektiivisina sopimuskumppanina on kuitenkin täytynyt olla pää
asiassa keskiajan ilmiö.137 Kun 1600- ja 1700-luvulla perustettiin 
uusia usean kylän keskisiä myllykuntia joko vapaasta sopimuk
sesta taikka viranomaisten toimesta useita lahkoja yhdistämällä 
(s. 117), ei enää mikään seikka viittaa siihen, että kylät olisivat 
niissä vielä esiintyneet itsenäisinä ryhminä, vaan todennäköisesti 
jaettiin osuudet näissä tapauksissa suoraan yksityisille jäsenille. 
Eri kylistä olevat osakkaat olivat lahkossaan keskenään yleensä 
tasa-arvoiset. Lisäksi on huomattava, että Pohjanmaalla, jonne 
vesimyllyt levisivät myöhemmin kuin Etelä-Suomeen ja jossa 
kylänmuodostuskin kehittyi hitaasti, ei selviä ryhmäosuuksia 
tavata alkuperäisessä muodossa ollenkaan. Siellä varsinkin 1800- 
luvulla vallinnut yleinen myllylahkojen rakennemuoto, jonka 
mukaan lahkossa oli usein pääosakkaina 2— 3:kin talonnumeroa 
ja kukin näistä sisälsi monta samasta kantatalosta eli numerosta 
lohkaistua ja tavallisesti lähekkäin sijainnutta taloa (s. 172— 3), oli 
keskiaikaisen kyläryhmityksen suhteen sekundäärinen ilmiö.

Varsinkin niissä yhteismyllyissä, joissa eri kyläkunnilla ei 
ollut omia kiviparejaan, alkuaan kyläkunnallisetkin myllyosuudet 
olivat vähitellen muuttaneet luonnettaan, hajonneet yksittäisiksi. 
Eri kylistä olevien osakkaiden vuoronkäytössä ei yleensä enää 
ollut semmoista eroa, että he olisivat tunteneet kuuluvansa eri 
ryhmiin. Osakkaiden työvelvollisuuden täyttämisen ja vuorojen 
sijoittelun suhteen tapahtunut ryhmittely noudatti kuitenkin 
mielellään jatkuvasti kyläpiirejä (s. 217, 243). Ja myöhään, mei
dän aikaamme asti, mylly lahkoissa on säilynyt eräitä ilmiöitä, 
joissa käsittääksemme tapaa vanhoja kyläryhmäperusteita. Pai
koin kehittyi näet vahvempi ryhmä p ä ä l a h k o k s i ,  heikomman 
jäädessä sivu- eli a p u l a h k o k s i ,  jolla ei ollut täysiä oikeuksia. 
Ilmiöllä näyttää olevan vanhat historialliset juuret, vaikka se ei 
koskaan päässyt kehittymään varsin yleiseksi.

Edellämainituista kylienkeskisistä myllyriidoista lienee mo
ni aiheutunut jonkin ryhmän etuilusta. Hauhon Vihavuoden

137 Useista keskiajan tapauksista on vaikea osakasryhmistä varmaa pää- 
tää, kun tiedot ovat epäselvät ja vähän sanovat. Kun esim. 1484 mai
nitaan Hauholta eräälle Portaan miehelle kumppaleineen kuuluneen neljän 
yön osuus Vihavuoden myllystä, ei ole varmuutta, käsittikö ryhmä koko 
Portaan kylän miehet vai vain osan heistä (Bidrag I 46). — Virtanen, Ku
vauksia 75.
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riidasta näimme, miten koko myllyn vero sysättiin kahden kylän 
isännille. Mylly veroluetteloista löytää esimerkkejä siitä, että 
vieraskyläläiset saivat maksaa suhteellisesti enemmän myllyveroa 
kuin varsinaiset isäntäosakkaat, joiden verotaakka vastaavasti 
huojeni. Siten Tammelan Kuuston kylän isännät maksoivat 1670 
omasta myllystään veroa kruunulle 6 kappaa kukin, mutta heidän 
lahkossaan olevat Linikkalan (naapurikylän) koljme isäntää 
8 kappaa kukin. V. 1687 oli Somerniemellä Härjänojan isännillä 
myllyveroa 2 l/ j  kappaa kullakin, mutta kolmella Härjänlahden 
isännällä kullakin 5 kappaa (v, 1707 kaikilla jo sama). Näissä 
tapauksissa vieraskyläläiset tuskin muodostivat omaa ryhmää, edes 
apulahkoa. Mutta Loimaan Vesikosken lahkossa paljasti erilaista 
mylly verorasitusta koskeva riita juttu selvät ryhmät, pää- ja apu- 
lahkon. Vesikosken lahkon osuudet jaettiin eri kylien ja talojen 
kesken useita kertoja; tietoja on säilynyt v:lta 1413, 1637, 1687, 
1740, 1741 ja 1746. Kahtena viimeksimainittuna vuonna esiintyi 
selvästi kaksi eriarvoista ryhmää: päälahkoon, jonka alueella mylly 
sijaitsi, kuului 6 Vesikosken kylän taloa, toiseen ryhmään 11 talol
lista viidestä eri kylästä. Kummallakin ryhmällä oli, kuten edellä 
jo mainittiin, samassa myllyrakennuksessa oma kiviparinsa, mutta 
eri suuret, päälahkolla suuremmat. Vesi jaettiin tasan kummankin 
kiviparin kesken, mutta kun sitä riitti molempiin kivipareihin 
yht’aikaa vain tiettyinä aikoina, niitä oli käytettävä vuorotellen, ja 
tässä päälahko pyrki saamaan kaksi kertaa suuremman edun kuin 
alalahko, nim. kaksi vuorokautta jokaista jäsentään kohti alalahkon 
jäsenten yhtä vastaan. Mutta tyytymättömyys johtui ennen kaik
kea siitä, että alalahko sai silti maksaa kruunulle myllyveroa kaksi 
kertaa enemmän kuin mitä jäi päälahkon osalle.138 —  Kaukijärven 
myllylahko, jonka laitos sijaitsee Forssan Vieremänkoskessa, antaa 
apulahkojärjestelmästä vielä paremman esimerkin. Kaukijärven 
kylä, sen 16 taloa, pitää itseään siinä päälahkona, ja tämän katsan
tokannan mukaan Järvenpään kylän 4 taloa sekä pari Vieremän 
kylän taloa muodostavat apulahkon. Viimeksimainitun jokainen 
jäsen maksaa päälahkolle vuosittain 4 ruiskappaa. He saavat kyllä

138 Sääksmäen khl:n Tammelan pitäjän myllyveroluetteloita v:lta 1670, 1687, 
1707 (VA 7981, 8030, 8116—7). — FMU II 145, Loimaan kär. 1637, mm 4: 229. 
Kepilän kokoelmat, Loimaan talvikär. 1740 ja 1741. — Loimaan kevätkär. 
1746 ja jakokirja 28. 10. 1746 (Vesikosken lahkon arkisto).
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ilmaiseksi jauhattaa oman viljansa, mutta eivät pääse osalliseksi 
tulliviljan jaosta, ja kuorimakoneen käyttämisestä heidän on mak
settava tulli. Päälahko yksin määrää myllykassasta, jakaa jäsen
tensä kesken ylijääneen tulliviljan, jauhattaa kuorimakoneessakin 
ilman tullia ja yksin päättää myllyn asioista. Kim päälahko lopulta 
1913 kokonaan kielsi apulahkolta oikeudet, syntyi 13 vuotta kes
tänyt oikeudenkäynti, jonka kuluessa ryhmien väliset asiat perin
pohjin tutkittiin. Järvenpään kylän 3 ja Vieremän kylän 4 taloa 
olivat kyllä jo 1633 Vieremän myllyn osakkaina, mutta 1760-luvulla 
katsottiin —  syistä, jotka eivät selviä lähteistä —■, ettei niillä ollut 
siihen lainkaan osuutta. Niin kauan kun osakkailla ei ollut muuta 
etua myllystä kuin ilmainen jauhatus, ei kysymys apulahkon 
oikeuksien vajavuuksista noussut esiin. Velvollisuuksissa oli sen 
verran eroa, että kukin apulahkon jäsen maksoi myllärin palk
kaukseen 4 kappaa, samat kapat, jotka he myöhemmin joutuivat 
suorittamaan päälahkolle. Vasta kun mylly 1872 vuokrattiin, ero 
näyttäytyi, samoin kuin sekin, että nähtävästi pienempi työvel
vollisuus oli alkuaan aiheuttanut apulahkon aseman.139

Eriarvoinen työ synnytti lahkoon eriarvoisia ryhmiä sil
loinkin, kun kysymys ei varsinaisesti ollut kyläryhmistä. Apu- 
lahkojärjestelmän lähtökohdan suhteen sellaiset tapaukset ovat 
sekundäärisiä ilmiöitä, mutta valaisevat menetelmää, jota on saa
tettu noudattaa kyläosuuksia alkuaan muodostettaessa. Tammelan 
Palokosken myllylahko jakaantui vanhaan ja uuteen osaan. Edel
liseen kuuluivat ne, jotka olivat olleet lahkossa mukana sen perus
tamisesta, v:sta 1802 asti. Heillä oli kaksi kertaa suurempi jau- 
hatusvuoro kuin lahkon lisäjäsenillä, jotka olivat myöhemmin 
tulleet mukaan eri kylistä. —  Myllynpaikan omistus on myös aika
naan saattanut aiheuttaa lahkon jäsenten jakaantumisen kahteen 
eriarvoiseen ryhmään, jolloin päälahkoksi on tarkoitetuissa tapauk
sissa jäänyt kosken omistava kyläryhmä. Esim. Nurmijärven 
Klaukkalan myllykunnassa kuului päälahkoon kaksi taloa, jotka 
omistivat myllykosken, sivulahkoon neljä taloa, joista aikanaan 
oli tuotu myllyyn rakennusaineksia. Osakasryhmien välinen ero 
näyttäytyi siinä, että kun mylly annettiin vuokralle, päälahkon

139 Aaltonen, LH, 101—5. Vieremän lahkon paperit. Tammelan kihl.-oik. pöytä
kirjat 28. 3. ja 11. 10. 1922. — Mahdollisesti ero kylien myllyosuuksien välillä 
johtui jo  niin kaukaisilta ajoilta, jolloin Vieremä ja Järvenpää uudiskylinä 
liittyivät vanhemman Kaukijärven kylän myllylahkoon.
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jäsenet saivat edelleen jauhattaa viljansa tullitta, apulahko maksoi 
puolen tullia (s. 268, aliviite 218),140

b. Myllylahkojen jäsenistö usean kylän alueelta.

Kuten edellisestä olemme havainneet, kuuluu keskiaikaiseen 
perinteeseen, että myllylahkoihin osallistui miehiä monista kylistä, 
aivan samoin kuin monien kylien miehet olivat rakentamassa 
yhteisiä kalatokeita ja muodostamassa kaski- ja nuottakuntia. 
V:n 1633 myllyluettelot antavat Hämeen ja muutamien Uuden
maan pitäjien osalta ensimmäisen kerran runsaampia tietoja 
myllylahkojen rakenteesta tässä suhteessa. Suurimpien mylly- 
kuntien luettelosta (taulu 29) nähdään, että Etelä-Hämeen van
hojen lahkojen jäsenistö levittäytyi useiden kylien alueelle. 
Hauhon Vihavuoden lahkoissa oh edustuneena ympäristön 14 
kylää, Pohjoisen lahkossa 10, muissa 5— 6. Janakkalan Terva- 
kosken lahko ulottui l4:n ja Längelmäen Talviaistaipaleen lahko 
13: n kylän piiriin. Myös Jämsässä ja Rautalammilla oli mylly- 
kuntia, joihin kuului osakkaita jopa 12— 15 kylästä. Myllylahkon 
jäsenistön levittäytyminen monen kylän alueelle edellytti yleensä 
taajaa asutusta. Syrjäseuduilla perustettujen yhteismyllyjen 
osakasmäärä taas rajoittui vain yhteen tai muutamiin harvoihin 
kyliin, mikä puolestaan tasoitti esim. juuri Jämsän ja Rautalammin 
kaikkien myllykuntien keskimääräistä jäsenmäärää.141

Se luku, joka osoittaa, kuinka monesta kylästä kysymyksessä 
olevien Hämeen ja Uudenmaan myllylahkojen jäsenmäärä v:n 
1633 luetteloiden mukaan keskimäärin oli koostunut, vaihtelee 
pitäjittäin melkoisesti. Paitsi kylien läheisyydestä se riippui huo
mattavalta osalta myös siitä, kuinka paljon pitäjissä oh tullimyl- 
lyjä, joiden sopiva sijainti ja kilpailukyky vapautti talonpoikia liit
tymästä yhteismyllyn osakkaaksi. Tämän viimeksimainitun sei
kan suhteen Sääksmäen pitäjä tarjoo hyvän esimerkin. Sen 13 
vesimyllystä lienee tuolloin ollut enää vain kaksi talonpoikain

140 Palokosken myllylahkon alkuperäinen sopimuskirja tekijällä. Aaltonen, 
Nurmijärvi 126. Pietarsaaren kevätkäräjillä 1723 kävi selville, että Nis
kalan lahko jakaantui kahteen ryhmään: toiseen kuului 4 isäntää, toiseen 
kaksi veljestä; edellisen ryhmän hallussa oli myllyn avain. Oikeus tuo
mitsi kantajille puolen myllyä (ss 37:870).

141 Virtanen, Kyläyhteiskunta ennen isojakoa 446, 447. Brofeldt, Selostus Koke
mäenjoen pato- ja nuottakalastuspaikkojen omistus- ja käyttöoikeudesta 21, 
26-8.
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omistuksessa ja niidenkin käyttäjät yhtä hajalta kuin tullimyllyjen- 
kin asiakkaat. Varsinaisista myllylahkopitäjistä oli mainitun 
kyläkeskimäärän puolesta ensimmäisellä sijalla Rautalampi, 6,3, 
sitten 5,5— 5,1 Längelmäki, Vanaja (Mäskälä), Janakkala ja Jämsä 
sekä Hollola (4,6) ja Hauho (4,1). Uudenmaan puolella vastaava 
keskiluku oli paljon vähäisempi (2,7— 1), Keskimäärin oli vas
taava luku kaikissa kysymyksessä olevissa Hämeen ja Uudenmaan 
pitäjissä 3,6. —  Yksityiskohtaisempi prosentillinen jaoittelu 
(taulu 6, keskisarakkeet) puheenaolevan alueen myllylahkojen 
kylämääristä 1633 osoittaa lahkojen jakaantuneen seuraavasti:

l:n  kylän 2:n kylän 3:n kylän 4:n kylän sitä useamman taloja
40 % 22,5 % 12,5 % 8 % 17 %

On myönnettävä, että myllylahkojen rakenteeseen 1633 (ja 
sitä edellisinäkin vuosina) varmaan vaikutti 1625 ensimmäisen 
kerran säädetyn jauhatusverotuksen soveltaminen. Jotta veron
kanto olisi näet luonnistunut, oli tarpeen kirjoittaa jokainen ruoka
kunta myllyn yhteyteen, jossa asianomainen kävi viljaansa jauhat
tamassa. Tästä syntyneet luettelot olivat sitä tähdellisempiä, kun 
jauhatusvero oli muutettu henkiveroksi (s. 88). Ei siis voida 
edes lahkojen omistamien kotitarvemyllyjen nimiluetteloista var
masti päätellä, olivatko kaikki niissä mainitut talot myllyn osak
kaita vai vain jauhattajia, jotka näin oli jaettu myllyjen kesken 
jauhatuspiireihin (s. 30). Mutta kun kotitarvemyllyt eivät saaneet 
ottaa tullijauhatusta, oli ainoa tapa korvata lahkolle myllytys- 
palkkio osallistua myllyn rakentamiseen ja ylläpitoon; sehän kum
minkin merkitsi lahkon osallisuutta. Näihin seikkoihin nojautuen 
on tässä esitettyihin lahkojen rakennetta koskeviin lukuihin otettu 
myilylahkon jäseniksi kaikki yhteisten kotitarvemyllyjen käyttä
jinä mainitut talot, mutta ei loisia, joita paikoin mainitaan. Mutta 
myöntää täytyy, että jauhatusverosta aiheutuneet toimenpiteet 
todennäköisesti lisäsivät lahkojen jäsenmäärää 1620- ja 1630- 
luvuilla, mikä ilmenee siitäkin, että vähäisiä jalkamyllyjä silloin 
poistettiin (s. 27). Tässä valaistuksessa käsittää, miksi ei mylly- 
lahkojen rakenteessa keskimääräinen kyläluku tarkoitetulla Hä
meen ja Uudenmaan alueella enää myöhemmin noussut vuoden 
1633 määriin.142

142 Ran-sachningen öffuer Sexmeki Heredes quarnar 1633. Taulut 6 ja 29.
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Lähiseuraavilta ajoilta ei ole noinkaan luotettavia ja seikka
peräisiä tietoja myllylahkojen jäsenistä. Yksityistapauksista näh
dään, että suuria myllylahkoja jakaantui, vähäisempiä taas yh
distyi. Hauhon Vihavuoden suuri lahko mainitaan v:n 1782 tar
kastuksessa kolmia jakaantuneena143:

Vihavuoden 1. lahkossa 29 osakasta 3 kylästä 
» 2. » 34 » 7 »
» 3. » 45 » 6 »

Viranomaiset näyttävät edistäneen mielellään suurten lahkojen 
muodostamista, ilmeisesti siksi, että siten saatiin monien pienten, 
tulvia aiheuttavien myllyjen tilalle yksi suurempi ja hyvin hoi
dettu. Esim. Marttilan kihlakunnanoikeus oli 1608 määrännyt 
kolme naapurikylää rakentamaan yhteismyllyn Koivukoskeen. 
Tammelan Kuhalankoskeen rakennettiin 1786 (s. 117) maaherran 
pakotuksesta riitojen jälkeen uusi ratasmylly kolmen hävitetyn 
jalkamyllyn sijaan ja samalla kolme lahkoa liitettiin yhteen mylly- 
kuntaan, johon täten tuli 42 osakasta 13 kylästä (kun ottaa huo
mioon myös kaksi vieraisiin kyliin myytyä osuutta) .144 —  Uusikin 
myllylahko saattoi heti alun perin levittäytyä monen kylän alueelle. 
V. 1731 rakennettiin Jyväskylän pitäjään yhteismylly, johon osal
listui kolme naapurikylää.145

V:n 1797 myllyveroluetteloista, jotka eivät nekään ole lähes
kään täydelliset (s. 38), saadaan seuraavat prosenttiluvut mylly-

H3 Myllyasiakirjoja I: 160—170. — V:n 1739 tarkastuksessa havaittiin Ylä- 
Sääksmäen khksta, että myllyluetteloihin merkitsemättömistä myllyistä 
moni oli usean kylän keskinen. Esim. Erälahden jalkamyllyn 9 osaomis
tajaa oli neljästä eri kylästä, ja Jämsän pitäjän Vitikkalan lahkoon kuu
luivat Moiskalan ja Honkalan kyläläiset ja näiden lisäksi yksi rälssitila, 
yksi säterirustholli sekä yksi talo vieraasta kylästä. Saman pit. Sammal
lahden lahkossa oli yksi vieraskyläläinen, Alhojärven lahkossa 7 osakasta 
4 kylästä, Kalmavirran lahkossa 3 osakasta 3 eri kylästä, Särkijoen lah
kossa 7 osakasta 5 kylästä ja Muuramen lahkossa 9 osakasta 3 kylästä jne. 
(mainittu asiakirja I: 247—64).

144 Marttilan laam.-kär. 1608, öö 1: 72. Aaltonen, LH 87. Kaukovalta, Forssan 
Puuvillatehtaan hist. 90—1. — 1800-luvulla yhdistettiin myös Euran Kaut- 
tuassa kaksi lahkoa, jolloin siihen tuli kuulumaan Sorkkisten kylästä 15 
ja Kirkonkylästä 9 taloa (SS: Eura).

i4ls Repo, Jyväskylän kunnan hist. 309; 1800-luvun alussa muodostettiin samaan 
pitäjään lahko, johon neljästä kylästä liittyi 47 isäntää ja joka rakensi Touru- 
jokeen myllyn. — Mouhijärven Häijäänkoskessa mainitaan 1827 olleen kah-
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lahkoista, joiden jäsenet olivat yhdestä ja useammasta kylästä 
(taulut 12— IS)146:

sitä useam-
myUylahko- masta ky-
jen määrä l:stä 2:sta 3:sta 4:stä Iästä

Varsinais-Suomessa 124 82,3 13,7 2,4 0,8 0,8
Hämeessä ............... 127 75,3 15,7 4 2,5 2,5
Ala-Satakunnassa . 53 83 11,3 1,9 1,9 1,9
Uudellamaalla . . . . 161 90 7,4 1,9 0,7 —
Keski-Suomessa . . 108 89,8 9,3 0,9 — —
Etelä-Pohjanmaalla 184 99,4 0,6 — — —

Hämeessä (ja osassa Uuttamaata) myllylahkojen keskimää
räinen kyläluku oli siis suuresti vähentynyt v:sta 1633 lähtien. 
Silti Hämeessä oli edelleen kahden ja sitä useamman kylän kes- 
kisiä myllylahkoja tuntuvasti enemmän kuin muualla Länsi- 
Suomessa. Satakunnan vaillinaiset tiedot eivät antane lahkojen 
rakenteesta tässä suhteessa oikeata kuvaa. Etelä-Pohjanmaalla oli 
184 lahkosta vain yksi sellainen, johon kuului jäseniä kahdesta 
kylästä, mutta eteläpohjalainen »kylähän» oli yleensä hyvin laaja- 
alainen.

V :n 1875 maakirjoista saatava tarkka tilasto (taulut 19— 25) 
antaa myllylahkojen kokoonpanosta kylien lukumäärän suhteen 
seuraavat prosentilliset ryhmät:

sitä useam-
myllylahko- masta ky-
jen määrä l:stä 2:sta 3:sta 4:stä Iästä

V  arsinais-Suomessa 154 90,9 10,1 — — —
Hämeessä ............... 316 61,7 26 6,4 2,5 3,4
Satakunnassa......... 393 68,2 16 8,7 0,5 6,6
Uudellamaalla . . . . 214 90,2 8,4 0,9 0,5 ----
Keski-Suomessa . . 103 83,5 14,5 1 1 ---

deksan kyläkunnan yhteismyliy (SS: Mouhijärvi), ja 1835 oli Loimaan Vesi- 
kosken Uudessamyllyssä osakkaita 6 kylästä(Kepilän kokoelmat), 

ne y :n 1797 myllyveroluettelot 8478, 8479, 7795, 9552. Myllylahkojen määrät 
jakaantuivat eri kylien osalle: Varsinais-Suomessa 17 kahden, 3 kolmen,
1 neljän ja 1 viiden kylän keskinen, Uudellamaalla 12 kahden, 3 kolmen, 
1 neljän kylän, Hämeessä 20 kahden, 5 kolmen, 3 neljän, 2 kuuden ja 1 
seitsemän kylän, Satakunnassa 6 kahden, 1 kolmen, 1 neljän, 1 viiden ky
län, Keski-Suomessa 10 kahden, 1 kolmen ja Pohjanmaalla 1 kahden kylän. 
Kaikki muut olivat yhden kylän keskisiä lahkoja. Ks. lähteiden selostuksia 
alaviitteestä 161.
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Asetelmaan sisältyvien myllylahkojen lukuisuuteen katsoen 
sen tarjoama kuva on luotettava ja v:n 1797 tiedoista aika paljon 
eroava. Ensinnäkin havaitsemme, että Varsinais-Suomi on pää
asiassa yhden kylän lahkoaluetta ja että lähinnä sitä on Uusimaa. 
Satakunta muistuttaa tässä suhteessa suuresti Hämettä, joka edel
leen on ensimmäisenä usean kylän osallistumisessa myllylahkojen 
rakennerunkoon. Kummassakin maakunnassa on nyt moni- 
kyläisiä lahkoja enemmän kuin v. 1797. Keski-Suomen moni- 
kyläiset lahkot sijaitsevat lähinnä emämaakuntaa. Etelä-Pohjan
maalla oli v:n 1875 luetteloiden mukaan vain 11 sellaista mylly- 
lahkoa, joiden osakkaat olivat kahden kylän alueelta. Luku oli 
myllyjen kokonaismäärään katsoen niin vähäinen, että voimme 
sanoa Pohjanmaan myllylahkojen yli 99-prosenttisesti olleen yksi- 
kyläisiä 147.

V. 1875 tuli keskimäärin myllylahkoa kohti:
Varsinais-Suomessa.................. 1,1 kylää
Hämeessä ....................................  1,5 »
Satakunnassa ............................ 1,7 »
Uudellamaalla ............................ 1,2 »
Keski-Suomessa .......................  1,2 »
Etelä-Pohjanmaalla .................. 1 »

Paikallisia vaihteluja huomaa joka alueella. Missä pitäjän 
myllyt olivat keskittyneet yksiin koskiin, jolloin lahkot useinkin 
myös olivat vanhoja, kuten edellä huomattiin, siellä kylien keski
määrä nousi melkoisesti; esim. Loimaalla (2,4) ja Alastarossa (2,7), 
Hämeenkyrössä (2,3), Ikaalisissa (2,1), Vesilahdella (4,1), Pirk
kalassa (2,4), Kangasalla, Teiskossa ja Hauholla (2), Hattulassa 
(2,6) ja Jämsässä (2,2). —  Ennen niin suurissa Hauhon mylly- 
lahkoissa oh v:n 1843 jälkeen tapahtunut muutoksia: ensimmäisessä 
lahkossa kylämäärä oli noussut neljään, toisessa pysynyt samana, 
mutta kolmannessa supistunut neljään; Puutikkalan ja Hahkialan 
kylät olivat siitä eronneet omaksi lahkoksi. Suurimmat kyläkes- 
kimäärät tapaamme 1875 Satakunnan piiristä: Hämeenkyröstä 
(10 ja 6), Ikaalisista (6) ja Loimaalta (8).148

117 Pohjanmaan pitäjistä oli Alavudella 5, Kuortaneella 3, Alajärvellä 2 ja 
Evijärvellä 1 lahko, joissa osakkaat olivat kahdesta kylästä. — Pirkkalan 
khl. on tässä edelleen luettu Satakuntaan, vaikka se tällöin jo kuului Hämeen 
lääniin.

148 Tabell öfver M jöl- och Säg-qwarnar uti Tavastehus Län 1843.
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oli osuus nastaaoalla tauqlla merkitystä myllystä.

TAISOLA

Kaavakuva kymmenen kylän talojen jakaantumisesta 7 myllylahkoon 1633.

Samaan lahkoon liittyivät useimmiten naapurikylät, jotka 
vielä myöhemmin kuuluivat yhteen jakokuntaan ja joilla siis oli 
koskenomistusyhteys, mutta toisaalta myös täysin erilliset kylät. 
Milloin lahkossa oli jäseniä 3— 4 kylästä, kahden naapurikylän isän
nät olivat siinä ikäänkuin runkona ja muista kylistä oli vain haja- 
osakkaita.149 —  Kun oli kysymys läheisten kylien yhtymisestä 
samaan lahkoon, eivät mitkään rajat olleet esteenä. Kun muudan 
Vinkiän isäntä, hakiessaan Kangasalan käräjillä 1630 takaisin 
Kopan myllyä, vetosi mm. siihen, että mylly oli Sääksmäen (kih
lakunnan) rajojen sisäpuolella, mutta sen osakkaat vieraspitäjä- 
läisiä, hylättiin kanne sillä perusteella, että mylly sijaitsi samassa 
kihlakunnassa kuin mistä sen uudet omistajat olivat. Kihlakunta 
olikin pysyvämpi aluemuodostus kuin pitäjä. Eikä edes lää
ninraja ollut myllylahkon leviämiselle esteenä (tuon rajan muut
taminen saattoikin hallinnollisena toimenpiteenä usein tapahtua). 
Niinpä v:n 1875 myllyluetteloiden mukaan oli Parkanon Nauris- 
kosken myllyn osakkaina myös neljä torpparia Ruoveden (nyk.

149 Tämän havaitsee Tammelan myllyveroluetteloistakin 1600-luvulta, esim. 
8067: 659—65.
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Kurun) Aurejärven kylästä huolimatta siitä, että Ruovesi jo mai
nittuun aikaan luettiin Hämeen lääniin. Samojen luettelojen mu
kaan Merikarvian Benjamsin myllyssä oli osakkaina joukko Sii- 
pyyn taloja, siis Vaasan läänin puolelta. —  Näin ollen oli luon
nollista, että myllylahkoihin kuului osakkaita eri pitäjien alueelta. 
Esim. Padasjoen (nyk. Längelmäen) pitäjän Löytänän lahkossa 
oli 1700-luvulla oman kylän neljän talon lisäksi Oriveden pitäjän 
Pajulan kylästä neljä osakasta ja Asikkalan pitäjän Tuusjärven 
lahkossa Sysmän Onkiniemestä kuusi taloa. V. 1797 mainitaan 
eräiden Tammelan pitäjän Letkun kylän talojen ja Somemiemen 
kappelin (Someron pitäjää) Vesanojan ja Keltiäisten kylien talo
jen muodostaneen yhteisen myllylahkon. Vielä v:n 1875 maakirjo
jen mukaan oli runsaasti tapauksia, joissa myllylahkoihin kuului 
osakkaita naapuripitäjästä. Esim. Alajärven talollisilla oli mylly- 
osuuksia Ähtärin puolella, kuortanelaisilla Alavudella ja päinvas
toin sekä lappajärveläisillä Evijärvellä. Virtain pitäjän Pellon- 
ojan myllystä kuului puolet oman pitäjän Kurjen kylän taloille, 
toinen puoli Alavuden pitäjän Sulkavan kylän talolle n:o 13. 
Edelleen saman luettelon mukaan Pälkäneen Pohjaslahden myl
lyssä oli osakkaana myös muudan Kaukolan kylän talo Kangas- 
aita, sekä Laukaan pitäjän Koiviston myllyn osakkaina kaksi taloa 
Saarijärven Honkolasta. Osa tällaisista myllylahkoista juontaa 
alkunsa ajoista, jolloin naapuripitäjät kuuluivat samaan emäpitä
jään. Kun siten v:n 1875 myllyluettelossa mainitaan, että samaan 
mylly lahkoon kuuluu hämeenkyröläisiä, viljakkalalaisia ja ikaa- 
lislaisia ja erääseen toiseen lahkoon Kankaanpään ja Jämijärven 
pitäjien taloja, se selittyy luontevasti sillä, että kaikkien näiden 
kuntien emäpitäjä on Hämeenkyrö.150

Riippui varsin monista seikoista, kuten kylän talojen luku
määrästä, sopivien myllynpaikkojen luvusta sekä naapurikylien ja
150 Kangasalan ja Oriveden syyskär. 1630, nn 3:134 v. — 1875-vuoden maakirjat, 

Myllyasiakirjoja II 475: 242—6. 1797-vuoden myllyluettelot 8479: 4338—44. — 
Viljakkalalaisten vuoromylly on Hämeenkyrön puolella ja inkulalaisten 
Ikaalisten puolella; ikaalislaisia on Viljakkalan Inkulan kyläläisten kanssa 
samassa lahkossa ja hämeenkyröläisiä Viljakkalan kyläläisten kanssa (SS: 
Viljakkala, Säkki). — 1875-vuoden luettelon mukaan Ikaalisten Hihkiön 
myllyssä oli osakas myös Inkulan kylästä, mikä merkittiin kuuluvaksi Hä
meenkyröön, mutta on myöhemmin Viljakkalaa. Kankaanpään Kuninkaan
lähteen myllyissä oli osakkaita myös Jämijärven pitäjästä. Loimaan Rah- 
nun myllyssä oli osakkaita myös naapuripitäjästä, Alastaron Hintsalan 
kylästä.
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-myllyjen läheisyydestä, halusivatko kaikki kylän talolliset liit
tyä samaan myllylahkoon. Mutta mikäli olosuhteet sen sallivat 
taikka valinnan varaa ei ollut, ainakin pääosa kylän taloja kuu
lui samaan lahkoon. Tällaisissa oloissa yhteismylly onkin saanut 
luontevan nimen: k y 1 ä n m y 11 y.151 Tämä oli yhtä luonnolli
nen ilmiö ja kylän yhteistoimintaan soveltuva kuin esim. kylän 
kaikkien talojen kuuluminen samaan pato- tai nuottakuntaan.152

Kehitys näyttää kuitenkin vähitellen kulkeneen keskityksestä 
hajaantumiseen. .Asutuksen lisääntyessä ja kulkuyhteyksien paran
tuessa etsitään yhä enemmän osallisuutta jostakin muusta lähi
seudun lahkonmyllystä tai perustetaan uusi lahko taikka rakenne
taan oma yksityismylly. Tämä kehitys näyttäytyy varhaisimmin 
ja suurimmassa määrin Varsinais-Suomessa, jossa kylät sijaitsi
vat tiheässä ja putoukset olivat vähäiset. Esimerkkinä siitä, että 
kylään perustettiin useita lahkoja, mainittakoon, että Maskun 
Kurittulassa oli 1588 7 taloa ja 3 jokimyllyä, Kalannin Vel- 
luassa 9 taloa ja 4 jokimyllyä jne. Myös 1600- ja 1700-luvulta 
mainitaan Varsinais-Suomesta lukuisia tapauksia, jolloin kylässä oli 
kaksi lahkoa, kummassakin tavallisesti vain 2— 3 osakasta. Lu
kuisat tiedot 1600-luvun alkupuolelta osoittavat myös, että ylei
sesti oli yhdytty naapurikylienkin myllylahkoihin. Siten on Lie
don, Halikon, Piikkiön, Sauvon ja Kaarinan pitäjistä kymmen
kunta esimerkkiä siitä, että kylästä talo tai pari oli osakkaana 
naapurikylän myllylahkossa. Tällaisten lahkojen ohella saattoi 
kylässä, josta vain yksi tai muutama talo kuului naapurikylän 
myllykuntaan, olla kaikilla muilla taloilla oma jalkamyllynsä.153

Uudeltamaalta ja Hämeestä saadut tiedot osoittavat niinikään, 
että kylien talot olivat jakaantuneet eri myllyjen osakkaiksi tai

151 Esim. Lounais-Hämeestä mainitaan 1633 kuusi sellaista tapausta, että ky
län kaikki talot ja vain ne muodostivat myllylahkon (Ransachningen 475: 
206—12). Kylänmyllyistä puhuttiin esim. Kokemäellä (Vanhaa Satakuntaa 
512) ja Nurmijärvellä (Aaltonen, Nurmijärvi 125). Ks. sivulta 168 sekä tau
luista (esim. 19), joissa on oma sarake ns. kylänmyllyille.

152 Virtanen, VS 173—5, Kyläyhteiskunta ennen isojakoa 447. Brofeldt, m.t., esim. 
19, 25. — Vrt. niin suljettua kyläomistusmuotoa kuin peltolahko (äkerlag), 
johon kuuluivat kaikki kylävainioiden osakkaat.

153 Liedon Räihälässä esim. oli 1629-vuoden luettelon mukaan 3 yhteistä jalka- 
myllyä, kunkin osakkaana 2 taloa, ja 1728 mainitaan Kalannin Velluan 
kylästä, jossa oli vain 8 taloa, 3 vesimyllyä, joista kahdessa oli 3 ja yhdessä 
2 osakasta. Virtanen, VS 63—4.
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Kaavakuva Forssan Kuhalan lahkonmyllyn kyläosakkaista 1933. 

että kylässä joka tapauksessa oli useampia myllyjä. Esim. useissa 
Sipoon kylissä oli v. 1588 5 myllyä sekä Kirkonkylässä 4, ja v:n 
1633 katselmuksessa luetellaan sieltä viisi kylää, joissa kussakin 
oli 2 myllyä. —  Hämeessä monen kylän talot olivat ryhmittyneet 
kahteen tai useampaan myllylahkoon. V :n 1782 tarkastuksessa 
ilmeni tästä maakunnasta 43 sellaista tapausta, että kylän talot 
jakaantuivat kahteen myllylahkoon, sekä kaksi tapausta, joissa 
kylän talot olivat hajaantuneet kolmeen lahkoon ja vain yksi kuu
lui oman kylän lahkoon. Eniten ensinmainitunlaisia kyliä oli Hau
holla (10), Hollolassa (7), Padasjoella ja Sysmässä (kummassakin 
5), Myös Porvoon pitäjässä oli v:n 1782 tarkastuksen mukaan 6 sel
laista kylää, joissa oli 2 myllylahkoa jokaisessa, kuuluipa yhteen 
vielä ulkokyläläisiäkin. Paikoin kylän taloista kuului kumpaankin 
lahkoon yhtä monta, tavallisesti vain 1— 3 taloa, mutta useimmi
ten oli toisessa lahkossa pääosa kylän taloista. Esim. Hollolan 
Lahden kylästä kuului toiseen lahkoon 12, toiseen 5 taloa, jälkim
mäiseen lisäksi ulkokyläläisiä. Uudenkylän alueella oli 4 tällaista 
kylää; esim. Putulan (nyt Koskella) molemmissa lahkoissa oli 9 jä
sentä. Hauholla kuului Ilmoilan kylän taloista Vihavuoden lahkoon 
2 ja Kokkilan lahkoon 9 taloa, Lopella (nyk. Riihimäellä) Kytöjär- 
ven kylästä oman kylän lahkoon 13 ja Hunsalan lahkoon 5 taloa
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jne. Oli myös tapauksia, että kahdesta kylästä kuului taloja aivan 
samoihin naapurilahkoihin. Esim, Hollolassa oli sekä Järvelän 
että Nokkalan kylien taloista yksi Anttilan lahkossa ja kaksi Häl- 
välän lahkossa.154

V:n 1875 maakirjoista voidaan sellaisia tapauksia, että kylän 
myllyosakastalot (paikoin myös -torpat) jakaantuivat l:een, 2:een 
tai useampaan myllylahkoon, saada seuraavat määrät156.

l:een % 2:een 3:een 4:ään 5:een 6:een useam
paan

Varsinais-Suomessa . 139 90 11 2 1 — — • —

Hämeessä................... 238 75 47 13 4 6 5 2
Satakunnassa ........... 258 65 70 37 19 4 5 5
Uudellamaalla ......... 203 96 6 2 — — — —

Keski-Suomessa . . . . 76 70 19 1 5 1 — 1
Etelä-Pohjanmaalla, josta näimme, ettei siellä juuri lainkaan 

samaan lahkoon kuulunut useamman kuin yhden kylän taloja, 
mikä läheisesti johtui myös kylien suuresta alasta, oli samasta 
syystä ja kantatalojen nopean jakaantumisen takia 1800-luvulla 
melkein sääntönä, että jokaisessa kylässä oli useita myllylahkoja. 
Taulusta 28 saadaan tästä seikasta yksityiskohtainen selvitys. 
Siellähän oli useiden suurenlaisten »kylien» alueella 11— 18 eri 
myllyseuraa, muutamissa jopa yli 20.156

c. Myllylahkojen jäsenistön lukumääristä.

Myllylahkoihin kuuluvien kylien ja talojen lukumäärä riip
pui ennen kaikkea kylien suuruudesta ja niiden keskinäisestä 
sijainnista. Kun kylien keskimääräisistä taloluvuista ei ole käy
tettävissä yhtenäistä tilastoa miltään ajankohdalta, on tyydyttävä 
eräisiin hajatietoihin. Niiden laskelmien mukaan, jotka on tehty

164 Nyberg, Sibbo sockens hist. I, 170. Myllyasiakirjoja II: 197—202, 206—12, 
246—6, 475: 197—202, I: 160—70. Mainittakoon vielä, että Tuuloksen Syrjän- 
taan kylästä Pohjoisten lahkoon kuului 6 ja Lakkolan lahkoon 2 taloa, 
Hattulan pitäjän Leiniälän kylän taloista Kosken lahkoon 7 ja Sattulan 
lahkoon 1 talo.

iso V:n 1875 maakirjat. Taulu 26. — Vrt. niihin tapauksiin, että Hämeessä 
vanhan polven aikana suurkylät jakaantuivat useihin kesänuottakuntiin, 
kussakin tav. 2—6 taloa (.Virtanen, Kyläyhteiskunta ennen isojakoa 447). 

ies Virtanen, Kuvauksia 76. — Maalahden kahdessa kylässä oli 1767 24 vähäistä 
vesimyllyä, samoihin aikoihin Kälviällä 41 ja v. 1758 Laihialla 47 myllyä, 
mistä määristä on riittänyt useita samaankin kylään (Sirelius, Suomen kan
sanomaista kulttuuria II 266).
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eräistä Varsinais-Suomen maakirjoista, oli siellä 1543 Maskun 
ja Piikkiön kihlakunnissa kylien keskimääräinen taloluku 3, Hali
kon kihlakunnassa vähän yli 3 ja Vehmaan kihlakunnassa 4. 
Eräissä Hämeen tiheimmin asutuissa pitäjissä oli 1500-luvun puoli- 
maissa kylää kohti 5,8 taloa. 1540-vuoden maakirjan mukaan oli 
Varsinais-Suomen alueella suurkyliä (kuten nytkin) vain Vakka- 
Suomessa ja Turunmaan saaristossa, samoin maakunnan viimeksi 
asutetuissa metsäseuduissa, Lounais-Hämettä vastaan. V. 1571 oli 
Lounais-Hämeen pitäjissä 89 kylän keskimääräinen taloluku 5 ja 
Uudenmaan 1.285 kylän keskitaloluku 4,3. Muutkin tiedot osoit
tavat, että 1500- ja 1600-luvulla maamme suurimmat kylät olivat 
Hämeessä ja Uudellamaalla, eikä Satakuntakaan jäänyt paljoa 
jälkeen. Pohjanmaalla oli merenrantapitäjissä jo 1600-luvun alussa 
suuria kyliä. Keskimääräinen taloluku oli Kokkolan pitäjän ky
lissä 9, Kruunupyyssä 20, Pietarsaaressa 16, Uudessakaarlepyyssä 
20 sekä eteläisimmissä pitäjissä T.8— 7. Nämä numerot pysyivät 
muuttumattomina 1700-luvun puolimaihin, jolloin isonjaon vai
kutuksesta alkoi talolukujen voimakas nousu. —  Keski-Suomi 
oli vielä 1700-luvulla suurelta osalta yksittäisasutuksen aluetta.167

V:n 1633 luetteloiden mukaan (taulu 6) oh Hämeen ja sen 
ohessa mainittujen Uudenmaan pitäjien myllylahkoissa keski
määrin 10,2 osakasta. Eniten oli jäseniä myllyä hohti Hollolassa, 
jossa lahkojen osakasmäärä oli 20,1, Rautalammilla, jossa näimme 
monen kylän keskisiä myllylahkoja, oli tietenkin keskimääräinen 
osakasluku aika suuri, 17. Suurehkoja lahkoja oli myös Längel- 
mäellä (14,5), Janakkalassa (14,3), Sysmässä (12,7), Hattulassa 
(12,5), Padasjoella (12) ja Vanajassa (11,6). Samoista v:n 1633 
luetteloista poimitut tiedot suurimpien myllylahkojen osakasmää- 
ristä (taulu 29) näyttävät vielä selvemmin, että suuria myllykuntia

157 Vilkuna, Varsinais-Suomen kansanrakennukset 51—53. Gustafsson, Maanjaot 
ja kylämuodostumat Varsinais-Suomessa keskiajalla 4—5. V. 1540 oli Vakka- 
Suomessa suurkyliä, kuten Untamala (26 taloa), Kalannin Hallu (16) ja 
Kallela (17), Laitilan Vaimaroinen (16) ja Seppälä (17), Pyhärannan Roh- 
dainen (16), Nousiaisten Sontamala (17). — Jutikkala, Asutuksen ja väestön 
historiaa 431, 429.

Kylien suuruudesta johtui muidenkin lahkojen jäsenmäärä. Lounais- 
Suomessa tunnetaan 1500-luvulta yli 20 osakkaan muodostamia talvinuotta- 
kuntia. 1700-luvulla' oli Maalahdessa nuottakunta, jossa oli 90 osakasta 
(Virtanen, Kyläyhteiskunta ennen isojakoa 447). — Aaltonen, Valaistusta 
Lounais-Hämeen talousoloihin 28—48 (hopeaveroluettelo), Kaarle Soikkeli, 
Uudenmaan hopeavero ja hopeaveroluettelo v. 1571 CXL. Nikander, Kvarn- 
rotar 166.
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oli eniten niillä Hämeen vanhoilla asutusalueilla, joiden myllyistä 
on tietoja jo keskiajalta, mutta myös etäämpää, kuten Jämsästä ja 
Rautalammilta, joiden lahkoissa esiintyviin suuriin kylälukuihin 
edellä tutustuimme. —  Uudenmaan pitäjien myllylahkoissa osakas- 
luku oli huomattavasti pienempi. Pernajan ja Porvoon pitäjien 
suurikyläisillä seuduilla oli kuitenkin melko suuria lahkoja (osak
kaiden keskiluku 8,6 ja 8,2) ,158

Eräistä 1700-luvun mylly katselmuskirjoista ja verottomien 
myllyjen luetteloista saa luotettavia tietoja muutamien Hämeen ja 
Satakunnan kihlakuntien myllylahkojen jäsenmääristä. Kuten 
taulu 8 osoittaa, oli Ylä-Sääksmäen kihlakunnassa v. 1739 verot
tamattomista yhteismyllyistä n. 45 % sellaisia, joissa oli vain 2 
osakasta, n. 30 % 3-jäsenisiä ja n. 15 % 4— 5-jäsenisiä, loput suu
rempia. Laskelmaan otetussa 71 lahkossa oli keskimäärin 3,2 
jäsentä, siis v:n 1633 numeroihin verraten huomattavasti vähem
män, mutta kysymyksessä olivatkin nuoret lahkot, jotka oli pää
asiallisesti perustettu ison vihan jälkeen. Ala-Sääksmäen kihla
kunnan verottamattomien myllyjen luettelo on siksi vähänsisäl- 
tävä (osa oli tuulimyllyjäkin), ettei siitä kannata laskea vastaavia 
keskiarvoja. Ala-Hollolan kihlakunnan luetteloissa v:lta 1739 
(taulu 3) pistää silmään, että verottamattomien lahkonmyllyjen 
joukossa oli yli puolet ns. kylänmyllyjä, siis kukin yhden kylä
kunnan keskinen. Saman kihlakunnan verottamattomien yhteis- 
myllyjen määrästä oli 1777 (taulu 9) tällaisia kylänmyllyjä lähes 
40 % ■ Saman luettelon mukaan oli 37 lahkon keskimääräinen osa- 
kasluku 4,4. Lahkoja, joissa oli 2 jäsentä, oli n. 28 % , 3-jäsenisiä 
lahkoja 20 % , 4— 5-jäsenisiä lahkoja n. 42 % , 6— 8-jäsenisiä 10 %. 
Tämäkin luettelo siis osoittaa Etelä-Hämeessä olleen suurehkoja 
myllylahkoja. —  Ylä-Satakunnassa otettiin vuosien 1782— 4 kat
selmusten luetteloihin (taulu 11) verotettuja ja verottamattomia 
myllyjä yht. 81, joista lahkonmyllyjä 57. Jos jätämme laskuista 
pois 7 osakasmäärältään epäselvää lahkoa, saamme muiden 50: n 
keskimääräiseksi osakasluvuksi 4,7. Yhdessä lahkossa oli 9, yh
dessä 12 ja eräässä peräti 16 osakasta. 2-jäsenisiä lahkoja oli 20 %. 
3-jäsenisiä 18 %, 4— 5-jäsenisiä n. 34 % ja 6— 8 jäsenen 18 %.

158 En San Ferdigh och Richtig Ransakningh äm Quernen; Hattula härad (3660: 
122—131), Ransachningen öffuer Sexmeki Heredes quarnar 1633 (475: 197—202, 
206—212), Ransachning lengd uti Hollola Häred 1633 ( 242—246).
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Sekä keskiarvon että prosenttimäärien mukaan Ylä-Satakunta oli 
siis noiden myllyjen osalta runsasjäsenisempi kuin Ylä-Sääks- 
mäen kihlakunta puoli vuosisataa aikaisemmin, mutta huomattava 
on, että Ylä-Satakunnan laskelmissa ovat mukana myös verotetut 
myllyt.159

V :n 1797 myllyveroluetteloista on koetettu saada yhteenveto 
ja myllylahkojen rakennetta valaiseva läpileikkaus koko Länsi- 
Suomen alueelta, mutta luetteloiden erilaisen kokoonpanon ja vail- 
linaisuuksien takia tulos jää epätyydyttäväksi etenkin Satakun
nan ja Pohjanmaan osalta.160

Tuon sivulla 38 julkaistun yhteenvedon prosenttimäärät 
osoittavat, että myllylahkot olivat 1700-luvun lopulla parhaiten 
edustuneena Hämeessä ja Satakunnassa, mutta suuresti ei jäänyt 
jälkeen myöskään Uusimaa ja Etelä-Pohjanmaa. Varsinais-Suo
messa sen sijaan myllyt olivat jo suuressa määrin joutuneet yksi
tyisten käsiin, sikäli kuin eivät jo vanhastaan olleet; kuitenkin lah- 
konmyllyjä oli vielä vähän enemmän kuin yksityisten omistamia. 
Keski-Suomen yksittäisasutus taas aiheutti sen, että yksityisten 
talojen omistamat myllyt olivat siellä enemmistönä.

V :n 1797 luetteloista voidaan erinäisin varauksin laskea myös 
lahkojen keskimääräiset osakasluvut:161

is» Myllyasiakirjoja: I 247—64. 210-11, 185—6, 221-4, 211-^4. — Taulut 7—11.
160 Lähdeviitteet tauluissa 12—18. Ahvenanmaan ainoa vesimylly mainitaan 

Saltvikin Qwambosta (9552:437—8). Pohjanmaan myllyjen joukossa on
kaksi tuulimyllyä, toinen Närpiöstä, toinen Mustasaaresta. — Ala-Satakun- 
nan pitäjistä on voitu tilastoon ottaa vain Ulvila, Kokemäki, Eura, Köy
liö, Eurajoki, Lappi, Hinnerjoki. Keski-Suomeen on tässä otettu Vaasan 
läänin alueelta Viitasaaren, Saarijärven, Laukaan, Kuivasmäen (Petäjä- 
veden), Keuruun ja Virtain pitäjät.

181 Laskelmiin on voitu ottaa vain ne myllyt, joissa selvästi on ollut useita 
omistajia. Esim. Ala-Satakunnasta on pitänyt jättää pois yhteismyllyjen 
laskuista monet myllyt, joiden omistajiksi on merkitty vain yksi, vaikka 
muista lähteistä tiedettäisiin, ettei tuo ilmoitus kaikkiin nähden pidä paik
kaansa, ei aina myöskään se, että jonkin myllyn omistajiksi on merkitty 2. 
Milloin omistajaksi on ilmoitettu koko kylä, talojen luku on laskettu esim. 
Satakunnassa seuraavan vuoden kymmenysluetteloista. Uudeltamaalta on 
osakkaiden luku ilmoitettu talonnumeroittain ja pidetty laskelmissa kukin 
numero yhtenä talona, vaikka monet niistä ovat 1797 jo  saattaneet olla 
halotut ja siis käsittää useita taloja. Sama koskee Etelä-Pohjanmaata, 
josta yhden talonnumeron omistamat myllyt on varmuuden vuoksi viety 
yksityismyllyjen sarakkeeseen. Niissäkin tapauksissa, joissa myllyn on 
omistanut usea talonnumero, nämä on käsitelty jakamattomina. Siten Etelä- 
Pohjanmaan mylly luetteloiden epäselvyyden ja epätäydellisyyden vuoksi 
on voitu ottaa lahkojen keskiarvolaskelmiin vain Kuortaneen, Alajärven, 
Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin myllyt, yhteensä 234. Talonnumeroista ks. s. 172.



170

taloa
Varsinais-Suomessa ............................................. 4,4
Häm eessä................................................................  7
Ylä-Satakunnassa.................................................  5,4
Ala-Satakunnassa.................................................  6,3
Uudellamaalla........................................................ 5,2
Keski-Suomessa .................................................... 3
Etelä-Pohjanmaalla ............................................. 4,6

Näistä luvuista nähdään, että keskimäärin suurimmat lahkot 
olivat edelleen 1700-luvun lopulla kuten aikaisemminkin Hämeessä 
ja Satakunnassa, pienimmät Varsinais- ja Keski-Suomessa. 
Yksityiset suurlahkot näkyvät tauluista 12— 18. Varsinais-Suo
messa oli sellaisia 6, kussakin 12— 17 osakasta ja keskimäärin n. 14, 
Uudellamaalla 12, muissa 11— 17 osakasta paitsi yhdessä 23 ja 
keskimäärin 15 osakasta, Hämeessä 19, niissä jäseniä ll:stä  ylös
päin, suurimmat Hauholla (30 ja 45) ja keskimäärin 16 osakasta. 
Ala-Satakunnan alueelta voidaan osoittaa 56-jäseninen lahko 
(Kankaanpäässtä), minkä lisäksi niissä pitäjissä, joista on tietoja 
lahkojen kokoonpanosta, oh kolme muutakin suurehkoa lahkoa 
(14— 16). Ylä-Satakunnasta on tietoja vain kahdesta suurlahkosta, 
nim. Lempäälässä 12- ja Vesilahdella 18-jäseninen. Keski-Suo
messa oli vain pari 12— 13 jäsenen lahkoa ja Etelä-Pohjanmaalla 
neljän kysymyksessä olevan pitäjän alueella 10 lahkoa, joissa 
oli 11— 19 jäsentä, keskimäärin 13.

Erisuuruisia lahkoja oli mainituilla alueilla prosentteina las
kien 1797 seuraavasti:

lahkosta 2:n 3:n 
t a

4—5:n 
1 o n

6—9:n 10:n tai us.

o/o o/o o/o o/o o/o
Varsinais-Suomessa . 124 30 14,5 23,3 24,2 8
Hämeessä................... 127 14,2 9,5 26 30 20,3
Ylä-Satakunnassa . . . 30 13,4 16 6 30 30 10
Ala-Satakunnassa . . . .  53 22,6 13,2 17 34 13,2
Uudellamaalla........... 161 23,6 13,6 29,1 25,5 8,2
Keski-Suomessa . . . . 108 54,6 22,2 17,6 3,7 1,9
Etelä-Pohjanmaalla . . 186 31,2 11,3 26,3 22,6 8,6

Vastaavat myllylahkojen jäsenmääriä ilmaisevat tiedot v:lta 
1875 (taulut 19— 23) osoittavat suurimpien myllykuntain edelleen 
olleen Hämeen vanhoilla asutus- ja myllyalueilla. Mutta myös Sa
takunnan lahkoissa, joista nyt on täydelliset tiedot, olivat osakkai-
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den keskimäärät lähes yhtä suuret, samoin ne olivat melkoisia Itä- 
Uudellamaalla. Lahkojen keskimääräisistä osakasluvuista alueit
tain saadaan 1875 seuraava yhteenveto162:

taloa
Varsinais-Suomessa ............................ 1,6
Hämeessä ............................................. 5,8
Satakunnassa . .  * ..................................  5,6
Uudellamaalla ....................................  4,8
Keski-Suomessa....................................  3,8

V:n 1797 keskimäärät ovat joka maakunnan osalta alentuneet, 
kaikkein tuntuvimmin Varsinais-Suomessa. V:een 1633 verraten 
talolukujen keskiarvo on vielä huomattavammin vähentynyt. Hä
meen 10 :n suurimman myllykunnan keskimääräinen osakasluku 
oli 1633 31,6, nyt 1875 se oli 26,9.

Vuotta 1875 koskevien taulukoiden keskimääräiset sarakkeet 
osoittavat tarkemmin, kuinka monijäsenisiä lahkoja kussakin pitä
jässä oli. Joukossa oli paljon pieniäkin lahkoja, jotka alensivat 
osakkaiden keskimäärää. Yhteenveto alueittain on seuraava:

lahkosta 2:n 3:n 4—5:n 6—9:n 10:n tai
t a 1 o n

% % % % %
Varsinais-Suomessa . . . .  88 70,5 18,2 10,2 1,1 —
Hämeessä....................... 306 28 13,4 19 20,6 19
Satakunnassa ............... 383 23,3 11,8 23,2 26,9 15,1
Uudellamaalla............... 197 26 14,2 19,7 27,5 13,7
Keski-Suomessa ........... 103 36,9 22,3 21,4 13,6 5,8

Nämä prosenttiluvut vahvistavat sen, minkä jo edellisestä tie
dämme, että nim. Varsinais-Suomi oli ylivoimaisesti pienten lah
kojen aluetta. Runsasjäsenisimmät lahkot olivat edelleen Sata
kunnassa, Hämeessä ja Uudellamaalla.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan myllylahkot muodostuivat vuo
sien 1845 ja 1875 maakirjojen mukaan säännöllisesti talonnume- 
roittain, aivan samoin kuin ns. juopakalastusta harjoitettiin talon- 
numeroittain, pajaa käytettiin talonnumeron yhteisenä, yhden

162 Prosenttimääriin ei ole otettu lahkoja, joiden jäsenmääräksi on ilmoitettu 
vain »koko kylä». Kun joukko todennäköisesti isoja lahkoja on täten pitänyt 
jättää laskelmista pois, keskimäärät ovat jonkin verran todellisuutta alem
mat. Varsin paljon ei »koko kylän» lahkoja kuitenkaan ole.
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numeron talot muodostivat tervanpolttoa harjoittavan »sarka- 
seuran», ja »hautaseurakin» oli yhden tai kahden talonnumeron 
yhteinen.163 »Kyläpiirifc» olivat, kuten edellä on jo monesti mai
nittu, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla niin laaja-alaisia ja suuria, että 
niistä muutamat (kuten Ylimarkku ja Korsnäs) jo 1875 muodosti
vat oman pitäjänsä, ja monista tällaisista »kylistä,» kehittyi myö
hemmin itsenäisiä kuntia (kuten Himangasta, Perhosta ja Toho- 
lammistai).

Kuortaneen kihlakunnan pitäjissä oli 1875, kuten taulu 24 
osoittaa, paljon myllylahkoja, joihin kuhunkin kuului useita talon- 
numeroita, jopa 9:kin, kuten .Alavudella eräässä tapauksessa. 
Mainitun kihlakunnan pohjoisosan pitäjissä myllylahkojen rakenne 
kuitenkin jo muuttuu siten, että kuhunkin lahkoon kuuluu taval
lisesti vain yksi talonnumero. Muualla Etelä- ja Keski-Pohjan- 
maalla mainittu seikka on sitten niin yleinen, ettei harvoja poik
keuksia enää kannata tauluissa osoittaa. Maalahdella oli 1875 
vain yksi lahko, jonka osakkaina oli useampi kuin yksi talonnu
mero, sekä Vähässäkyrössä, Pirttikylässä, Kortesjärvellä ja Lappa- 
järvellä kussakin kaksi.

Myllyt, joiden omistajaksi myllyveroluetteloissa merkittiin 
yksi talonnumero, eivät Etelä-Pohjanmaalla kuitenkaan juuri kos
kaan olleet yhden talollisen omistamia, sillä useimmissa tapauk
sissa talonnumero jo 1875:n tienoilla edusti monia taloja. Pisto
kokeet saman vuoden henkikirjoista näyttävät tämän selvästi. 
Esim. Ilmajoen Jouppilan talonnumeroihin kuului keskimäärin 2,8 
taloa, Munsalan samannimisen kylän talonnumeroihin 4, Laihian 
Jakkulan 2,4 ja Lohtajan Alaviirteen 2,2.1M Täten ne pohjalaiset 
myllyt, joiden omistajiksi on merkitty vain yksi talonnumero, 
ovat selviä lahkonmyllyjä, muodostuneet luontevalla pohjalla, yh
den kantatalon jaetuista osista. Ne myllylahkot, joihin kuului 
useita talonnumeroita, kasvoivat jakojen mukana jäsenmäärältään 
suuriksi (s. 143). Tästä saa myös selvityksensä, että yhden ainoan 
numeron omistukseen hyvin usein on merkitty 2— 3, vieläpä 5— 6

183 V:n 1845 ja 1875 maakirjat. Luukko, Lohtaja 31, 53, 55.
164 Ks. viite 161. — V:n 1875 henkikirja Vaasan läänistä. Jouppilassa oli 8, 

Munsalassa 18, Jakkulassa 7, Alaviirteessä 19 talonnumeroa. Suurin talo- 
luku yhtä numeroa kohti, nim. 14, oli Munsalan n:ossa 16, ainoa, jossa oli 
talonosia yli 10. — Myös Keski-Suomen talonnumeroihin sisältyi 1875 useita 
talonosia, esim. Viitasaaren Koliman kylässä keskimäärin 3.
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(Laihialla kerran lOrkin) myllyä ja että talonnumero, jolla oli 
oma mylly, siitä huolimatta saattoi olla osakkaana vielä parissa 
muussa lahkossa. Kun numeroon kuului useita taloja, johtui siitä 
myös, että myllyn verollepanoa saattoi hakea usea talollinen, 
esim. eräässä Pirttikylän tapauksessa 6 henkilöä. Toisinaan myös 
myllyluetteloon merkitään, että myllyn omistaa kaksi talollista, 
vaikka vero onkin yhteinen. Ilmeisesti sellaisissa tapauksissa 
talo oli hiljakkoin jaettu, kun taas se, että kaksi saman numeron 
omistajaa merkitään suorittamaan vero samasta myllystä erikseen 
(Närpiön Pielahdessa), merkinnee varhemmin tapahtunutta talon- 
jakoa. Kuten jo edellä viitattiin, samaan numeroon kuuluvat 
myllylahkon talonnumero-osakkaat ovat tosiasiallisesti verratta
vissa ryhmäjäseniin. Tätä valaisee oivallisesti Alavuden Nyykoolin 
myllyn luettelo v:lta 1897, mistä näemme sekä alkuperäiset osuu
det että kolmen alkuosuuden jakaantumisen sitä mukaa kuin 
talo (nnumero) on jakaantunut:

Juha Nyykooli 1/ 7
Matti Nestet 1/ 7
Huhtalanmäki (2/ 7) , osakkaat:

Erkki Huhtala 
Juha »
Heikki »
Mikki »
Heikki Ritari

Valkealahdenmäki (2/ 7), osakkaat:
Mikael Valkealahti 
Jooseppi »
Erkki Sytelä

Honkala (1/ 7) , osakkaat:
Juha Honkala 
Aappo »

yht. 7/ 7

Nimiluettelosta huomaamme vielä, että Huhtalanmäen osuus 
on ensin jakaantunut 4: ään yhtä suureen osaan, näistä sitten vielä 
yksi kahtia (Mikki Huhtala ja Heikki Ritari), ja että Valkealahti 
on ensin jaettu kahtia, sitten toinen näistä vielä jakaantunut kah
teen eriarvoiseen osaan.165

714
714
714
7 *.
7 ,8

7 t
7 .1
7 .1

714
714

165 V:n 1875 maakirjat. SS: Alavus.
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Eri tahoilta koottujen tietojen mukaan maamme suurimmat 
myllylahkot ovat viime vuosikymmenien aikoma olleet (tähdellä 
merkityt toimivat vielä ainakin 1930-luvun alussa)166:

Muuramen Ylämylly    53 osakasta
"Pertunmaan Peruveden lääninmylly  52 »
*Lapväärtin Holm skvam ....................................  50 »
Jyväskylän Tourujoki  47 »

"Forssan (Tammelan) K uhala..........................  42 »
Kivijärven lahkonmylly  40 »

*Maalahden Bertilskvarn................................... 40 »
Hauhon Vihavuosi  40 »
Korpilahden Saalahti  32 »
Virtain Tyrkön lahko ................................ yli 30 »
Hattulan Vuohiniemi ................................  yli 30 »
Toivakan (Korpilahden) Rutakoski   30 »
Nurmijärven kirkonkylä  25 »
Euran K auttua  24 »

"Maalahden Herrgärd ......................................... 24 »
Mäntsälän Hirvihaara  22 »

^Forssan (Tammelan) Vierem ä........................ 22 »
"Humppilan Ylämylly ........................................  20 »

Suurin osa tässä mainituista lahkoista on Hämeestä, useita 
myös Pohjanlahden rannikon ruotsalaisalueelta, pari Uudelta
maalta ja yksi Satakunnasta.167

lee Omat ker. edellisten lisäksi Pertunmaalta, Muuramesta ja Mäntsälästä. 
Muuramessa oli vuosisadan lopulla 53 myllynosakasta, mutta kun 1925 ja 
1934 anottiin uuden vesivoimalaitoksen perustamista koskeen, anojia oli 
enää vain 34 (Ylimyllyn lahkon arkisto). — Aaltonen, LH 88, 95, 96, Nurmi
järvi 125. Nikander, Kvarnrotar 174 sekä prof. Nikanderin suullisia tiedon
antoja. Maalahden yhteismyllyissä oli 1900-luvun alussa keskimäärin 16 
jäsentä ja Ylimarkun kuudessa myllyssä 1910 jokaisessa 12. — Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että Hämeessä oli myös suuria kirkkovenelahkoja 
(Sylvi Sääski, Kirkkovenelahkoista 43).

167 .Aluetta, johon yhden lahkonmyllyn osakkaat levittäytyivät ja josta siis 
pääasiassa käytiin jauhattamassa, sanottiin kansankielessä myllypiiriksi 
(Nastola), myllylääniksi (Hollola, Hartola, Pertunmaa), alooksi (Lammi) 
tai myllyruodiksi (Ikaalinen), SS ja omat ker. Vrt. s. 34 ja 105.
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Kun kylässä tai ainakin naapurikylien muodostamassa lähi
piirissä oli useita yhteismyllyjä, tuli isännille tilaisuus liittyä jäse
neksi kahteenkin lahkoon. Hauholta mainitaan 1489, että eräällä 
miehellä oli osuus kahteen myllyyn. Samanlaisia tietoja näkyy 
tuomio- tai perunkirjoissa myös 1600- ja 1700-luvulta. Esim. Ori
vedellä oli 1629 eräällä Martti Söyringinpojalla osuus kahteen 
Onnistaipaleen myllyyn, toiseen koko yö, toiseen puoli yötä, sekä 
eräällä Uiherlan miehellä niinikään osuudet kahteen myllyyn, 
joista toinen sitten tuomittiin pois. Kangasalla oli 1682 Yrjö Pun
tarilla vanhastaan mylly kahden naapurinsa kanssa, mutta samalla 
hänellä oli kahden yön osuus erääseen vieraaseenkin lahkonmyl- 
lyyn.168 Lounais-Hämeen myllyveroluetteloissa vuosilta 1664— 8 
mainitaan eräällä Linikkalan isännällä osuus kahteen myllyyn, 
v, 1670 eräällä toisella saman kylän miehellä osuudet peräti kol
meen myllyyn ja eräällä kolmannella kahteen. Halikossa oli eräällä 
isännällä 1690 osuudet kolmeen myllyyn. Seuraavilta vuosisadoilta 
mainitaan Hämeestä ja Satakunnasta useita tapauksia, joissa jol
lakin talolla oli osuus kahteen myllyyn.169

Sanakirjasäätiön tiedusteluihin saapuneista vastauksista pää
tellen liittyminen kahteen lahkoon on ollut tunnettua eri puolilla 
maata, eniten kuitenkin Hämeessä ja Satakunnassa. Toisinaan tor
pallakin oli osuus kahteen myllyyn.170 —  Useimmiten kahden 
myllyn osuuden hankkiminen perustui asianomaisen jauhatustar- 
peeseen ja vastasi niitä tapauksia, jolloin osakkaalla oli yhdessä 
lahkossa kaksi osuutta. Osallisuus toiseen myllyyn oli usein tullut 
oston tai perinnön kautta, mutta oli sellaisiakin tapauksia kuin 
Tammelan Kaukijärvellä vieläkin, että kylässä on kaksi myllylah- 
koa, joista toiseen, vanhempaan, kuuluvat kylän kaikki 16 taloa, 
toiseen niistä vain 9. Kun nuorempi mylly vuokrattiin koko

i «8 Bidrag I 64. Oriveden kär. 1629. nn 2:358. Kangasalan syyskär. 1682. nn 
6:863. Halikon ja Uskelan syyskär. 1690, cc 18:218—9. — Säkylässä oli 
Pyhäjoen Filpun talolla 1700-luvun alussa osuus kylän kahdesta myllystä, 
mutta se oli sitten erotettu toisesta (Säkylän kevätkär. 1730, mm 59: 223). 

ies v. 1748 mainitaan Jokioisilla erään Kiipun kylän talollisen omistaneen 1/7 
kahdesta jalkamyllystä (Aaltonen, LH 98). V. 1805 mainitaan Jyväskylän 
pitäjästä Juusolan ja Puuran taloilla osuus kahdesta myllystä (Repo, Jyväs
kylän kunnan hist. 310). — Kokemäellä oli viime vuosisadan jälkipuoliskolla 
suurella Vitikkalan talolla osuus sekä Harolan että Rusthollin myllyistä
(Vanhaa Satakuntaa 506, 512).

170 SS: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Viljakkala, Somerniemi, Kuhmoinen, Pertun- 
maa, Keuru ja Multia, Laihia. — Aaltonen, LH 95.
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naan tullijauhatukseeii, ei osallisuus kahteen myllyyn enää ollut 
tarpeen vaatima, vaan se merkitsi tavallaan talonpoikien liiketoi
mintaa.171 —  Osallistuminen kahteen lahkoon ilmeni muillakin 
talonpoikien yhteistoiminnan aloilla, mm. nuottakunnissa ja vapaa
muotoisissa kaskilahkoissa.172

Kun lahko muodostui aina niin sanoaksemme myllyn ympä
rille, ne kumpainenkin kuuluivat kiinteästi yhteen. Joskus oli jol
lakin lahkolla kuitenkin samaan aikaan kaksi myllyä. V :n  1633 
myllyveroluetteloissa mainitaan Uudeltamaalta ja Hämeestä vii
dellä lahkolla olevan kaksi myllyä kullakin, mutta neljässä tapauk
sessa sanotaan toisen myllyn olevan aution, viidennen lahkon 
toinen mylly oli palanut. Vihdin Pakaselan ja Merramäen kylien 
keskisellä lahkolla ilmoitetaan olleen 3 myllyä, vaikka osakkaita 
oli vain 7. —  V :n  1633 luettelossa mainitaan myös Janakkalan 
suurimmalla lahkolla olleen kaksi myllyä, samoin edelleen parilla 
Vihdin lahkolla. V :n 1782 luettelossa ilmoitetaan Somerniemen 
Vesanojan ja Keltiäisten kylillä, jotka muodostivat yhden mylly- 
lahkon, olleen kaksi jalkamyllyä. Jyväskylän pitäjässä oli 1805 
kahdella naapurilla kaksi yhteistä myllyä.173 V :n  1875 luetteloi
den mukaan oli Uudellamaalla, Satakunnassa ja Hämeessä 12 lah
kolla kaksi myllyä kullakin, neljällä lahkolla kolme kullakin, 
yhdellä neljä ja yhdellä viisi myllyä. Keski-Suomessa oli saman 
luettelon mukaan 12 sellaista lahkoa, joilla mainitaan olleen 2 myl
lyä kullakin, ja kolmella lahkolla 3 myllyä kullakin. Pohjanmaalla 
oli kahden myllyn lahkoja 86, kolmen myllyn lahkoja 15 ja neljän 2. 
Mutta hyvin mahdollista on, että noilla myllyillä ei tarkoitettukaan 
eri rakennusta, vaan kivipareja, jotka kaikki olivat saman katon 
alla. Kruunuhan verotti myllyjä kiviparien mukaan ja sille oli 
samantekevää, olivatko ne samassa vai eri rakennuksessa. Sekin, 
että 2— 3 myllyn lahkoja mainitaan runsaasti Pohjanmaan pitä
jistä, kuten Ähtävältä, Kaustisista, Purmosta, Kannuksesta ja

171 SS: Yläne, Laihia. Aaltonen, LH 88, 91.
172 Virtanen, VS 174. — Mainittakoon vertailun vuoksi, että Laatokan Karja

lassa ei sama talo saanut omistaa enempää kuin 3 osaa nuottueessa eikä 
olla osakkaana kuin yhdessä nuottakunnassa (.Jääskeläinen, Pohjois-Laa- 
tokan kaloista ja kalastuksesta 288).

173 Myllyveroluettelot 475, 3660. — Myös käräjäpöytäkirjoissa toisinaan maini
taan lahkon kahdesta myllystä; samaan tapaan sanotaan toista vanhaksi, 
ja se on ilmeisesti ollut käyttökelvoton (esim. Isonkyrön talvikär. 1701, ss 23). 
Repo, m.t. 310.
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Kälviältä, viitannee siihen, että kysymys oli kiviparien luvusta. 
Toisissa tapauksissa tämä selvästi sanotaankin. —  Ikaalisten Höytö- 
län Oikaisisten lahkolla oli v:n 1875 hiettelon mukaan kuitenkin 
kaksi eri myllyrakennusta, koskapa puhuttiin Ylisestä ja Alisesta 
myllystä.174 Siitä, että monilla lahkoilla täten oli useampi kuin 
yksi mylly tai kivipari, aiheuttaa tauluissa näkyvät mylly- ja lahko- 
määrien väliset erotukset.

Naapurimaiden myllylahkoista käytettävissä olevat tiedot 
osoittavat näiden kokoonpanossa samat paikallisten olosuhteiden 
aiheuttamat vaihtelut kuin meilläkin. Ruotsin myllylahkolaitos 
kehittyi monipuolisimmin Taalainmaassa. G r a n l u n d  kertoo Sol- 
lerönin saaripitäjästä, että vanhimpana aikana kaikki saaren talot 
melkein poikkeuksetta osallistuivat yhteen tai useampaan myl
lyyn, että myllylahkoon on kuulunut talonpoikia eri kylistä ja 
ettei yhdelläkään talonpojalla ollut omaa myllyä. Lahkon jäsenten 
lukumäärä osoitti siellä vuosien mittaan voimakasta lisääntymistä, 
pääasiallisesti samaan tapaan kuin Pohjanmaan ruotsalaisalueilla, 
nim. myllyosuuksien jakaantumisen kautta. Eräässä Gruddbon ky
län myllyssä oli 1800-luvun puolimaissa 37 osakasta. Gruddbossa oli 
myös eräitä ns. parimyllyjä, so. kahden eri myllykunnan jauhin
kivet olivat saman katon alla. Kumpainenkin lahko vastasi yh
dessä myllyrakennuksen, padon ja myllytuvan kustannuksista ja 
siitä johtuen piti yleisiä kokouksia. (Tällaista järjestelmää voi
daan meillä verrata, kuten edellä huomautettiin, ryhmäosuuksista 
kokoonpantuihin lahkoihin.) —  Kuten meillä, oli myös Taalain
maassa useita myllylahkoja yhdessä kylässä. Myllykunnan osakas- 
piirinä oli varhaisemmin yksinomaan karjamajakunta (fäbodlag) ; 
v:n 1633 maankatselmuksessa mainitaan Gruddbosta 27 tällaista 
karjamajakunnittain käytettyä myllyä.175 —  Metsäinen Vermlanti,

174 Myllyasiakirjoja I: 160—170. V:n 1875 maakirjat.
170 Granlund, Gruddbo pä Sollerön 94, 97—8. 100. V:n 1863 maakirjassa pari- 

myllyt luettiin yhdeksi myllyksi. — V. 1560 oli Vermlannin Älvdalissa 66 
vesimyllyä. Meidän ajaitamme on samasta pitäjästä tietoja 3—4 osakkaan 
yhteismyllyistä (.Furuskog, De värmländska jämbruken 376 ja Nor
diska Museetin käsikirjoituskokoelmista, josta myös tieto, että Orsan 
Torsmon kylä oli jakaantunut kolmeen myllylahkoon ja näistä kahdessa 
oli osakkaina useita talouksia). — Berg—Svensson, Svensk Bondekultur 104. 
Erixon kertoo (Skultuna bruks historia II 533), ettei ole tietoja, oliko 
Skultunassa myllylahkoja, vaikka siellä oli vesimyllyjä.

12
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johon vesimyllyt alkoivat levitä vasta 1500-luvulla, oli kauttaaltaan 
yksityismyllyjen tai pienten lahkojen aluetta, kuten meillä Pohjois- 
ja Itä-Suomi.176 Länsigöötanmaalta, jossa K a l m  kertoo tavan
neensa kuudenkin myllyn ryhmiä, tiedetään meidän ajaltamme, 
että esim. Gustav Adolfin pitäjässä oli joka kylällä oma pieni myl
lynsä yhdessä vesiväylässä. Angermanlannin Norasta H ü l p h e r s  

mainitsee Salteän kylänmiesten rakentaman yhteismyllyn v:lta 
1787.177 —  Norjassa ei tunneta varsinaisia myllylahkoja. Kr. 
ÖSTBERGin selityksen mukaan sikäläiset puromyllyt olivat alkuaan 
yksityisten talojen, mutta kun talo jaettiin, jätettiin tavalli
sesti mylly yhteiseksi, siis kuten meillä Pohjanmaalla ja Itä- 
Suomessa.178

Itä-Karjalassa oli suuria myllylahkoja. Voijärven kirkonky
lässä oli Mellitsan koskessa vielä 1920:n vaiheilla yhteismylly, 
jossa olivat osakkaina kaikki kylän talot, yhteensä n. 120. Myös 
Rukajärven Ontajärven kylällä, joka käsitti 30— 40 taloa, oli sa
maan aikaan yhteinen vesimylly. Näiden suurlahkojen rinnalla 
mainitaan Itä-Karjalasta myös 2— 5 talon keskisiä yhteismyllyjä 
ja toisaalta yksityisten talojen omistamia ja tulli jauhatukseenkin 
käyttämiä vesimyllyjä.179 Syvärinjoen rannalla Ostretskinin pitä
jässä muistetaan olleen kaksi kyläkuntien yhteismyllyä, mutta 
Äänisjärven vepsäläisalueen vesimyllyt olivat yksityisten talon
poikain. —  Inkerissä oli ainakin muutamia suuria myllylahkoja. 
Lempaalasta on 1910-luvun lopulta maininta Korkeenmaan ja 
Suur-Kaitalan kylien yhteismyllystä. Kun edelliseen kylään kuu
lui n. 40, jälkimmäiseen n. 50 taloa, lahko oli tosiaan runsasjäseni-

176 Furuskog, De värmlandska järnbygdena 376—7. V. 1626 laskettiin Verm- 
lannissa olleen 569 puromyllyä, v. 1825 jo  1.227. Nils Keyland, Svensk all- 
mogekost 53.

177 Pehr Kalms resa 62. Nordiska Museetin käsikirjoitukset. — Hülphers, Säm
lingen IV 54. — Öölannissa ja Gotlannissa oli jokaisella maanviljelijällä 
oma tuulimyllynsä, mutta Skoonessa lyöttäydyttiin lahkoon ja tyydyttiin, 
kun saatiin mylly kylää kohden (Norlind, Svenska allmogens liv 130, 352. 
Pehr Johansson, Allmogeliv i Göinge 32—4. Berg-Svensson, Svensk Bonde- 
kultur 104).

178 Toht. Kristian Östbergin tekijälle lähettämän esityksen mukaan.
179 SKS, E. A. Virtanen (ven. melnitsa =  mylly). Vesimyllyissä jauhettavat 

viljaerät eivät Itä-Karjalassa voineet olla suuret, kun esim. Voijärven 
mylly kävi syksyin keväin yhdellä kiviparilla 120 osakkaalle, taikka sitten 
käytettiin paljon käsikiviä. — Salmin Kaunoselän kylässä oli aiemmin 
kaksi yhteismyllyä, joista toisen omisti 2, toisen 3 sukulaista; osuudet oli 
saatu perinnöksi.
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nen.180 —  Virosta, jossa vesimyllyt tavallisesti kuuluivat moisioille, 
on joitakin tietoja yhteisistä tuulimyllyistä. Ruhnun saaren ruot- 
salaisväestöllä mainitaan olleen 7 yhteistä tuulimyllyä, joita jo
kaista käytti 5— 6 taloutta. Noarootsin pitäjässä Länsi-Virossa oli 
myös 2— 3 perheen yhteisiä tuulimyllyjä.181

d. Rälssimaan, virkatalojen, uudistilojen ja torppien suhde 
myllylahkoihin.

Sen nojalla, että maanlaki samoin kuin 1734-vuoden laki taka
sivat jokaiselle talolle ja maanomistajalle oikeuden päästä kylän 
yhteiskoskessa olevan myllyn osakkaaksi, pappilat ja sotilasvirka
talot, samoin kuin kylissä sijaitsevat säätyläisten kartanot pääsivät 
liittymään osakkaaksi talonpoikien myllylahkoon. Mutta myös 
vapaisiin, koskenomistuksesta riippumattomiin lahkoihin talonpojat 
monin paikoin ottivat kartanoita ja pappiloita osakkaiksi. Varsin
kin Pohjanmaalla, jossa sopivista myllynsijoista oli puute, näyttä
vät pappilat yleisesti olleen myllyseurojen jäseniä. Vaasan kärä
jillä 1640 kirkkoherra Isak Brenner syytti kyllä Tuovilan miehiä 
siitä, että nämä tahtoivat estää häntä käyttämästä myllystä kolman
nestaan. Mutta yleisimmin näkyy hyvin sovitun samaan lahkoon. 
Isonkyrön kirkkoherran ja 7 talonpojan välinen myllysopimus esi
tettiin käräjillä 1655. Samaan aikaan esiintyy Tummunginkosken 
myllyssä osakkaana pitäjän kappalainen, ja siihen oli myös kirkko
herra halukas pyrkimään.182 Eräillä Hämeen ja Uudenmaan pap
piloilla oli vanhastaan yksityinen mylly, mutta useimmiten pappila 
oli liittynyt talonpoikien myllylahkoon. Siten Tammelan pap
pila kuului ensin 1637 Kuuston ja 1675 Haudankorvan lahkoon. 
V. 1782 ilmoitetaan Akaan pappilalla olevan osuus Haihunkosken 
ratasmyllyyn ja Vanajan kirkkoherralla Ikaaloisten kylänmyllyyn. 
V:n 1797 myllyveroluetteloiden mukaan olivat Toholammilla, Käl- 
viällä, Yli- ja Alavetelissä kirkkoherran ja kappalaisen virkatalot

180 Tiedot saatu rovasti Fiiliniltä Joensuusta. SKS, E. A. Virtanen (Inkeristä).
181 Ernst Klein, Runo 155. Ensimmäinen tuulimylly oli Runossa rakennettu 

1752. ERÄ II 189, 433 (22) Noarootsin kihelkond, Passlepa v. Eisterby kiila.
182 Vaasan kesäkär. 1640, rr 5: 66. Korsholman ja Mustasaaren kesäkär. 1655, 

rr 9:169—170. Ison- ja Vähänkyrön syyskär. 1655, rr 10: 207.
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osakkaina talollisten myllyseuroissa.183 Edelleen tapaa 1800- 
luvulta tietoja lahkonmyllyistä, joissa pappila, kappalaisen virka
talo taikka kirkkoherra henkilökohtaisesti jonkin omistamansa 
talon puolesta oh mukana ja tavallisesti vaikutusvaltaisena osak
kaana.184

V. 1739 mainitaan Jämsän Jämsänkosken lahkossa osakkaana 
mm. kapteeninpuustelli, Saarijärvellä erään lahkon osakkaina 
kappalaispuustelli ja muuan toinen sotilasvirkatalo. Tuusulassa 
perusti kapteeni de Bruce, jolla siellä oli Johannesbergin rust
holli, 1756 Klemetskogin kylään ratasmyllyn yhdessä 8 talonpojan 
kanssa.185 Myöhemmältäkin ajalta on tietoja, että virkamiehet —  
luultavasti tilanomistajina —  olivat mukana talonpoikien mylly- 
lahkoissa. Esim. Jyväskylän Tourujokeen 1800-luvun alussa ra
kennetun myllyn osakkaina oli 47 talonpojan ohella myös nimis
mies ja maistraatin sihteeri. V :n 1875 luetteloissa mainitaan Hä
meenkyröstä, että pari nimismiestä oli myllylahkojen jäsenenä, 
vieläpä heistä toinen kuului kahteen lahkoon. Lohtajalle perus
tettiin 1800-luvulla myllyseura, jonka jäseninä olivat kirkkoherra, 
nimismies, seppä ja kauppias. Myös muistitieto mainitsee paikoin 
virka- ja muita herrasmiehiä kuuluneen talonpoikien myllylah- 
koihin.186

Rälssin ja veroinaan erotus näkyy paikoin otetun huomioon 
lahkojen muodostamisessa. Kun kartanoiden rälssimyllyt olivat 
verottomat, oli edullista saada rälssinomistajan alueeseen kuuluvat 
talonpojatkin tällaisen verottoman myllyn osakkaiksi. V. 1633 mai

183 Sääksmäen khl:n myllyveroluetteloita v:lta 1637 ja 1675 (8024). Mylly- 
asiakirjoja 1 :150—4, II: 475:197—202. V:n 1797 myllyveroluettelot 8478, 8479, 
7795, 9552. Kangasalan ja Oriveden talvikär. 1667, nn 62:1089 v. — Nyberg, 
Sibbo sockens hist. I 171—2.

184 TMA L. Ka A.D . 1850 n:o 854 (Loimaa). Aaltonen, LH 87, 121. Punka
laitumella oli kirkkoherran virkatalo Kostilan lahkon osakkaana (omat 
ker., Juho Lähti).

185 Myllyasiakirjoja II: 245—51, 163—82, I: 238—241. Kalvolan Taljalan myllyssä 
oli osakkaana puustelli (1:150—4), kapteeni Ekelöfillä oli 1600-luvulla yh
teinen mylly talonpoikain kanssa Gesterbyssä (Nyberg, m.t. 173). — Tam
melassa perusti 1802 Palokosken lahkon kersantti Simolin (alkup. asiakirja 
kirjoittajalla).

186 Repo, Jyväskylän kunnan hist. 310—11. V:n 1875 maakirjat. Oriveden Onnis- 
taipaleelta mainitaan 1843 mylly, jonka osakkaina oli nimismies ja muuan 
talollinen (Tabell öfver M jöl- och Säg-qvarnar uti Tavastehus Län). 
Luukka, Lohtaja 58. SS: Hauho (Keskitalo).
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nitaan Somerolla kahden Pitkäjärven talollisen muuttaneen, sen 
jälkeen kun heidän tilansa oli läänitetty Ramsayn säteritilalle, sa
maan lahkoon, jonka jäseninä Ramsayn rälssitalonpojat olivat.187 
Samalla vuosisadalla havaitaan Tammelassa Haudankorvan kylän 
talojen jakaantuneen kahteen mylly lahkoon siten, että Jokioisten 
kartanon rälssiin kuuluvat olivat osakkaina Kuhalan kylän myllys
sä, jonka muutkin osakkaat silloin olivat kartanon rälssitalonpoikia, 
kun sen sijaan kaksi Haudankorvan verotalonpoikaa muodosti oman 
myllylahkon yhdessä eräiden naapurikylien verotalollisten kanssa. 
Mustialan kartanon myllyn yhteydessä mainitaan 1633 kartanon 
7 rälssitorppaa eri puolilta Tammelaa.188 Rälssimyllyn osakkaina 
saattoi silti olla myös vieraita rälssi-, vieläpä verotalonpoikiakin. 
V. 1633 mainitaan Somerolta Pitkäjärven toisen myllyn yhteydessä 
Jurvalan ja Härkälän säterien lisäksi myös Pitkäjärven kylän neljä 
lampuotia, Kaivolasta Henrik Mägessonin rälssimyllyn ohella 
useita rälssi- ja verotalonpoikia eri kylistä, Niemen kartanon 
rälssimyllyn yhteydessä neljä Sittalan kylän verotalollista sekä 
erään kolmannen rälssimyllyn mukana joukko verotalonpoikia 
viidestä kylästä. Olivatko he täysivaltaisia osakkaita vai vain jau- 
hattajia? Todennäköisesti verotalonpojat olivat edellisiä, sillä he 
maksoivat osaltaan myllyveronkin. Porvoon lähellä sijaitsevan Tius- 
terinkylän ratasmyllyssä olivat myös rälssitalonpojat osakkaina, 
sillä 1754 mainitaan rälssisäterin omistaneen myllystä vain puolet 
ja muina omistajina esitetään viisi saman kylän rälssitalonpoikaa, 
joista neljä kuului säterin alaisuuteen. Mustialan tapauksessa sen 
sijaan rälssitorpilla tuskin oli omistavan osakkaan oikeuksia. 
Kaukaisimmat näistä (Kojolta ja Pikonkorvesta) eivät luultavasti 
jauhattaneetkaan kartanon myllyssä, ja myöhemmin ilmoitetaan- 
kin, että kolme Mustialan rälssin alle kuluvaa tilaa (ilmeisesti 
Pikonkorven ja Torajärven torppia) kuului Kalvolan Taljalan 
myllylahkoon. Kun muistitieto kertoo sellaisesta käytännöstä,

187 Sääksmäen khl:n myllyveroluettelo 1633 (475).
188 Sääksmäen khl:n myllyveroluetteloita 1603-luvulta. — Toisaalta taas Kauki

järven lahkoon kuului 5 Vieremän kylän rälssitaloa ja yksi Kaukijärven 
verotalollinen kuului Talsolan rälssimyllyyn. Mutta näilläkin oli historial
liset juurensa: Vieremän talot olivat olleet Kaukijärven lahkon jäseniä jo 
ennen kuin olivat joutuneet rälssin alle, ja Jokioisten neljänneskuntaan, 
jota kartanon rälssi kokonaisuudessaan koski, oli jo  1500-luvulla kuulunut 
osa Haudankorvan kylää sekä yksi talo Kaukijärveltä (Aaltonen, Valais
tusta Lounais-Hämeen talousoloihin 36).



182

että Mustialan kartanon alustalaiset saivat jauhattaa viljansa 
kartanon myllyssä työ- ja myllärin palkkaosuutta vastaan, suhde 
ehkä oli jo 1600-luvulla sama.189 V. 1782 mainitaan Mäskälän 
Kodialan myllystä 13 osakasta, mutta sanotaan samalla, että myllyn 
omisti Harvialan kartano,190 Osuussuhde saattoi täällä olla saman
lainen kuin Mustialassa.

Tämän yhteydessä mainittakoon vielä, että myllyn perustamis
lupa, jonka muissa oloissa antoi maaherra, riippui rälssialueella 
lähinnä sen haltijasta, ja siitä tavallisesti piti suorittaa korvaus. 
Jokioisten rälssialueelta on tästä useita esimerkkejä. Haapanie
men, Niemen ja Vaulammin kylillä oli siellä ollut yhteismyliy 
v:een 1748. Talolliset olivat myllynpito-oikeudestaan maksaneet 
kartanolle puoli tynnyriä viljaa kukin. Mainittuna vuonna mylly 
oli kuitenkin määrätty haj ohettavaksi, kun kartano rakennutti 
oman tullimyllyn, jossa alustalaisten oli jauhatettava tullia vas
taan. V. 1793 tehtiin sopimus, että Jänhijoen kylän mylly, joka 
jo oli tuomittu hävitettäväksi, saisi edelleen toimia, jos talolliset 
vuosittain suorittaisivat kartanoon kukin puoli leiviskää pellavia. 
Samalla ehdolla pääsi myllyyn osakkaaksi myös 4 kylään perus
tettua uudistilaa. Vielä 1822 mainitaan Jokioisilta, että parin 
rälssikylän talonpojat olivat saaneet kartanonomistajalta luvan 
yhteismyllyn perustamiseen.191

U u d i s t a l o t  ja t o r p a t  eivät alkuaan yleensä kuu
luneet vanhojen verotalojen muodostamiin myllykuntiin. Osit
tain tämä asutuksen rintamailla johtui siitä, ettei vanhoihin 
myllylahkoihin hevillä otettu uusia jäseniä, osittain myös siitä, 
etteivät uudistalot, jotka oli rakennettu ns. liikamaalle, saaneet 
osuutta vanhan kylän vesialueesta, ellei vesioikeuksien järjestelyä 
ollut suoritettu isonjaon yhteydessä (s. 343) . Muutamat tätä valai
sevat esimerkkimme ovat muistitiedon piiristä. Nurmijärvellä

189 Sääksmäen khl:n myllyveroluettelo v. 1633 (475). Myllyasiakirjoja II: 475: 
206—12, 163—182, 245—51. Aaltonen, Mustialan vanhinta historiaa 182—4, 
LH 118.

iso Myllyasiakirjoja 1 :160—70.
191 Jutikkala, Kartano- ja rälssitalonpojat Jokioisissa 1700-luvulla 171, 177, 

— JH X X  15. — Tyrväässä tekivät Vihattulan, Kalliolan ja Lausajan talot 
1700- ja 1800-luvuilla päivätöitä Rautajoen Rustholliin oikeudesta saada käyt
tää myllyjään, jotka sijaitsivat Rautajoen rajojen sisäpuolella, mutta kysy
myksessä lienee ollut tavallinen kosken vuokra (Jutikkala, Läntisen Suo
men kartanolaitos I 319).
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kerrottiin, etteivät uudistalot, jotka olivat syntyneet kylänmylly- 
jen perustamisen jälkeen, olleet siinä osallisina. Kirkonkylän 
lahkon 25 osakkaan joukkoon ei kuulunut esim. Myllypakan eli 
Myllyinään talo, koska se oli uudistalo (»nyypykkitalo»). Vasta 
10-vuotisen riidan jälkeen kylä vuosisadan lopulla päästi sen sovin
nolla osakkaaksi, kun tuo talo luovutti myllytonttiin lisää maata. 
Saman pitäjän Perttulan lahkossa olivat osakkaina kaikki muut 
kylän talot paitsi »nyypykit». Palojoenkaan »metsäkyläläiset» 
eivät olleet kylänsä myllyn osakkaita. Tammelasta on saman
tapainen esimerkki, kun Portaan myllylahkoon eivät koskaan kuu
luneet kylän metsäseuduille 1700-luvun lopulla syntyneet Pääjär
ven ja Suojoen talot. Niinikään on Karstulasta tieto, etteivät 
myöhemmin perintökirjan lunastaneet talot enää saaneet oikeutta 
jakokunnan myllyihin ja myllynpaikkoihin.192 Suhde oli sama 
kuin se, että suurissa kalapadoissa nauttivat kalastusoikeutta 
vain vanhat talot ja että uudistilat pääsivät patokunnan osak
kaaksi vain vanhojen talojen suostumuksella.193

Vanhojen kantatalojen muodostamat myllylahkot yleensä pol
veutuivat ajoilta, jolloin torppia ei paljon ollutkaan. Kun nämä 
eivät uudistalojen tavoin voineet edes vedota koskiosuuksiin, oli 
torpparien vielä vaikeampaa tunkeutua manttaalimiesten ikivan
hojen, tosin vapaamuotoisten, mutta yleensä kokoonpanoltaan 
kauan samanlaisina pysyvien myllylahkojen piiriin.194 —  Vasta kun 
torpparilaitos rupesi 1700-luvun loppupuoliskolta lähtien kehitty
mään ja uudistaloja alettiin suuremmassa määrin perustaa taka
maille195, torpparit ja uudistalolliset ilmestyivät myllyluetteloihin. 
V:n 1782 katselmuksessa tavattiin Kalvolan metsäkulmalta 2 
torpparien yh’teismyllyä, Urjalan rajamailta 1. Samaan aikaan mai
nitaan Jämsästä ja Korpilahdelta pari myllylahkoa, joiden osak
kaina oli talonpoikain ohella myös torppareita, jota paitsi jälkim
mäisillä oli Korpilahdella keskenään omakin mylly. Samassa luet
telossa on lisäksi Lammilta kaksi Arrankoskessa sijaitsevaa uudis
102 Moring, Om vattenverk I 51. Aaltonen, Nurmijärvi 63, LH 89. — SS: Kars

tula, Joutsa.
103 Vilkuna, Siian Uppoamisesta Torniojoella 69—72 (tästä on nimenomaan ku

ninkaan päätös v:lta 1773).
1o1 Varsinais-Suomessa oli 1600-luvulla talollisten ja torpparien kesklsiä nuot

takuntia, mutta myöhemmin ne kiellettiin (.Virtanen, Kyläyhteiskunta ennen 
isojakoa 470). :

105 Jutikkala. Suomen talonpojan h'st. 463.
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asukkaiden rakentamaa yhteismyllyä ja Kataloisista kahden lam
puodin rakentama jalkamylly sekä Vanajan Hangasmäestä torp
parien omistama jalkamylly. V. 1797 mainitaan Hämeenkyröstä, 
että Pinsiön myllyn osakkaina oli 2 uudistaloa ja 10 torppaa, 
Jyllin myllyn omistajina 2 torpparia.196 —  V, 1843 oli Kalvolan 
metsäseuduilla jo 8 lahkonmyllyä, joiden osakkaina oli yksin
omaan torppareita, minkä lisäksi eräällä torpparilla oli oma myl
lynsä. Samassa v:n 1843 luettelossa mainitaan Muuramesta, että 
sikäläiseen myllylahkoon kuului myös 5 Muuramen kylän uudis
asukasta. —  Kiukaisten Harolan kylään v. 1828 rakennetusta, 
alkuaan sotilasvirkatalon ja sen torpan omistamasta myllystä tuli 
lopulta torpparien ja pikkutilallisten yhteinen »konttimylly», jota 
erotukseksi talollisten myllystä sanottiin pikku myllyksi,197

V:n 1875 mylly luettelot osoittavat, että koko Länsi-Suomessa 
oli vielä silloin varsin vähän myllyjä, joissa torpparit olivat osak
kaina tai omistivat ne yksin. Lahkoja, joissa talollisten ohella oli 
myös torppareita, oli mainitulla alueella vain 57, torpparien kes- 
kisiä lahkoja 23 ja torpparien yksityismyllyjä 21, Satakunnassa 
oli näitä torpparien myllyjä kaikista kolmesta ryhmästä huomat
tava enemmistö, mikä johtui Satakunnan torppien suuresta luku
määrästä.198

Viime vuosisadan loppukymmeniltä on Suomen eri puolilta 
muistitietoa siitä, etteivät torpparit eivätkä mäkitupalaiset kuulu
neet mylly lahkoihin.199 Vain seuduilla, missä useita torppareita 
asusti yksissä kohdin, heillä oli omia yhteismyllyjä taikka he pääsi
vät talollisten kanssa samaan lahkoon. Käytännölliset syyt joh
tivat lähinnä saloseutujen uudistalot ja torpat samaan myllylah
koon, kuten ne toimivat yhdessä myös kirkkovene- ja paimen- 
lahkoissa, nuottakunnissa yms.200 Virroilla torpparit ja muut,

196 Myllyasiakirjoja 1 :150—4, 90—101, 160—70. V:n 1797 myllyveroluettelot.
197 Tabell öfver Mjöl- och Säg-qvarnar uti Tavastehus Län 1843. — V. 1849 

pidetyssä katselmuksessa todettiin sotilasvirkatalon torpalla olevan myl
lystä 2/9 vastaten 5 ruplan arvoa. (Asiakirjat Harolan myllärillä Oskari 
Lehtisellä.)

198 V:n 1875 maakirjat. Ks. taulu 31. Torppia oli 1800-luvun alussa taloihin 
verrattuna eniten Satakunnassa, nim. 73 % (.Jutikkala, Suomen talonpojan 
hist. 466).

199 SS: Laitila ja Rusko, Pertteli, Punkalaidun, Vampula, Tyrvää, Kokemäki, 
Ikaalinen, Hauho, Hollola, Längelmäki, Korpilahti. Muurame, Multia ja Petäjä- 
vesi, Karstula, Uurainen, Laihia (Seppälä), Kälviä. Aaltonen, Nurmijärvi 127,

200 SS: Kalanti, Kankaanpää, Hämeenkyrö, Viljakkala (Säkki), Mouhijärvi,
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joilla ei ollut metsää eikä hevosta, pääsivät osakkaiksi suoritta
malla myllyrakennuksella kirvestöitä.201 Kalvolassa olivat torp
parien vanhat myllylahkot muistitiedonkin mukaan elinvoimaiset. 
Vielä tällä vuosisadalla siellä toimi kolme torpparien lahkonmyl- 
lyä, yhdessä peräti 15 osakasta. Myös Korpilahdella, jossa torppa
reita jo vanhastaan kuului myllylahkoihin, oli heitä muistitiedon 
mukaan Saalahden suuressa lahkossa (s. 174).202 Tietoja torppa
rien kuulumisesta talollisten kanssa samaan myllykuntaan tai 
heidän keskenään muodostamista myllylahkoista on vielä Tamme
lasta, Vanajasta, Keuruulta, Pihlajavedeltä, Karstulasta, Kivijär- 
veltä, Uuraisista, Seinäjoelta sekä Kankaanpäästä, Kokemäeltä ja 
Viljakkalasta.203

Joskus harvoin tavataan sellainen lahkosuhde, että naapuri 
oli ottanut osaa yksityisen omistaman myllyn rakentamiseen, 
muttei saanutkaan myllystä omistusosuutta, vaan ainoastaan rajoi
tetun käyttöoikeuden. Perttelissä 1854 tehdystä sopimuskirjasta 
käy selville, että Haalin Immolan tilan omistaja sai naapuriltaan 
oikeuden sahata vuosittain aikana, jolloin vettä oli riittävästi, 
8 tukkia ja jauhattaa 10 ruistynnyriä, kummankin ilmaiseksi niin 
kauan kuin saha ja mylly pysyivät kunnossa. Tämän etuuden 
Haalin isäntä sai sen nojalla, että hän oli auttanut sahan ja myllyn 
rakentamista ja vielä korvannut saharakennuksella tehdyt 50 
päivätyötä 15 hopearuplalla. —  Kun 1850-luvulla muudan entinen 
sotamies halusi Tammelan Torajärvellä rakentaa myllyn, kylän 
kaksi isäntää hankki hänelle myllynpaikan ja toi hirsiä, minkä 
korvaukseksi he saivat käyttää viljansa ilmaiseksi.204

Ruovesi, Pihlajavesi, Kuhmoinen, Korpilahti, Koskenpää, Äänekoski, Äh
täri, Seinäjoki (Jouppi). Aaltonen, LH 92.

201 SS: Virrat. Koronkosken ja Ylihavangan lahkoissa oli mukana osakas- 
talojen torppia (omat ker. Virroilta, Edv. Niemi).

202 Aaltonen, LH 94—5. Kun Kalvolassa Vuoren jalkamylly, joka alkuaan 
kuului 6—7 talolliselle, rakennettiin 1800-luvun loppupuoliskolla uudestaan, 
siihen otettiin osakkaiksi myös ympäristön torpparit. Korpilahdelta omat ker.

202 Aaltonen, LH 92—3. — Vanajassa oli Kirin mylly Harvialan torpparien 
yhteinen, hävitetty vasta 1938 (omat kero. SS: Keuru ja Pihlajavesi, 
Karstula, Kivijärvi, Uurainen, Seinäjoki. Satakuntal. osakunnan keräyk
set 1939 (Brita Rydman). Vanhaa Satakuntaa 506. SS: Viljakkala.

204 Alkuperäinen sopimuskirja maist. P. Kyytisellä. Aaltonen, LH 92.
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III luku.

M Y LLY LA H K O JE N  T O IM IN T A M U O D O T .

1. Myllylahkojen hallinta.

Varsinkin suurista myllylahkoista, joissa oli jäseniä monien 
kylien alueelta, jopa eri pitäjistä, odottaisi, että niissä olisi ollut 
kiinteä organisaatio valittuine esimiehineen ja säännöllisine ko- 
kouksineen. Oikeudenpäätöksistä, joita tässä teoksessa on käytetty 
lähteinä, ei tuohon seikkaan kuitenkaan saa paljon tukea. Kertaa
kaan ei nimenomaan mainita lahkon e s i m i e s t ä ,  ja osakkaiden 
kokouksistakin on tietoja varsin niukasti. Jolloinkin harvoin saa 
tuomiokirjoista sen suoranaisen tiedon, että lahkon kaikki jäsenet 
olisi kutsuttu oikeuteen.1 Tavallista oli, kuten yleensäkin varhai
sempina vuosisatoina talonpoikien kesken yhteisiä asioita ajet
taessa, että käräjillä esiintyi varsinkin kantajien puolesta, oli sitten 
kysymyksessä vain joukko lahkon jäseniä, jotka muodostivat 
omistus-, käyttö- tai muun intressiryhmän, tai koko lahko, yksi 
edusmies »omasta ja osa- tai jakoveljiensä (consortes, stahlbröder, 
skifftesbröder) puolesta», otaksuttavasti vain suullisin valtuuksin.2 
Toisinaan asianomistajina esiintyi useita lahkon jäseniä, joskus 
näköjään lahkon enemmistö. Silloin lahkon kokous tavallaan jou
tui pidetyksi käräjillä, kun joku osakas siellä esim. pyysi osuuttaan 
suurentamaan ja muu lahko sai esitykseen heti vastata.3 Milloin 
tuomiosta asian laita käy selville, esitetään tavallisesti myös vas
taajana yksi lahkon tai lahkoryhmän mies nimeltä mainittuna,

1 Esim. Kiskon ja Kiikalan talvikär. 1682, cc 10. 33 v.
2 Esim. Isonkyrön syyskäräjillä 1664 (ss 1) Frans Markunpoika Orismalasta;

Isonkyrön talvikäräjillä 1667 (ss 1: 35) Juho Reonpoika Savilahdesta; Ison
kyrön ja Vähänkyrön kesäkär. 1644 (rr 5: 287); Marttilan syyskär. 1622 (cc 
1:14) ja kevätkär. 1623 (cc 1:35); Lammin syyskär. 1649 (ee 6:31). Kangas
alan ja Oriveden talvikär. 1677 (Ikaalinen n:o 1: 373). — Isonkyrön kesäkär. 
1671, ss 2 (währobroder), Lopen syyskär. 1622, ee 2: 34 (skifftes bröd), Ison- 
ja Vähänkyrön syyskär. 1657, rr 10: 203 (medhconsort).

3 Ison- ja Vähänkyrön syyskäräjillä 1657 (rr 10: 203) oli 6-jäsenisestä mylly-
lahkosta 4 kantajana. — Oriveden syyskär. 1738, nn 48, II osa: 37 v. § 28.
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muut merkitään vain kumppani-sanalla; lahkon päämiestä tuossa 
nimetyssä osakkaassa tuskin voidaan nähdä.4 Tuolla seikalla ilmei
sesti oli vain prosessuaalinen merkitys, samoin kuin tapa, että 
mylly veroluetteloissa ja katselmuksissa usein mainittiin vain yhden 
osakkaan nimi, vieläpä niin, että häntä voi pitää myllyn yksin- 
omistajana, lienee lähinnä merkinnyt vain lahkon nimittämistä. 
Milloin vastaajat lahkon taikka jäsenryhmän puolesta tuomittiin 
korvauksiin, heillä oli oikeus ilman eri päätöstä hakea kumppa
neiltaan näiden osuus.5 —  Mainitaan myös joskus, että yksi lahkon 
jäsenistä meni takuuseen toisten puolesta. Kerran sanotaan sel
västi, että lahkoon pyrkineen oli maksettava lunastusmaksu mie
helle, joka lahkonsa puolesta oli vastaamassa, siis lahkon edusta
jalle.6 Myöhemmin sovellettiin käytäntöön 1734-vuoden lain 
säädöstä, että lahko valtuutti valtakirjoin jonkun henki
lön, tavallisesti yhden keskuudestaan, edustamaan lahkoa oikeu
dessa tai viranomaisten pitämässä kokouksessa sekä jättämään 
anomuskirjelmän virastoille. —  Useassa tapauksessa lahkon perus
tajasta, joka käräjillä ilmoitti rakentavansa myllyn ja jonka kump
paniksi sitten Hittyi naapureita, tuli ainakin lähiajoiksi myllykun- 
nan tärkein mies. Muita luotetumpi lahkon jäsen oli myös se osak
kaista, joka esim. sai tehdäkseen myllynkivikaupan.7

4 Sama kuin ed. (syytti Hieronymus Martinpoikaa Hölsölän kylästä ja hänen
kumppaneitaan, consortes). — Pietarsaaren maal. talvikär. 1665, rr 11: 610. — 
Vaasan pit. kesäkäräjillä 1640 (rr 5: 66) kirkkoherra Brenner syytti erästä 
Tuovilan miestä vääryydestä, minkä tämä osatovereineen oli tuottanut hä
nelle. — Lapuan talvikäräjillä 1648 (rr 6: 282) Antti Pentinpoika ja Simo 
Pertinpoika tovereineen tuomittiin maksamaan.

6 Vähänkyrön kär. 1666. ss 1. — Vrt. muuatta tapausta Ilmajoen talvikäräjillä 
1675 (cc 1: 120). — V:n 1631 myllyveroluettelossa esim. mainitaan kunkin 
myllyn yhteydessä vain yksi nimi, joka mahdollisesti tarkoitti tärkeintä osa
kasta; esim. Tammelan Linikkalan lahkossa Jören Saxa. Eräiden yhteis- 
myllyjen osakkaaat jätettiin luettelematta ja merkittiin vain lyhyesti: Hela 
byn (esim. 8030, afkortningsbok).

6 Ison- ja Vähänkyrön syyskär. 1661, ss 1. Pietarsaaren maal. talvikär. 1665, 
rr 11: 610.

7 1734-vuoden lain oikeudenkäymiskaaren 15. luvun 6. §:ssä: Jos joku, jolla 
on asiassa osa, tahtoo toistenkin puolesta puhua, ottakoon siihen heiltä val- 
tuuskirjan. — Esim. Kiukaisten Eurakoskella 1893 pidetyssä maanmittarin- 
kokouksessa esiintyi erään jäsenen valtuuttamana pitäjän pappi, ja 1907 pide
tyssä kokouksessa esiintyi Länsipuolen lahko erään isännän kautta (lahkon 
arkisto). — Iitissä mainitaan 1689 Marttilan isännän toimesta ostetun Sääks
järven kylän tuulimyllyyn uudet kivet Porvoosta (Halila, Iitin historia 195).
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Suullinen muistitieto on jotenkin yhtäpitävä siitä, ettei mylly- 
lahkoilla ollut esimiestä eli varsinaista päämiestä. Käytäntö lienee 
yleisesti ollut sellainen kuin Hauholta kerrotaan: »Kuka kulloin
kin nousi asioitten johtoon halusta, kyvystä ja luottamuksesta riip
puen.» Ei edes Hauhon Vihavuoden vanhassa, meidän aikaamme 
asti säilyneessä myllylahkossa ollut esimiestä,8 Käytännöllisistä 
syistä myllyä joutui tavallisesti vartioimaan sitä lähinnä asuva 
osakas, taikka palkattiin vartijaksi joku lähitienoon mies.9 Osak
kaiden joukossa oli myös aina joku muita toimekkaampi henkilö, 
joka pani alulle myllyn korjaamisasian ja joka parhaiten huolehti 
myllyn kunnosta. Siten lahko joutui hänestä saamaan jonkinlaisen 
epävirallisen esimiehen; joskus heitä oli kaksikin. —  Niistäkin 
tapauksista, joissa myllykunnalla mainitaan olleen esimies, ei 
yleensä käy selville, oliko hän tällöin itse asemansa hankkinut vai 
valittu.10 Toisinaan nimenomaan sanotaan, että lahkon suurin 
osakas tai isoimman talon omistaja oli valitsematta itseoikeutettu 
lahkon johtoon tai että myllyn isännyyttä hoiti joku muita ete- 
vämpi, johtavassa yhteiskunnallisessa asemassa oleva isäntä.11

Mutta mitä lähemmäksi tullaan nykyaikaa ja sen vaikutusta 
myllyn teknilliseen kuntoon ja mitä enemmän lahkon toiminta —  
varsinkin tullijauhatukseen ryhtymisen jälkeen —  saa liikeyrityk
sen leimaa, sitä useammissa tapauksissa lahkolla nähdään esimies, 
isännöitsijä. Hänen asemansa oli aluksi hyvin vaatimaton. Viljak-

8 SS: Loimaa, Punkalaidun (Hilja Moisio), Tyrvää, Ikaalinen, Virrat, Kan
gasala, Hauho (E. Keskitalo), Längelmäki, Petäjävesi, Koskenpää, Kuore- 
vesi, Äänekoski, Ähtäri, Laihia (S. Seppälä), Kälviä, Nivala. Sama oli asian
laita useimmissa Lounais-Hämeen myllyissä (Aaltonen, LH 71, 91—93, 119) 
sekä Hauhon Puutikkalassa (omat ker.).

9 SS: Äänekoski, Ikaalinen (K. Uusitalo), Hämeenkyrö (Oja-Aho: vähäistä 
jyväpalkkaa vastaan joku henkilö huolehti myllystä ja säilytti avaimen). 
Lepistö kertoo (Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 185), että Laviassa lähinnä 
myllyä asuva mies säilytti myllyn avaimen sekä huolehti myllystä ilman 
korvausta. Aaltonen, LH 94—5 (Tammela ja Kalvola). Muuramen ylämyl
lystä omat ker.

10 SS: Huittinen (Kalle Keskinen), Punkalaidun (Oskar Rantanen). Aaltonen,
LH 94, 119—120. Omat keräykset Mäntsälän Hirvihaarasta (mylläri Lehti
nen) ja T.l:n Koskelta (Tuimala, J. K. Saarinen). Lepistö, m.k. 183.

11 SS: Tyrvää, Hollola, Asikkala, Längelmäki ja Orivesi (A. Toivonen), Lai
hia (A. Lehtinen: »Poikkeuksia lukuunottamatta oli aina joku itseoikeu
tettu isännöitsijä»). Kalajoki. — Punkalaidun, Lapinjärvi, Seinäjoki, Evijärvi.
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kalasta kerrotaan, että »osakkaista valittiin yksi, jolle mylläri 
sanoi ja se kutsui osakkaat yhteen yhteisesti päättämään, jos tarttis 
korjauksia». Laihialta mainitaan, että siellä oli isäntänä kukin 
lahkon jäsen vuorollaan, mikä muistutti pohjalaista tapaa, että 
kylänvanhimmankin toimeen jokainen isäntä valittiin vuoronsa 
perään. Ähtärissä hoiti lahkokunnan asioita ja papereita kylän- 
vanhin, joka oli kirjoitustaitoinen. Kiukaisten Harolan lahko va
litsi esimiehen 1908, jolloin mylly annettiin vuokralle.12 Kun ei 
mainita, että valittu esimies olisi asetettu toimeensa määräajaksi, 
lienee asia käsitetty niin, että se oli jatkuva toistaiseksi. Vain har
voin sanotaan lahkon esimies valitun määrävuosiksi.13 —  Myllärin 
ammatin yleistyessä ja hänen asemansa vakiintuessa hänestä tuli 
käytännössä lahkon asioiden hoitaja.14 Joskus mainitaan erikseen, 
että myllärin oli huolehdittava vain juoksevista asioista (s. 288) ,15 

Toisinaan valittiin lahkolle esimies tai johtaja vain rakennus
työn ajaksi tai jotakin erityistehtävää varten.16 Myllyn rakennus
töiden johtajaksi kyllä yleisesti palkattiin ammattimies, mutta vä
listä käy selville, että myös etevimmät talonpojat kykenivät myllyn

12 Häntä sanottiin vanhimmaksi (Mouhijärvi, Hollola, Ikaalinen), oltermanniksi 
(Kuortane ja Laihia), esimieheksi (Lounais-Häme, Pertunmaa, Tyrvää), isän
näksi (Seinäjoki), isännöitsijäksi (Nastola, Pertunmaa), taloudenhoitajaksi 
(Tammela), valttariksi (Karstula) tai päällysmieheksi (Kuortane). SS:n 
kokoelmat (erikseen mainiten A. Uusitalo Hollolasta ja E. N. Karhisto Ikaa
lisista) ja Aaltonen, LH 119 sekä Tammelan Lempään lahkon paperit. Omat 
ker. Kiukaisista (Oskari Lehtinen). SS: Laihia (V. Kotkanen), Ähtäri (Sa
vola). Vrt. pohjalaista ky Iän vanhinta: Virtanen, Kuvauksia 51.

18 SS: Hämeenkyrö (M. Myllyharju: »Yhdeksi vuodeksi valittu mylläri joh
tajana»), Kymi (myllytaarasti valittiin ensin 5:ksi, sitten vuodeksi kerral
laan).

14 SS: Laitila ja Rusko, Yläne, Kiukainen, Kokemäki, Ikaalinen, Hollola, Hauho 
(E. Keskitalo: »Asioitten kulkua johti osittain mylläri»), Kuhmoinen, Län
gelmäki (A. Toivonen), Karstula, Ähtäri, Laihia. — Perttelin Immolan mylly- 
lahkossa 1852 mylläri laati huutokauppakuulutuksen (P. Kyytisen pap.). 
Omat ker. Punkalaitumelta (Juho Jylhä Ryskarin myllystä) ja Korpilah- 
delta (Saalahden myllystä). Pohjois-Satakunnassa mylläri tai joku lahkon 
jäsen kutsui osakkaat kokoukseen, jossa mylläri tav. selvitti asioita (Lepistö, 
m.k. 183).

15 SS: Laihia (S. Seppälä: juoksevat asiat). — Tämän yhteydessä mainittakoon 
mielenkiintoisesta yrityksestä, josta Sääksmäen Voipaalan kartanon omis
taja Gripenberg 1810 teki ehdotuksen Valkeakosken myllyjen omistajille. 
Sen mukaan piti yhteisesti palkata myllykirjuri, joka jakaisi saapuvan vil
jan eri myllyihin ja jota kaikkien piti totella. Ehdotusta ei hyväksytty 
(Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 461).

18 SS: Hollola, Asikkala, Muurame, Keuru ja Multia.
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rakennustöistä hyvin huolehtimaan.17 Yleistä oli myös, että myl
läri oli rakennustyön johtajana, varsinkin jos hän vuokrasopimuk
sin sai uudistettavan myllyn haltuunsa' (s, 324, 326) .ls

T u l l i a r k u n  a v a i m e n  säilyttäminen oli luottamusteh
tävä, joka sekin aiheutti jonkinlaista johtoa. Paikoin mainitaan 
avain uskotun lahkon esimiehelle, milloin tämä jo oli.19 Usein 
valittiin tehtävään erikseen joku luotettava osakas, välistä jokai
nen osakas vuoronsa perään20, mutta yleistä oli myös, että tulli- 
arkun avain uskottiin myllärin haltuun21. Joskus tulliarkussa oli 
kolme avainta, kukin eri miehellä, jotka lahko oli valinnut —  tapa, 
mikä muistuttaa 1600-luvun määräystä, että kruunun tulliarkussa 
piti olla kolme avainta, kukin eri miehen hallussa, samoinkuin pitä
jän, kirkon ja ammattikuntain raha-arkkujen hoitajina tavallisesti 
oli usea mies yhtä aikaa.22

Aikain kuluessa lahkolle kertyi myös asiakirjoja: kauppakir
joja, oikeudenpäätöksiä, vuokrasopimuksia yms., jotka nekin ai
heuttivat järjestelytoimenpiteitä ja edistivät lahkon organisaatiota. 
Perinnäinen tapa näyttää olleen, että lahkon jäsenet uskoivat nämä 
asiakirjat jonkun osakkaan haltuun, jonka mm. oli valvottava, että 
lainhuuto ennen 10-vuotiskauden päättymistä uusittiin. Niinpä 
talollinen Matti Isotalo haki Tammelan talvikäräjillä 1876 v. 1847 
saadulle Kuhalan myllyn vuokrasopimuksen kiinnitykselle uusi
mista ja esitti tällöin myllynosakkaiden kokouksesta pöytäkirjan
otteen, jolla hänet oli valtuutettu tehtävään. Kokouksessa 20. 12. 
1875 oli päätetty antaa »talollisen Joose Vähä-Saksa vainajan hal
lussa olleet Kuhalan myllyä koskevat asiakirjat talolliselle Matti 
Isotalolle, joka valvokoon kirjain vahvistamista lailliseen aikaan 
kihlakunnanoikeudessa. Suostuttiin antaa ne mainittua myllyä

17 SS: Nastola, Kuortane, Nivala. Omat ker. Muuramesta (Väinö Naapuri). 
Kimitobygdens hist. I: 1, s. 147. — Keuruulla on 1739 merkitty myllyntar- 
kastuspöytäkirjaan: »ei ole tarvittu rakentamisessa, vierasta apua» (Mylly- 
asiakirjoja I 247—264).

ls SS: Räisälä. Aaltonen, LH 123. Omat ker. Mäntsälän Sälinkäästä (mylläri 
Lehtinen).

10 SS: Yläne, Kivijärvi, Karstula, Kuortane; .Ähtäristä mainitaan tässä yhtey
dessä kylänvanhin.

20 SS: Laitila ja Rusko, Keuru ja Multia, Jämsä, Korpilahti, Koskenpää ja 
Kuortane. Nurmijärvellä piti jokaisen osakkaan vuoron perään toimia yh
den vuoden ajan avaimen hoitajana (Aaltonen, Nurmijärvi 128).

21 SS: Perniö, Asikkala, Hollola, Mouhijärvi, Juuka, Karstula, Kivijärvi, Seinä
joki.

22 SS: Nastola. Aaltonen, Paikallinen itsehallinto ennen kunnallislaitoksen 
syntyä 237, 248.
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koskevat kirjat, jotka Salkoon talossa ovat olleet talletetut, talok 
kaalle Malakias Vähä-Saksalle talletettavaksi siksi kuin toisin 
määrätään.»23 —  Missä ei näin kiinteästi asiaa kokouksessa rat
kaistu, asiakirjat otti huostaansa joku huomattava osakas, myö
hempinä aikoina lahkon esimies.24

1800-luvun loppupuoliskolle asti oli varsin yleistä, että mylly- 
lahko muodostettiin, mylläri palkattiin, jopa usein myllykin vuok
rattiin suullisten sopimusten perusteella, tapa, jota v:n 1734 lain 
mukaan voitiin käyttää myös vuokrasopimuksia solmittaessa ja 
joka oli yleinen kylän kaikkien ammattilaisten palkkauksessa.25 
Myöhempinä aikoina, jolloin lahkonmyllyihin yleisesti palkattiin 
mylläri, ja varsinkin kun mylly annettiin vuokralle, ruvettiin kui
tenkin laatimaan kirjallisia sopimuksia, samoin kuin 1800-luvun 
toisella puoliskolla alettiin yhä enemmän käyttää kirjallisia tor- 
pankontrahteja, mikä ilmeisesti vaikutti myös myllysopimuksiin. 
Tiedusteluun tulleissa myönteisissä vastauksissa on kuitenkin run
saasti varauksia, mikä osoittaa, etteivät kirjalliset sopimukset 
päässeet yksinomaisiksi lahkojen viimeisenä perustamiskautena 
edes Varsinais-Suomen vanhoilla kulttuuriseuduilla.26

23 Tammelan kihlakunnanoikeuden pöytäkirjat 3. 2. 1876 (Kuhalan lahkon pa
perit).

24 SS: Ähtäri, Ikaalinen (E. N. Karhisto: »asiapaperit säilytettiin kirjatiinussa»).
— Aaltonen, LH 120, Sammatti 13.

25 SS: Yläne (varhemmin), Tarvasjoki (ennemmin), Loimaa, Punkalaidun, 
Kokemäki, Tyrvää (vanhemmissa jalkamyllyissä), Viljakkala, Mouhijärvi, 
Ikaalinen. Hämeenkyrö (uskottiin paremmin suusanaan), Kiukainen, Somer- 
niemi, Hollola ja Asikkala, Nastola (ennen), Kuhmoinen (toisissa), Muurame 
(varhemmin), Koskenpää (milloin itse tehtiin työt), Petäjävesi, Keuru ja 
Multia, Äänekoski, Karstula, Kivijärvi (»se piti kuin sinaatin peätös»), Äh
täri, Laihia, Kuortane, Seinäjoki, Evijärvi (osin), Kälviä, Kalajoki (aikai
semmin), Nivala, Haapavesi (tavallisesti). Aaltonen, LH 120. — 1734-vuoden 
lain maakaaren 16. ja 17. luku.

28 1800-luvun alkupuoliskon kirjallisista myllysopimuksista ks. s. 211—2 (Aalto
nen, LH 136). — Kun Punkalaitumen Haviokosken lahkonmyllyyn 1889 otet
tiin ensimmäinen mylläri, tehtiin siitä kirjallinen sopimus, niinikään kun 
saman pitäjän juuri perustettu Ryskarin lahko palkkasi myllärin (omat 
ker.). — Nurmijärvellä tehtiin myllärinsopimuksia varhemmin suullisesti, 
myöhemmin kirjallisesti, ja Sammatissa mylläri oli toimessaan suullisen so
pimuksen perusteella aina v:een 1930, jolloin uuden myllärin tullessa laa
dittiin kirjallinen palvelussopimus (Aaltonen, Nurmijärvi 128, Sammatti 12).
— SS: Laitila ja Rusko, Yläne (myöhemmin), Tarvasjoki (myöhemmin). 
Punkalaidun (harvoin), Tyrvää, Kankaanpää, Virrat, Hauho, Kuhmoinen 
(toisissa), Pertunmaa, Muurame (50—60 vuotta), Koskenpää (milloin työ oli 
urakkamiehellä), Keuru ja Multia, Ähtäri (toisinaan), Evijärvi (osin), 
Kalajoki (myöhemmin), Alavieska (ainakin toisinaan). — Jo 1775 annetussa



192

Lahkon jäsenet kirjoittivat sopimuspapereihin puumerkkinsä 
tai nimensä. Toisinaan näyttää olleen tapana lisäksi vahvistaa 
lahkon perustamissopimus käräjillä, mutta niitä on varhaisem
milta vuosisadoilta säilynyt vain ani harva. Myös vuorojen käy
töstä käräjillä sovittaessa saatiin sopimus kirjalliseen muotoon. 
Isonkyrön käräjillä esim. esitettiin 1655 kirkkoherran ja 7 talon
pojan välinen vuorojärjestystä koskeva sopimus. 1800-luvulla alkaa 
sitten ilmaantua kirjallisia myllysopimuksia ja vuorokirjoja myös 
sellaisista myllylahkoista, joihin kuului vain talonpoikia. Varsin
kin näkyy tähän päästyn Pohjanmaalla, jossa jo 1700-luvulla oli 
talonpoikien keskuudessa kirjoitustaitoa harrastettu. Jalasjärvellä 
kuusi »myllyn osan omistajaa» 1840 vahvisti puumerkillään suo
menkielisen sopimuksen Hautaojan myllyn rakentamisesta 
(s. 194).27

Myllylahkoilla ei yleensä ollut yhteistä k a s s a a  eikä se sitä 
tarvinnutkaan, kun varat kutakin tarvetta varten erikseen kerättiin 
osakkailta. Jos lahko jolloinkin myi vanhan myllyrakennuksen 
taikka myllynkiven, rahat jaettiin tasan kullekin osakkaalle. 
Vasta kun lahkonmylly alkoi ottaa vastaan tullijauhatusta, ruvet
tiin kassoja perustamaan. Jo niin varhain kuin v:lta 1815 maini
taan Loimaan Vesikosken myllylahkolla olleen kassa, johon oli 
kertynyt varoja jauhatusmaksuista ja vanhan myllynkiven myyn
nistä ja josta sitten otettiin osa jalkamyllyn uudestaanrakentami-

isonjaon toimeenpanoa koskevassa asetuksessa määrättiin, että torpan perus
tamisesta oli tehtävä kirjallinen kontrahti ja se otettava käräjien pöytä
kirjaan. Uusia määräyksiä kirjallisista torpankontrahteista annettiin 1864, 
1883 ja 1892. V:n 1895 vaiheilla oli silti vielä 2.042 tapauksesta 21—
25 % suullisia torpankontrahteja (Akseli Waren, Torpparioloista Suomessa 
113—5).

21 Korsholman ja Mustasaaren kesäkär. 1655, rr 9: 169—170. — Jalasjärven sopi
mus maist. Toivo Vuorelalta. — Vrt. Vilkuna, Suomenkielisiä asiakirjoja 
Vähästäkyröstä 1700-luvun jälkipuoliskolta 104—113. — Kirjoitustaidon leviä
misestä kansan keskuuteen ks. Ilmari Heikinheimo, Lääninkamreeri P. G. 
Svinhufvud 285—93. SS: Hämeenkyrö (M. Myllyharju: osakkaitten kesken 
ollut kirjallinen sopimus), Hauho (Keskitalo: lahkon kokous palkkasi myllärin 
kirjallisella sopimuksella). — Varhaisempina aikoina, jolloin kirjoitustaito 
vielä oli harvinaista, saatettiin menetellä muistiinpanojen suhteen samalla 
tavoin kuin pitäjän verotöitä suoritettaessa, nim. siten, että ns. pitäjäntuk- 
kiin, joka oli jaettu sarakkeisiin eri rakennusaineksia ja päivätöitä varten, 
piirrettiin talojen puumerkki suoritusten mukaan. Suolahti (Suomen pap
pilat 183), joka tästä kertoo, huomauttaa kuitenkin, että kuudennusmiehet 
laativat jo  17. sataluvulla kirjallisia muistiinpanoja.
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rrty//^ ai (ŷW- X'Z ' * *'I y " "  A/ X ’̂  ̂  ̂
/  Xi« X « n  V +t<SeZ X»// ^

// /* ^V /  ~*t <rr » <

j ?Uc4*7& £^YU + tscc*/!cijfy*L j£  f  ̂ ra * f c\
■ ^ * u 6 +  / c ^ ^  / # < f j-

+sO£*

r̂ £ j/--0 -?7<£',t '( /t*  7K’ m~+*de/7C ' k fc y /ti < i •> /(.*/S n  £̂,„
&ya.z?a^ya.yVtlt £%£z£j£\&k.//r,'<x. £■

• 4 * 4 s a > « * 4 « ’- 4 U Z -  H  S S t e £ y & x £ ^

>7 *̂tjt $ 4 .

Alavuden isäntien myllysopimus v:lta 1865.



195

seen tarvittavista varoista.28 Seuraavassa vuosisatojen vaihteessa, 
jolloin siirtyminen luontoistaloudesta rahatalouteen jo oli pitkällä, 
myllylahkot perustivat tarpeitaan varten pysyvän kassan, johon 
varoja saatiin rahatullista ja kertyneen tulliviljan myynnistä.29 —  
Myllykassan varoja tarvittiin manttaalimaksuihin, katselmus- ja 
anomuskuluihin, palkkoihin ja tarvikkeiden ostoon. Myllykassoja 
pyrittiin alkuaikoina kuitenkin pitämään varsin pieninä, sillä tulli
tulojen ylijäämää koetettiin mahdollisimman paljon jakaa osak
kaille. Kun sitten lopulta havaittiin tarpeelliseksi myllykassan kar
tuttaminen, mentiin paikoin toiseen äärimmäisyyteen ja ruvettiin 
osakkailtakin perimään tullia.30 Lahkon kassa oli tavallisesti esimie
hen taikka taloudenhoitajan, toisinaan myös myllärin hoidossa.31

Pysyvät myllykassat ja rahatalouteen siirtyminen johtivat 
myös t i l i k i r j a n  pitämiseen, mikä suurelta osalta on vasta 
tämän vuosisadan ilmiö. Esim. Sammatin suurimmassa lahkon
myllyssä otettiin tilikirja käytäntöön vasta v:n 1920 vaiheilla. 
Niissä lahkoissa, jotka ovat myllynsä vuokranneet, ei kaikissa vie
läkään ole kassaa eikä tilinpitoa.32

Edellämainitut tehtävät vaativat lahkon jäseniltä päätöksen 
tekoa. Näiden oli siis pidettävä k o k o u k s i a .  Ilmeisesti nämä 
varhaisimpina aikoina tulivat tarpeellisiksi pääasiallisesti vain sil
loin, kun päätettiin lahkon perustamisesta, kun jouduttiin tekemi
siin kihlakunnanoikeuden tai muiden viranomaisten kanssa taikka 
suunnitteilla oli myllyn perinpohjainen korjaus. Myllylahkojen 
kokouksista on säilynyt tietoja vasta 1700-luvun lopulta (s. 199). 
Myöhäisemmältä ajalta mainittakoon eräitä esimerkkejä. Huit
tisissa pidettiin 18.10.1869 Loimon myllylahkon kokous, jossa 
päätettiin pyytää viranomaisia suorittamaan katselmus myllykos
kessa. Pöytäkirjassa luetellaan osanottajien nimet ja tunnuste
taan, että kuulutus oli annettu laillisessa ajassa, jne. —  Virallisiin

28 Kepilän kokoelmat valtionarkistossa, Loimaan Vilvoisten papereista.
29 SS: Honkilahti (K. Soini), Kuortane, Laihia, Lapinjärvi. — Aaltonen, Nur

mijärvi 127. Omat ker.: Pertunmaa, Mäntsälä. — Kahila, Piirteitä .Asikkalan 
kyläelämästä 40 (mylly sijaitsi sikopiirissä ja siinä asuvat itselliset maksoi
vat vuokransa myllykassaan).

30 SS: Yläne, Mäntsälä, Koskenpää. — Omat ker. Pertunmaalta.
31 SS: Laihia (V. Kotkanen ja I. Mäki).
32 Aaltonen, Sammatti 13. Forssan Vieremän lahkon paperit. Kiukaisten Haro

lan lahkossa ei vielä 1939 ollut kassaa eikä tilinpitoa (omat ker., Oskari Leh
tinen).
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katselmuksiin lahkon osakkaat tavallisesti kokoontuivat mieslukui- 
sesti; silloin esitettiin eriäviä mielipiteitä esim. myllyn muutos- 
kysymyksestä, jolloin lahkon kokous tavallaan tuli pidetyksi lail
lisin muodoin. Esim. Korpilahden Korpijoen lahkonmyllyn kat
selmuksessa 1874 ilmoitti kolme osakasta, etteivät he tahtoneet 
olla mukana rakennustöissä, jos mylly muutetaan tullimyllyksi, 
ja muudan kauppias ilmoitti, ettei hän myönny kotitarvemyllyn 
muuttamiseen tullimyllyksi.33 Mutta milloin lahko omin päin joutui 
asioista neuvottelemaan, vallitsi sen kokouksissa näköjään yhtä 
höllä organisaatio kuin lahkon johdon suhteen. Muistitieto on var
sin yhtäpitävä siitä, ettei myllylahkoissa edes pidetty säännölli
siä kokouksia; kokoonnuttiin enimmäkseen vain silloin, kun myl
lyllä piti suorittaa korjauksia, siis »tarvittaissa» ja »silloin täl
löin».34 Vielä vuosisadan lopulla näyttää olleen tavallista, että 
varsinkin jos lahkon jäsenet olivat yhdestä kylästä tai samalta kul
makunnalta, myllyn asioista voitiin sopia milloin vain lahkon jäse
niä yhteen sattui, myllyllä tai vaikkapa »kirkkomatkalla veneen ko
kassa». Kim esim. oli korjaustöitä tehtävä, osakkaat kyselivät 
toisiaan tavatessaan: »Jokohan mentäs?» Saattoivatpa tärkeätkin 
sopimukset perustua »penkkipuheisiin».35 Paikoin kuitenkin sa
notaan kokouksia pidetyn säännöllisesti, tavallisesti pari kertaa 
vuodessa, Hollolassa esim. maarianpäivän aikaan, jolloin vuokra- 
myllärit kustansivat isännilleen kinkerit.36 Tällä vuosisadalla alet
tiin eräissä suurehkoissa myllylahkoissa pitää varsinaisia vuosiko
kouksia. Tavallisena kokouspaikkana oli myllärintupa, mutta jos

33 Caloanderin mylly asiakirjat 1833—75. — Korpilahden Korpijoen lahkon 
paperit.

34 SS: Laihia ja Rusko, Perniö, Yläne, Loimaa, Punkalaidun, Huittinen (K. 
Salkinoja), Vampula (Sv. Vuorio), Ikaalinen (K. Uusitalo: »milloin mis
säkin»), Mouhijärvi, Hauho, Asikkala, Hollola, Nastola, Kuhmoinen, Per
tunmaa, Muurame, Petäjävesi, Keuru ja Multia, Karstula, Äänekoski, Uurai
nen (A. Välimäki), Kivijärvi, Ähtäri, Seinäjoki, Laihia, Kälviä, Kalajoki, 
Nivala. — Aaltonen, LH 120. Omat ker. Korpilahdelta ja Pertunmaalta. — 
Kiukaisten Harolan lahko alkoi pitää kokouksia, kun mylly 1908 vuokrat
tiin (omat ker., Oskari Lehtinen). Lepistö, m k. 183.

33 SS: Längelmäki (E. Juusela: »Harvoin oli kokouksia, ne pidettiin naapurin
tavatessa missä vain»), Keuru ja Multia, Virrat, Kivijärvi; Virroilta myös 
omat ker. (Edvard Niemi). Aaltonen, LH 120.

36 SS: Punkalaidun ja Kuortane. — Aaltonen, Sammatti 13. Omat ker. Hol
lolasta (Multamäki). — E. N. Karhisto Ikaalisista kertoo, että siellä mylly- 
lahkon asiat pohdittiin runtuviikolla, josta muka myllyvuosi alkoi (SS).
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kus pidettiin kokous itse myllyssäkin tai milloin minkin osakkaan 
luona.37 Sielläkään, missä sääntömääräiset kyläkuntakokoukset 
olivat yleisiä, kuten Pohjanmaalla, ei myllylahkojen asioita näy 
niissä käsitellyn. Lahkoon eivät aina ja yksinomaan kuuluneet 
kaikki saman kyläkunnan miehet, ja muutenkin myllykokoukset 
haluttiin pitää erikseen.38

Niinä varhaisempina aikoina, mihin muistitieto ulottuu, pie
nissä myllylahkoissa vielä tällä vuosisadalla, lähetettiin k o k o u s 
k u t s u  suullisesti kaikille jäsenille, joskus kapulallakin, kuten 
kyläkokouksiin; suurissa, hyvin organisoiduissa lahkoissa oli käy
tännössä kirkkokuulutus.39 Myöhemmin oli tapana kokouskutsu 
lähettää kirjeellisesti tai yleisesti antaa se ilmoituslapulla, joka 
kiinnitettiin myllyn seinään, vihdoin sanomalehti-ilmoituksella.40 
—  Niissä lahkoissa, joissa ei ollut esimiestä, kokouksen saattoi kut
sua koolle kuka joukosta tahansa, joka myllyn korjaustarpeesta oli 
huolissaan, joku vanhempi osakas tai arvovaltainen taikka johta
vassa asemassa oleva isäntä.41 Paikoin mainitaan kylänvanhimman 
kutsuneen osakkaat koolle.42 Varsin yleistä oli myös, että mylläri 
esiintyi kokouksen alkuunpanijana ja koollekutsujana.43
37 Mäntsälän Hirvihaarassa ja Pertunmaan lääninmyllyssä pidettiin 1930-lu- 

vulla vuosikokous tammikuussa (omat keräelmät). — Meillä ei ole tietoa, 
muodostuiko eri osakkaiden luona pidetyistä kokouksista kekkereitä, ku
ten Ruotsissa vastaavissa tapauksissa. Vrt. Maunoin, Vesivoimat 28. Omat 
ker. Punkalaitumelta (Juho Lähti) ja Muuramesta. SS: Viljakkala (P. 
Säkki), Laihia (Mäki). Lepistö, m.k. 183. Aaltonen, LH 121.

38 SS: Laihia (S. Seppälä). — Rinne (Jutikkala) kertoo H.l. Koskelta (Kosken
ja Lammin yhteiskuntaoloja 121), että Etolan kylän mylly oli kyläkunta- 
kokouksen valvonnan alainen. Tuolla kokouksella lienee kuitenkin tarkoi
tettu kylänisäntien tai myllynosakkaiden vapaata neuvottelua, samoin kuin 
Ikaalisten puolesta sanonta: »sellaiset seikat kuin myllyasioitten järjestely 
oikeutti ensimmäiseksi kyläkuntakokouksien pitoa» (Kotiseutututkimus- 
kursseilta Ikaalisissa 28).

39 SS: Yläne, Punkalaidun, Kokemäki, Kankaanpää, Mouhijärvi, Somerniemi,
Hollola ja Asikkala, Pertunmaa, Keuru ja Multia, Koskenpää, Virrat, Äh
täri Kuortane, Laihia (V. Kotkanen: kapulalla). — Aaltonen, Nurmijärvi 
126. — Maanmittarin pitämät kokoukset kuulutettiin aina kirkossa.

40 SS: Koskenpää, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kuhalan lahkon paperit. Kiukais
ten Harolan lahko ilmoitti 1908 sanomalehdessä vuokraavansa myllynsä
(omat ker., Oskari Lehtinen). Ks. viitettä 56.

41 SS: Virrat, Keuru ja Multia. Yläne, Ikaalinen (Kyröskoski?). Punkalaidun,
Hollola (A. Uusitalo). — Aaltonen, LH 120.

42 SS: Loimaa, Viljakkala, Ikaalinen (E. N. Karhisto), Laihia (S. Seppälä),
Kuortane, Ähtäri.

43 SS: Loimaa, Punkalaidun, Mouhijärvi, Hauho, Längelmäki, Hollola, Asik
kala, Kuhmoinen, Pertunmaa, Korpilahti, Karstula, Laihia. Aaltonen, LH 120.
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Tärkeissä myllylahkonkokouksissa, varsinkin jos viranomaisia 
oli läsnä taikka kysymyksessä oli myllyn vuokraaminen, otettiin 
myös selvä kokouksen laillisuudesta, siis siitä, oliko kokouskutsu 
annettu tiedoksi »laillisessa ajassa». Tuona »laillisena aikana» 
myllylahkojen kokouksien suhteen lienee pitäjän- ym. virallisten 
kokousten perusteella pidetty 14 vuorokautta, mikä oli myös 
yleinen haasteaika. Kansan oikeuskäsitys vaati vain, että tärkeästä 
kokouksesta piti ilmoittaa jäsenille ajoissa ja selvästi,44

Myllylahkon kokouksista ei yleensä pidetty p ö y t ä k i r j a a  
vielä viime vuosisadan jälkipuoliskollakaan. Osaksi tämä 
johtui kirjoitustaidon harvinaisuudesta rahvaan miesten kes
ken, muttei muutenkaan katsottu tarpeelliseksi merkitä asioita 
paperille, kun päätökset ja sopimukset pidettiin loukkaa
mattomina ja selvinä, vaikkapa jäivätkin kokonaan muis
tin varaan.45 Sanotaan asioita merkityn muistiin vain joskus, 
»jos sattui». Yleinen menettely lienee vuosisadan loppupuolis
kolla ollut sellainen, että »mylläri vähän hommas muistiin asioi
ta», kuten Hauholla sanottiin.46 Kuitenkin oli lahkon kokouksista 
pidettävä enemmän tai vähemmän tarkkaa pöytäkirjaa silloin, kun 
valtion viranomainen oli läsnä kosken jakoasian, myllykosken 
katselmuksen tms. takia taikka oh tehtävä esim. vuokrasopimus, 
jolle oli käräjillä haettava kiinnitys, tai yleensä asia, joka johti 
asiakirjojen lähettämiseen viranomaisille. Silloin pöytäkirjan 
(varhaisempina aikoma tavallisesti ruotsinkielisen) teki läsnä- 
ollut viranomainen tai vartavasten tilaisuuteen kutsuttu kirjuri.47

44 Kuhalan myllylahkon kokous 10/9 1844 (Kaukovalta, Forssan Puuvillateh
taan historia 97) ja Huittisten pitäjän Loimon myllylahkon kokous 19/10 1869 
(VA Caloanderin kokoelmat: Myllyasiakirjoja 1833—1875). Tammelasta Vie
remän lahkon paperit: apulahkon isännät moittivat 1912, että lahkon kokous 
oli perin huonosti ja liian myöhään ilmoitettu. — Pitäjänkokouksista oli 
1723 säädetty, että niistä oli kirkossa kuulutettava 14 ja 8 päivää ennen 
(Aaltonen, Paikallinen itsehallinto 249). 1734-vuoden lain OK 11:4.

45 SS: Loimaa, Kokemäki, Hämeenkyrö, Viljakkala, Hollola ja Asikkala, Kuh
moinen, Muurame, Keuru ja Multia, Petäjävesi, Karstula, Kivijärvi, Seinä
joki, Laihia, Evijärvi, Lepistö, mJc. 183. — Aaltonen, LH 120: Tammela.

46 Aaltonen, LH 121, Sammatti 126. — Hauholta omat keräelmät. — Erään tiedon 
mukaan (SS) olisi Kuortaneella toista sataa vuotta sitten merkitty mylly- 
kunnan tärkeimmät päätökset sauvaan; otaksuttavasti tässä on ollut kysymys 
vain vuorojen muistiin merkitsemisestä.

47 V. 1869 Huittisten Loimon lahkon kokouksessa teki ruotsinkielisen pöytä-
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Eräistä suurista myllylahkoista, joissa talonpoikien mukana oli 
herrassäätyisiäkin osakkaita, on keskinäisten riitaisuuksien an
siosta säilynyt pöytäkirjoja 1700-luvulta asti otteina oikeudenpää
töksistä. Useinmainittu Kuhalan lahkonmylly tarjoaa tästä oival
lisen esimerkin. V, 1786 pidetyssä kolmen läheisen myllylahkon 
yhteisessä kokouksessa päätettiin lahkot yhdistää ja rakentaa uusi 
ratasmylly (s. 117). Yhtyneen lahkon jäsenet pitivät tämän jälkeen 
useita kokouksia, joista pöytäkirjat ovat osittain säilyneet. V. 1792 
pidetyssä kokouksessa mm. järjestettiin myllyvuorot ja riideltiin 
pitäjän kirkkoherran kanssa myllärin valitsemisesta. Syyskuun 
10. pnä 1844 myllynosakkaat pitivät myllärintuvassa kokouksen, 
jota nyt sanottiin yhtiökokoukseksi (bolagstämma). Kun kysy
myksessä oli myllyn ja koskioikeuden vuokraaminen, oli pöytä
kirjan pitäjäksi kutsuttu nimismies G. A. Frey. Pöytäkirja ja 
sopimusluonnos ovatkin varsin yksityiskohtaiset. Kokouksessa 
oli saapuvilla seurakunnan kirkkoherra, tri N. M. Tolpo, kapteeni 
C. E. Wetterhoff Viksbergin kartanon puolesta, pitäjänapulainen 
B. Taxell ja kappalainen H. E. Söderborg, kumpikin virkatalonsa 
puolesta, kirjanpitäjä G. Nyman ja 20 talonpoikaa. —  Kun saman 
lahkon osakkaat 1875 pitivät kokouksen kestikievarissa, toimi pu
heenjohtajana kirkkoherra A. E. Granfelt ja pöytäkirjan kirjoitti 
kappalainen A. Krank. Saapuvilla oli lisäksi tehtailija A. W. 
Wahren, joka edusti 11 osakastaloa ja myllyn vuokraajaa (tehdas- 
yhtiötä), nimismies ja suuri joukko talonpoikia.48

Myllylahkoissa ruvettiin yleisimmin pitämään pöytäkirjoja 
viime vuosisadan jälkipuoliskolla; Pertunmaalla ja Tammelan Vie
remän useinmainitussa lahkossa esim. 1870-luvulla, Nurmijärvellä 
ja Kuortaneella 80-luvulla, Yläneellä 90-luvulla jne. Monin seu
duin alettiin pöytäkirjoja kirjoittaa vasta tällä vuosisadalla.49

Enimmäkseen sovittiin palkkaus- ja vuokrausasiat vielä 1800- 
luvun jälkipuoliskolla suullisesti, jopa niin pätevästi, että sellaisia

kirjan kuvernöörin määräämä toimitusmies (VA Caloanderin kokoelmat: 
Myllyasiakirjoja 1833—1875). — Tammelan Lempään myllyn paperit. Ks. 
myös seur. Omat ker. Punkalaitumelta (Juho Lähti). Vieremän lahkon 
arkisto.

4R Kaukovalta, Forssan Puuvillatehtaan historia 97. Aaltonen, LH 121. Tam
melan ym. pitäjien kihlakunnanoikeuden pöytäkirjat 3/2 1876 ja 28/8 1931.

49 SS: Kuortane, Yläne. — Aaltonen, LH 121, Nurmijärvi 126. Omat ker. Per- 
tunmaalta.
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sopimuksia pysyi voimassa vuosikymmeniä ja siirtyi seuraajallekin 
riitaa aiheuttamatta. Sanotun vuosisadan loppupuolella kirjalli
seen muotoon laaditut sopimukset tulivat kuitenkin myllylahkois- 
sakin tavallisiksi, mitä kehitystä edisti varsinkin myllynvuok- 
rauksen yleistyminen.50

Yhtä huomaamatonta kuin oli lahkon hallinta yleensä, oli 
myös sen k o k o u s t e n  j o h t o .  Kehittyneimmissä muodoissa, 
jolloin lahkolla oli pystyvä esimies tai mylläri, jompikumpi esitti 
asian, ja keskustelu sujui kenenkään sitä sen paremmin ohjaa
matta. Johdottomissa lahkoissa lienee menetelty yleisesti niin 
kuin muuan tiedonanto kertoo Längelmäeltä: joku esitti asian ja 
päätös tehtiin yhteisesti erityisettä päämiehettä. Lahkoissa, joiden 
jäsenistöön kuului myös säätyläisiä, johti kokouksissa puhetta 
joku näistä. Punkalaitumen Kostilan lahkosta kerrotaan, että sen 
kokouksissa oli seurakunnan kirkkoherra itseoikeutettuna puheen
johtajana ja hän myös piti pöytäkirjaa. —  Tämän vuosisadan 
alussa tuli jo paikoin tavaksi, että joka kokoukselle valittiin erik
seen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä.51

Useimmat tiedonannot ovat yhtäpitäviä siitä, että kaikilla 
osakkailla oli kokouksessa s a m a n l a i n e n  s a n a n v a l t a .  
Asiasta ei juuri tullut kysymystäkään, sitä pidettiin itsestään sel
vänä, mikä olikin luonnollista jo siitä syystä, että useimmissa 
lahkoissa oli vain koko osuuksia. Mutta niissäkin lahkoissa, joissa 
oli myös puoliosuuksia tai muutamilla kaksikin osuutta, tavallisesti 
ratkaistiin asiat mies miestä vastaan. Tärkeimmillä ja vaikutus- 
valtaisimmilla osakkailla oli silti muita enemmän valtaa asioiden 
yleiseen valmistavaan suuntaamiseen ja mielipiteiden muokkaa
miseen.52 —  Myllykokouksissa ei juuri koskaan jouduttukaan 
äänestämään. Vastakkaisia kannailmaisuja koetettiin sovitella kes

50 Aaltonen, LH 120.
51 SS: Längelmäki (E. Juusela). Lepistö, m.k. 183 (puheenjohtajaa ei valittu). 

Omat ker. Punkalaitumelta.
52 SS: Punkalaidun, Virrat, Hauho, Hollola ja Asikkala, Nastola, Pertunmaa, 

Petäjävesi, Multia, Seinäjoki, Laihia, Evijärvi. Omat ker. Mäntsälästä (Hirvi
haara, mylläri Lehtinen) ja Pertunmaalta (Peruveden lääninmylly). Aalto
nen, LH 121. — SS:n tiedusteluihin tulleissa vastauksissa on kyllä toisinaan 
mainittu, että lahkon kokouksissa olisi kokovuoron omistajilla ollut suu
rempi sananvalta kuin osaomistajilla (Loimaa, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, 
Kankaanpää, Tyrvää, Kuortane, Kälviä, Ähtäri). Nämä tiedot ovat kuitenkin
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kenään, myöhemmin enemmistövalta tuli yhä määräävämmäksi; 
vähemmistöön jääneellä oli kuitenkin tilaisuus erota lahkosta 
taikka vedota kihlakunnanoikeuteen. Joku osakas saattoi kyllä 
ilmoittaa, kun esim. oli kysymys myllyn vuokraamisesta, ettei 
hänen osuuttaan saanut vuokrata, mutta mukaanhan hänen oli 
mentävä, kun enemmistö oli vuokraamisen kannalla. Kun 1889 
Korpilahdella anottiin Muuramen Alamyllyn lahkolta lupaa pe
rustaa meijeri myllytontille, antoi 12 osakasta siihen suostumuk
sensa; yksi ei allekirjoittanut sopimusta, mutta päätös toteutettiin 
siitä huolimatta. —  Enemmistön tahto johti kuitenkin vain tie
tyissä tapauksissaa varsinaiseen epäoikeudenmukaisuuteen. Lah
koissa, joissa osa jäsenistä oli ns. apulahkon asemassa, päälah- 
kolla näet oli valta yksipuolisesti, jopa erillisessä kokouksessa, 
tehdä apulahkoakin sitoviksi tarkoitettuja päätöksiä. Siten 
Tammelassa Vieremän lahkonmyllyn pääosakkaat olivat kokouk
sessaan 1912 päättäneet ostaa myllyyn turpiinin ja velvoittaa myös 
apulahkon jäsenet ottamaan osaa sen kustannuksiin, kunkin osak
kaan yhtä suurella osuudella, vaikka päälahkon jäsenten kus
tannukset maksettiin tulliviljakassasta. Tästä ilmoitettiin apulah- 
kolle vasta jälkeenpäin pidetyssä koko lahkon kokouksessa, jolloin 
apulahko kieltäytyi antamasta »täyttä lupausta turpiinin mak- 
soon», Päälahkon isännät pitivät uuden kokouksen ja päättivät 
irtisanoa apulahkon jäsenet koko myllystä, mistä seurasi toista
kymmentä vuotta kestänyt riita (s. 156) .5S

Lahkon kokouksissa käsiteltävistä asioista olivat tärkeimpiä 
kysymykset myllyn uudestaan rakentamisesta ja siirtämisestä, 
korjaamisesta tai vuokraamisesta sekä myllärin palkkaamisesta. 
Perin pohjin saatettiin jutustella ja tuumailla sellaisista asioista

epämääräisiä, ja kun mainitaan, että puhevaltaa voitiin käyttää savuittain 
(Karstula, Kivijärvi) tai manttaalin mukaan (Laitila ja Rusko, Kuhmoinen, 
Muurame), on siinä vahvaa vaikutusta pitäjän- ja myöhemmin kunta
kokousten menetelmistä, ehkä sekaannustakin. — Vapaudenajalla oli myös 
valtiopäivämiesvaaleissa päässyt valtaan manttaaliperuste (Jutikkala, Suo
men talonpojan hist. 474), Pohjanmaan kyläkokouksissa äänestettiin viime 
vuosisadalla siten, että toiset menivät toiselle, toiset toiselle puolelle tupaa 
(Virtanen, Kuvauksia 51).

53 Tammelan Lempään myllylahkon kokous 4/9 1922 (lahkon paperit) ja Vie
remän lahkon arkisto (Tammelan khl.-oikeuden päätös 11/10 1922, hovioik.
26/3 1917). — Muuramen .Alamyllyn lahkon paperit.
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kuin korjaus- ja uudistustyön teettämisjärjestyksestä, työkorvauk- 
sista ja aineiden hankinnasta, myllyn kivien ostosta ja kuljetta
misesta, vuorojen alkamisesta ja järjestyksestä, kosken perkauk
sesta, myllytien korjauksesta, tulliviljan jaosta jne. Myös lahkon 
esimies, samoin kuin myöhempänä aikana taloudenhoitaja tai 
isännöitsijä, valittiin näissä kokouksissa. Aikana, jolloin mylly- 
verosta usein tehtiin valituksia ja anottiin sen alentamista, on 
myllykokouksessa täytynyt tästä asiasta keskustella ja päättää.54 
Kokouksissa, joissa noudatettiin yhtiökokouksille ominaisia muo
toja, valittiin ja valtuutettiin tarpeen tullen muutamia osakkaita 
toimikuntana allekirjoittamaan tehty sopimuskirja, kuten Tamme
lan Kuhalan myllylahkossa 1844.55

Yleisesti vasta meidän aikanamme on myllylahkot järjestetty 
nykyaikaisesti myllytoimikuntineen, isännöitsijöineen, vuosiko- 
kouksineen, kassoineen ja tilinpitoineen, jopa joskus sääntöineen- 
kin. Tähän lahkoja pakotti uusi aikakausi uusine vaatimuksi
neen; helposti noudatettavia esikuvia saatiin yhdistys- ja osuus
toiminnasta,53

64 SS: Ikaalinen (E. N. Karhisto). — Aaltonen, Nurmijärvi 126, LH 120. Ks. 
myös viitettä 56.

65 Kuhalan lahkon kokous 10/9 1844 (Kaukovalta, m.t. 97).
56 Kiukaisten Eurakosken myllylahkojen paperit. — Esimerkkinä uuden orga

nisaation tunkeutumisesta myllylahkon hallintamuotoihin esitettäköön Kor
pilahden Korpijoen myllykunta. Vanhimmat kokoustiedot ovat v:lta 1873, 
jolloin lahko sopi myllyn uudestaanrakentamisesta, ja v:lta 1874, jolloin pää
tettiin jauhinkivien määrästä. Kun lahko 1912 vuokrasi lisämaata mylly- 
tonttiin, sopimuksen allekirjoitti 22 osakasta. Vanhin säilynyt tilikirja on 
v:lta 1919 ja pöytäkirja v:lta 1922. Pöytäkirjassa luetellaan kunkin kokouk
sen osanottajat, ilmoitetaan ja hyväksytään, että kokous on kutsuttu koolle 
pylväsilmoituksella, valitaan pöytäkirjan allekirjoittajat ja päätetään, mil
loin seuraava kokous pidetään. Isännöitsijän ja rahastonhoitajan vaali toi
mitettiin melkein joka vuosi; vasta 1930-luvulla hänet valittiin 3 vuo
deksi. V. 1933 valittiin tilintarkastajat, näköjään ensi kerran (Korpilah
den Korpijoen lahkon paperit). — Muuramen Ylämyllyn lahkon hallinta- 
muodot kehittyivät edellistä nopeammin sen vuoksi, että samasta koskesta 
käyttövoiman saanut teollisuuslaitos puuttui lahkon asioihin ja syntyi monta 
vuotta kestänyt kamppailu. V. 1916 myllyssä pidetty kokous oli kutsuttu 
koolle sanomalehti-ilmoituksella. Kokoukselle valittiin puheenjohtaja ja 
kirjuri ja pöytäkirjaan merkittiin osanottajat. Kun myllyn vuokraoikeuk
sien siirrosta oli puhjennut riita, valittiin toimikunta asiaa varten. Tehdas- 
laitos oli ostanut eräitä myllyn osakkeita ja käytti kokouksessa myyjien 
antamia valtakirjoja. V. 1918 valittiin kokouksessa myllytoimitsijat ja myl
läri sekä maksujen kantaja. — V. 1922 hyväksyttiin Muuramen myllyn 
säännöt, jotka ilmeisesti on laadittu joidenkin silloin uudenaikaisten malli
sääntöjen perusteella. Niiden mukaan lahkokunnan asioita hoitaa nelimie
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Myllykunta, joka ei ole muodostunut osuuskunnaksi tai osa
keyhtiöksi, ei voi miltään viranomaiselta hakea säännöilleen vah
vistusta. Se on avoimen yhtymän luonteinen. Kiukaisten Eura
joen Lännenpuolen lahko, joka myös on hyväksynyt itselleen 
säännöt, yritti turhaan hakea niille vahvistusta. Mutta ne ovat 
tarpeeksi sitovat vahvistuksettakin, kun lahkon osakkaat ovat 
allekirjoittaneet keskinäiseen sopimukseen nojautuvat säännöt. 
Siten Muuramen myllyn sääntöjen alle on merkitty 40 nimeä.57

Suomen vanhojen myllylahkojen organisaatiota täytyy muo
dolliselta puolelta pitää kovin väljänä ja höllänä. Mutta muistet
tava ensinnäkin on, että myllylahkon hallintomenetelmissä seurat
tiin vanhaa talonpoikaista perinnettä. Eihän vielä 1600-luvun val
tiopäivillä pidetty talonpoikaissäädyssä pöytäkirjaa eikä toimitettu 
äänestyksiä. J u t ik k a l a  huomauttaa, että 1600-luvun käsitystavalle 
oli outoa, että enemmistö voisi sanella vähemmistöä sitovan päätök
sen, ja sen vuoksi talonpoikaissäädyssä tuolloin yleensä pyrittiin 
välttämään äänestystä; käräjähallinnollekin äänestys järjestelmä oli 
vieras. Kansan keskisissä erilaisissa talousyhtymissä tuo vanha 
kanta säilyi kauas nykyaikaa kohti. Myllylahkolaitoksen kukois
tuskautena sen edelläkuvattu, höllältä tuntuva hallintojärjestelmä 
oli riittävä ja kyllin luja, koska se perustui lahkon jokaisen jäse
nen tasa-arvoisuuteen ja velvollisuudentuntoon. Saman asian
laidan tapaamme kansamme muussakin yhteistoiminnassa, jopa 
itsehallinnossakin. Vanhimman ryhmäelinkeinotoiminnan alalla, 
nuotta- ja patokalastuksessa, organisaatio oli kehittynein. Nuotta

hinen johtokunta, joka valitaan elokuun kokouksessa seuraavaksi vuodeksi, 
samoin 2 varamiestä. Johtokunta palkkaa myllynhoitaja-myllärin, ja toimi
nimen kirjoittavat johtokunnan määräämät henkilöt. Varsinaiset lahkokun
nan kokoukset — ne kutsutaan koolle sanomalehti-ilmoituksella — pidetään 
helmi- ja elokuussa; kummallekin kokoukselle on määrätty käsiteltävät asiat. 
Manttaalilla on 24 ääntä, mutta yksi ei saa äänestää enemmällä kuin kuu
dennella osalla kokouksessa annetuista äänistä. Toisen puolesta saa äänes
tää yhdellä valtakirjalla. Päätökset tehdään äänten enemmistöllä, äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni (Muuramen Ylämyllyn lah
kon arkisto).

57 Kiukaisten Eurajoen Lännenpuolen myllylahkon paperit. Muuramen Ala- 
myllyn lahkon paperit. — Haasteen perilletoimittamisen suhteen mylly- 
lahkoja pidetään sellaisena yhdyskuntana, jota tarkoitetaan OK:n 11: 7; 6 v. 
1919 annetun lain muutoksen mukaan (laki 27. 9. ja asetus 7. 9. 1919).
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kunnan jäsenet tavallaan perustivat keskenään yhdistyksen, teki
vät toisinaan kirjallisenkin sopimuksen, joka sitten ilmoitettiin 
kihlakunnanoikeudelle. Nuottakunnalle valittiin päämies (nuot- 
takuningas), joka oikeudessakin edusti nuottakuntaa. —  Myös 
patokunnissa eli toelahkoissa pidettiin yleisiä kokouksia ja pai
koin valittiin lohikuningas tai koski-isäntä.58

Ruotsin myllylahkojen hallinto oli paljoa tiukempi ja keski- 
tetympi kuin meillä, ainakin Taalainmaan hyvin järjestetyn kylä
toiminnan piirissä. G r a n l u n d  kertoo, miten siellä Sollerönin 
Gruddbossa oli joka myllykunnan johdossa myllyvouti. Tämän 
tehtävänä oli myllyn avaimen säilyttäminen, tilikirjojen hoito jne. 
Myllyvouti piti korjaustöiden suorittamisesta erityistä kirjaa ja 
valvoi, että rasitukset oikeudenmukaisesti jaettiin. Myllyvouti 
kutsui osakkaat kokoukseen, josta piti kirkossa kuuluttaa 8 päi
vää aikaisemmin. Ken osakkaista ei kokoukseen saapunut, sai 
sakkoa. Jokainen osakas kirjoitti nimensä pöytäkirjan alle (näin 
jo 1868), Osakkaitten velvollisuudet oh tarkoin määrätty. Grudd- 
bon Hällkvamille laadittiin kiinteä järjestyssääntö jo 1728, ja kun 
se 1837 uusittiin, se tapahtui siinä muodossa, että talonpoikain yh
teenliittymä oli luonteeltaan kuin yhdistys.59

2. Yhteismyllyn rakennus- ja kunnossapitovelvollisuus.

Yhteismyllyn rakennus- ja korjausvelvohisuus, ilmeni se sit
ten tarvikeaineiden tuontina, päivätöinä tai muina kustannuk
sina, oli säännön mukaan osakkaiden kesken niin jaettu, että se 
oh suhteessa kunkin myllyosuuden suuruuteen. Periaate, jota 
ilmeisesti meilläkin oli noudatettu jo ennen myllylahkojen ole
massaoloa erinäisissä muissa kansanomaisissa työkunnissa, mm.

58 Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 372—3, 486. — Nikula, Tenala och Bro- 
marf socknars hist. I 272—3; Virtanen, VS 204—6 ja Yhteishyvä 3/2 1939 (Jään 
tasavalta.) Luukko, Lohtaja 49. Kaasalainen, Pyhäjärven nuottakalas
tuksesta 107. Nikander, Allmendewasser 68—70. Akerblom, Vörä sockens hist. 
I 305 ja VA K.d. 6. SS: Rautalampi (J. E. Vilhunen). Voionmaa, Osuustoi
minnallista elämää 10. Vilkuna, Kallan kalastajayhdyskunnasta 18—33 ja 
siian Uppoamisesta Torniojoella 67—8, 75. V. 1773 vahvistettiin Torniojoen 
yhteiskalastuksen säännöt (Sirelius, Suomalaisten kalastus III 344).

69 Granlund, Gruddbo pä Sollerön 99—102. Myös Ruotsin Älvsdalbyssä mylly- 
kunnan (kwemlaed) asioita hoiti myllyvouti, jona oli yksi osakkaista (tie
donanto Taalain Gagnefsin pitäjän Vesterforsin myllystä, NM).
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yhteiskalastuksen alalla, oli niin selvä, ettei sitä tarvinnut maan
laissa enempää kuin kihlakunnanoikeuden tuomiossakaan tar
kemmin määritellä.60 Yleensä riitti kun sanottiin, että osak
kaat ovat velvollisia rakentamaan lahkonmyllyjä osuutensa mu
kaan, jos he tahtoivat sitä nauttia, samoin kylänosakkaille myön
nettiin oikeus päästä lahkoon ehdolla, että he osallistuivat myl
lyn rakennus- ja korjaustöihin sekä muihin kustannuksiin osuu
tensa mukaan (s. 105).61 Käräjäpöytäkirjoista ilmenee myös, että 
jonkun osakkaan lahkosta erottaminen tai osuuden käytön estä
minen oli useimmiten johtunut siitä, ettei asianomainen osakas 
ollut suorittanut työvelvollisuuttaan, ei ollut antanut myllyn kor
jaustöihin »miehenapua», ei ylläpitänyt myllyä osuutensa mu
kaan, ei osallistunut esim. kivien ja rautojen hankkimiseen, oli 
ollut poissa myllytien laitosta jne. Ken ilmoittaa tähän syyksi 
köyhyytensä, kuka valittaa kiirettänsä, joku suorastaan tunnus
taa olleensa huolimaton. Kun leskiemäntä usein näkyy erotetun 
lahkosta taikka hänet yritetyn tunkea pois vuorostaan, on toden
näköistä, ettei talosta ollut isännän kuoltua voitu osallistua myl
lyn korjaustöihin. Milloin erotetun osakkaan tilalle oh otettu toi
nen, tämän oli pitänyt suostua tekemään osuuden edellyttämät 
työt taikka korvaamaan ne rahana tai tavarana, jos ne jo oli ennä
tetty suorittaa. Jos erotettu osakas pääsi lahkoon takaisin joko 
sovinnolla myllyn seuraavassa rakennusvaiheessa taikka kesken 
lahkokauttakin kihlakunnanoikeuden päätöksin, oli ehtona, ku
ten edellä huomasimme, että hänen täydelleen tuli suorittaa osuu-

60 Nikander, Allmendewasser 74. — Itägöötanmaan lain RK:n 1. luvussa (8: 3) 
säädetään, että »on annettava yhtä suuri työ yhtä suurta osaa vastaan». Vrt. 
Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 213 (yhteisniityt ja työ).

01 Kangasalan ja Oriveden syyskäräjillä 1630 (nn 3:132) oikeutettiin 
kaikki ne talonpojat, joilla ennestään oli osuus Viiroilar. myllyssä, nautti
maan sitä, ehdolla että rakentavat sitä osuutensa mukaan. — Hollolan ja 
Tennilän syyskäräjillä 1640 (ee 4: 4) tuomittiin neljä kylää nauttimaan ja 
pitämään jokainen osansa myllystä, jonka he yhteisesti olivat rakenta
neet, »minkä myllyn he myös korjaavat ja kaikella välineistöllä kunnossa
pitävät». — Samojen pitäjien syyskäräjillä 1640 (ee 4: 6) oikeutettiin muudan 
Nokkolan mies saamaan hänelle vanhastaan kuulunut osuus myllyyn, 
mutta hänellä oli naapureittensa kanssa samanlainen huolenpito myllystä 
laitteineen. — Vähänkyrön kevätkäräjillä 1658 (rr 10: 582) oikeutettiin muu
dan Kalsilan mies pitämään vanhan nautinnan mukaisesti joka viides 
yö Tuomas Laturin talvimyllystä niin kauan kuin hän ylläpitää tavanmu
kaisen laillisen rakennuksen.
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den mukaiset työt ja tuoda vastaavasti tarvikkeita, taikka hänen 
oli korvattava sijaan otetun osakkaan uhraama työ ja kustannus 
tai si'tten maksettava vastaavat kulut toisille osakkaille, milloin 
osakkuutta ei ollut toiselle luovutettu.62 Vähänkyrön käräjillä 
1664 Klemetti Pertinpoika Kalsilasta selitti lähettäneensä lauta
miehen mukana sanan kahdelle jako veljelleen, että nämä saapui
sivat rakentamaan heidän Hiirikoskessa olevaa mylly ään, mutta 
jakoveljet eivät tulleet. Klemetti oli silloin ottanut mukaansa 
naapurit, joilla ei myllyssä ennestään ollut osuutta. Neljä päi
vää oli täten jo tehty töitä, kun nuo Hiiripellon miehet tulivat 
ja ajoivat vieraat pois luvattuaan maksaa näiden päiväpalkat, 
mutta muuta he eivät tehneet. Tulva oli sitten vienyt kesken
eräisen rakennuksen. Kihlakunnanoikeus määräsi, että nuo kaksi

«2 Esitämme aikajärjestyksessä Pohjanmaan käräjäpöytäkirjoissa mainitut myl
lyosuuden menettämistä ja takaisinsaamista koskevat tapaukset: Ison- ja 
Vähänkyrön kevätkäräjillä 1636 (rr 4: 36) kävi selville, että muuan Ulvijoen 
mies oli erotettu Huhmarkosken lahkonmyllystä kahdestakin syystä. Hän ei 
ollut ylläpitänyt myllyä osuutensa mukaan, ei kivissä eikä raudoissa. Toiseksi 
hän oli saanut osuuden isäpuoleltaan, joka oli siitä maksanut korvauksen, 
mutta laillista kauppaa ei ollut syntynyt. — Vähänkyrön talvikäräjillä 1641 
(rr 5:84). määrättiin leski Valpuri Pärköselle osuutensa Perkiönkoskessa 
sijaitsevasta myllynsijasta, jonka kylä yhteisesti omisti. Valpurin osa oli 
joutunut naapurille, joka oli myllystä maksanut ja sitä rakentanut. Leski 
määrättiin muille suorittamaan osuutensa mukaan myllystä ja sen kalustosta. 
— Vähänkyrön talvikäräjillä 1641 (rr 5: 82) kävi ilmi, että kaksi myllylahkon 
Vähänkyrön talvikäräjillä 1641 (rr 5: 82) kävi ilmi, että kaksi myllylahkon 
jäsentä tahtoi karkoittaa erään osakkaan lesken Hiiripellon koskessa sijait
sevasta neljän hengen omistamasta myllystä. Oikeus palautti vanhan nau
tinnan, ehtoja mainitsematta, ja sakotti karkoittajia. Leskellä oli talonsa 
myllynosuudesta kihlakunnanoikeuden tuomio ja laamannin vahvistus. 
Sama asia ollut esillä jo  kesäkäräjillä 1640 (rr 5: 29) ja kevätkäräjillä 1641 
(rr 5: 53). — Muudan Yli-Maalahden mies valitti 1645 käräjillä, että eräs 
hänen naapurinsa tahtoi syrjäyttää hänet myllynpaikasta, vaikka hänen 
vanhemmillaan todistettiin vanhastaan olleen osuus siihen. Mutta kun hän 
ei voinut köyhyytensä takia olla mukana myllyä rakentamassa, hän oli 
jonkin vuoden lahkosta erossa; tuomittiin osuus takaisin, kun maksaa osuu
tensa mukaan rakennuksesta (Mustasaaren ja Maalahden talvikär. 1645, 
rr 6: 33). — Ison- ja Vähänkyrön kesäkäräjillä 1646 (rp 6:162) kävi selville, 
että Hirvikosken myllyyn pyrkivä Tervajoen mies oli jättäytynyt työstä 
pois, muka kiireen takia, kun tulvaveden viemän myllyn tilalle oli raken
nettava uusi. Toinen osakas oli silloin rakentanut myllyn yksin. Kantaja 
sai kuitenkin osuutensa takaisin ehdolla että maksaa toiselle osuutensa 
mukaan. — Uudenkaarlepyyn talvikäräjillä 1649 (rr: 6:389) muudan Ylä- 
Jepüan mies valitti, että hänet tungetaan kylän yhteisen myllyn nautin
nasta. Vastaajat selittivät, että heidän vanha myllynsä oli palanut, mutta 
kantajan omistaman tilan edellinen haltija ei ollut mukana, kun mylly 
rakennettiin uudestaan. Tämäkin kantaja sai myllyosuutensa ta-
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niskoittelevaa osakasta maksakoot vieraiden päivätyöt ja jatka
koot myllyn rakentamista, taikka muuten heidät suljetaan koko 
lahkosta. —  Tärkeätä näyttää olleen varsinkin raudan ja myllyn- 
kivien arvon korvaaminen. Hattulassa sai 1623 muudan Pelko- 
lan mies takaisin myllyosuutensa, mutta hänen piti, paitsi raken
taa rappiolle joutuneessa myllyssä niin paljon kuin hänen tilal
laan lahkossa väliaikaisesti ollut mies oli rakentanut, nimenomaan 
myös maksaa tuolle miehelle raudan ja kiven arvo. Myös muu
dan Vöyrin Lotlaksin mies sai 1629 takaisin entisen oikeutensa 
myllyn kolmannekseen suorittamalla naapurilleen, joka oli hänen 
puolestaan tehnyt myllyllä töitä ja ottanut osaa kivien ja rauto
jen hankkimiseen, 4 mk rahana sekä lihaa ja viljaa.63

Korvausta, mikä lahkoon takaisin päässeen osakkaan piti 
suorittaa, ei useinkaan voitu heti rahana arvioida, paitsi milloin oli 
kysymyksessä vain esim. osuus raudan ostoon. Tavallisesti mää
rättiin muutamia lautamiehiä toimittamaan työ- ja rakennusarvio, 
mutta aina ei siitä sittenkään päästy sovintoon, jolloin asia oli 
tuotava takaisin käräjille. Eräs Vähänkyrön Hiiripellon mies tuo
mittiin 1661 maksamaan myllyllä tehdystä 5 työpäivästä ä 8 äyriä, 
raudasta yksi markka sekä myllyyn tuodusta kivien asetinlait- 
teesta (lättverk) 2 mk. Oriveden käräjillä 1722 selvitettiin, mi
ten kaksi miestä oli rakentanut uudelleen vanhan myllyn, mutta 
kolmas ei ollut ottanut työhön osaa. Kun tämä ei silti halunnut

kaisin suorittamalla osansa rakennuskustannuksista. — Isonkyrön 
talvikäräjillä 1663 (ss 1) muuan Pelmaan mies ilmoitti, että hän 
oli 6 vuotta ollut erotettuna Juan myllystä, koska oli ollut huolimaton 
myllyn rakentamisen suhteen, ei esim. ollut tekemässä vesipyörää. Nyt 
hän oli valmis toisten kanssa rakentamaan myllyä ja maksamaan 3 mk 
kivestä, jonka hänen veljensä oli sieltä vienyt. Oikeus asetti erään miehen 
asiasta neuvottelemaan ja auttamaan Pelmaan miestä oikeuksiinsa. — Ison
kyrön syyskäräjillä 1667 (ss 1) kävi selville, että muudan Heikkolan 
mies oli jätetty lahkosta ja hänen osuutensa annettu toiselle, joka oli tehnyt 
vastaavan työn. — Ilmajoen syyskäräjillä 1723 (ss 37: 707) kävi selville, että 
muudan Tuiskulan isäntä oli yli 40 vuotta aikaisemmin erotettu Nenättömän 
myllystä myllytietä koskevan vastustuksensa takia ja toinen oli saanut 
hänen osuutensa. — Etelä-Suomesta vielä seuraava tapaus: Kiskon ja Kii
kalan talvikäräjillä 1682 (cc 10: 33) ilmoitti sikäläinen kirkkoherra, että kun 
Vareskosken mylly oli palon jälkeen rakennettu uudestaan eikä hänellä 
siinä ollut miehenapua (manshielp), toiset osakkaat tahtoivat hänet siitä 
vallan sulkea, vaikka myllyssä oli vielä hänelle kuuluvaa erilaista kalustoa. 
Kirkkoherra tarjoutui nyt maksamaan osansa rakennuskustannuksista.

63 Vähänkyrön syyskär. 1664, ss 1. Hattulan kesä- ja syyskär. 1623, ee 2: 44. 
Akerblom, Vörä sockens hist. I 327.
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lahkosta erota, oli pari edellisillä käräjillä valittua lautamiestä 
saanut uuden myllyn arvoksi 45 kuparitaalaria, minkä johdosta 
mainitun kolmannen miehen oli suoritettava kanssaosakkailleen 
5 kuparitaalaria, koska hänen osuutensa oli joka 9. vuorokausi.04

Kansan käsityksen mukaan kunkin myllyosuuden suuruus 
riippui —  eräitä tarkemmin mainittavia poikkeuksia lukuunotta
matta (s. 223) —  myllyn rakennukseen ja kalustoon osuuden puo
lesta uhratusta työstä ja kustannuksista. Kyläosan tai manttaa
lin mukaisen myllyosuuden täytyi tähän joskus taipua. Jos osakas 
halusi myllyosuuttaan suurentaa, hänen oli tarjouduttava teke
mään vastaavasti enemmän työtä ja otettava harteilleen kustannuk
sia. Kangasalla sai 1682 muudan Puntarin mies, joka oli ilmei
sesti lahkon enemmistön luvalla osallistunut palon jälkeen tapah
tuneeseen myllyn uudestaan rakentamiseen suuremmalla osuu
della kuin mitä hänen kyläosansa edellytti, sen mukaisen mylly- 
vuoron. —  Siinä tapauksessa, että työtä ja muuta kustannusta vas
taavan myllyosuuden saannin esteeksi tuli vähäisempi kyläosuus, 
maksettiin liikakustannukset takaisin. Kun Tuomas Filppula Sä
kylän Pyhäjoelta esitti 1730 käräjillä, että hänen myllyvuoroaan 
suurennettaisiin, mitä varten hän oli vastaavasti jo ollut mukana 
myllyn rakennustyössä ja osallistunut muihin kustannuksiin, ei 
oikeus voinut vanhaa nautintaa muuttaa, mutta määräsi arviomie- 
het laskemaan, mitä myllyrakennus oli tullut maksamaan. Kan
taja, jonka talo oli manttaaliltaan kylän pienin, oli siis kustan
tanut myllyä enemmän kuin mitä hänelle voitiin osuutta kylä- 
osan perusteella luovuttaa, ja oli siitä oikeutettu saamaan kor
vausta.65

Suurissa myllylahkoissa lienee jo varhain käytetty myllyn 
rakennustöissä työnjakoa. Oriveden Pitkäjärven asukkaat sopi
vat käräjillä 1623 lahkonmyllynsä rakentamisesta siten, että yksi 
osakas otti kunnossapitääkseen myllyvirran, muut naapurit mylly
rakennuksen, —  Myllynkivien ja siiliraudan hankinta näyttää

64 Vähänkyrön syyskär. 1661, ss 1. Vähänkyrön talvikär. 1673, ss 3: 46. Oriveden 
talvikär. 1722, nn 31:231 ja kevätkär. 1722, nn 31:331 v.

6<> Kangasalan syyskär. 1682, nn 6: 863. — Tuomas Filppula sai jauhattaa vain 
yhden vuorokauden siinä missä hänen kaksi naapuriaan kaksi ja pyysi sel
laista suhdetta, että hän saisi jauhaa 2 vrk. kerrallaan, naapurit vastaavasti 
3 vrk. (Säkylän kevätkär. 1730, mm 59:223. V:n 1730 maakirja Säkylän 
osalta.)
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hyvin sopineen työn korvaukseksi. Siten tiedetään Marttilasta 
v:lta 1629, että erästä kylänmyllyä rakennettaessa muudan talo 
hankki siihen kivet rautoineen, muut viisi osakasta rakensivat 
myllyn ja toimittivat muun kaluston.66

Oli tapauksia, että osakkaalla oli yhteismyllyssä oma kivipari 
taikka sitten yksinäinen kivi, joka jonkun toisen osakkaan omis
taman kiven kanssa muodosti parin. Esim. Isonkyrön käräjillä 
1658 käsitellystä myllyjutusta selviää, että eräästä kiviparista 
kuului toinen kivi toiselle, toinen toiselle osakkaalle. Kemiössä 
oli muudan mies 1682 hankkinut itselleen kiviparin yhteismyl- 
lyyn, jossa oli tilaa vielä toisellekin kiviparille. Myllyn muut 
osakkaat halusivat maksaa kivien hinnasta osuutensa voidakseen 
niitä yhdessä käyttää, mutta mainittu osakas kehoitti heitä hank
kimaan oman kiviparin tuohon vapaana olevaan paikkaan. Kun 
Paimiossa 1695 yhteismyllyn toinen osakas oli ottanut myllystä 
kivet, se oli ilmeisesti tapahtunut sillä perusteella, että hän oli ne 
yksin hankkinut.67 Näyttää siltä, että yksinäiselläkin myllyn- 
kivellä oli joskus kaksi omistajaa. Lapuan talvikäräjillä 1667 pari 
Nurmon miestä teki näet kiistanalaisesta myllynkivestä sellaisen 
sopimuksen, että toinen maksoi toiselle 2 taalaria 16 äyriä kupa
rina. —  Kukin osakas omisti kivistä ja myllyn muusta sisustuk
sesta sen osuuden, jolla hän oli niiden kustannuksiin osallistunut. 
Pietarsaaren käräjillä 1648 muudan mies haki ja saikin korvauk
sen puolesta myllynkivestä, joka oli hänen tietämättään myyty 
vieraalle. Tällaisesta myllynkivien osaomistuksesta, jonka ei vält
tämättä aina tarvinnut olla yhtä suuri kuin saman omistajan mylly- 
osuus yleensä, pidettiin tarkkaa lukua.68

Myllylahkon osakkailla näkyy ennen aikaan melko yleisesti 
olleen myös yksityinen siilirauta. Sen hankkiminen oli usein pa

68 Kangasalan ja Oriveden kesäkär. 1623, nn 1:23. Marttilan kesäkär. 1629,
cc 2: 85.

67 Isonkyrön talvikär. 1658, rr 10: 357. Kemiön kesäkär. 1682, cc 10: 67. Paimion 
kesäkär. 1695, cc 22: 50, 50 v. — Perniössä tuomittiin 1652 eräälle Kyynärän 
miehelle myllynraudat ja -kivet myllystä, jonka hänen esi-isänsä olivat ra
kentaneet, mutta myllyrakennus jäi muille osakkaille (cc 7: 84). — Pai
mion kesäkäräjillä 1652 (cc 7:91) oli kysymyksessä myllynkivi, joka oli 
aikoinaan tuomittu perintöosana eräälle Ison-Heikkilän miehelle, mutta 
tämän lanko oli sen sitten myynyt eräälle Laitilan miehelle. — Isonkyrön 
talvikär. 1644, rr 5: 269 (velkomus myydystä myllynkivestä).

68 Lapuan talvikär. 1667, ss 1. Pietarsaaren kesäkär. 1648, rr 6: 331.
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kollistakin, kun rauta jauhatusvuoron päätyttyä tavallisesti otet
tiin pois, jotteivät lahkoon kuulumattomat olisi päässeet toimit
tamaan jauhatustaan enimmäkseen lukitsemattomassa kotitarve- 
myllyssä. Tapana kyllä oli, että yhteinen siilirauta kätkettiin 
osakkaiden tietämään paikkaan, metsään tai muualle. Mutta mil
loin kätköpaikkaa ei löytynyt, milloin taas joku osakas oli vienyt 
raudan mukanaan, joten moni katsoi varmemmaksi hankkia oman 
siiliraudan, jonka sai viedä jauhatuksen päätyttyä kotiinsa. Edellä
mainitussa Paimion tapauksessa 1695 (samoin 1652) osakkaalla oli 
kivien lisäksi myös oma siilirauta samoin kuin Vähänkyrön kirkko
herralla 1661.69 Toisinaan mainitaan siiliraudasta myös osaomistus, 
esim. Laihialla 1657 viidennes. —  Siili- y.m. myllynrautoja ja kiviä 
myytiin myllystä erillisinä. Näkyy kuitenkan olleen sellainen hy
väksytty tapa, että jos joku osakas halusi myydä yhteismyllyssä 
käyttämänsä ja yksin omistamansa raudan tai kiven, etuosto-oikeus 
oli niillä, jotka sitä samassa myllyssä tarvitsivat, puhumattakaan 
sellaisista tapauksista, että myyjällä oli vain osaomistus rautoihin 
tai kiviin.70

Toisaalta useimmat käsilläolevat 1600-luvun tiedot viittaavat 
siihen, että myllynkivet hankittiin yhteisesti, milloin ne oli tar
koitettukin yhteisiksi. Seuduilla, missä oli sopivaa kiviainesta, 
myllynkivet tavallisesti kautta vuosisatojen tehtiin omin voimin. 
Kukin osakas lähetti niitä tehtäessä miehen päivätöihin. Mutta 
toisilla paikkakunnilla ja suurempiin myllyihin kivet jouduttiin 
ostamaan rahalla, viljalla tai muilla tarvikkeilla. Iitin Sääksjär- 
vellä suorittivat Myllyojan lahkon jäsenet v. 1672 tynnyrin vil

69 Närpiön kevätkär. 1670, ss 2. Isonkyrön kesäkär. 1671, ss 2. Vähänkyrön
syyskär. 1661 (ss 1). Ilmajoen talvikär. 1675, ss 3. Paimion kesäkär. 1652,
cc 7: 91. Liedon syyskär. 1623, cc 1: 81. Soimasta kylästä olevien osakkaiden 
yhteisistä myllynkivistä ja -raudoista ks. s. 153.

1° Laihian kesäkär. 1657, rr 10:293. Lapuan talvikär. 1652, rr 7: 412 (vrt. viit
teessä 95 Längelmäen tapausta 1869). Liedon syyskäräjillä 1623 (cc 1:81)
kävi selville, että kantaja oli maksanut myllynraudasta (rumppa) eräälle osak
kaalle puoli kappaa ruista ja eräälle toiselle 7 kappaa kauroja, ilmeisesti 
siten pyrkien osalliseksi myllyn käyttöön. Vastaajat kielsivät myllynrautaa 
myyneensä ja sanoivat ottaneensa viljat vain lainaksi. — Pietarsaaren talvi
käräjillä 1662 (ss 22) selvitettiin, että lähes parikymmentä vuotta aikaisem
min muudan isäntä oli myynyt myllyn rautaosat kolmelle miehelle, muttei 
saanut maksua, 55 taalaria. — Perniön tapauksessa 1652 (cc 7: 84) oikeus 
velvoitti kantajan, jolle rauta ja kivet oli tuomittu, tarjoamaan niitä ensin 
myllyn omistajalle, jos hän ne aikoi myydä.
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jaa kukin myllyn kunnostamisesta ja kivien hankinnasta. V. 1689 
ostettiin saman kyläkunnan yhteiseen tuulimyllyyn Porvoosta 
uudet kivet 3 %  ruistynnyrin hinnasta. Tavallista tällöin lienee 
ollut, että kunkin osakkaan erä koottiin etukäteen. Mutta usein 
näyttää menetellyn niinkin, että yksi osakkaista rahoitti kaupan 
ja peri kunkin osuuden vasta jäljestäpäin. Juuri tästä syntyi rii
toja, jotka valaisevat tapaa. Lapualta on 1600-luvun puolimaista 
kaksikin käräjäjuttua, joissa myllynkivet hankkinut ja maksanut 
osakas velkoo kanssaosakkailtaan näiden osuutta, kolmannessa 
osakas hakee ylimääräistä korvausta. Marttilasta on saman sata
luvun alkupuolelta samantapainen juttu, jossa myllyn osakkaat 
velvoitettiin maksamaan tilattu kivi ja sen kuljetus.71 —  Niissä 
tapauksissa, joissa siilirauta mainitaan lahkon yhteisenä, se niin
ikään on todennäköisesti hankittu kunkin osakkaan osasuorituk
sella. Tätä ehkä tarkoittaa tapaus, kun muuan Vähänkyrön mies 
1661 velkoo eräältä mieheltä myllynraudasta yhtä markkaa.72

1800-luvulta on käytettävissämme joukko kirjallisia mylly- 
lahkojen perustamissopimuksia sekä tilitys suuren lahkonmyllyn 
lisä- ja korjaustöistä, ja nämä paremmin kuin edellisten vuosi
satojen lyhyet käräjäpöytäkirjat ja toiselta puolen täsmällisem
min kuin myöhemmän ajan muistitieto valaisevat työ- ja kus
tannussuhteen merkitystä ja toteuttamista lahkonmuodostuksessa. 
Esitämme tärkeimmät mainituista kirjallisista lähteistä, alkaen 
tuosta tilityksestä.

Loimaan Vesikosken jalkamyllyä jatkettiin vuosina 1815— 16 
»uudella sivulla» ja samalla uusittiin myllyn ränni sekä myllyn-

71 Halila, Iitin historia 195. — Lapuan talvikäräjillä 1649 (rr 6:384) 
muudan Kalliokosken talonpoika kertoi ostaneensa myllyyn, jossa hänen 
lisäkseen oli 5 osakasta, myllynkiviparin; kanssaosakkaat määrättiin 
maksamaan hänelle osuutensa, kukin 3 mk. Saman pitäjän syyskäräjillä 1651 
(rr 7: 354) muuan Haapakosken mies esitti saaneensa maksaa yksin kylän 
myllyyn hankitun kiven, mutta kun se oli tullut kaikkien osakkaiden käyt
töön, oikeus velvoitti nämäkin maksamaan osuutensa. — Marttilan syys
käräjillä 1622 (cc: 1:120 2) muuan Someron pitäjän Vilukselan mies velkoi 
Tuimalan Jaakolta korvausta sekä myllynkivestä että sen tuomisesta 8 pk:n 
matkan päästä. Oikeus määräsi Jaakon osuudeltaan maksamaan kolme kap
paa. Mitä kantajan piti saada lisää, sen maksakoot Jaakon osaveljet. Kan
taja ei ehkä ollut myllyn osakas, mutta oli nähtävästi Jaakon tilauksesta 
tuonut myllylle kivet.

72 Siilirauta mainitaan yhteisenä Ilmajoella 1675 (ss 3), Uudessakylässä 1648 
(ee 5:193) ja Laihialla 1657 (rr 10:293). — Vähänkyrön syyskär. 1661 (ss 1).
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raudat. Lahko palkkasi erityisen rakennuttajan, joka myös piti 
korjaustöistä tarkan tilin. Puutavara hankittiin ostamalla ja 
ränniin, jalka tukkiin sekä siiliin tarvittava rauta tuotettiin Jo
kioisten ruukilta. Menot olivat yhteensä 27 kup.taalaria. Kun mylly- 
kassaan oli kertynyt vanhan myllynkiven myynnistä ja jauha- 
tusmaksuista 15: 26, ei osakkailta tarvinnut koota enempää kuin 
11: 22, mistä tuli osuutta kohti 32 killinkiä, yhden osakkaan mak
saessa kuitenkin vain 20 killinkiä. —  Merkille on pantava, että jo 
noinkin varhain talonpoikien yhteismyllyssä korjaustyöt teetettiin 
ja ne maksettiin rahalla. Mutta kun 1835 niinikään Loimaan 
Vesikoskella talonpojat antoivat Uudenmyllyn vuokralle, lahkon 
jäsenet, joita oli yhteensä 18 kuudesta kylästä, sitoutuivat uuden 
ratasmyllyn rakennusaineiksi viemään kukin 4 kpl. viiden sylen 
pituisia ja latvaltaan 8 tuuman läpimittaisia tukkeja sekä vielä 
patoon 2 tukkia, minkä lisäksi jokaisen osakkaan piti suorittaa 
2 työpäivää.73

Samantapainen oli Someron Ollilan myllynrakentamissopi- 
mus v:lta 1842. Kahdeksantoista Someron pitäjän Sylvänän, Olli
lan ja Paltan kylien talollista myönsi erään torpparin käytettä
väksi myllynsijan takamaittensa läpi kulkevan joen koskessa, 
jossa ennestäänkin oli ollut lahkonmylly. Talolliset sitoutuivat 
tuomaan myllynrakentamiseen tarvittavan puutavaran yhteisesti 
siten, että se, joka halusi myllystä koko osuuden, toi 14 kpl. viiden 
sylen pituisia hirsitukkeja ja 2 kpl. palkkitukkeja, jotka sahattiin 
lankuiksi ruuhta varten, sekä 6 kpl. seitsemän kyynärän pituisia 
lautoja. Lisäksi jokainen talollinen sitoutui tekemään koko 
osuutta kohti kaksi »rengintyöpäivää» vanhan tokeen puhdistus- 
työssä. Puolta jauhatusosuutta kohti oli määrä tuoda vain puolet 
mainitusta puutavarasta sekä suorittaa vain yksi päivä tokeen 
puhdistuksessa. Samassa suhteessa joka osakastalo osallistuisi 
myllyn rakennustyöhön myllärin johdolla.74

Vanhalle myllylahkomuodolle oli kahdessa viimeksimaini- 
tussa tapauksessa uutena piirteenä tuo samalla kertaa tapahtunut 
myllyn vuokraaminen, mutta lahkon järjestys- ja myllyn raken- 
tamisperusteita se ei muuttanut. Sama oli asian laita, kun Tam

73 Kepilän keräykset: Vilvoisten Pietilän paperit. Caloanderin kokoelmat,
Myllyasiakirjat 1833—75.

74 Aaltonen, LH 136—7.
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melan Vieremän eli Kaukij arven lahkonmyllyn vuokrauksessa 
1872 kustannusvelvollisuus määrättin lahkolle yhteisesti. Vuokra
sopimuksen allekirjoittaneet 13 osakasta sitoutuivat tuomaan 
myllyn uudestaanrakentamista varten yhteensä 125 hirttä, 50 
piirua, 50 lankkua, 6.250 kattopärettä ja 12 %  tolttia pintalautoja 
sekä antamaan 25 mk rahaa ja tekemään 75 jalkatyöpäivää. 
Todennäköisesti osakkaat jakoivat nuo kustannukset keskenään 
yhtä suurina osina, kaikkien myllyosuudet kun olivat saman
suuruiset. —  Samalla tavalla joutuivat osakkaiden kesken jaetta
vaksi v. 1802 tehdyssä Tammelan Palokosken myllysopimuksessa 
mainitut kustannukset. Lahkoon otettiin silloin joukko lisäosak- 
kaita, jotka saivat haltuunsa puolen myllyä, kun sitoutuivat mak
samaan katselmusmiesten arvion mukaan 20 taalaria valtion 
velkaseteleinä (ilmeisesti puolen myllyn arvosta) sekä tuomaan 
myllyyn uudet kivet ja korjauksiin tarvittavan puutavaran. 
Vielä nuo »uuden lahkon» jäsenet lupasivat ottaa osaa kaikkiin 
ilmaantuviin rasituksiin ja menoihin ja tulla kutsun saatuaan 
myllyn rakennustöihin. Ja varsin asiaankuuluvasti lisättiin: 
»niskoitteleva menettää osuutensa, mutta muuten puoli myllyä 
periytyy osakkaiden suvussa (bam efter bam)». —  Samat peri
aatteet ilmenivät 1853 Perttelissä tehdyssä myllysopimuksessa. 
Siinä kaksi Impolan talollista sitoutui rakentamaan kumpikin 
puolen ratasmyllystä ja sen sisustasta ja »sitten kun sitä tarvitan 
paranta niin pitä Kumbikin puolen parantaman ja sen Kuin ei 
tule parantaman Kuin tarvitan niin saa Balkata toinen toisen 
edestä». Vielä sovittiin, että mahdollisista oikeudenkäyntikuluista 
kumpikin maksaa puolen. Lopuksi vakuutettiin, että »tämä 
Contrahti on pitävä eli kestävä polvi polvelta edenpäin Kuin he 
kumbikin täyttävät ne edellä mainitut Velvollisuudet».75 —  Jalas- 
järvellä 1840 tehdyssä rakentamissopimuksessa (s. 193) myös 
vakuutettiin, »että Raketaja ylöspitää Työs ja Kostannuxes osansa 
jälkeen Ikuisiksi ajoiksi», mutta siinä ei näitä kustannuk
sia sen tarkemmin määritelty. —  Alavudella otettiin Perkiön- 
kosken yhteismyllyyn uusia osamiehiä (s. 194) sillä ehdolla, 
että nämä »tekevät osaltansa täyden työ taksvärkin ja myös mak

76 Aaltonen, LH, 138—9. — Palokosken alkuperäinen sopimus tekijällä. Pertte
lin alkuperäinen sopimus maist. P. Kyytisellä.
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savat osaltansa Raha maksot mitä myllyn Rakentamiseen ja ylös 
pitämiseen kuuluu». —  Kun sopimus 1903 uusittiin kolmen osak
kaan kesken, nämä sopivat »jokainen yhtä paljo eli %  osalla kus
tantamaan myllyä rakentaissa sekä myöskin nauttimaan myllyn 
hyötyä samassa suhteessa». —  Uudelle, lahkoon liittyvälle osak
kaalle asetettavista velvoituksista antaa hyvän käsityksen myös 
Huittisten Nanhian Isonrattaan sopimus v:lta 1871. Kahdeksan
neksi osakkaaksi otettu Fredrik Takkula, jolla oli itsellään ollut 
mylly nähtävästi samassa koskessa, lupasi tuoda uudelle raken
nukselle kaiken omasta myllystään löytyvän ja kelpaavan aineen, 
kivet ja raudat sekä lisäksi antaa 10 hirttä ja 3.000 pärettä ja 
tehdä päivätyöt tasan toisten osakkaiden kanssa. Hän sai siten 
saman osuuden kuin toisetkin. Lahkon vanhat osakkaat sitou
tuivat samalla tuomaan kaiken puutavaran, »hakkamme litteen ja 
laitamme vesikaton, myöskin tuomme kaksi paria kiviä ja tuomme 
kaikki raudan ja aineet kuin ennenkin on ollut», —  Jaalassa 1886 
tehty sopimus, jolla Herransaaren kartano ja Uimelan kyläkunta 
(11 talollista) sitoutuivat rakentamaan yhteisen myllyn näiden 
väliseen rajakoskeen, kustantamaan sen puoleksi kumpikin ja 
hankkimaan siihen tarvikkeet, on siitä erikoinen, että siinä mää
rättiin niille osakkaille, jotka eivät saapuisi korjaustyöhön myllärin 
lähettämän sanan saatuaan, kolmen ruiskapan sakko jokaisesta 
päivätyöstä.76

Myllyosuuden saannin ja säilyttämisen perusteena oli siis 
osanotto myllyn rakentamiseen, sen kustannuksiin ja jatkuvaan 
kunnossapitoon. Tämä määriteltiin eri tavoin ilmaistulla rasite- 
perusteella, esim. sanomalla, että kukin osakas piti myllyä kun
nossa jauhatustarpeensa tai »osuuksien mukaan», »osuuksien suh
teessa», vieläpä manttaaliveronsa mukaan.77 Myllyllä tarvitta
vissa töissä oli siten jokainen osakas edustettuna, tavallisesti mies 
osuutta kohden. Kaksinkertainen työmäärä toisiin verrattuna

76 Jalasjärven (maist. T. Vuorela), Alavuden (A. E. Virtala), Nanhian ja 
Uimelan sopimuskirjat SS:n kokoelmissa.

77 Aaltonen, Sammatti 11. SS: Kankaanpää, Ikaalinen, Kuortane. SS: Huittinen 
(Sv. Vuorio: »manttaalin mukaan»), Virrat (A. Mesimäki: »talon ja torpan 
suuruuden mukaan»), Laihia (S. Seppälä: »osuuden mukaan»). — »Kukin 
myllynosakas toi metsästään rakennusainetta kruunulle vesioikeudesta suo
rittamansa veron perusteella» ja myllyvero taas maksettiin manttaalin mu
kaan. Samoin suoritettiin rakennustyöt. Tarvittavat rahat kerättiin vero
perusteen mukaan (SS: Punkalaidun, Hilja Moisio).
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oikeutti kahteen ja kolminkertainen työ kolmeen osuuteen. Sam
matin Ylimyllyn korjaustöistä kuului 3 Vz työpäivää Ylitalolle, 
joka omisti 7 osaa, ja yksi työpäivä tai sitä vastaava muu rasitus 
kahdelle muulle talolle, joilla kummallakin oli myllystä vain kaksi 
osaa.78 —  Eri tahoilta on tietoja, että talot, joilla oli kaksi tai 
puolitoista osuutta, lähettivät korjaustöihin enemmän miehiä kuin 
yhden vuoron omistajat, tahi yleensä niin, että ison ja pienemmän 
talon suhde myllyn rakennustyössä ilmeni. Tammelassa esim. sa
nottiin, että »isompi talo hakkasi (so. veisti myllyn seiniä) enem
män ja pienempi vähemmän», Pohjanmaalla taas, että työhön lä
hetettiin »mies talosta ja isommasta kaksi».79 Kun torppareilla oli 
jauhettavaa vähemmän kuin talollisilla ja heillä siis tosiasiassa sai 
olla pienempi myllyvuorokin, hekin yleensä pääsivät vähemmällä 
työllä kuin talolliset. Niinpä Virroilla oli Toisveden yhteismyl- 
lyssä vallalla sellainen suhde, että kaksi torppaa teki kumpikin 
vain yhden työpäivän samana aikana kun lahkoon kolmantena kuu
lunut talo suoritti peräti kuusi. Samasta pitäjästä on vielä tieto, 
että torpparit ja muut sellaiset osakkaat, joilla ei ollut hevosta, 
saivat suorittaa työosuutensa kirvestöinä, ts. jalkamiehen työ
päivinä.80

Meillä oli satoja yksinkertaisia jalkamyllyjä, joiden osakkaat 
olivat keskenään tasavertaisia. Sellaisissa lahkoissa työrasitus 
tietenkin jakaantui tasan: jokainen osallistui työhön ja kustan
nuksiin »yhteistoimin», »yhteisesti». Myös myllynkivet etsittiin 
ja hakattiin miehissä kotimetsistä. Keväällä mentiin joukolla 
myllyyn korjaustöihin päiväksi pariksi; rännit korjattiin, jalka-

78 SS: Kiukainen, Punkalaidun, Mouhijärvi, Ikaalinen (Kalle Uusitalo), So- 
merniemi, Hollola, Asikkala, Kuorevesi, Ähtäri, Laihia (S. Seppälä), Kuor
tane, Kälviä, Nivala. Aaltonen, Sammatti 11.

79 Kontturi, Kyrön jokivarren kylien ammattilaisista 91. Aaltonen, LH
98. SS: Tarvasjoki, Loimaa, Kokemäki, Kankaanpää, Ikaalinen, Hä
meenkyrö, Mouhijärvi, Tyrvää, Hollola, Asikkala, Nastola, Kuh
moinen, Pertunmaa, Muurame, Ruovesi (H. Koivuvaara: »isommista ta
loista useampia työpäiviä kuin pienistä»), Virrat, Keuru ja Multia, Kars
tula, Ähtäri, Kivijärvi, Seinäjoki, Laihia, Isokyrö, Evijärvi. Omat ker. 
Punkalaitumelta (O. Rantanen Kannaston ja J. Jylhä Ryskarin myllystä). 
— Inkerissä suorittivat Lempäälän ja Korkeenmaan ja Suur-Kaitalan myl- 
lynosakkaista enemmän työtä ne talot, joilla oli suurempi osuus (SKS: E. A. 
Virtanen).

80 Omat ker. Virroilta.
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tukin siivet kiinnitettiin paikoilleen ja kadonneet siivet korjat
tiin uusilla. Kun tällaisissa myllyissä ei ollut mylläriä, osakkaat 
suorittivat itse kaikki pikku korjaukset pitkin jauhatuskauttakin, 
tavallisesti aina kukin vuoronsa alkaessa. Siten kunkin oli hakat
tava myllynkivet, jos tahtoi terävillä kivillä jauhattaa, mitä var
ten kullakin osakkaalla oli mukana omat kivenraudat eli hakut, 
ja takomispäivä tuli sillä tavoin joka osakkaalle vuorotellen, 
mihin tässäkin työssä pyrittiin. Ähtärissä oli tapana, että kivien 
teroituksesta huolehti yhdessä jauhattajan kanssa 2— 3 miestä, 
joiden jauhatusvuoro vielä oli edessäpäin. Kuorevedeltä kerro
taan, että osakas, jonka jauhattaessa mylly särkyi, oli velvollinen 
sen korjaamaan tai, ellei itse siihen pystynyt, oli sen korjautta
minen kustannettava. Paikoin tällaisetkin korjaukset suoritettiin 
yhteisesti.81 —  Useimmiten korjaustöissä noudatettiin tasaver
taisuutta silloinkin, kun osakastalot ja osuudet olivat erisuuret. 
Sanotaan nimenomaan, että niissä saattoi »pienempi osakas olla 
mukana sen kun isompikin». Virroilta esim. kerrotaan, että kun 
mylly syksyllä korjattiin, kaikki olivat yksimielisesti mukana, 
yksinpä torpparit, jotka olivat osakkaina, kuten myös mäkitupa
laiset, jotka saivat ilmaiseksi jauhattaa olematta varsinaisesti osak
kaita. —  Vähänkyrön Hiiripellon kylänmyllyyn olisi kyllä tarvin
nut lähettää vesirattaan korjuuseen miehiä osuuksien mukaan, 
mutta käytännössä suurempi ja pienempi osakas asetti saman ver
ran, nim. kukin yhden miehen; näin yhteishommissa »huonompi 
oli heikon asemassa».82

Pienissä myllyissä kukin osakas viipyi rakennus- ja korjaus
töissä niin kauan kunnes se oli valmis. Suuremmissa lahkoissa

81 SS: Punkalaidun (Hilja Moisio), Keuru ja Multia, Kuorevesi, Ähtäri, Laihia 
(A. Lehtinen: »Ahneet osakkaat yrittivät käyttää myllyä enemmän kuin se ky
keni nielemään ja sitten se särkyi. Silloin tuli tieto osakkaille: mylly on 
rikki. Vaikka noituen ja sadatellen, niin kiireen vilkkaa riensivät osak
kaat myllyä korjaamaan, sillä muuten vuorot siirtyivät kauemmaksi»). — 
Omat ker. T.l. Koskelta (J. K. Saarinen) ja Huittisista (K. Salkinkoski). 
Paulaharju, Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 202—3. Aaltonen, LH 86. Le
pistö, Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 184 (rakennustyöt tehtiin »taks- 
värkkirätingillä»).

82 SS: Yläne, Punkalaidun, Viljakkala, Sääksmäki, Keuru ja Multia, Petäjä- 
vesi, Laihia, Kuortane, Haapavesi, Kalajoki, Nivala. — Aaltonen, Nurmi
järvi 126. Omat ker. Virroilta (Edv. Niemi) ja Pertunmaalta. Virtanen, 
Kuvauksia, 78 (Vähäkyrö).
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työ täytyi säännöstellä, sijoittaa miehet vuoroille, taloittain, ja 
isoissa lahkoissa vielä talot kylittäin. Hauhon suurissa lahkoissa 
ei aina yhden kylänkään kaikkien osakkaiden tarvinnut yhtä 
aikaa olla työssä. Eri tehtävät jaettiin ryhmille. Pärekatto esim. 
tehtiin siten, että toinen kahdesta lähinnä vuorossa olevasta ky
lästä toi päreet, toinen löi ne kattoon. Pienehköihin korjaustöi
hin kutsuttiin 2— 4 miehen ryhmiä vuorotellen jokaisesta osakas- 
talosta.83 Eriarvoisten osakkaiden työ järjestettiin joko niin, että 
esim. kahden osuuden omistaja lähetti joka päivä työn kestäessä 
kaksi miestä, yhden osuuden omistaja vain yhden miehen, taikka 
sitten niin, että kahden osuuden talosta oli yksi mies työssä joka 
päivä, yhden osuuden talosta vain joka toinen päivä ja puolen 
osuuden talosta joka neljäs päivä. Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, 
jossa näimme vuorojen jakaantuneen hyvin pieniin osiin, mene
teltiin jälkimmäisellä tavalla. Esim. eräässä Maalahden myllyssä 
1922 tekivät ne osakkaat, joilla oli 12 tunnin jauhatusoikeus, päi
vätöitä joka päivä, 6 tunnin jauhatus vuoron omistajat joka toinen 
ja 4 tunnin osakkaat joka kolmas päivä.84

Varhaisempina aikoina myllyn rakennus- ja korjaustöihin tar
vittava puutavara otettiin pitäjän tai kylän yhteismetsästä, ja sieltä 
yksityinenkin, joka rakensi oman myllyn, sai tarvitsemansa puut 
anottuaan sitä kihlakunnanoikeudelta (»hugga, bygga och köra 
timmer»). Tätä varten oli paikoin metsäalue myllyn lähellä. Si
ten mainitaan Orivedeltä 1600-luvulta, että Tapaturman myllyllä 
oli suurehko metsä puron molemmin puolin ja että sitä nautti
vat ne kaksi kylää, joille koski kuului, kumpikin omaa puolis- 
koaan. Längelmäeltä mainitaan 1700-luvun lopulta melkoisen 
laaja metsäalue, jota sattuvasti nimitettiin Lahonmaaksi eli Mylly- 
maaksi ja jonka piirissä oli Lahonvuori. Tämän yhteismaan osak
kaina olivat kaikki kysymyksessä olevan myllylahkon jäsenet, 
joita oli paitsi Längelmäeltä ja Eräjärveltä myös Orivedeltä. Osak
kaat koettivat isojakotoimituksessa osoittaa, että näin oli ollut jo 
yli sata vuotta ja että he saivat maalta ottaa kaiken myllyssä

83 SS: Karstula, Kivijärvi, Kuortane, Laihia (S. Seppälä). Virtanen, Hauho 65. 
Aaltonen, LH 96, 99.

84 SS: Hollola, .Asikkala, Nastola. Laihia (S. Seppälä). Nikander, Kvarnrotar 
173, Allmendewasser 74 (Nikander huomauttaa, että Maalahden tapa viittaa 
Itägöötanmaan lain vaikutukseen. KK 8: 3). Omat ker. Kiukaisista.
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tarvitsemansa puutavaran. Samassa jakokunnassa oli toinenkin 
yhteisalue, ns. Kukkokosken Sarkamaa, jonka koskessa oli myl
lynpaikka. Erälahden kyläläisiä ei ollut tämän yhteismaan ja 
myllynpaikan osakkaiksi päästetty,85 —  Isojakotoimituksissa usein 
vahvistettiin yhteismyllyjen vanhat nautinnat metsämaiden suh
teen ja paikoin takamaista jätettiin niille uusiakin yhteismetsiä. 
.Asian laita lieneekin meillä ollut yleensä sama kuin Ruotsissa, 
josta tiedämme, että siellä ison jaon yhteydessä »otettiin myllypai- 
kat tilavasti» nimenomaan sitä varten, että tällaisilta yhteismailta 
sopi kaikkien myllyssä kävijöiden saada polttopuunsa. (Myös 
»kirkonmetsiä» pitäjänmiehet hankkivat varatakseen kirkkoaan 
varten puutavaraa.) Meillä vielä v:n 1848 maanmittausohjesääntö 
edellytti tällaisten yhteismaiden erottamisen.86 Niinpä muisti
tieto tietääkin kertoa myllylahkojen pienehköistä yhteisistä nau- 
tintamaista; Virroilla esim. oli Toisveden taloilla yhteinen Lahon- 
maa, samoin Karstulassa, Alajärvellä Myllysaari ja paikoin Sata
kunnassa hakamaita. Niistä saatiin myllyyn rakennusaineita, tai 
kesäisin myllyssäkävijät laskivat niihin hevosensa laitumelle.87

Paikoin syrjäseuduilla otettiin myllyssä tarvittava puutavara 
yleensä »läheisestä metsästä» vielä senkin jälkeen, kun yhteis
metsät oli jaettu. Muistitieto kertoo kuitenkin enimmäkseen 
tapauksista, joissa kukin osakas toi puutavaran oman metsänsä 
tuotteista. Hirret, lankut, laudat ja päreet sekä patoon tarvitta
vat kivet ja turpeet tuotiin samassa suhteessa kuin osakkaat suo
rittivat työpäiviä. Osakkaiden neuvottelussa tavallisesti päätet
tiin, kuinka paljon osuutta kohti oli tuotava, taikka työn johtaja 
laski sen. Tarpeesta riippuen pidettiin joskus määränä kuorma- 
lukua (Kokemäki), useimmiten kuitenkin tarkalleen kappalemää

85 Nikula, Tenala och Bromarf socknars hist. I 370—1. — Kangasalan ja Ori
veden syyskär. 1678, nn 5:90—1. — Maanmittari E. J. Salmenin selostus 
20/2 1787 (Egodelnings Domböcker n:o 46). — Voionmaa, Osuustoiminnal
lista elämää Suomessa 66. — Halikossa oli 1723 »Lahon yökunnalla» yhtei
nen metsä pappilan kanssa (Suolahti, Suomen pappilat 49). Pitäjänmetsistä 
ks. Aulis Oja, Kirkkopitäjä ja hallintopitäjä 71.

86 V. 1683 annettiin asetus (joka erityisesti koski myös Suomea) pitäjien 
yhteismaiden erottamisesta muista tiluksista. Säädökset liikamaan erotta
misesta 1775, 1777 ja 1848 (Lang—Haataja, Jakoperusteesta kylässä 43—51). 
Voionmaa, Osuustoiminnallinen aate 6. — Granlund. Gruddbo pä Sollerön97.

87 SS: Virrat (Sv. Poukka), Karstula, Viljakkala, Kyröskoski (E. N. Karhisto), 
Hollola ja Alajärvi.
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rää, kuten esim. Tammelassa 1890-luvulla: 5 hirttä koko osuu
delta, kolmasosalta vain yksi hirsi. Vähänkyrön Hiiripellossa 
isompi osakas toi kylänmyllyn vesirattaaseen kaksi lautaa, pie
nempi yhden. Jos joku vei rakennustarvikkeita yli osuutensa, hän 
sai siitä korvauksen (Punkalaidun). Myöhempinä aikoina taas 
tapahtui päinvastoinkin, että joku osakas kuittasi työnsä ja 
osuutensa tarvikeaineista rahana.88

Samoin kuin työt myös hankinnat järjestettiin pienissä lah
koissa yhteisiksi, mnään näistä erikseen kullekin osakkaalle jaka
matta.89 Toisin meneteltiin suurissa lahkoissa. Kahden kylän 
keskisessä lahkossa annettiin paikoin yhdenlaiset rasitukset yhden 
kylän miehille, toiset toisen kylän osakkaille. Teiskon Haapakos
ken myllyä ylläpidettiin siten, että Ylöjärven Pengonpohjan talol
liset toivat korjaustöissä tarvittavan puutavaran, jota vastoin 
Teiskon Tahlon isännät yksinään suorittivat kaikki korjaukset.90 
Myös kivien hankinnassa voitiin osakasten kesken noudattaa työn
jakoa: toiset hakkasivat kivet, toiset vetivät ne paikalle; toisten 
osakkaitten ollessa kivien haussa toiset sillä aikaa vetivät puita 
(.Ähtäri). Milloin kivet ostettiin kivenlouhimosta valmiina, voi
tiin silloinkin noudattaa sellaista työnjakoa, että toiset osakkaat 
maksoivat kivien hinnan, toiset ne noutivat (Pertunmaa), taikka 
saatettiin kivien hakijoille maksaa rahapalkka, josta sitten vähen
nettiin heidän osuutensa kivien hintaan (Tyrvää, Tammela), tai 
jos kivipareja oli tuotava kaksittain, jokin kylä nouti ensimmäi
sen parin, toinen toisen (Tammela). Punkalaitumella annettiin 
toisinaan kivien ajaminen huutokaupan perusteella vähimmän 
vaativalle. Hauholla lahkon kokous määräsi sen kylän, jonka
88 (»Kukin osakas vei myllylle rakennuspuita»:) SS: Yläne, Punkalaidun, 

Kokemäki, Hämeenkyrö, Ikaalinen (K. Uusitalo), Viljakkala, Mouhijärvi, 
Kuhmoinen, Korpilahti, Petäjävesi, Kivijärvi, Ähtäri, Laihia, Kuortane, 
Seinäjoki, Evijärvi, Kalajoki. Aaltonen, Sammatti 11, LH 95, 98, 99, 138, 
Nurmijärvi 126. Omat ker. Pertunmaalta. Virtanen, Kuvauksia 78 (Vähä
kyrö). — Kiukaisten Harolan myllyä 1918 uudestaan rakennettaessa mylläri 
laski, paljonko kunkin osakkaan piti tuoda hirsiä, päreitä ym. rakennus
aineksia, ja antoi kullekin laskelman (omat ker.).

89 SS: Yläne, Punkalaidun, Hollola, Asikkala, Kuhmoinen, Muurame, Keuru 
ja Multia, Petäjävesi, Laihia, Kuortane, Nivala. Paulaharju, Vanhaa Lap
pia ja Peräpohjaa 202—3.

90 SS: Teisko (K. H. Färm). — Pirkkalan jalkamyllyn uusimista suunnitel
taessa tehtiin laulu, joka sattuvasti kuvaa, mitä rakennusaineksia kustakin 
osakastalosta olisi koottu ja mitä töitä kukin olisi tehnyt (Leuku, Pirkka- 
lankylän myllylaulu 367—71).
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vuoro oli olla myllyn rakennustöissä, noutamaan myös kivet.91 
Jos omalla paikkakunnalla oli kivimestari, tilattiin kivet häneltä, 
ja osakkaat ottivat osaa hänen ylläpitoonsa sekä vilja-, myöhem
min rahapalkkaansa. Lopulta kehitys vei siihen, että lahko jätti 
kivien hankkimisen kokonaan myllärin huoleksi, joka keräsi tar
vittavat varat osakkailta.92 —  Kivien teroitus annettiin jatkuvas- 
tikin ammattitaitoiselle miehelle, jolle osakkaat yhdessä mak
soivat palkan, taikka työ korvattiin muulla tavalla. Tammelan 
Portaan lahkossa muudan osakas sai ylimääräisen myllyvuoron 
siitä, että hän vakituisesti takoi myllyn kivet (s. 133). Niissäkin 
myllyissä, joissa oli palkattu mylläri, voitiin hänen avukseen kus
tantaa muutamia apulaisia nostelemaan raskasta päällikiveä, joka 
teroitusta varten piti siirtää paikaltaan.93

Useissa lahkoissa myös myllynrautojen hankinta annettiin jon
kun tai joidenkuiden osakkaitten tehtäväksi muista töistä myön
nettyä vapautusta vastaan. Niinpä Hämeenkyrön Pilpuan lah
kossa oli niiden huolehtiminen jätetty yhdelle vuorolle, puutöi
den suoritus taas toisille. Täten oli lahkossa 30 »puuvuoroa» ja 
1 »rautavuoro». Samanlainen työnjako tunnetaan Punkalaitu- 
melta. Yläneellä oli eräässä myllyssä rautaosien hankinta yksillä, 
kivien kustannus toisilla osakkailla.94 —  Yleisesti lahkoissa mene
teltiin myös niin, että myllynraudat teetettiin kylän sepällä, jonka

91 SS: Tyrvää, Ähtäri. Omat ker. Punkalaitumelta ja Pertunmaalta. Aaltonen, 
LH 99 (ne Lempään lahkon jäsenet, »jotka olivat lähettäneet hevosensa 
kiviä noutamaan, saivat korvausta toisilta lahkolaisilta, joiden ei ollut tar
vinnut matkaan mennä». — Hevoniemen talot kuljettivat Pihtikosken myl
lyyn toisen kiviparin Urjalan asemalta, Susikkaan talot toisen). Virtanen, 
Hauho 65. Aaltonen, Sammatti 11 ja Nurmijärvi 126.

92 Kivien hakkaaminen annettiin kivimiehelle urakkana: SS: Multia, Petäjä- 
vesi, Kivijärvi, Seinäjoki. Omat ker. Korpilahdelta. Aaltonen, LH 48. — 
Palkka maksettiin viljana (Kivijärvi), minkä lisäksi kivenhakkaaja oli 
vuoroonsa kunkin jäsenen ylläpidossa (Suomenniemi). Myllynkivien hinta 
kerättiin vuorojen pituuden mukaan: SS: Punkalaidun, Kankaanpää, Ikaa
linen, Viljakkala, Tyrvää, Virrat, Kuhmoinen, Kalajoki; Nurmijärvi (Aalto
nen, Nurmijärvi 126). Esa Kahila, Piirteitä Asikkalan .kyläelämästä 40.

93 SS: Längelmäki (E. Juusela). Aaltonen, LH 770. Virtanen, Kuvauksia 78. 
Omat ker. Huittisista (K. Salkinkoski) ja Virroilta (Edvard Niemi). Myllärin 
velvollisuudesta teroittaa kiviä ks. s. 284 ja 288.

9* SS: Yläne, Punkalaidun, Hämeenkyrö (M. Myllyharjü). Hämeenkyrön Pil
puan myllystä ilmoitetaan, että talo, joka omisti rauta vuoron, piti kunnossa 
kaikki myllyn rautaosat, kuten kivenraudat, sammakan, väkiraudan, ki
ven vanteet ja orpaanportaan ruuvit. Sellaisen talon ei tarvinnut ottaa 
osaa myllyn puuosien kunnossapitoon (Signe Oja-aho).
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palkka koottiin osuuksien mukaan lahkon osakkailta.05 Myllyn- 
rautojen ja kivien lisäksi teetettiin vieraana palkkatyönä usein 
muitakin myllynosia, varsinkin vesipyörä, hammasrattaat sekä 
rällit, joiden onnistuminen vaati ammattitaitoa.96

Kehitys tästä johti vaivattomasti siihen, että tuo ammattimies, 
jota paikoin sanottiin myllymestariksi, palkattiin myllyn raken
nustöitä kokonaisuudessaan johtamaan, jopa siitäkin huolimatta, 
että samaan aikaan oli myös mylläri apuna.97 Siten mainitaan 
menetellyn 1786 Tammelan Kuhalan uutta ratasmyllyä raken
nettaessa, samoin Loimaalla 1815— 16 Vesikosken jalkamyllyä 
lisättäessä.98 Myllymestarin palkka maksettiin tavallisesti osit
tain rahana, osittain luonnossa. Jälkimmäiseen kuului asunto ja 
ruoka, toisinaan viljaakin. Mestari asui rakennustöiden aikana 
kunkin osakkaan luona vuoron perään taikka sitten koko ajan 
samassa talossa, jolle muut osakkaat korvasivat vastaavan osuu
tensa.99 Myllymestarin rahapalkka kerättiin osakkailta samassa

95 SS: Punkalaidun, Loimaa, Ikaalinen, Viljakkala, Virrat, Kuhmoinen, Keuru 
ja Multia (rauta ostettu), Laihia, Ähtäri, Kalajoki. — Tammelassa ostettiin 
Lempään lahkonmyllyn uudestaanrakentamiseen 1890-luvun alussa 20 lei
viskää rautaa, valmiit akselitapit sekä takomiseen tarvittavat sydet, joihin 
koottiin rahat suhteellisesti kultakin osakkaalta, samoin kuin sepän palk
kaan (Aaltonen, LH 99). — Esimerkkinä myllynrautojen vaatimasta huo
lenpidosta mainittakoon, että kun Längelmäen E vi järven lahko 1869 
myi huutokaupassa palaneesta myllystä pelastetut raudat, niin asetettiin 
myyntiehdoksi, että huutajan on ne luovutettava vastarakennettavaan myl
lyyn, jos ne siihen sopivat, ja sen vuoksi ei raudoista vielä perittykään 
kauppahintaa (SS: Aug. Toivonen). — Omat ker. Punkalaitumelta (Lähti).

96 SS: Punkalaidun, Kuhmoinen. Aaltonen, Sammatti 11, LH 82—3. Omat ker. 
Korpilahdelta ja Toivakasta. Virtanen, Kuvauksia 78.

97 SS: Kiukainen, Yläne, Punkalaidun, Kankaanpää, Viljakkala, Mouhijärvi, 
Tyrvää, Somemiemi, Asikkala, Hollola, Kuhmoinen, Keuru ja Multia, Pe
täjävesi, Karstula, Kivijärvi, Laihia, Evijärvi, Ähtäri, Kalajoki. Lepistö, 
Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 184. — Myllymestareista vielä: Kallio, 
Kuvauksia Kokemäen työstä 55 ja Gardberg, Kimito I: 1, 146. Talonpojat 
olivat jo  tottuneet palkkaamaan rakennusmestarin pitäjän yhteisten raken
nusten teettäjäksi (Suolahti, Suomen pappilat 190).

98 Kaukovalta, Forssan Puuvillatehtaan hist. 91. — VA Kepilän keräykset: Vil- 
voisten Pietilän paperit.

99 Vuoron mukaan joka osakkaan luona: SS: Kokemäki, Viljakkala, Kangas
ala (vuorokauden kerrallaan), Kuorevesi, Kalajoki (viikon kerral
laan), Evijärvi. — Yhdessä talossa koko rakennusajan: Yläne, Kars
tula, Kivijärvi, Kalajoki, Iitti (Haukkavuoren myllystä oli yksi osuus muita 
pienempi, sen omistaja ei maksanut myllyntekijälle niin paljoa kuin toiset 
eikä sen tarvinnut ruokkia myllyntekijää niin kauan kuin 2 muuta osa
kasta).
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suhteessa, missä muutkin kulut suoritettiin. Kun suurehko mylly
rakennus oh tekeillä, mestarille palkattiin apulaisiakin.100

Myöhempinä aikoina, varsinkin kun rahatalous maalaisoloissa 
yleistyi, myllyn kaikki rakennus- ja korjaustyöt alettiin teettää 
palkkatyönä taikka urakkana. Esikuvana saattoi olla pitäjän yh
teisten rakennusten urakoiminen, mistä on tietoja jo 1700-luvun 
ensi puoliskolta. Urakkasumma koottiin tavanmukaisessa suh
teessa osakkailta. Mutta silloinkin, kun myllyn rakentaminen 
annettiin urakalle, käytettiin ja käytetään vieläkin vanhaa tapaa, 
että osakkaat tuovat tarvittavan puutavaran, ainakin hirret, osuu
tensa mukaan.101 Sen jälkeen kun lahkonmyllyjä muutettiin tulli- 
myllyiksi, tuli tavaksi tullijyvästön tai sen avulla perustetun 
myllykassan varoin teettää myllyjen uudistus- ja korjaustyöt, 
minkä jälkeen lahkon jäsenet vapautuivat osuuden mukaan kan
nettavista maksuista.102 Kun tullijyvät usein kuitenkin joutui
vat myllärille tai niitä ei lahkolle muista syistä (tarpeeksi) ker
tynyt, täytyi yhteismyllyn menot kerätä verotuksen tapaan osak
kailta. Tästä mainittakoon kuvaava esimerkki Muuramesta. Ylä
myllyn lahkon kokous päätti siellä 1919 kerätä »saman verran» 
kaikilta osakastaloilta, mutta 1922 päätettiin uutta myllyä varten 
tarvittavat varat kantaa osakkailta näiden maarekisteriin merki
tyn manttaalin mukaan; kuitenkin osakkaiden oh vielä silloinkin 
tuotava puutavaraa ja suoritettava päivätöitä toimikunnan har
kinnan mukaan.103

100 SS: Rusko ja Laitila (myllymestareita 1870—85), Yläne, Loimaa, Punka
laidun, Kiukainen (Ida Sainio: 1871 palkattiin uuden myllyn rakentajaksi 
Sarin niminen mestari Köyliöstä, hän piti laskua, mylläri seuraava mies), 
Kankaanpää, Viljakkala, Mouhijärvi, Tyrvää, Virrat, .Asikkala, Hollola, 
Kuhmoinen, Keuru ja Multia, Petäjävesi, Kivijärvi, Karstula, Ähtäri, Laihia, 
(I. Mäki: ’myllymestari’ työnjohtajana jo  1860—70-luvulla), Evijärvi, Ka
lajoki. Kontturi, Kyrön jokivarren kylien ammattilaisista 91.

101 SS: Punkalaidun, Karkku (Kutajan mylly teetettiin urakalla 1894), Kuh
moinen, Längelmäki (Aug. Toivonen). Lepistö, Pohjoissatakuntalainen 
jalkamylly 184. Suolahti, Suomen pappilat 190. — Asikkalan kirkonkylän 
myllyn työt teetettiin urakalla (Kahila, m.t. 41).

102 Tullijyvillä tai niiden myynnistä saaduilla varoilla teetettiin myllyllä töitä 
(Vähänkyrön Hiiripellon myllyssä, palkka kappa päivässä; Virtanen, Ku
vauksia 76) tai suoritettiin muita rahamenoja (Aaltonen, Sammatti 11, Nur
mijärvi 127; LH 104; 1907 Vieremän myllyllä sekä tiilirakennus että turbiini). 
Omat ker. Pertunmaalta. — Kontturi, m.t. 91 (apulaisten palkka kappa 
päivältä).

10S Kahila, m.t. 40 (jos Asikkalan Iso-Äiniön myllykassa ei riittänyt, talot suo-
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Siitä yleisestä periaatteesta, että kukin osakas osallistui kus
tannuksiin osuutensa suuruuden mukaan, erottuu pää- ja apu- 
lahkon välinen suhde. Siten Forssan Vieremän lahkossa Kauki- 
järven talot kustansivat 1907 yksin myllyn rautaosat ja kivet, 
samoin kuin ne aikaisemmin olivat ostaneet vuokraajalta ryyni- 
koneenkin. Apulahko osallistui päälahkon kanssa vain myllyra
kennuksen kustannuksiin (vrt. s. 156) ,104

Lahkolaitoksen rappeutumiskautena myllykuntien täytyi kes
kuudessaan sietää huolimattomiakin osakkaita ja antaa peräksi 
säännöstä, jonka mukaan työhön ja kustannuksiin osaa ottama
ton osakas erotettiin lahkosta. Paikoin oli korjaustöiden laimin
lyönnistä vain se rangaistus, että asianomainen menetti vuoronsa 
ja sai jauhattaa vasta muiden jälkeen. Suuressakin myllykun- 
nassa saatettiin vielä parikymmentä vuotta sitten olla osakkaiden 
rakennusvelvollisuuden suhteen varsin pitkämielisiä. Kun nim. 
1924 Pertunmaan Peruveden lääninmyllyn varsinaiset jäsenet ryh
tyivät myllynsä uudestaanrakentamiseen ja betonitokeiden lait
toon, he päättivät koettaa taivuttaa, että sekin osa lahkoa, joka 
ei kyllä päässyt tulliviljan jaosta osalliseksi, mutta joka jauhatti 
ilman tullia, ottaisi työhön osaa, mistä päätellen tuo »sivulahko» 
ei aina pitänyt työvelvollisuudestaan huolta. Siltä ei vaadittukaan 
samaa työtä kuin päälahkolta, mutta itse pato ja myllyrakennus 
piti olla yhteisesti kunnossapidettävä.105

Keski-Ruotsin kehittyneissä ja hyvin organisoiduissa mylly- 
kunnissa osakasten työt ja tarvikeaineiden tuonti oli 1800-luvun 
tietojen mukaan järjestetty -erittäin yksityiskohtaisesti. Mylly- 
vouti piti huolta, että rasitukset jaettiin oikeudenmukaisesti, mitä 
varten hänellä oli erityinen työkirja. Kaikki työt hinnoiteltiin

rittivat lisämaksua). — Muuramen Ylämyllyn paperit. — Katselmuskus- 
tannukset näkyy kerätyn osakkailta osuuksien mukaan (1806 Saarijär
vellä, Kepilän keräykset, Karstulan Vahanka). — Myös oikeudenkäynti-, 
ilmoitus- yms. rahalliset kulut koottiin myllyosuuksien mukaan, ellei lah
kolla ollut käytettävänä tullijyviä taikka myllykassaa (Kangasalan syys
kär. 1682, nn 6: 863). — Ainakin vielä 1931 Forssan Kuhalan suuressa mylly- 
lahkossa kerättiin oikeudenkäyntikulut kultakin osakkaalta erikseen, kun 
lahkolla ei ole kassaa (omat ker., J. Hannula).

104 Aaltonen, LH 101—5.
i°5 SS: Kylmäkoski, Laihia, Kalajoki. — Omat ker. Pertunmaalta sekä Peruve

den lääninmyllyn paperit.
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ja laskettiin rahana. Vaikkei töitä teetettykään rahapalkoin, tuol
lainen järjestelmä oli tarpeellinen, kun myllykokouksessa myö
hemmin toimitettiin osakasten keskeinen töiden tarkka tasoittelu 
(skultning). Jokaisen osakkaan oli työn kestäessä mentävä sun
nuntaisin ottamaan työvoudilta selko työvuoroistaan. Myllyvouti 
oli joka päivä mukana työmaalla; hänellä oli kaksi varamiestä, 
minkä lisäksi vielä oli palkattu rakennusmestari. Päivätöiden lai
minlyömisestä osakas langetettiin sakkoon.

Meillä päästiin vain jossakin harvassa tapauksessa ja varsin 
myöhäisenä aikana jonkinlaiseen Ruotsin »skultningia» vastaa
vaan tapaan, kun myllynkivien ostosta yms. töistä aiheutuneet 
kulut selvitettiin myllyn vuositilissä tullituloja jaettaessa.106

Jo muutamat Ruotsin maakuntalait puhuvat myllyteistä, ja 
Kristoffer'n maanlaissa velvoitettiin kylänosakkaat maaosuutensa 
mukaan rakentamaan ja ylläpitämään myös myllytiet ja -sillat.107 
Kansan keskuudessa katsottiin kuitenkin myllyteiden kuuluvan 
rasituksiin, joiden suorittaminen oli myllyosuuden saamisen ja 
pysymisen ehto. Tätä maantapaa kihlakunnanoikeuskin noudatti, 
milloin asia alistettiin sen ratkaistavaksi. Tästä on valaiseva esi
merkki Piikkiöstä v:lta 1624. Silloin muudan talonpoika tuomit
tiin pitämään Koskisiltaa kunnossa sen »osuutensa mukaan, mitä 
hänellä on maata», mutta »enemmän ylläpitäkööt siltaa 20 talon
poikaa, koska he myös ovat käyttäneet myllyä, joka on siellä pu
rossa». Liedon kihlakunnanoikeus velvoitti 1664 Nautelan myllyn 
osakkaat pitämään myllytien yhteisesti kunnossa kesällä ja tal
vella. Oriveden kihlakunnanoikeus velvoitti 1660 Norankosken 
myllyyn osalliset oriveteläiset ylläpitämään vanhan myllytiensä, ja 
Vähänkyrön käräjillä 1665 velvoitettiin »niin hyvin yksi kuin toi
nenkin» Judinmyllyn osakas pitämään huolta myllyyn johtavasta 
tiestä ja sillasta, »myös Esko Eerikinpoika Kuuttila, joka sieltä 
äskettäin on ostanut osuuden». Nämä tapaukset osoittavat, että 
myllytien ja -sillan rakentamisvelvollisuuden katsottiin kuuluvan 
nimenomaan myllyn osaomistajille eikä maanomistajille sinänsä.

106 Granlund, Gruddbo pä Sollerön 99—101.
loi Kristofferin maanlain rakennuskaari 3:6. Länsigöötanmaan lain RK, 3:5, 

Itägöötanmaan lain RK 5:1 (myllytie 5 kyynärää leveä kuten kirkkotiekin). 
Vrt. Rabenius, Om Sädes Quarnar I 10.
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Tätä käsitystä tukee vielä sekin, että myllynosakas voitiin lah
kosta erottaa, ellei hän täyttänyt myllytievelvollisuuttaan. Niinpä 
Ilmajoella 1723 muudan Tuiskulan isäntä oli myllytietä koske
van vastustuksensa johdosta menettänyt Nenättömän myllystä vii
denneksen, eikä hän edes näytä asiasta vedonneen kihlakunnan
oikeuteen.108

Myllytiet rakennettiin ja korjattiin tavallisesti talkooluontoi- 
silla töillä, joihin kunkin osakkaan piti osallistua yleensä tasa
veroisesta osuuksien suuruudesta aina lukua pitämättä. Siten 
edellämainitussa Someron Tanttilan sopimuksessa v:lta 1842 
osakkaat sitoutuivat yhteisesti rakentamaan myllytien määrää
mättä koko osuuden omistajille suurempaa rasitusta kuin puolen 
osan omistajillekaan, vaikka myllyn muut rasitukset oli tällä 
tavoin tarkasti jaoiteltu. Samalla tapaa rakennettiin ja korjat
tiin myllytietä vielä nyt elävän vanhan sukupolven nuoruu
dessa.109 Viime vuosisadan puolimaista lähtien ruvettiin kuiten
kin hakemaan varsinkin paljon käytettyihin lahkonmyllyihin

108 Piikkiön syyskär. 1624, cc 1: 97 v. — Virtanen, VS 83. Oriveden talvikär. 1660, 
nn 62: 447. Vähänkyrön talvikär. 1665, ss 1: 23. Ilmajoen syyskär. 1723, ss 
37 : 707 — Varsinkin sellaisissa tapauksissa, jolloin ulkokyläläisillä oli mylly 
vieraan kylän rajojen sisäpuolella ja myllyyn siis oli kuljettava toisen kylän 
maiden lävitse, syntyi helposti riitaa myllytiestä. Liedosta on 1500-luvun 
jälkipuoliskolta tieto, että kun Karvalan ja Taatilan kylät olivat kulkeneet 
myllyynsä Ketolan pellon kautta, talon isäntä oli hankkinut myllytien 20 
mk:lla, mutta noiden kylienkin miehet olivat ostaneet myllytien, joka 
meni Kärpiön pellon kautta (Karttunen, Elämää ja oloja Liedossa 168). — 
Oriveden käräjillä 1660 Onnistaipaleen asukkaat valittivat, että orivesiläiset, 
joilla oli myllynpaikka heidän rajojensa sisäpuolella, Norankoskessa, hävit
tivät myllyssä käydessään heidän metsäänsä ja tärvelivät heidän niitty- 
jään. Käräjillä oli esillä kysymys uuden oikotien käytäntöönottamisesta. — 
Samanlainen asia oli esillä Kangasalan käräjillä 1671, kun Lihasulan miehet 
sitoutuivat olemaan ajamatta Palon kylässä sijaitsevaan yhteismyllyynsä 
muualta kuin tuon kylän kautta, jottei pelloille tulisi vahinkoja (Kangas
alan kevätkär. 1671, Ikaalinen n:o 1: 373). — Vähänkyrön käräjillä 1665 muuan 
Tervajoen mies syytti, että Judinmyllyn osakkaat sotkivat hänen rukiin- 
oraitaan ja muita tiluksia, vaikka heillä vanhastaan oli myllytie (Vähän
kyrön talvikär. 1665, ss 1: 23). — Kihlakunnanoikeus saattoi antaessaan mylly- 
riidoista ratkaisuja nimenomaan määrätä, että myllytie oli loukkaamaton. 
Ja vastaisten riitojen välttämiseksi oli myllyn taikka myllynpaikan kau
passa viisainta ostaa myllytie erikseen (Vähänkyrön syyskär. 1673, ss 3). 
Kyrön talvikär. 1658 (rr 10: 358): Esko Lempoinen, joka oli ostanut Kriikun- 
koskesta myllyn ja myllynpaikan, oli maksanut erikseen puoli tynnyriä 
jyviä myllyyn johtavasta tiestä.

109 Lepistö, Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 185. SS: Huittinen (Sv. Vuorio), 
Ähtäri (.Arvo Mäkinen), Joutsa. Aaltonen, LH 90, 137.
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johtavia teitä jakoon. Silloin rasitusperusteeksi tuli enemmän 
maan- kuin myllyosuuden omistus, jotka tosin usein olivat 
samansuuruiset.110 Myllyteiden jakoja on sitten suoritettu jat
kuvasti tälläkin vuosisadalla. Esim. Laihian Jakkulan myllytie 
jaettiin myllyn osakastalojen kesken kunkin manttaalin mukai
siin osiin. Tien tarkasti, kuten kylätietkin, kylänvanhin. Lyhyitä 
ja pienehköille myllyille johtavia teitä ei kuitenkaan koskaan 
jaettu. Lahkolaitoksen rappeutuessa myllyteidenkin hoito yhä 
huononi ja jäi usein vapaaehtoisuuden varaan. Monin paikoin 
valitettiin myllytien olleen niin huonossa kunnossa, ettei sitä 
myöten päässyt rataskelillä ollenkaan. Viimeksi myllyteitä, joita 
ei ollut tientekovelvollisille jaettu, ruvettiin laittamaan mylly- 
kassan varoilla. Mutta edelleen käytetään paikoin vanhaa luon- 
toisverotuksen tapaa; esim. Korpilahdella päätti Korpijoen lahkon 
kokous 1933, että joka osakas tuo myllytielle kuutiometrin soraa 
taikka maksaa rahakorvauksena 30 mk.111

Osakas, jonka vuorolla mylly sattui huolimattomuudesta 
palamaan, oh siitä vastuuvelvollinen. Kuten maanlain rakennus- 
kaaressa säädettiin, hänen piti sijalle rakentaa yhtä hyvä mylly 
sisustoineen sekä vielä maksaa 3 mk korvausta asianomaisille. 
Mutta jos hän voi käräjillä todistaa, että palo oh johtunut vahin
gosta, nun pitäjä (tai kihlakunta) oli velvollinen maksamaan 
paloapua. Niistä 23 myhynpalosta, joista 1600-luvun käräjäpöytä- 
kirjoista on tähän tutkimukseen saatu tietoja, myönnettiin vain

no TMA: Eräät tyrvääläiset anovat 1847 Stormin kylästä Kärmen myllylle vie
vän tien jakamista (L. Ka A.D. 1847 A, n:o 665); joukko tilanomistajia Tyr
vään pitäjästä anoo 1858, että Kaukolan myllytie, jota hakijat ovat tähän 
asti ylläpitäneet, tulisi yhteiseen tienjakoon (L. Ka A.D. 1858, A n:o 75). 
Muita esimerkkejä: L. Ka K .D . II, n:o 30/209 1873, n:o 162/207 18712.

111 SS: Ikaalinen (Kalle Uusitalo: myllytie jaettiin kaikille, jotka joella olevia 
neljää myllyä omistivat), Nakkila (kullekin osakkaalle pyykitetty tieosa; 
katselmuksen toimitti sitä varten valittu isäntä), Karkku (jaettu), Kangas
ala (Martta Kurkiniemi). Nurmijärvellä myllytie jaettiin tavallisten kylä- 
teitten tapaan (Aaltonen, Nurmijärvi 127). Pertunmaalla jaettiin Peruveden 
lääninmyllyn tie vasta 1932 (omat ker.). — SS: Nivala (»huono kuin mylly- 
tie»), Lepistö, Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 185 (»kolisteltiin huonoakin 
uraa»). Pertunmaan lääninmyllyn tie laitettiin myllykassan varoilla (omat 
ker.), Korpilahden Korpijoen lahkon paperit. — 1734-vuoden lain RK:n 
25:8 mukaan saivat kaikki, joilla maalla oli tila taikka viljelys, tieosan 
kyläosuutensa mukaan. 15. 1. 1883 julkaistu laki velvoitti kyläteitä kun
nossapitämään paitsi tilanhaltijat myös tien käyttäjät (vrt. Kaukovalta, Suo
men maakuntien kunnallisen itsehallinnon hist. 187—8).
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yhdestä tuota yleistä paloapua, kaikki muut palot osoitettiin 
huolimattomuuden aiheuttamiksi, ja syyllinen siis määrättiin 
rakentamaan palaneen tilalle yhtä hyvä mylly. Tavallisesti lauta
mies tarkasti, oliko uudesta myllystä tullut entisen veroinen. Jos 
syyllinen niskuroi eikä ryhtynyt myllyn rakentamiseen, häneltä 
tuomittiin otettavaksi rahakorvaus arviomiesten laskeman hinnan 
mukaan. Toisinaan tuomittiin myllyn polttamisesta suoraan 
rahakorvaus, kuten 1652 Halikon käräjillä, missä muudan Imma- 
lan mies velvoitettiin maksamaan 10 kuparitaalaria eräälle Kir- 
jakkalan miehelle. Asiasta voitiin myös vapaaehtoisesti sopia 
kihlakunnanoikeudessa. Paraisten käräjillä 1695 muudan talol
linen ja hänen renkinsä lupasivat maksaa eräälle Kirjakkalan 
miehelle, jonka omistaman myllyn renki oli polttanut, 30 kupari
taalaria. Rengin osuudeksi jäi tästä vain 10 taalaria, kun hänen 
isäntänsä suostui maksamaan 20 taalaria.112

Lahko oh osittain itsekin vastuussa palaneesta myllystään, 
jos todettiin, että myllyn kiuas tai liesi oli huonosti tehty. Kun 
siten Orivedellä 1667 muudan Porvolan mies tovereittensa puo
lesta syytti kirkkoherraa ja kahta renkiä heidän yhteismyllynsä 
polttamisesta, lahko sai vain puolet arviokorvausta, koskei se 
ollut rakentanut hyvää tulisijaa. —  Yksityinen, joka omisti lah
konmyllyssä myllynkiven, sai erikseen hakea syylliseltä kor

112 Uplannin laissa (kyläkuntakaaren XXIV 1.) säädettiin, että rengit olivat 
vastuussa mm. viljan vahinkopalosta. — Kristofferin maanlain rakennus- 
kaaren 37. luku. — Kokkolan ja Kälviän kesäkäräjillä 1694 (rr 31: 254) myön
nettiin myllyn vahinkopalosta paloapua. — Tuomittiin rakentamaan mylly- 
huone entiselleen: Ison- ja Vähänkyrön kesäkäräjillä 1644 (rr 5: 287), Ilma
joen kevätkäräjillä 1647 (rr 6:191), Kyrön kevätkäräjillä 1650 (rr: 150), Ison
kyrön talvikäräjillä 1655 (rr 9: 44), Laihian talvikäräjillä 1657 (rr 10: 284) ja 
Marttilan kevätkäräjillä 1655 (cc 7: 235). — Rakennettu mylly tarkastettiin: 
Kyrön talvikäräjillä 1658 (rr 10:357), Sauvon kevätkäräjillä 1674 (havaittu 
kelvottomaksi, cc 8:81). — Korvaus rahana, ellei rakenna: Perniön talvi
käräjillä 1680 (cc 10:19 v.), Sauvon kevätkäräjillä 1674 (vahinko 40 kup.- 
taalaria, cc 8:67), Sauvon talvikäräjillä 1697 (renki, joka oli huolimatto
muudesta päästänyt myllyn palamaan, tuomittiin yksin maksamaan koko 
vahinko, cc 24: 29) ja Halikon kevätkäräjillä 1652 (cc 7: 82). — Korvauksesta 
sovittiin oikeudessa: Paraisten talvikäräjillä 1695 (cc 22:22). — Ison- ja
Vähänkyrön talvikär. 1628, rr 1: 62 (kaksi isäntää haki palokorvausta myl
lystä, jonka heidän palvelustyttönsä olivat huolimattomuudesta polttaneet, 
mutta isännät saivat itse kärsiä vahingon ja »rakentakoot myllyn itse yhtä 
hyväksi»), — Vannoi itsensä vapaaksi: Isonkyrön kesäkäräjillä 1671 (ss 2). — 
V. 1680 vaativat tiisteläiset korvausta osakkaalta, jonka vuorolla heidän myl
lynsä oli palanut poroksi (Koskimies, Lapuan historia 94). Pitäjän paloavusta: 
Suomen Kulttuurihist. II 236.
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vauksen. Myös muistitieto kertoo, että huolimattoman jauhatta
man oli korvattava vahinko, jos mylly hänen jauhatusvuorollaan 
paloi.118

3. Jauhatusvuorojen järjestäminen ja käyttö.

Myllyvuoron alkuperäinen merkitys, käsitteen laajentumi
nen ja sanan leviäminen, mistä edellä on puhuttu, näyttää osoit
tavan, että myllyjen käyttö oli menneinä vuosisatoina yleisesti 
jaettu vuoroille. Tämä oli välttämätöntäkin suurissa lahkoissa ja 
varsinkin kun mukana oli eri kylien muodostamia ryhmäosuuksia, 
mikä seikka muutenkin tuotti vaikeuksia. Jo keskiajan asiakir
joissa esiintyvät maininnat »joka niin ja niin mones yö» toistu
vista mylly osuuksista todistavat vuorojärjestyksen vakiintumi
sesta. Vuorojen käytöstä on kuitenkin tarkempia tietoja varhai- 
sintaan 1600-luvulta. Jauhatusvuoroja koskevia yksityiskohtai
sempia tietoja ei asiakirjalähteissä senkään jälkeen ole varsin 
paljoa, joten asian selvittämiseksi on turvauduttava ensi sijassa 
perin tätietoon.

Vesimyllyjen vuotuinen jauhatusaika keskittyi yleensä kah
teen kauteen, kevääseen ja syksyyn, mihin luonnonjärjestyksen 
lisäksi vaikuttivat maalaiselämän ja sen talouden muodot. Samaan 
aikaan kun kesäkuukausina myllypurojen ja -koskien vesi oli 
vähimmillään, ei vanhanaikaisessa maalaistaloudessa, varsinkaan

113 Kangasalan ja  Oriveden talvikär. 1667, nn 62:1028 v. Isonkyrön talvikär. 
1658 rr 10:357. — Isonkyrön talvikäräjillä 1663 (ss 1) tuomittiin muudan 
Orismalan mies maksamaan rikkomastaan myllynkivestä Huhmarkosken Maa- 
myllylle kuudennes kiven hinnasta arvion mukaan. — Myllyssä tapah
tuneen tapaturman vastuuvelvollisuudesta ei suomalaisista lähteistä ole ta
vattu tietoja. 8. vuosisadalla syntyneessä iiriläisten lakikirjassa asetetaan 
myllyssä tapahtuneesta tapaturmasta korvausvelvolliseksi myllyn rakentaja, 
mylläri ja jauhattaja — tässä järjestyksessä (Koehne, Die Mühle im Rechte 
35). Vestmanlannin laki (RK 22: 2, 23) sääti, että jos vesi- tai tuulimylly 
aiheutti jonkun kuoleman, omistajaa sakotettiin 7 mk. Vrt. myös Söder-
manlannin lain RK 21: 3 ja Uplannin lain MK 22: 2. — Korvausvelvollisuus-
periaate oli eräillä aloilla tunnettu meilläkin. Varsinais-Suomessa oli tapana 
(Virtanen, VS 87), että jos kotieläin loukkaantui jakamattomassa kylänsil-
lassa, koko kylä oli korvausvelvollinen, jaetussa sillassa se kyläläinen, jonka 
ylläpitämällä osuudella tapaturma oli sattunut. Koko kylä oli korvausvel
vollinen yhteisen vuohilauman tekemistä vahingoista (Virtanen, Yhteiset lai- 
dunsaaret 81) ja paimen hänen hoitoonsa uskotusta eläimestä. Vrt. Kristof-
ferin maanlain RK 3 ja 48.
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vaatimattomissa oloissa, enää ollut paljon jauhettavaakaan, sillä 
viljavarat tavallisesti loppuivat ennen uuden sadon korjuuta. 
Ilmiö oli niin yleinen ja vuodesta toiseen jatkuva, että tuo väli
aika heinäkuun lopulla oli saanut erityisen nimenkin, Uotin 
koukku.114 Mutta syyspuoleen, jolloin taas jo oli viljaa, myllyillä 
oli sateiden ansiosta jälleen riittävästi myös käyttövoimaa. Parhaana 
tulva-aikana jauhatettiin yli talven riittävät jauhovarastot. Talven 
tullen vesivarat taas hupenivat ja sitä mukaa myllyjen toiminta 
hiljeni, kunnes jälleen kevättulvien aikana myllynkivet pääsivät 
pyörimään yötä päivää. Silloin jauhatettiin kesän jauhovarastot 
niin pitkälle kuin oli mahdollista.115

Vähäisissä myllypuroissa syys- ja kevättulvat kestivät siksi 
lyhyen ajan, että myllyt pystyivät pyörimään vain viikon pari, 
enintään kolme. Myllykatselmuksia ja verotusta koskeviin 
asiakirjoihin tehtiin jauhatuskausien pituudesta toisinaan tark
koja merkintöjä. Mm. Sääksmäen kihlakunnan myllyjen tarkas
tuksessa 1633 ilmoitettiin Somerolta eräs 11 osakkaan yhteis
mylly, joka kävi sekä syksyin että keväin 14 päivää, Vesanojan 
kylästä 7 osakkaan mylly, joka jauhoi vuodessa kaikkiaan 3 
viikkoa, ja Härjänlahdesta 8-osakkainen mylly, joka pyöri vuo
dessa 4 viikkoa. Samassa pitäjässä kävi Hirsjärven mylly, jossa 
kartanon lisäksi jauhatti 11 talonpoikaa, koko kevään ja syksyllä 
8 päivää, Kultelan 7 osakkaan mylly taas koko syksyn ja keväällä 
14 päivää. Toisaalta samassa luettelossa mainitaan monia puro
myllyjäkin, jotka ilmoituksen mukaan kävivät koko vuoden.

114 y . Tarkiainen, »Uotin koukku» ja »hampaat naulaan» 299; myös tunnettu 
Ruotsissa (301) ja Norjassa (302). Harva, Varsinais-Suomen henkistä kan
sankulttuuria 55. — Vilkuna, Kaltiaisten historiaa 240—1. »Jaakkona jalalla, 
Uotina orrella». »Tuli Uotin koukku ette», kun leipä loppui ennen uutista. 
Kun uutisviljaa vietiin myllyyn, sanottiin vietävän ruista Jaakkona koskeen, 
siis myllyyn jaakonpäivän aikaan (SKS: Tyrvää c 92. 1903; Nokia 0416. 1938. 
Koijärvi 127. 1937). »Uutisesta alkaa joka miehen myllyvuoro» (SS: Län
gelmäki).

115 SS: Virrat, Sahalahti, Albert Hämäläinen, Keski-Suomen kansanrakennuk- 
set 223. — Kangasniemen Salmenkylän yhtiömyllyn seinissä oli merkintöjä, 
milloin eri vuosina oli päästy ensi kerran jauhattamaan (Niemimaa, Kuvaus 
Kangasniemen kansanomaisista rakennuksista). — Tutkiessaan kuivan lei
vän käytön ilmenemistä Vilkuna huomauttaa, miten kevääseen ja syksyyn 
keskittyneillä jauhatuskausilla on tässä suhteessa ollut tärkeä vaikutus 
(Kuiva leipä ja sen kehitys, Kotiliesi 1939, 249 ja Isien työ I 243). — Kahila, 
Piirteitä Asikkalan kyläelämästä 40.
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Suurissa tullimyllyissä tietenkin jauhatettiin myös kautta tal
ven.11’

Nuo syys- ja kevätjauhatuskaudet oli lahkonmyllyissä yleensä 
jaettu vuoroille, ja sitä tarkemmin, mitä enemmän lahkossa oli 
osakkaita. Paikoin mylly vuorot tarvitsi järjestää vain kiireisim- 
mäksi jauhatuskaudeksi, mikä sattui syksyyn. Kevätkausi saikin 
sellaisissa myllyissä olla vuorotonta aikaa.117 Mutta yleisintä oli, 
että lahkonmyllyn käyttö oli vuoroilla sekä syys- että kevätkau
den. Ajankohtaa, milloin vuorot syksyllä astuivat voimaan, ei 
voitu ennakolta eikä ollenkaan pysyvästi määrätä varsinkaan sel
laisissa myllyissä, joiden riittävä vedensaanti riippui syyssateista. 
Vähänkyrön Merikaarron useissa myllyissä vuorot olivat voimas
sa pyhäinmiesten päiväsiä. Tammelan Kuhalan lahkonmyllyssä 
tuli tavaksi ottaa vuorojako käytäntöön vasta mikkelin tienoista, 
jolloin »uusia viljoja alkoi tulla myllyyn». Samaan aikaan vuorot 
alkoivat Kankaanpään Vihtiläjärven myllyssä. Ne jatkuivat 
sitten usein yli talven (mistä nimi talvimylly) seuraavaan kevää
seen tai kesään asti, viimeksimainitussa myllyssä esim. vappuun, 
Merikaarron myllyissä ylimalkaisesti sanottuna »kevääseen jäl
keen ison veden».118 Paikoin kevätkausi olikin tärkeintä jauhatus- 
aikaa. Maalahdella alkoi vuorojärjestys Bertin myllyssä vasta

116 Ransachning öffuer Sexmeki Heredes quamar 1633. Ilmeisesti sanonta »Gääe 
hööst och währ, tili 14 dagars tijdh» tarkoittaa syksyn ja kevään yhteistä jau- 
hatusaikaa, samoin »gäär hööst och währ — wekor». Monesta Someron ja 
Tammelan myllystä on ilmoitettu, että ne käyvät syksyin ja keväin, ilman tar
kempaa ajanmääritystä. V:n 1708 myllyveroluettelossa mainitaan Tammelan 
Talpian myllystä, että kukin osakas saa siinä jauhattaa pari tynnyriä ke
väisin, ei aina sitäkään. V. 1803 sanotaan Tammelan Lunkaan myllystä, että 
siinä jauhetaan vain syksyin keväin.

117 Virtanen, Kuvauksia 75. Lepistö, m.k. 183. — Kankaanpään Santaskylän mylly 
oli syksyisin vuorolla 2—3 kuukauden ajan (Satakunt. osakunnan ker. 1939, 
Brita Rydman). SS: Ikaalinen (Kalle Uusitalo). Omat ker. Punkalaitumelta 
(Kannaston mylly, Oskari Rantanen, ja Haviokosken mylly, Kaisa Iso- 
mäki). Luukko, Lohtaja 57—8.

118 Kontturi, m.t. 90 (Kyrön jokivarren myllyissä sanottiin olevan kii- 
reintä aikaa joulun ja marianpäivän välillä). »Talvimylly» mm. Ison- ja 
Vähänkyrön kesäkäräjillä 1657 (rr 10: 167—8), Laturin talvimylly Kyrössä 
1658 (rr 10: 582). Aaltonen, LH 113, 116. — Omat ker. Lammilta (Kuurikan 
myllyssä oli isompi tungos syksyllä jouluun asti ja taas keväällä), Kiukai
sista (Viljo Suomela) ja Punkalaitumelta (Kostilan myllyssä käyttökausi 
alkoi syystulvien tultua, Juho Lähti). SS: Ikaalinen (K. Uusitalo ja E. N. 
Karhisto, jälkimmäinen ilmoittaa »myllyvuoden» alkaneen runtuviikolla).
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keväällä, vaikka vuorot saatettiin määrätä jo edellisenä syksynä. 
Monissa pienissä lahkoissa vuorojen jako toimitettiin erikseen 
syksyllä ja keväällä.119

Harvoin sellainenkaan lahkonmylly, jonka vesivarat riittivät 
läpi vuoden, oli kautta vuoden vuoroihin jaettu. Tavallisesti oli 
niissäkin kesäaika vuorotonta taikka ne pidettiin silloin koko
naan jauhattajilta suljettuna. Esim. Pukkilan Naarkosken myl
lystä ilmoitetaan 1734, että se seisoi kesäkuun 1. p:stä elokuun 10. 
p:ään. Askolan Vakkolan kylän jalkamylly, joka 1785 muutettiin 
ratas- ja tullimyllyksi, ei ollut käynnissä tammi—maaliskuun 
aikana eikä kesäkuun puolivälistä syyskuun puoliväliin. Hauhon 
Vitsiälän myllylahkossa ei vuorojärjestys ollut 1834-vuoden so
pimuksen mukaan voimassa heinäkuun 21. p:stä syyskuun 1. 
prään. Tammelan Kuhalan lahkonmyllyssä vuoroton aika alkoi 
heinäkuun 10. p:stä; v:n 1792 päätöksen mukaan mylly asetettiin 
vuoroille vähää ennen elokuun puoliväliä, v:n 1845 sopimuksen 
mukaan syyskuun 1. p:stä ja myöhemmin, vuosisadan vaihteen 
tienoilla, vasta mikkelistä.120

Myllyn seisauttaminen 4— 6 suviviikoksi johtui paikoin pato
jen aukipitämisestä, jotta niityt pääsisivät kuivumaan (s. 80), mutta 
niissäkin tapauksissa, joissa tästä huolimatta vettä riitti myllyyn, 
oli sen seisauttamisen aiheena se seikka, että suviaikaan oli 
taloissa vähän viljaa myllyihin tuotavaksi sekä' siitä johtuen 
se käytännöllinen tarkoitus, että tuona aikana oli tilaisuus 
korjata patoa, ruuhta ja myllylaitteitä. Vuorojen keskeyttämi
nen taas salli järjestää paikoin myllärin palkkaetuihin kuuluneen 
jauhatusoikeuden sivullisille tullia vastaan (s. 302) parhaiten 
juuri kesäajaksi. Esim. Kankaanpäässä vuoromylly oli vapusta 
perttuun myllärin omassa käytössä, ja Hauhon Vitsiälän myllä

119 SS: Suomenniemi, Jämsä. — Edv. Mikkola, Kylästä ja kylärahilta 16 (Pälkä
neen Tyrinmyllyssä toimitettiin vuorojen jako syksyin keväin). Aaltonen, 
LH 60—1 ja Mylly erämaassa 42, 44. Omat ker. Virroilta (Edv. Niemi). 
Lepistö, Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 173, 185. Nikander, Kvamrotar 
171. Ks. seuraavia.

120 Muoniossa mainitaan vuorojärjestystä myllyn valmistuttua noudatetun vaki
tuisesti vuodet umpeensa (Virtanen, VS 233). — Myllyasiakirjoja II: 466— 
478. — Virtanen, Hauho 67. Aaltonen, LH 112—13. Tammelan khl.-oik. pöytä
kirjat 3. 2. 1876 ja 28. 8. 1931. Vrt. Kaukovalta, Forssan Puuvillatehtaan hist. 
98. V:n 1845 vuokrasopimus julkaistu liitteissä.
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rillä oli lupa käyttää sivullista viljaa itselleen tulevaa tullia vas
taan helmikuussa, jolloin talollisilla ei ollut jauhatettavaa.121

Suurehkoissa myllylahkoissa osakkaat saivat kuitenkin suo
rittaa jauhatusta sinäkin aikana, jolloin myllynkäyttö ei ollut 
vuoroille jaettu. Kuhalan myllyn vuokrasopimuksessa viita 1845 
nimenomaan mainitaan, että mylly oli osakkaiden yhteisesti käy
tettävissä heinäkuun 10. pistä syyskuun alkuun, jona aikana, 
kuten edellä näimme, vuoroja ei ollut. Tuota sopimuksen kohtaa 
myllyn vuokraaja-omistaja selitti 1930 seuraavasti: »Osakkailla 
oh valta kunkin vuoden heinäkuun 10. pin ja syyskuun 1. p:n 
välisenä aikana ilman edelläkäypää tilausta jauhattaa kahdella 
kiviparilla saapumisjärjestyksessä, jolloin osakkaat ja muut jau- 
hattajat vuoroonsa nähden olivat samanarvoiset,»122

Vaikka koko osuuden normaalimittana oli vuorokauden pi
tuinen jauhatuskerta, tavataan melko usein myös kaksi tai kolme 
vuorokautta kestäneitä jauhatusvuoroja. Ne saattavat edellyttää 
yhtä monen myllyosuuden omistamista, mutta oli tapauksia, että 
yksinkertainenkin osuus oikeutti 2— 3 peräkkäisen vuorokauden 
käyttöön. Asiakirjalähteistä ei aina käy selville, kummasta ta
pauksesta kulloinkin on kysymys. Esim. Säkylästä mainitaan 
1730 yhden, kahden ja kolmen vuorokauden pituisia jauhatus- 
kertoja siten, että saattaa vain arvella viimeksimainitun merkin
neen koko myllyosuutta. V. 1704 mainitaan kolmen Tenholan 
talonpojan jauhattaneen yhteismyllyssään kaksi päivää viikossa 
kunkin, mikä todennäköisesti on merkinnyt sitä, että kunkin vuoro 
on kestänyt kaksi vuorokautta. Vähäjäsenisissä lahkoissa tämä 
kävi helposti päinsä. Perttelin Impolan kyläläiset jauhattivat 
1853 tehdyn myllysopimuksen mukaan 2 vuorokautta peräkkäin. 
Ilmeisesti kahdessa viimeksimainitussa tapauksessa kysymys oli 
kokonaisista eikä sitä suuremmista myllyosuuksista. V , 1811 taas 
sovittiin Kiukaisten Eurakosken lahkossa, että osakas, jolla oli 
neljännes koko myllystä eli 6 vuorokautta 24 vuorokautta kestä

121 Lammilla Kuurikan mylly seisoi kesäkuun 15. p:stä elokuun 15. p:ään karta
non niittyjen takia (omat ker.). — SS: Kankaanpää. Virtanen, Hauho 67.

122 Oy. Forssan kirje osakkaille 31. 12. 1930, sisältyy KO:n tuomioon Kuhalan 
myllyriidassa 23. 3. 1933. SS: Koskenpää. Lepistö, m.k. 183 (Kankaanpään 
Vihtiläjärvellä osakkaat saivat vuorottomana aikana jauhattaa siinä järjes
tyksessä kuinka kukin kerkisi myllyyn).



233

västä kierrosajasta, sai yhteen jaksoon käyttää enintään kolme 
vuorokautta.123

Muistitiedon mukaan oli Satakunnassa 2:n ja Hämeessä sekä 
Pohjanmaalla 2— 3:n vuorokauden pituisia jauhatuskertoja, Poh
janmaalla paikoin sitäkin pitempiä. Siten Kiukaisten pitäjän 
Harolan lahkossa ne osakkaat, joilla oli kaksi vuoroa, jauhattivat 
joka toinen viikko peräkkäin 2 vrk., yhden osuuden omistajat 
vuorokauden, mutta Pertun talo, jolla oli 4%  osuutta, jauhatti 
joka viikko 2 vuorokautta. Tammelassa sai jo yhden osuuden 
omistaja jauhattaa peräkkäin 2 vrk,, Längelmäellä 3. Laihialla oli 
koko osuuden omistajalla 3 vrk:n pituinen jauhatuskerta, Niva
lassa jopa 3— 5: n. Vähänkyrön Merikaarrossa sai kolmen vuoron 
osuus jauhattaa 3 vrk. peräkkäin, niillä talonnumeroilla, joilla oli 
2 vuoroa, oli taas 2 vuorokauden pituiset jauhatuskerrat. Nimikään 
Lohtajalla käytettiin 2 vuorokautta kestäviä vuoroja.124

Lahkommyllyissä, joissa pidettiin usean vuorokauden pitui
sia jauhatusvuoroja, täytyi olla väljää jauhatustilaa ja siis 
joko pitkä käyntiaika tai vähänlaisesti osakkaita. Vielä enemmän 
oli näin asian laita silloin, kun voitiin antaa viikonkin pituisia 
myllyvuoroja. Muistitieto mainitsee viikon kestäviä jauhatus
vuoroja esim. Virroilta (isommat talot).125

123 Säkylän kevätkär. 1730, mm 59: 223 (»2:ne dygn k rad och des interessanter 
3:ne dygn ä rad at mahla»), Nikula, Tenala och Bromarf socknars hist. 
I 371. Perttelin Impolan alkuperäinen myllysopimus saatu maist. P. Kyyti
seltä. Euran syyskär. 1891 ja 1892 (§ 27). Hormio, Pyhämaan—Pyhärannan 
300-vuotisvaiheita 85 (v. 1688 mainitaan Valkamassa 2 vuorokautta kestänyt 
jauhatuskerta).

124 Omat ker. Kiukaisista (Oskari Lehtinen). Aaltonen, LH 92, 113. Toivonen, 
Muistelmia kotiseudusta 192. SS: Tyrvää, Hämeenkyrö (M. Myllyharju), 
Kiukainen, Sahalahti (kustakin talosta oltiin syksyllä myllyssä useita päi
viä ja öitä peräkkäin, kunnes talon talviset tarpeet tuli jauhetuksi). Laihia 
(Santeri Seppälä), Nivala, Kittilä (2—3 vrk:n pituisia vuoroja). — Luukka, 
Lohtaja 58. Virtanen, Kuvauksia 75.

125 Omat ker. Virroilta (Edv. Niemi). Myös Itä-Suomesta ja Lapista mainitaan 
viikon kestäviä jauhatusvuoroja: Murto, Lappeen hist. II 83. Mänty, Rova
niemeläisiä elintapoja 199 (1700- ja 1800-lukujen vaihteessa: »vuoroviikoin 
kunkin osakkaan käytölle omistettu»). Paulaharju, Vanhaa Lappia ja Perä- 
pohjaa 202—3 Kolarin Venejärven kylänmyllyssä annettiin osamiehille 
kihkeimpänä aikana vain parin päivän jauhatus, mutta löyhimpänä aikana 
sai jyryyttää viikonkin»). — Pohjanmaan ruotsalaisseutujen yhteissahoissa 
käytettiin niinikään viikon kestäviä vuoroja, kun sahattiin puutavaraa myy
täväksi, muuten ne olivat vuorokauden pituisia (Nikander, Kvamrotar 182).
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Puoli myllyosuutta merkitsi puolta lyhyempää jauhatus- 
vuoroa, ja sitä noudatettiin varsinkin jos osakasmäärän kasva
minen ja vesivarojen vähentyminen niin vaativat. Tässä suh
teessa oli käytännössä kaksi erilaista tapaa. Puoli vuoroa oikeutti 
joko puolen vuorokauden pituiseen käyttöön, kerralla päivän 
taikka yön, tai sitten koko vuorokauteen joka toisella vuorokier- 
roksella. Milloin koko osuuden omistajat jauhattivat kaksi vuo
rokautta, puolen osuuden haltijalla oli vain vuorokauden pitui
nen jauhatusaika.12" Samassa Laihian myllyssä, jossa koko osuus 
oikeutti kolmen vuorokauden yhtämittaiseen jauhatukseen, osa- 
vuorolaiset käyttivät yhden tai kaksi vuorokautta kerrallaan 
osuuden suuruudesta riippuen. —  Puolentoista osuuden vuoro 
oikeutti vuorokauden ja yhden päivän jauhatukseen,127

Kiireisinä myllykuukausina jauhatettiin myös sunnuntaisin 
ja muina pyhäpäivinä, syrjäisillä seuduilla rajoituksettakin, mutta 
asutuilla paikkakunnilla yleisesti vasta jumalanpalveluksen jäl
keen, kuten asetukset v:lta 1634 ja 1696 säätivät. Tällöin jauhatus 
tavallisesti oli vapaa, pyhäpäivää ei siis laskettu vuoroihin. Pai
koin vuorolaskun ulkopuolella oleva aika kesti vain lauantai- 
illasta sunnuntaiaamuun.128 Mutta toisin paikoin sunnuntainvas- 
taista yötä ja itse sunnuntaipäivää ruvettiin pitämään edellisen

126 SS: Yläne, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Ähtäri, Kälviä, Laihia. Luukko, Lohtaja 
57— 8. Aaltonen, LH 113.

127 Marttilassa mainitaan 1642 eräällä talollisella Myllykylän myllyssä olleen 
vuorokauden ja päivän osuus (Marttilan talvikär. 1642, cc 5:155).

128 Virroilta on tieto, että lauantai- ja pyhäehtoisin kyllä jauhatettiin, muttei 
pyhäpäivisin (Edv. Niemi, omat ker.). Myös Längelmäellä sunnuntait olivat 
vapaat (Aug. Toivonen, Muistelmia kotiseudusta 192). — Sunnuntaisin ja 
pyhäpäivisin ei saanut tehdä maallisia töitä, matkoja, kyytejä eikä mars
seja, säädettiin 1633, ja kielto toistettiin usein. V. 1634 säädettiin, että sun
nuntaisin oli luvallista jauhattaa klo l:stä lähtien; 1696 kiellettiin panemasta 
vesi- tai tuulimyllyä käyntiin jumalanpalveluksen aikana, mistä päättäen 
sunnuntaisin oli yleisesti jauhatettu samalla tapaa kuin arkipäivinäkin 
(Ekman, Systematisk Sämling 381—2). Käräjäpöytäkirjoissa mainitaan toisi
naan, että pyhäpäivinä jauhattamisesta oli sakotettu. Esim. Piikkiön kärä
jillä 1696 sakotettiin Matti Mikonpoikaa siitä, että tämä oli jumalanpalveluk
sen aikana jauhatuksineen ajanut myllyyn ja tällöin kulkenut kahden kir
kon ohi (Piikkiön ja Köarinan syyskär. 1696, cc 23:198). Vääksyn mylläriä 
sakotettiin pyhä jauhatuksesta 1706 (Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 93). — 
Jonkinlaiseksi vertailukohdaksi mainittakoon, että vanhastaan oli sallittua 
pyhäpäivänä kalastaa, mistä kirkolle oli maksettu jo  katolisena aikana 
ns. helgadagstadga; tämän Kustaa Vaasa otti kirkolta valtiolle (Sirelius, 
Suomalaisten kalastus HI 435).
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vuoron jatkona. Kun siis lauantaiehtoona päättyvää vuoroa sopi 
jatkaa ainakin sunnuntainvastaisella yöllä, tuo vuoro oli edullinen 
ja haluttu,129 Pohjois-Satakunnassa pyhävuoro oli vielä pitempi, 
lauantaiehtoosta maanantaiaamuun. Monin seuduin sunnuntai- ja 
pyhävuoro luovutettiin myllärille, joka sai silloin käyttää sivullis
ten viljaa ja periä tullikapat omaksi palkakseen (vrt. s. 302). Kiu
kaisten Eurakoskelta esim. mainitaan v:lta 1891, että Idänpuolen 
myllyn osakkaat, lukuunottamatta yhtä, olivat antaneet myllärille 
luvan käyttää myllyä omaksi hyväkseen sunnuntaisin ja pyhäpäi- 
visin.130

Jauhatusvuorojen kiertoajan pituus riippui varhaisimpina 
aikoina lähinnä lahkon osakasmäärästä. Kun myllyosuuden suu
ruus määrättiin ilmoittamalla, kuinka mones yö jollakin osak
kaalla myllyyn oli, käy siitä samalla ilmi vuorokierron pituus, 
joskaan ei voida varmuudella sanoa, koskiko se kaikkia, jos 
osuudet olivat eri suuret. Sillä edellytyksellä saadaan kiertoajaksi 
esim. 1418 Liedosta viikko, 1487 Tuuloksesta 5 vuorokautta, 
Isosta- ja Vähästäkyröstä 1600-luvulla 5 tai 6 sekä Orivedeltä 
1722 9 vuorokautta (s. 121). Kyläkuntien ryhmäosuuksien suu
ruudesta saadaan niinikään tietää vuorokierron aika. Kun 1575 
mainitaan eräästä Padasjoen myllystä kuuluneen jo ylimuistoi
sista ajoista lähtien Joenniemen kylälle 4 ja Vähän-Äiniön ky
lälle 11 vuorokautta, tuo kiertoaika kesti vähän yli 2 viikkoa. 
Ala-Sastamalassa (Tyrväässä) oli 1540 Pesurin myllystä yhdellä

129 Paulaharju, Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 203. Lepistö, Pohjoissatakuntalai
nen jalkamylly 183. — Nivalassa (SS: K. Vilkuna) myllyvuoroon laskettiin 
sunnuntaitkin, mistä rengit nureksivat,

iso Euran syyskär. 1891 ja 1892 (kihlakunnanoikeus kielsi luvan, koska yksi 
osakas ei ollut sitä myöntänyt; Idänpuolen lahkon arkisto). SS: Kiukainen, 
Mouhijärvi. — Hauholla oli Vihavuoden Rekolan myllärin »vapaakäyttö» 
lauantai- ja sunnuntaipäivisin (SS: Keskitalo). — Punkalaitumelta on tie
toja (omat ker.) 6 lahkon myllystä, joissa kaikissa mylläreillä oli sunnuntai- 
vuoro; Koskioisten myllärillä oli sunnuntai- ja arkipäivävuoro ja 
Kostilan myllärillä sunnuntaivuoro ja kaikki muu vapaa-aika (Juho 
Lähti), Teikkalan myllärillä taas pyhävuoro (Kalle Hellä), Kouvolan 
myllärillä pyhät ja muut vapaa-ajat (Aukusti Mäkitalo), Jalasjoen myllä
rillä pyhävuoro (Juho Lähti), Kannaston myllyssä pyhäpäivä ja se aika, mikä 
muulloin sattui (Vihtori Visuri). — Humppilassa tiedetään myllärin saaneen 
sunnuntaisin kertyneet tullikapat (omat ker.). — Vrt. tapaa, että paikoin 
ruokkovuohien pitäjä sai niistä sunnuntaisin maidon itselleen (Virtanen, 
Kyläyhteiskunta ennen isojakoa 474).
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kylällä 4 ja toisella 2 yötä, mitkä varmaan laskettiin yhtä viikkoa 
kohti. Useissa muissakin tapauksissa vuorojen kiertoaika näyttää 
kestäneen viikon taikka 6 vuorokautta, mikä myös merkitsi viikon 
kiertoa, mikäli sunnuntaita ei laskettu vuoroihin. Oriveden Pääs- 
kylän myllystä saadaan 1630 tehdyn selityksen mukaan kuukau
den pituinen vuorojen kiertoaika.131

Vuorokierron pituuteen vaikutti, kuten edelläkin täytyi edel
lyttää, myllyosuuksien keskinäinen suuruus sekä myös kiviparien 
lukumäärä ja myöhempinä aikoina vielä myllärin tulli jauhatus- 
oikeus. Osakkaiden lukumäärän kasvaessa kierroksen pituus 
tavallisesti eneni. Esim. Tammelan Kuhalan suuressa lahkossa 
vuorokierros kesti 1800-luvun lopulla 6 viikkoa 2 päivää, kun 
vuoroja oli yhteensä 42. Kun mylly oli vuosittain vuoroilla n. 
45 viikkoa, kukin osakas ehti sinä aikana saada 7— 8 jauhatus- 
kertaa132 Lahkonmyllyissä, missä osakkaita oh vielä enemmän, 
kunkin myllynkäyttöosuus supistui vuodessa vain muutamaan päi
vään, vaikka jauhatuskaudet koetettiin venyttää pitkiksi, ja var
sinkin oli siten asianlaita lukemattomissa puromyllyissä, joiden 
jauhatusoikeudet olivat lyhyitä, kuten näimme. Kun mai
nittujen Someron myllyjen jauhatuskaudet olivat v:n 1633 kat
selmusten mukaan niin lyhyet kuin muutamia viikkoja tai vain 8 
päivää, ja nämä oli jaettava vuoroille useiden osakkaiden kesken, 
ei siitä kutakin kohti tullut yhtenä jauhatuskautena monesti 
enempää kuin yksi vuorokausi, Hirsjärven lahkossa ei syksyisin 
aina sitäkään. —  Muistitiedon mukaan vuoro palautui milloin

131 Padasjoen kesäkär. 1640, ee 4: 58 (sisältää 1575 annetun laamannintuomion). 
Bidrag III 107. Oriveden Puntarin myllyssä oli 1682 eriarvoisten osuuksien 
yhteissumma 6 vrk. (Kangasalan syyskär. 1682, nn 6:863). Sipoosta maini
taan 1600-luvulta yhteismylly, jossa jokaisella osakkaalla oli viikossa yksi 
vuoro (Nyberg, Sibbo sockens hist. 173). Kun eräässä Karjaan pitäjää 
koskevassa tuomiossa v:lta 1563 mainitaan myllyosuus, joka sai jauhattaa 
2 vuorokautta joka viikko, se saattoi merkitä viikon kierrosaikaa, jos tuo 
osuus tarkoitti koko vuoroa (Bidrag IV 141). — Kangasalan ja Oriveden syys
kär. 1630, nn 3:134 v. — Jos Sysmän tapauksessa v:lta 1487 (s. 122, Bidrag 
I 92) myllyn omistivat vain kaksi siinä mainittua miestä, oli vuorojen kierto
aika yksi viikko ja silloin laskettiin sunnuntaikin mukaan, kuten ilmeisesti 
näinä aikoina yleisesti tehtiin. — Viikkolasku oli ainakin Varsinais-Suomessa 
käytännössä jo  keskiajan lopulla yhteiskuntaelämän eri aloilla (Virtanen, 
VS 72).

132 Aaltonen, LH 112. Ks. viitteitä 120 ja 122. Tällä vuosisadalla vuorokiei-toaika 
oli täsmälleen 6 viikkoa (omat ker., J. Hannula).
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kuukauden, milloin kolmen tai kahden viikon perästä jne. Vil- 
jakkalalaiset ja hämeenkyröläiset, joilla oli Kyröskoskessa yhtei
nen mylly, saivat vuosittain kukin 22 »vooroa». —  Hauhon Viha- 
vuoden neljän kylän yhteismyllyssä oh v:n 1834 sopimuksen mu
kaan (s. 243— 4) 5 ja saman kosken viimeisessä lahkonmyhyssä 
kullakin osakkaalla vain 4 vuoroa vuodessa, kaksi keväällä ja sa
moin syksyllä, vaikka mylly kävi kautta vuoden.133.

Vakinaisten jauhatusvuorojen välissä tarvittiin useinkin ns. 
v ä l i m y l l y ä  eli l i i k a v u o r o a ,  varsinkin jos vuorojen 
säännöllinen kierto oli pitkä tai milloin oli käynyt niin onnetto
masti, että vakinainen »vuoro oli mennyt koskeen», so. vuoro oli 
päässyt käyttämättä ohitse, kun päivästä oli erehdytty, kuten 
suurissa lahkoissa toisinaan kävi. Tammelan Kuhalan lahkon- 
myllyn osakas oli välimyllyyn oikeutettu määräaikana: »lauantai- 
illasta kello kuudesta sunnuntaiaamuun kello kuuteen», siis aikana, 
jonka edellä näimme yleensä olleen vuorolaskun ulkopuolella. 
Myöhemmin, kun vuokraaja oli parantanut myllyn koneistoa ja 
siten jauhatuskykyä, päästettiin osakkaita välimyllyyn muinakin 
aikoina, milloin kysymys oli pienistä jauhatuseristä. Kun myllyn 
osakkaat ymmärsivät tällaisen myönnytyksen vaatia v:n 1845 
sopimukseen, uskoisi tavan olleen vanhastaan käytännössä ja 
tarpeellisen.134 Muualtakin on tietoja, että jauhojen puutteessa 
oleva osakas sai jauhattaa välivuorossa kuorman taikka ainakin 
ns. nälkäpussin.135 Vuoroja sai myös vaihtaa, jotta pahimmassa 
tarpeessa oleva osakas pääsi »hätämyllyyn».136 Myllyissä, joissa

133 Janakkalassa oli »jauhatusvuorokausia 4 vuodessa» (SS: .Artturi Vallinhei- 
mo). Pälkäneen Luikalassa osakastalot saivat tavallisesti syksyisin vainyhden 
vuoron, mutta sadesyksyinä saatettiin antaa vielä toinen, jopa joskus kol
maskin vuoro (Edv. Mikkola, Kylästä ja kylärahilta 16). — Rinne (Jutik
kala), Kosken ja Lammin yhteiskuntaoloja 122 (Huljalan talot kerran kuus
sa). SS: Kiukainen (24 vrk.), Hämeenkyrö (22 vrk.), Mouhijärvi (1 kko, 
Viljakkala (3 viikkoa), Seinäjoki, Laihia (1 viikko), Ähtäri (1%—2 viikkoa), 
Kälviä (10 vrk.), Kurkijoki (1 kko. Kankaanpään Santaskylän myllyssä 
joka 18. päivä (Satakunt. osak. keräykset 1939, Brita Rydman). Punkalaitumen 
Kouvolan myllyssä päivä viikossa (omat ker., Aukusti Mäkitalo). — Omat 
ker. Hauholta.

13< Ks. liitteissä v:n 1845 sopimuksen 8. kohtaa. Omat ker. (O. Uusi-Similä). 
Tammelan Palokosken myllylahkossa sanottiin vanhojen osakkaiden toista 
vuoroa »liiaksi vuoroksi» (Aaltonen, LH 113).

133 SS: Hollola ja Asikkala, Kälviä.
13e SS: Rusko ja Laitila, Kuortane. Längelmäellä vaihtoivat yhteismyllyä

lähellä asuvat ja järvien takaa olevat myllyvuorojaan kelirikon aikaan
(SS: Toivonen).
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ei ollut tungosta, liikavuoron sai kuka osakas hyvänsä, mutta mil
loin se täytyi ottaa toisen osakkaan tai myllärin vuorosta, se oli 
heille korvattava. Paikoin oli tapana, että välivuoro vähennettiin 
vakinaisesta vuorosta.137 Eräissä myllyissä oli sääntönä, että 
isompi osakas sai vapaasti käyttää ylimääräisiä vuoroja, jos pie
nemmillä taloilla ei riittänyt vuoroillaan jauhattamista,138 Paikoin 
ei liikavuoroja annettu lainkaan.139

Muullakin tavoin vuorojen säännölliseen kiertoon tuli muu
toksia. Ensinnäkin ruvettiin varaamaan muutamia päiviä myl
lärin omaksi hyödyksi tulevaan tullijauhatukseen varsinaisena 
jauhatuskautenakin, jopa keskellä viikkoa eikä vain sunnuntai- 
ja juhlapäivisin, kuten edellä näimme tehdyn. Euran Kauttuan 
myllyn osakkaat pidättivät 1871, jolloin he vuokrasivat laitoksen
sa, itselleen vain 4 vuoroa viikossa, muut päivät jäivät myllärin 
hyväksi. Osakkaiden vuorot oli tuossa tapauksessa järjestetty 
siten, että kukin heistä käytti yhtä kiviparia eri päivinä sekä 
toisia tarpeen mukaan. Tammelan Pihtikosken lahkonmyllyssä 
annettiin myllärille puoli viikkoa tulliviljan käyttämiseen, ja 
saman pitäjän Vieremän jalkamyllyn aikaiset myllärit saivat 
viikosta päivän taikka kaksi vieraiden viljan jauhattamiseen. 
Tammelan Portaan lahkonmyllyn myllärille taas annettiin saman
lainen vuoro kuin osakkaillakin oli. .Ähtäristä kerrotaan myllä
rin saaneen jauhattaa omaksi hyödykseen pari päivää kuukau
dessa.140

Myös vuorokausivuoron lyhenemisen tietä kehitys vähitellen 
johti vuorokierron muuttumiseen. Kun ensinnäkin jonkin talon 
vuoro joutui usealle henkilölle, kuten talojen jaoissa ja autiotilan 
myllyosuuden haltuunotossa tapahtui (s. 142), vuorot vastaa
vasti lyhenivät tai harvenivat. Kun siten 1667 erääseen vähä
kyröläiseen autiotaloon alkuaan kuuluva osuus, joka kuudes yö, 
joutui kolmelle isännälle, vuoro palautui kullekin vasta 18 päi
vän perästä, jos kukin jauhatti koko vuorokauden kerrallaan, 
taikka jos miehet käyttivät sen yhdessä, tuli teoreettisesti laskien

137 SS: Kalanti, Loimaa, Laihia, Kuortane (jos liikeni), Ähtäri.
138 SS: Hämeenkyrö, Seinäjoki.
139 SS: Yläne, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Mouhijärvi.
140 Aaltonen, LH 116, 125. SS. Eura, Ähtäri, Seinäjoki (myllärin vuoro oli

lauantaipäivä), Hauho (Keskitalo: Rekolan myllärin vapaakäyttö lauantai
sunnuntain lisäksi).
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kunkin osalle 8 tuntia. Varsinkin Pohjanmaan rannikkoseuduilla 
olivat 1700-luvulta lähtien, lahkojen osakasmäärien suuresti lisään
nyttyä, tunteina laskettavat myllyvuorot tavallisia. Vesivarojen 
vähetessä supistettiin siellä paikoin myllyvuorokausi kuuteen tai 
neljäänkin tuntiin. Vöyrin Bergbyn myllyn osakkaat päättivät 
1749 etukäteen jauhattaa vain puoli aikaa, siis 12 tuntia, milloin 
vettä oli vähän. Pohjanmaan suomenkieliselläkin alueella, samoin 
kuin Satakunnassa ja Hämeessä, supistettiin myllyvuorokautta 
kiireellisinä aikoina, jotta kaikki osakkaat olisivat päässeet myl
lyyn.141

Toisaalta voitiin jauhatusvuoroja ruveta lyhentämään ilman 
tungoksen aiheuttamaa pakkoakin, sitä mukaa kuin myllyihin 
palkattiin mylläri ja jauhatus tuli uusien teknillisten laitteiden 
ansiosta entistä nopeammaksi. Ensinnäkin säännöllinen yöjauha- 
tus alkoi silloin jäädä pois. Se korvattiin sillä, että kun vuoro
lainen jauhatti viljaansa vain päivän, siis puoli vuorokautta ker
ralla, hän teki sen silloin kahdella kiviparilla, mikäli tarve vaati. 
Kun sääntönä tavallisesti oh, että osakas vuorollaan käytti vain 
omassa talossaan vuorojen väliajalla tarvittavan viljan, vuoronkäy- 
tön pituus todella suuresti riippui myllyn kunnosta. Vaikka Tam
melan Kuhalan myllyn osakas, jolla oli koko vuoro, ajatti 
vuorollaan myllyyn viljaa neljäkin hevoskuormaa, jauhatus 
loppui jo ehtoopäivällä, kun mylly oli hyvässä kunnossa ja työ 
toimitettiin kahdella kiviparilla. Käytäntö siis johti siihen, että 
jauhatusaika, joka koko osuuden omistajalla alkuaan oli vuorokau
den kestävä, supistui päivään taikka vieläkin lyhyempään aikaan, 
mihin osaltaan vaikutti myös työaikalaki. Vuosisadan vaihteessa 
laskettiin Euran Kauttuan myllyssä vuoron pituudeksi 10 tuntia, 
kahden vuoron pituudeksi 20 tuntia.142 —  Varsinkin vuokramyl-

141 Vähänkyrön syyskär. 1667, ss 1. Nikander, Kvamrotar 171, 174. SS: Viljakkala, 
Nastola, Kuortane.

142 Kankaanpään Santaskylän myllyssä jauhatusvuoro kesti vain päivän (Sata- 
kunt. osak. ker. 1939, Brita Rydman). Aaltonen, LH 114—5. — Kuhalan myllyn 
osakkaat esittivät 1931 useinmainitussa riitajutussa, että »alkuperäisessä sopi
muksessa puhutaan vuorokausivuorosta, joten myllynomistajan määrittelyllä,
että vuoro käsittäisi päivän tai puolipäivää, ei ole tu k ea  ». Vastaajan
puolelta huomautettiin tähän, että supistus riippuu »sosiaalisesta lainsää
dännöstä» (tarkoitettiin lähinnä lakia 8 tunnin työajasta), ja siihen asia 
jäi, koska osakkaat saivat päivänkin kestävällä vuorolla jauhatustarpeensa 
tyydytetyksi. V. 1932 myllyn vuokraaja ilmoitti lahkon jäsenille: »Jokainen
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lärit osasivat käyttää hyväkseen myllyn jauhatuskyvyn lisäämistä 
järjestämällä kaikkien osakkaiden jauhatusvuorot yhdeksi enna
kolta määrätyksi päiväksi. Siten esim. mainitussa Kuhalan myllyssä 
oli lahkolaisilla vain 4 viikonpäivää, ja Keuruun Korkeakosken 
myllyn käytöstä ilmoitettiin sanomalehdessä 1927, että »mylly käy 
lahkolaisille vain maanantaisin». —  Vuoro oli täten menettänyt 
alkuperäisen luonteensa ja muuttunut ylimalkaan oikeudeksi 
viljavarojen vapaaseen jauhatukseen. Lopulta asetettiin monissa 
vuokramyllyissä osakkaiden vapaalle jauhatusoikeudelle mak
simiraja (s. 267), .Näin monien tekijöiden tuloksena kehitys johti 
—  tämän vuosisadan alussa yleisesti ensin teknillisesti uuden
aikaistetuissa myllyissä —  siihen, että alkuperäiset jauhatusvuo
rot jäivät käytännöstä. 143

Myllyvuorokausi alkoi useimmiten ehtoolla. V. 1683 maini
taan eräässä Sysmän myllyssä vuoron vaihtumisen tapahtuneen 
ehtoolla. M a l a k ia s  C o s t ia n d e r  kertoo 1845 Kyröskosken Poltin 
myllystä mm.144:

»Käyvät vuorottain osamiehet jauhattamassa,
Ulair alkaa vuoro ja toisena iltana loppuu,
Näin on vanhuudest’ ollut tapa, niin nykyjäänkin.»

Muistitieto kertoo niinikään, että vuorot yleensä aloitettiin 
ehtoolla. Joko määrättiin alkamisajaksi täsmällinen kellonmäärä, 
tavallisimmin klo 6, taikka tyydyttiin vain sanontaan »auringon
laskun aikaan», talvisaikaa tarkoittaen »hämyssä» tai ylimalkaan 
vain »illalla» taikka »iltapäivällä».146

myllyvuoro, joka käsittää oikeuden yhden kiviparin kokopäiväiseen käyt
töön, on aina käytettävä yhtäjaksoisesti samana päivänä kerrallaan koko
nansa, ja yhteisosakkaiden on keskenään sovittava yhteisen vuoron käyttä
misestä. Vuoron käyttö voi siirtyä järjestyksessä myöhemmälle päivälle 
siinä tapauksessa, että vesivoima ei ehkä riittäisi» (Tammelan khl.-oik. 
pöytäkirjat 28. 8. 1931. KO:n tuomio 23. 3. 1933). — SS: Eura.

143 SS: Keuru. — Aaltonen, LH 116 (Kalvolan Vuoren mylly oli viimeksi jaettu 
vuoroille v:n 1910 vaiheilla). Omat keräykset: Kiukaisten Eurakosken Idän- 
puoleisessa myllyssä noudatettiin vuorojakoa v:een 1907 (Viljo Suomela). 
Hauhon Vihavuoden myllyssä, jossa oli yli 30 jäsentä, Puutikkalan miehet 
mukana, ei lopulta enää noudatettu myllyvuoroja. — Laihian Isonkylän 
myllyssä noudatettiin vuorojärjestystä vielä 1926 (SS>.

144 Juvelius (Juva), Sysmän pit. hist. I 238. Malakias Costiander, Jaako Kyrös
kosken Poltissa kerran (alkusäkeet).

145 Aaltonen, LH 114 (Kalvola). SS: Punkalaidun, Kankaanpää, Hämeenkyrö
klo 6, Seinäjoki, Kälviä, Kalajoki. Omat ker. Punkalaitumella (Kostilan
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Niin kauan kuin myllyssä käytettiin yksinomaan kokovuo- 
roja, jolloin siis illalla alkanut vuoro aina kesti seuraavaan iltaan, 
järjestelmä pysyi rikkumatta. Mutta puolen vuoron mukaantulo 
merkitsi sitä, että sen vaihtoaika siirtyi aamuun. Jos sitä seurasi 
toinenkin puolivuoro, se kesti tietenkin taas iltaan, kuten Hämeen
kyröstä nimenomaan huomautetaan. Koko- ja puolivuorojen seu
ratessa välittömästi toisiaan kokovuorotkin siis alkoivat aamulla.148 
Milloin myllyyn oli pitkä matka, täytyi jo ehtoolla mennä mylly- 
pirttiin odottamaan seuraavana aamuna alkavaa vuoroa.147 Kun 
muitakin vuorojen vaihtumisaikoja käytettiin, kuten klo 12:ta päi
vällä, jopa puoltayötä, niin mahdollisesti tässä olivat alkuaan vai
kuttamassa neljännes vuorotkin, jotka siten olivat omiaan muut
tamaan myös kokovuorojen alkuperäiset vaihtumisajat.148 Kun 
sitten tuli katkeamia varsinkin kokovuorojen käyttöön, mikä oli 
mahdollista aikoina, jolloin ei myllyssä ollut tungosta, vuorot alkoi
vat miten sattui.149 Päinvastaisissa tapauksissa vuoron vaihto taik
ka lahkon jäsenen päästäminen jauhatusvuoroaan nauttimaan oli 
täsmällisesti suoritettava, vaikkapa edelläolevan jauhatus olisi jää-

lahkossa, Juho Lähti), Kiukaisista ja Pertunmaalta, samoin klo 6. — Tam
melan Kuhalan lahkonmyllyssä vuoro vaihtui 1844 tehdyn päätöksen mukaan 
klo 6 illalla (khl.-oik. pöytäkirj. 28. 8. 1931). Virtanen, Hauho 65 (auringonlas
kun aikaan). Kiukaisten Harolan myllyssä »talvisaikaan hämyssä» (omat 
ker., Oskari Lehtinen). Laihialla (SS: Mäki) kokovuoro tavallisesti alkoi 
iltapäivällä, Kangasniemen kyläkuntamyllyissä (koko) vuoron vaihto oli 
klo 6:n aikaan (Niemimaa, Kuvaus Kangasniemen kansanomaisista rakennuk
sista).

146 Aaltonen, LH 114 (Tammela ja  Urjala, Salmin myllyssä klo 6 aamulla). 
Virtanen, Kuvauksia 75 (Vähänkyrön Merikaarto). SS: Yläne, Kalanti, 
Tarvasjoki, Loimaa (klo 4), Hämeenkyrö (E. Isokauppila), Viljakkala 
(klo 6, toisesta aamusta toiseen), Mouhijärvi (klo 9), Oriveden Ylikylä 
(klb. 5), Kivijärvi (klo 5), .Ähtäri (klo 6), Enonkoski (klo 6), Nivala. — 
Kiukaisten Eurakosken myllyissä vuoronvaihto oli aamulla (omat ker., 
Viljo Suomela). Laihialla (SS: Mäki) puolenvuoron omistajat olivat myl
lyssä toisinaan yön, toisinaan päivän. — Pohjois-Satakunnassa myllyvuoro 
alkoi paikoin klo 8 aamulla (Lepistö, m.k. 183). Edellämainitussa Yläneen 
(ja lähipitäjien tiedonannossa, SS: Aliheikonen) mainitaan, että vuoro alkoi 
aamusta ja että oli puolia vuoroja, jotka kestivät päivän; uusi vuoron
vaihto siis siirtyi iltaan.

147 Omat ker. Virroilta (Edv. Niemi). Paulaharju, Vanhaa Lappia ja Perä- 
pohjaa 204.

148 Ikaalisissa ja Karkussa vuoro alkoi klo 12 päivällä; edellisessä se kesti seu
raavaan päivään klo 12 (SS: ed. Kalle Uusitalo, jälk. Kalle Ahde), Tamme
lan Pihtikosken myllyssä vuoronvaihto tapahtui puolenpäivän tienoissa (Aal
tonen, LH 114), Laihialla yleensä iltapäivällä ja eräässä Ikaalisten myllyssä 
klo 12 yöllä (SS).

143 SS: Kuortane, Laihia.
16
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nyt kesken, kuten toisinaan kävi varsinkin niille jauhattajille, joilla 
oli vain puoli vuoroa tai vielä vähemmän.150

Myllärittömissä myllyissä lienee alkuperäisin vuorojen jako- 
tapa ollut se, että etusija annettiin kulloinkin suurimmassa jau- 
hatustarpeessa olevalle osakkaalle. Tämä tavallisesti edellytti, että 
toisille oli ilmoitettava, milloin halusi jauhatusvuoron. Vielä niis
säkin oloissa, jolloin vuoron piti alkaa tietystä talosta, osakkaalla, 
jolla oh kiire myllyyn, oli tapana pyytää ja saada ensimmäinen 
jauhatusvuoro (vrt. s. 237) ,151 Runsasjäsenisis§ä lahkoissa vuorot 
oli kuitenkin kiinteämmin jaettava. Vanhin jakomenetelmä lienee 
ollut a r p o m i n e n ,  jota yleisesti käytettiin kansanomaisissa 
yhteisnautintamuodoissa. Varsinais-Suomesta, ruotsinkieliseltä 
Pohjanmaalta sekä Lapin suomalaisilta on vielä merkitty talteen 
muutama muistitieto arpomisen käyttämisestä myllyvuorojen 
jaossa.152 Sen samoin kuin muillakin tavoin toimitetun vuorojen 
jaon lahkon osakkaat suorittivat yhteistuumin, kehittyneissä oloissa 
siis lahkon kokous. Joissakin suurissa lahkoissa, joiden myllyä jo 
hoiti palkattu mylläri, jako laadittiin kirjallisesti, tehtiin oikein 
vuorokirja. Tästä on parhaana esimerkkinä Hauhon Vitsiälän 
myllyn vuorojako vrlta 1834, joka edempänä julkaistaan.153

Myllärin tai avaimen haltijan huolena oli vuorojaon toteut
taminen ja sen käytön valvominen. Myllärin aseman vakiinnut
tua hän itsekin suoritti jakoja.154 Paikoin mylläri lähetti joka

160 Aaltonen, LH 115 (Tammelan Pihtikoski). SS: Honkilahti, Viljakkala (P. 
Säkki: »jos ei ollut kalu pienenä, kun toinen vooromies tuli, niin sitten 
jäi toiseen kertaan»).

151 SS: Nastola. Aaltonen, LH 116 (Kalvola). Omat ker. Punkalaitumen Rys- 
karin myllystä.

152 SS: Rusko, Laitila. Virtanen, VS 233, viite 71:10. Nikander, Kvarnrotar 171. 
Paulaharju, Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 202—3 (arpominen toimitettiin nu
meroiduilla tulitikuilla). Myös Ruotsin sulattohyttien vuorot määrättiin arpo
malla (Gödel, Bergmansliv 59). Arpomisesta yleensä: Virtanen: Kansanomai
sen ja hallinnollisen oikeuslaitoksen rajoilta 359, Jutikkala, Suomen talonpo
jan hist. 214—5, 268, 462 ja Vilkuna, Siian Uppoamisesta Torniojoella 78—9.

153 SS: Kalanti, Mouhijärvi, Ikaalinen (K. Uusitalo: päivät, jolloin mylly- 
tys tapahtui, oli edeltä määrätty), Hauho ja Seinäjoki. Aaltonen, LH 116 
(Kalvola). Kankaanpäässä myllylahko piti joka syksy kokouksen, jossa 
sovittiin kunkin talon jauhatusvuorosta. Siitä laadittiin tav. kirjallinen 
luettelo, jonka mylläri tai isännöitsijä otti huostaansa (Lepistö', m.k. 183).

154 SS: Kiukainen, Kokemäki, Loimaa, Tyrvää, Ähtäri. Edv. Mikkola, Kylästä ja 
kylärahilta 16 (mylläri määräsi jauhatusvuorot). Punkalaitumelta on tieto 
(omat ker., Juho Lähti), että myllärillä, joka jakoi vuorot, oli ohjeena, että 
käyttövoima jaettiin jotenkin tasaisesti jokaiselle osakkaalle.
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kerta erikseen osakkaille sanan, milloin kunkin jauhatusvuoro 
oli.155

Vanhastaan näyttää olleen tapana, että milloin lahkoon kuu
lui osakkaita useasta kylästä, vuorot ryhmiteltiin kylittäin. Siten 
sovittiin 1683 Sysmän käräjillä, että Nuoramoisten Maatiaisvirran 
myllystä, jota Luhangan ja Tammilahden kylät olivat vanhoista 
ajoista asti käyttäneet puoliksi yhteisesti, kumpikin kylä sai oman 
vuoroviikon. —  Oriveden kihlakunnanoikeus vahvisti 1738 asian
omaisten pyynnöstä Pääskylänkosken yhteismyllylle, josSa oli 
kaksi osakasryhmää, nim. lähistöllä asuvat ja järvenselkien takaa 
saapuvat, vuorojen käyttöä koskevan järjestyssäännön, jonka mu
kaan kumpikin ryhmä sai jauhattaa myllyssä 3 vuorokautta ker
rallaan sovittuaan ensin, kuka kummassakin ryhmässä aloittaisi 
ja kuinka kiertoa sitten ryhmän keskuudessa pidettäisiin voi
massa.156 Sysmän tapauksessa on luultavaa ja Oriveden tapauk
sessa ilmeistä, etteivät kylien kaikki talot ehtineet ryhmävuorol- 
laan käydä myllyssä, ei ainakaan jokainen saada koko vuorokau
den kestänyttä jauhatuskertaa. Vuorokierto kylissä ilmeisesti 
katkesi ja jatkui jälleen, kun ryhmävuoron toinen kierros tuli ky
lään. Tuntuu siltä kuin tällainen ryhmävuoron jakotapa edustaisi 
vanhinta muotoa kaikkialla siellä, missä se saattoi tulla kysymyk
seen. Myöhemmin, organisaation kehittyessä varsinkin suurissa 
lahkoissa, vuorot ryhmiteltiin siten, että kaikki saman kylän talot 
jauhattivat vuoron perään, ennen kuin seuraavan kylän vuoro 
tuli. Edellämainittu Hauhon Vitsiälän myllyn vuoroluettelo v:lta 
1834 osoittaa menetelmän selvästi.

»Jauhatus vuorot Vitsielän, Kalailan, Miehoilan ja Kirkonkylän 
yhtehisessä myllyssä Vihavuoden koskessa aljetut 1 päivästä Syys
kuuta 1834.

1 vuoro, 2 vuoro, 3 vuoro, 4 vuoro, 5 vuoro
Syysk. Marrask. Tammik. Maalisk. Toukok.

V i t s i e l ä
Erola 1 1 10 13 18
Hannula Olof 2 3 12 14 19
Hannula Vilhelm 3 4 13 16 20
Seppälä 4 5 14 17 22
Puuppo Pietari 5 6 15 18 23
Puuppo Matti 6 7 16 19 25

165 SS: Rusko ja Laitila, Hauho, Petäjävesi, Laihia (Seppälä).
156 Juvelius (Juva), Sysmän pit. hist. I 238. Oriveden syyskär. 1738, nn 48, 

H: 37 v. I 28.
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Rassa 8 8 17 20 26
Lampuoti Kekkonen 9 10 18 21 27
Kekkonen 10 11 20 23 28
Pokkari 11 12 21 24 29
Haukka 12 13 22 26 30

Haukka 13 14 23 27
Kesäk.

2
Pentilä 15 15 24 28 3
Tekkari 16 17 26 30 4
Vuotila 17 18 27 31 5

Touru 18 19 28
Huhtik.

1 6
Klemola 19 20 29 2 8

K a l a i l a
Pietilä Juhana 20 21 30 3 9
Pietilä 22 22 31 4 10

Seppälä 23 24
Helmik.

2 6 11
Heikkilä 24 25 3 7 12
Heikkilä 25 26 4 8 13

Syysk. Marrask. Tammik. Maahsk. Toukok.

M i e h o i l a
Ittilä 26 27 5 9 15
Eskola 27 28 6 11 16
Sutari Niemi 29 29 7 14 17

Sutari Savikko 30
Jouluk.

1 9 15 18

Juntula
Lokakuu

1 2 10 16 19
Juntula 2 3 11 17 20
Ojala 3 4 12 18 22
Arvela David 4 5 13 20 23
Arvela Kalle 6 6 14 21 25
Paavola Heikki 7 8 16 22 26
Paavola Ittilä 8 9 17 23 27
Haasi Juhana 9 10 18 24 29
Haasi Lampuoti 10 11 19 25 30

Maula Aron 11 12 20 27
Heinäk.

1
Maula David 13 13 21 28 2
Pekkola 14 15 23 29 3
Iso Rantala 15 16 24 30 4

K i r k o n k y l ä
Toppila 16 17 25

Toukok.
1 6

Heiskala 17 18 26 2 7
Polti 18 19 27 4 8
Ruusi 20 20 28 5 9

Porri 21 22 2
Maalisk.

6 10
Rekola 22 29 3 7 11
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Mikkola 23 30 4 8 13
Mikkola 24 31

Tammik.
5 9 14

Esko 25 2 6 11 15
Mikko 27 3 7 12 16
Kappala 28.29 5.7 9.10 13.14 17.18
Kappalaisen talo 30 8 11 15 20
Yllä nimitetystä jauhatus vuoroista ovat sunnuntai ja juhlapäivää 

poisjätetyd kuin myös 21 päivästä heinäkuuta 1 päivään syyskuuta 35 
arkipäivää jonka ajaan alla sopii isompia myllyn parannuksia ja enempi 
jauhatusta osallisten tarpeiksi toimitella.

Osallisten luku on 53.»

Lahkon 53 jäsentä kuului siis neljään kylään. Näistä jauhatti 
ensin Vitsiälän kylän 17 taloa, kukin vuoron perään vuorokauden 
kerrallaan, sitten seuraavat kylät talojärjestyksessä. Vuorokierrot, 
jotka palautuivat keskimäärin joka toinen kuukausi, kulkivat ai
van samassa järjestyksessä, kunnes jokainen osakas oh saanut viisi 
vuoroa, minkä jälkeen vuorokierto oli lakkautettuna, kuten edellä 
jo mainittiin, heinäkuun 21. p:stä syyskuun 1. p:ään. Kunkin 
vuoron sijoittaminen ennakolta määrätylle päivälle teki vuorojär- 
jestelmän täsmälliseksi.

Tammelan Kuhalan lahkossa päätettiin 11. 8. 1792 mylly aset
taa vuoroille »seuraavana maanantaina», jolloin Kuuston kylä 
aloittaisi ja vuorot jatkuisivat »entisessä järjestyksessä». Kun tie
detään, että saman myllyn vuorot myöhemmin alkoivat Linikkalan 
kylästä, ja kun mainitussa v:n 1792 päätöksessä erikseen mainitaan 
kylä, mistä vuorot aloitettiin, vaikka muuten sanottiin noudatetta
van entistä järjestystä, niin todennäköisesti vuorot ovat vaihdellen 
alkaneet eri kylistä suuremman tasapuolisuuden saavuttamiseksi. 
—  Varsin pitkälle mentiin tämän tasapuolisuuden saavuttamisek
si Loimaan Vesikosken myllylahkossa, jossa lokakuun 28. pnä 1746 
tehtiin seuraavanlainen vuorosopimus. Ensimmäiseen kierrokseen 
kuului Mäenpään kylästä 4 taloa, Sieppalasta 2, Hattulasta 3, 
Peltoisista 2, Kemppilästä 1 ja Vesikoskelta 6 taloa. Toiseen kier
rokseen kuului Mäenpäästä 1, Hattulasta 3, Peltoisista 2 ja Vesi- 
koskelta 2 taloa. Kun on todennäköistä, että kumpikin »kierros» 
tarkoitti eri kivipareja, jauhatusvuoro palautui siis kullekin talolle 
tavallista useammin. —  Pohjanmaalla, jossa ns. talonnumerot vas
tasivat kylänosia, oh ainakin paikoitellen sama ryhmävuorojärjes- 
telmä käytännössä. Vähänkyrön Merikaarron yhteismyllyjen jau-
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hatusvuorot kulkivat järjestyksessä talonnumeroiden kesken, joi
hin kuhunkin sisältyi 2— 3 taloa.1“7

Silloinkin, kun osakkaat eivät muodostaneet kyläryhmiä, oh 
tavallisesti kiinteästi määrätty osakas, joka sai vuorojärjestyksen 
aloittaa. Siinä asemassa oli joko lahkon suurin osakas (Ähtäri, 
Kankaanpää), lahkon johtaja (Punkalaidun), lähinnä myllyä si
jaitseva talo (Kälviä) taikka yleensä kerta kaikkiaan määrätty 
talo (Vähäkyrö, Kiukainen). Tällainen vuorokierto saattoi pysyä 
muuttamatta vuosikymmeniä.158 Toisaalta taas myllyissä, joissa 
osakkaita oli paljon ja vuorot lyhyitä, vuorojärjestystä tasapuoli
suuden takia vaihdettiin. Niinpä Maalahdella oli eräässä myllyssä 
sellainen järjestys, että keväällä vuorot aloitettiin alimmasta talon- 
numerosta, syksyllä ylimmästä. Vöyrillä taas oli 1749 päätetty, 
että se osakkaista, joka syksyllä tai keväällä tuli viimeiseksi tai ei 
päässyt enää lainkaan vuorolle, sai seuraavana keväänä tai syk
synä ensimmäisen vuoron. Joka tapauksessa vuorojärjestys silloin 
tällöin uusittiin. Tällainen vuorojen vaihto oli yleistä monella 
muulla kansan yhteistoiminnan alalla.159

Edellä jo näimme, että milloin määräpäiväisiä vuoroja ei ollut, 
oli paikoin tapana, että halutusta jauhatusvuorosta etukäteen ilmoi
tettiin; se oli siis itse asiassa tilattava. Sama tapa otettiin useasti 
käytäntöön myös niissä lahkonmyllyissä, jotka osakkaat olivat luo
vuttaneet vuokraajalle ja joissa tullijauhatus oli tärkeällä sijalla.

Loimaan Vesikosken arkisto. Virtanen, Hauho 66—7 ja Kuvauksia 75. Aalto
nen, LH 113. V:n 1792 päätös Tammelan khl.-oik. pöytäkirjassa 28. 8. 1931.

158 Omat ker. Punkalaitumelta (Oskari Rantanen), Huittisista (Kalle Keskinen: 
Suttilan myllyssä sai ensimmäisen vuoron Hakunin talo) ja Kiukaisista 
(Viljo Suomela: Eurakosken Idänpuolen myllyn vuorot alkoivat syksyisin 
Pakolan talosta). SS: Ähtäri, Kälviä, Laihia (jakoperusteet ylimuistoiset)i 
Kankaanpään Santaskylän myllyssä oli syksyllä ensimmäisessä vuorossa Hie
taojan talo, jolla oli 2 osuutta (Satakunt. osak. ker. 1939, Brita Rydman). Vä
hänkyrön Trastin myllyssä oli syksyllä ensimmäisessä vuorossa Trastin nu
mero (Virtanen, Kuvauksia 75). Kalvolan Vuoren myllyssä vuoro alkoi 
Eerolasta (Aaltonen, LH 116). — Myllyvuoron kulkeminen talosta taloon 
tietyssä järjestyksessä oli ilmeisesti alkuaan yhteydessä sen seikan kanssa, 
että kunkin talon osuus kylätontista oli maanlain mukaan CKristofferin 
maanlain RK:n V  luku) määrättävä myötäpäivään.

159 Nikander, Kvamrotar 171, Allmendewasser 74. SS: Yläne. Kankaan
päässä päätettiin jakojärjestyksestä joka syksy uudestaan. Hämeen
kyrön Pilpuan myllyn osakkaat tekivät viimeksi 1924 uuden »voorojärjes
tyksen» (SS: M. Myllyharju). — Vuoronvaihdosta yleensä ks. Virtanen, VS 
41, 167, 205 ja Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 225.
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Vuokraajat halusivat, että »ilmanjauhattajien», siis osakkaiden, oli 
tilattava vuoronsa etukäteen. Siinä sopimuksessa, jolla 18 Loimaan 
talollista 1835 antoi omistamansa Vesikosken Uudenmyllyn vuok
ralle, määrättiin, että kun osakas halusi käyttää jauhatusoikeut- 
taan, hänen piti kahta päivää ennen ilmoittaa tästä myllärille. —  
Oy. Forssa määräsi v:n 1930 lopulla, että Kuhalan myllylahkon 
osakkaiden oli mylläriltä tilattava jauhatusvuoronsa, joista myllä
rin oli pidettävä kirjaa. Osakkaat eivät tähän kuitenkaan suostu
neet, koska heidän oikeutenaan oli v:n 1845 sopimuksen mukaan 
laatia myllyvuorojen käyttämistä koskeva ohjesääntö eikä vuok
raajan. 160

Se käytäntö, mihin edellä näimme kehityksen- johtaneen jär
jestettyjen jauhatusvuorojen suhteen, nim. että osakkaat menivät 
myllyyn ennakolta määräämättömänä päivänä, oli sadoissa vähäi
sissä puromyllyissä ilmeisesti vallinnut jo vanhastaan. Tietomme 
tästä ovat tosin tykkänään muistitiedon piiristä, mutta yleisyytensä 
vuoksi siksi luotettavat, että voimme pitää varmana, ettei myllyn- 
käyntiä ollut pienissä myllärittömissä lahkoissa juuri etukäteen ja 
sitovasti järjestetty, elleivät olosuhteet sitä välttämättä vaatineet. 
Tavallinen käytäntö sellaisissa tapauksissa ilmeisesti oli se, että 
kukin osakas meni myllyyn, milloin siihen tarvis tuli ja milloin 
myllyssä oli vapaata, suunnilleen siihen tapaan kuin kerrotaan Vir
roilta: »Ei vuoroihin nähden niin nuukia oltu, kaikki jauhatettiin,

160 Caloanderin kokoelmat, Myllyasiakirjat 1833—75. — TMA L. Kontt. A.D. 
1858 W n:o 24. — Kun Kuhalan myllyn vuokraaja hävisi jutun kihlakunnan
oikeudessa, hän kehoitti osakkaita laatimaan myllyvuorojen käytöstä »sel
laisen ohjesäännön, joka osoittaisi sen järjestyksen, minä päivänä kutakin 
myllyvuoroa tullaan nauttimaan». Ohjesääntö lienee jäänyt laatimatta, 
mutta jo  1931 oli osakkaiden kokouksessa kehotettu jäseniä hankkimaan 
itselleen vastakirja, johon myllärin tulisi kullakin jauhatuskerralla merkitä 
jauhatettava viljamäärä (Tammelan khl.-oik. päätös 29. 8. 1931). — Tapa, 
että myllärin oli pidettävä kirjaa myös jauhatuksesta, josta ei kannettu tullia, 
on yleensä uuden aikakauden, rahatalouden ja vuoro-käsitteen muuttumisen 
ilmiö; muistitieto ei sitä juuri mainitse. — Euran Kauttuan myllyssä mylläri 
piti »kassakirjaa» joka osakkaasta erikseen (SS: K. Soini). Kiukaisten 
Eurakosken Lännenpuolen myllyn vuokrasopimuksessa 1932 määrättiin, että 
vuokraaja tekee osakkaiden myllynkäytöstä merkinnät kunkin vastakirjaan 
samoin kuin omaansa, minkä lähinnä kuitenkin aiheutti se, että osakkailla 
oli vain rajoitettu tulliton käyttöoikeus. Eurakosken Idänpuolen lah
kon 1932 tekemässä vuokrasopimuksessa määrättiin, että vuokraajan oli jo 
kaisen osakkaan myllynkäynnistä tehtävä merkintä käyttäjän vastakirjaan 
ja omaan kirjaansa (ks. liitteitä).
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mitä oli jauhattamistakin: kun uutista saatiin, tuotiin kuormia 
myllyyn, ja kun yksi lopetti, toinen aloitti».181

Mutta rinta-asutuksenkaan alueella ja suuremmissakaan 
lahkoissa ei järjestettyjä vuoroja aina tunnettu. Varsinkin he
rättää huomiota, että tällainen vapaa myllynkäyttö oli yleistä 
lahkojen vanhoilla syntymäsijoilla Lounais-Suomessa. Suomus
järven myllyissä ei esim. noudatettu erityistä käyttöjärjestystä, 
vaan myllyyn tuli jopa 3— 4 osakasta samana päivänä. Sammatin 
suurimmassa yhteismyllyssä osakkaat niinikään jauhattivat mil
loin kunkin sopi ja tarvis oli, eikä Nurmijärvellä ollut muistitie
don mukaan yhdessäkään myllyssä osakkaille ennakolta jaettu 
vuoroja. —  Saman ilmiön kohtaamme Hämeestä. Ei edes niin 
suuressa lahkossa kuin Pertunmaan Peruveden lääninmyllyssä, 
jonka osakasmäärä käsitti useita kymmeniä henkilöitä, nouda
tettu kiinteätä vuorojärjestelmää siihen aikaan, jolloin osakkaat 
vielä saivat jauhattaa tullitta. Korpilahden Saakosken lahkossa 
ei liioin ollut vuoroja etukäteen jaettu, vaikka siinä oli 32 osa
kasta, ei myöskään Toivakan Rutakosken melkoisen suuren lah
kon myllyssä.162 Milloin lahkolla ei ollut palkattua mylläriä, 
kuten varhaisempina aikoina tavallisesti oli asian laita, oli mene
telmä toisinaan sellainen, että myllyyn aikova haki myllyn avai
men edellisen jauhattajan luota ja toi sen jauhatusvuoron päätyt
tyä kotiinsa, josta seuraava jauhattaja sen nouti. Tuollainen avai
men kuljettaminen oli tavallaan oivallinen vuorojen järjestelijä, 
niin ettei yhteensattumia tullut. Useimmiten kumminkin avainta 
säilytettiin myllyä lähinnä olevassa asumuksessa (vrt. s. 188), toisin 
paikoin sen talon hallussa, jonka maalla mylly sijaitsi, jolloin tie
tenkin tuolla talolla oli muita vapaampi jauhatustilaisuus. Näissä

181 SS: Rusko ja Laitila, Tarvasjoki, Kalanti, Punkalaidun, Kokemäki,
Tyrvää, Huittinen, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Kankaanpää, Sääksmäki, Hauho, 
Hollola ja Asikkala, Nastola, Pertunmaa, Kuhmoinen, Korpilahti, Multia ja 
Petäjävesi, Kivijärvi, Karstula, Ähtäri, Seinäjoki, Laihia, Kuortane, Ala
vieska. — Vuorottomuutta tarkoitti itse asiassa myös sanonta, että yhteis
myllyn käyttövuoroista sovittiin ilman vuorojärjestystä (SS: Virrat, Sääks
mäki, Keuru ja Multia, Pukkila).

162 Virtanen, VS 71. Aaltonen, Sammatti 12, Nurmijärvi 127—8, muut omista 
keräelmistä. Kahila, Piirteitä Asikkalan kyläelämästä 40 (Ison-Äiniön myl
lyssä ei tunnettu erityistä jauhatusjärjestystä). Satakunnan myllyissä sen 
sijaan näyttää yleisimmin pidetyn voimassa vuorojärjestystä. Antero Ware- 
lius kertoo (Kertomus Tyrvään pitäjästä 63), että »enin osa vesimyllyjä on 
vuorolla».
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tapauksissa, samoin kuin silloin, kun mylly oli kokonaan avoin
na taikka lahkolla oli mylläri, tällainen jauhatusvuorojen järjes- 
tämättömyys johti usein odottelemiseen.163 Odotusaikaa lisäsi 
vielä se, että jauhatuskerrat saattoivat näissä olosuhteissa kestää 
epämääräisen ajan: ne jatkuivat ja vaihtuivat sen mukaan, miten 
paljon kullakin oli jauhattamista.164 Mutta odotusajalle ei annettu 
paljoakaan merkitystä, ja lahkon passiivisen hallinnon takia 
vuorojakoa ei ollut tullut tehdyksi. Toisaalta löytää merkkejä, 
jotka osoittaisivat joissakin lahkoissa joskus aikaisemmin olleen 
jonkinlaisen jauhatusjärjestelmän käytännössä.165 Vuorojärjes- 
telmän alkua merkitsi se paikoin vallinnut tapa, että joka kerta 
erikseen sovittiin osakkaiden kesken myllyssäkäynnistä.166

Tullimyllyissä ja myös sellaisissa kotitarvemyllyissä, joissa 
vuoron omistaja ei yksin pitänyt koko päivää, vaan muillakin oli 
tilaisuutta jauhattaa viljansa, oli noudatettava tiettyä järjestystä 
siinä, minkä mukaan kukin odottava myllymies sai viljansa myl- 
lyntuuttiin. Tätä järjestystä sanottiin tuuriksi (kvamtur) tai 
kansanomaisemmin vuoroksi (mikä oli vuoro-sanan kolmas mer
kitys). Jauhattamisjärjestyksen ikivanhana perusteena oli myl- 
lyyntulonaika: kukin pääsi jauhattamaan odotusaikansa mukaan. 
Paikoin oli sääntönä, että ken ensiksi joutui myllyn pihaan tai 
ehti ripustaa konttinsa myllyn naulaan taikka nostaa säkkinsä

168 Virtain Koron lahkosta kerrotaan, että myllymies antoi avaimen toiselle, 
jonka tiesi myllyyn aikovan, tai vei sen läheiseen taloon; Ylihavangan 
myllyn avain oli lähellä sijaitsevassa Sillanpään talossa (omat ker., Edv. 
Niemi). Aaltonen, Nurmijärvi 128, LH 115—6 (Kalvola), Lepistö, m.k. 185 
(Laviassa lähinnä myllyä asuva mies säilytti myllyn avainta). SS: Kankaan
pää, Ikaalinen (talossa, jonka maalla mylly oli), Huittinen (Sv. Vuorio: 
myllyn tarvitsija haki avaimen talosta, joka kulloinkin mylly vuoron omasi), 
Hämeenkyrö (Myllyharju: myllärillä avain), Teisko (Haapakosken myllyn 
avain vietiin läheiseen Myllymäen torppaan ja Alamyllyssä ei avainta ollut
kaan), Kuorevesi (myllyn avain säilytettiin lähimmässä talossa, samoin 
kirkkopaatin avain), Ähtäri (lähimmässä asumuksessa).

164 SS: Asikkala, Nastola.
166 Aaltonen, Nurmijärvi 127. Omat ker. Huittisista (Salkinkoski), Pertunmaalta 

ja Korpilahdelta.
166 SS: Ikaalinen (K. Uusitalo: kiireisimpänä aikana), Keuru, Multia, Petäjä- 

vesi, Koskenpää. Suomusjärven Lahnajärven myllyssä oli osakkaiden kes
ken sen verran järjestystä, että jos kaksi osakasta tuli jauhattamaan samana 
päivänä, kumpikin sai puoli päivää (Virtanen, VS 71). Vähänkyrön Hiiri- 
pellon kylässä jauhatettiin osakasten viljaa siinä järjestyksessä kuin kullakin 
oli tarvis ja kiire (Virtanen, Kuvauksia 78).
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myllyn sisään, sai ensimmäisenä jauhattaa jyvänsä.167 Siksi olikin 
edullista kiirehtiä myllyyn aamuvarhaisesta, kuten sananlaskukin 
todistaa: ».Aikaisin myllyyn, myöhään kirkkoon, pääsee kummas
takin pian pois»,168

Mainitusta säännöstä oli kuitenkin eräitä poikkeuksia. Kun 
osakas- ja tullijauhattaja joutuivat yhtä aikaa myllyyn, tuli ky
symykseen, kummalla heistä oli etuoikeus jauhamisen aloittami
seen ensin vapaaksi tulevalla kiviparilla. Yleistä tällöin oli, että 
osakkaalla oli etuoikeus, vaikka myllyssä oli kauemmankin odot
taneita. Osakkaalla sanottiin aina olleen etusija tullijauhattajan 
edellä —  »lahkolainen meni vieraan ohitse». Lammin Kuurikan 
myllystä esim. kerrotaan, että niille kahdelle talolle, joilta mylly 
oli vuokrattu, piti aina ensin jauhattaa »vaikka missä kiiruussa». 
Myllyissä, joissa sivullinen sai odottaa jauhatusvuoroaan päivä- 
jopa viikkokaupallakin, oli lahkon jäsenten etuoikeus suuriarvoi- 
nen.1™ Tiukka mylläri saattoi kuitenkin vähitellen lopettaa osakkai
den etusijan jauhatusjärjestyksen suhteen.170 —  Toinen poikkeus 
kysymyksessäolevaan yleissääntöön oli se, että vähäväkiset ja 
kiireellisessä jauhontarpeessa olevat myllymiehet pääsivät jau
hattamaan kauemmin odottaneiden edelle. Sammatissa ja Nur
mijärvellä esim. annettiin etusija myllymiehille, jotka toivat vilja- 
säkkinsä kelkalla, käsirattailla tai kantaen,171 Ehdoton velvolli
167 SS: Viljakkala, Hollola, Asikkala, Nastola, Kuhmoinen. Omat ker. Huitti

sista (Sallinkoski), Korpilahdelta ja Muuramesta. — Kuben Nirvin ker. Ilo
mantsista (säkki myllyyn). — Kiukaisten Eurakosken Lännenpuolen lah
kon vuokrasopimuksessa 1932 määrättiin, että »myllyä tulee osakasten saada 
siinä järjestyksessä kuin sinne saapuvat» (lahkon arkisto).

168 Aaltonen, LH 77. Omat ker. Pertunmaalta. Koehne (Die Mühle im Rechte 
35) mainitsee vanhan germaanisen oikeussananlaskun: Ken ensin saapuu, 
hän ensin jauhaa.

169 Omat ker. Lammin Kuurikan myllystä (K. Laurila). SS: Yläne, Muurame, 
Viljakkala (Säkki). — Tammelan Kuhalan myllyssä osakas sai vuoropäivä- 
nään »säkin päälle» heti, kun tuutti edellisen jauhattajan viljasta tyhjeni 
Aaltonen, LH 115), mutta välimyllypäivinä se sääntö ei ollut voimassa (omat 
ker., J. Hannula; vrt. s. 232). — Kun Hämeenkyrön pappilan myllyyn tuo
tiin talon omaa viljaa, myllärin oli sille annettava heti vuoro ja edellinen 
jauhattaja sai ottaa viljansa pois torista (SS). Jutikkala, Sääksmäen pit. 
hist. 460.

170 Tammelan Pihtikosken mylläri ei lopulta enää antanut osakkaille etuoikeutta. 
(Aaltonen, U I  115). Omat ker. Pertunmaalta (Pentti Sipilä) ja Toi vakasta 
(Rutakoski). Kahila, Piirteitä Asikkalan kyläelämästä 41 (valitettiin Kir
konkylän myllärin syrjäyttäneen osakkaita, joilla piti olla jauhatusetusija 
syrjäisiin nähden).

171 SS: Pudasjärvi (se, jonka perhettä nälkä ahdisti, sai panna jyvänsä jauha-
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suus ei viimeksimainittu tapa kuitenkaan aina ollut, sillä se riip
pui kunkin hyväntahtoisuudesta: »jalkaihmisen tuuri riippui 
muista, jos päästivät väliin».172 Hauholta on tieto, että pitkämat
kaisella jauhattajalla oli etuoikeus jauhatusvuoroon, kun taas 
Karstulassa oli jossakin myllyssä tapana antaa vanhimmalle jau- 
hattajalle etuoikeus, mistä saatiinkin sananlasku: »Vanhin myl
lyssä, nuorin tanssissa».173

Mylly vuorojen järjestäminen ja käyttö on meillä ilmeisesti 
saanut vaikutteita ainakin kansan muusta yhteistoiminnan pii
ristä, mahdollisesti myös Ruotsin myllylahkojen organisaatiosta. 
Vuorojärjestelmää noudatettiin, jopa ennen kuin meillä vesimyl
lyjä olikaan, yhteistokeiden ja -apajien käytössä. Sama vuorot
teluperiaate on jatkunut yhteiskalastuksen alalla meidän aikoi- 
himme asti. Ilmeisesti vanhinta kantaa edusti Lounais-Suomen 
saaristossa tapa, että nuottakunnan vuoro kesti auringonlaskusta 
toiseen auringonlaskuun, myöhempää perua taas se, että vuoron 
vaihtoajaksi tuli täsmällinen kellonmäärä, esim. klo 6 illalla, 
aamu tai puolipäivä, ja vuoron kestoajaksi 2— 3 vrk., jopa koko 
viikko. Milloin vakinaisia vuoroja ei ollut järjestetty, kuten sivu- 
apajilla ja hiljaisempina kalastuskausina yleensäkin, kuului 
sääntöön, että apajalle-tuloaika oli vuorojärjestyksen perustee
na.174 Yhteistokeiden käytössä vuorot saatettiin järjestää niin

tukseen ennen toisia). Aaltonen, Sammatti 13, Nurmijärvi 128. — Lam
min Kuurikan myllyssä saatettiin pienten viljaerien omistajat päästää vuo
rojen väliin (omat ker., K. Laurila). Ruben Nirvin ker. Ilomantsista (»joskus 
sai toinen, jolla oli vähän viljaa, jauhaa toisen jauhatuksen keskellä, jos 
toinen antoi»).

172 Aaltonen, Nurmijärvi 128.
173 SS: Hauho, Karstula, Kivijärvi (»Vanhimman vuoro myllyssä, nuorimman 

tanssissa, on vanha sääntö»).
174 Virtanen, VS 150, 155—7, 167—8, Yhteiset laidunsaaret 83. — Ilomantsissa oli ta

pana, että jos useita nuottia tai nuottakuntia oli saapunut samalle apajalle, 
ensiksi tulleella oli oikeus vetää ensin yksi apaja, minkä jälkeen toiseksi 
saapuneella oli samanlainen vetovuoro jne. Parhaat apajat voitiin myös 
järjestää tiettyyn vuorokiertoon niissä kalastavien nuottien kesken. Vaihto 
tapahtui keskiyön aikaan. Kalastajat sopivat kokouksissaan joka syksy 
vuorojärjestyksestä alkavaksi pyyntikaudeksi (Virtanen, Ilomantsi, 22—3). — 
Ylä-Savon khkssa 1690 kaksi miestä sopi siiankalastuksen harjoittamisesta 
vuorovuosin (Voionmaa, Suomen karj, heimon hist. 303). Iijoen lohenkalas
tajat jakaantuivat 1639 neljään kullekuntaan (kolklag), samoin Kemijoen 
kalastajat 1666 kahdeksaan ja Torniojoen kalastajat 1765 samoin kahdek
saan kullekuntaan, jotka saivat vuoron perään käyttää yhteisiä kalastamoja 
(Sirelius, Suomalaisten kalastus III 4331—4, 437). — Nikander kertoo (All
mendewasser 51) Närpiöstä, että Nämpnäsin kylän 80 talonpoikaa on jaettu
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tarkkaan, että ne merkittiin ns. vuorolautaan eli -sauvaan. Tor
nionjoen siian 1 ippoamLsessa työvuoro alkaa vieläkin klo 7 illalla ja 
kestää vuorokauden.175

Vertailu Ruotsin myllylahkoissa tapahtuvaan jauhatusvuoro- 
jen järjestelyyn osoittaa siellä olleen kehittyneempiä muotoja 
kuin meillä. Tosin ei ole käytettävänä vertailumateriaalia Nor- 
lannin myllylahkoista, joissa —  luonnon- ja talousolot huomioon
ottaen —  odottaisi tässä suhteessa kutakuinkin samanlaisia oloja 
kuin suuressa osassa meidän maatamme. Mutta Keski-Ruotsissa, 
lähinnä Taalainmaassa, jossa talonpoikien keskiset sosiaaliset 
organisaatiomuodot olivat muutenkin kehittyneet, myös vuoro
jen käyttö oh järjestetty tavalla, mistä on voinut vaikutteita 
levitä. GRANLUNDin kuvauksen mukaan oli Sollerönin Gruddbon 
kylässä Taalainmaassa joka myllylahkossa 144 osaa, joita sanot
tiin tunniksi (stund, voisi myös kääntää sanalla kerta). Kun tuo 
tuntimäärä vastasi koko viikon tunteja, saatiin siitä kuusi 24 tun
nin pituista jauhatusvuorokautta. Sunnuntaipäivät jäivät täten 
vuorolaskun ulkopuolelle. —  Varakkaammilla talollisilla oli koko 
vuorokauden osuus, muutamilla vain neljännes, sanotaan eräässä 
Taalainmaan Gagnefsin pitäjästä olevassa tiedonannossa. Van
hempina aikoina normaalinen myllynomistus käsitti Gruddbossa 
kuusi tuntiosuutta. Kun niitä ei käytetty alkuaan tunneittain, 
vaan kerta kuussa, ne merkitsivät koko vuorokauden pituista 
jauhatusvuoroa. Kehityksen mukana tuli muunkinlaisia osuuk
sia. Eräässäkin Gruddbon lahkossa, jonka osakasmäärä oli 37, 
oli suurin osuus 10, pienin 1% tuntia, mikä palauttaa mieleen 
Pohjanmaalla käytännössä olleet tuntivuorot. —  Kuten Suomessa 
oli Gruddbossakin tapa, että lauantaivuoron haltija sai jauhattaa

4 ruotuun ja jokaisella ruodulla on oikeus kalastaa rysillään puron suussa 
24 tuntia. Kalastuksen aloittaa se ruotu, joka ensin kiinnittää pyydyksensä. 

*IS Kokemäenjoen takeissa merkittiin vuorot vuorolautaan, Tornion ja Kemin 
kalastuslahkoissa jokainen osakas sai vuoronsa sen mukaan, montako piirua 
hänen osalleen oli tehty vuorosauvaan. Kokemäen ja Porvoon haavitsemis- 
asemilla määrättiin vuorot yhteisissä kokouksissa (SS: Lauri Pääkkönen). — 
V. 1733 mainitaan, että Vinnaisten ja Varekselan kylissä Kokemäenjoen var
rella vuorokalastus kesti auringon laskusta sen nousuun, mutta toisaalta 
päivällä tapahtunutta pyyntiä koskeva kalastusoikeuskin nojautui ikivanhaan 
nautintaan (Brofeldt, Selostus Kokemäenjoen pato- ja nuottakalastuspaik- 
kojen omistus- ja käyttöoikeudesta 19). SS: Nakkila (Virtanen: ruonain 
paikka tokeessa vaihtui vuoron perään, toelahko). Vilkuna, Siian Uppoa
misesta Torniojoella 76.
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myös sramuntaivuorokauden, jota sen vuoksi sanottiin »pitkäksi 
vuorokaudeksi» (längdygn). —  Varsinainen jauhatuskausi siellä 
oli syksyllä ja talvella, kuten viljakkaasta seudusta sopii odottaa
kin. Tavallisesti myllyt oli jaettu vuoroille vain tärkeimmän 
jauhatuskauden ajaksi, kuten meillä nyt. Kuuden tunnin omistaja 
sai tällöin kaksi vuorokautta syksyllä ja kaksi talvella. Vuorotto- 
mana aikana myllyt usein seisoivat kokonaan. Eräskin mylly oli 
suljettuna uudestavuodesta maaliskuun 25. p:ään ja juhannuk
sesta lokakuun 1. p:ään —  sillä oli siis selvä jauhatuskausi ke
väälläkin. Vuorottomana aikana osakkaat saivat kuitenkin useim
miten —  kuten Suomessakin —  mennä välimyllyyn, mutta ei 
ilmaiseksi, vaan oh vuorokautta kohti suoritettava 12 killingin 
maksu, mikä ei tosin ollut paljon, kun sivullisilta perittiin samalta 
ajalta koko kruunu. —  Vuoden kaikki jauhatusvuorot määrättiin 
yhdellä kertaa ja tavallisesti arpomalla, minkä toimitti mylly- 
vouti. Suuremmissa lahkoissa oli hyväksytty kirjallinen mylly- 
järjestys.176

Myllyvuorojen tarkkaa organisaatiota Ruotsissa kuvaa myös 
ns. myllykapuloiden ja -tikkujen käyttö. Kun käytettiin kapu
laa eli sauvaa, oli lahkolla niitä kerrallaan vain yksi (4-, 6- tai 
8-sivuinen). Jokainen osakas teki siihen, puu- tai nimimerkkinsä 
oheen, viirun käyttämästään myllyvuorosta. Myllytikku taas oli 
joka osakkaalla, hänen omalla puumerkillään varustettuna. Mylly- 
vuoronsa päätyttyä hän veisti siihen merkin: viivan, jos oli käyttä
nyt koko vuorokauden, puoli viivaa puolta vuorokautta kohti jne. 
Kun myllyvuoden loputtua tehtiin tilitys vuorojen käytöstä, niin
kuin muustakin osakkaiden toiminnasta, veistettiin merkit pois. 
Oli sellaisiakin myllysauvoja, joihin merkittiin myös osakkaiden 
suorittama työ ja heidän tuomansa tarvikkeet. —- Nordiska 
Museetissa olevat myllytikut ja -kapulat ovat Taalainmaasta ja 
Helsinglannista ja ajoitetut 1700— 1800-luvuille.177

176 Granlund, Gruddbo pä Sollerön 98—100 (lähteissä mainitut jauhatuspalkkiot 
ovat eri puolilta v. 1873 tapahtunutta rahanuudistusta, mistä johtuu killingin 
ja kruunun käyttäminen rinnakkain). Taalain Gagnefsin muistiinpano 
Nordiska Museetista.

177 Berg—Svensson, Svensk bondekultur 104, Sigurd Erixon, Nägot om byliv i 
Dalarne (Landskommunemas tidskrift 1926, 5). Luettelo Nordiska Museetissa 
olevista myllytikuista ja -kapuloista (kvarnkavlor, kvamstickor). Myös 
Ruotsin yhteisissä sulatoissa käytettiin vuorojärjestelmää (Gödel, Bergmans- 
liv 59).
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Vastaava Itä-Karjalan yhteismyllyjen vertailu tuntuu osoit
tavan, että siellä oli vuorojärjestelmä ollut vakiintumaton ja 
vähän kehittynyt, sillä koko vesimyllylaitos on siellä huomatta
vasti nuorempi kuin Länsi-Suomessa. Huomiota kuitenkin he
rättää, että viikon tai parikin viikkoa kestävät myllyvuorot näky
vät olleen yleisiä Raja-Karjalassa, Aunuksessa ja Vienan Karja
lassa. Salmin Tulemajärvellä oli ensimmäinen jauhatusvuoro 
kunakin vuonna sillä osakkaalla, jonka vuorokierrossa edellinen 
kylänaapuri oli edellissyksynä viimeksi jauhattanut. —  Vienan 
Karjalassa oli Voijärven kirkonkylän yhteismyllyssä vielä 1920:n 
tienoissa, jolloin kylässä oli n. 120 taloa, kullakin näistä vuoro
kauden pituinen vuoro. Vuorokierros aloitettiin joka kevät kylän 
samasta päästä ja kulki sitten aina lähimpään naapuriin. —  Kai
kissa muissa itäkarjalaisissa tiedonannoissa esiintyy epämääräisiä 
myllyvuoroja. Rukajärven Ontajärven kylänmyllyssä, jossa oli 
30— 40 osakasta, jauhatettiin työjärjestyksessä. Kukin käytti 
vuorollaan viljakuormansa, olipa se sitten suuri tai pieni. —  
Inkeristä ei ole käytettävissä muuta kuin yksi tiedonanto, nim. 
Lempäälän Pelitsin yhteismyllystä, jossa oli n. 90 osakasta. Vuoro- 
järjestyksen määräsi vain myllyyn tulo, ennakolta ei tilattu mylly- 
vuoroja; joku osakas saattoi jauhattaa koko päivän, mutta antoi 
säkin tai parin käyttäjälle välillä jauhatusvuoron.178

Jauhatusvuorojen puutteellisesta järjestämisestä huolimatta 
Suomen talonpojat tulivat kuitenkin yhteismyllyissään yleensä 
hyvin keskenään toimeen ja suorittivat jauhatuksensa tasa-arvoi-

178 SKS: E. A. Virtanen: Salmin Kaunoselän myllyssä, jonka kaksi vel
jestä oli saanut perinnöksi, oli kummallakin viikon kestävä jauhatus
vuoro. Kun sittemmin toisen veljeksen osuus jaettiin, tuli yhdelle osak
kaalle kaksi viikkoa, toiselle viikko sekä kolmelle veljekselle kaksi vuoro
kautta kullekin. Saman pitäjän Räimälän kylässä oli aiemmin kahden talol- 
lisryhmän omistama yhteismylly, jossa yhdellä oli viikon ja toisella kolmen 
viikon vuoro; tämä alkoi aina maanantaina. Aunuksen Tulema järveltä on 
tieto, että siellä Hilkoin kylänmyllyssä pidettiin viikon kestäviä vuoroja, ja 
tätä järjestystä sanottiin seuratun vuodesta toiseen. Paanajärven Suola- 
pohjassa sijaitsevan viiden talon yhteismyllyssä saattoi vielä 1920:n vaiheilla 
suurempi osakas jauhattaa muutaman päivän, jopa viikonkin ajan yhtä päätä, 
keskeyttäen kuitenkin työnsä, jos toisen osakkaan oli tarvis välillä käyttää 
viljaansa. Myös Uhtuan yhteismyllyjä käytettiin vuorotellen, mutta sään
nöllistä vuorokiertoa ei ollut. »Keitä loppui, se jauhatti, ei sen parempaa 
vuoroa.» Joku osakas saattoi pitää myllyä hallussaan vaikka viikon yhtä 
mittaa, mutta jos toinenkin osakas sitä tarvitsi, hänet piti päästää väliin.
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suuden pohjalla. Eiväthän lahkot muuten olisi voineetkaan elää 
vuosisatoja. Sekä käräjäpöytäkirjoissa että muistitiedoissa mai
nitaan kyllä, miten vuorojen käytössä toisinaan jouduttiin riitaan, 
jopa väkivaltaankin. Mutta yhteismyllyjen suureen lukumäärään 
katsoen ne eivät osoita sekasorron vallinneen niissäkään lahkoissa, 
joissa ei lainkaan ollut ennakolta järjestettyjä myllyvuoroja.179

4. Lahkonmyllyjen kehittyminen tullimyllyiksi.

a. Sivullisten myllynkäyttö.

Jo keskiajalla (1474 ja 1483, s. 17) annetut säädökset kiel
sivät talonpoikien kotitarvemyllyissä jauhattamasta muitten kuin 
osakasten viljaa. Tämä kielto uusittiin myöhemmin, esim. 1697, 
ja vielä 1734-vuoden laissa säädettiin sakko sille, joka »ottaa toi
selta käytettävää verottomaan myllyyn». Tarkoituksena oli suo
jata etuoikeutettujen tullimyllyjen toimintaa.180 Käräjäpöytäkir- 
jat todistavatkin, että mainittuun lainkohtaan vedottiin vielä 1800- 
luvulla. Kuten nämä syytejutut osoittavat, sivullisten viljanjau- 
hatus oli kotitarvemyllyissä yleistä. Vanhastaan näkyy olleen 
maantapana, että sivulliset käyttivät viljaansa kotitarvemyllyissä 
—  siksi vastahakoisia oltiin viljatullin maksuun.181

179 Lapuan talvikär. 1644, rr 5:262, Ilmajoen kevätkär. 1655, rr 9:105, Vähän
kyrön talvikär. 1665, ss 1: 40. — Koskimies, Lapuan pit. hist. 173. Nyberg,
Sibbo sockens hist. I 173.

180 Styffe, Bidrag 611. Hildebrand, Sveriges Medeltid I 218. Rydin, Det sven
ska skatteväsendets Utveckling 99. 1734-vuoden lain RK 20, 1. Holmbäck,
Kvamkomissionema 50—1 (1697-vuoden asetus kielsi tulli jauhatuksen koti
tarvemyllyissä 40 mk:n sakon uhalla).

181 Tammelan syyskäräjillä 1733 kiellettiin 40 mk:n sakon uhalla verottamat
tomien myllyjen omistajia Tammelassa jauhamasta tullia vastaan (JH 
IV: 93), ja syyskäräjillä 1830 syytettiin Kuhalan kotitarvemyllyn mylläriä, 
että tämä oli jauhanut myllyssä tullia vastaan (JH XIX: 30). Iitissä sako
tettiin kartanonmyllyn omistajan syytteestä talonpoikia, jotka olivat tuuli
myllyissään jauhattaneet vierasta viljaa (Halila, Iitin hist. 663). — Myl
läri Joose Tiensuu Loimaalta anoi 1853, että asetettaisiin syytteeseen muu
tamia Juvan kotitarvemyllyn osakkaita sekä muutamia Hirvikosken, Vesi- 
kosken ja Rahnun myllyjen omistajia jauhatuksesta tullia vastaan (TMA 
L.Ka. A.D. 1853 n:o 1936). — Kun keskiajalta mainitaan pari tapausta, että 
mylly pääsi palamaan ilmeisesti sivullisen henkilön jäljiltä, se viitannee 
tapaan, että sivulliset kävivät toisten myllyissä jauhattamassa (Bidrag I 
73 ja 295. Samanlaisia tapauksia myöhemmältä ajalta ks. s. 227. Kun
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Osakkailla tuntuu kansan käsityksen mukaan olleen valta me
netellä myllyvuoronsa suhteen miten tahtoivat, siis myös antaa 
sen käyttöoikeus toisille, elleivät he sitä itse —  kokonaan tai osak
sikaan —  tarvinneet. 1600-luvun tuomiokirjoista saa tähän seik
kaan jonkin verran valaistusta. Orivedellä muudan Viiroilan ta
lonpoika oli 1629 antanut erään toisen kylän miehen käyttää myl- 
lyosuuttaan ilman maksua, koska hän, kun hänellä oli osa 
toiseenkin lahkonmyllyyn, ei ollut sitä tarvinnut; suhde oli kes
tänyt niin kauan, että vieras oli alkanut pitää omanaan koko 
tuota vuoroa.182 —  Pohjanmaalta on vastaavia tietoja vähän run
saammin. Siten Ison- ja Vähänkyrön käräjillä 1644 kävi selville, 
että muudan loinen oli saanut jauhattaa lahkonmyllyssä toisen 
osakkaan suostumuksella, ja Närpiön käräjillä 1670 eräs Ylimarkun 
torppari selitti, että hän oli saanut luvan jauhattaa yhteismyllyssä 
osakkaalta, jonka vaimo oli näyttänyt hänelle metsään kätketyn 
siiliraudan. Samoin muudan Munsalanjoen mies tunnusti 1675 
Uudenkaarlepyyn käräjillä jauhattaneensa viljaansa Oravaisten 
myllyssä erään osakkaan luvalla, joka oli antanut hänelle myllyn 
avaimen; syyttäjänä oli toinen osakas, jolta oli myllystä kadonnut 
tynnyri jauhoja. Myllyosuuden käyttöön, joka kuului usealle 
omistajalle, sivullisen piti pyytää lupa jokaiselta, ryhmäosuudesta 
puheenollen näköjään sen kultakin yksityis jäseneltä. Siten Hol
lolan käräjillä 1637 muudan Miehoilan mies kertoi, että Hietosen 
kyläläiset olivat luvanneet hänelle vuoronsa 25 ohrakapan jauhat
tamiseen.183

Kun tunnetaan tapauksia, joissa sivullista myllynkäyttäjää 
syytettiin myllynkäytöstä, johon hänellä oli ollut jonkun osakkaan

Birgitta Laurintytär Sääksmäen Sillantakaa tuomittiin 1508 saamaan ta
kaisin punnan jauhoerä Hemminki Juhonpojalta, jolla oli Valkeakoskessa 
ratasmylly, oli ehkä tässäkin kysymys sivulliselta peritystä tullista 
(Bidrag I 221). Kun Sääksmäen syyskäräjillä 1547 Martti Heikinpoikaa 
Ritvalasta sakotettiin siitä, että hän oli ottanut Antti Ollinpojalta Taipa
leen myllystä »puoli yötä», lienee myös tässä kysymys sivullisen myllyn
käytöstä (VA 3697:55).

182 Perniön syyskär. 1624, cc 1: 8 v. Paimiosta mainitaan 1680 erään naishen
kilön saaneen luvan jauhattaa viljansa pappilan myllyssä (Paimion talvi- 
kär. 1680, cc 10: 6). Kangasalan jä Oriveden syyskär. 1629, nn 2: 358.

183 Ison- ja Vähänkyrön kesäkär. 1644, rr 5: 287. Närpiön kevätkär. 1670, ss 2. 
Uudenkaarlepyyn kär. 1675, ss 3:50. Ilmajoen kevätkär. 1647, rr 6:191 
(eräs mies oli »lainannut» myllyä sivulliselle). Hollolan kesäkär. 1637, 
ee 3:143.
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antama lupa,on todennäköistä, että kantajana oli joku toinen lahkon 
osakas, joka ilmeisesti oli saanut odottaa vuoroaan sivullisen takia. 
Mutta jos syytetty osoitti itsellään olevan jokun osakkaan antaman 
jauhatusluvan, ei sakkoa tai korvausta aina langetettu ( ei esim. ed. 
mainitussa Närpiön tapauksessa 1670). —  Monin paikoin mylly oli 
sivullisten takia lukittava ja siilirauta kätkettävä metsään (s. 210).

Myllyissä, joissa vakinaisiin jauhatusvuoroihin ei kulunut 
koko aika, sivullisten sopi jauhattaa viljansa niinä aikoina, jolloin 
osakkaita ei myllyssä ollut. Mutta missä varsinaisina jauhatus- 
kausina vuorot tarkkaan pidettiin, siellä osuudettomien oli jau
hatettava pyhäpäivisin taikka aikoina, jolloin mylly ei ollut vuo
roilla. Esim. Isonkyrön käräjillä 1671 mainitaan erään vieraan 
käyttäneen myllyä pääsiäispyhinä.184

Sivullisten korvaukseton myllynkäyttö jatkui meillä tälle 
vuosisadalle asti laajalla alalla, pääasiassa kuitenkin niissä lah
koissa, joissa ei ollut mylläriä, ja yleensä syrjäseuduilla. Nousiai
sissa annettiin myllyvuoro toiselle, kaukaakin tulleelle, tarpeessa 
olevalle »kristillisen rakkauden nimessä». Teiskosta ilmoitetaan, 
että lahkoon kuulumaton sai jauhattaa Haapakosken Alamyllyssä. 
»Sen ovessa ei ollut lukkoa, vaan sai jokainen ilman muuta käyttö
veden aikana jauhattaa.» Ajatus oli sama kuin satakuntalaisessa 
matkalahkossa: rikkaalla ja köyhällä sama etu ja hyöty lahkosta. 
Kalvolan metsäseuduilla oli vielä kolmisenkymmentä vuotta sit
ten yleisenä sääntönä, että itselliset ja yleensä myllyttömät sai
vat jauhattaa -viljaeränsä yhteismyllyssä; moni osakas jauhatti 
lähimmäisensä viljapussin omalla vuorollaan. »Mitä syytä oli 
estää pikkueläjiä myllyyn pääsemästä, kun koskessa oli viljo vesi», 
sanottiin siellä.185

Osakkaat puolestaan pitivät kiinni siitä periaatteesta, että hei
dän oma vuoronsa oli heidän itsensä määrättävissä ja että he sai
vat luovuttaa sen tai osan siitä sivullisille. Myllärittömissä myl
lyissä tämä kävikin helposti päinsä, mutta tapa jatkui vielä sen

184 Isonkyrön kesäkär. 1671, ss 2.
185 SS: Nousiainen, Hämeenkyrö, Viljakkala, Punkalaidun, Orivesi, Teisko, 

Korpilahti, Petäjävesi, Multia, Ähtäri, Laihia, Kälviä, Joutsa, Aaltonen, 
LH 118. Paulaharju, Kamuun mailta 29. — Muullakin yhteiselämän alalla 
»sivulliset», »eriväet» yms. saivat korvauksetta nauttia kyläkunnan tai talol
listen suomia etuisuuksia (esim. Luukka, Lohtaja 40, 58, ja Virtanen, VS
38—41). Omat ker. Virroilta (Edv. Niemi).

17
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kin jälkeen, kun mylläri palkattiin.186 Siten talojen palkolliset, 
torpparit ja muut alustalaiset, käsityöläiset ja mäkitupalaiset sai
vat melko yleisesti jauhattaa viljansa talon turvin, joko ilman 
muuta talon vuorolla 187 taikka eri sopimuksen mukaan, kun alus
talainen kävi jauhatustilaa pyytämässä ja talon vuorosta liikeni. 
Esim. Ruskolta ja Laitilasta on tieto, että alustalaiset jauhattivat 
talon vuorolla, mutta tavallisesti öiseen aikaan. Hirvensalmella 
oli jossakin myllyssä määrätty alustalaisille ja yleensä sivullisille 
viikon tai kuukauden päivät, milloin heidän sopi mennä myllyyn, 
etteivät pitkämatkaiset olisi joutuneet heidän takiaan odotta
maan.188 Paikoin mainitaan nimenomaan, että torpparit saivat 
jauhattaa ilman korvausta talon vuorolla, saattoipa se kuulua tor- 
pankontrahtiinkin. Viljakkalasta mainitaan tapa, että sivullinen 
sai jauhattaa osakastalosta ostamansa viljan talon vuorolla, ilman 
tullia.189 Sivullisilta jauhattajilta vaadittiin kuitenkin, että mylly 
piti jättää hyvään kuntoon ja kahnajauhot paikoilleen.190 —  Kun 
lahkoon kuulumaton alkoi vakinaisesti jauhattaa yhteismyllyssä, 
alettiin häneltä myös vaatia osanottoa myllyn korjaustöihin. 
Esim. Uuraisten Höytiän kylänmyllyn osakkaiden alustalaisten 
oli jauhatusoikeutensa korvaukseksi pidettävä mylly kunnossa 
yhdessä toisten kanssa. Längelmäeltä kerrotaan: »Jos torppari 
oli saanut paikan kirkkoveneessä tai jauhatusluvan myllyssä, hän 
teki itselleen airon ja kävi silloin tällöin myllynkiviä takomassa 
tahi suutti hulikan vuorollaan, jos mylly rupes vuotamaan.»191 —

788 SS: Kokemäki, Huittinen (Vuorio: vuorollaan sai myllyssä isännöidä), Ni
vala (sai vuorollaan jauhattaa muidenkin viljaa).

787 Aaltonen, LH 117—8. SS: Kalanti, Tarvasjoki, Hämeenkyrö, Ikaalinen 
(Karhisto: »Se jauhattaa Upon vooroo», sanottiin sivullisesta), Hauho, Kuh
moinen, Kivijärvi, Laihia. Omat ker. Suomusjärveltä (Juselius Sammatista).

188 SS: Rusko ja Laitila, Yläne, Punkalaidun, Kokemäki, Nakkila, Längelmäki, 
Mouhijärvi, Hirvensalmi. Kangasniemen Salmenkylän myllyssä vähävarai
set torpparit ja loiset saivat jauhattaa osakasten jälkeen (Niemimaa, Ku
vaus Kangasniemen kansanomaisista rakennuksista).

189 SS: Viljakkala, Orivesi, Jämsä, Multia, Petäjävesi, Laihia (Kotkanen). Omat 
ker. Punkalaitumelta (Isomäki) ja Huittisista (Keskinen). Lepistö, 
Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 182 (torpankontrahtiin kuului korvauk
seton myllynkäynti talon vuorolla). Myös Vääksyn torppareilla oli tulliton 
jauhatusoikeus kartanon myllyssä, vaikka se oli vuokralla (Jutikkala, Vääk
syn kartanon hist. 164).

i "  Omat ker. Suomusjärveltä. SS: Hämeenkyrö.
791 Aaltonen, LH 118 (Kalvola). SS: Kalanti, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Län

gelmäki, Uurainen.
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Paikoin on kuitenkin tietoja, ettei lahkonmyllyissä juuri jauha
tettu sivullisten viljaa 192 eikä alustalaisia luettu talon vuoroon193.

Jos lahkon mylly jostakin syystä joutui seisomaan, näyttää 
olleen yleisenä tapana, että sen osakkaat saivat sivullisina käydä 
jauhattamassa naapurimyllyssä, kunnes oma mylly oli jälleen kun
nossa. Hillilän asukkaat tunnustivat 1642 Asikkalan käräjillä, 
että he olivat Anianpellon kyläläisten hyväntahtoisuudesta saa
neet jauhattaa näitten myllyssä, kun heidän omansa oli sortunut; 
heillä oli Anianpellon myllyssä oma rautansakin, mutta mistään 
vuokrasta ei ollut puhetta. V :n 1633 veroluettelossa mainitaan 
Jämsästä, että Särkijoen kolmen talollisen myllyn jouduttua käyt
tökelvottomaksi he olivat siirtyneet jauhattamaan muiden kylien 
myllyihin, samoin Sysmästä, että Tammilahden myllyn päästyä 
autioitumaan »kaikki tahtoivat muuttaa jauhattamaan Joutsan 
myllyyn».194 —  Saloseutujen yksinkertaisissa oloissa myllyn »lai
naaminen» voitiin toisella kertaa palkita yhtä hyväntahtoisesti. 
Näin saatettiin antaa jauhatustilaisuus vastavuoroon, mikä tapa 
muussakin yhteiskuntaelämässä oli yleistä.195

Ruotsista on tietoja, että sivulliset saivat, missä tilaa oli, jau
hattaa viljansa yhteismyllyissä. Mutta jos sivullinen jauhatti 
ilman lupaa, se katsottiin rikokseksi, kuten jo Taalain maakunta
laissa oli säädetty. Myös vastavuoroon käytettiin Ruotsissa »mylly- 
tuureja».196

192 SS: Hämeenkyrö, Mouhijärvi.
193 SS: Yläne, Punkalaidun, Hollola, .Asikkala, Pertunmaa, Längelmäki, Muu

rame, Multia ja Petäjävesi, Seinäjoki, Laihia, Kuortane, Kälviä, Ähtäri. 
Aaltonen, Nurmijärvi 127.

194 Asikkalan talvikär. 1642, ee 4:162. V:n 1633 myllyveroluettelo 475: 206—12.
195 Aaltonen, LH 118. SS: Kälviä. Längelmäellä vaihdettiin myllyvuoroja (ks. 

viitettä 136).
196 Granlund, Gruddbo pä Sollerön 99. — Jo Taalainmaan maakuntalaissa 

(RK XXVII) oli säädetty, että jos joku käyttää toisen myllyä luvatta ja 
korvauksetta, sakotetaan häntä 6 äyriä. Jos hän murtautuu huoneeseen, 
saa sakkoa 3 markkaa. — Taalain Gagnefsin pitäjästä on tieto mylly- 
vuorojen lainaamisesta (NM). Jonas Stolt minnen-teoksessa kerrotaan

(43), että Smoolannissa naapurit lainasivat toisilleen myllynavaimia, eikä 
heitä annettu ilmi. — Germaanilaiskansoilla tiedetään olleen 600—700- 
luvuilla tapana, että myllyt olivat avoinna vieraille, samoin kuin karjan- 
kaivotkin, jotka palvelivat yhteistä tarvetta, niin yksityisomaisuutta kuin 
ne olivatkin. Germaanien kansanlaeista huomaa myös, miten sivullisten 
jauhattamislupa edisti jauhojen varastamista, huomauttaa Koehne (Das 
Recht der Mühlen 20—21) — luonnollinen seikka, joka meilläkin ilmeni ja 
pakotti hankkimaan myllyihin lukkoja.
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b. Jauhatusvuoron keHavuokraaminen.

Toisaalta on kuitenkin tietoja, että myllyn tilapäiskäytöstä 
oli lahkoon kuulumattomien maksettava korvaus, vuokra. Sen 
suorittaminen näkyy käyneen päinsä ilman, että sitä käsitettiin 
tulliksi, toisinaan kihlakunnanoikeuskin määräsi tällaisen maksun. 
Esim. Isossakyrössä tuomittiin 1671 muudan mies maksamaan toi
selle 2 mk myllyvuorosta, jonka hän oli pääsiäispyhinä tältä anas
tanut otettuaan luvattomasti siiliraudan. Sauvon käräjillä syytet
tiin 1679 vänrikki Vinteriä siitä, että mylly, jonka hän oli pyhäin- 
miestenpäivän yöksi vuokrannut eräältä lampuodilta (af een Ar- 
rendatorens herskapz Bonde, siis kai sivu myllyn omistajan) 
oli palanut; vuokramaksun määrää ei sanota.197 Saman 
asian panee merkille myös 1700-luvulta Uudenmaan ja Hämeen 
myllyjen verollepanokirjoista. V :n  1728 tarkastuksessa huo
mautetaan silloin Jämsän pitäjään kuuluneesta Muuramen 
kylänmyllystä: »Sanovat jauhattavansa vain kotitarpeiksi, mutta 
luultavasti antavat vieraidenkin jauhaa tullia vastaan». Samassa 
tarkastuksessa mainitaan myös Lehijärven (Hattulan) Sattulan 
kylänmyllystä: »Jauhaa väliin vieraillekin tullia vastaan.»198

Varsinkin myllyveron poistamisen jälkeen 1882, kun jokai
sessa myllyssä voitiin jauhaa tullia vastaan, ruvettiin ainakin rinta
maiden lahkonmyllyissä entistä yleisemmin perimään myös pien
eläjien viljanjauhatuksesta korvaus. Osakas otti silloin sivulli
selta vuoron käytöstä palkkion työnä, viljana tai rahana. Länsi- 
Suomessa näkyy olleen tapana, että myllyvuoron saaja teki taloon 
elopäivän. Muutkin työpäivät tulivat kysymykseen. Hankasal
melta kerrotaan, että »Mehtolan myllylahkon» naapurit tulivat 
yksi silloin, toinen tällöin jauhattamaan ja palkkioksi suorittivat 
vointinsa mukaan päivätöitä, tekivät vuotuiset saunavastat ym. 
palveluksia. .Ähtärissä sai myllyvuorokauden 3 työpäivää vas

197 Ainakin sahamyllyjen ottamaa maksua nimitettiin vuokraksi (lega, Bons
dorff, Debiterings- och Beskattnings-verket 162, 169). — Isonkyrön kesäkär. 
1671, ss 2. Sauvon talvikär. 1697, cc 24: 29.

is» Myllyasiakirjoja II: 288—97, 386—91 (Nurmijärvellä Raalan kartanon myl
lyssä jauhatti 1757 myös 6 kartanon torpparia ja Tuusulan Kellokoskella 1783 
kartanon torpparit) sekä I: 96—101 (myös Jämsän Patalan myllyn sanottiin 
jauhavan vieraille, muttei mainittu veroa, joten se silti oli verovapaa).
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taan.199 —  Viljana maksettava korvaus oli itse asiassa eräänlaista 
tullia. Kokemäellä lahkon osakas luovutti vuorollaan myllyä sivul
liselle viljapalkkiota vastaan, ja Kauttualla vuoron antaja peri 
viljatullin. Kangasniemellä sivulliset antoivat jauhatusmaksuksi 
jauhoja.200 Myöhemmin tuli käytäntöön rahakorvaus. Hämeessä 
ja Satakunnassa otettiin paikoin sivulliselle luovutetusta jauha- 
tusvuorosta maksu päivältä201 taikka tietty rahamäärä tyn
nyriä kohti, jolloin korvaus jo muodollisestikin vastasi tullia. Tam
melassa sanottiin tällaista myllyn luovutusta kertavuoron myymi
seksi. Kälviällä osakas sai vuorollaan käyttää viljaa sivullisille 
maksusta, samoin Nivalassa.202

Itä-Karjalassa, josta kyllä on tietoja, että lahkoon kuuluma
ton sai viljansa jauhattaa korvauksetta ja että esim. Paanajärven 
Suolapohjan kylässä sivullisten tapana oli pyytää jauhatuslupa 
suurimmilta osakkailta, käytettiin myös jauhatuskorvausta. Esim. 
Voijärvellä sivulliset maksoivat 1910-luvulla vuorokaudelta Vi— 1 
ruplaa. Myös Ruotsissa oli 1800-luvulla varsinkin niissä myllyissä, 
joissa jauhattajia oli paljon ja vuorot lyhyitä ja rahanarvoisia, 
lahkoon kuulumattomien jauhattajien suoritettava korvaus, esim. 
Sollerönin Giruddbossa kruunu vuorokaudelta.208

Sivullisten asema myllylahkoissa oli vähän samantapainen 
kuin kirkkovene- (paatti-) lahkoissa. Hämeessä sivulliset pääsivät 
lahkon tai yksityisen omistamassa veneessä kirkolle, usein ilman 
korvausta, tavallisimmin kuitenkin työtä vastaan: saivat olla sou
tajina, suorittaa vähäisiä korjauksia, valmistaa veneeseen joitakin 
pikku osia jne. Paikoin tilattomat, varsinkin omat alustalaiset, 
saivat oikeutensa osakastaloilta, jolle he olivat velvolliset teke

199 SS: Tarvasjoki, Kalanti, Keuru, Hankasalmi, Ähtäri. Virtanen, VS 75 (Suomus
järvi). Aaltonen, Sammatti 6. Lepistö, Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 
182 (torpparit saivat päivätöitä tai muuta pientä korvausta vastaan jauhattaa 
talon vuorolla). Niemimaa, m.k. (työpäiviä). — Inarista on tieto, että 
vieras meni jauhatuksen ajaksi myllynosakkaan työhön tai maksoi mitä 
toinen pyysi (SS).

290 SS: Kauttua (Soini Honkilahdelta). Vanhaa Satakuntaa 518 (Kokemäki). 
Niemimaa, m.k.

291 SS: Kankaanpää, Hollola, Asikkala. Omat ker. T.L Koskelta (Tuimalasta, 
Saarinen), Punkalaitumelta (Rantanen) ja Huittisista (Salkinkoski ja Kes
kinen). — Paulaharju, Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 203 (Kolarissa markka 
pari tunnilta).

202 Aaltonen, LH 117. SS: Kuhmoinen, Nivala, Kälviä.
203 SKS: E. A. Virtanen. — Granlund, Gruddbo pä Sollerön 99.
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mään tuosta edusta palveluksia, esim. »paattipäivän», taikka mak
samaan markan kesästä.204

c. Jauhatusoikeuden pitkäaikainen vuokraus.

Vanhastaan on tunnettu myös myllyosuuden pitkäaikainen 
vuokraus. Oli tapauksia, jolloin se kesti yhden jauhatuskauden. 
Isonkyrön käräjillä 1661 vaati vouti pitäjänmiehiä vuokraamaan 
pappilalle syysjauhatusta varten myllyn, kun pappilan oma mylly 
oli pitäjäläisten huolimattomuudesta joutunut rappiolle; se lu- 
vattiinkin. Pitkäaikainen vuokraus oli ilmeisesti kysymyk
sessä myös Orivedellä, kun siellä kihlakunnanoikeus 1658 mää
räsi pari miestä maksamaan Pohjan ja Pitkäjärven kylien osak
kaille 8 hopeataalaria, jotka vastaajat olivat lainiukijäin tekemän 
sovinnon mukaan velvolliset suorittamaan myllyn vuokrana ja 
korvauksena polttopuista.205

Jauhatusoikeuden vuokraus oli useimmiten jatkuva. Siten 
mainitaan 1681 Perttelistä, että Haalin kylän talonpojat saivat 
jauhattaa vuotuiset viljansa Kiikalan Rekijoen kylänmyllyssä, 
mistä he suorittivat vuotuisvuokrana tynnyrin olutta siihen kuu
luvine ruokakestityksineen. Liedon 2-taloinen Huilun kylä oli 
v:lta 1694 peräisin olevan tiedon mukaan maksanut eräälle yksi- 
näistilalle myllynvuokransa myöntämällä tälle kaskeamisoikeu- 
den, muutama vuosi myöhemmin laidunmaata. Marttilan kärä
jillä 1644 kävi selville, että muudan Juvan kyläläinen oli ainakin 
jo 11 vuoden aikana vuokrannut eräälle Vättilän kylän isännälle 
myllyään ja saanut vuokraksi elukoita ja säämiskänähän.206

Jauhatusoikeuden pitkäaikainen vuokraus, josta ei 1600- 
luvulta ole tietoja muualta kuin Varsnais-Suomesta, on varmaan, 
kuten ViRTANENkin tähdentää, vanha ilmiö, mihin viittaa myös

204 Sylvi Sääski, Suomalaisista kirkkoveneistä ja -matkoista 43. SS: Kangas
ala (Helminen: »seutukuntalaiset suorittivat korvauksena kirkkoveneen 
käytöstä taloon päivätyön joka kesäkaudesta»). Myös toisten omistaman 
lautan ja kaivon sivulliset käyttäjät tulivat tarvittaessa korjaustöihin. 
Nuottakunnissakin oli sivullisilla pieniä tehtäviä ja etuja. Päivätyönä eli 
veropäivänä maksettava vuokra oli Länsi-Suomessa vielä 1800-luvulla 
tavallinen kaikilla talouselämän aloilla (Virtanen, VS 58—9, 77, 209).

205 Ison- ja Vähänkyrön syyskär. 1661, ss 1. Kangasalan ja Oriveden kär. 
1658, nn 62:214.

206 Kiskon syyskär. 1681, cc 10:107—8. Liedon syyskär. 1694, kk 11: 436, Liedon 
laam.-kär. 1698, öö 5: a: 23. Marttilan syyskär. 1644, cc 6: a: 29.
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Perttelin keskiaikaista kinkeriä muistuttava olutkestitys. Lounais- 
Suomessa oli muitakin samanlaisia ja ilmeisesti vielä vanhemman 
käytännön pohjalta lähteneitä vuokraustapoja, kuten peltokap- 
paleiden, niittyjen ja kalastuspaikkojen yleinen vuokralle anta
minen osoittaa.207

Hämeessähän oli kyllä tapana luovuttaa naapurikylälle taikka 
naapuritaloille tilapäisesti myllynkäyttöoikeus, mutta yleensä 
ilman korvausvelvollisuutta, kuten edellä näimme. Vasta myö
hemmin tavataan Tammelasta, siis Varsinais-Suomen rajoilta, 
muutamia myllyosuuden vuokraamista koskevia tapauksia. Jol
loinkin 1800-luvun ensi puoliskolla oli Järvenpään Jaskan talo 
vuokrannut osuutensa Vieremän yhteismyllyyn erääseen toiseen 
kylään kuuluvalle talolle 4 ruplan vuosikorvauksesta. Jolloinkin 
vuosien 1786 ja 1844 välillä on Linikkalan Uusi-Similä vuokran
nut myllyosuuden Kuhalan Yliskylälle, toisen Vaulammin Hon
kalalle ja kolmannen Kallion kylän Ryhdälle. Vuokrakausi oli 
jatkuva, vuosivuokra 4 ruiskappaa, sama määrä, minkä Kuhalan 
lahkon jäsenet maksoivat myllärinpalkkaa koko osuudelta.208

d. Vuositulli.

Ns. vuositulli oli arviolta tai summassa sovittu palkkio, joka 
maksettiin kerta vuodessa ja jota vastaan talo sai käyttää kaiken 
sinä vuonna tarvitsemansa viljan. Siinä muodossa, missä se ilme
nee ensin Varsinais-Suomessa 1600-luvulla, se suuresti muistut
taa samassa maakunnassa tunnettua myllyn tai myllyosuuden 
vuokranmaksua. Alkuaan eroa tuskin olikaan. Siten mainitussa

207 Virtanen, VS 73—5, 120—5, 171 ja Varsinais-Suomen kansanomaisesta maan- 
vuokrauksesta 43—5. Vuokrausmuoto on vanhastaan tunnettu myös Itä- 
Suomessa; Voionmaa, Suomen karjalaisten heimon historia 327.

208 Aaltonen, LH 107—8. Yliskylän talo suoritti vuokrakapat suoraan myllä
rille, sitten vuokraajalle, ja Uusi-Similä oli silloin niistä vapaa. Kuvaavaa 
on, miten Similä lopulta menetti oikeutensa noihin vuoroihin. Kuhalan 
myllyn vuokraaja, Forssan Oy. osti Yliskylän talon, joka ei sen jälkeen 
myllyvuoroa tarvinnut, ja Similä sai ruveta itse maksamaan noita myllä- 
rinkappoja. Kun sitten sama yhtiö 1930 epäsi myllyoikeuden mm. Ryhdän 
ja Honkalan taloilta, niiden omistajat jättivät suorittamatta Similälle vuosi
vuokran, mutta kun ne saivat oikeutensa takaisin, lupasivat jälleen ryhtyä 
kappojen maksuun. .Asia lienee kuitenkin unohtunut, kun nuo kapat eivät 
enää paljon merkitse. Eikä vuorojen omistaja ole yrittänyt Yliskylän vuo
roakaan vuokrata kenellekään toiselle (kertonut herastuomari Oskari Uusi- 
Similä).
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Marttilan tapauksessa v:lta 1644, jolloin muudan Juvan kyläläi
nen velkoi eräältä Vättilän talolliselta 6-vuotista myllynvuokraa, 
oli itse asiassa kysymys »vuositullista», vaikka tuota nimitystä ei 
käytetty. Kiskon käräjillä 1695 kertoi muudan Kurkelan talolli
nen kantavansa kultakin myllyssään käyvältä jauhattaj alta puoli 
tynnyriä rukiita vuodessa —  maksu, jota Varsinais-Suomessa sanot
tiin myllynvuokraksi, Hämeessä vuositulliksi.209 —  Ylä-Sääks- 
mäen kihlakunnan myllyjen tarkastuksessa 1782 ilmeni, että Kar- 
vian tilan asukkaat, jotka vain keväin syksyin voivat jauhattaa 
Längelmäen alueella olevassa jalkamyllyssään, kävivät muina ai
koina Turun läänin puolella olevassa myllyissä ja maksoivat niiden 
omistajille vuosittain 5 kappaa viljaa ja ottivat osaa myllyjen kun
nossapitoon. Länkipohjan isäntien maksamien vuotuiskappojen 
määrää ei mainita. V. 1785 ilmoitetaan Konkkelin myllyn verolle
pano tilaisuudessa Janakkalan Tervakoskella, että niistä taloista, 
jotka täällä jauhattavat, kaksi suurinta maksaa vuositullia (erlägga 
i ärlig tuli) 15, muut 8 kappaa. Kalvolan Ahlajärven myllyssä sa
mana vuonna pidetyssä tarkastuksessa kävi myös selville, että 
tuon myllyn vakinaiset jauhattajat maksoivat vuotuistullia 
8— 1 2  kappaa riippuen talon suuruudesta. J u t i k k a l a  kertoo, että 
Valkeakosken myllyissä oli ainakin jo 1700-luvulla määrätty kul
lekin talolle vuositulli »sen mukaan, mitä tämän pelloissa tiedet
tiin kasvavan ja mitä tämän oli vuotuisesti nähty viljaa myllyyn 
jauhatettavaksi ajavan». Tapa oli Valkeakoskella ilmeisesti sen 
vuoksi niin suosittu, että se vakiinnutti kullekin myllärille asiak
kaansa, ja näistä oli kova kilpailu kylässä, jossa pyöri 16 myllyä. 
Maaherran kiellettyä myllärien palkanhakumatkat (s. 304) jotkut 
heistä yrittivät siirtyä kertatulliin, mutta eivät onnistuneet, sillä 
jauhattajat eivät enää tulleetkaan heidän myllyynsä, joten oli 
palattava vanhaan tullinkantotapaan.210

1800-luvulla vuositullin kanto oli Hämeessä ilmeisesti jo väis
tymässä kertatuliin tieltä. Vääksyn kartanon myllyn tullitulojen 
joukossa mainitaan vuosina 1842— 46 muutamia viljatynnyreitä, 
jotka saatiin vuosisopimuksen nojalla. Vielä 1853 kertyi siellä 
vuositullista 4 tynnyriä rukiita ja 20 kappaa ohria, mikä kuiten

209 Marttilan syyskär. 1644, cc 6: a: 29. Kiskon syyskär. 1695, cc 22:124.
210 Myllyasiakirjoja I: 96—101, II: 492—4 (Janakkala), 480—5 (Kalvola). Jutik- 

kala, Sääksmäen pit. hist. 458.
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kin oli mitättömän vähän muihin tullituloihin verrattuna. Mutta 
meidän aikaamme asti vuositulli säilyi elinvoimaisena Kaakkois- 
Hämeessä. Lammin Kuurikan lahkonmyllärille maksettiin vielä 
1916-luvulla vuositullia, joka vaihteli 3 ja 25 kapan välillä. Asik
kalan Ison-Äiniön kylänmyllyssä osakkaat maksoivat vuositullina
10 vanhaa kappaa äyrinmaalta ja vain sivulliset kertatuliin. Sama
011 asian laita vielä joitakin vuosia sitten Hollolan Hammojoella, 
jossa »tuttavat talot» suorittivat yksityismyllyille vuositullia.'"11

Ulkopuolella Hämeen olemme vuositullin muistitietona ta
vanneet vain Sammatissa. Myllykylän molemmat myllyt jauhat
tivat siellä aikanaan talojen viljat »summakauppaa» vastaan. 
Mainittu nimitys viittaa Varsinais-Suomen lahkonsepän vanhaan 
nimeen »summaseppä», joka niinikään teki vuotuiskorvausta vas
taan talojen pajatyöt, kuten Hämeenkin kylänsepät.212

Kun myllylahkon osakkaatkin tällä tavoin maksoivat vuosi- 
tullia, se muuttui myllärin vuotuisiksi palkkakapoiksi; samalla 
tavalla ne koottiinkin. Nuoremmissa tapauksissa vuositulli ehkä 
vaikuttikin myllärin vuotuisten palkkakappojen määräämiseen 
(s. 297— 8, 304). Mutta tuo vanha myllyvuokran korvaustapa lie
nee myös katsottu sopivan lieventämään kieltoa jauhattaa koti
tarvemyllyssä sivullisille tullia vastaan, kun se taas tullimyllyille 
tavallaan merkitsi osallisuutta myllyveron maksuun.

e. Osakkaiden maksama tulli tai jauhatusoikeuden rajoitukset.

Lahkonmyllyjen alkuperäinen periaate oli, että osakkaat 
saivat jauhattaa viljansa ilman korvausta, ilman tullia; heillä oli 
»ilmankäyttö», kuten Pohjanmaalla sanottiin. Tämä oikeus käsitti 
sen, että osakas sai vuorollaan taikka yleensä vuoden mittaan 
jauhattaa talonsa kaikki viljavarat, mitkä kotitarpeeseen kuului
vat. Tämä mainitaan nimenomaan 1685 Messukylän pappilan

211 Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 172. — Omat ker. Lammilta (mylläri Laurila 
ja K. Kesäjärvi) ja Hollolasta (Multamäki). — Lammin Kuurikan myllylle 
maksettiin torpista yleensä 5 kappaa rukiita ja kappa herneitä. Tätä vastaan 
ne saivat jauhattaa kaikki rukiinsa, kauransa ja ohransa, mutta maltaista 
ja talkkunajauhoista piti maksaa kertatulli. Kahila, Piirteitä Asikkalan 
kyläelämästä 40 (osakkaat toivat vuositullin jauhattamaan tullessaan).

212 Aaltonen, Sammatti 12. Koroma, Tarvasjokelainen »summaseppä» 121. Vir
tanen, VS 22—3.
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jauhatusoikeudesta, kun sanotaan, että sen piti muusta kuin koti
tarpeiksi jauhetusta viljasta maksaa tulli. Osto- ja muualla kas
vanut vilja ei siis ollut ilmaisen jauhatuksen alaista. Jos osakas 
omisti kaksi taloa, joista toinen kuului lahkoon, toinen ei, oli 
täysi tulli maksettava lahkoon kuulumattoman talon viljojen jau
hatuksesta.213 Erityisesti myllynvuokraajat pitivät kiinni tästä 
näkökohdasta ja vaativat takeita sen noudattamisesta. Välikirjassa, 
jolla Iitin Koskenniskan kyläläiset 1700-luvulla luovuttivat kos
kensa loviisalaisten porvarien perustamalle sahalle ja myllylle 
ja jossa kyläläisille myönnettiin tulliton jauhatusoikeus, määrät
tiin vielä, että jos joku talonpoika jauhatti vieraan viljaa oma
naan, hän menetti vapaan jauhatusoikeutensa. Sopimuksessa, 
jonka tehtailija A. W. Wahren 1857 teki Loimaan Hirvikosken 
kahden myllyn vuokraamisesta, määrättiin tullittomasta jauha
tuksesta näin: »Jos joku myllynomistaja ( =  osakas) väärinkäyttää 
oikeuttaan vapaaseen koti tarve jauhatukseen antamalla omanaan 
jauhattaa toisten viljaa, olkoon hän itse kantanut siitä tullia taik
ka ei, hän menettää oikeutensa vapaaseen kotitarvejauhatukseen 
ja on velvollinen niin kauan kun hän taloa omistaa maksamaan 
tullin ja korvaamaan vahingon». Kiukaisten Harolan lah
kossa määrättiin asia vielä niinkin myöhään kuin 1938 teh
dyssä vuokrasopimuksessa vanhaan tapaan: »osakkaat saa
vat edelleen jauhattaa maksutta rukiinsa ja kauransa, mutta 
ainoastaan omaksi tarpeeksi tarvitsemansa n.k. masiina-tavaran. 
Mutta jos myllyn osakkaat ostavat viljaa tai tuovat sitä jauhet
tavaksi esim. ulkopuolella Harolan kylää omistamiltaan mailta, 
ei vuokraajan tarvitse tätä viljaa maksutta käyttää, tähän ei kui
tenkaan kuulu ostettu maissi». Paikoin myös lahkon omaan

213 Voionmaa, Tampereen kaup. hist. I 383 (viitteitä). Koto- eli osakastalossa 
kasvanut vilja saatiin jauhaa Perniössä ja Ähtärissä (SS); kotikulutusvilja: 
Korpilahdella ja Muuramessa (omat ker.); myytävää viljaa ei saanut va
paasti jauhattaa: Rusko ja Laitila, Korpilahti, Kivijärvi, Karstula, Seinäjoki 
(SS). Jos talonpoika omisti toisenkin talon, jolla ei ollut myllyosuutta, hän 
ei saanut sen viljaa vapaasti käyttää: Yläne, Tyrvää, Korpilahti, Ähtäri. 
Myöhemmin ostettu talo saattoi Tyrväässä aiheuttaa jauhatusoikeuden suh
teen kinaa. Kuortaneella oli lupa toisen talon viljaa jauhaa vain, mikäli 
vakinaiset vuorot siihenkin riittivät (SS). — Esikuva jauhatusoikeuden ra
joittamiseen osakastaloon voitiin nähdä RK:Ji 16: 2 määräyksessä: »Jos jo l
lakin on talo toisessa Läänisä, Kihlakunnasa eli pitäjäsä, älköön kuljettako 
mitän yhteisydestä siihen taloon, joka siitä ulkona makaa».



267

hallintaan jääneissä myllyissä ruvettiin kieltämään vuoron luovu
tus vieraille.214 Näin oli asian laita varsinkin, kun myllärin palk
kaedut olivat kysymyksessä. Vuokraus- tai myllärin palkkaus- 
suhde johti myös sellaiseen rajoitukseen, että osakkaat saivat 
jauhattaa tullitta vain määräaikoina. Niinpä Someron Tanttilan 
vuokrasopimuksessa 1842 (s. 323) määrättiin, että osakkaat sai
sivat tullitta jauhattaa keväisin yhden vuorokauden koko osuutta 
kohden, puolen osuuden omistajat puolen vuorokautta, mutta 
syksyllä tapahtuvasta jauhatuksesta piti osakkaiden maksaa täysi 
tulli. Vähänkyrön Merikaarron myllyissä taas osakkaat saivat 
tullitta jauhattaa vain talvisin, Hämeenkyrössä vain joulun edellä 
pari viikkoa. Yleistä myös oli, että jälkeenpäin joko lahkonosan 
tai myllärin kustantamien suurima- ja kuorimakivien käytöstä oh 
osakkaidenkin maksettava tulli.215

Myllyn vuokraus aiheutti usein osakkaiden tullittomaan jau- 
hatusoikeuteen myös kokonaisjauhatusmäärää koskevia rajoituk
sia. Niinpä Tammelan Portaan lahkon jäsenet saivat vuoden 
1895 sopimuksen mukaan vuosittain jauhattaa ilman tullia 30 tyn
nyriä manttaalia kohti. Kun Kiukaisten Eurakosken Idänpuo- 
leinen mylly 1907 vuokrattiin, sovittiin kyllä, että osakkaat sai
sivat maksutta jauhattaa kaiken omalta tilalta saadun viljan ja 
käyttää suurimokiveäkin tarpeen mukaan, mutta vehnäkivillä oli 
kukin oikeutettu jauhattamaan tullitta vain yhden tynnyrin vuo
dessa. Samassa koskessa sijaitsevan Lännenpuolen yhteismyllyn 
osakkaille taattiin v:n 1932 vuokrasopimuksessa oikeus jauhattaa 
vuosittain koko vuoroa kohti ilman palkkiota 200 hl, mistä mää
rästä neljännes ohrasuurimakivillä. Sovittiin vielä, että jos 
vuokraaja laittaa myllyyn kaurankuorimakoneen, osakkaat saavat 
sillä valmistaa kauransuurimoja vuosittain 10 hl koko vuoroa 
kohti. —  Luopioisten Kouvolan myllyssä, joka oli joutunut myl
lärin omistukseen, eräs talo sai jauhattaa tullitta kaiken viljansa, 
neljä muuta taloa 25 tai 15 tynnyriä. Kun kosken vesivoima vä
heni, niin että täytyi ottaa avuksi konevoimaa, tulliton jauhatus 
jäi kokonaan pois, mistä nähdään, että se oh tavallaan ollut kos

21« Halila, Iitin hist. 659. — TMA L.Kontt. A.D. 1858 W n:o 34. Omat ker. Pun
kalaitumella (Ryskarin mylly). Kiukaisten Harolan lahkon paperit.

215 SS: Hämeenkyrö (Holmström). Virtanen, Kuvauksia 75—6. SS: Kankaanpää. 
Aaltonen, LH 139.
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ken korvausta ja eri talojen määrät manttaalista riippuvia. Hi
mangan Saha ja Mylly Oy, joka omistaa entisen Lahensuun seura- 
myllyn, antaa »vapaakäyttyä» 22 entiselle osakastalolle yht. n. 
100 hehtoa.216 Paikoin vapaa jauhatus koskee vain yhtä vilja
lajia, Laihialla esim. eräässä tapauksessa tiettyä kauramäärää. 
Tarkkailun vuoksi oli Huittisten Salkinkosken lahkon osakkaiden 
ilmoitettava, paljonko kukin oli jauhattanut.217

Kun lahkot rupesivat tarvitsemaan myllyn korjauskustan
nuksiin myllykassaa taikka viljaa, alettiin osakkailtakin kantaa 
usein puoli tullia taikka ainakin osa siitä, mitä vierailta perittiin. 
Siten Punkalaitumen Haviokosken lahkonmyllyn osakkaat mak
soivat tullia 5 p säkiltä, kun vieraat suorittivat 30 p. Pohjan
maalta on pari tiedonantoa siitä, että osakkaat maksoivat puolen 
tullia.218 Johtuen myllylahkon varoista sekä siitä, oliko mylly 
jäänyt lahkon omaan haltuun, taikka myllärin palkka- tai vuokra
suhteesta, oli myös tapauksia, että osakkaat maksoivat täyden 
tullin, saman, joka perittiin vierailta.219

21« Aaltonen, LH 141. Kiukaisista omat ker. (Heikkilä ja Suomela) sekä lahko
jen paperit. Vanhaa Satakuntaa 512 (Kokemäki). Omat ker. Luopioisista 
(Hyöki). SS: Himanka. — Monista muista tapauksista, joissa osakkailla oli 
rajoitettu jauhatusoikeus, on tieto jauhatusmäärästä epämääräinen. SS: 
Mouhijärvi (tietty säkkiluku), Hämeenkyrö (Holmström:» niin ja niin monta 
hehtoa jauhatusoikeutta»), Pihlajavesi (sovittu viljamäärä), Kivijärvi 
(sovittu tynnyrimäärä manttaalia kohti), Laihia, Huittinen (Oja- 
aho). — Kun Jyväskylän pitäjän Tourunjoen lahkonmylly joutui 1874 
Lohikosken tehtaalle, osakkaat saivat jauhattaa tehtaan myllyssä tullitta saman 
viljamäärän kuin olisivat lahkonmyllyssäkin jauhattaneet (Repo, Jyväskylän 
kunnan hist. 311—2). Himangan Kannuskylän myllyseura, jossa oli kaksi 
osakasta, pidätti myllyn myydessään vapaakäytön »vissiin tynnyrimäärään 
asti» (SS: Pöyhtäri).

217 SS: Laihia. Omat ker. Huittisista.
218 Omat ker. Punkalaitumelta (Lähti ja Tuominen). Kontturi, Kyrön joki

varren kylien ammattilaisista 90. Nurmijärven Klaukkalan myllyssä, 
joka on vuokraajan hallussa, maksaa 4 talollista puolen tullia, 2, jotka 
omistavat kosken ja ovat pääosakkaita, saa jauhattaa ilmaiseksi (.Aaltonen, 
Nurmijärvi 126). — Kun Eurassa vuokrattiin 1904 Kauttuan Alinen mylly, 
sovittiin pysyvät jauhatusmaksut osakkaille, nim. ruishehdosta 20, kauroista 
15, kaura- ja ohraryyneistä 50 sekä viimeksimainittujen jauhattamisesta 30 
p. Ne lienevät olleet käypiä hintoja alempia (lahkon paperit).

219 SS: Kuhmoinen, Lapinjärvi, Pyhtää, Seinäjoki, Laihia. Pertunmaan läänin
myllyn osakkaat ovat v:sta 1932 maksaneet tullin, jonka tuloista on muo
dostettu myllykassa. Saman pit. Lepsalan myllyssä osakkaat maksoivat 
tullin, mutta jaossa he saivat siitä osan takaisin (omat ker., Joel Haapa
koski). Myös Mäntsälän Hirvihaaran myllyssä (omat ker.), Kahila, Piir
teitä Asikkalan kyläelämästä 40.
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Aikain kuluessa osakkaiden tullittoman jauhatusoikeuden 
merkitys ja reaaliarvo suureni, mikä oli omiaan johtamaan myl- 
lynvuokraajan ja lahkon väliseen ristiriitaan. Tästä Forssan Ku
halan myllyriita v:lta 1931 tarjoaa kuvaavan esimerkin. Osakkailla 
oli vuotuinen rajoittamaton jauhatusoikeus, huolimatta siitä, että 
kaikkien tilallisten osakkuus ei ollut yhtä suuri. Vuokraaja, Oy. 
Forssa, tahtoi tästä vapautua. Sen puolelta huomautettiin, että 
kun aikanaan osakkaille järjestettiin vuorot, edellytettiin, että 
myllyn jauhatuskyky ja sen mukaan myös osakkaiden jauhatus
oikeus oli rajoitettu. Mikäli osakkaiden jauhatustarve kehitty
neiden olojen vaikutuksesta on noussut suuremmaksi kuin siihen 
määrään, mistä 1845-vuoden sopimuksessa sovittiin, vuokraaja nyt 
katsoi, ettei se ollut velvollinen sitä tyydyttämään. Vuokraajan 
mielestä jauhatusvelvollisuuden ylimmän rajan määräsi myllyn 
kunto ja vesivoiman määrä sellaisena kuin ne olivat sopimusta 
tehtäessä. Tätä ylintä rajaa oli säännöllisesti ylitetty. Laskelma 
osoitti, että osakkaat olivat vuosina 1927— 30 keskimäärin vuotta 
kohti jauhattaneet n. 5.350 hl erilaista viljaa, mihin tarvittiin 
keskimäärin 53 kahdeksantuntista työpäivää. Kihlakunnanoikeus 
bylkäsi yhtiön kannan, koska 1845-vuoden sopimuksessa osak
kaille oli taattu osakkaiden viljan tulliton jauhattaminen, mitään 
tiettyä tynnyrimäärää asettamatta.220

f. Myllytulli eli jauhatusmaksut.

Tullimyllyissä, joille valtiovalta jo varhain keskiajalla tahtoi 
antaa yksinoikeuden ainakin niiden viljan jauhattamiseen, joilla 
ei itsellään ollut myllyjä, otettiin jauhatuspalkkio eli tulli osana 
viljasta, säkin suusta ennen jauhattamiseen ryhtymistä. Jo 1416 
oli tiiliin määräksi säädetty joka 18. kappa. Näyttää siltä kuin 
talonpojat, jotka olivat tottuneet korvauksetta jauhattamaan vil
jansa joko omissa taikka naapureittensa myllyissä, eivät ensin olisi 
hyväksyneet tullinkannon oikeutusta. Ruotsista on keskiajalta 
mainintoja, etteivät talonpojat olisi halunneet tullia maksaa, ja 
Suomestakin on eräitä siihen viittaavia tietoja, nim. Sääksmäen 
myllyriitojen yhteydessä v:lta 1420 ja 1469 (s. 18) sekä Viipurin

220 Tammelan khl.-oik. pöytäkirjat 3. 6. 1931.
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puolen talonpoikien valituksessa 1634; nämä väittivät näet heiltä 
kannettavan kaksinkertaista jauhatusveroa, minkä johdosta vi
ranomaisten oli heille selitettävä, että valittajat olivat sotkeneet 
yhteen kaksi eri asiaa, manttaalirahat ja myllyn omistajalle tule
van jauhamismaksun.221

Mainitusta Viipurin puolen talonpoikien valituksesta v:lta 
1634 käy myös selville, että siihen aikaan kannettiin Ykspään 
kruununmyllyssä myllytullina kuudestoista osa tynnyriltä. Tämä 
merkitsi 2 kappaa sellaisesta tynnyristä, johon luettiin 32 kappaa 
ja jota edelleen näkyy käytetyn, vaikka v:n 1602 voutisäännön 
mukaan tynnyrin piti vetää 31 kappaa. —  Muutamia vuosia aikai
semmin kenraalikuvernööri Gabriel Oxenstiema oli esittänyt, että 
jauhatuspalkkio olisi vain kappa tynnyriltä, mutta ehdotusta ei 
sillä kertaa hyväksytty,222 Rahvaan tekemään uudistettuun vali
tukseen, jossa oli huomautettu, että »kappa viljatynnyriitä riittäisi 
myllärin palkaksi», vastasi kuningas 1675 viittaamalla vain siihen, 
että tullikapan suuruuden suhteen on noudatettava v:n 1665 mää
räyksiä, jotka koskivat mittoja ja painoja ja joissa 2 kapan tulli 
oli vahvistettu,223 Eri puolilla maata tullikapan suuruus näyttää 
silti olleen erilainen. V . 1686 aateli valitti tästä ja anoi tullimää- 
rän suhteen jotakin sääntöä, »esim. samaan tapaan kuin Tukhol

221 Rydin, Det svenska skatteväsendets utveckling 25 (säädöksen 11. §), 99. FMU 
II 270, IV 326. Hildebrand, Sveriges Medeltid, I 218. Melander, Suomen ynnä 
Käkisalmen läänien ja Inkerin veroista 544—5, aliviite. Jutikkala, Kartano
ja rälssitalonpojat Jokioisissa 171: Heikki Simonpoika Tuomola Jokioisten 
Niemeltä haastoi 1780-luvulla kartanon isännän käräjiin siitä, että tämä 
Vaati häneltä kartanon myllyssä jauhetusta viljasta tullia, mikä muka ei 
sisältynyt entisistä ajoista maksettuihin veroihin. Kävi selville, että 
Niemellä ja parilla muulla kylällä oli ollut v:een 1748 oikeus pitää omaa 
myllyä maksamalla kartanoon puoli tynnyriä viljaa talolta. Tätä ei kui
tenkaan todistettu. — Tämäkin tapaus tavallaan osoittaa talonpoikien vas
tahakoisuuden viljatullien maksuun.

222 Melander, m.t. 545, 531.
223 Stierman, .Alla riksdagars och mötens besluth II 1732 § X. — Stierman, 

Handling utaf Kongi. Bref, Stadgar — III 309—17 (Placat om Mätt och Wigt 
1665). Siinä vahvistetaan viljatynnyrin suuruudeksi 56 kannua, kuten se 
vanhastaan on ollut, tynnyrissä on 2 pannia, pannissa 4 nelikkoa (neljän
nestä) taikka toisin mitoin 32 vatia eli kappaa, siten että kapassa on 1 % 
kannua, nelikossa 4 kappaa eli 7 kannua. Tällaisesta tynnyristä kannetaan 
rukiin, ohran, kauran, nisun ja herneen jauhatuksesta 2 kappaa, pannista 
kappa, puolesta pannista puoli kappaa, mallastynnyristä 3 kappaa ja-pannista 
1% kappaa. Lopuksi mylläreitä kielletään käyttämästä suurempia kuin tie- 
doksipanossa mainittuja oikeita kappoja.
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massa on käytännössä». Vastauksessa kuitenkin vakuutetaan, 
että »tullikappa on kaikkialla säännöstelty ja missä erikoistapaus 
antaisi syytä valitukseen, asiasta voidaan tehdä esitys maaher
ralle». Turun ja Porin läänissä oli 1690 vahvistettu jauhatus- 
taksaksi kappa tynnyriltä.224 V. 1723 anottiin talonpoikien taholta, 
että koko valtakuntaan määrättäisiin yhtenäinen tullikappa, mutta 
hallitus huomauttaa, että se ei käy päinsä, koska kunkin maa
kunnan erikoisolot on tässä otettava huomioon. Viranomaisten 
on kuitenkin laadittava tullikapan suuruutta koskeva sääntö joka 
maakuntaa varten. Kun hallitus samalla hylkäsi rahvaan pyyn
nön, että myllärien pitäisi vannoa vala, osoittaa tämä, että talon
poikain mielestä tullikapan vaihtelevaisuuteen oli syynä myös 
myllärien epärehellisyys, ja siitä syystä nuo valitukset niin usein 
uusiintuivat.225 Lopulta 1700-luvun puolimaissa määrättiinkin jau- 
hatuspalkkioksi kappa tynnyriltä, kuten asetuksissa v:lta 1748 ja 
1766 säädettiin. Kapan tulli jäi sitten pysyväksi jauhatuspalkkion 
määräksi ja sitä yleensä myllyjen verollepanotilaisuuksissa nou
datettiin, joskin poikkeuksia on, esim. 1867, jolloin Korpilahdella 
Muuramen lahkon myllyssä laskettiin myllyvero %  tullikapan 
perusteella, miksi tulli oli ilmoitettu.226

Oli luonnollista, että tullimyllyjen antamaa esimerkkiä seu
rattiin, kun lahkonmyllyt saatuaan tullimyllynoikeudet alkoivat 
kantaa laillista jauhatuspalkkiota. Muistitiedon mukaan oli ylei
simpänä myllytullina kautta Suomen juuri kappa (32-kappaiselta) 
tynnyriltä, ainakin rukiista, mutta usein muistakin viljalajeista, 
jotka kertaalleen jauhatettiin.227 Suurimoiden valmistamisesta ja

224 Stierman, Alla riksdagars och mötens besluth III 1965 § XVII. Bonsdorff, 
Debiterings- och beskattnings-verket 166. Erixon, Skultuna bruks hist. 
II 532 (maaherra Rälambin ehdotus 1690-luvulla tullin ottamisesta painon 
mukaan, minkä vuoksi tullimyllyt olisi velvoitettava hankkimaan vaakoja). 
Myöhemmistä vaakojen hankintaa koskevista määräyksistä mm. 1748: 
Modee, Utdrag IV 2584—5. Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 462.

225 Stierman, m.t. III 2457 § LIU. Rydin, Det svenska skatteväsendets Ut- 
veckling 173 (rahvaan valituksia 1739 ja 1743).

206 Modee, Utdrag IX  § 9, 184—6, § 3, 166—7. Rydin huomauttaa (173), että v:n 
1748 asetus salli ottaa huonosta viljasta enemmän. — Esim. Jokioisten kar
tanon myllyn tuottoarvo 1752 (Aaltonen, Jokioisten teollisuuslaitokset 270). 
Muuramen myllyn arkisto.

227 Seuraavat tiedot, jotka koskevat kapan suuruisen myllytullin ottamista 
ruistynnyristä, ovat SS:n kokoelmissa, paitsi erikseen sulkeissa mainitut: 
V  a r s i n a i  s-S u o m i: Perniö, Lieto ym. pitäjät, Kalanti, Suomus
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kuorittujen jauhojen myllytyksestä, jotka kumpikin vaativat kak
sinkertaisen työn, kannettiin myös kaksinkertainen tulli, siis 2 
kappaa.228 Olipa taksa paikoin kolminkertainenkin 229, mikä ku
vastaa suurimo- ja lesejauhatuksen uutuutta, voipa sanoa sen ylel- 
lisluonnetta. Tynnyri- ja kappalasku on paikoin sitkeästi pysynyt 
kansan keskuudessa ja siis lahkon- ja syrjäisissä yksityismyllyis- 
säkin käytännössä, mutta sen jälkeen, kun metrijärjestelmä 1892 
tuli yleisessä liikkeessä viralliseksi, hehtolitra- ja litralasku tun
keutui vähitellen myös mylly tullin alueelle. Jauhatuspalkkio 
samalla eneni, kun tullia ruvettiin ottamaan 5 litraa viljaheh- 
dolta2S0, kuorimakoneen käyttämisestä sen lisäksi korotusta, joka 
tavallisesti oh yhtä suuri kuin perustulli2S1.

Mutta täsmällisen ja voisipa sanoa »virallisen» jauhatustak- 
san ohella käytettiin ilmeisesti jo vanhastaan alempia ja yleensä 
vaihtelevampia jauhatuspalkkioita. Ensinnäkin niissä tapauksissa, 
joissa kappa-tynnyri-laskua noudatettiin, ei aina pidetty väliä, 
vaikka säkki, jolla vilja myllyyn tuotiin, veti enemmän kuin tyn
nyrin. »Tynnyrin säkkejä ei mitattu, tulli oli aina kappa, vaikka 
säkki oli suurempikin», sanottiin Tammelassa, ja samaa ilmoite
taan muualtakin Hämeestä; »säkkiä» jopa pidettiin hyväksyttynä

järvi (Virtanen, VS 30), Koski T.l. (omat ker., Saarinen). S a t a k u n t a :  
Viljakkala, Hämeenkyrö. H ä m e :  Lounais-Häme (78), Sääksmäki (Sääks
mäen pit. hist. 457), Lammi (omat ker.), Hollola, Nastola, Pertunmaa (omat 
ker.), Korpilahti (kappa 4 karpiolta mitä viljaa hyvänsä, omat ker.), 
Toivakka (Rutakoski, omat ker.), Kivijärvi. U u s i m a a :  Nurmijärvi (130), 
Pukkila, Lapinjärvi. P o h j a n m a a :  Seinäjoki, Laihia, Iso- ja Vähäkyrö 
(Kontturi, Kyrön jokivarren kylien ammattilaisista 90), Haapavesi ja Ni
vala. — Liedon tiedonannossa mainitaan, että kapan tulli koski kaikkia 
viljalajeja, Laihialla myös kaurojen ja ryynien myllytystä sekä Nivalassa 
ohrien. — Jauhatuspalkkiosta käytetään meillä tullin lisäksi vielä erilaisia 
nimityksiä: Somemiemellä rahti, Punkalaitumella prahti, Kokemäellä ja 
Pohjanmaalla f rahti (LH ja SS: Punkalaidun ja Laihia).

228 SS: Perniö, Hollola ja Asikkala, Nastola, Kivijärvi, Laihia (ohrajauhoista 
2 kappaa). Kontturi, m.t. 80 (ohra- ja kauratynnyristä). Aaltonen, Nurmi
järvi 130 (kräälijauhojen teosta 2 kappaa), LH 78 (kuorimakoneen käy
töstä tavallisesti 2 kappaa). Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 458.

229 SS: Mouhijärvi (3-kertainen), Sääksmäki, Pukkila ja Lapinjärvi, Seinäjoki 
(kaikki suurimoista). Myös Lounais-Hämeessä otettiin paikoin kuorima
koneen käytöstä 3 kappaa (LH 78). Lammin pappilan myllyssä otettiin 
talkkunajauhoista 3 kappaa tynnyriltä (omat ker., K. Kesäjärvi).

230 SS: Viljakkala, Kivijärvi ja Karstula. Aaltonen, Nurmijärvi 130.
231 SS: Kivijärvi ja Karstula (ryyneistä 10 litraa), Aaltonen, LH 78 (Tammelassa 

kuorimakoneen käytöstä 10 1.), Nurmijärvi 130 (kuorimisesta 8 1. hehdolta).
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tilavuudenmittana.232 Toisekseen oli eräissä myllyissä palkkio 
jauhatuksesta vain puoli kappaa tynnyriltä,233 taikka vastaavasti 
2— 3 litraa hehdolta.234 —  Paikoin Hämeessä ja Satakunnassa käy
tettiin vanhanaikaisia mittoja. Siten Tammelassa otettiin 1800- 
luvun jälkipuoliskolla yleisesti ruistynnyristä 3 »tooppia» (2 »toop- 
pia» =  Yi kappaa); Kokemäellä otettiin tulli »vadilla», joka veti 
n. 4 litraa, ja Hämeenkyrön Mahnalan myllyssä pistettiin hehdon 
säkistä tullijyviä 3 »lapiollista» ä n. V2 kg- Itä-Suomessa (Ilo
mantsissa) otettiin jauhatuspalkkio (»tulelot») vähäisistä vilja- 
eristä ns. tullikupilla, joka oli n. 2 kahvikupin suuruinen; yksi 
kupillinen nelikolta vastasi kappaa tynnyriltä.235 Tämä tullimäärä 
koski pääasiassa vain ruista; muista viljalajeista ja ryynien teosta 
taksa tavallisesti oli isompi, kuten tynnyrilaskussa jo huoma
simme.236 Toisinaan kuitenkin otettiin sama taksa kaikista vilja

232 Aaltonen, LH 78. SS: Hollola ja Asikkala (säkki ja kappa, vaikka säkki 
olisi ollut suurempikin), Laihia. Tammelassa käytettiin 20 kappaa vetäviä 
»rohlinsäkkejä» (Aaltonen, Mylly erämaassa 44). — Kun paikoin Itä-Suo
messa myllytulli laskettiin 40 kapan erässä, lienee saatu venäläisestä 
»jauhomatosta», se kun vastasi 40 kappaa.

233 SS: Mouhijärvi, Ikaalinen (Uusitalo), Virrat, Sääksmäki (O. Kallio), Laihia 
(% kappaa säkistä), Virtanen, VS 30 (Suomusjärvi ja Koski T.I.), Kuvauksia 
76 (Vähänkyrön Merikaarto).

234 SS: Ikaalinen (% kappaa hl:lta), Sääksmäki (Helminen, 21/s 1.), Hauho 
(Leppäniemi, 3 1.), Äänekoski (4 1.), Pertunmaalla otettiin Paloniemen myl
lyssä 2—2% 1., ohrista kappa (omat ker.).

235 Niistä Tammelan myllyistä, joissa oli käytännössä 3 »toopin» tulli, mainitta
koon Mustialan kartanon omistama Myllykylän mylly sekä Pihtikosken, 
Torajärven ja Turpoon myllyt (Aaltonen, LH 78, omat ker., Otto Peltonen). 
SS: Kokemäki (Väinölä), Hämeenkyrö (Holmström). Vrt. viitteessä 223 
mainittua v:n 1665 mitta-asetusta. Ilomantsista mainitsee Nirvi, että tulli 
muuten oli sama kuin lännessä: kappa jauhatukselta, 2 kappaa ohratynny- 
rin ryynityksestä ja kaurojen survituksesta. — Salmin Räimälässä otettiin 
Jokelan yksityismyllyssä jauhatuspalkkiota funtta ( =  vakka, 2% kg) sä
kiltä (ä 60 kg), kaurasäkiltä kanna. Vienan Karjalassa oli Rukajärven 
kirkonkylässä jauhatuspalkkio funtta nelikolta, Lempaalassa otettiin ohrista 
kuorintapalkkiota 4 vakan säkiltä yksi vakka (SKS: S. A. Virtanen).

236 SS: Ikaalinen (ryyneistä kappa), Hauho (Leppäniemi, 6 1. »räälistä» ja ryy
neistä), Äänekoski (kauroista ja ohrista 5 1.), Laihia (rukiista puoli, ohrista 
koko kappa säkiltä), Haapavesi (rukiista kappa, ohrista 1 % kappaa), Nivala 
(ohrista enemmän kuin rukiista, määrää ilmoittamatta). Virroilla (ja Veh
kalahdella), joista paikoista ilmoitetaan viljanjauhatuspalkkion olleen puoli 
kappaa tynnyriltä, otettiin suurimoiden teosta koko kappa (SS). T.l. Kos
kella, jossa ruis- ja ohratynnyristä perittiin puoli kappaa, otettiin kauroista 
koko kappa (Virtanen, VS 30). Muuramesta ilmoitetaan, että suurimoiden 
teossa jätettiin kuoret tullista (SS). Tammelassa otettiin Mustialan karta
non myllyssä suurimakauroista 1880-luvulla 2 kappaa tynnyriltä, välistä 
kaurat täytyikin käyttää 4 kertaan, elleivät ne olleet kuivia (omat ker.),

18
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lajeista.237 —  Ruotsissa tullimaksut olivat paikoin: suuremmat, 
esim, Skultunassa 2— 3 kappaa tynnyriltä, 1 *4 kappaa rouhejau- 
hoista ja 4 kappaa suurimoista.238

R a h a t u l l i  näyttää isoissa tullimyllyissä olleen jo vanhas
taan käytännössä, ainakin vaihtoehtoisena. Siten oli asian laita esim, 
Espoon kuninkaankartanon tullimyllyssä v:sta 1568. Helsingin ku
ninkaankartanon tilit v:lta 1586, joissa on luettelo kaikista jauhat- 
tajista, osoittavat jauhatuspalkkiota kannetun ruistynnyristä yksi 
äyri ja ohrista (malt) puoli äyriä.239 V :n 1748 asetuksessa oikeu
tetaan käräjät vahvistamaan jauhatuspalkkio rahassa, »erityi
sesti kalliina aikana».240 Vöyristä tiedetään, että siellä 1753 kan
nettiin tullia 12 ja 16 kupariäyriä tynnyriltä, Porvoon seudun myl
lyissä 1754 niinikään 16 kupariäyriä. Korsholman vankilan myl
lyssä oli v. 1823 ruistynnyrin jauhatuspalkkio 75 kopeekkaa, sur- 
veista 40 kopeekkaa ja suurimoista rupla tynnyriltä.241

Yleisen rahanniukkuuden johdosta ja luontoistalouteen tottu
neina talonpojat kuitenkin vain hitaasti mukautuivat rahatulliin. 
Kaksi seikkaa sitä kuitenkin edisti. Ensinnäkin kartanon- ja ns. 
kauppamyllyt alkoivat kantaa rahatullia suurimoiden ja kuorit
tujen vehnäjauhojen valmistuksesta. Vääksyn kartanon myl
lyssä jauhettiin 1850- ja 1860-luvulla vehnää vain rahakorvausta 
vastaan (70 kopeekkaa tynnyriltä), samoin valmistettiin suurimot 
vain rahakorvauksesta. Samaan aikaan tehtailija Wahren ynnä 
monet muut yksityisyrittäjät ainakin hinnoittelivat suurima- ja 
lesejauhatuksen myllyissään rahana.242 Eräitä vuosikymmeniä
237 Muurame (omat ker.). Vääksyn kartanon myllyssä otettiin 1800-luvun puoli- 

maissa myllytullia kymmenes osa rukiista, ohrista ja kauroista (Jutikkala, 
Vääksyn kartanon hist 170). SS: Lieto ym. pit., Laihia (Kotkanen).

23s Erixon, Skultuna bruks hist. II 532.
239 Ramsay, Esbo socken och Esbo gärd I 311 (tulli kannettiin rahana, ru

kiina ja joinakin vuosina kauroina sekä useina vuosina myös silakoina). 
Helsingin kuninkaankartanon tilit v:lta 1586 (VA 127—8). — V. 1634 esitti 
Äke Oxenstiema, että Viipurin Ykspään kruununmyllyssä kannettaisiin 
ruistynnyriltä 4 äyriä, mihin kamari ei kuitenkaan suostunut, koska tullin 
arvo olisi siten alentunut (Melander, m.t. 544—5, aliviite).

240 Mod.ee, Utdrag IV 2584. Bonsdorff, m.t. 166 (vastoin myllynomistajain tah
toa ei mylläri kuitenkaan saanut ottaa rahatullia jyvien asemesta).

241 Akerblom, Vörä sockens hist. I 331. Vankeinhoitohallituksen arkisto VAtssa: 
Korsholman käsimyllyn tilit 1823—46 (1840-luvulla maksettiin jauhatuspalk
kiota ohransuurimoista 28 viljasta 2 1 3/i sekä maltaista ja surveista 
11 3/ 7 kopeekkaa). Myllyasiakirjoja II: 1—6.

242 Jutikkala, Vääksyn kartanon hist. 170. Kaukovalta, Forssan Puuvillateh
taan hist. 100.
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jälkeen päin, kun lahkonmyllyissäkin päästiin sille kehitysasteelle, 
että niissä oli kuorimakoneet ja seulalaitteet, perittiin niissä mie
lellään suurimoiden ja sihtijauhojen valmistuksesta rahatulli.243 
Muutoin vaihdettiin viljatulli rahaan varsinkin köyhinä vuosina, 
esim. v:n 1918 elintarvikepulan aikana,244 samoin oli tapana, että 
itselliset ja muut, joilla oli vähän viljaa taikka joiden oli se koko
naan hankittava ostamalla, saivat maksaa jauhatuspalkkion ra
hana245. Myllärikään ei välittänyt ottaa tullia viljana, jos se oli 
huonoa.248

Näin rahatulli vähitellen yleistyi. Eri aikojen taksat —  joh
tuen myös viljan kunkinkertaisesta markkina-arvosta —  kuvas
tavat rahanarvon ja hintatason vaihteluja Venäjän rahan aikana, 
ennen vuotta 1865, muistetaan rahatullin olleen 5 kopeekkaa säkil
tä (Tarvasjoki). Jossain jalkamyllyssä se oli myöhemmin niinkin 
halpa kuin 5 penniä säkiltä,247 mutta yleisimmin jauhatuspalkkio 
1800-luvun jälkipuoliskolla vaihteli 15 ja 30 p:n välillä.248 Suuri
moiden tekopalkkio oli rahana maksaen jopa 5— 6-kertainen.249 
Sotavuosina 1914— 19 rahatulli sitten yleisesti nousi 40— 60 pen

213 SS: Perniö, Kalanti. Aaltonen, Sammatti 12 (suurimoiden teosta aina rahatulli).
244 SS: Hollola (Mäkelä: vain elintarvikepulan aikana rahatulli), Nousiainen 

(hyvinä viljavuosina mylläri halusi parhain rahatullia), Ikaalinen (Uusitalo: 
rahatulli käytäntöön maailmansodan aikana), Ähtäri (köyhinä vuosina 
raha), Keuru ja Multia (v. 1918 rahana), Seinäjoki (milloin jauhattaja tah
toi säästää viljaansa) sekä Karstula ja Kivijärvi (rahatulli, kun oltiin 
korteilla). Aaltonen, LH 79 (rahatullia alettiin ottaa entistä enemmän sota
vuosina, jolloin vilja oli ahtaalla).

245 SS: Loimaa (»rahalla makso ne, kun oli ostovilja tai vähän viljaa»), Laihia 
(Kotkanen: itsellisiltä rahana, talollisilta viljana, ja Mäki: ostovilja rahalla). 
Aaltonen, Nurmijärvi 130. Somemiemen Kopilan myllyssä perittiin itsel
lisiltä rahatulli (Voipaala, Somemiemen yhteiskunnallisista oloista).

246 Omat ker. Tammelasta (O. Peltonen). SS: Rovaniemi (ainoastaan ala- 
arvoisesta viljasta vaadittiin rahatulli).

247 SS: Tarvasjoki, Kuhmoinen. Omat ker. Punkalaitumelta (Juho Lähti ja 
Vilho Tuominen).

248 SS: Tarvasjoella myöhemmin 20 p, Perttelissä rukiista 20 p hl, kauroista 
15 p, Punkalaitumella 15 p tynnyriltä, Tyrväässä oli vanha taksa 20 p 
säkiltä, Kiukaisissa 30 p säkiltä, 60 p ’puntullisesta’ , Kuhmoisissa 25—35 p 
rukiista, 15—20 p kauroista säkiltä, Kuortaneella 30 p tynnyriltä, 1 penni 
kapalta; Metsämaalla ensin 20, sitten 30 p säkiltä, Huittisissa 15—20 p 
säkiltä Suttilan myllyssä, 25 p Sulkinkosken ja .Aro-ojan myllyissä. Punka
laitumella 30 p, penni kapalta, Reinin tuulimyllyssä vain 15 penniä säkiltä, 
Kannaston myllyssä 10 p säkiltä ja Koskella T.l. 30 p (omat ker.).

249 SS: Tarvasjoella 1 mk säkiltä, Punkalaitumella 1 mk tynnyriltä, Kuhmoi
sissa viljan jauhatus 5 p, ryynit 30—40 p.
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niin hehdolta,250 ja rahanarvon suuren alentumisen jälkeen 3— 6 
markkaan, suurimoista 9— 11 mk:aan hldta. 1930-luvulla siirryt
tiin aivan yleisesti rahatulliin, jota otetaan viljan painon mukaan. 
Sen vuoksi myllyihin on lopulta saatu vaa’at, mihin päämäärään 
1600-luvulta lähtien turhaan oli koetettu monin säädöksin päästä 
(s. 271).251

Rahatullin kantaminen lahkonmyllyissä, joissa tulot kertyivät 
lahkon hyväksi, oli vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla vierasta, jopa 
suorastaan kiellettyä, minkä vuoksi sen käyttämisen sanottiin ole
van salakähmäistä. Pelättiin näet, ettei myllärin tarvinnut raha- 
tullia tilittää, koska tarkkailu sen suhteen oli mahdoton. Sitä 
mukaa kuin myllärit rupesivat vuokraajina tai palkkasuhteensa 
nojalla jauhattamaan omaan laskuunsa, rahatullikin muuttui luval
liseksi ja julkiseksi.252 —  Vilja- ja rahatulli olivat muistitiedon 
mukaan rinnakkain käypiä, maksajan halusta riippuen. Jotta 
kuitenkin rahatulli pysyisi oikeassa suhteessa viljan kunkinker- 
taiseen arvoon, saatettiin viljan hintaa pitää rahatullin perus
teena. Siten laskettiin Konnevedellä jauhatusmaksut 5 % :n mu
kaan käyvistä viljanhinnoista. Paikoin taas jyvätulli perustui 
käypiin rahana suoritettaviin maksuihin. Sammatissa noudatet

250 SS: Somemiemellä 40 p ruis-, kaura- ja 50—69 p suurimatynnyriltä, 
»sihtaaminen ja kräärääminen» 1:50, Toivakassa 50—60 p, ryyneistä —:90— 
1:— hl, Kälviällä —:60—1:— ruistynnyriltä ja eläinjauhoista, 2:— ja enem
män ryyneistä ja kuorituista jauhoista, Kalajoella —:50—1:—, sitten 80—90 p, 
Haapavedellä 60 p rukiista, 60—70 p ohrista ja 1 mk kauranryyn. tynnyriltä.

251 SS: Hämeenkyrössä 4 mk ruis-, 3 kaurahehdolta, 10 mk ohran kuorimisesta 
ja jauhatuksesta: Kankaanpäässä hehdolta 4 mk tuoreista rukiista ja kau
roista, 3 mk kuivista, 7 mk kuivista ohransuurimoista, 10 mk tuoreista; 
Kivijärvellä 6 mk ruis-, 4 mk kaura-, 12 ohra- ja 12 suurimohehdolta, Y li
torniossa 10—11 mk tynnyriltä. — Lounais-Hämeessä perittiin yleisesti ruis- 
hehdolta 5 mk, paikoin vain 4, kuten kauroistakin. Kun lisäksi tuli kuori- 
makoneen käyttö, tulli kohosi 9—10 mk:aan (LH 79). Metsämaan Korven
kylässä oli tulli 1929 3 mk hl:n säkiltä, Pertunmaan Paason myllyssä 4 mk, 
Pertunmaan lääninmyllyssä 1932 jauhettiin kauppiaille 7 p kg (omat ker.). 
Korpilahden Korpijoen lahkonmyllyssä tulli korotettiin 1922 myllärin pyyn
nöstä osakkailta 1 mk:ksi hl, vierailta otettiin enemmän. Y. 1929 määrättiin tul
liksi 3 mk säkiltä (lahkon arkisto). Salmin Tulemassa 70 p kg, ryyneistä 
80—90 p kg, Lempaalassa 20 kop. 80 litran säkiltä, kauroista enemmän 
(SKS: E. A. Virtanen).

262 SS: Yläne ym. pit. Aaltonen, Nurmijärvi 130 ja omat ker. Pertunmaalta 
(vain erityisellä päätöksellä lääninmyllyn mylläri sai ottaa kauppiailta 
rahatullin) sekä Mäntsälästä (Sälinkään kartanon myllyssä rahatulli kiel
letty). Myös vuokramyllyissä, joissa oli palkkamylläri, ei tullia saanut mak
saa rahana; sanottiin sen suosivan salapeliä (Aaltonen, LH 79).
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tiin tällaista liukuvaa tullia, kun ruishehdosta otettiin jauhatus- 
palkkiota niin paljon jyviä kuin 5 mk :11a kulloinkin olisi saanut, 
kaurahehdosta taas 3 mk:lla. Mylläri kulloinkin määräsi »mar- 
kongin» viljanhintojen mukaan.253

g. Tulliviljan kokoaminen ja käyttö.

Tullimyllyssä oli varmaan jo vanhoilta ajoilta lähtien ollut 
säiliö, mihin tullivilja kerättiin, mahdollisesti myös arkku, johon 
tullirahat pudotettiin. V :n 1625 mylly verosäännössä määrättiin, 
että tullimyllyihin oli hankittava pieni lukollinen kirstu, 
jonka kannessa oli läpi ja johon verorahat koottiin. Mahdolli
sesti lahkonmyllyt saivat vaikutteita tämän käytännön pohjalta; 
ainakin joskus mainitaan muistitiedoissa, että myllyssä oli tuollai
nen rahakirstu.254 Mutta kuten koko tullijauhatus oli tullikirstukin 
myöhäinen tulokas lahkonmyllyissä. Muistitiedossa sanotaan tulli- 
viljasäiliöitä laariksi, arkuksi, hinkaloksi, kirstuksi tai kirstun- 
puuksi. Se oli jaettu 2:een taikka 3:een (joskus 4:äänkin) osas
toon. Kannessa oli tavallisesti lukko,255

Kertyneet tullijyvät tulivat joko yksinään lahkon hyväksi256 
taikka niistä sai osan myös mylläri, tämän palkkasuhteista riip
puen (s, 299). Jako tapahtui tavallisesti arkun täytyttyä,257 mikä
253 Tammelan Portaan myllyssä renkolaiset maksoivat tullin rahalla, omanpi- 

täjäläiset viljalla. Hyvistä nisuista ja ohrista maksettiin tulli mieluimmin 
rahalla (Aaltonen, LH 79—80). SS: Tarvasjoki, Hämeenkyrö, Toivakka, 
Konnevesi ym. pit. Aaltonen, Sammatti 12.

264 Melander, m.t. 508.
255 Nurmijärvellä oli myllyissä ylimyllyn takapermannolla ns. tullikirstut; sei

nään kiinnitettyä isompaa tulliarkkua sanottiin laariksi, pienempää tam- 
looraksi (Aaltonen, Nurmijärvi 124). Sammatti 12 (Ylimyllyn tullikirstu oli 
ilman lukkoa vielä 1931), LH 79. SS: Ikaalinen (laari), Hämeenkyrö (Iso- 
kauppila, 3-osainen, eri torvi joka viljalle), Hämeenkyrö (Myllyharju, neli
kulmainen laudoista tehty kistunpuu), Mouhijärvi (kirstunpuu), Nastola 
(tullikistu 4 kyynärää pitkä ja 1% leveä ja 2 korkea, 3-osainen, kannessa 
reiät, näiden ympärillä kehystät), Koskenpää (4-osainen, hinkalo myös 
»kielellisille», nimilappu kullekin), Toivakka (3-osainen), Äänekoski ja 
Suolahti (pieni hinkalo, kansilukko, päällä kola =  kapea aukko), Laihia 
(frahtiarkku), Haapavesi (2-osainen, tasakantinen arkku). Virtanen, Ku
vauksia 76. Strömbom, Försök tili Hand-Bok I 100—1, Jutikkala, Sääks
mäen pit. hist. 456 (tullilaarin avaimet kartanossa, jonka isäntä joka kuun 
ensi päivänä kävi laarista mittaamassa myllärin osuuden). Virossa myös 
3-osainen kast (Kollist).

256 SS: Laitila ja Rusko, Kokemäki, Lapinjärvi, Sääksmäki, Koskenpää, Kars
tula, Kivijärvi. Omat ker. Hartolasta. Aaltonen, LH 167.

267 Aaltonen, Nurmijärvi 128, Sammatti 12. SS: Rusko, Laitila.
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useinkin merkitsi sitä, että näin jouduttiin tekemään kahdesti 
vuodessa, keväällä ja syksyllä, jauhatuskausien päätyttyä. Vähän
kyrön Merikaarron myllyissä jako tapahtui syksyisin, pyhäinmies- 
ten aikaan, jolloin tulli jauhatus päättyi. Myllyissä, joissa kävi pal
jon vieraita jauhattajia, voitiin tulli vilja jakaa osakkaiden 
kesken useita kertoja vuodessa, jopa kuukausittain.258 Paitsi myl
lärin osuutta otettiin tullikapoista päältä jaon vielä kaikki, mitä 
meni korjaustöistä johtuviin palkkoihin ja kuluihin, vieläpä .Asik
kalan Ison-Äiniön kylänmyllyssä myllymiesten kaljajauhot.259 Tä
män jälkeen loput jaettiin osakkaille —  jyvävaraston suuruudesta 
ja osakkaiden luvusta riippuen —  tynnyrin, puolen hehdon, nel- 
jännestynnyrin taikka kapan erinä. Suurissa lahkoissa jako taval
lisesti aloitettiin aina samasta talosta ja jatkettiin kierrosta, kun
nes vilja loppui, seuraavassa jaossa alettiin siitä, mihin edellisellä 
kerralla oli lopetettu.260 —  Jakoperusteena oli osuuden suuruus. 
Siten Etelä-Pohjanmaan monissa myllyissä yhden vuoron omis
taja sai kerralla kapan jyviä, kahden vuoron omistaja kaksi kappaa 
jne. Jos jyviä oli runsaasti, annettiin samalle osakkaalle yhtä 
aikaa useita kappoja. Hartolan Lepsalan myllyssä eräs osakas 
sai jaettavista jyvistä kuudenneksen, toinen neljänneksen. Tam
melan Lempään lahkonmyllyssä kukin osakas sai aina vuorollaan 
%  tynnyriä, paitsi ne talot, joilla oh puoli osuutta, vain neljännes- 
tynnyrin.261 Osakkaat, jotka yhdessä omistivat koko osuuden,

258 Virtanen, Kuvauksia 76—7. Kontturi, Kyrön jokivarren kylien ammattilai
sista 90. SS: Karstula, Laihia. Mustialan Myllykylän myllyssä kerran kuussa, 
jolloin talo sai 2 kappaa, mylläri yhden (omat ker., Peltonen). Lappeen 
Hyttilän kylästä, jossa useat Simalan talon osakkaat omistivat Myllyjoen 
ratasmyllyn, tunnetaan v:lta 1812 erikoinen tulliviljan jakotapa. Tulliviljan 
tasaisempaa jakoa silmälläpitäen nämä jauhattivat omaan laskuunsa aina 
viikon kerrallaan (Murto, Lappeen pit. hist. II 83).

259 SS: Koskenpää, Laihia (Mäki ja Seppälä, »frahtijyvistä» mylläri sai päältä- 
jaon palkkansa). Kahila, Piirteitä Asikkalan kyläelämästä 41. Virtanen, 
Kuvauksia 78 (myllärin avuksi palkatulle kivienteroittajalle päältä jaon 
kappa päivältä). Kontturi, m.t. 90—1 (tullijyvistä sai mylläri päältä jaon 
kapan rukiita ja ohria vuorokautta kohti, sitten otettiin korjaustyöntekijäin 
palkka).

260 Nurmijärvellä jaettiin tynnyrin erissä; ellei viljasta riittänyt kaikille yhtä 
paljon, jako alettiin seuraavalla kerralla ilman jääneistä (Nurmijärvi 128). 
Sammatissa jaettiin puolen hehdon (Sammatti 12). Tammelassa Lempään 
myllyssä jako aloitettiin aina Pinnin talosta (Aaltonen, LH 167).

261 Virtanen, Kuvauksia 77. SS: Koskenpää, Laihia (Seppälä). Aaltonen, LH 
167. Omat ker. Hartolasta (Haapakoski). Kahila, m.t. 41. Joutsassa (SS) 
joutuivat erään myllyn osakkaat vuosittain saamaan tullijyvistä kukin 3 hl 
rukiita ja 180 hl ohria.
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jakoivat sille tulevan erän keskenään.262 Näin jaetun tulliviljan 
mylläri tavallisesti jauhatti osakkaille ilman tullia silloinkin, 
kun tullittoman jauhatuksen rajoituksia oli,263

Vähitellen ruvettiin säästämään osaa tullijyvistä, jotta viljan 
myynnistä saataisiin jatkuvasti varoja korjaustöiden kustannuk
siin. Sammatin Ylimyllyssä jaettiin osakkaille vain toinen puoli 
tullintuotosta, ja Nurmijärvellä ruvettiin myöhemmin myymään 
osa tulliviljasta. Usein vilja myytiin huutokaupalla.264 —  Lopulta 
jouduttiin kehityksessä siihen, ettei yleensä enää lainkaan jaettu 
osakkaille tulliviljaa, vaan kaikki tulot käytettiin myllyn korjaus
kustannuksiin. Jossakin harvassa myllyssä oli ensin jaettu myös 
kertynyt rahatulli, mutta yleensä siitä alusta lähtien muodostettiin 
myllykassa.265 Myllylahkoissa, joissa pyrittiin noudattamaan 
ajan liikeperiaatteita, ryhdyttiin kasvattamaan vararahastoa. 
Siten Muuramen lahko päätti 1922, että nettovoitosta siirretään 
10 % vararahastoon, kunnes se on kasvanut 50.000 mk:ksi, mutta 
muuten voitto ja tappio päätettiin jakaa osakasten kesken.266

Lahkonmyllystä saatu vuokra jaettiin samalla tavalla osak
kaiden kesken osuuksien suuruuden mukaan. Euran Kauttuan 
myllyn vuosivuokrasta, 480 mk:sta, tuli 8:n kokonaisen vuoron 
osalle 60 mk kullekin, mutta kun näistä osa oli halkaistu, myös 
tuo tulo-osuus jaettiin samassa suhteessa (osakkaita oli jo 15). 
Kun vuokrasopimus 1928 uusittiin, 800 mk:n vuosivuokrasta tuli 
koko osuutta kohti 100 mk. —  Miten Lempään myllärin maksama 
225 mk jaettiin 11 osakkaan kesken, ei mainita sopimuksessa,

262 Aaltonen, Nurmijärvi 126 (talonpuoliskoille yht. vain se määrä, minkä ennen 
oli saanut koko talo). Oriveden syyskäräjillä 1738, jolloin sovittiin Pääsky- 
län myllyn vuoroista, kaksi veljestä, joiden tilat olivat ennen kuuluneet 
yhteen, lausuivat, että he muiden osakkaiden kanssa tahtoivat saada kum
pikin sekä tullina että rakennuksena koko myllyvuorokauden (nn 48, II osa 
37 v. § 28).

263 Aaltonen, Nurmijärvi 128. SS: Perniö, Ähtäri, Laihia (Seppälä). — Sensijaan 
mylläri otti palkkion tulliviljan jauhamisesta: Kuhmoinen, Lapinjärvi.

264 Aaltonen, Nurmijärvi 128, Sammatti 12. Virtanen, Kuvauksia 76. Omat ker. 
Pertunmaalta (huutokaupalla). Osakkaat myivät jakotilaisuudessa vilja- 
osuuksiaan (SS: Pyhtää).

265 Korpilahdella päätti Korpijoen lahko 1936, ettei tulliviljaa enää myydä vähin 
erin, vaan isännöitsijä myy sen tukussa kauppoihin (lahkon paperit mv. 
Tissalalla). SS: Hämeenkyrö (Pinsiö, Myllyharju) ja Koskenpää (tullirahat- 
kin jaettiin osakkaitten ja myllärin kesken), Ähtäri (tullirahoista muodos
tettiin myllykassa).

2(1« Muuramen lahkon arkisto (mv. Hautalalla).
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mutta kun 1918 tahdottiin mylläri pois, lahkokunta sitoutui mak
samaan hänelle korvausta 200 mk vuoroa kohti.267

5. Lahkonmyllyn mylläri.

a. Myllärinammatin yleistyminen.

Ruotsista on ensimmäiset maininnat mylläreistä jo 1300- 
luvulta26S, meiltä vasta seuraavalta sataluvulta. .Aatelin, luos
tarien ja kruunun omistamissa myllyissä oh tietenkin ammatti- 
myllärit, kuten tiedot esim. Hälisten myllystä sekä Sääksmäen ja 
Kangasalan seudun myllyistä osoittavatkin.269 Myllärinammatista 
kertovat myös sellaiset sukunimet kuin Möllare, M0lner, Myller 
ja Mylläri. Kun niitä tavataan myös talonpoikien keskuudessa, 
kuten Tuuloksessa 1482 lautamies Lauri Mylläri ja Kangasalla 
1551 talollinen Jussi Mylläri, tuo seikka viitannee siihen, että oh 
talollismylläreitä kuten vanhastaan oli talollisseppiäkin. Talon
poikien verovelvollisuuteen paikoin kuuluikin huolehtiminen 
kruunun viljan jauhatuksesta. Niinpä Liedon talonpoikien mai
nitaan 1500-luvun puolimaissa toimineen vuoron jälkeen Turun 
linnan mylläreinä.270

267 SS: Eura. — Tammelan Lempään lahkon arkisto. Myllärin maksama vilja- 
vero jaettiin osakkaille myllyosuuden (talon) suuruuden mukaan (Kahila, 
m.t. 41), manttaalien mukaan (Rinne (Jutikkala), Kosken ja Lammin yhteis
kuntaoloja 121).

268 Myllärinammattikunta mainitaan mm. Visbyn kaupunkilaissa (Rabenius, 
Om sädes Quamar I 10). Norrköpingista mainitaan mylläri 1378 (Ringborg, 
Kvarnarne i Norrköpings ström 23).

269 V. 1469 mainitaan Sääksmäen Valkeakoskelta Hans -niminen mylläri (FMU 
IV 326), 1565 Bielken mylläri ja 1690-luvulla Apiakosken 3:sta myllystä 
5—6 mylläriä (Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 448). Kangasalan Sarsassa 
oli 1509-luvulla 4—5 vakinaista mylläriä ja Iharissa mainitaan v:n 1604 jäl
keen ammattimylläreitä (Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 10 ja 19, Kirjallinen 
ja kansanomainen traditio 13). — Turusta on 1500- ja 1609-luvuilta useita 
mainintoja myllärin palkkaamisesta Hälisten myllyyn (Bidrag tili Abo 
stads hist. I 141, Utdrag ur Abo stads Dombok XIII 36, 94); Hälisten myllä
reistä puhutaan myös lähiseudun käräjien yhteydessä (Piikkiön ja Kaari
nan syyskär. 1645, cc 6:142 ja cc 6:143). — V. 1805 oli Sääksmäellä 12 myl
läriä, 1869 mainitaan siellä 10 mestaria ja saman verran työläisiä, useimmat 
kartanoiden myllyissä (Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 217).

270 Raisiosta mainitaan 1405 tilanomistaja Thomas Möllare (FMU II 54), Kaari
nan käräjillä 1437 lautamies Jonis M0lner (REA 359), Tyrväästä 1469 Lauri 
Myller eli Myllaeri (Kallian eli Tyrvään kirkon tilit 1469—1524, Bidrag I 
366, 374), Tuuloksesta 1484 lautamies Lars Mylläri (Bidrag I 45), Hollolasta 
1486 katselmusmies Peeter Mylläri (Bidrag I 82) ja Nummelta 1490 Henrik

0
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Yhteismyllyjen palkkamylläreistä on tietoja vasta 1600- 
luvulta. Hauhon Vihavuodelta mainitaan lahkonmylläri 1638, ja 
myöhemmin samalta sataluvulta on tietoja useista sikäläisten mylly- 
lahkojen mylläreistä, joista muutamat kuuluivat talollissukuihin. 
Myös Sääksmäellä oli 1600-luvulla ammattimies hoitamassa Liut- 
tulan ja Roukon kylien yhteismyllyä. Vakka-Suomesta mainitaan 
1663 lahkonmylläri ja Varsinais-Suomesta 1700-luvun alkupuo
lella parikin. Saman sataluvun loppupuolella esiintyy sitten vaki
nainen mylläri T.l. Koskella Tuimalan myllyssä. Hämeestä mai
nitaan mylläri mm. 1782 Hattulan Katinalan kylän myllyssä ja 
neljä vuotta myöhemmin Tammelan Kuhalan suuressa lahkossa. 
Seuraavan vuosisadan alkukymmeninä myllärin palkkaaminen 
lahkonmyllyihin näkyy päässeen yleisempään vauhtiin, alkaen 
Länsi- ja Etelä-Suomesta. Niinpä 1820— 30-luvuilla mainitaan myl
läri useista T.l. Kosken ja Kiikalan myllyistä. Hollolan ainoassa 
talonpoikien tullimyllyssä mainitaan samaan aikaan myllyrenki, ja 
1860-luvulle mentäessä mylläri oli otettu useihin Tammelan lah
konmyllyihin. 2 71

Kuten näistäkin tiedoista voidaan päätellä, oli varhaisimpina 
aikoina yleistä, e t t e i  l a h k o n m y l l y i s s ä  a l k u a a n  
o l l u t  p a l k k a m y l l ä r i ä ,  vaan jokainen osakas jauhatti 
omat viljansa. Vielä 1800-luvulla, aikana ennen myllylaitoksen 
teknillistä uudistamista, oli paljon myllärittömiä lahkonmyllyjä. 
Tällainen asiantila saattoi menestyä niinkin suuressa piirissä kuin 
1800-luvun alkupuolella perustetussa Jyväskylän Tourujoen myl-

Myllaere (FMU V 267). Edelleen mainitaan 1553 Kakskerran Myllykylästä 
Henrik Myllere (Paraisten talvikär. 1645, cc 6:87), Perniöstä 1622 Märthen 
Möllnare (Perniön syyskär. 1622, cc 1:2 v.) ja Sauvosta 1634 Anders Möller 
(Sauvon syyskär. 1634, cc 3:121). — Turun linnan mylläreistä v. 1556: VA 
635: 6—8, Karttunen, m.t. 200. — Talollissepistä ks. Virtanen, Kyläyhteis- 
kunta ennen isojakoa 475.

271 Hauhon mylläreistä tarkemmin s. 311. — Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 
451. Hormio, Pyhämaan-Pyhärannan 300-vuotisvaiheita 85. Virtanen, VS 30 
ja Hauho 68. — Myllyasiakirjoja I: 96—101 (Hattula). Kaukovalta, Forssan 
Puuvillatehtaan hist. 91. Sakari Kuusi, Hollolan pit. hist. II 185. — Tam
melassa oli kirkonkirjojen mukaan aihakin jo  1820-luvülla mylläri Teuron 
ja Myllyntaustan lahkonmyllyissä, 1850-luvulla Pihtikosken ja Ruostejoen 
jalkamyllyissä, 1860-luvulla Vieremän ja Kuuslammin samanlaisissa myl
lyissä ja 1870-luvulla Portaan ja Letkun jalkamyllyissä. Humppilan Huh
taan lahkonmyllyssä, joka hävisi 1860-luvulla, oli muistitiedon mukaan ollut 
palkattu mylläri, siis jo  sataluvun ensi puoliskolla (Aaltonen, LH 89—90, 
165. Omat ker. Tammelasta, Tammelan kirkonarkisto).
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lylahkossa, johon kuului 47 osakasta. W a r e l iu s  kertoo Tyrväästä, 
että vain parhailla myllyillä oli palkattu mylläri. Hidaskäyntisiin 
jalkamyllyihin, joiden jauhatuskaudet lisäksi olivat lyhyet, ei 
kannattanutkaan mylläriä palkata. Niinpä vielä 1800-luvun jälki
puoliskolla ei Kokemäellä ollut yhdessäkään talonpoikien yhteis
myllyssä palkkamylläriä, vaikka noita myllyjä oli pitäjässä useita 
kymmeniä. Samaan aikaan ei liioin Kyröskosken 7 vuoromyllyssä 
ollut yhdessäkään mylläriä. Niinikään ei siihen asti, jolloin Vir
tain pitäjän 10 lahkonmyllyä viime vuosisadan lopussa ja tämän 
alkupuolella hävisi, niissä ollut ammattimylläriä.272 Samanlaisia 
muistitietoja on muualtakin eri tahoilta Suomea, nimenomaan 
myös vanhoilta myllyalueilta Varsinais-Suomesta ja Hämeestä. 
Vielä muistitiedon keräysaikana 1920-luvulla oli toimivia lahkon
myllyjä, joihin ei ollut mylläriä palkattu. Tarpeen tullen tyydyt
tiin vain myllyvahdin palkkaamiseen (s. 188) taikka sellaiseen 
järjestelyyn kuin mainitaan Hämeenkyröstä: vähäistä jyväpalkkaa 
vastaan joku henkilö huolehti myllystä, mutta kukin myllyssäkä- 
vijä jauhatti itse omat viljansa.273

Kun ottaa huomioon puheenaolevan ilmiön yleisyyden vielä 
lähimenneisyydessä ja samalla koko myllylahkolaitoksessa ilmen
neen tasa-arvoisuuden ja itsetoiminnan perusteen, voinee sen sei
kan, ettei talonpoikien yhteismyllyihin juuri palkattu vakinaista 
mylläriä, katsoa edustaneen ei ainoastaan alkuperäisiä olosuhteita, 
vaan myös mylly lahkoille tyypillistä rakennetta. Jokaisen osak
kaan velvollisuutena oli itse panna mylly kuntoon, mitä varten 
kukin toi mukanaan työkalut, itse myös toimittaa jauhatus ja 
jättää mylly hyvässä kunnossa seuraavalle tulijalle. Sama menet

272 Repo, Jyväskylän kunnan hist. 310—11. Antero Warelius, Kertomus Tyrvään 
pitäjästä 63. Vanhaa Satakuntaa 518. Omat ker. Virroilta (Edv. Niemi). 
SS: Viljakkala (Kyröskosken myllyistä).

273 SS, Kalanti, Pertteli, Perniö, Yläne, Kokemäki (Sääksjärvellä vielä hiljan 
sellainen mylly), Punkalaidun, Virrat, Ikaalinen, Viljakkala, Hämeenkyrö 
(Oja-aho: on joskus erityinen mylläri ja joskus jokainen jauhatti omat vil
jansa), Längelmäki, Mouhijärvi, Tyrvää, Sääksmäki, Pukkila, Nastola, 
Kuhmoinen, Jämsä (vielä 1927), Petäjävesi, Keuru ja Multia, Äänekoski, 
Karstula, Kivijärvi, Ähtäri, Kuortane, Laihia (toisilla lahkoilla), Kälviä, 
Nivala. — Kankaanpään Santaskylän lahkolla, jossa oli 18 jäsentä, ei myös-

' kään koskaan ollut ammattimylläriä (Satakuntalaisen Osakunnan keräykset 
1939, Brita Rydman). SS: Hämeenkyrö (M. Myllyharju). Aaltonen, LH 
94—5 (Kalvola, Ohtisten myllyn hoitaja, Viipurin myllyn peräänkatsoja). — 
Vrt. s. 248, jossa puhutaan myllyn avaimen hoitamisesta. Voipaala, m.k.
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tely näyttää olleen käytännössä Ruotsinkin talonpoikien yhteis- 
myllyissä vielä myöhäisinä aikoina.274 Niin kauan kuin mylly- 
lahkon perusteet pysyivat vanhoillaan, järjestelmä toimi tyydyttä
västi. Näin ollen mylläri yhteismyllyn hoitajana oli myllylah- 
kolle alkuaan vieras piirre, ja myllärin palkkaaminen merkitsi 
siis taitekohtaa lahkonmyllyn kehityksessä. Vähitellen monet 
seikat johtivat siihen.

Kuinka varovasti alussa meneteltiin, käy ilmi siitä, että Kuor- 
taneella ensin vain jotkut lahkon jäsenet paikkasivat itselleen myl
lärin, että Karkussa palkattiin lahkonmyllyyn ensin joku vanhahko 
mies vain yhdeksi jauhatuskaudeksi ja että Kiukaisissa ja Korpi
lahdella pari vähäistä myllylahkoa palkkasi yhteisen myllärin. 
Tavallisesti myöskin kaksi osakasryhmää, joilla kummallakin oh 
kiviparinsa saman katon alla, tyytyivät yhteiseen mylläriin, jos
kin on päinvastainenkin esimerkki.275

Tavallisesti ensimmäisen myllärin palkkaaminen samalla mer
kitsi —  varsinkin kun se tapahtui 1800-luvun jälkipuoliskolla —  
myllyn uudistamista. Usein näet mylläri palkattan vasta sitten, 
kun jalkamylly samalla kertaa tuli laitettavaksi uudenaikaiseen 
kuntoon. Ratasmyllyjen, vaihdelaitteiden ja rihlakivien voittokulku 
sai talonpojat vähitellen kyllästymään vanhoihin hitaisiin jalka- 
myllyihinsä, ja tämä seikka edisti suuresti myllärinammatin 
yleistymistä. Oli näet joka tapauksessa palkattava ammattimies 
ratasmyllyjen rakentajaksi, ja hänestä tavallisesti tuli samalla 
lahkon ensimmäinen mylläri, usein samalla vuokraaja. Monet 
lahkot menettelivät samalla tapaa kuin Loimaalla 1835 Vesikosken 
myllykunnan osakkaat, jotka paikkasivat Kiikalan (Someron) Lau- 
telan kylästä erään torpparin rakentamaan jalkamyllynsä tilalle

271 Vanhojen germaanien myllyistä on tieto, että myllärit usein antoivat mylly-
laitteet asiakkaiden itsensä taikka näiden renkien tai palvelustyttöjen käy
tettäväksi (Koehne, Die Mühle im Recht 35). Keyland, Svenska allmoge-
kost I 53—4 aliviite. — Vielä muistitiedon aikana talonpojat ovat paikoin 
itse suorittaneet jauhatuksensa. Niinpä on Smoolannin Femsjön pitäjästä tieto, 
että joka kylässä oli myllyjä ja sahoja, ja talonpojat hoitivat itse jauhatuk
sen niin kuin sahauksenkin. Länsigöötanmaalla sijaitsevasta Gustaf Adolfin 
pitäjästä on tieto: Vem som behövde mala fick det och dä läg de kvar 
i kvamkammaren där (NM).

276 SS: Kuortane, Karkku. Omat ker. Kiukaisista (K. Lehtinen) ja Korpilah- 
delta. Ylitorniolta kertoo Paulaharju (Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 210), 
että Annanjoen isännät ottivat vakituisen miehen käyttämään samalla 
useata lähekkäistä härkinmyllyä. Kahila, m.t, 40—1,
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ratasmyllyn ja tekivät samalla hänen kanssaan myllärinsopimuk- 
sen. Tällaisia muutoksia kiirehti ja edisti huomattavasti myös se 
seikka, että kunnossa oleviin lahkonmyllyihin voitiin ruveta otta
maan tullijauhatusta, mikä puolestaan auttoi myllärin palkkauk
sen huokeaa järjestämistä. Täten toteutettiin 1860 nuo kolme 
toisiinsa kytkeytyvää muutosta Muuramen Ylisessä myllyssä: pal
kattiin mylläri, lisättiin laitteita yhdellä kiviparilla ja haettiin 
myllylle tullijauhatusoikeudet. Samoin meneteltiin 1873 Korpi
lahdella Korpijoen lahkonmyllyssä: myllyn uudestaan rakentami
nen annettiin urakkatyönä ammattimiehelle, joka sitten jäi lahkon 
mylläriksi, ja myllylle haettiin seuraavana vuonna tullimyllyn- 
oikeudet.276 Sen jälkeen kun tullimyllyjen perustaminen mylly- 
tullin poistamisen jälkeen 1882 tuli vapaaksi, olikin yleistä, että 
kohta kun uutta myllyä ruvettiin rakentamaan, siihen palkattiin 
mylläri.277

b. Myllärin velvollisuudet.

Kun lahkon jäsenet olivat vanhastaan tottuneet vuorollaan 
itse toimimaan myllärinä, ei myllärin palkkaamisesta alkanut kehi- 
tysaskel ollut heti niin suuri, että he olisivat jättäneet palkatun 
myllärin tehtäväksi kaikkea, mitä myllyn hoito ja viljan jauhatta
minen vaativat. Siten ei myllärin noina varhaisempina aikoina 
yleensä tarvinnut yksin kiviäkään takoa, vaan osakkaat auttoivat 
häntä siinä, etenkin pienehköissä lahkoissa. Niinpä osakkaat ylei
sesti kävivät vuoron perään myllärin kanssa teroittamassa kiviä.278

276 Caloanderin kokoelmat, Mylly asiakirjat 1833—75. — Muuramen Ylämyllyn 
paperit ja omat ker. (maanvilj. Hietala). Muuramen Ylämylly paloi 1866 ja 
rakennettiin uudelleen entiselle perustukselle, minkä jälkeen taas palkat
tiin mylläri. — Korpijoen lahkon paperit (mv. Kalle Tissalan luona).

277 Kim Nurmijärven Perttulan kylän jalkamylly oli rappeutunut ja ympä
ristöön perustettu uusia parempia vesimyllyjä, oli isäntien v:n 1885 vaiheilla 
palkattava vakinainen mylläri, jonka johdolla mylly perin pohjin korjattiin 
ja uusittiin. Naapurikylän Uotilan mylly koki samat vaiheet (Aaltonen, 
Nurmijärvi 127). — Kun Lammilla Kuurikan mylly 1890:n vaiheilla muutet
tiin rattaalla käyväksi, työn suoritti Hokkälan tullimyllyn mylläri, joka 
sitten jäi Kuurikan mylläriksi 6 vuoden ajaksi (omat ker. Lammilta, K. 
Laurila). Voipaala, m.k.

278 Aaltonen, LH 122. Virtanen, Kuvauksia 76. — Omat ker. Kiukaisista (myl
läri Lehtinen). — Kangasniemen yhteismyllyissä oli tapana, että eri taloista 
tuli aina 2—3 vrk:n perästä mies myllynkiviä takomaan (Toini Niemimaa, 
m.k.).
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Muitakaan laitteiden kunnossapitoa koskevia töitä myllärin ei 
tällöin vielä tarvinnut yksin suorittaa. Hän kyllä huolehti mm. 
siipitukin tai vesirattaan korjauksista, mutta osakkaiden piti 
silloinkin tulla työhön mukaan. Esim. Nurmijärvellä mylläri toi 
mitti sanan osakkaille, kun vesipyörä tai rännit oli korjattava, ja 
lahkon jäsenet lähettivät miehen työhön, joko kukin yhtä aikaa 
taikka sitten vuoron mukaan. Kun vesiratas toisinaan kovilla 
pakkasilla jäätyi, osakkaat tulivat »tuurinsa» mukaan »vesipyörää 
sytemään».279

Varhaisempina aikoina ei edes jauhatus yleisesti kuulunut 
myllärin velvollisuuteen, vaan osakkaiden oli se itse edelleen suo
ritettava. Tätä koskevia tietoja on Hämeestä ja Satakunnasta. 
Kiukaisten Harolan lahkon mylläri esim. meni vasta ehtoolla myl
lyyn panemaan laitteet kuntoon sekä rasvaamaan akselit ja pyörät 
seuraavan päivän myllytystä varten. Punkakaitumella taas oli 
tapana, että osakastalosta oli ainakin mies mukana talon viljoja 
jauhettaessa, mylläri vain valvoi työtä. Ikaalisten Poltin myllyssä 
ei henkilöä, joka piti huolta myllyn käyntikunnosta, edes sanottu 
mylläriksi, vaan vahdiksi. Hänen tehtäviinsä kuului luutien kun
nossapito, kivien teroitus sekä ruuhien sulattaminen talvella yms. 
Hän oli velvollinen tulemaan käskystä myllyä »reilaamaan». Hän 
ei jauhattanut osakkaiden viljaa, mutta oli »vooron» vaihtuessa 
saapuvilla tai ainakin kävi joka »voorokausi» myllyä katsomassa. 
Myös Asikkalan Ison-Äiniön ja Kirkonkylän myllyjen osakkaat 
panivat jauhatukseen apumiehen. Nimikään Lammin Kuurikan 
lahkon osakkaat myllyttivät useimmiten itse jyvänsä, joskin toiset 
pyysivät mylläriä siitä huolehtimaan. Sahalahdella kerrotaan 
menetellyn siten, että mikäli talosta itsellä oli jauhattaja matkassa, 
mylläri sai työn aikana olla joutilaana.280 —  Tällaisissa tapauksissa 
oli yleensä sääntönä, että milloin mylläri suoritti osakkaiden viljan 
jauhatuksen, hän sai siitä eri palkkion, vaikka se tavallisesti oli 
käypää tullia alempi. Niinpä Pohjois-Satakunnassa mylläri, missä 
sellainen oli, jauhatti osakkaille vain eri pyynnöstä ja korvauk-

279 Aaltonen, Nurmijärvi 129. SS: Kiukainen.
280 Aaltonen, LH 73, 114, 165. Omat ker. Kiukaisista (mylläri Lehtinen), Pun

kalaitumelta (Juho Lähti ja K. Uusikämppi) sekä Lammilta (K. Laurila).
SS: Tyrvää. Punkalaidun, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Sahalahti ja Kuortane.
Lepistö, Pohjoissatakuntalainen jalkamylly 185. — Kahila, Piirteitä Asik
kalan kyläelämästä 40—41. Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 458, 460.
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sesta. Huittisissa tavataan sellainen välimuoto, että Nan
hian Isonrattaan myllärin piti 1871 tehdyn sopimuksen mu
kaan käyttää pienet viljaerät, »waan jos isompia osia ja pe
riä on, on käyttäjä myötä».281 —  Kun yleensäkin ruvettiin vaati
maan, että myllärin sentään täytyi olla paikalla osakkaiden jau
hattaessa, jotteivät taitamattomat myllyttäjät olisi turmelleei lait
teita, kehittyi siitä vähitellen tapa, että mylläri myös itse käytti 
viljat, ettei »tarvinnut vahata», kuten Korpilahdella sanottiin. Myl- 
lymiehen tehtäväksi jäi vain säkkien nosteleminen. Euran Kaut- 
tuan sopimuksessa 1904 määrättiin mm., että »kaikki jauhattami
nen on tehtävä kunnollisesti ja on ulkona kuivattujakin käytet
tävä».282

Ennen pitkää myllärin tehtävät muutenkin täsmällistyivät, 
ja myllyn hoito ja jauhatus jäivät yksinomaan hänen huolekseen. 
Kivien teroitus oli myllyn hoidossa tärkein toimitus. Siitä, millä 
taidolla mylläri sen suoritti, riippui suurelta osalta myllyn jauha- 
tuskunto. Sanottiin, että kokenut mylläri erotti jo kivien jyri
nästä, olivatko ne jauhatusasennossa ja -kunnossa. Paikoin myl
lärin palkkasopimuksessa oli määrätty, kuinka usein kivet oli 
taottava, esim. Tammelan Kuhalan myllyssä v:n 1844 päätöksen 
mukaan joka kolmas vuorokausi ja Kiukaisten Harolan lahkossa 
kahdesti viikossa.283 Muistitieto kertoo yleisestikin, että myöhem
pinä aikoina kivien teroitus kuului yksinomaan myllärille.284 —  
Edelleen myllärin velvollisuutena oh koneiston, »myllyvärkkien», 
kunnossapitäminen ja pikku vikojen korjaaminen. Pertunmaan 
Peruveden lääninmyllyssä asia määriteltiin siten, että mylläri piti 
kunnossa liikkuvan kaluston, siis yleensä koneiston. Varsinkin 
kivien korotuslaitteiden käsitteleminen kysyi taitoa, sillä eri vilja
lajit ja laadultaan erilaiset jauhot vaativat päälliskiven nostetta

281 SS: Tyrvää (Frans Törmä) Lepistö, m.k. 185. SS: Huittinen (Nanhian Ison
rattaan sopimus).

282 Omat ker. Korpilahdelta. SS: Eura (Kauttuan sopimus). Punkalaitumen 
Ryskarin lahkonmyllyssä myllärin piti olla mukana, kun lahkolaiset käytti
vät viljansa (omat ker., Juho Jylhä), Aaltonen, LH 114.

283 V:n 1844 kokouksesta tiedot Tammelan kihl.-oik. pöytäkirjassa 28. 8. 1931. 
Omat ker. Kiukaisista (tiistaisin ja perjantaisin) ja Lammilta (jossa .myös 
kahdesti viikossa). ■ ,> :

284 SS: Yläne, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Tyrvää, Asikkala, Hollola ja Nastola. 
— Aaltonen, Sammatti 12, Nurmijärvi 127. Virtanen, Kuvauksia 78.
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vaksi eri korkeuteen.285 Yleisenä sääntönä siis oli, että mylläri 
huolehti kaikesta, mitä myllyn kunnossapito vaati, mutta lahko 
auttoi häntä ainakin suuremmissa töissä. Suhde oli sama kuin 
kartanonmyllyssä. Esim. Vääksyn kartanon myllärinsopimuksen 
mukaan v:lta 1832 myllärin oli huolehdittava, että myllyt pysyi- 
vät kunnossa. Korjauksiin hän kuitenkin sai kartanosta ainek
set, takomisen suoritti kartanon seppä, ja suurempiin korjauksiin 
mylläri sai työvoimaa käytettäväkseen.286 —  Voiteluaineesta, jona 
varhemmin käytettiin sianihraa, oli ensin osakastalojen pidettävä 
huolta nähtävästi kunkin vuoronsa mukaan.287 Mutta myöhem
min kun voiteluaineena alettiin käyttää vaseliinia ja koneöljyä, 
jota oli kauppapuodista ostettava, niiden hankkiminen koetettiin 
jättää myllärin kustannettavaksi.288

Siinä, mitä myllyn rakennus- ja korjaustöistä sekä niiden 
aiheuttamien tarvikkeiden kustantamisesta jäi myllärille, mitä lah
kolle, oli paljon vaihtelua, mikä johtui myllärin palkkasopimuk
sesta ja siitä, oliko hänellä myllyyn osaomistus. Korpilahdella oli 
myllärin eräässä lahkossa huolehdittava vain myllykoneiston 
puuosista, kun taas osakkaat vastasivat kivistä ja rautaosista. 
Asikkalan Kirkonkylän myllärin velvollisuutena oh vesirattaan 
teko, muu laitto kuului lahkolle. Punkalaitumella taas mylläri 
laittoi hammasrattaat ja trällin, mutta lahko antoi niihin aineet.289

Ulkopuoliset korjaustyöt kuuluivat tavallisesti suuremmassa

285 Oraat ker. Pertunmaalta. SS: Perniö, Punkalaidun, Kiukainen, Hämeen
kyrö, Mouhijärvi, Karkku, Tyrvää, Kuhmoinen, Muurame, Multia, Petäjä- 
vesi, Karstula, Kivijärvi, Seinäjoki, Lapinjärvi. — Aaltonen, LH 122, Sam
matti 12. Virtanen, Hauho 65, 68. Eino Rinne (Jutikkala), Kosken ja Lam
min yhteiskuntaoloja 122 (Kasken Kurjalan kartanon myllärin piti itse 
kustantaa pienemmät korjaukset, mutta Etolassa ne olivat kyläläisten 
huolena).

280 Jutikkala, Vääksyn kartanon hist. 172. Aaltonen, LH 122, Nurmijärvi 130 
(Palojoen mylläri). — Omat ker. Punkalaitumelta (Juho Lähti Jalasjoen 
myllystä).

281 SS: Punkalaidun, Ikaalinen, Hämeenkyrö (Aina Holmström), Seinäjoki, 
Omat ker. Punkalaitumelta (Juho Lähti Jalasjoen ja Kostilan myllyistä). 
Forssan Kuhalan myllyyn piti lahkon jäsenten ennen aikaan viedä hamp
pua »pussaan» ja talia (omat. ker., J. Hannula).

288 SS: Yläne, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Tyrvää, Asikkala, Hollola, Nastola, 
Pertunmaa, Korpilahti, Karstula, Kivijärvi, Ähtäri, Laihia. Omat ker. 
Pertunmaalta (Peruveden lääninmylly). Aaltonen, Sammatti 12 (Ylimyllyyn 
tuotiin voiteluaineet taloista).

289 SS: Korpilahti, Ähtäri. Aaltonen, LH 123. Kahila, m.t. 41. Omat ker. Pun
kalaitumelta (Lähti, Kostilan myllystä).
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määrin lahkolle kuin myllärille, jopa yksinomaan osakkaille. 
Edellä jo näimme, että lahkon velvollisuutena oli mm. vesiruuhen 
eli rännin laitto, ja niin oli useimmiten asian laita. Tämä koski myös 
myllysiltaa, kuten Kauttualta nimenomaan mainitaan. Kaikki 
muutkin sen suuntaiset suurehkot korjaukset, puhumattakaan 
itse myllyrakennuksesta, kuuluivat lahkolle, taikka milloin myl
läri ne suoritti, hän sai niistä eri korvauksen. Myös myllärin- 
asunnon kunnossapito oli yleensä lahkon asia, milloin tämä sen 
omisti.290 Kaikissa korjaustöissä mylläri toimi mestarina (s. 221) 
ja asemansa nojalla, vaikka harvoin niin, että siitä olisi erityisesti 
sovittu, hänestä tavallisesti tuli myös vuorojen jakaja, myöhäisem
missä vaiheissa suorastaan »isännöitsijä» (s. 189, 242).201 Tullimyl- 
lyssä palvelevan myllärin oli vastattava myllytullin oikeasta vas
taanottamisesta ja säilyttämisestä. Varsinkin kartanonmyllyissä 
myllärin ja hänen apulaisensa oli vastattava kaikesta huolimatto
muuden aiheuttamasta vahingosta.292

Toisinaan myllärille annettiin muitakin velvollisuuksia. Hau
holla hänen piti myös etsiä myllynkivet (usein ulkopitäjistä asti) 
sekä hakata ne, ja saman pitäjän Miehoilan lahkossa kuului myl
lärin velvollisuuteen 1792 tehdyn sopimuksen mukaan myllyn 
kunnossapidon lisäksi myös kylän yhteismetsän vartioiminen myl
lyn ympäristöllä. Sääksmäen Selkälän kartanonmyllärin taas 
piti tarpeen vaatiessa valmistaa myllytynnyreitä. Myllytien kun
nossapitoon myllärin täytyi osallistua vain poikkeustapauksissa, 
esim. kun hänellä oli viljelysmaita myllyllä päin taikka lahko oli 
laiminlyönyt tientekovelvollisuutensa lahkokauden loppuaikoina,293

29° Aaltonen, LH 122—3, Sammatti 12, Nurmijärvi 128, SS: Pertteli, Loimaa, 
Eura (Kauttuan sopimus). — Korpilahden Saalahden myllyssä lahko teki 
suurehkot korjaukset, samoin Pertunmaan Paloniemen myllyssä korjauk
set kuuluivat osakastaloille (omat ker.). — Sääksmäen Selkälän myllärin- 
sopimuksen mukaan v:lta 1867 isäntä kustansi isommat korjaukset (Jutik
kala, Sääksmäen pit. hist. 456).

281 Omat ker. Punkalaitumelta (mylläri mestarina Kostilan lahkossa, Juho 
Lähti, sekä Kanniston myllyssä, Viht. Visuri) ja Kiukaisissa (O. Lehtinen).

282 Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 172. Iharin mylläri sai 1669 sakkoa siitä, että 
erään myllymiehen hevonen oli rikkonaisessa myllysillassa taittanut jal
kansa (s. ).

283 VA Hollola 42, Hauhon syyskär. 1803 § 61. — Jutikkala, Sääksmäen pit. 
hist. 455. Aaltonen, LH 124, 147 (Kuuslammin mylly).
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c. Myllärin palvelussuhde.

Myllärin asema lahkonmyllyssä saattoi olla neljänlainen: 
1. hän oli palkattu myllynhoitaja, 2. sen ohella samalla myllyn 
osaomistaja, 3. myllyn vuokraaja sekä 4. vuokraaja ja sen ohella 
myös osaomistaja. Näistä ensinmainittu muoto on ollut alkuperäi
nen, ja kehitys on yleensä kulkenut sanotussa järjestyksessä.

Nämä neljä myllärin palvelusmuotoa eivät erottuneet toisis
taan jyrkästi. Myllärin palkkatulot ja taloudellinen asema, jonka 
käsittelemme jäljempänä eri yhteyksissä, oli tietenkin paras ja 
lahkosta riippumattomin hänen ollessaan myllyn osaomistajana tai 
vuokraajana. Palvelussuhteen jatkuvuuden ja itsenäisyyden 
kannalta ero eri palvelusmuotojen välillä oli myös huomattavissa.

Palkkamyllärinsä lahko palkkasi useimmiten epämääräiseksi 
ajaksi, toistaiseksi.294 Se merkitsi tavallisesti sitä, että kunnon 
mylläri sai olla toimessaan koko ikänsä taikka niin kauan kuin 
hän jaksoi tahi halusi, mutta kykenemätön tai epärehellinen voitiin 
erottaa milloin vain. Sellainen ajaltaan määrittämätön palvelus- 
sopimus merkitsi siis yleensä pitkää aikaa, toisinaan puhutaan 
elämänikäisestä palvelussuhteesta.295 Välistä mainitaan, että 
myllärintoimi kulki suvussa isältä pojalle (s. 311). Toisinaan tämä 
huomattiin merkitä myllärin palvelussopimukseen. Siten Uuden- 
kylän lahko Loimaan Vesikoskella lupasi 1835 palkkaamalleen 
myllärille, että jos tämä täyttää velvollisuutensa, niin joku hänen

294 SS: Yläne, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Asikkala, Hollola, Kuhmoinen, Per- 
tunmaa (joskus), Korpilahti, Karstula, Kivijärvi, Ähtäri, Seinäjoki, Lai
hia. — Aaltonen, Nurmijärvi 128, Sammatti 12. Omat ker. Mäntsälästä (Hir
vihaaran myllärin sopimuksessa ei mainittu palvelusajan pituudesta mitään). 
Voipaala. m.k. (»määräämättömäksi ajaksi»).

295 Aaltonen, Nurmijärvi 128, Sammatti 12. Mäntsälän Sälinkään kartanon myl
lärillä oli jatkuva sopimus (omat ker., K. Lehtinen). Längelmäeltä ja Hau
holta on tieto, että mylläri tavallisesti valittiin elinkaudeksi (SS: A. Toi
vonen, Edla Jussila ja E. Keskitalo). SS: Loimaa, Nastola, Karkku (myl
lärit eivät juuri lähteneet kesken palvelusajan), Hämeenkyrö (Mahnalan 
mylläri oli toimessaan 52 vuotta), Ikaalinen (niin kauan kuin tahtoi), Lai
hia (useita vuosikymmeniä). Lepistö, m.k. 184 (Kankaanpäässä ikäkau
deksi). Virtanen, VS 31 (sama mylläri toimi pitkät ajat samassa kylässä, 
T.I., Koski ja Kiikala). Isonkyrön Ventälässä eräs mylläri oli toimessa 
30 v. (Kontturi, m.t. 91), Vähänkyrön Hiiripellon myllärit olivat toimes
saan niin kauan kuin halusivat, kymmeniä vuosia (.Virtanen, Kuvauksia 
76). Toisaalta on Sääksmäellä tehty havainto, että ainakin 1700-luvulla 
Valkeakosken myllärit vaihtuivat usein (Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 
456) Sama havainto on tehty Isossakyrössä (Kontturi, m.t. 91).

19
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lapsistaan saa nauttia samaa myllyä.296 Joskus taas mylläri pal
kattiin määrävuosiksi (varsinkin jos hän samalla oli vuokraaja),297 
Sovittiin joko 5:stä tai 10:stä vuodesta, toisinaan pitemmästäkin 
ajasta,298 Myöhemmin käytettiin myös yhden vuoden sopimuk
sia.299

Olipa mylläri palkollisena taikka vuokraajana, hänet voitiin, 
kuten edellä mainittiin, häätää milloin vain, jos hän oli rikkonut 
sopimuksen ehtoja. Loimaan sopimuksessa v:lta 1835 tämä seikka 
nimenomaan sanotaankin. Muuten myllärin laillinen irtisanomis- 
ja lähtöaika oli sama kuin torpparien, nim. irtisanominen ennen 
tuomaanpäivää, muutto seuraavaksi maariaksi tai olavinpäiväksi. 
Myöhempinä aikoina mainitaan irtisanomisajaksi toisinaan yksi 
kuukausi.300

d. Myllärien palkkaus.

Myllärien palkkamuodot liittyivät läheisesti aikakautensa mui
den vastaavien ammattiryhmien palkkaustapoihin. Erilaisiin luon
toissuorituksiin perustuvina ne olivat hyvin moninaiset. Vaihtele
vuutta lisäsivät vielä myllärin erilainen työvelvollisuus ja ansio
mahdollisuudet.

Kartanoiden käsityöläisten (varsinkin seppien) suhteen nou
datettiin 1700-luvulla yleisesti puustellijärjestelmää, jota valtiokin 
sovelsi virkamiesten palkkaukseen. Samaan palkkausjärjestel

286 Caloanderin kokoelmat, Myllyasiakirjat 1833—75 (Loimaalta). — Korpi
lahden Saalahden myllyssä oli kertojan, myllärin, isäkin ollut myllärinä, 
Toivakan Rutalahden lahkossa samoin kertojan, ent. myllärin äidin isä oli 
aikoinaan ollut myllärinä (omat ker.).

287 SS: Hämeenkyrö, Hauho, Muurame.
288 SS: Punkalaidun (5 v.), Kiukainen (10 v.), Pertunmaa (10 v.), Hauho. Aalto

nen, Sammatti 12 (Ylimyllyn myllärin kanssa tehtiin 1930 10 vuoden sopi
mus). Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 455. Vrt. vuokrasopimuksia s. 325—•

288 SS: Yläne, Hämeenkyrö (M. Myllyharju: myllyn johtajaksi valittiin myl
läri yhdeksi vuodeksi). Aaltonen, Nurmijärvi 128.

888 Kristofferin maanlain MK 16:5. Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 456. — 
Vääksyn kartanon Ylimyllyn vuokraajan lähtöaika oli 1825-vuoden sopi
muksen mukaan marrask. 1. p., Alimyllyn vuokraaja-myllärin lähtöaika 
kesäk. 1. p. V:n 1832 sopimuksen mukaan irtisanominen oli tapahtuva 
ennen uutta vuotta ja muutto maariana, mutta jos mylläri tai jompikumpi 
myllyrengeistä salaisi myllytullia tai tekisi itsensä muuhun rikokseen syy
pääksi, omistajalla oli oikeus erottaa heidät 14 vrk:n irtisanomisella. V. 1825 
oli sovittu 3 kk:n irtisanomisajasta (.Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 164, 173).
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mään liittyen myös maaseudun ammattilaisilla oli viljeltävänä pieni 
torppa. Vanhempina aikoina oli siten tavallista, että myllärilläkin 
oli viljelyksessään m y l l y t o r p p a  tai ainakin erillisiä maita. 
Sääksmäen mylläreillä tiedetään 1500-luvulta lähtien olleen talol
listen maita viljeltävänä. Raisiosta mainitaan 1725 pitäjänmyllyn 
yhteydessä vanha, iso myllytorppa, ja Hauholla ilmoitetaan 1785 
perustetun Miehoilan kylän maille Myllyojan torppa, jonka viljelijä 
ainakin 1791 hoiti läheistä kylänmiesten myllyä. Myös H.l. Kos
kella oli Etolan kylän myllyllä »myllärin puustelli», johon kuulu
via kylän yhteisiä maita mylläri sai viljellä.301 Useimmiten torppa 
sijoitettiin mahdollisimman lähelle myllyä, toisinaan taas saatiin 
lähitienoolla jo ennen myllyn perustamista sijaitsevan torpan vil
jelijästä mylläri. Länsi-Suomessa on runsaasti Myllypakka, Myl
lylä, Myllymaa, Myllyntausta, Myllykylä, Mylläri, Myllyperä 
ynnä muita mylly-alkuisia asumannimiä muistuttamassa entistä 
myllärintorppaa tai -asuntoa.302

Yhteismaiden tultua iso- ja sen täydennysjaoissa talojen kes
ken pääasiallisesti jaetuksi ei yhteisten myllytorppien muodosta
minen enää käynyt päinsä. Entisaikojen tapaan myllärit silloin 
pyrkivät vuokraamaan erillisiä viljelysmaita. Monin paikoin myl
läri jauhattajantoimensa ohella viljeli yksityiseen taloon kuuluvaa 
torppaa, joka toisinaan oli entinen myllytorppa, taikka erillisiä 
vuokramaita.303 Uusissa oloissa voitiin lahkonmyllärille antaa yh

301 Jutikkala, Läntisen Suomen kartanolaitos II 219, 223—7. Ruotuväen torpista 
ks. Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 406. Virtanen, VS 30. Hauhon syys
kär. 1803 (§ 61); vrt. edellä viitettä 293. — Vääksyn kartanossa perustettiin 
1760-luvulla Myllytorppa, myöhemmin myös Vanhamylläri -nimiset torpat 
(.Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 149). Rinne (Jutikkala), Kosken ja Lammin 
yhteiskuntaoloja 121.

802 Aaltonen, LH 6, 56, 89, Sammatti 12. Kaukovalta, m.t. 97 (Myllylän torppa). 
Voipaala, m.k. (Somemiemen Oinasjärven lahkon myllärinä läheinen Kopi- 
lan torppari). — Mylly-alkuisia paikannimiä vielä Suomenmaa-teoksen eri 
osien hakemistoissa.

103 Tammelassa oli 1800-luvulla Pihtikosken, Lempään, Portaan ja Letkun 
myllärillä torpanmaat; Viimeksimainitulla entinen myllytorppa, ei lahkolta, 
vaan yksityisiltä taloilta (Aaltonen, LH 126, 145, 166), — Lammilla oli 
Kuurikan lahkonmyllärillä viljeltävänä kahden osakastalon maita niin 
paljon, että hänen piti vuosittain niistä tehdä toiselle 20 apupäivää ja yksi 
lahtipäivä, toiselle 10 päivätyötä ja lahtipäivää sekä lisäksi kartanolle, josta 
hän sai lehmälleen laitumen, laidunpäiviä (omat ker.) ja Korpilahdella 
Saukkolankylän lahkonmylläri viljeli Saukkolan torppaa (omat ker., mv. 
Hautala). — Korpilahden Korpijoen lahkonmyllärillä mainitaan 1912 olleen 
vuokramaita (lahkon arkisto). Kahila kertoo (Piirteitä .Asikkalan kylä-
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teisistä maista vain pieniä maanpaloja sikopiiristä, savenottopai- 
kalta tai vesijättömaasta, mutta varsin harvalukuisista tiedon
annoista päätellen nuokaan mahdollisuudet eivät olleet suuret.304

Iso- ja uusjakotoimituksissa yhteismyllyille erotetut tontit jäivät 
yleensä pienehköiksi, niin ettei niissä juuri ole —  poikkeustapauk
sia lukuunottamatta —  tilaa muulle kuin rakennuksille ja peruna
maalle.305 Mutta oli m y l l y t o n t t i  pieni taikka suurempi, aina 
se säännöllisesti on ollut myllärin käytettävänä perunamaineen ja 
mahdollisine heinärantoineen.306 Tontin laadusta riippuen saattoi 
tapahtua niin, ettei mylläri siitä hyötynyt enempää kuin että hän 
voi korjata siitä heinän 307 taikka hänen piti itse raivata siihen 
peltoa.308 Pienen myllytontin suomia etuja lisättiin sillä, että 
osakkaat luovuttivat myllärille perunamaata osuuden mukaan, 
esim. nelikonmaan osuutta kohti; »talo rakensi sen yhteen, myl
läri itse ajoi ylös.309

Yleistä on myös ollut, että lahko on myllytontille rakentanut 
mylläriä varten h u o n e e t ,  usein eläinsuojatkin. Rakennukset 
sijaitsivat tavallisesti ns. myllypakalla. Varsinais-Suomessa, jossa 
oli yleisesti kustannettu »torppa» (asuinrakennus) myös kylän pai

elämästä 41), että Anianpellon takamyllyn myllärillä oli viljeltävänä 2 ha:n 
suuruinen pelto, muttei mainitse, oliko se vuokrattu yksityisiltä tai kuu
luiko se koko lahkolle. — Lammin pappilan myllärillä oli vielä 1939 12 ha 
vuokramaata, josta puolet viljeltyä, toinen puoli laidunta (K. Kesäjärvi).

301 SS: Renko. Vrt. tähän tapaa, että Punkalaitumella (SS) annettiin »lahvon-
sepälle» kyläkunnalta entinen tonttialue viljeltäväksi; ne talolliset, joilla 
ei ollut osuutta tuossa tonttimaassa, maksoivat viljapalkkaa enemmän kuin 
muut. — Virtanen, VS 32.

303 Humppilan Ylämyllyllä on 3 ta:n laajuinen tontti (Aaltonen, LH 124), Per
tunmaan Veenpään myllyllä l s/4 ha (omat kero ja Joutsasta (SS) maini
taan joku 4—6 ha:n myllytontti. Sammatin Ylimyllylle erotettiin v:n 1900 
tienoissa 80 aarin laajuinen tontti (Aaltonen, Sammatti 12).

306 SS: Laitila ja Rusko, Perniö, Loimaa, Punkalaidun, Virrat (jos on), Hauho, 
Längelmäki, Asikkala ja Hollola (jonka on raivannut), Nastola, Pertun- 
maa, Kuhmoinen, Korpilahti ja Muurame (vähän perunamaata), Kosken
pää, Karstula, Ähtäri (talkoovoimalla). — Aaltonen, Nurmijärvi 128, Sam
matti 12, LH 124 (Letku, Lempää, Kuhala). Omat ker. Mäntsälästä ja Per- 
tunmaalta (Veenpään lahkossa osakkaat raivauttivat peltoa).

307 SS: Laitila ja Rusko. — Muuramen Ylämyllyn mylläri sai niittää joenpen- 
kasta heinät (omat ker., Väinö Naapuri).

308 SS: Asikkala, Hollola, Kuhmoinen, Kivijärvi.
339 Aaltonen, Saipmatti 12. Pertunmaan Lepsalan mylläri sai palkkaetunaan 

mm. »maamurikan» (omat kero. Somemiemellä antoivat Jakkulan lahkon 
osakkaat myllärilleen »sievän viljelysmaan» (Voipaala, m.ko.
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menelle ja sepälle, mainitaan »myllytorppiakin» useista pitäjistä. 
Esim. T.l. Koskella kuului myllärin asuntoon miespolvi sitten tupa, 
kamari sekä ulkohuoneina navetta ja sikopahna. Uudeltamaalta 
mainittakoon esimerkkeinä, että Sammatin Ylimyllyn mylläri sai 
asuttavakseen tontilla olevat huoneet ja että Nurmijärvellä oli 
osakkaiden rakentama myllärinasunto, samoin Mäntsälän Hirvi
haarassa. —  Sama tapa oli käytännössä Hämeessäkin. Tammelan 
Kuhalan lahko rakensi myllärille asunnon ilmeisesti heti, kun 
ensimmäinen mylläri 1786 palkattiin. Monella muulla Tammelan 
myllärillä mainitaan olleen asunto lahkon puolesta. V. 1894 tehdyn 
sopimuksen mukaan kuului Tammelassa Letkun myllärille asuin
huone, navetta ja kaksi latoa. Samassa pitäjässä oli 1903 ja 1922 
tehtyjen sopimusten mukaan Lempään myllärin asuntona kaksi 
asuinhuonetta ja ulkohuonerivi. Asikkalan Kirkonkylän myllä
rillä oli osakkaiden rakentama asunto, ja Pertunmaan Veenpään 
myllyn osakkaat rakensivat vuosisadan vaihteessa myllärinasun- 
non samalla kuin raivauttivat myllärille peltoa. Sama oli käytäntö 
Keski-Suomessa. Toivakan (ent. Korpilahden) Rutalahden myl
lärillä oli aikoinaan lahkon puolesta täydelliset asuinrakennukset 
sekä aitta, navetta ja kota, mutta myöhemmin vain vähäinen 
»hollitupa».310 Myös Vakka-Suomessa ja Satakunnassa oli myllä
rin asuttavana lahkon taikka myllyn omistajan hankkima asunto, 
kun sen sijaan Pohjanmaalta ei näistä ole mainintoja.811

Ilmeisesti lähinnä vuokrasuhteelle ominaista menettelyä 
kuvastavat ne tapaukset, että lahko ja mylläri yhdessä hankkivat 
nuo rakennukset, siten että osakkaat toivat rakennusaineet, ja 
mylläri kustansi itse rakennustyön (Nurmijärvi). Ainoastaan

sio Virtanen, VS 31. Myös Säkylässä (SS) mainitaan myllärin palkkaetuihin 
kuuluneen myllytorppa, jolla lienee käsitetty vain tonttia osuntoineen. 
Aaltonen, Sammatti 12. Nurmijärvi 129, LH 55, 124. Kuhalan myllärin ra
kennukset mainitaan v:n 1845 vuokrasopimuksen 4. kohdassa (ks. liitettä). 
Omat ker. Mäntsälästä, Pertunmaalta ja Toivakan Rutalahdesta. — Lem
pään lahkon paperit. Kahila, m.t. 41. Voipaala, m.k. (Somerniemellä Jak- 
kulan myllyn osakkaat rakensivat myllärille asunnon). SS: Pertteli (useim
miten), Perniö, Tarvasjoki, Yläne, Renko, Sääksmäki, Hollola, Kuhmoinen, 
Nastola, Pertunmaa, Korpilahti, Koskenpää, Petäjävesi, Multia, Karstula, 
Kivijärvi. — Omat ker. Pusulasta (Hattulan Töllinkoski) ja Muuramesta 
(V. Naapuri); Muuramen Alamyllyssä oli myllärin asunto myllyrakennuk
sessa, samoin Tammelan Talpian myllyssä (Aaltonen, LH 56). — Vrt. ruotu- 
väen huoneiden ylläpitoa (Jutikkala, Suomen talonpojan hist. 406).

311 SS: Kalanti, Punkalaidun, Kokemäki, Karkku.
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vuokrasuhteessa tuli kysymykseen, että mylläri hankki kokonaan 
yksin omat asuin- ja talousrakennuksensa, milloin näitä ei ennes
tään myllyllä ollut. Palkkamyllärikin otti kuitenkin toisinaan itse 
kustantaakseen osan rakennuksista. Paikoin palkkamyllärillä ja 
myllynvuokraajalla oli alkuaan kokonaan oma asunto; tästä on 
muistitietoa etenkin Satakunnasta ja Pohjanmaalta.812

Myllärin palkkaetuihin kuului yleisesti myös l e h m ä n l a i -  
d u n sekä heinien hankinta talviruokintaa varten. Myllärin karja, 
tavallisesti 1— 3 lehmää, sai käydä yhteislaitumilla,313 myöhempinä 
aikoina hänellä oli lahkon puolesta eri laidunmaa,814 taikka osak
kaat antoivat sen hänelle vuoron perään. Esim. Pertunmaan Palo- 
niemen lahkon pikku osakkaat luovuttivat laitumen vuorollaan 
yhdeksi, isot osakkaat kahdeksi kesäksi peräkkäin. Saman pitä
jän Veenpään myllärille hankittiin laidunmaata kahta lehmää var
ten samalla tavoin: toinen osakas antoi sen yhdeksi, toinen toi
seksi suveksi.315 —  Milloin niittymaita ei myllärille annettu, oli 
yleistä, että lahkon jokainen osakas toi hänelle h e i n i ä  —  tapa, 
joka oli yleinen myös sepänpalkkauksessa ja jolla näyttää olleen 
vanhat juuret pappienkin palkkaustavoissa. Mouhijärvellä annet
tiin täten vuoroa kohti viisi leiviskää heiniä sekä olkilyhde ja 
Nurmijärven kirkonkylässä kaksi »kahloa» olkia ja kaksi leiviskää 
heiniä. Myös Sammatin Ylimyllyn mylläri sai kustakin osakas- 
talosta karjanruokaa ja pahnoja myllyosuuden suuruuden mu
kaan, esim. Naatun talosta 10 leiviskää heiniä ja saman verran 
pahnoja. Tammelan Vieremän myllärille kuului niinikään 10 lei
viskää heiniä osuutta kohti. Paikoin heinien antaminen oli vapaa

812 Aaltonen, Nurmijärvi 129, LH 124, 165. SS: Pertteli (joskus), Loimaa, Pun
kalaidun (tavallisesti), Ikaalinen, Hämeenkyrö, Viljakkala, Mouhijärvi, Tyr
vää, Hauho, Muurame, Seinäjoki, Laihia, Kalajoki, Ähtäri. Omat ker. Pun
kalaitumella (Ryskarin ja Haviokosken myllyistä, Juho Jylhä ja Kaisa 
Isomäki) ja Kiukaisista (O. Lehtinen). — SS: Sahalahti (uusi mylläri osti 
usein entiseltä asuin- ym. huoneet, jotka olivat jonkun talon maalla).

818 SS: Ikaalinen, Muurame, Kivijärvi. — Laitilassa mainitaan 1663 myllärin 
korjanneen heiniä puoli aarnia (Hormia, Pyhämaan-Pyhärannan 300-vuotis- 
vaiheita 85). Kahila, m.t. 41.

814 SS: Punkalaidun (paikoin), Hauho, Hollola, Nastola, Koskenpää (myllä
rillä niittyjä, joilla voi elättää 2—3 lehmää, lammasta ja sikaa), Karstula 
(toisinaan). — KartanonmyUäreillä oli laidunmaa lehmilleen kartanosta, 
esim. Tammelan Mustialasta (omat ker.).

815 Omat ker. Pertunmaalta (Juho Mattila) ja Muuramesta (Hilja Kauppi). 
SS: Ähtäri.
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ehtoista. Hauhon Vitsiälän mylläri sai karjanruoaksi vapaaehtoi
sesti kustakin talosta kauroja ja olkilyhteen.316

Myllärin palkkaetuihin kuului varsin yleisesti myös p o l t t o 
p u u t .  Siellä missä myllylahkolla vielä oli oma metsä, kuten 
Hauholla, mylläri sai puunsa sieltä, muuten myllyn omistajan317 
tai osakkaiden metsästä.318 Hartolan Haapakosken mylläri haki 
polttopuunsa metsästä »osotuksen mukaan», ja Tammelan Letkun 
myllyn vuokraaja-myllärillä oli v:n 1894 sopimuksessa lupa hakata 
talon metsästä »kuivia puita, haoksensa leppiä ja katavia», minkä 
lisäksi hän sai polttopuita laitumelta. Mylläri siis tällaisissa 
tapauksissa itse hakkasi tarvitsemansa puut, mikä tapa paikoin 
oli vallitsemassa kyläsepänkin palkkahalkojen suhteen. Se lienee
kin alkuperäinen tapa.319 Myöhemmin myllärin palkkahalkojen 
saannissa tuli käytäntöön sama menettely, mitä oli noudatettu jo 
varhemmin papin, lukkarin ja sepän palkkapuiden hankinnassa: 
tuotiin kotiin määrämitallinen halkoja. Sammatin Ylimyllyn lah
kon jäsenet veivät myöhemmin myllärilleen puolen syltä kahta 
osuutta kohti. Tammelan Portaan lahkossa tuo halkomäärä oli 
niinikään puoli syltä, mutta vain ylimalkaan osakasta kohti. 
Saman pitäjän Kaukijärven ja Lempään lahkojen myllärit saivat 
koko vuorolta sylen ja osavuoroilta vastaavasti vähemmän, samoin 
Karstulassa sylen, Pertunmaan Paloniemen mylläri sai vielä 1920-

816 SS: Punkalaidun (taloista tuotiin myllärin kotiin heinät), Mouhijärvi, 
Karkku (mylläri sai useita kuormia heiniä ja silppuja, kun kävi itse ke
räämässä), Nastola (kuorma pari heiniä, mylläri nouti itse). Aaltonen, 
Nurmijärvi 129 (muutkin sikäläiset lahkonmyllärit saivat osakkailta heiniä 
ja olkia, vaikkei enää muistettu määrää), Sammatti 12, LH 125. — Suolahti 
huomauttaa (Suomen pappilat 39), että papille useissa seurakunnissa mak
settiin heinävero. Laihialaiset esim. olivat vaihtaneet päivätyön häkilli- 
seen heiniä sekä kuormalliseen halkoja, mutta usea antoi heinälläkin ase
mesta häkinalan niittyä. Lapualta kerrotaan 1723, että pappilan pienen 
heinämaan vuoksi sille »muinaisina aikoina» oli luovutettu kultakin talolta 
häkillisen heiniä taikka häkinala niittyä. — Virtanen, Hauho 67.

817 SS: Hauho (Vihavuoden Rekolan myllärillä oli myllytilaan kuuluvat vil
jelys- ja metsämaat), Karstula. — Myös kylänseppä sai ottaa puunsa kylän 
yhteismaalta (Virtanen, VS 34).

818 SS: Hollola, Karstula (vaihtoehto: kukin osakas toi sylen halkoja), Joutsa. 
Aaltonen, LH 124—5 (Humppilan Ylämylly). Kahila, m.t. 41: halkojen 
lisäksi sai talojen metsistä ottaa myös hakoja. Somerniemen Jakkulan myl
läri sai ottaa puunsa sen osakkaan metsästä, joka oli lähinnä (Voipaala, 
m.k.).

819 Omat ker. Hartolasta. Letkun myllärin sopimus v:lta 1894 (mv. Puolilta). 
Aaltonen, Sammatti 12.
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luvulla polttopuita 4 kuutiometriä toiselta ja 3 toiselta osakkaalta. 
Saman periaatteen mukaan annettiin polttopuut myös läheisen 
Veenpään myllyn myllärille: toinen osakas toi ne kaksi vuotta 
peräkkäin, toinen, vähäisemmän myllyosuuden haltija, vain yhden 
vuoden. (Menetelmä oli sama, mitä toisinaan noudatettiin esim. 
paimenen vaatepalkassa.) —  Nurmijärvellä, Viljakkalassa ja Kor
pilahden Saalahdessa puhutaan vain ylimalkaan kuormasta, minkä 
kukin osakas vei halkoja myllärilleen.320 Monissa tiedonannoissa 
jätetään kokonaan mainitsematta myllärin saama halkomäärä.321 
Eräillä paikkakunnilla myllärinkin polttopuut jäivät talkoiden 
varaan, kuten tilattomien suhteen oli tavallista. Mylläri järjesti 
talkoot joulun tienoissa taikka yleensä rekikelin tultua.322 —  
Tämän yhteydessä on muistettava, että lahkon jäsenet olivat jo 
ennen myllärin ottamista joutuneet hankkimaan myllylle poltto
puita, milloin siellä jauhatusmatkoilla yövyttiin ja mikäli myllyssä 
oli tulisija. Paikoin ja varsinkin varhempina aikoina polttopuut 
saatettiin hakata ympäröivästä metsästä, oli se sitten lahkon tai 
kylän yhteinen taikka yksityisen. Asutummilla seuduilla ja var
sinkin myöhempinä aikoina kunkin myllymiehen oli mukanaan 
tuotava halkoja ja pärekimppu. Punkalaitumella oli tapana, että 
myllärikin sai osansa näistä myllylle tuoduista haloista.323

Sitä mukaa kuin myllyjen yhteyteen rakennettiin pärehöyliä, 
ja höylän käyttäjä, joka melkein aina oli mylläri, joutui yleisen 
tavan mukaan palkakseen saamaan pärepölkkyjen sydänpuut, 
osakkaat monin seuduin lakkasivat tuomasta myllärille palkka- 
halkoja. Muutenkin polttopuut meidän aikanamme usein jätettiin 
pois myllärin palkkaeduista.324 —  Yksityismyllyjen mylläreillä oli

820 Punkalaitumelta kerrotaan (SS), että »lahvon seppä» sai kyläläisiltä myös 
polttopuita. Aaltonen, Sammatti 12; LH 124; Nurmijärvi 129 (pitäjän kai
kissa myllyissä saivat myllärit osakkailta halkoja, määrä muistetaan vain 
Kirkonkylän myllystä). Omat ker. Pertunmaalta ja Korpilahdelta. SS: 
Viljakkala (puukuorma vietiin taloista joka toinen vuosi), Karstula. Virta
nen, VS 11—12 (paimenesta).

321 SS: Yläne, Kokemäki, Punkalaidun, Mouhijärvi, Kuhmoinen.
322 SS: Hollola, Pertunmaa, Kivijärvi. — Omat ker. Pertunmaan Peruveden 

lääninmyllystä. — Virtanen, VS 34 (ammattilaisten puutalkoista).
323 SS: Rusko ja Laitila, Mouhijärvi (osakkaat olivat vanhastaan tottuneet vie

mään polttopuita myllylle lämmitystä varten). Aaltonen, LH 165. Omat ker. 
Punkalaitumelta (Juho Lähti Kostilan lahkonmyllystä: talon oli tuotava 
myllyyn halkoja).

324 Aaltonen, Nurmijärvi 129, Sammatti 13. LH 161—2.
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tavallisesti kartanon, talon tai tehdasyhtiön puolesta vapaa asunto 
ja polttopuut, myöhemmin myös valo, kuten muillakin vastaavan
laisilla ammattimiehillä ja palkollisilla.325

Myllärien tärkein paikkaosa oli kuitenkin v i l j a ,  kuten 
yleisesti oli asian laita pitäjän virkamiesten ja yhteisten ammatti
laisten palkkauksen suhteen vielä 1800-luvulla.326 Mutta tietyn 
määräisinä, osakkailta kerättyinä p a l k k a k a p p o i n a ,  samaan 
tapaan kuin nuo mainitut muut palkannauttijat, myllärit saivat 
viljapalkkansa yleensä vain joko niissä lahkoissa, joiden myllärin- 
toimi periytyi jo vanhoilta ajoilta, tai niissä, joiden mylly oli palk
kajärjestelyn aikoina käynyt vain kotitarvetta varten, jolloin siis 
tullijyvät eivät vielä voineet esittää mitään osaa myllärin palk
kauksessa. Joka tapauksessa 4 kapan paikkauserä tuntuu varhai
sempina aikoina olleen konstantti. Niinpä Hauhon Vitsiälän iki
vanhassa lahkossa oli tapana suorittaa myllärille 4 kappaa osuu
delta. Forssan Kuhalan myllylahkon osakkaat maksavat vieläkin 
myllärin palkkaukseen 4 ruiskappaa vuodessa koko osuutta kohti 
ja 2 kappaa puolelta osuudelta. Kuhalan myllärinkapoista puhutaan 
asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1844, jolloin osakkaat sitoutuivat 
palkkaamaan myllärin »entiseen tapaan»; tuosta sanamuodosta 
päättäen kappapalkka olisi ollut käytännössä ehkä jo v:sta 1786 
lähtien, jolloin myllyyn otettiin mylläri. Sen jälkeen kun mylly 
joutui tehdasyhtiön haltuun, nuo kapat eivät enää riittäneet myl
lärin palkkaan, minkä vuoksi ne maksettiinkin suoraan vuokraa
jalle, ja niiden alkuperäkin oli jo unohtua, kuten v:n 1931 oikeu
denkäynnissä ilmeni. —  Läheisessä Vieremän lahkonmyllyssä oli 
niinikään sama 4 ruiskapan myllärinpalkka käytännössä. Ilmei
sesti lahkon jokainen osakas on vuosittain maksanut nuo kapat aina 
siitä lähtien kun mylläri lahkolle palkattiin, mutta kun mylly 
1872 vuokrattiin, päälahko vapautui niistä kokonaan, muttei apu- 
lahko, johon kuuluvan kuuden talollisen piti edelleen kunkin suo
rittaa neljä ruiskappaa vuosittain. He maksoivat ne siitä lähtien 
myllylle, siis oikeastaan päälahkon hyväksi. Tämä selitti kuiten
kin ottaneensa v:n 1872 sopimuksessa niitä vastaan maksaakseen

825 Omat ker. Mäntsälän Hirvihaarasta ja Hartolasta. Forssan Kuhalan myllä
ristä Tammelan kihl.-oik. pöytäkirjassa 29. 8.1931.

826 Halila, Iitin hist. 571, Virtanen, Hauho 61. Rinne (Jutikkala), Kosken ja 
Lammin yhtei.skuntaoloja 122. Ks. viitettä 332. Kahila, m.t. 37—8, 42.
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kruunulle menevän myllyveron, ja oikeudessa 1922 selvitettiin, 
että nuo neljän kapan erät oli vanhempina aikoina, jolloin ei myl
läriä vielä ollutkaan, suoritettukin kruunulle, mikä viittaa mylly- 
veroon. —  Myös Ikaalisten Poltin myllylahko maksoi myllärilleen
4 ruiskappaa »vuorolta».327

Mutta varsinkin myöhempinä aikoina myllärin saama ruis- 
määrä vaihteli eri tapauksissa yhdestä kuuteen kappaan, ilman 
että mitään lukua niistä voisi pitää säännön mukaisena. Kiukais
ten Eurakosken kylässä mylläri sai osakkailta vuosittain kapan 
rukilta vuoroa kohti, ja saman pitäjän Harolan lahkossa makset
tiin myllärille (ennen sitä aikaa, jolloin mylly annettiin vuokralle)
5 ruiskappaa vuorolta. Saman kylän ns. pikkumyllyssä osakkaat 
maksoivat vain 2 kappaa kukin, mutta mylläri olikin sama kuin 
Harolan isossa lahkossa. Punkalaitumen Kostilan myllärille mak
settiin jyväpalkkaa 2 kappaa koko vuorolta ja 4 kappaa kahdelta 
osuudelta. Kankaanpäässä mylläri, jonka velvollisuuteen kuului 
myllyn kunnossapito ja kivien teroittaminen, sai vuosipalkakseen 
vuorolta niinikään 2 ruiskappaa. Mustialan kartanon alustalaiset 
Tammelassa maksoivat myllärille v:een 1910 asti vuosittain 3 kap
paa kukin. Pertunmaan Peruveden myllyn osakkaat suorittivat 
myllärilleen —  niinikään v:een 1910, jolloin myllyyn asetettiin 
turbiini ja palkkaustapa samalla muuttui —  6 kappaa kultakin 
koko vuorolta.328 Toivakan Rutalahden lahkon osakkaat maksoi
vat 5 kappaa, Korpilahden Saukkolan kylänmyllyn osakkaat 5— 6 
kappaa sekä saman pitäjän Saalahden ja Muuramen Ylämyllyn 
lahkojen jäsenet 3 kappaa kukin. Laihialla suoritettiin eräälle 
myllärille koko vuorolta V/2  ruiskappaa. —  Tuollainen myllärin 
palkkakappojen suuri vaihtelevaisuus johtui ilmeisesti lähinnä 
osakkaiden lukumäärästä: mitä enemmän maksajia, sen vähäisempi 
kappamäärä kultakin osakkaalta kokonaispalkkaan tarvittiin. 
Ainakin paikoin näkyy palkkakapoin korvatun ensinnäkin myl
lärin suorittama kivien teroitus, minkä johdosta Kankaanpäässä 
jyväpalkkaa sanottiin takomakapoiksi. Toisaalta ne saivat alkunsa 
myös ylimääräisistä, myllärin tehtäviin alkuaan kuulumattomista

S27 Virtanen, Hauho 67. Aaltonen, LH 103. Ks. liitteissä 1845-vuoden sopimuk
sen 11. kohtaa. Tammelan khl.-oik. pöytäkirja 28. 8. 1931. SS: Ikaalinen.

328 Aaltonen, LH 118, 126. Omat ker. Kiukaisista, Punkalaitumelta (Kostilan 
myllystä Juho Lähti), Pertunmaalta (Peruveden myllyn osakkailta kertyi 
myllärille näistä kapoista 6 tynnyriä). Lepistö, m.k. 184.
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töistä. Muuramen Ylämyllyn lahko esim. suostui 1893 maksamaan 
mylläri-vuokraajalle vuosittain 3 ruiskappaa osuudelta palkkioksi 
ylimääräisistä töistä, ja ne jäivät pysyviksi pitkäksi ajaksi.329

Myllärinkapoilla oli varsin läheinen esikuva siinä, että kylän- 
sepille tavallisesti maksettiin vuodessa 4— 3 ruiskappaa kengitet
tävää hevosta kohti sekä kylänpaimenelle koko tai puoli kappaa 
laitumella paimennettavalta hieholta ja naudalta. Kuitenkin on 
huomattava, mihin ViRTANENkin viittaa, että Varsinais-Suomesta 
ei ole tietoa myllärinkapoista, vaikka siellä sepän- ja paimenen- 
kapat olivat aivan yleisiä. Kappapalkkiomuoto on pääasiassa tun
nettu vain Hämeestä ja Satakunnasta. Käytännössä sitä muis
tutti hyvin paljon ns. vuositulli, joka myös suoritettiin myllärille 
tiettyinä viljakappoina, mutta suuri ero oli siinä, että vuositullia 
maksoivat vain lahkon ulkopuolella olevat jauhattajat (s. 265).330

Tullimyllyissä myllärin viljapalkka maksettiin joskus harvoin 
päiväpalkkana. Niinpä Kyrön jokivarren myllyissä tuli myllärin 
osalle tullijyvistä kappa rukiita ja toinen ohria päivää tai vuoro
kautta kohti; suoritus tapahtui tavallisesti kuukausittain. Muu
tamissa myllyissä mylläri lisäksi sai tynnyrin kauroja eläimiään 
varten. Mutta useimmissa tapauksissa jyväpalkka oli o s a  t u l l i -  
v i l j a s t a ,  siis riippui kertyneen tullin määrästä. S t r ö m b o m h i 
mukaan oli 1800-luvun alussa ainakin Ruotsissa tavallista, että 
mylläri sai tulliviljasta joka kolmannen, paikoin joka neljännen 
kapan sellaisissa tapauksissa, joissa myllyn omistaja itse piti ka
luston kunnossa.331 Meilläkin kartanonmyllärit saivat melko ylei

329 Omat ker. Toivakasta ja Korpilahdelta (mv. Hautala ja Muuramen Ylä
myllyn lahkon arkisto). Muuramen Ylämyllyn myllärin viljapalkasta on 
vihko, jossa on sarakkeet vuosille 1893—99 ja siinä otsikko: »Muuramen 
Ylämyllyn lahkokunta maksava päätöksen mukaan 15 litraa rukkita myl
lärin palkkaa». Päätöstä ei pöytäkirjoista löydy. Toiset osakkaat antoivat 
myllärille enemmän kuin 3 kappaa, toiset taas eivät lainkaan, minkä vuoksi 
mylläri 1900 laati rästiluettelon (lahkon arkistossa) ja yritti periä rästit 
rahana. — SS: Laihia, Viljakkala (yleensä jyväpalkka), Kiukainen (Kura- 
kosken mylläri sai kapan rukiita vuorosta).

330 Virtanen, VS 22—3. Koroma, Tarvasjokelainen »summaseppä» 121—2. Aalto
nen, Kylä miehen voittaa 176. Halila, Iitin hist. 602. — Paimenen palkasta 
SS: Kangasala. Ks. myös viitettä 326. Kahila. m.k. 38, 42. Kotiseutututkimus- 
kursseilta Ikaalisissa 1915, 27 (paimenen palkka kappa rukiita, sittemmin 
1 % kappaa »elikolta»),

331 Kontturi, m.t. 90, Strömbom, Försök tili Hand-bok I 100, 105. — Keski-Eu-
roopassa puhutaan »säkkimylläreistä», jotka saivat palkkansa jauhatuksen 
mukaan (Sechzig eröfnete Werkstätte 132).
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sesti 1700- ja 1800-luvulla pääosan palkastaan kertyneistä tulli- 
jyvistä. Jokioisten kartanon myllärin viljapalkaksi mainitaan 1780- 
luvulla V 6 tullista. Vääksyn kartanon mylläri, jonka hoidossa oli 
2 myllyä, sai v:n 1832 sopimuksen mukaan kymmenenneksen tulli- 
jyvistä, jota paitsi molemmille myllyrengeille tuli yhteensä toinen 
kymmenennes. 1850-luvulla mylläri sai enää vain 1j20 tuloista, 
mutta sataluvun lopulla, jauhatuksen vähennyttyä, myllärin osuus 
jälleen suureni 1/ 15:een mylly tullista. Sääksmäellä sai Selkälän 
kartanonmylläri 1867 tehdyn sopimuksen mukaan tullijyvistä joka 
neljännen kapan.332

Lahkonmyllyissä sama järjestelmä tuli yleisempään käytän
töön vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Nurmijärvellä Kirkonky
län ja Klaukkalan myllärit saivat joka neljännen kapan, samoin 
Pertunmaalla Paloniemen ja Peruveden lahkonmyllärit; jälkim
mäisen suuressa myllyssä myllärin palkka lisääntyi vielä jälkeen
päin tullijyvien kymmenenneksellä. Myös Mäntsälän Sälinkään kar
tanon mylläri sai tulliviljasta joka neljännen kapan.333 Kolman
nes eli joka kolmas kappa on ollut käytännössä paikoin Hämeessä 
ja Satakunnassa.33* Viidenneksiä mainitaan Punkalaitumelta, 
Hartolasta ja Pertunmaalta, kuudennes Jokioisilta ja Ähtäristä, 
kymmenesosa Forssasta sekä 2/ 9 Mäntsälän Hirvihaarasta.335 —  
Tällaista osapalkkiota voi verrata siihen, että sahurit saivat palk
kansa sahatun tolttimäärän mukaan, tai että maanvuokra mak
settiin osana sadosta, samoin kalastuspaikan vuokra ns. osaka- 
lana.336

382 Aaltonen, Jokioisten teollisuuslaitokset 271. Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 
173, Sääksmäen pit. hist. 456.

883 Aaltonen, Nurmijärvi 129. Omat ker. Pertunmaalta (Otto Paronen) ja 
Mäntsälästä. Itä-Suomessa mainitaan myllärin palkaksi monin seuduin nel
jännes tulliviljasta (SS).

334 Aaltonen, LH 126 ja omat ker. (Tammelan Mustialan ja Vieremän sekä 
Urjalan Ikkalan myllyissä). SS: Hämeenkyrö (Isokauppila: jos mylläri
samalla oli vuokraaja), sama pitäjä (Aina Holmström: Mahnalan myllyssä 
mylläri sai tullista joka kolmannen lapiollisen). Ornat ker. Hartolasta 
(Paason myllystä) ja Pusulasta (Hattulan Töllinkosken myllyssä). — Ruben 
Nirvi Ilomantsista: »Mylläri oli palkattu osakapal. Sai kolmannen osan 
tullista ( =  osakappa).»

336 Omat ker. Hartolasta (Haapakosken myllystä), Pertunmaalta (Lepsalan 
myllystä) ja Mäntsälästä. Aaltonen, LH 126, Jokioisten teollisuuslaitokset 
271. SS: Punkalaidun ja Ähtäri.

336 Voionmaa, Suomen karjalaisen heimon historia 327. Brofeldt, Selostus 
Kokemäenjoen pato- ja nuoitakalastuspaikkojen omistus- ja käyttöoikeu-
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Myllärin tullijyväosuuden suuruus oli tietenkin riippuvainen 
myllyn kunnosta ja tullijauhatuksen runsaudesta, niinikään siitä 
seikasta, oliko myllärillä osuutta kiviin tai muihin laitteisiin. 
Niinpä Tammelan Lempään myllärin osuus tulliviljasta oli puolet, 
mutta hänellä oli myllyssä itsellään yksi kivipari. Myös Samma
tin Ylimyllyn mylläri sai vielä kolmisenkymmentä vuotta sitten 
puolet tullista, vaikkei hänellä ollut mitään osuutta laitteisiin, mutta 
hän oli rakentanut itse asuntonsa eikä mylly tontilla ollut vilje
lystä. —  Yläneellä oli eräässä myllyssä sellainen järjestelmä, että 
mylläri sai pyhäisin ja yötisaikaan kertyneestä tulliviljasta puo
let, muulta ajalta kolmanneksen. Joutsasta ilmoitetaan vielä 1920- 
luvulla olleen käytännössä sellainen palkkaustapa, että mylläri 
sai kaiken tulliviljan, mikä jäi ylitse lahkon jäsenten osuudesta 
(s. 278). Laihian Jakkulan myllärin osuutta »frahtijyvistä» ei ole 
ilmoitettu, mutta määrä oli, että jos tullijyviä ei kertynyt tar
peeksi edes myllärin palkkaan, lahkon jäsenet maksoivat puuttu
van erän osuuden mukaan.337

Myllyissä, joissa oli vähänpuoleisesti vieraiden jauhatusta tai 
palkka oli muilta osilta puutteellinen taikka mylläri itse kunnos
tanut jauhinlaitteita tavallista enemmän (esim. suurimakivet), 
hänelle kuuluivat kaikki tullikapat. Oli ensinnäkin tapauksia, 
että myös osakkaat maksoivat myllytullin jauhatuksistaan ja 
että tällöin lahkonmyllärit saivat palkakseen kaiken tulhvil- 
jan. Mutta yleensä myllärille kuuluivat vain sivullisten maksamat 
tullikapat. Sellainen palkkaus oli esim. Loimaan Vesikosken 
Uudenmyllyn vuokraaja-myllärillä v:n 1835 sopimuksen mukaan, 
ja myöhemmin Nurmijärven Perttulan myllärillä, mutta viimeksi
mainittu olikin rakentanut asuntonsa itse eikä myllytontilla ollut

desta 35. A. Lilius, Tilattoman väen oloista Kuopion läänissä 7 (torppari 
antoi Savon puolessa % sadosta isännälleen). Akseli Waren, Torpparioloista 
Suomessa 309—10 (Länsi-Suomessa saatettiin kaskiviljasta antaa metsän
omistajalle puolet sadosta). Virtanen, Varsinais-Suomen kansanomaisesta 
maanvuokrauksesta 46—7. 

a' 7 Aaltonen, LH 126, Sammatti 12. SS: Yläne, Joutsa, Laihia. Useissa muissakin 
tiedonannoissa on vastaus tässä kohdin vaillinainen, kuten SS: Koskenpää, 
Karstula, Laihia. Virtanen, Kuvauksia 77 (Vähänkyrön Hiiripellon myl
lärit saivat palkakseen osan »frahtijyviä»), Punkalaitumen Ryskarin lah- 
konmyllyn mylläri sai »liian tullin, joka lahkolaisilta jää» (omat ker., 
Juho Jylhä). Pertunmaan Volan myllystä, jonka omisti 2 taloa, mylläri 
»vei palkasta yhden osan», siis ilmeisesti sai kolmanneksen tullin tuotosta 
(omat ker.).
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viljelystä. Tammelan Pihtikosken lahkonmyllyssä mylläri sai kai
ken sivullisilta kantamansa tullin sillä perusteella, että hän yksin 
omisti sekä suurima- että jauhinkivet (vrt. s. 309) .’ 38 
Muualtakin Varsinais-Suomesta, samoin kuin Hämeestä ja 
Satakunnasta on tietoja, joiden mukaan mylläri sai jau
hattaa omaan laskuunsa kaiken, mitä hän ehti osakasten vuoroilta 
tehdä; paikoin tuota sivullisten viljan jauhatusta sanottiin »ulko
käytöksi».339 Jotta tästä edusta olisi myllärille tosiaan tuloja tar
vitsematta sitä varten valvoa öitään tai olla työssä pyhäpäivinä, 
järjestettiin usein myllärille oma vuoro päiväaikana, jolloin hän 
käytti vain sivullisille tullikappoja vastaan.340

Paikoin myllärinpalkkaan kuului tulliosuuden asemesta yh
teissummana sovittu viljamäärä, samaan tapaan kuin maksettiin 
muonamiehelle, rengille taikka sepälle. Tällainen palkkatapa nä
kyykin olleen käytännössä enimmäkseen yksityis- ja vuokramyl- 
lyissä. Siten Hartolan Kosken yksityisen tullimyllyn mylläri sai 
10 hl viljaa. Viljamäärän suuruudesta päättäen siinä kuitenkin 
oh ajateltu enemmän osuutta tulliviljasta kuin tavallista muona- 
miehen palkkaa.341

838 SS: Pertteli, Perniö, Säkylä, Vampula, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Hauho, 
Sahalahti, Kuhmoinen, Asikkala, Hollola (mylläri sai kaiken sivullisten 
tullin). Aaltonen, LH 126, Nurmijärvi 129. Pertunmaan Peruveden lah
konmylläri sai ennen v:ta 1910 itselleen kaikki tullikapat, mutta silloin ei 
vierasta jauhatusta paljon ollutkaan (omat ker.). — Caloanderin kokoelma, 
Myllyasiakirjat 1833—75 (Loimaa). Virtanen, VS 30 (T.l. Koski ja Suomus
järvi). Omat ker. Muuramesta (V. Naapuri). Kahila, Piirteitä Asikkalan 
kyläelämästä 40.

838 Omat ker. Punkalaitumelta (ks. viitettä 130 luvussa Jauhatusvuorojen järj.), 
Muuramesta, Korpilahdelta ja Toivakasta. SS: Pertteli, Perniö, Säkylä, Hä
meenkyrö, Viljakkala, Mouhijärvi, Karkku, Hauho, Janakkala. Renko, Asik
kala ja Hollola, Kuhmoinen, Korpilahti, Muurame, Petäjävesi. — 
Kahila m.t. 40 (osakkaatkin maksoivat Asikkalan Kirkonkylän myl
lyssä tullin, mutta myllärin palkaksi tuli vain se tulli, jonka 
ei-osakkaat suorittivat; Vääksynjoen myllyissä mylläri sai omaan 
laskuunsa käyttää sivullisten viljaa). Pohjois-Satakunnassa mylläri 
sai paikoin palkkanaan jauhaa sivullisten viljaa öisin sekä niinä aikoina, 
jolloin osakas ei tullut vuoroaan käyttämään (Lepistö, Pohjoissatakuntalai
nen jalkamylly 185). Vrt. tähän tapaa, että lahkonseppä sai niinä aikoina, 
jolloin ei ollut osakkaiden töitä, kyläpajassa takoa sivullisille ja itselleen (SS: 
Punkalaidun ja Pälkäne). Voipaala, Somemiemen yhteiskunnallisista oloista. 

348 Vrt. s. 238. Laihialta on tieto (SS: Seppälä), että mylläri sai ottaa sivulli
silta jauhatettavaa keväällä sen jälkeen kun lahkon jäsenten viljankäyttö 
oli päättynyt.

8«  Rinne (Jutikkala), Kosken ja Lammin yhteiskuntaoloja 116—7. Omat ker. 
Hartolasta. SS: Rusko, Laitila, Lapinjärvi (myllärillä oli märääpalkka).
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Aivan yleisesti kuuluivat myllärin palkkaetuihin vielä myl
lyyn kertyneet jauhatusjätteet, »kahna ja tomu».342 Kun kahna 
silloin tällöin tyhjennettiin, kokoontui siitä melkoisesti ns. kahna- 
jauhoja, ja ne mylläri korjasi haltuunsa. Seuraavan käyttäjän 
viljasta jäivät uudet kahma jauhot ja ne vähensivät näin ollen hä
nen jauhatustulostaan. Nurmijärvellä kerrotaankin, miten kahna- 
jauhoiksi koetettiin käyttää huonompaa viljaa, esim. kauroja, 
ruvettiinpa vaatimaan, että puhdistamisen jälkeen myllärin piti 
antaa jyvät uusiin kahnajauhoihin.343 Kahnajauhoista ja jauhon- 
tomusta kertyi hyvää sianruokaa, minkä vuoksi myllärit jo van
hoista ajoista asti elättivät sikoja suhteellisen runsaasti. Hälisten 
myllärin sioista puhutaan 1571 ja 1645; osan myllynvuokrastaan 
myllärit paikoin maksoivatkin sianlihalla (s. 316).344 Muistitieto 
mainitsee yleisesti myllärien menestymisen yhteydessä sikojen 
pidon.345 —  Myös Ruotsissa jauhontomu (jov) kuului myllärille, 
joka suureksi osaksi sillä elätti sikojansa. Mutta Ruotsin myl
lyissä jätteillä olikin suurempi merkitys, niissä kun käytettiin seu
laa enemmän kuin meillä, jota paitsi vilja puhdistettiin visku
rilla.346

Ajan tavan mukaan mylläri sai myös vapaaehtoista antia ja 
lahjaa; usein myllymiehet jakoivat hänelle eväitäänkin 347 sekä 
»kaljajauhoja» tai »lämpimäistä», varsinkin kun jauhatettiin 
uudisviljaa, puuroksia, talkkunoita tai maltaita. Mylläri antoi 
silloin vastalahjaksi kaljaa, myöhempinä aikoina myös kahvia.348

342 SS: Pertteli, Perniö, Yläne, Punkalaidun, Säkylä, Kiukainen, Ikaalinen, 
Hämeenkyrö, .Asikkala ja Hollola, Nastola, Pertunmaa, Kuhmoinen, Multia 
ja Petäjävesi, Karstula, Ähtäri. Omat ker. Pertunmaalta Peruveden myl
lystä. Virtanen, VS 31 (T.l. Koskelta).

343 Aaltonen, Nurmijärvi 129, LH 64. — Paikoin (SS: Mouhijärvi) mainitaan, 
ettei mylläri saanut jauhatusjätteitä.

344 VA 1179: 89, Piikkiön ja Kaarinan syyskär. 1645, cc 6: 143. Virtanen, VS 
31. Rinne (Jutikkala), Kosken ja Lammin yhteiskuntaoloja 122.

345 SS: Hauho ja Janakkala, Loppi, Muurame, Petäjävesi, Multia. Aaltonen, 
LH 77 (sananparsia: »lihava kuin myllärin sika» ja »jauhossa kuin myl
lärin sika»), Jutikkala, Sääksmäen pit. hist., 459.

343 Keyland, Svensk allmogekost 53, 1. aliviite.
347 SS: Ikaalinen, Hämeenkyrö (joku myllymies antoi eväistään tai niitä oli 

mylläriäkin varten lähetetty), Laihia (tilapäismyllärit usein). Kuortaneelta 
kerrotaan, että mylläri nautti sen talon ylöspitoa, jonka viljaa kulloinkin 
jauhatettiin (SS).

348 SS: Laitila ja Rusko, Kokemäki (lämpymäisiä), Punkalaidun (toisinaan),
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Myllyissä, joissa kävi paljon jauhattajia, koetettiin vuoroa etuilla 
tarjoamalla myllärille viinaa tai olutta. Pirkkalasta kerrotaan, 
että myllystä selviytyi pikemmin, »kun osasi mylläreitä ’maasuttaa’ 
rahalla tms.». Paikoin kerrotaan myllärin olleen jauhattavan talon 
ruoassa, siis samalla tavalla kuin sepät ja paimenet,349

Muiden palkkalaisten tavoin mylläritkin kokosivat tavallisesti 
itse saatavansa. Vakiintunut palkankeruuaika oh joulun edusta 
(mikäli silloin vain oli rekikeli), mikä ilmeisesti johtui siitä, että 
tuomaanpäivä oli maanlain mukaan yleinen veronmaksupäivä. 
Nuo p a l k a n h a k u m a t k a t  vapaaehtoisine parseeleineen ja 
kestityksineen juontavat alkunsa keskiaikaisesta tavasta, jonka 
mukaan kruununpalvelijat kävivät maaseudulla ns. ruokaruotsi- 
veroillaan ja isännät veronkanto- ja tarkastusmatkoillaan nautti
vat lampuotiensa kestitystä, mitä vielä 1500-luvun lopulla sanot
tiin kinkeriksi (gengiärd). Papisto jatkoi näitä »verokiertueita» sit
keästi kautta vuosisatojen. Kansantavaksi oli siitä pitäen jäänyt, 
että muitakin palkankerääjiä taloissa syötettiin ja juotettiin. Vali
tettiin, että myllärit saattoivat viipyä viikonkin ajan samassa ky
lässä. Viranomaiset koettivatkin estää palkankeräysmatkoilla ilme
nevän yleisen mässäyksen. Vuosina 1681, 1694 ja 1727 kiellettiin pa
pistoa, lukkareita ja heidän palvelusväkeään matkustamasta ympäri 
pitäjää ja kantamasta ruokaparseeleja joulupaistin tai muun ni
mellä. Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherra de Bruce kielsi 
1700-luvun lopulla myllärien sopimattoman ympärikuljeskelemi- 
sen. Mutta tästä enempää kuin aikaisemmistakaan kielloista 
ei ollut toivottua tulosta, koska myllärin olisi samalla pitänyt luo
pua vuositullimaksutavasta (s. 264). Siten myllärien, lukkarien

Ikaalinen, Tyrvää (puuroksia rukiista, ryynejä ohrista ja lämpymäislimppu), 
Nastola (uutispuurojauhoja), Kuhmoinen (talkkunoita ja maltaita, mylläri 
puolestaan antoi kaljaa), Korpilahti (jotkut), Karstula, Ähtäri (uutisesta 
osalahja), Kivijärvi (talkkunoista). Aaltonen, LH 114 (Tammelan Tora- 
järven ja Ruostejoen myllyissä annettiin lämpimäisjauhoja). Lammin Kuu- 
rikan myllyssä annettiin kaljajauhoja, Korpilahden Saukkolankylän lah- 
konmylläri sai osakkailta viljaa ja antoi heille myllymatkoilla kaljaa 
(omat ker., K. Laurila ja Kalle Pekkanen). Suomusjärvellä myllärille an
nettiin lämpymäisiä uudisviljasta (Virtanen, VS 36).

349 SS: Somero, Sääksmäki (viinaa ja olutta tarjottiin; oli kilpailu, kun myl
lärit. kantoivat säkkejä), Hollola ja .Asikkala (myllärit sanoivat: enkä ole 
vielä saanut suutanikaan kastaa), Seinäjoki (mylläri 'voideltiin’ myllynas- 
sakalla), Kuortane ja Laihia. Aaltonen, LH 59 ja omat ker. Tammelasta ja 
Sääksmäeltä (olutta myllärille). Leuku. Pirkkalankylän mylly laulu 366.
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ja seppien palkankeruumatkat jatkuivat monin paikoin meidän 
aikoihimme asti.350

Myllärit kokosivat matkallaan joko vuotuiset viljakappansa, 
missä ne kuuluivat palkkaan, taikka sitten vuositulliin sisältyvät 
kapat ja tämän ohessa myös palkkaheinänsä, -halkonsa yms. Ylei
sesti annettiin myllärille, varsinkin vuositullin yhteydessä, tämän 
lisäksi vielä »joulupaisti» (Varsinais-Suomessa »jouluvaalu»), mi
hin kuului samoja vapaaehtoisia anteja kuin mitä kylänsepän, luk
karin ja paimenen joululahjoihinkin sisältyi. Sääksmäeltä ker
rotaan, että »jyväpussi annettiin myllärin rekeen ja sen lisäksi 
työnnettiin paistia ja muuta särvintä». Lammin Kuurikan myl
läri kertoi saaneensa Kostilan kyläläisiltä vapaaehtoisina anteina: 
keneltä lampaanjalan, keneltä kynttilöitä, keneltä villoja, huma
loita, pellavavihon jne. Useasti hän sai myös pitoleivän. Ne, jotka 
eivät maksaneet öljyrahaa, antoivat pellavia, ja kun heinät eivät 
kuuluneet myllärin palkkaetuihin, hän kuitenkin välistä sai olkia. 
Vilkkilän kyläläiset toivat vuositullin myllärin kotiin ja sen 
mukana mainitunkaltaisia vapaaehtoisia lahjoja. —  Hauholla 
myllärin palkanhakukierros kulki tietyssä järjestyksessä ky
lästä toiseen ja kussakin kylässä taas talosta toiseen, niinkuin 
muutkin palkankerääjät tekivät. Mylläri kasasi saamansa oljet 
johonkin taloon, mistä hän ne myöhemmin talvella nouti. —  »Kin- 
kerikalaasin» runsaudesta ilmeisesti laskettiin riippuvan myllärin 
suhtautuminen kunkin jauhatustyön nopeaan järjestämiseen, 
samoin kuin toisaalla kerrotaan sen vaikuttaneen paja vuoron 
saantiin. —  Paikoin oli tapana, että lahkon osakkaat toivat myl
lärin kotiin heinät, oljet ja puut. .Asikkalassakin osakkaat lopulta 
toivat vuositullin myllärille jauhattamaan tullessaan.351

350 Kristofferin maanlain MK 20:1 ja 1734-vuoden lain MK 17:1. — P. Brahe 
(vanh.) korostaa Oeconomia-teoksessaan 1677, miten tärkeätä oli, että viljavero 
koottiin ennen joulua (Jutikkala, Läntisen Suomen kartanolaitos II 59). 
Ekman, Systematisk Sämling 336. Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 458. Pappien 
»verokiertueista» vielä: Suolahti, Suomen papisto 138—42, 146—8. »Kinke- 
rin» alkuperästä: Voionmaa, Suomalaisia keskiajan tutkimuksia 267, 284. 
— Lammilla oli palkankeruun aika pyhäinmiestenpäivän ja joulun väli
senä aikana (omat ker.). Kahila kertoo Asikkalasta (m.t. 40), että »mylläri 
lienee aikaisemmin itse käynyt keräämässä palkkansa joulun edellä».

351 Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 458. Omat ker. Kiukaisista, Lammilta ja 
Korpilahdelta (viljaa saatettiin antaa myllärille enemmänkin kuin sovitut 
kapat). Virtanen, Hauho 67—8. SS: Yläne (jouluvaalu), Viljakkala (mylläri 
haki itse palkkansa), Karkku (myllärillä oli tapana talvisin kiertää hevo-

20
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R a h a p a l k k a ,  jota kartanonmyllyissä oli osin maksettu 
jo 1800-luvun ensi puoliskolla, tuli lahkonmyllärien suhteen käy
täntöön viime vuosisadan lopulta lähtien, sitä mukaa kuin raha
talous muutenkin maaseudulla yleistyi ja mm. torpparien sallit
tiin siirtyä rahaveroon. Asiaa tietenkin edisti myös rahatullin 
yleistyminen. Sitä palkkaustapaa, että mylläri sai osan tulli- 
jyvistä, voitiin sopivasti noudattaa myös rahatullin suhteen. Siten 
tehtiin Vääksyn kartanon myllyssä jo 1800-luvun alkupuoliskolla. 
Niissä myllyissä, joissa yksinomaan kannetaan rahatulli taikka 
kertynyt viljatulli myydään kokonaisuudessaan, tapa on yhä jat
kunut. Niinpä Eurakosken Idänpuoleinen lahko maksaa mylläril
leen 25 % kertyneistä tulli varoista, ja 1933 sovittiin Korpilahden 
Korpijoen lahkossa, että mylläri saa 30 % tuloista, kun niistä 
ensin on laskettu pois kulutetun sähkön hinta. Myös Joutsasta 
ilmoitetaan 1927, että mylläri sai tullLrahoista sovitun osan, joka 
oli (kai eri myllyissä) n, */„, 1/ 7 tai 1/ 8, minkä lisäksi hänellä oli 
luontoisetuja,352 Myös päivä- ja urakkapalkka tuli käytäntöön 
rahatalouteen siirryttäessä. Hämeenkyrön Mahnalan myllärin 
palkka, joka ensin oli kolmannes tullijyvistä, muutettiin päivä
palkaksi, mikä ensin oli 4 mk, sitten vapaussodan jälkeen 8 mk. 
Vähänkyrön Merikaarron myllärit saivat talvikautena, jolloin 
osakkaille jauhatettiin ilman tullia, vuorokausipalkkansa rahana, 
kesäisin taas jyvinä, mutta silloinkin se laskettiin rahapalkan pe
rusteella. Nurmijärvellä annettiin Palojoen kylänmyllyn vuok
raaja-myllärille korvaukseksi siitä, että osakkaille jauhatettiin

sella lahkonsa joka talossa keräämässä karjanrehua). — Muiden palkka
laisten viljan ym. koontimatkoista vielä: Virtanen, VS 36. — Asikkalassa 
seppä sai palkkansa lisäksi vapaaehtoisina parseeleina lamipaanjalkoja, 
kakkuja, kynttilöitä, olkilyhteitä, pellavia, papuja ja kauroja; sepän käynti 
kinkerillään eli sankarillaan tapahtui ennen joulua tai välipyhinä. Anian- 
pellossa pidettiin tällöin sepänkousia, joissa naapurejakin kestittiin (Ka
hila, m.t. 38). Iitin kyläkunnissa jouduttiin vuosittain pitämään viidet p i- 
d o t: kahdet pidot kummallekin papille näiden »paistinmatkoilla» sekä
lisäksi kylän lukupidot (Halila, Iitin hist. 761). Paavo Paavola, Asikkalan 
kirkollisesta elämästä 20 ja Virtanen, Kyläyhteiskunta ennen isojakoa 477. 
Vrt. kinkeriä muistuttavia vanhanaikaisia olutkestityksiä, joilla korvattiin 
myllyn vuokra (s. 262 ja Virtanen, VS 73). Kartanoiden kinkereistä ks. 
Jutikkala, Itähämäläinen kartanoyhteiskunta 77—9 ja  lampuotien parsee- 
leista sama, Läntisen Suomen kartanolaitos II 159.

352 Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 172—3. Kiukaisten Eurakosken Idänpuoleisen 
lahkon arkisto. Korpilahden Korpijoen lahkon arkisto. SS: Laitila ja 
Rusko, Joutsa, Lapinjärvi.
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vilja edelleen tullitta, isommilta taloilta 10 mk ja pienemmiltä 5— 6 
mk vuodessa. Tässä on mainittujen palkkakappojen selvä uuden
aikainen vastine, vieläpä niin, että myllärin pojat, joita sanottiin 
»myllyrotiksi», kävivät rahapalkkion syksyllä keräämässä.353 —  
Useimmiten myllärin palkkaus nykyisillään perustuu sekä raha- 
että luontoissuorituksiin. Korpilahden Korpijoen lahko päätti 
1929 maksaa myllärilleen vapaan asunnon ja heinämaan lisäksi 
kuorman halkoja joka osakastalosta sekä rahana yhteensä 250 mk 
vuodessa; 1930 tähän vielä lisättiin 1 markka jokaisesta osakkaalle 
jauhatetusta säkistä.354 —  Paikoin mainitaan, että tulliosuutta 
lukuunottamatta mylläreillä ei enää meidän aikanamme ollut luon
toisetuja.355

Kokonaiskuvan saamiseksi siitä, mitä kaikkea lahkonmyllä- 
rin palkkaan entisaikaan saattoi kuulua, mainitsemme muutaman 
esimerkin Uudeltamaalta ja Hämeestä. Mäntsälän Hirvihaaran 
mylläri sai 1890-luvulla 2/9 tullituloista, asunnon, valon ja puut 
sekä tonttimaan tuoton. Nurmijärven pitäjän Klaukkalan myllä
rille kuului vielä 1930 asunnon ja perunamaan lisäksi neljännes 
tulliviljasta. Hauhon Vitsiälän mylläri sai jokaisesta vuorosta 4 
ruiskappaa, kustakin talosta kapan kauroja ja lyhteen olkia. Tam
melan Vieremän myllärin palkkaan kuului v:n 1889 sopimuksen 
mukaan asunnon lisäksi syli halkoja ja 10 leiviskää heiniä osuutta 
kohti sekä kolmannes tulliviljasta.356

Olemme edellä joutuneet usean kerran toteamaan, että myl
lärin palkkauksen eri muodot olivat yleensä samoja, joita käytet
tiin maalaisyhteiskunnan muissakin palkkasuhteissa, varsinkin

353  Virtanen, Kuvauksia '  76. Omat ker. Mäntsälästä (Sälinkään mylläri sai 
kartanon jauhatuksista 4 p vanhasta tynnyristä korvauksena siitä, että 
kartanon ei tarvinnut asettaa miestä jauhatukseen), Aaltonen, Nurmijärvi 
131. SS: Hämeenkyrö (Holmström). — Aikaisemmin rahapalkka tuli kysy
mykseen vain kaupunkilaismyllyissä. Turun kaupunki maksoi 1638 Hälis
ten myllärille vuosipalkkaa 100 kuparitaalaria sekä 4 kyynärää kangasta 
(?, dwsmeckin) ja eri korvauksen myllyn parantamisesta (Utdrag ur Abo 
stads Dombok XIII 36).

8S* Korpilahden Korpijoen lahkon arkisto. Esimerkkeinä sekapalkkajärjestel
mästä mainittakoon, että Hartolan Kasken mylläri sai rahapalkan ynnä 
10 hl. viljaa ym. (omat ker.), Forssan Kuhalan mylläri 900 mk rahana, 
vapaan asunnon ja valon sekä 18 m3 polttopuita (Tammelan kihlakunnan
oikeuden pöytäkirj. 28. 8. 1931).

855 SS: Hämeenkyrö, Sääksmäki, Multia ja Petäjävesi, Seinäjoki, Laihia.
356 Omat ker. Mäntsälästä. Aaltonen, Nurmijärvi 129, LH 124—6. Virtanen, 

Hauho 67.
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kylänsepän, joka taloilta sai viljelysmaata, niittyä ja polttopuita. 
Rinnakkaisilmiöitä —  varsinkin kun otetaan huomioon myös myl- 
lynvuokraus, joka monin tavoin sekaantui palkkamyllärin ase
maan —  tapaa vielä vanhasta torpparilaitoksesta, ei ainoastaan sen 
pellon-, niityn- ja metsänkäytön sekä vuokran maksutapojen, vaan 
myös torpan rakennusten omistuksen suhteen. Myllärinpalkkauk- 
sen vaihtelevuus eri paikkakunnilla sekä se seikka, että ainoa 
sille ammatinalalle ominainen palkkamuoto, tuilijyväosuus, on 
lahkonmyllyihin varsin myöhään saatu kartanonmyllyistä, osoit
taa selvästi koko ammatin myöhäisen tulon lahkolaitoksen pii
riin.357

Ne vähäiset lähteet, jotka tähän tutkimukseen on ollut käy
tettävissä vastaavista naapurimaiden tavoista, näyttävät viittaavan 
siihen, että myllärintoimi ja -palkkaus oli siellä yleensä saman
muotoinen kuin meillä.358

e. Mylläri osaomistajana.

Myllärin sopi tulla osaomistajaksi varsinkin myllyä uudistet
taessa tai sen laitteita lisättäessä. Lahkon jäsenet näyttävät mie
lellään käyttäneen hyväkseen ammattimiehen asiantuntemusta ja 
luottaneen siihen, että mylläri sekä paremmin pysyi paikallaan 
että myös tarkemmin hoiti myllyn, kun hänellä oli siihen osuutta.

357 Esimerkkinä sepänpalkkauksesta mainittakoon, että Pohjanmaalla sepillä 
oli tynnyrinala viljelysmaata kylän yhteismaasta, muutamilta taloilta kuor
man verran niittyä. Orismalassa talot antoivat sepälle 10 kapanalaa peru
namaata sekä niittypalstan. Isännät vuorottelivat sepän maanviljelystyöt. 
Myös polttopuut annettiin kylänmetsistä, usein ne tuotiin kotiin (Kontturi, 
Kyrön jokivarren kylien ammattilaisista 87—9). Virtanen, VS 31—34. Suo
lahti, Suomen pappilat 78. Jutikkala, Läntisen Suomen kartanolaitos II, 
223-6.

358 Norlind, Svenska allmogens liv 352. Gödel. Bergmansliv 20. Klein, Runo 155—7 
(1752 rakennettuun kylän yhteiseen tuulimyllyyn palkattiin mylläri, joka 
sai talon ja maa-alueen). Keyland, Svensk allmogekost I, 53—4, aliviite 
(jokainen oli oma myllärinsä). — Ruotsista mainittakoon vielä, että syk
systä jouluun maaseudun mylläreillä oli kiireintä aikaa, jolloin jauhatettiin 
öisinkin. Oli tapana, kertoo Johansson (Allmogeliv i Göinge 32—3), että myl
lärit »pitivät ruokapöytää» pitkämatkaisille. Kukaan ei saanut palata myllyltä 
kotiinsa saamatta kestitystä. — Inkerissä hoiti Lempäälän Korkeenmaan ja 
Suur-Kaitalan yhteismyllyä muuan talonpoika, jonka mukaan mylly oli saa
nut nimensäkin (SKS, E. A. Virtanen).
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Myllärillä oli tilaisuus tulla osaomistajaksi eri tavoin. Muu
dan tapa oli se, että hän k u s t a n s i  k i v i p a r i n  lisää. Siten 
Korpilahden Korpijoen lahko antoi 1874 myllärilleen luvan hank
kia omaan laskuunsa jauhokiviparin, Vampulassa oli Soinilan 
lahkonmyllyssä yksi kivipari myllärin, samoin Tammelan parissa 
lahkonmyllyssä 1800-luvun lopulla. .Asikkalan kirkonkylän myl
lyssä taas kuului toinen kivi kummastakin kiviparista myllärille.359 
Usein mylläri hankki vuokramyllyynsä omat suurimakivet ja vielä 
useammin pärehöylän, siis sellaiset uudenaikaiset laitteet, joihin 
vanhoilliset talonpojat hitaasti kiinnostuivat. Pärehöylähän ei 
tällöin itse asiassa kuulunut myllyyn, mutta silti se kiinnitti myl
lärin intressit lahkoon ja myllyyn. Myös osakkaat alkoivat mak
sua vastaan käyttää sekä suurimakiviä että pärehöylää.360

Vielä kiinteämmin mylläri liittyi lahkoon osallistumalla koko 
myllykoneiston hankintaan. Siten Tammelan Vieremän mylläri 
otti v:n 1889 sopimuksen mukaan kolmanneksella osaa mylly- 
koneiden kustannuksiin ja kunnossapitoon ja sai säitä korvauk
seksi kolmanneksen tulliviljasta. Sopimuksen mukaan myllärin 
piti saada viiden vuoden kuluttua kolmannes myös »ryynimasii- 
nasta», jonka päälahko oh ostanut vuokraajalta; tämä näet oli 
vuokra-aikanaan hankkinut kuorimiskoneen, jonka käyttämisestä 
osakkaidenkin oli silloin pitänyt maksaa tulli. —  Karkun Kutalan 
kyläläiset sopivat 1894 myllärinsä kanssa siitä, että tämä vastasi 
kaikista myllyn uudisrakennus- ja korjausmenoista kolmannek
sella ja sai myllyyn yhtä suuren omistusoikeuden. —  Kun Pun
kalaitumen Haviokosken lahkonmyllyyn 1889 otettiin ensimmäi
nen mylläri, tämä myös puolestaan hankki tarvikkeita (ei sanota 
mitä) ja tuli siten myllyn osakkaaksi. Tyrväässä oli mylläri eräässä 
lahkossa kustantanut muut myllylaitteet, paitsi kivet oli lahko 
hankkinut. Mylläri tuli suuremmaksi osaomistajaksi, kun lahko 
pidätti itselleen vain yhden kiviparin, kuten Vampulan Soinilan

359 Korpijoen lahkon paperit. Omat ker. Punkalaitumelta (Juho Lähti). SS: 
Vampula. Aaltonen, LH 123—4. Kiukaisissa oli Harolan kylän pikku myl
lyn osakkaana myös mylläri (omat ker.). Kahila, m.t. 40. Hattulan Katin
alan hylänmyHyn yhteydessä mainitaan myllärillä 1782 sarka- ja vanutus- 
tamppi (Myllyasiakirjoja I 96: löi).

360 Tammelan Pihtikosken mylläri kustansi suurimokivet. Aaltonen, LK 161—2 
(pärehöylistä). Toisinaan lahkokin kustansi pärehöylän, mylläri höyläsi pä
reet, sai talosta ruoan sekä sydänpuut itselleen (Punkalaidun, Kostila, Juho 
Lähti).
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lahkossa (»lahvonkivet»), Kuhmoisissa oli muistitiedon mukaan 
eräs lahkonmylly, josta mylläri omisti puolen, kun hän oli kus
tantanut siihen sisustuksen ja koneet.361

Mylläri sai lahkonmyllyn omistukseen jalansijaa myös sillä 
tavoin, että hän vuokrasi tai osti myllyosuuden. Joutsasta mm. 
tiedetään, että jonkin talon osuus saatettiin vuokrata myllärille 50 
vuodeksi tai myydä se kokonaan, jolloin talo menetti tullittoman 
jauhatusoikeutensa. Tämän vuosisadan alussa Tammelan Lem- 
pään mylläri osti 25 markalla yhden osuuden »koskeen, siihen 
rakennettuun myllyyn ja pärehöylään ja myllylle erotettuun maa
han ja tällä maalla oleviin rakennuksiin». Huittisissa luovutti 
1886 kolme Nanhian myllylahkon osakasta uudelle vuokraajalle 
50 vuodeksi »paikkaoikeutensa», mikä tarkoitti sekä koski- että 
myllyosuuksia. Korpilahdella on Saukkolankylän lahkonmylläri 
ostanut ns. Ylämyllystä 3 ja Alamyllystä muutamia osuuksia.362

f. Myllärien taloudellinen ja yhteiskunnallinen asema.

Myllärien palkkausmuodot tekivät mahdolliseksi, että milloin 
myllyssä oli riittämiin tullijauhatusta ja se oli hyvässä käyntikun- 
nossa, heidän palkkaosuutensa oli tyydyttävä. Harjoittivathan 
myllärit lisäksi ajan tavan mukaan myös maanviljelystä ja pitivät 
karjaa, varsinkin sikoja. He olivat taloudellisessa suhteessa 
torpparien veroisia ja melko hyvin toimeentulevia. Mylläreistä 
oli yleensä se maine, että he »jaksoivat» hyvin. Eräskin Nurmi
järven mylläri kertoi kokeilleensa 14 eri ammattia, mutta havain
neensa, että myllärin toimi on tuottoisa. »Huonompikin mylläri on 
parempi kuin akumenttitalon isäntä», tietää tammelalainen sanan
parsi, ja Kainuussa vakuutetaan: »Viimeksi mylläri pettua syö».363

361 Aaltonen, LH 139. SS: Karkku, Tyrvää ja Vampula. Omat ker. Punkalai
tumella (Juho Lähti). — Kuusjoella oli myllärillä osuutta Impolankoskeen 
1846 rakennetusta lahkonmyllystä (Kyytisen pap.). Korpilahdella hoiti 
Saukkolankylän lahkonmylläri myös läheistä ns. Ylämyllyä, jossa oli hänen 
omistamansa laitteet; osakkaat maksoivat vähän tullia (omat ker., Kalle 
Pekkanen). Toisaalta myös lahko voi hankkia omat kivet vuokramyl- 
lyyn, kuten Someron Tanttilassa (.Aaltonen, LH 137).

862 SS: Joutsa. Aaltonen, LH 109. — Lempään myllyn paperit. — Huittisten 
Nanhian paperit SS:ssä (v. 1919 pidetyssä maanmittauskokouksessa ilmeni, 
että myllärin leskelle oli oston kautta joutunut kosken 35 osuudesta 3). 
Omat ker. Korpilahdelta (Kalle Pekkanen).

863 Aaltonen, Nurmijärvi 130. SS: Hauho. Omat ker. Tammelasta (Otto Pel-
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Kun myllärisukuja ei tietääksemme juuri ole tutkittu, ei 
tässä yhteydessä voida yleisesti osoittaa, pysyikö ammatti pit
kiä aikoja samoissa suvuissa, ei myöskään sitä, millaiseen talou
delliseen asemaan nuo suvut pystyivät nousemaan. Kun Hauholta 
on perimätieto, että erään Vihavuoden talollissuvun jäseniä on 14 
polvessa ollut kotipaikallaan mylläreinä ja että suku vuosisatojen 
aikana oli rikkaan maineessa, olemme Hämeen .Asutuksen Yleis
luettelon sekä Hauhon kirkonkirjojen ja henkikirjain avulla yrittä
neet ottaa selville, onko traditiossa perää. Tällöin on selvinnyt, että 
Vihavuoden myllyn nykyinen (1938) mylläri Kalle Mäkilä on äitin
sä puolelta sekä Rekolan että Nikkarin talojen vanhaa myllärisu- 
kua. Edellisestä suvusta on tosiaan ollut 14 sukupolvea Vihavuo
den mylläreinä, alkaen Pertti Martinpojasta, joka oli täällä myl
lärinä v:sta 1638. Nikkarin talosta mainitaan ensimmäinen mylläri 
1662, mutta ei ole voitu osoittaa sukujohdon säilymistä nyky
aikaan asti. Vihavuodella on näiden lisäksi ollut kaksi muuta 
myllärisukua, nimeltään Hauho ja Perttula, joista toinen on haa
rautunut Nikkarin, toinen Rekolan suvusta 1600-luvun ensi puo
liskolla ja jotka häviävät vasta 1880-luvulla. Näistä myllärm- 
suvuista oli kummastakin 11 sukupolvea mylläreinä.364

Tuontapaisiista hyvinvoivista mylläreistä nousi sitten 1800- 
luvulla miehiä, jotka vuokrailivat, ostelivat, rakentelivat ja myi
vät entisiä lahkonmyllyjä, kuten myllylahkojen murroskautta 
käsittelevässä luvussa tarkemmin nähdään.

Toisaalta oli heikommin toimeentulevia mylläreitä, joille ei 
riittänyt jauhatusta kautta vuoden. Heidän täytyi hankkia kai
kenlaisia sivutoimia: olla seppänä, kirvesmiehenä tai muurarina, 
kalastella ja metsästellä. W a r e l iu s  kertoo Tyrväästä, että siellä 
»myllärit pitävät samassa jotakuta toistakin virkaa, ettei ole kuin 
yksi ainoa myllärin-rahoilla». Elatusavun lisäksi myllärit päre
höyliäkin rakentelivat. Vanhojen ratasmyllyjen viimeisenä aika

tonen). Mm. seuraavista pitäjistä mainitaan SS:n keräyksissä, että myllä
rit menestyivät hyvin: Perniö, Kalanti, Kiukainen, Ikaalinen, Punkalaidun, 
Somerniemi, Sääksmäki, Janakkala, Loppi, Hauho, Kuhmoinen, Pertunmaa, 
Muurame, Koskenpää, Keuru—Multia, Pihlajavesi, Äänekoski—Suolahti, Ki
vijärvi, Ähtäri, Laihia, Haapavesi, Evijärvi.

3I!4 Hämeen Asutuksen Yleisluettelot, Hauhon kirkonkirjat 1692—1830, Hauhon 
henkikirjat 1832—1939. SS: Hauho (Keskitalo: Perttulan mylläreitä oli 14 
peräkkäin samaa sukua).
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kautena sanotaan monien myllärien ansainneen kattopäreiden 
teolla enemmän kuin jauhatuksella.365

Kun 1700-luvulla varsin usein annettiin asetuksia siitä, että 
myllyihin piti hankkia vaaka, jolla vilja piti punnita sekä myllyyn 
tuotaessa että jauhatuksen jälkeen, lienee tämän pohjalla ollut 
epäily, että myllärit kähvelsivät viljaa. Tähän viittaa myös 
S t r ö m b o m  ohjekirjassaan, jonka mukaan myllyssä piti olla vaaka 
siksi, että jokainen sai punnita viljansa ja jauhonsa. Kirjoittaja 
varoitti myllymiehiä tarkkaamaan, ettei mylläri päässyt ottamaan 
tullia enempää kuin oli säädetty. Myös muistitieto kertoo menet
telyistä, joilla mylläri yritti saada tullia yli määrän, ja että myl- 
läreitä yleensä epäiltiinkin myllytuUin lisäämisestä. Perniöstä 
mainitaan, että »tulkap pakkas runsas olema», ja Laihialla on 
tunnettu hokema: »Otethan toinenkin mitallinen frahtia, kun 
nuankin on hyvää viljaa». Vehkalahdelta kerrotaan, että mylläri 
tavallisesti yritti ottaa tullin sinä aikana, joKoin myHymies oh 
muualla, esim. kutsuttu tupaan kahville. Myös väitettiin, että 
myUäri saattoi jättää jyviä kiven aHe pysäyttämähä käynnin liian 
aikaisin tai tahallaan juoksuttaa jauhoja permannolle pitämällä 
jauhotorot väljinä.366

Parhaiten toimeentulevat myUärit olivat yhteiskunnalliselta

365 Warelius, Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853, s. 63. — Aaltonen, LH,
126, 161—2, 166. — Lammin Kuurikan mylläri teki pitäjällä ros-
mankiertoja ja veisti rakennuksia, millä aikaa vaimo käytti myllyä (omat 
ker.). Asikkalan kirkonkylän mylläri ajeli väliaikoina kyytiä ja harjoitti 
ruokatavarakauppaa (Kahila, m.t. 41). Tunnettu kansanrunoilija Olli Ky- 
mäläinen, Humalan myllyn vuokraaja Heinävedellä, oli myös kelloseppä, 
räätäli, pitorunojen laatija ym. (Vihtori Laurila, Olli Kymäläinen 131—2). — 
Yksityiset myllärit menestyivät sikäli, että »jotenkin leivässä pysyivät (SS): 
Kivijärvi, Karstula, Kälviä. — Verrattakoon vastaaviin saksalaisiin oloihin: 
maaseutumyllyjen (Landmühlen) myllärit saivat aikoina, jolloin jauhatus- 
työtä oli vähän, sivutuloja maanviljelyksestä, sahauksesta, oluenpanosta ja 
viinanpoltosta yms. (Cramer, Müllerei 654) tai leipomisesta, jauhokaupasta, 
anniskelusta ja kalastuksesta (Dauman, Das Mühlengewerbe in Sachsen 
88-91).

ase Strcmbcm, Försök tili Hand-bok för Bruksbetjenster I 109, 101. Määräyksiä
vaaoista: Mcd.ee, Utdrag II 1405, IV 2584 ja Bonsdorff 166. V. 1810
määrättiin, että jokaiseen Valkeakosken myllyyn oli hankittava vaaka, 
koska pelättiin, että myllyissä käytettiin laittomia mittoja ja harjoitettiin 
vääryyttä. Myllynomistajat kuitenkin katsoivat, ettei rahvas ymmärtäisi 
mitään vaaoista eikä suostuisi niitä käyttämään. Kun asiaa oli viisi kertaa 
käsitelty käräjillä, velvoitettiin myllynomistajat ja myllärit näiden kiivaasta 
vastuksesta huolimatta hankkimaan myllyihinsä vaaat ja punnukset sakon 
uhalla v:n 1812 loppuun mennessä (Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 458, 
460—1). SS: Perniö, Laihia.
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asemaltaan torppareita edellä, suunnilleen samassa asemassa kuin 
käsityöläisistä kylänsepät ja räätälit. Lahkon jäsenten parissa he 
nauttivat arvonantoa; heidän emäntäänsäkin sanottiin monin pai
koin »matammiksi». Kuten lahkonseppää, kylänräätäliä ja vuosi- 
suutaria pidettiin mylläriäkin kuin talon yhteisenä miehenä, jopa 
kuin sukulaisena.367 Emäntineen hänet kutsuttiin lahkoon kuu
luvien talojen pitoihin. Sanottiin, että »mylläri paras vieras pi
dossa ja ylimmäinen ystävä taloissa», tai yleensä »ensimmäinen 
pidoissa», »kuin paras sukulainen», jopa »kuin pappi». Eri 
puolilta maata on tästä tietoja.368 Myllärit myös puolestaan pitivät 
kestejä talollisille ja muille »isosille». Heistä yksi ja toinen kou
lutti lapsiaankin.369 —  Kun paikoin on tietoja siitä, ettei mylläriä 
erikoisesti pitoihin kutsuttu, on ilmeisesti kysymys vähäisten myl
lyjen mylläreistä, joiden yhteiskunnallinen arvo oli suhteessa hei
dän toimeentuloonsa.370

Lahkolaitoksen loppuvaiheissa palkka- ja vuokramyllärit 
sitten yleisesti kohosivat itsenäiseen asemaan, kuten mylly
jen vuokrausta ja lahkolaitoksen murroskautta käsittelevistä 
luvuista huomaamme. —  On mielenkiintoista panna merkille, että 
jo vanhojen germaanien keskuudessa itsenäinen mylläri, joka 
omisti oman laitoksensa, oli aikanaan suuressa arvossa. Lex Sa
keasta, joka on peräisin 6. vuosisadalta, käy selville, että epä
vapaiden mylläreiden ohella oli toisia, joilla oli laaja esineoikeus 
myllyynsä. Irlantilainen ja tietyin edellytyksin myös anglosak
sinen oikeus tarjosi niille, joilla oli mylly omalla maalla, aatelis
miehen aseman. Myllylaitoksen jouduttua Saksassa kartanonher
rojen haltuun myllärien asema tietenkin suuresti muuttui. Myl- 
lärinammattia ei pidetty erikoisen hyvänä, muttei koskaan »epä
rehellisenä»; se oli myös paikoin arvossapidetty ja tuloatuottava.371

367 Virtanen, Hauho 68, VS 35—6. Aaltonen, Nurmijärvi 130, Sammatti 12.
368 SS: Laitila, Rusko, Perniö, Yläne, Tarvasjoki, Loimaa, Kiukainen, Kokemäki, 

Punkalaidun, Kankaanpää, Mouhijärvi, Tyrvää, Hollola, Muurame, Kosken
pää, Karstula, Kivijärvi, Ähtäri. Yleensä naapureiden pitoihin: SS: Hämeen
kyrö, Nastola. Omat ker. Lammin Kuurikasta.

sc9 Mainitussa Hauhon Perttulan myllärisuvussa sanotaan kahdeksannen pol
ven edustajan kouluttaneen poikansa papiksi ja 1850 yhden myllärin tyttä- 
ristä joutuneen naimisiin jonkun tuomarin kanssa (SS: E. Keskitalo). Aalto
nen, Nurmijärvi 130, Omat ker. Laihialta (J. E. Hyötyniemi).

t 'n S3: virrat, Asikkala, Kuhmoinen, Laihia, Seinäjoki.
871 K o e h n Das Recht der Mühlen 39, 40. Daurr.nn, m.t. 115.
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—  Virossa oli keskiaikana huomattavasti mylläreitä, jotka eivät 
olleet aatelisten alustalaisia, vaan kuuluivat ns. Landfreien-kan- 
sanluokkaan, ja heidät rinnastettiin käsityöläisiin ja kapakoitsi
joihin. Kuten meillä olivat myllärit myös Ruotsissa muistitiedon 
mukaan arvossapidettyjä miehiä.372

IV  luku.

M Y LLY LA H K O JE N  M URROS- JA  
H A JA A N TU M ISK A U SI.

1. Myllyvuokrauksen kehitys.

Askel palkkamyllärin asemasta myllyn vuokraajaan ei ollut 
pitkä: pääasiallisin erotus oli alkuaan siinä, että vuokraaja sai 
palkkamyllärin kiinteän palkan asemesta jauhatuksen määrästä 
riippuvan palkan, n:m. sovitun osan kertyneistä tullijyvistä. Kun 
myllärintoimeen lisäksi alun perin liittyi, mikäli mahdollista, vuok
ramaiden viljely, josta myös aiheutui luontoissuorituksia maan
omistajalle, ei varhaisemmista tapauksista aina voida erottaa, mil
loin oli kysymyksessä pelkän palkkamyllärin, milloin vuokraajan 
asema. Mutta meidänkin kartanotalouteemme lienee vuokrausjär- 
jestelmä hyvin soveltunut. Ruotsissa on jo 1400- ja 1500-luvuilla 
tietoja myllynvuokrauksesta. Maallisen ja hengellisen rälssin sekä 
luostarien ja kruunun omistamia myllyjä annettiin siellä vuokralle 
vuosimaksua vastaan, joka suoritettiin viljana, tavallisesti puoliksi 
ohrina, puoliksi rukiina. Myllyn suuruudesta ja ansiomahdolli
suuksista riippuen vuosivuokra vaihteli muutamasta viljatynny- 
ristä useaan kymmeneen.1 Juhana III: n aikana kruununmyllyjen

872 Johansson, Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter 16, 17. Nor- 
lind. Svenska almogens liv 352.

1 Norrköpingin virrassa olevasta myllystään sai muudan luostari 1447 vuosi
vuokraa 6 ruis- ja 6 ohratynnyriä, muudan toinen luostari 1480 2 tynnyriä 
ruis- ja ohrajauhoja. Suuremmista kruununmyllyistä oli Ruotsissa 1547:n 
vaiheilla vuotuinen viljavuokra 24—35, pienemmistä 6—12 tynnyriä. 
Kruununmyllyissä mainitaan olleen erityinen kantomies. V. 1588 makset-
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vuokraus yleistyi. Karjakartanoiden järjestyssäännössä määrät
tiin mm., että ne kruununmyllyt, jotka eivät olleet linnalle 
välttämättömiä, oli vuokrattava. Vuokraajaksi otettiin tavallisesti 
laitoksen silloinen mylläri, mutta jos mylly kuului johonkin tilaan, 
se tavallisesti vuokrattiin tilan viljelijälle. V. 1613 ja 1629 annet
tiin lupa vuokrata kruunun myllyjä 600 taalarin veroa vastaan 
jokaista kiviparia kohti. Vuokraajina esiintyivät nyt myös am
mattitaitoiset myllyrengit.2

Meillä on varhaisin maininta kruununmyllyjen vuokraami
sesta 1500-luvun ensi puoliskolta. Valkeakosken kruununmyllyn 
myllärin ilmoitetaan näet silloin maksaneen »vanhan vuotuisen 
määrän mukaan» sopimusveroa 10 mk, 6 lihotettua sikaa sekä 
lisäksi kestitys- ja kinkerirahoja 4 mk, mikä itse asiassa merkin
nee vuotuisvuokraa.3

Kartanonmyllyjen vuokraajat maksoivat vuokransa pääasiassa 
viljana. Hauhon Skyttälän kartanonmyllyn vuokraajan mainitaan 
1600-luvun puolimaissa suorittaneen vuosivuokraa 4 tynnyriä ja 
1639 Uittamon kartanon myllärin Sääksmäellä 10 tynnyriä. V. 
1654 tehdyn sopimuksen mukaan suoritti Valkeakosken Kaivan
non mylläri toiselle myllyn osakkaalle, Roukon omistajalle, luut
nantti Leinhardt Pastellille kahtena vuonna peräkkäin vuok
ran, jonka suuruutta ei mainita, ja kolmantena vuonna toiselle 
osakkaalle, Liuttulan omistajalle Gustaf Speitzille. Osak
kaiden velvollisuutena oli myllyn kunnossapito. —  Konkkelin 
myllyn mylläri Tervakoskella maksoi 1785 isännälleen, Kemaalan 
rusthollin omistajalle, vuotuismaksuna 3 tynnyriä rukiita ja lei
viskän pellavia. V. 1787 mainitaan edelleen Sääksmäeltä, jossa

tiin eräästä Norrköpingin virran vuokramyllystä vuosivuokraa 36 tynnyriä, 
yhdestä 6 tynnyriä, useimmista 10—14 tynnyriä. Varsin tuottoisia myllyt 
eivät siis olleet, varsinkin jos omistaja sai vielä vastata myllyn laitoksista, 
kuten Norrköpingin luostarinmyllyissä oli asian laita (Ringborg, Kvarnarne
i Norrköpings ström 18, 31—2, 34). — Skultunassa kirkko vuokrasi 1631
myllynsä. Vuokraaja rakensi myllyn uudestaan ja maksoi vuosittain 
8 tynnyriä ruisjauhoja (Erixon, Skultuna bruks historia II 527, 531). — Kun 
Erik Pommerilaisen verokirjassa v:lta 1413 mainitaan Stynsborgin läänistä 
saadun veroa 2 myllystä 16 mk sekä 20 lampuodinmyllystä 736 mk, lienee 
kysymyksessä oikeastaan myllynvuokra (Bidrag I 303).

- Juel, Om mantalspenningarna I 53. Keyland, Allmogekost 149, alaviite. — 
Kustaa II Aadolfin aikana kruunu harjoitti muutenkin laajaa vuokraus
toimintaa (Melander, Vuokraukset ynnä talojen lyhennykset Suomessa 113).

3 VA 3857. Jutikkala, Sääksmäen pit. historia 126.
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myllyjen vuokralleanto näkyy olleen yleistä, että Partalan myl
läri suoritti rustholliin vuosivuokrana 9 ruistynnyriä. Vähän 
varhaisemmalta ajalta on tieto, jonka mukaan edellämainittujen 
Roukon ja Liuttulan rusthollien mylläri maksoi verona 7 vilja- 
tynnyriä ja sian. Leipiälän mylläri suoritti 1816 6 tynnyriä ru
kiita, 4 ohria ja 2 lihotettua sikaa, Tohan mylläri 2 V2 tynnyriä 
rukiita ja saman verran ohria ynnä yhden teurassian sekä Sel- 
kälän (Voipaalan) kartanon mylläri 8 ruis- ja ohratynnyriä, 2 
lihotettua sikaa ynnä 5 naulaa pellavalankaa.4

Kangasalan Vääksyn kartanon molemmat myllyt olivat 1798 
vuokrattuina myllärille, joka niistä sekä myllytorpista suoritti 
vuotuisvuokrana 16 %  tynnyriä rukiita, 8 %  ohria, 2 leiviskää 
sianlihaa, kaupunginmatkan sekä 25 päivätyötä. Myllärin oli 
ilmaiseksi jauhatettava kartanon, sen alustalaisten ja seurakun
nan papiston viljat. V. 1819 tehdyn uuden sopimuksen mukaan 
mylläri maksoi kummastakin myllystä sekä myllytorpan maista 
25 tynnyriä 25 kappaa rukiita sekä 15 tynnyriä 25 kappaa ohria 
ja vuoden vanhan sian; vuokran määrä arvioitiin rahana 587 V2 

pankinruplaksi. Vuodesta 1825 lähtien kummassakin myllyssä 
oli eri vuokraaja. Ylämyllystä, jossa oli 2 kiviparia, kartano sai 
25 tynnyriä rukiita ja 15 ohria sekä vuoden vanhan sian. Ala- 
myllystä, jossa oli vain yksi kivipari, vuotuisarenti oli 12 tynny
riä rukiita ja 6 ohria. Tämä viljamäärä maksettiin kahtena eränä, 
Ylämyllyn vuokrasta toukokuun loppuun mennessä 12 tynnyriä 
rukiita ja 6 ohria, loput lokakuun loppuun mennessä, Alamyllyn 
vuokrasta puolet joulukuun aikana ja loppu vuokrakauden päät
tyessä. —  Kummallakin vuokraajalla oli kolmen kuukauden irti
sanomisaika; Ylämyllyn vuokraajan muuttopäivä oli marraskuun 
1., Alamyllyn kesäkuun 1. Edellisen myllyn vuokraehdoista mai
nittiin vielä, että myllärin tuli omin varoinsa pitää mylly kun
nossa. Mylläri sai kartanolta takomatöihin raudan, pajahiilet ja 
apulaisen. —  Sääksmäellä oli Selkälän myllärillä 1867 tehdyn 
sopimuksen mukaan varsinaisesti vuokralla vain yksi kivipari, 
joka jauhoi rukiita ja ohria. Mylläri sai siitä kertyneen tullin 
kokonaan pitää itse, kun suoritti myllyn omistajalle 8 tynnyriä

4 Topogrephica Hauho, Johan Larssonin 1651 antama selitys rva Ingeborg 
Skytten valitukseen. Jutikkala, • m.t. 455. Sääksmäen syyskär. 1770, 
§ 79 (sopimus v:lta 1654). Myllyasiakirjoja II: 492—4.
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rukiita ja 4 ohria, 32 mk rahaa, 2 kaupunginmatkaa sekä kor
vaukseksi Turun-matkasta 12 ajopäivää ja 20 apupäivää. Saman
lainen arenti oli vuoden 1845 sopimuksen mukaan myös Sääks
mäen Solbergin myllärillä.5

Edellä näimme, että Vääksyn myllyjen vuokrat laskettiin 
1819 myös rahana, vaikka se maksettiinkin viljana. Tuohon aikaan 
käytettiin kyllä jo myllynvuokrassa rahaveroa. Niinpä 1825 
tehdyn sopimuksen mukaan Kurjalan kartanon mylläri H.l. Kos
kella maksoi vuosittain 266 riksiä 32 killinkiä sekä lisäksi täysi
kasvuisen sian. Myöhemminkin kartanoiden myllynvuokra suo
ritettiin milloin rahana, milloin viljan muodossa.6

Vuokran suuruus riippui tietysti paljon siitä, kumpi osapuoli 
omisti myllykoneet ja -laitteet. Varhaisemmin ne yleisesti kuu
luivat myllynomistajalle. 1800-luvun alussa S t r ö m b o m  suositel- 
lessaan mylly- ja sahalaitoksia koskevassa teoksessaan myllyjen 
vuokraamista tiettyä vuotuista tynnyriveroa vastaan perusteli 
kantaansa sillä, että myllyn omistaja välttyi hankkimasta kal
liita myllynkiviä, mikä rasitus siis kuului vuokraajalle, jonka vel
vollisuutena yleensäkin oli myllynsisustuksen kunnossapitäminen 
ja huolehtiminen pienemmistä korjauksista. Siten myllynomis- 
tajan ei tarvinnut vastata muusta kuin vesiruuhesta ja -pyörästä, 
rakennuksista sekä padosta, milloin se oli täytettävä ja se tarvitsi 
suurehkoja korjauksia. Ilmeisesti kirjoittajan neuvot perustuivat 
vanhastaan vallitseviin oloihin.7

Samalla tavalla kuin Saksassa ja Virossa8, kartanonmyllyjen 
vuokraajat myös meillä harjoittivat maanviljelystä vuokramailla, 
jotka oli saatu joko kartanosta tai lähitienoon talonpojilta. V. 1565

5 Jutikkala, Vääksyn kart. hist. 163—4. — Sääksmäen pit. pist. 455—6. Kan
gasalan kär. 16. 3. 1847.

<1 Rinne (Jutikkala), Kosken ja Lammin yhteiskuntaoloja 122.
7 Strömbom, Försök tili Hand-bok för Bruksbetjenster I 102.
8 6. ja 7. vuosisadalta lähtien, jolta ajalta jo  on tietoja germaanien vesimyl

lyistä, nämä suurelta osalta olivat kartanoiden omistamia, ja seuraavinakin 
vuosisatoina maallisen ja hengellisen aristokratian jäsenet niitä enimmäk
seen perustivat. Yleistä oli, että nämä myllyt annettiin yhdessä maapals
tojen kanssa perinnöllisesti vuokralle. Myllärit, joilla oli kartanon raken
nuttama asunto myllyn vieressä, pitivät mylly laitteet kunnossa ja jauhat
tivat maksuttomasti isäntäväkensä viljat sekä suorittivat kartanoon vero- 
päiviä, toisinaan maksujakin, mutta saivat itse ottaa vierailta jauhattajilta
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mainitaan Sääksmäeltä, että Bielken mylläri sai parilta talon
pojalta (toinen Rapolan, toinen Salon kylästä) luvan ikuisesti 
nauttia heidän metsistään vapaata laidunta, ottaa niistä halkoja 
ja raivata niihin kaalimaata. Ilmeisesti mainitut talonpojat sai
vat luovutuksensa korvaukseksi jauhatusoikeuden, joten siis 
kysymyksessä oli tyypillinen vaihtokauppa. Jonkin aikaa myö
hemmin Bielke osti mylläriään varten talonpojilta, joiden maat 
olivat myllyn lähellä, muutamia niittyjä, kaskimetsää ja kalavettä. 
Kun 1600-luvulla mainitaan Voipaalan kartanon myllärin veroon 
kuuluneen myös työrasitusta sekä viljakuorman ajo kaupunkiin,

luontois- tai toisinaan myös rahakorvausta. Nämä vuokraajat olivat talou
dellisesti itsenäisiä ja yhteiskunnalliselta asemaltaan puoliksi vapaita. 
Yhtenäiset säädökset tämänkaltaisten myllärien oikeuksista ja velvolli
suuksista sisältyivät sääntöön, jonka Adalhard de Corbie v. 822 Rans
kassa antoi luostarikuntansa maaomaisuutta ja alustalaisia varten. Sen 
mukaan myllärit saivat maata viljeltäväkseen ja heidän oli myös kasva
tettava karjaa. Heidän oli tuotava kartanoon (veropäivien asemesta) viljaa 
ja maltaita sekä munia, lihotettuja hanhia ja kanoja. Myllärien oli jauha
tettava kartanoiden viljat ja heidän velvollisuuteensa tietenkin kuului 
myllykoneiston ja kaluston kunnossapitäminen. Jokaisessa myllyssä oli
6 ratasta. Ellei mylläri halunnut työskennellä niin monella rattaalla, hän 
saattoi niistä luovuttaa toisen puolen toiselle myllärille, jolloin hän myös 
sai viljelysmaata vastaavasti vähemmän. Molemmat myllärit suorittivat 
sitten yhdessä mainitut verot ja yhteisesti huolehtivat myllystä (Koehne, 
Das Recht der Mühlen 42—3, 45—6).

Vanhan keskieurooppalaisen myllynvuokrausjärjestelmän tapaamme 
Virosta vielä varsin myöhään, maan itsenäisyysajan kynnyksellä. Siellä näet 
kartanoiden (moisioiden) omistamat myllyt oli yleensä annettu vuokralle, 
mylläreille, jotka eivät olleet itsenäisiä yrittäjiä, vaan läheisin palvelus- 
sitein kartanoon yhdistetyt. Heillä oli kartanosta viljeltävänä maata, ainakin 
myllypalsta, ja polttopuunsa he saivat hakata kartanon metsästä, loppu
aikoina määrämitoin, tavallisesti 10 syltä vuodessa, sekä halkoja niin paljon 
kuin tarvitsivat. Kartano oli rakentanut padon ja myllyn sekä tavallisesti 
sen yhteyteen myllärinasunnon, lisäksi myllytuvan ja hevosvajan mylly- 
miehiä varten sekä kustansi kaikki perinpohjaiset korjaukset, rakensipa 
myllytienkin, jonka hoitoon myllärin kuitenkin täytyi osallistua. Mylläri 
sai kartanosta laitteiden valmistukseen kuuluvat rakennustarvikkeet, eri
tyisesti mainittuna myös rautaosat. Sen sijaan mylläri tavallisesti itse 
hankki suurimakivet ja pärehöylän. Jauhinkivien suhteen oli yleissään
tönä, että myllärin oli kustannettava uudet kivet kuluneiden tilalle. Myös 
koneiston voiteluun tarvittava tali oli myllärin hankittava. Rakennus- ja 
korjaustöissä hän toimi johtajana, ellei toisinaan katsottu täytyvän palkata 
ammattimiestä, »meister». Mylläri maksoi kartanolle vuokraa sekä myllystä 
että viljeltäväkseen saamistaan maista. Kartanosta tuotu vilja täytyi heti 
jauhattaa. Mylläri sai tulonsa tulliviljasta, jota ympäristön rahvas jauha
tuksestaan suoritti. Virossakin oli tapana, että myllärille kuuluivat jau- 
hatusjätteet; toisin paikoin kuitenkin jauhattaja itse ne kokosi (omat ke- 
räelmät Virosta, avustajana O. Kollisi Pärnusta).
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se lienee edellyttänyt, että myllärillä oli kartanosta maita viljel
tävänä. 1700-luvun lopulla Partalan mylläri antoi korvaukseksi 
eräiden Salon kylän maiden käyttämisestä Hinkan talolle vapaan 
jauhatusoikeuden, —  V, 1686 kävi Sysmän laamanninkäräjillä 
selville, että ratsumestari Orren mylläri oli Nuoramoisten yhteis
mailla tehnyt 3 tynnyrinalaa peltoa, osaksi suosta. Tervakoskella 
sai 1700-luvulla Konkkelin mylläri Kemaalan rusthollilta niin
ikään tiluksia ja asuinhuoneet. Samaten kuin lahkonmylläreillä 
oli kartanoidenkin mylläreillä toisinaan myllytorppa viljeltävänä, 
kuten edellä näimme Vääksystä.9

Kun kertyneet tullijyvät jaettiin vuokraaja-myllärin ja myl- 
lynomistajan kesken siten, että edellinen sai niistä vain määrä- 
osan, omistaja pääosan, oli kysymyksessä eräänlainen osapalkka- 
järjestelmä. Sääksmäen Selkälän myllyssä oli v:n 1867 sopimuk
sen mukaan käytännössä sekä vuokra- että osapalkkasuhde. 
Kahden kiviparin tulliviljasta mylläri nim. sai palkakseen joka 
neljännen kapan, kolmannesta kiviparista hän sitävastoin maksoi 
omistajalle.10

2. Lahkonmyllyn vuokraus.

Kun talonpoikain yhteismyllyt olivat pääasiallisesti kotitarve- 
myllyjä, vuokrausjärjestelmä sai niissä jalansijaa paljon myö
hemmin kuin tullimyllyissä. Niillä harvoilla suurehkoilla lahkon- 
myllyillä, joilla ainakin jo 1700-luvulla oli tullimyllynoikeudet, 
oli kuitenkin tilaisuus vuokrata myllynsä. Sääksmäellä, jossa 
kartanonmyllyjen vuokraus oli antamassa esikuvaa, oli Salon 
kylän mylly maksuperusteista päättäen jo varhain vuokrattu 
myllärille, sillä kun asiasta 1770-luvulla on asiakirjoihin tullut 
maininta, on vuokra —  vaikka se jo laskettiin rahana —  vanhan 
kinkeriveron kaltainen: 30 kannua olutta, naula lihaa ja naula 
leipää. —  V :n 1825 vaiheilla mainitaan H.l:n Koskella Etolan 
kylän myllärin suorittaneen vuosivuokransa pääosan rahana (40 
mk), joka jaettiin osakastalojen kesken manttaalin mukaan.

9 Jutikkala, Sääksmäen pit. hist. 448, 455—7. Sysmän laamanninkär. 1686, öö 
1 :135. Myllyasiakirjoja II: 492—4.

10 Jutikkala, m.t. 456. — Lammin pappilan myllyn irtaimisto oli ensin seura
kunnan, mutta kun kirkkoherra 1914 uudisti myllyn koneistot omalla kus
tannuksellaan, ne jäivät hänen haltuunsa, kunnes vuokraaja ne 1923 lunasti 
(omat ker. Lammilta, K. Kesäjärvi). Omat ker. Hartolasta. Aaltonen, LH 140.
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Lisäksi vuokraan kuului kaksi leiviskää sianlihaa, jonka sai kul
loinkin se talo, jossa sinä vuonna pidettiin lukukinkerit.11 —  Näinä 
aikoina tämä vuokranmaksutapa jo oli taantumassa, mutta pysyi 
paikoin käytännössä meidän päiviimme asti. Hollolan Hahma- 
joessa olevien myllyjen vuokraajat maksoivat vielä tällä vuosi
sadalla vuosivuokrana 5— 8 tynnyriä viljaa sekä 70 naulan painoi
sen sian. .Asikkalassa suoritti Anianpellon takamyllyn mylläri 
(vuokraaja) vuotuisverona 5 ruis- ja 2 %  suviviljatynnyriä kum
mankin kiviparin omistajille, jotka sen jakoivat talojensa suuruu
den mukaan (lisäksi osakkaat jauhattivat viljansa korvauksetta). 
Oli luonnollista, että myllyjen omistajat tällöin pitivät myllyn 
kunnossa. Hollolan Multamäen myllystä mainitaan nimenomaan, 
että talo osti kivetkin. Myöhemmin, kun myllyjen kunto aleni, 
vuokraa jäin viljaverokin väheni. Lopulta vero poistettiin koko
naan, ja myllyn osakkaat ja omistajat luopuivat osittain myös 
jauhatusoikeudestaan maksamalla esim. puolen tullia. —  Myös 
Satakunnasta on tiedonanto samantapaisesta myllynvuokramuo- 
dosta.12

Myllyjen teknillinen uudistus, jonka kustannuksista huomat
tava osa tuli vuokraajain osalle, aiheutti sen muutoksen, että 
myllynomistajat eivät voineet vaatia kiinteätä vuokraa, mutta kyl
läkin osaa tullijyvistä, mikäli mahdollista. Tällaisen vuokrausmuo- 
don puitteissa talonpoikaismyllyjen vuokralleanto lisääntyi suuresti, 
varsinkin 1800-luvun puolimaista lähtien, jolloin talonpojat alkoi
vat entistä helpommin saada myllyilleen tullinkanto-oikeudet. 
Talonpojat eivät kuitenkaan olisi voineet kilpaili yksityisyrittäjäin 
kanssa, ellei heidän myllyjään olisi laitettu tyydyttävästi ajan
mukaiseen kuntoon. Vanhoillinen ja varovainen lahko ei usein
kaan uskaltanut yksin ryhtyä myllynsä täydelliseen uudistami

•11 Jutikkala, m.t. 455. Rinne (Jutikkala), Kosken ja Lammin yhteiskunta
oloja 121.

12 Hollolan Hahmajoessa oli aikanaan 5—6 ratasmyllyä, joista osa kylänmyl- 
lyjä, osa yksityisten talojen. Kaikissa oli sama vuokrausjärjestelmä. Osak
kaat jakoivat vuokraviljan kunkin talon suuruuden mukaan. Multamäen 
talo sai myllystään (Alimyllystä), joka oli käynnissä vielä v:n 1930 tie- 
noissa, sen parhaimmillaan ollessa vuosivuokraa 4 tynnyriä rukiita, 2 ohria 
ja 2 kauroja. Myllärillä oli talosta myös vähän perunamaata (omat ker. 
Hollolasta, isäntä Multamäki). Kahila, Piirteitä Asikkalan kyläelämästä 
41. — Vammalassa lahko piti myllyn kunnossa ja mylläri maksoi vuokran, 
joka jaettiin osakkaille kunkin osuuden mukaan (SS).
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seen, koska se kysyi kustannuksia. Mutta myllyteollisuuden 
nousu oli synnyttänyt vilkkaan yksityisyritteliäisyyden, ja vuok
raajia oli kyllä tarjolla. Lahkonmyllyn joutuessa vuokraajalle 
tilanne oli siis melkein säännöllisesti sellainen, että mylly tar
vitsi perinpohjaisen korjauksen taikka se oli kokonaan uudestaan 
rakennettava ja muutettava jalkamyllystä ratasmyllyksi, usein 
samalla myös siirrettävä toiseen paikkaan.

Vuokraaja-yrittäjiä oli kahdenlaisia: toisaalta tehtailijoita
ja liikemiehiä, toisaalta mylläreitä. Edellisten päätarkoituksena 
ei ollut myllytoiminnan harjoittaminen, vaan saada haltuunsa 
talonpoikain myllykoski suunnittelemaansa teollisuuslaitosta var
ten, vaikka suunnitelmat eivät aina toteutuneet. Tämän mukai
sesti nuo tehtailijat tekivät myllynvuokrasopimuksensa useimmi
ten kosken pysyvää valtausta silmällä pitäen.

Liikemies Carl G. Favorin Kokkolasta vuokrasi 1832 Kivi
järvellä Kannonkosken myllyn koskineen, johon hän rakensi sahan 
ja uuden myllyn. Vuokra-aika oli 70 vuotta. Vuokraaja sitoutui 
jauhattamaan 32 osakastalolle tullitta tietyn määrän viljaa, toi
sille koko talon tarpeen, toisille vain jonkin tynnyrin. Kun 
saha- ja mylly-yritys 1880 teki vararikon, koski palautui talol
lisille.

V. 1845 vuokrasi Tammelassa Kuhalan lahko myllynsä teh
tailija A. W. Wahrenille (sopimus liitteessä n:o 3). Vuokra-aika oli 
ikuinen, minkä laki vielä siihen aikaan salli. Osakkaat eivät vaa
tineet muuta vuokraa kuin saada viljalleen ilmaisen jauhatus
oikeuden, ja kun tämä tulisi turvatuksi, saisi tehtailija vapaasti 
vallita koskivoimaa. Suostuivatpa osakkaat vielä maksamaan enti
set myllärinkapat sekä suorittamaan vuokraajalle ne verokapat, 
mitkä he siihen asti olivat maksaneet kruunulle. Saamansa val
tuuden nojalla tehtailija Wahren rakennuttikin sitten jo vuoden 
perästä uuden, tilavan, tiilestä muuratun myllyn ja sai viran
omaisilta luvan sijoittaa siihen kolme kiviparia, yhden kokonaan 
tullijauhatusta ja suurimoiden tekoa varten. Lahkon jäsenet ovat 
käräjillä jatkuvasti valvoneet kiinnitetyn sopimuksen voimassa 
pysymistä. Tehdasyhtiö, jolle Wahrenin vuokraoikeudet myöhem
min siirrettiin, omistaa yksinään ei vain myllyn, vaan kosken
kin. Mutta lahkon kokouksissa yhtiötä on edelleen nimitetty 
21
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myllyn vuokraajaksi, vaikka tästä suhteesta ei enää ole jäljellä 
muuta kuin osakkaiden tulliton jauhatusoikeus.13

Sama tehtailija A. W. Wahren vuokrasi 1857 Loimaalta kaksi 
Hirvikosken kylässä sijaitsevaa lahkonmyllyä, jotka kuuluivat 
kylän talonpojille ja joilla jo oli tullimyllyn oikeudet (liite 4). 
Vuokra-ajaksi sovittiin 50 vuotta. Vuokraaja sai oman mielensä mu
kaan rakentaa myllyt yhteen, käyttää hyödykseen vesivoimaa sekä 
perustaa myös suurima- ja vehnämyllyn. Vuokraajan oli yksin 
pidettävä myllyt kunnossa, mutta vuokra-ajan päätyttyä hän voisi 
ne mielensä mukaan kuljettaa pois, kun korvaisi talonpojille 
vanhojen myllyjen, myllärintuvan ja tien arvon yht. 300 hopea
ruplalla. Täällä vuokraaja puolestaan sitoutui maksamaan kruu
nulle menevän myllyveron. Lahkon jäsenten etuudeksi jäi, 
että he saivat maksutta toimittaa myllyssä kotitarvejauhatuksen- 
sa. Tavallisestihan tulliton jauhatusoikeus koski vain niiden kivien 
käyttöä, mitkä lahkolla vanhastaan oli myllyssä. Mutta Hirvi
kosken lahkojen jäsenille myönnettiin nyt oikeus valmistaa myös 
vuokraajan mahdollisesti laittauttamassa suurima- ja vehnämyl- 
lyssä vuosittain tynnyri »kokoryynejä» ja jauhattaa sillä myös 
kotitarvevehnänsä samalla tavalla kuin rukiinsakin; vehnäkivien 
erikseen käyttämisestä oli kuitenkin maksettava tulli. Lisäetuus, 
josta Kuhalan myllyn osakkaat 1845 eivät tulleet osallisiksi, oli se, 
että vuokraaja sitoutui maksamaan lahkolle vuosittain 20 hopea
ruplaa eli 50 vuoden vuokrana yhteensä 1.000 ruplaa.

Ab. Ferraria vuokrasi 1908 kahdella eri sopimuksella sa
man Hirvikosken Ylisen eli Taivaan myllyn 50 vuodeksi (aikai
sempi sopimus julkaistaan liitteessä 10). Sopimuksessa lahkon 
jäsenet halusivat korostaa, että vuokraus käsitti vain myllytontin 
koskineen, mutta lahkolle kuuluva omistusoikeus pidätettiin sille 
edelleen. Vuokraaja sai rakentaa koskeen mitä laitoksia hyvänsä, 
mutta hänen piti myös määräajan kuluessa rakentaa uusi, ajan
mukainen mylly. Samaan tapaan kuin edempänä mainittavassa

13 SS: Kivijärvi. Carl Gustaf Favorin (1788—1853) oli kauppias sekä laivojen 
ja sahojen omistaja (prof. G. Nikanderin tiedonanto). Kaukovalta, Forssan 
Puuvillatehtaan historia 97—9. Tammelan kihl.-oik. pöytäkirja 29. 8. 1931. — 
Janakkalassa olivat talonpojat jo  1818 vuokranneet Tervakoskessa sijaitsevan 
myllynsä Tervakosken paperitehtaalle; sopimusta en ole saanut nähtä
väkseni. SS: Janakkala.
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Kyröskosken sopimuksessa myös Loimaan kontrahdissa vuokraaja 
velvoitettiin vuokra-ajan päätyttyä rakentamaan samanlainen 
mylly ja ruuhi, millainen lahkolla oli ollut, tai sitten maksamaan 
korvausta 2.000 mk. Tullittoman jauhatusoikeuden saanti oli 
tässäkin tapauksessa lahkon jäsenille tärkeä, mutta he tyytyivät 
sen rajoittamaan 300 hl:aan koko vuoroa kohti. Lahkon jäsenet 
vapauttivat itsensä myös kaikista menoista, mitkä aiheutuivat myl
lyn ja myllytien kunnossapidosta, veroista ja myllärin vaatimuk
sista. Lahkon jäsenet saivat myös rahavuokraa, erikseen ns, 
t u l o r a h a a  200 mk koko vuoroa kohti (viidelle erillissopimuk
sen tehneelle 800, 600, 400, 300 ja 50 mk, mitkä summat vastasivat 
kunkin myllyvuoron suuruutta) sekä vuosivuokraa koko vuoroa 
kohti 80 mk (erillissopimuksen allekirjoittaneille 180, 160, 110, 60 
ja 10 mk).14

Jyväskylän pitäjän Tourujoen lahkonmylly vuokrattiin 1874 
Lohikosken tehtaalle ehdoilla, että osakkaat saivat jauhattaa teh
taan myllyssä tullitta yhtä paljon viljaa kuin ennenkin ja että 
tehtaalla ei ollut oikeutta purkaa vanhaa myllyä eikä sen patoa; 
se toisaalta ei myöskään ollut velvollinen sitä pitämään kunnossa, 
mutta sai johtaa veden omiin tarkoituksiinsa.

Siinä vuokrasopimuksessa, jolla Kyröskosken Keskinen ja 
.Alinen mylly 1897 vuokrattiin Hammaren ja kumpp. paperiteh
taalle (liite 7), lahkonmyllyjen osakkaat saivat tullittoman 
jauhatusoikeuden lisäksi niinikään vuotuista rahavuokraa kum
mastakin myllystä yhteensä 88 mk. Osakkaat pidättivät myös 
itselleen oikeuden vaatia, että vuokra-ajan, 50 vuoden, päätyttyä 
heidän myllynsä rakennetaan vanhoille paikoilleen, tai he voivat 
siitä luopua, jos vuokraaja suorittaisi kummankin myllyn osak
kaille yhteensä 5.000 mk.15

Niiden liikemiesten lisäksi, joiden myllynvuokrauksen tarkoi
tuksena oli uuden tehtaan perustaminen, oli toisia, jotka vuokra

11 TMA L. Kontt. A.D. 1858 W n:o 34. V:n 1908 sopimuksat saatu Oy. Ferrarian 
konttorista Loimaalta.

15 Repo, Jyväskylän kunnan hist. 311—2; Tourujoen lahkonmylly oli alkuaan 
1866 vuokrattu 50 vuodeksi eräälle talolliselle, jolta se sitten 6 vuoden pe
rästä siirtyi Lohikosken tehtaalle. Sopimuksesta johtuen vanha mylly on 
saanut kyyhöttää paikallaan meidän päiviimme asti. — Kyröskosken vuok
rasopimus (SS:n kokoelmissa) on painettu ja ilmeisesti jaettu jokaiselle 
osakastalolle.
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sivat lahkonmyllyn vain myllytoiminnan jatkamista tai myöhem
pinä aikoina myös vähäisen sähkölaitoksen perustamista varten. 
Pari esimerkkiä valaissee asiaa. —  Keväällä 1872 13 Kaukjärven 
talollista Tammelassa vuokrasi Vieremän myllynsä (liite 5) teh- 
taanmestari Warburtonille tai oikeastaan luovutti hänelle myllyn 
koskiosuuksineen »vapaasti vallittavaksi», ajasta sen tarkempaa 
sopimatta (sopimus päättyi 1889). Vuokraajan oli määrä raken
taa jalkamylly kokonaan uudestaan ja muuttaa se ratasmyllyksi, 
kuten sitten tapahtuikin. Lahkolaiset toivat rakennusaineita, an
toivat rahaa ja työpäiviä (s. 213), mutta koneiston hankkiminen 
jäi vuokraajalle. Isännät pidättivät itselleen oikeuden käyttää 
myllyssä kaiken kotitarpeessa tarvitsemansa viljan tullitta »vä
hintäkään ahdingotta isännöitsijän puolelta». Vuokraajan hankki
man kuorimakoneen käytöstä heidän kuitenkin piti maksaa tullia. 
Kruunulle menevän myllyveron osakkaat lupasivat maksaa. Vuok
raajan tuli saada myös se neljän kapan suuruinen maksu taloa 
kohti, minkä ns. apulahkon jäsenet olivat vuosittain maksaneet 
myllärin palkkaukseen. —  Pihtikosken lahko Tammelassa vuok
rasi 1918 vanhan myllynsä ja koskensa 50 vuodeksi eräälle liike
miehelle, joka rakennutti koskeen uuden turpiinimyllyn ja säh
kölaitoksen; 2.000 mk:n korvaukseen sisältyi vanhan myllytuvan 
hinta sekä koko 50 vuoden vuokra. Vain parilla lahkokunnan 
jäsenellä, joiden maalle patoaminen voisi tehdä haittaa, oli myl
lyssä ilmainen jauhatus.16

Tehtailija-vuokraajien vastakohtana ne vuokraajat, jotka itse 
toimivat myllärinä, olivat pienyrittäjiä ja kansan omasta keskuu
desta nousseita miehiä. He tulivat lahkoon mukaan sillä edelly
tyksellä, että he osallistuivat kustannuksiin ainakin töin ja am
mattikokemuksin. —  Tässä vuokrausmuodossa toiselta puolen lah
kon, toisaalta vuokraajan osalle joutuneet kustannukset jakaan
tuivat olosuhteista, myllyn ja laitteiden kunnosta, myllyn tuotto- 
mahdollisuuksista ym. seikoista johtuen eri tapauksissa niin eri 
tavalla, ettei ole mahdollista eri tapauksia ryhmitellä. Yleisesti 
voidaan kuitenkin havaita seuratun sitä tapaa, että vuokraaja pää
asiallisesti kustansi myllynkoneiston ja laitteet, missä suhteissa 
lahko toisinaan mylläriä avusti, lahko taas melkein poikkeuksetta

16 Aprtonen, LH 136—9, 143—4.
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toi ainakin myllyrakennukseen tarvittavan puutavaran ja antoi 
työapua. Osakkaat turvasivat itselleen niissäkin tapauksissa ilmai
sen jauhatusoikeuden, joskin he usein tyytyivät sen rajoittami
seen (s. 267). Myllyn tuottavuudesta ja lahkon sijoituksista 
johtuen lahkon jäsenet saattoivat tämän lisäksi saada vuokraajalta 
myös rahakorvausta; toisinaan tullittoman jauhatusoikeuden tilalla 
oli kokonaan rahavuokra.

Seuraavassa esitetään tästä myllynvuokrauksesta joukko ta
pauksia.

Syksyllä 1835 (liite 1) vuokrasi Loimaalla 18 talollisen muodos
tama lahko Vesikoskessa sijaitsevan, Uudeksimyllyksi nimitetyn 
jalkamyllynsä Kiikalasta kotoisin olevalle torpparille ja tämän vai
molle. Vuokraajan oli määrä lahkon avustuksella rakentaa ratas- 
mylly, mihin hän sai käyttää myös vanhan myllyrakennuksen. Hä
nen velvollisuutensa oh pitää mylly kunnossa. Osakkaat pidättivät 
itselleen tullittoman jauhatusoikeuden, »olkoon heidän jauhatus- 
tarpeensa mitä laatua hyvänsä» (s. 267). —  Samoja periaatteita 
noudatettiin Somerolla 1842 tehdyssä vuokrasopimuksessa (liite 2). 
Sylvänän, Ollilan ja Paltan kyläläisillä oh jo vanhastaan ollut yhtei
nen mylly, mutta se oli päässyt tykkänään häviämään. Sopimuk
sella, joka päivättiin joulukuun 19:nneksi 1842, 18 mainittujen ky
lien talonpoikaa antoi myllynpaikkansa torppari Simo Tanttilan 
käytettäväksi ja he sitoutuivat tuomaan rakennusaineet ja osal
listumaan työhön, niin kuin aikaisemmin (s. 212) on mainittu. 
Mylläri puolestaan sitoutui mm. hankkimaan ja kustantamaan 
myllyn koneiston kivineen ja muun sisustuksen (nimenomaan täh
dennetään, että hänen oli ostettava kaikki laitteisiin menevä rauta) 
sekä maksamaan myllystä menevän kruununveron. Myöhem
min lahko hankki itselleen toisen kiviparin ja sai sen käyttövuorot 
järjestää vapaasti keskuudessaan.17

Samantapainen kuin Someron tapaus oli Huittisissa 1871 tehty 
myllynvuokraussopimus. Nanhian Isonrattaan myllyn osakkaat 
sitoutuivat tuomaan uuden myllyn rakentamista varten kaiken 
puuaineen sekä hakkaamaan rakennuksen ja tekemään siihen vesi
katon, tuomaan kaksi paria kiviä, kaiken tarvittavan raudan ja

17 Caloander’n kokoelmat. Myllyasiakirjat vuosilta 1833—75. Aaltonen, LH 
136—7. Mylläri Niilo Pajun (Somerolta) papereista.
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aineet »kuin ennenkin on ollut». Lahkoon liittynyt uusi osakas 
sitoutui jättämään uuteen myllyyn kaiken, mikä hänen vanhasta 
myllystään kelpasi, puuaineen, kivet ja raudat, sekä vielä tuomaan 
osuutensa mukaan hirttä ja pärettä sekä osallistumaan työhön. 
Vuokraaja puolestaan sitoutui tekemään kaiken sisustustyön: »jos. 
hän laittaa eri värkkejä ( =  koneistoja), niin laittaa hän siihen 
aineet». Mikäli vuokra-aikana, joka on 30 vuotta, tarvitaan uudet 
kivet, vuokraaja ostaa ne, mutta osakkaat vastaavat niiden kul
jetuksesta. Osakkaat pidättivät itselleen vapaan jauhatusoikeu
den, mutta vuokraaja sai kaiken tullin. Mylläri sai käyttöönsä 
myös sen tontin, mikä kuului lahkoon liittyneen talollisen mylly- 
tonttiin.18

Vieremän ja Nanhian sopimuksissa vuokraajan kustannetta
vaksi jäi kuorimakivien hankkiminen, mutta lahkon vapaakäyttö 
ei sitten niihin ulottunutkaan. Myöhemmin, kun suurimakivet ja 
uudenaikaiset kuorimalaitteet alkoivat yleistyä ja niitäkin —  tur
piinien ohella —  vaadittiin vuokramyllyihin, ei tavallinen vuok
raaja-mylläri niitä aina yksin jaksanut kustantaa. Sen vuoksi lah
kon piti osallistua menoihin. Tämä seikka otettiin huomioon, kun 
Humppilan Ylämyllyn osakkaat 1905 tekivät vuokrasopimuksen 
myllärinsä kanssa. Vuokra-aika oli 25 vuotta ja ehdot seuraavat: 
Mylläri laittaa myllyn kuntoon, hankkii siihen turpiinin, kaksi 
kiviparia, ryynikivet ja ns. masiinalaitoksen »hienoimpien jauhoin 
laittamista varten». Lahkolaiset suorittavat 100 mk taloa kohti 
sekä tuovat tarvittavat puuaineet. Myllärin tuli jauhattaa osak
kaiden viljat etuoikeudella (ilmeisesti myös suurimat ja sihtijau- 
hot, koskei niitä sopimuksessa erotettu) sekä tehdä kattopäreet 
teettäjän lähettämin apumiehin. Vielä tuli myllärin pitää kun
nossa tarpeelliset asuinhuoneet, mutta osakkaat toivat niitäkin 
varten puuaineet. Lopuksi lahkon jäsenet pidättivät itselleen 
oikeuden rakentaa koskeen sahalaitoksen (mitä ei kuitenkaan 
tehty) ,19

Eräissä muissa vuokrasopimuksissa siirrettiin vuokraajalle 
vielä enemmän kustannuksia kuin edellämainituissa tapauk-

18 SS: Huittinen, Nanhian Isonrattaan vuokrasopimukset. V. 1886 lisättiin 
sopimusta siten, että kolme osakasta luovutti uudelle vuokraajalle 50 vuo
deksi »paikkaoikeutensa» (s. 310).

19 Aaltonen, LH 142—3. Humppilan sopimus mylläri V. Uutelalta.
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sissa. Näin meneteltiin esim. Punkalaitumella, kun Haviokosken 
lahkonmyllyyn 1889 otettiin mylläri, mikä heti tapahtui vuokra
suhteen muodossa. Myllyn korjaustöiden ohella myllyä samalla 
isonnettiin, varustettiin malmirattailla, tuotiin Säkylästä uudet 
kivet, hankittiin myös suurimakivet ja rakennettiin pärehöylä; 
kaikki nämä laitteet mylläri kustansi. Osakkaat saivat ilmaisen 
jauhatuksen, mylläri kaiken tulliviljan.

Eurassa v. 1904 laadittu myllynvuokrasopimus kuuluu vuok
raajan suurten sijoitusten puolesta samaan ryhmään. Myllärin, 
jolle 15 talonpoikaa vuokrasi Kauttuan Alisessa koskessa sijaitse
van myllynsä 25 vuodeksi, piti rakentaa se uudestaan ennen kah
den vuoden loppuunkulumista ja siten, että muutostyöt saisivat 
kestää vain 2 kuukautta. Hänen piti omin kustannuksin sijoittaa 
myllyyn kaksi paria jauhinkiviä, kauransuurimakivet sekä ohran- 
ryynityslaite. Lahkolta hän ei saanut muuta rakennusainetta kuin 
vanhan myllyn. Kaiken lisäksi vuokraajan piti vielä maksaa 480 
mk vuosivuokraa. Tämän ja myllärin sijoitusten vastapainoksi 
lahkon osakkaiden piti maksaa jauhatuksestaan täysi tulli. Kai 
pääasiallisesti käytännöllisistä syistä sovittiin kuitenkin, että vuok
rasumma kuitattiin osakkaiden jauhatuksestaan maksamaa raha- 
tullia vastaan. Täten jouduttiin käytännössä siihen, että mylläri ei 
suorittanut vuokraa, vaan osakkaat saivat ilmaisen jauhatuksen, 
tosin supistetun, siis yhteenssä 480 mk:ksi lasketun määrän. —  
Samana vuonna ja samasta koskesta vuokrasi 11 talollista myllynsä 
niinikään 25 vuodeksi Kustaa Virtanen -nimiselle myllärille. Täs
säkin tapauksessa vuokraajan oli ennen kahden vuoden loppua 
rakennettava mylly uudestaan, seinät kivestä, yläkerta puusta sekä 
sijoitettava myllyyn 2 jauhinkiviparia sekä kauran- ja ohransuu- 
rimakivet. Myllärin suurten uhrausten vastapainoksi osakkaat 
suostuivat maksamaan rahana jauhatustullin, joka tosin näyttää 
olleen vähän alempi käypää taksaa. Kun vuokraaja myöhemmin 
hankki myös vehnäkivet, sovittiin sen käytöstä tulli erikseen.

Kauttuan sopimuksissa kiintyy huomio siihen, että vuokraaja 
oli velvollinen vuokrakauden loputtua jättämään kaikki laitok
sensa käyttökuntoisina lahkolle ilman korvausta. Hänellä oli kyllä,, 
kuten tavallista myllyn vuokrauksessa, oikeus siirtää samoin eh
doin oikeutensa toiselle, hyvämaineiselle henkilölle. Mutta hä
nellä oli tilaisuus saada sijoituksensa takaisin va:'n myymällä nau-
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tintaoikeutensa silloin, kun vuokrakaudesta vielä oli paljon jäl
jellä. Muutaman vuoden perästä vuokraaja Kauttuan ensimmäi
sessä tapauksessa vaihtuikin. Kun sopimus 1928 uusittiin, vuosi
vuokraksi sovittiin 800 mk, mikä rahanarvon muutoksen huo
mioonottaen merkitsi suurta alennusta entiseen verraten. Kaut
tuan toisen myllyn vuokraksi sovittiin 1929, jolloin vuokrasopi
mus 30 vuodeksi uusittiin, kerta kaikkiaan 20.000 mk, mikä heti 
maksettiin ja mistä siis tuli keskimäärin vuotta kohti 666 mk. 
Molemmissa tapauksissa vuokraajan oli mylly jälleen korjattava 
ajanmukaiseen kuntoon.20

Mainittu myllynvuokraehto, jonka mukaan vuokraajan kun
nostama ja uusilla laitteilla varustama mylly jäi vuokrakauden 
päätyttyä kaikkine koneineen korvauksetta lahkolle, edellytti 
vilkasta jauhatusliikettä ja sen mukaisia tullituloja. Tuollainen 
luovutusehto tuntuu olleen yleinen Satakunnan myllynvuokrauk- 
sissa, joista tietojakin on eniten. Kun 13 Eurakosken Idänpuolen 
myllyn osakasta 1907 vuokrasi myllynsä 25 vuodeksi eräälle rau
malaiselle työmiehelle, sanottiin luovutusehdoissa, että mylly oli 
jätettävä käypäkunnossa takaisin; vuokraaja oli sitoutunut hank
kimaan mm. turpi;n:koneiston, kaksi jauhinkiviparia, vehnäkivi- 
sihdin, suurimakoneen ja pärehöylän. Lahkon osakkaat saivat 
jauhattaa tullitta talonsa viljan lisäksi myös vehnäkivillä yhden 
tynnyrin sekä käyttää suurimakonetta tarpeensa mukaan, myö
hemmin myös pärehöylää. Kun vertaa tätä sopimusta Vieremän 
myllykontrahtiin v:lta 1872, huomaa suuren erotuksen, ja kuiten
kin myllyt koskivoimineen olivat jotenkin samanarvoiset. —  Myl- 
lynvuokrauksessa olikin syrjäseuduilla tyydyttävä lievempiin eh
toihin. Kun muutaman kilometrin päässä Eurakoskesta sijaitseva 
Harolan lahkonmylly 1908 vuokrattiin 30 vuodeksi mylläri O. Leh
tiselle (liite 11), osakkaat ottivat osaa myllyn uudestaan rakenta
miseen sekä päivätöin että tarvikeainein, eikä myllärin kustanta
mien kiviparin ja »ryynimasiinan» lahkolle luovuttamisesta vuok
rakauden päätyttyä mainittu mitään. Vain kahdella osakkaalla 
oli ohransuurimoiden käyttöoikeus yli oman tarpeen. Mutta kun 
vuokraaja 1913 hankki kustannuksellaan myös kauransuurima-

20 Omat ker. Punkalaitumella (Kaisa Isomäki). SS: Eura, Kauttuan sopi
mukset.
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laitteet, piti jokaisen osakkaan suorittaa sen käyttämisestä tulli, 
koska se ei kuulunut vuokrasopimukseen. V. 1938 15 vuodeksi 
jatketussa sopimuksessa kiinnitettiin entistä enemmän huomiota 
tullittoman jauhatuksen määrittelemiseen (liite 14 ja s. 267). 
Lahkon jäsenet huomasivat jo tähän jatkosopimukseen ottaa koh
dan, jonka mukaan myllyn laitteet oli vuokrakauden päätyttyä 
jätettävä osakkaille hyvässä kunnossa; myllyssä tuli olla 2 paria 
jauhinkiviä, ohrankuorimakone sekä pärehöylä. Merkittävää on 
myös, että molemminpuolinen irtisanomisaika määrättiin niin 
pitkäksi kuin 5 vuodeksi; mylläri halusi varmistaa sijoituksensa 
vielä 15:nkin vuoden umpeenkuluttua, lahko taas pitää kiinni sitä 
tyydyttävästä sopimuksesta.

Harolan mylly sijaitsee liikepaikalta sivussa, ja Köyliönjoki 
pystyy sille antamaan vähäisemmän ja toisaikaisemman voiman 
kuin mitä Eurakosken myllyillä on käytettävissä, joten vuokraso
pimusten ehtojen erilaisuus 1907 ja 1908 on luonnollinen. Mutta 
kun Eurakosken Lännenpuolen mylly 1932 vuokrattiin 10 vuo
deksi, lahko otti osalleen enemmän rasituksia kuin Idänpuolen 
myllyn osakkaat 1907 (liite 12). Vuokraajan ei tarvinnut lain
kaan kustantaa uusia laitteita (lukuunottamatta pärehöylää), 
koska myllyssä oli ennestään kaksi kiviparia ja ohransuurimakone. 
Myllärin harkittavaksi jäi, hankkisiko hän kaurankuorimako- 
neen, missä tapauksessa osakkaat varasivat siinä itselleen 10 hl:n 
vuotuisen käytön koko vuoroa kohti. Vuokrakauden päätyttyä 
myllyn kaikki koneet ja laitteet, myllärin itse hankkimia pois- 
lukematta, piti hyvässä käyntikunnossa jättää osakkaille ilman 
korvausta.21

Kun myllynvuokrasopimuksia on tähän tutkimukseen ollut 
vähän käytettävissä, ei voida päätellä, oliko ehto laitteiden luovu
tuksesta myllyn omistajille vuokrakauden päätyttyä yleinen 
muuallakin. Ulkopuolelta Satakunnan tunnemme vain Tammelan 
Letkulta tällaisen tapauksen. Kylän mylly oli lahkon huolimatto
muuden vuoksi joutunut yhdelle talolle, joka sen 1894 vuokrasi 
30 vuodeksi eräälle myllynrakentajalle. Tämä sitoutui sen muut
tamaan ratasmyllyksi ja muutenkin kunnostamaan, hankkimaan

21 Kiukaisten Eurakosken Idän- ja Lännenpuolen lahkojen paperit. Kiukais
ten Harolan vuokrasopimukset mylläri Lehtisellä, jolta myös saatu lisäseli
tyksiä. Vuokraaja maksaa myös verot myllystä ja palovakuutusmaksun.
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siihen mm. suurimakivet ja luovuttamaan myllyn kaikkine lait
teineen ja myllärin asunnon hyvässä kunnossa ja ilman korvausta 
takaisin laitoksen omistajalle vuokrakauden päätyttyä. Vuokraaja 
sitoutui maksamaan vuokraa myllystä koko ajalta 1.300 mk, jol
loin omistajalle ei jäänyt mitään jauhatusetuutta.

Tammelan Portaan kylänmyllyä 1896 vuokrattaessa sovittiin, 
että vuokraaja siirtää myllylle kylästä ostamansa asuinrakennuk
sen, uudistaa myllyhuoneen ja vaihtaa siipitukin vesirattaaseen, 
kaikki omin kustannuksin. Myöhemmin ja siis ulkopuolella vuok
rasopimuksen velvoitusten hän osti myllyyn myös rihlakivet, suu- 
rimakiviparin, laittoi sahan ja pärehöylän. Lahkon jäsenten vel
vollisuudeksi ei jäänyt muuta kuin myllyrakennukseen tarvitta
vien hirsien tuonti, myllytien laitto ja palkkahalkojen tuominen 
(s. 295). Heillä olikin vain rajoitettu tulliton jauhatusoikeus 
(s. 267), ja vuokraaja omisti vuokra-ajan päätyttyä myllyn kaikki 
laitteet, niin ettei lahkolle jäänyt muuta kuin pelkkä myllyraken
nus. —  Tammelan Lempään myllylahko joutui vuokrakauden pää
tyttyä jopa lunastamaan vuokraajan kustantamat laitteet (liite 8), 
Mylly oli 1903 vuokrattu 15 v:ksi 225 mk:n suuruisesta vuotuisvuok- 
rasta. Vuokraaja osti sopimuksen mukaan myllyyn vesiturpiinin, 
mirkelikivet ym. uudenaikaiseen myllyyn kuuluvia laitteita sekä 
vastasi myllyn veroista ja palovakuutuksesta. Lahko antoi vain 
ruuhien tekoon varatun lankkutapulin, yhden väkikangen ja 14 
kivenhakkua. Uuden ajan merkki lienee ollut, että myllyn vas
taanotosta ja luovutuksesta määrättiin toimitettavaksi katselmus, 
ja vuokraajan piti antaa takuu vuokraehtojen täyttämisestä. Osak
kailla ei ollut mitään jauhatusetuutta eikä osuutta tulliviljaan. 
Sopimuksessa ei kylläkään mainittu, että lahko olisi velvollinen 
lunastamaan vuokraajan kustantamat laitteet vuokrakauden pää
tyttyä, mutta mainitut katselmukset viittasivat korvauksiin, ja 
kun vuokraajaa ei olisi saatu myllystä luopumaan vuokra-ajan 
päätyttyä ilman laillista häätöä, lahko katsoi 1922 parhaaksi so
vinto-oikeuden päätöksen mukaan lunastaa vuokraajalta myllyn 
laitteet (ja sahan) 4.000 mk:sta.22

22 Aaltonen, LH 141 (Porras), 143 (Letku). 145—6 (Lempää). Letkun myllyn 
paperit maanvilj. Puosilla, Lempään lahkon paperit maanvilj. Mäkinikki- 
lällä Kaukijärven kylässä.
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Hämeen kansanomaisista myllynvuokrauksista mainittakoon 
vielä muistitiedon mukaan eräitä tapauksia. Akaan Riisikkalan 
myllyn viisi osaomistajaa vuokrasi vuosisadan vaihteessa myl
lynsä siinä jo ennen palvelleelle myllärille 50 vuodeksi 125 mk:n 
vuotuisvuokraa ja jäsenille myönnettyä vapaata jauhatusoikeutta 
vastaan. Tavan mukaan vuokraaja teetti myllyyn kaiken sisus
tuksen ja piti sen kunnossa, mutta osakkaat veivät rakennusaineet. 
Lahkolla ei ollut laitteiden lunastusoikeutta vuokrakauden pää
tyttyä; vuosien mittaan niiden arvo yhä suurenikin. —  Lammin 
Kuurikan myllärin, joka 1906 vuokrasi kahden talon omistaman 
myllyn 10 vuodeksi (liite 9), piti niinikään valmistaa myllyn 
sisustus ja navetta osakkaiden hankkimista aineista sekä olla yh
tenä miehenä myllyrakennuksella. Mylläri jauhatti kyllä osak
kaiden viljat tullitta, mutta ei maksanut myllystä vuokraa, saipa 
vielä osakkailta polttopuita, heiniä ja karjanlaidunta. Kun Kuu- 
rikan myllyssä oli paljon tullijauhatusta, täytyy ehtoja pitää myl
lärille edullisina verrattuna esim. Eurakosken sopimuksiin. Kuu- 
rikan sopimuksessakin määrättiin, että lähtökatselmus oli vuokra
kauden päätyttyä pidettävä. —  Niinkään Uudeltamaalta on 
tietoja lahkonmyllyjen vuokrauksesta. Nurmijärvellä vuokrasi 
muudan rakennusmestari menneellä vuosisadalla Palojoen kylän- 
myllyn ja rakensi sen tykkänään uuteen ajanmukaiseen kuntoon. 
Kylänmiesten ei tarvinnut viedä edes rakennustarvikkeita, mutta 
vuokraaja tietenkin sai palkakseen kaiken sivullisilta keräänty
neen tulliviljan. Samassa pitäjässä sajaitsevan Klaukkalan myl
lyn kaksi omistajaa vuokrasi 1800-luvun lopulla myllynsä, ainoana 
vuokrana vapaa jauhatus.2,1

Korpilahdella 1881 Muuramen myllystä tehtyä sopimusta 
(liite 6) ei nähtävästi lahkon puolelta katsottu selväksi vuok
raukseksi, sillä ensimmäisessä kohdassa mainitaan vain, että mylly 
annettiin myllärille hoidettavaksi. Mutta sekä tarkalleen mää
rätystä, pitkäaikaisesta sopimuksesta (37 vuotta) että muistakin 
ehdoista käy päätteleminen, että sopimus silti koski enemmän 
myllyn vuokraamista kuin myllärin palkkaamista. Lahkon jäse
net eivät jättäneet itselleen muita kustannuksia kuin myllyveron.

23 Omat ker. Akaasta ja Lammilta (K. Laurila). Aaltonen, Nurmijärvi 131, 
LH 146.
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Tosin mylly näkyy vuokrasuhteen alkaessa olleen kunnossa; siitä 
mainitaan yksi suurima- ja kaksi jauhokiviparia. Myllärin kustan
nettavaksi jäi myllyn jatkuva hoito ja palovakuutusmaksujen suo
rittaminen. Mutta lisäksi hänen velvollisuudekseen pantiin ratas
ten rautaosien ja kivien kustantaminen (»niinkuin ainakin»), ellei
vät vanhat osat kelpaisi silloin kun mylly olisi pakko uudestaan 
rakentaa. Tässäkin sopimuksessa lahkon jäsenet tyytyivät vain 
tullittomaan jauhatusoikeuteen, joten myllärin palkaksi jäivät 
kaikki tullitulot.

Korpilahdella ja sen tytärpitäjässä Muuramessa tehtiin viime 
vuosisadan lopulla ja tämän sataluvun puolella muitakin saman
tapaisia myllyn vuokrauksia (useista on vain muistitietoa käytet
tävissä). Muuratjärven kylässä esim. vuokrattiin kahden talon 
omistama Lastun mylly 50 vuodeksi myllärille, joka hankki myl
lyyn uuden koneiston; ainoana vuokrana oli talojen tulliton jau- 
hatusoikeus. Saman kylän toisen myllyn vuokraaja, jolla niin
ikään oli puolen vuosisadan vuokrauskausi, kustansi hänkin uuden 
koneiston ja suoritti osakastalojen viljan jauhatuksen ilmaiseksi. 
Hän maksoi kyllä vuosittain toiselle osakkaalle 100 mk, toiselle 
50, mutta ei myllyn vuokraa, vaan siitä, että sai edelliseltä poltto
puut, jälkimmäiseltä lehmänlaitumen. Näin väljä vuokrasuhde 
johtikin helposti siihen, että mylläri 1917 lunasti myllyn omakseen. 
—  Korpijoen vanhan lahkonmyllyn vuokraussopimuksessa 1937 
(liite 13) oli Lempään kontrahdin tapaan määrätty myös tulo
ja lähtökatselmus »parannuksien ja rappeutumisen selville saa
miseksi». Vuokraaja oh näet velvollinen pitämään laitoksen sel
laisessa kunnossa, missä se oli vuokrasuhteen alkaessa, toisaalta 
osakkaat olivat velvolliset korvaamaan vuokraajan tekemät pa
rannukset. Vuotuinen vuokramaksu oli 1.500 mk, eikä osakkaille 
kuulunut ilmaisen jauhatuksen oikeutta. Huomattava onkin, että 
tällä välin oli yleisesti siirrytty rahatulliin, joten osakkaat taval
laan saivat vuokraosuuttaan vastaan rajoitetun tullittoman jauha
tuksen kuten Kauttuan sopimuksessa näimme tapahtuneen. —  
Maailmansodan jälkivuosina, jolloin rahan ostovoima oli epäva
kainen ja viljan suuri arvo vielä tuoreessa muistissa, määrättiin 
myllynvuokra paikoin viljana. Niinpä kun edellämainittu Lem
pään mylly 1922 vuokrattiin uudelleen (nyt huutokaupassa teh
tyjen tarjousten perusteella), sopimuksen tehnyt vuokraaja sitou
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tui maksamaan lahkolle vuosittain 53 hl viljaa, puoliksi rukiita, 
puoliksi kauroja, mikä oli suoritettava kahtena eränä, helmik. 4. 
ja syyskuun 4. pnä.24

Useassa edellämainitussa vuokra ustapauksessa (Eurajoki, 
Letku, Lempää, Riisikkala) kuului vuokraaja yrittäjäluokkaan, 
joka on varhemmin esiintyneen mylläri-vuokraajan ja liikemiehen 
välimuoto ja yleinen viime vuosisadan lopulla ja tämän alussa. 
Sellainen vuokraaja oli valmis yksin kustantamaan mahdollisim
man paljon, niin ettei lahkolle jäänyt myllynsijan lisäksi usein
kaan muuta kuin myllyn seinät kattoineen. Mutta vuokraaja 
koettikin sitten ansaita myllyllään niin paljon kuin suinkin ja 
halusi siinä tarkoituksessa poistaa tai ainakin rajoittaa lahkon 
vapaata jauhatusetua. Tällaiset vuokraajat olivat tavallisesti itse 
taitavia myllynrakentajia, ja kulkien paikkakunnalta toiselle he 
vuokrasivat myllyn toisensa perään, pitivät sitä jonkin aikaa ja 
myivät sitten oikeutensa ja laitteensa toiselle. Tätä menetelmää 
silmälläpitäen oli edullisinta jättää lahkolle yrityksessä niin vä
hän sananvaltaa ja kiinnitystä kuin mahdollista. Tarpeen tullen 
vuokraajat suostuivat sellaisiinkin ehtoihin, joista edellä oli puhe, 
että mylly laitteineen jäisi vuokrakauden päätyttyä lahkolle tai 
omistajalle, kunhan he vain silloin saivat pitkän vuokra-ajan sekä 
sopimuksen siirto-oikeuden.25

Toisinaan oli vuokrasopimuksessa määrätty, että myllyn vuok
raajan oli hankittava osakkaitten lupa vuokraoikeutensa siirtämi
seen tai myymiseen.26 Käsitellyissä kirjallisissa vuokrasopimuk
sissa ei yleensä saatettu kontrahdin siirto-oikeutta riippuvaksi 
lahkon luvasta. Nanhian ja Kauttuan (toisessa) sopimuksissa taat
tiin vuokraajalle oikeus sen siirtoon ja Korpijoen sopimuksessa

24 Muuramen Ylämyllyn lahkon paperit. Omat keräykset Muuramesta (Aattoja 
Hilja Kauppi). Korpilahden Korpijoen lahkon paperit. Aaltonen, LH 145—6 
ja Lempään lahkon paperit mv. Mäkinikkilällä.

25 Tammelan Letkun myllyn vuokraaja H. Koski oli hyvä esimerkki maini
tunlaisista myllynvuokraajista. Loimaan puolessa hän oli viime vuosisadan 
jälkipuoliskolla vuokrannut ja tehnyt monia myllyjä, kunnes välillä tuli
samoissa asioissa Lounais-Hämeenkin puolelle. Hänen oppilaansa oli myl
läri M. Rantanen, joka Tammelassa ja Somerolla vuokrasi ja uudisti useita 
myllyjä (Aaltonen, LH 143). Länsi-Suomessa kulki myös virolainen myl
läri Kipre, jolla sanottiin olleen 10 vuokramyllyä (omat ker.).

28 SS: Kalanti, Yläne, Punkalaidun, Loimaa, Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Hauho, 
Koskenpää, Ähtäri.
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vuokraaja oli oikeutettu siirtämään vuokrakontrahdin nimenomaan 
puhdasmaineiselle henkilölle. Useimmissa vuokrakontrahdeissa ei 
mainita siirto-oikeudesta mitään. Käytäntö kai muodostui sellai
seksi, että vuokraaja ihnoitti myymishankkeistaan lahkon johto
miehille, jotka sen tavallisesti hyväksyivät. Lähteissämme on vain 
yksi tapaus, jossa lahko asettui tätä vastustamaan. Kun Muuramen 
Ylämyllyn vuokraaja 1916 kuoli, hänen leskensä siirsi vuokra
oikeuden sopimuksen loppua jaksi Muuramen Tuolitehdas Oyrlle, 
vaikkei sopimuksessa hänelle sellaista oikeutta nimenomaan ollut 
myönnetty. Tätä siirtoa lahko ei hyväksynyt, vaan sanoi lesken 
irti myllystä. Seurasi pari vuotta kestänyt rettelö, jona aikana 
vuokraoikeus siirrettiin kolmannelle. Kuten tästä Muuramen so
pimuksesta näkyy, se ei mennyt rikki, kun vuokraaja kuoli ennen 
vuokrakauden päättymistä, vaan oikeudet siirtyivät perillisille. 
Nanhian sopimuksessa tämä nimenomaan sanottiin ja Lempään 
sopimuksessa mainittiin vaimo miehensä rinnalla vuokraajana, 
kuten läki maanvuokrasta edellytti. Eräissä sopimuksissa oli mää
rätty, että vuokrasuhde katkeisi, ellei vuokraaja täyttänyt ehtoja 
tai jos hän oli epärehellinen tahi säännötön (Nanhian, Muuramen, 
Korpijoen ym. sopimuksissa). Ilman tätä määräystäkin lahkolla 
oli noissa tapauksissa erottamisoikeus. Joskin monet vuokra
oikeuksien siirrot saivat epäsovusta alkunsa, vuokraajan erotta
miseen harvoin lienee ryhdytty (ed. mainitun lisäksi myös Lam
milla pappilan myllyssä 1895). Kun vuokraaja omisti myllylait- 
teet ja usein asunnonkin, hänen asemansa oli vahva ja itsenäi
nen. Ja milloin hänen osuutensa oli vieläkin suurempi, käsittäen 
myös myllyrakennuksen, hän oli kuin ainakin myllyn omistaja. 
Tämän huomaa varsinkin siitä, että tällaisia vuokramyllyjä usein 
myytiin. Esim. edellämainitun Tanttilan myllyn rakennuttaja ja 
vuokraaja myi v. 1844 oikeutensa ja osuutensa toiselle, tämä taas 
muutaman vuoden jälkeen kolmannelle. Portaan myllyn vuok
raaja myi laitoksensa 8 vuoden kuluttua (1902) 3.000 mk:sta, ja 
Humppilan Ylämyllyn vuokrasopimus siirrettiin toiselle 1910. —  
Riisikkalan vuokrasopimus niinikään kulki kädestä käteen. Mylläri 
oli tontille rakentanut myös sahan yhdessä kolmen talollisen 
kanssa, jotka korvauksena kustannuksistaan saivat ilmaisen sa- 
hausoikeuden. Mutta kun mylläri muutti sahan omin varoinsa 
kehäsahaksi, osakkaiden sahausoikeus lakkasi ja vuokraaja tuli
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siis laitoksen yksinomistajaksi. Siten vuokraajan osuus yhä eneni, 
ja kun muudan vuokraaja oli kaikki laitteet ja rakennukset kor
jannut hyvään kuntoon, hän niistä v:n 1918 vaiheilla sai 300.000 
mk. Vuokraajan pääomansijoitukset olivat siis jo niin suuret, ettei 
lahkon omistaman kosken arvo enää niiden rinnalla paljoa mer
kinnyt, vaikka se olikin välttämätön laitosten toiminnalle.

Nanhian Isonrattaan vuokrasopimus siirrettiin niinikään toi
sille. Ensimmäinen vuokraaja myi 1882 oikeutensa ja laitteensa 
sekä asuin- ja ulkohuoneensa 2.500 mk:sta, ja kun tämä uusi myl
läri pian kuoli, myytiin 1885 huutokaupassa omaisuus, johon jo 
luettiin myllyrakennuskin, 3.490 mk:sta. Seuraavassa kaupan
teossa, joka tapahtui 1917, mylly vesioikeuksineen, tonttialueineen 
ja saarineen myytiin 3.400 mk:sta. —  Kuten edellä mainittiin, 
Euran Kauttuan myllyn vuokraaja, joka 1904 oli ottanut myllyn 
haltuunsa, vaihtui niinikään muutaman vuoden perästä. Uusi 
vuokraaja haki tätä varten lainan, johon talolliset menivät takuu
seen, ja siksi ehtoihin tehtiin lisäys, ettei vuokraaja saanut sopi
musta toiselle siirtää, ennenkuin velka on maksettu. V. 1928 
vuokrasopimus uusittiin vähäisin muutoksin 25 vuodeksi, mutta 
jo seuraavana vuonna mylly myytiin 20.000 mk:sta. —  Eurakos
ken Lännenpuolen myllyn vuokraoikeus siirtyi v. 1939 3.000 mk:sta 
uudelle myllärille. —  Lopella on Joentaustan eli Nummisten mylly 
siirtynyt vuokraajalta toiselle, mutta täällä, kuten muissakin vas
taavissa tapauksissa, osakkaiden tulliton jauhatusoikeus on säi
lynyt.27

Vuokrausjärjestelmällä on kansamme keskuudessa ollut iki
vanhat juuret ja myös kruunun vuosisatojen kuluessa antamat 
moninaiset esikuvat.28 Myöhemmin maanvuokralait ja asetukset

27 Muuramen Ylämyllyn paperit. Aaltonen, LH 141, 143, 146. Lammin kirk
koherran mielestä myllyn vuokrasopimus raukesi kirkkoherran vaihtuessa, 
vuokraajan mielestä vuokrasuhteen piti mennä »perintönä», kun suku oli 
niin kauan ollut samassa paikassa. Sen vuoksi vuokraaja ei suostunut 
uuteen sopimukseen, mistä seurasi hänen häätönsä v:n 1895 vaiheilla (omat 
ker., K. Kesäjärvi). SS: Huittinen (Nanhian Isonrattaan lahkon paperit), 
Eura (Kauttuan paperit). Omat ker. Lopelta (T. Mäkelä).

28 Virtanen, Kyläyhteiskunta ennen isojakoa 442, 449—50, VS 120, 171, Yhtei
set laidunsaaret 92. Sirelius, Suomalaisten kalastus III 434, 437: v. 1618 
vuokrattiin kruununkalastamot rahvaalle ja 1791 Torniojoen kalastus 100 
vuodeksi. 1700-luvulta on samanlaisia tietoja Karjalasta (Könönen, Pöh-
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puolestaan jättivät vaikutteita myllyjen vuokraustapoihin, esim. 
vuokra-ajan pituuden ja vuokraoikeuden siirron suhteen. 1734- 
vuoden lain mukaan voitiin lampuotitiloja antaa vuokralle lyhyem
miksi tai pitemmiksi ajoiksi, myös eliniäksi, ja vanhastaan talon
pojat vuokrasivat koskiaan sahojen perustamista varten ilman aika
rajoitusta, siis samalla tavoin kuin myllyjä ja maita vuokrattiin 
aikaa mainitsematta taikka ikuisiksi ajoiksi, kuten edellä näimme 
Sääksmäellä tapahtuneen 1565 ja Tammelassa 1845; maanvuok- 
ralle oli varhemmin ominaista, että vuokra-aika oli epämääräinen. 
Tosin jo v. 1800 annettiin asetus vuokra-ajan rajoittamisesta 
enintään 50 vuodeksi, mutta vasta 1864 sitä sovellettiin torppiin. 
V:n 1851 metsälaissa oh kuitenkin säädetty 50 vuoden vuokra- 
aika. Saman sataluvun kuluessa vuokra-ajat sitten lyhentyivät, 
joten torpankontrahdeissa esiintyi myös 40, 30 ja 25 vuoden vuokra- 
aikoja, kunnes 1909 jälleen määrättiin, että maanvuokrauksessa 
oli lyhyin vuokra-aika 50 vuotta ja vain poikkeustapauksissa 25 
vuotta. —  Tällöin säädettiin lisäksi, että vuokra oli määrättävä 
yksinomaan rahana, vaikka sen suoritus oli myös päivätöinä sal
littu. —  1734-vuoden lain mukaan lampuotitilan vuokraoikeus siir
tyi miehen kuoleman jälkeen vaimolle, jotapaitsi laissa edelly
tettiin, että lampuodin vuokrasopimuksen sai siirtää toiselle. Lain 
määräyksiä, että lampuodin irtisanominen tapahtui ennen tuo- 
maanpäivää ja lähdön oli tapahduttava ennen seuraavan maalis
kuun 12. p:ää, sopi käyttää myllynvuokraajankin suhteen.29 Torp- 
parilainsäädäntö meni samaan suuntaan. Torpankontrahtien tar
kastelu osoittaa, että niiden monet kohdat olivat samanlaisia kuin 
myllynvuokrauksessakin, varsinkin mitä tulee vuokrakauden pi
tuuteen, sopimuksen rikkimenoon, siirto-oikeuteen ja perillisten 
oikeuteen.'’ 0

jois-Karjalan kruununkalastukset). Brofeldt, Selostus Kokemäenjoen pato
ja nuottakalastuspaikkojen omistus- ja käyttöoikeudesta 18—43.

29 1734-vuoden lain MK 16: 2, 3, 5. Lang—Haataja, Omistusoikeudesta Suo
men vesiin 134 (v:n 1816 asetuksella tehtiin laillisiksi sopimukset, joilla 
talonomistajat luovuttivat koskia sahanrakentamiseen ilman aikarajoitusta). 
Haataja, Suomen maanvuokraoikeus 30—40. — Pappiloitakin annettiin 
vuokralle jo  1700-luvulla (Suolahti, Suomen pappilat 101).

s» Aksel Waren, Torpparioloista Suomessa 132. 148—9, 175—6, 178—9, 180, 183, 
185, 189, 191.
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3. Lahkot menettävät koskiaan ja purkautuvat.

Länsi-Suomen myllylahkolaitos oli kokonaisuuteen katsottuna 
kukoistavimmillaan 1800-luvun alkupuoliskolla. Samaan aikaan 
ero talonpoikain kotitarvemyllyjen ja toisaalta tullimyllyjen välillä 
niiden teknillisen rakenteen ja kunnon suhteen kuitenkin enti
sestään yhäti suurentui. Tullimyllyt eivät olleet vain nopeam
pia käynniltään ja muutenkin tuotantokykyisempiä, vaan ne 
myös jauhoivat hienompia ja puhtaampia jauhoja kuin kotitarve- 
myllyt. Ajanmukaisin laittein niissä voitiin valmistaa myös suu
rimoita sekä jauhattaa kuorittuja ja seulottuja lestyjauhoja (»rää- 
rijauhoja»). Jo 1800-luvun alussa oli parhaimpiin tullimyllyihin 
hankittu erityisiä vehnäkiviäkin. Ruukinpatruuna B. M. Björkman 
esim. perusti 1810-luvulla Koskelle vehnäjauhomyllyn, ja samoihin 
aikoihin mainitaan Vääksyn myllyssä vehnäkivet. Tervakosken 
kartanonmyllyssä oli 1850 jo »vanhastaan» ollut vehnäkivet.31 Vuo
sisadan puolimaissa maamme tullimyllyjen kehitys sai uutta 
vauhtia, kun täälläkin rupesi vähitellen vaikuttamaan 1820-luvulla 
Ranskassa, Englannissa ja Amerikassa alkanut myllyteollisuuden 
suurenmoinen nousu, johon vähän myöhemmin yhtyi Unkarin ja 
Saksan vastaava kehitys. Tämä koski lähinnä jauhatuslaitteita 
ja -menetelmiä, mutta myös voimakoneita. Niinpä alettiin meillä 
vuodesta 1863 lähtien saada kotimaisia vesiturpiineja, jotka sitten 
kolmessa neljässä vuosikymmenessä työnsivät syrjään kotitekoiset 
vesirattaat. V. 1915 laskettiin meillä vanhanaikaisten ratasmylly- 
jen teho enää vain 8.800 hevosvoimaksi, kun turpiineilla varuste
tut vesivoimalaitokset kehittivät samaan aikaan jo yli 150.000 hv. 
Vuosisadan lopulle päästäessä oli parhaissa tullimyllyissä otettu 
käytäntöön myös keinotekoiset ns. mirkelikivet, puhumattakaan 
monista vähäisemmistä uudistuksista.32

Talonpojat olivat vielä 1800-luvulla myllyuudistuksiin yleensä 
pidättyviä. Tämä johtui osaksi heidän synnynnäisestä varovai

31 Nikula, Tenala och Bromarf socknars hist. I 369. Jutikkala, Vääksyn kar
tanon hist. 170. Hämeen läänin kuvernöörin päätös ruukinpatr. Norden- 
svanin anomukseen 1850. Ks. viitettä 62 sivulla 74 sekä s. 322.

32 Cramer. Müllerei 654. Saarinen, Myllyteollisuus 561. Kahma Myllyteollisuu- 
temme 22. Maunola, Vesivoimat 36. Malmi, Suomen kosket 494. Tietoja vesi- 
turpiinin käytäntöönotosta: Aaltonen, LH 134—5 ja SS: Kokemäki, Ikaalinen, 
Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Nastola, Karstula.

22
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suudestaan, toisaalta siitä, että varsinkaan pikku koskissa sijaitse
viin myllyihin, joiden jauhatuskaudet olivat lyhyet ja jotka toi
mivat ilman vakinaista mylläriä, ei kannattanut kustantaa suuria 
uudistuksia. Enin, mihin lahkot yleensä pystyivät ja halusivat, 
oli vesirattaan ja vaihdelaitteiden käytäntöönotto. Suuremmassa 
määrin lahkot hankkivat suurimakoneita vasta vuosisadan lopulla. 
Edistyneimpien seutujen talonpojat olivat kyllä alkaneet sata
luvun ensi puoliskolta lähtien tunnustaa uudenaikaisten myllyjen 
etuisuudet. Kun niihin kannatti uhrata varoja vain tullituloja 
silmällä pitäen, pyrittiin entistä useammin hakemaan lahkonmyl- 
lyillekin tullijauhatusoikeuksia. Aina ei lupaa kumminkaan myön
netty. Vuoteen 1882 mennessä, jolloin tulli- ja kotitarvemyllyjen 
välinen erotus poistettiin, ei lahkonmyllyjä ollutkaan ennätetty 
muuttaa tullimyllyiksi niin yleisesti, että näiden tuotanto olisi 
paljonkaan tuntunut vanhanaikaisten vesimyllyjen suuren koko
naismäärän rinnalla.

Ajanmukaiset tullimyllyt olivatkin alkaneet yhä enemmän 
vetää talonpoikaistaloista jauhatusta ohi näiden omien myllyjen. 
Tähän vaikutti tuntuvasti myös se seikka, että maalaisväestö 
rupesi yhä enemmän käyttämään ravintonaan ohransuurimoita, 
kuorittuja ohrajauhoja sekä kauransuurimoita, ilmiö, mikä esiintyy 
myös Ruotsissa varsinkin Vermlannin rahvaan keskuudessa 1870- 
luvulta lähtien. Kun Kangasalan käräjillä 1857 anottiin Vääksyn 
myllyjen purkamista Vesijärven laskemisen takia, ilmoitettiin 
hanketta vastustavien taholta, että yksin Sahalahden pitäjässä 
oli laskettu 1.300 henkilön olevan leivänsaannissaan riippuvaisia 
noista myllyistä ja että varsinkin Vääksyn ryynimylly oli tarpeel
linen, koska rahvas katovuosina »lievensi leipäviljansa tarvetta» 
jauhattamalla kauroja suurimoiksi. Tammerkosken 3-kerroksisessa 
myllyssä, jossa oli 9 jauhinkiviparia, kävi myllymiehiä kuulujen 
kauransuurimakivien vuoksi Pirkkalasta, Mouhijärveltä, Saha- 
lahdelta ja Pälkäneeltä asti, vaikka myllymatkaan usein kului 
viikkoja.83

33 Aaltonen, LH 58, 67, 135, Sammatti 9 (»oli mentävä kräärijauhoja halutes
saan Fiskarin ja Anskuun myllyihin») ja Nurmijärvi 130 (»ajettiin Van
hankaupungin myllyyn käyttämään kräälijauhoja»), — Keyland (Allmoge- 
kost 53) kertoo, että kaurajauhojen käyttö ihmisravinnoksi kohtasi Vermlan- 
nissa ensin pitkäaikaista vastusta, sillä monet katsoivat ylpeydeksi ja syn
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Suurten nälkävuosien jälkeen alkoivat varsinkin kaurasadot 
suuresti lisääntyä pelto- ja suoviljelysten laajentuessa ja tehos
tuessa. Siten koko viljasato kasvoi vuosina 1865— 95 1.10 hl 
jokaista maaseudun asukasta kohti, mikä merkitsi suurta 
jauhatuslisää myllyille, kun maamme asukasluku samana 
ajanjaksona kasvoi n. 526.000 henkeä. Uusien myllyjen tarve 
oli siis melkoinen. Niiden perustajiksi ilmaantui nyt kau
punkien porvareita, rakennusmestareita ja mylläreitä, jossakin 
määrin myös rusthollareita ja muita talonpoikia. Varsinkin v:n 
1882 jälkeen alkoi yrittäjille tässä suhteessa otollinen aikakausi. 
Tullimyllyjen kehitystä edisti myös höyry- ja myöhemmin, vuo
sisadan vaihteen jälkeen, sähkövoiman käytäntöönotto, mikä seikka 
salli uudenaikaisten myllyjen sijoituksen hyvien teiden varteen 
ja asutuskeskuksiin.'14

Vilja, joka maan suuren viljavajauksen täyttämiseksi oli tuo
tava ulkomailta, pääasiallisesti Venäjältä, joutui jauhettavaksi 
maan suurimpiin tullimyllyihin, siten antaen niiden kehitykselle 
lisävauhtia ja vastaavasti vähentäen talonpoikien yhteismyllyjen 
suhteellista merkitystä. Mutta vielä pahemmin koski maaseudun 
pikku myllyihin se, että ulkomailta alettiin tuottaa viljaa val

nilliseksi tuhlaukseksi, kun jyvät kuorittiin. 1870-luvulle asti käytettiin 
siellä varakkaimmissa taloissa usein lesemättömiä ohra- ja kaurajauhoja, 
köyhemmissä oloissa pelkkiä akanajauhoja. Meidänkin maastamme on 
vastaavia tietoja (LH 65—6) .  — Jutikkala, m.t. 170, 178—9 (Vääksyn Alamyl
lyssä jauhettiin myös ns. »rinkiläjauhoja»). Leuku, Pirkkalankylän mylly- 
laulu 365—6 (»kaurojakin sai laskee Tampereen myllyn napaan niin vahvalta 
kuin hevosen häntää»).

34 Kauppiaiden, rakennusmestarien yms. yksityisyrittäjäin tullimyllyn perus- 
tamisanomuksia TMA:ssa 1840-luvulta lähtien, esim. L. Ka K. D. n:o 72; 
I n:o 67/9, n:o 46/187, n:o 72/86. — Liakka, Maatalous 66—7.' Waris, Yleinen 
väestökehitys 1800-luvun puolivälin jälkeen 12 ja 16. Fabritius, Myllyteol- 
lisuudesta 302—3. Kovero, Suurteollisuuden synty 131—2. Leuku, m.t. 566. 
Rissanen, Iisalmen ent. pitäjän hist. 455. — 1920:n vaiheilla oli Loi
maalla 13 myllyä, joista enää vain 5 kävi välittömästi vedellä, 
Hämeenkyrön 7:stä myllystä kävi 2 sähköllä, Janakkalan 4 myllystä 
kävi tuolloin 3 höyryllä ja vain 1 vedellä, Sääksmäen kaikki 3 myllyä ja 
sahaa sähköllä (Suomenmaa-teoksen Hämeen sekä Turun ja Porin läänien 
osat). Höyrymyllyjä sanottiin »valkeemyllyiksi» (Aaltonen, LH 134, SS: 
Punkalaidun). Tervakosken mylly muutettiin 1907 sähkölläkäyväksi (SS: 
Janakkala). Tietoja höyrymyllyjen käytäntööntulosta vielä SS: Ikaalinen, 
Mouhijärvi, Somemiemi, Sääksmäki, Laihia. Kahma, Myllyteollisuutemme 
25—6. — Ruotsissa ruvettiin sähköä käyttämään myllyjen käyttövoimana 
1800-luvun lopulla (Häkansson, Tili frägan om äldre vattenverks rätt tili 
vatten 611).
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miiksi jauhettuna. Maan itäosiin oli Venäjältä kuljetettu ruisjau
hoja jo 1800-luvun ensi puoliskolla. Niinpä oli Iitissä 1847 todettu, 
että moni paikkakuntalainen »tyydytti tarpeensa ostamalla venä
läisiä jauhoja». 1850-luvulta on tietoja, että Jyväskylän kaup
piaat tuottivat Pietarista »jauhokuleja» enemmän kuin vastaa
vasti jauhamatonta viljaa. Kun meillä sitten 1864 lakkautettiin 
viljatullit, venäläisten ruisjauhojen tuonti lisääntyi yhä. Saksa
laiset, jopa norjalaisetkin viejät harjoittivat 1890-luvulla maas
samme jauhojen myyntiä suorastaan polkuhintoihin. Kun täten 
ulkolaiset ruisjauhot olivat hinnaltaan huokeampia kuin kotimai
set, kun niistä lisäksi saatiin parempaa leipää kuin usein huonosti 
kuivatetusta ja jauhetusta kotimaisesta viljasta, ja kun näihin 
etuihin tuli vielä se seikka, että noita säkkijauhoja voi vaivatto
masti kyläkaupoista ostaa tarvitsematta huolehtia pitkällisistä 
myllymatkoista, niin tilattomat ja pientilalliset rupesivat niitä 
yleisesti käyttämään. Useilta seuduilta on tietoja, miten ulko
laisten jauhojen käytön takia maaseudun myllyt kärsivät ja miten 
tullimyllyjenkin työmäärä siitä huomattavasti väheni.35 Kun 
myllyteollisuuden huonoa kannattavuutta oli valitettu, hallitus 
oli koettanut sitä parantaa lamoja myöntämällä. Sekään ei aut
tanut, ja suositellessaan hallitusvallalle sen sijaan »ikivanhan 
kotimaisen pienmyllyteollisuuden» kehittämistä jauhojen ulko
laista polkumyyntiä vastaan muudan kansantalousmies arveli 
pikkumyllyjemme kestävän kilpailun, jos niiden laitteita ja ko
neistoa parannettaisiin.36

Mutta näin tapahtui vain pienessä määrin, ja 1890-luvulla 
sekin parannuskeino olisi jo ollut myöhäistä. Myllylahkojen ha
jaannus oli näet päässyt liian pitkälle. Sen huomaa siitäkin, että 
talonpojat olivat alkaneet hankkia taloihinsa omia pieniä koti
tarvemyllyjä. Tuulimyllyjen runsas ja nopea leviäminen lounais
rannikolta sellaisiin sisämaan kyliin, joissa olisi kyllä ollut kos- 
kivoimaa, liittyy näet vanhojen lahkonmyllyjen häviämisilmiöön. 
Aikoinaan tuulimyllyjä oli rakennettu ja käytetty myös lahkoit-

35 Halila, Iitin hist. 666. Sariola, Jyväskylän kauppiasyhdistys 174—5. Har
maja, Suomen tullipolitiikka I 445 ja Miten Suomen maatalous menetti 
tullisuojeluksensa 277—286. Kahma, Myllyteollisuutemme 22. Niilo Oras- 
maa, Viljatullikysymys Saksassa 169—171.

36 Fabritius, m.t. 296—8.
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tain, mutta vuosisadan jälkipuoliskolla ja vielä vuosisatamme 
vaihteessa ne yleensä olivat yksityisten talojen.37 1800-luvun 
loppupuolella kuului etenkin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa 
ja Etelä-Pohjanmaalla melkein muotiin, että jokaisella varak
kaalla talolla oli oma tuulimyllynsä. (Samoihin aikoihin tuuli
myllyt Ruotsissakin levisivät maan sisäosiin, esim. Vermlantiin.) 
Niiden valtakausi ei meillä kuitenkaan kestänyt kauan, sillä jo 
ennen maailmansotaa oli niistä suurin osa hävinnyt. Tekniikan 
nopea kehitys oli ne puolestaan työntänyt syrjään: höyryllä, säh
köllä tai polttomoottorilla käyvät myllyt voitiin entistä mukavam
min sijoittaa taloihin.38 Tällaisten kotitarvemyllyjen käytäntöön 
ottamista edisti myös konevoimainen viljanpuinti, joka edisty- 
neimmillä paikkakunnilla ja varakkaimmissa taloissa tunnettiin 
jo vuosisadan alussa.39

Vanhaa talonpoikain myllylaitosta ahdisti ja hävitti monta 
muuta tekijää, joista jotkin periytyivät jo 1700-luvulta. Ensin
näkin pikku lahkojen myllyjä oli vanhastaan ollut sadoittain niin 
vähävetisissä puroissa ja ojissa, että niiden käynti oli kokonaan 
riippuvainen sateista ja lumensulamisesta. Myllytullia koske
vista valituksista, samoin kuin katselmuspöytäkirjoista käy sel
ville, että monet myllyt jo 1700-luvulla kärsivät vedenpuutetta. 
Patoamiseen ei useinkaan voitu ryhtyä, koska pelättiin niittyjen

87 Ks. taulua 10. SS: Rusko ja Laitila, Kalanti, Keuru ja Multia, Pihlajavesi, 
Kuortane, Ähtäri.

88 Sirelius, Suomen kansanomaista kulttuuria II 270, 272. Aaltonen, LH 
150—4. — Rautanen, Myllyjä vanhassa kappelissa 8—9 (lähinnä Satakunnan 
rajaa olevassa Ypäjän kylässä oli tuulimylly joka talolla, jopa torpillakin). 
Vanhaa Satakuntaa 502. — SS: Kalanti (melkein joka talolla tuulimylly), 
Nousiainen (1890:n vaiheilla lähes joka talolla), Kokemäki, Nivala (jokai
sessa paremmassa talossa). Iitin Maakansassa oli tuulimylly kaikissa va
rakkaimmissa taloissa, Lyöttilän kylänmäellä esim. 12, Taasialla 5 (Halila, 
m.t. 663—4). Tenholaan tuulimyllyt tekivät tuloaan jo  1700-luvun ensi 
puoliskolla, kun jalkamyllyjä pysähtyi veden puutteen takia (.Nikula, m.t. 
371). — Tunnettu maatalouskinailija Antti Manninen (Taito ja toimi 71) 
suositteli 1856 tullimyllyjä vauraisiin taloihin, joissa vuoden pitkään 
jauhatettiin 50 tynnyriä viljaa; »pienemmät tuulimyllyt eivät tule maksa
maan jos noin 4 eli 5 sataa markkaa». — Furuskog, De värmländska järn- 
bruken 376—7.

89 Leuku, Pirkkalankylän myllylaulu 366. Viime vuosisadan lopulla oli 
monin paikoin pantu puimakoneet käyntiin vesivoimalla (SS: Loimaa, 
Kiukainen, Punkalaidun, Pirkkala, Loppi). Kaukovalta, Hämeen läänin 
historia II 1020. TMA L.Ka A.D. 1880 I K n:o 84 ja n:o 88 (pari anomusta 
vedellä käyvästä puimakoneesta Loimaalla 1880).
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ja peltojen kärsivän tulvista. • Siksi piti myllyjä usein siirrellä 
paikasta toiseen. 1700-luvun keskivaiheilta lähtien ryhdyttiin 
edistämään soiden kuivattamista ja koskien perkaamista, mistä en
nen pitkää oli lähinnä Lounais-Suomen ja Uudenmaan viljelys
alueilla tuloksena, että monet myllyt jäivät kuiville. Viranomais
ten päätöksin poistettiin myllyjä, jotka nostattivat tulvia.40 V. 
1799 perustettu ja 1816 uudelleen asetettu koskenperkausjohto
kunta toimeenpani eri puolilla maata myllyjen ja kalapatojen 
katselmuksia ja haki häädön niille vesirakennuksille, joiden kat
sottiin nostavan vettä viljelysmaille. V. 1818 senaatti pyysi maa
herroilta lausuntoa koskenperkaustöitä estävien myllyjen hävit
tämisestä, minkä jälkeen 1820 annettiin asetus koskenperkaus
töitä haittaavista vesilaitoksista, joita voitiin poistaa tai siirtää. 
Mainittu johtokunta (v:sta 1860 tie- ja vesikulkulaitosten sekä 
v:sta 1887 tie- ja vesirakennusten ylihallituksen nimellä) joutui 
antamaan lausunnon kaikista myllyjen ja patojen rakentamista ja 
siirtämistä sekä tullimyllyjen perustamista koskevista anomuk
sista ja valvoi tarkasti tarkoitustensa toteuttamista.41 — - Varsin
kin suurten nälkävuosien jälkeen, ja kun asiasta oli vielä 1868 
annettu uusi asetus, ruvettiin entistä paljon laajemmassa määrin 
kaivattamaan metsiin, soille ja niityille isoja veto-ojia, perkaa
maan koskia ja laskemaan järviä. Nämä maankaivaustyöt jätti
vät vedettömiksi satoja myllyjä, mistä kaikkialta maastamme on

40 Myllyasiakirjoja I: 247—264 (muudan mylly siirretty 3 kertaa). Nikula, 
m.t. I 367, 370—1, 373. — 1740-luvulla annettiin useita asetuksia eduista, 
jotka rahkojen ja soiden viljelykseen ottajille luvattiin. V. 1764 säädettiin 
asukkaille velvollisuus osallistua kesäisin jokien ja purojen perkaamiseen. 
Myös v:n 1766 kalastussäännössä on määräyksiä vesistöjen perkaamisesta 
(Ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi 1939, 62). Haataja, Eräitä näkökohtia 
varhaisempien järvenlaskemista koskevien säännöksien tulkinnasta 304—6. 
— Myllyveroluetteloista käy selville, että esim. 1791 oli Kalvolan Hako- 
lahden mylly tuomittu vahinkoa tuottavana poistettavaksi ja Someron Kul- 
telan mylly 1803 hävitetty maaherran määräyksestä; niin ikään tuomittiin 
Kemiön käräjillä 1853 Gundbyn ratsutilan maille perustettu mylly hävi
tettäväksi (TMA L.Ka. K.D. n:o 4/251). Aaltonen, LH 81—3. Ks. seur. — 
Karstulan Myllykosken mylly muutettiin 4 ja Kalliokosken mylly 3 kertaa, 
Alavudella Perkiönkosken mylly 3 kertaa (SS: Karstula, Alavus).

41 Ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi 67. TMA: L.Ka. K.D. n:o 132/13 1818; n:o 
18/113 1818; n:o 117/254 1819. Koskenperkaus johtokunnan toimenpiteistä 
Turun ja Porin läänissä vielä: TMA, L.Ka. K.D. n;o 12/123 1820; sama n:o 
2/182 1823; sama n:o 1/196 1831; sama n:o 13/458 1841; sama n:o 1849; 31/207 
sama 1837 Ä n:o 2005 ja n:o 2/153 1856.
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tietoja. Ypäjältä mm. kerrotaan, että »jalkamyllyt tunsivat voi- 
mainsa heikontuvan siinä suhteessa kuin uutisraivaaja kuivatti 
maa-alueita», ja Tammelan Kojon kulmakunnalta sanotaan kaik
kien vesimyllyjen hävinneen sen jälkeen, kun Kojon kartano 
alkoi v:n 1860 tienoissa kuivattaa Rekirikon suurta suoniittua. 
Myös Nurmijärvellä talojen vesimyllyt katosivat 1870— 90-luvuilla 
suureksi osaksi veden puutteen johdosta, ja Sammatin viimeinen 
jalkamylly hävisi, kun sen patolampi uhrattiin niitynkuivauksessa. 
Tenholassa ja Bromarvissa ovat niinikään useimmat entisistä 
myllypuroista jo kuivina. Edelleen on Kokemäeltä tietoja, että 
siellä viime vuosisadan jälkipuoliskolla hävisi jalkamyllyjä kosken- 
perkausten vuoksi. Samanlaisia tietoja on myös Pohjanmaalta, 
esim. Maalahdesta ja Vöyristä. —  Maanomistajat ovat oma-alottei- 
sesti hävittäneet myllynpatoja ja repineet mylly jään, kun vedestä 
on ollut viljelysmaille enemmän vahinkoa kuin myllyistä etua.42

On tietenkin mahdotonta esittää numerotietoja lahkonmylly- 
jen kokonaismäärän alenemisesta mainittujen syiden johdosta. 
On tyydyttävä eräisiin hajatietoihin. V :n 1875 maakirjassa on 
merkitty yhteismyllyjä hylätyn seuraavasti:

Uudellamaalla ....................................... 62
Varsinais-Suomessa ............................ 13
Satakunnassa ............................................  6
Hämeessä .....................................   3

Numerot tarkoittanevat todennäköisesti juuri edellisvuonna 
tai -vuosina autioiksi joutuneita myllyjä, ja niin vähäisiä kuin 
ne ovatkin, ne osoittanevat joka tapauksessa, miten lahkon- 
myllyjen häviö alkoi Uudeltamaalta ja sieltä vähitellen levisi 
muualle —  seikka, jonka muistitietokin toteaa.43 Samaan aikaan

*2 Haataja, m.t. 3C6 ja seur. Aaltonen, LH 128—30, Nurmijärvi 131—2,
Sammatti 7. — Koijärven pitäjänkuvaus 27—8, Rautanen, m.t. 6. —
Nikula, m.t. 365. Vanhaa Satakuntaa 505—8. Omat ker. Metsämaalta
(Korvenkylästä), Punkalaitumelta (Kannaston myllystä), Huittisista (Aro- 
ojan myllystä ja Pertunmaalta (J. Vekkeli). — Nikander, Kvarnrotar 174. — 
Tietoja siitä, että vesistöjen perkaus aiheutti vanhojen myllyjen häviön, 
vielä SS: Rusko ja Laitila, Pertteli, Muurla, Yläne, Tarvasjoki, Kalanti, 
Tyrvää, Mouhijärvi, Lapinjärvi, Pihlajavesi, Karstula, Ähtäri, Haapavesi, 
Nivala, Kälviä.

<3 MA, v:n 1875 maakirjat. Yksityiskohtainen muistitieto osoittaa, että Uudel
lamaalla oli mainittuun aikaan vanhojen vesimyllyjen häviö käynnissä.
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kato kohtasi tietenkin myös vanhimpia yksityismyllyjä. Esimer
kiksi niinkin hyvässä kunnossa ollut ja paljon käytetty mylly kuin 
Mäntsälän Sälinkään kartanon hävisi 1895, kun kartano palstoi
tettiin ja myllyn patolampi kuivattiin.44

Nimenomaan lahkonmyllyjen häviämiseen vaikutti 1800-luvun 
jälkipuoliskolla vielä koskien omistusoikeuden siirto, mikä usein 
tapahtui isojakojen yhteydessä ja niiden seurauksena. Vesioikeu- 
dentutkijat ovat huomauttaneet, ettei isojakosäädösten tarkoituk
sena ollut siirtää myllynpaikkojen omistusoikeutta, mutta väärien 
nautintaselitysten vuoksi se usein tapahtui sekä siten, että myl
lynpaikkaa ei otettu jakoon, vaikka se kuului jakokunnalle, että 
myös silloin, kun se joutui jaon alaiseksi. Käytäntö oli hyvin hor
juva, kuten eri oikeusasteiden vastakkaiset päätökset ja lainoppi
neiden erilaiset mielipiteet osoittavat. Kun jakokunnan osakkaat 
usein itsekin olivat välinpitämättömiä sen suhteen, miten maan
jaoissa yhteiskosken rannoista määrättiin, ja antoivat vesivoimalle 
yleensä vähäisen arvon, niin tapahtui usein, että vielä 1849:n sää
döksen jälkeen yhteiskosken rannat annettiin yksityisille taloille 
ja muut osakkaat jäivät osattomiksi vesivoimasta. Kaikesta tästä 
johtui suuri epävarmuus koskien omistusoikeuden suhteen. Tällä 
tavoin lahkot samaten kuin yksityisetkin joutuivat menettämään 
myllyjään; niitä sen jälkeen myytiin ja hajoitettiin.45

Myös muistitieto on tästä asiasta hyvin elävä ja runsas. 
Niinpä kerrotaan nykyisestä Toivakan pitäjästä, että Rutakosken 
yhteismyllyn omistajat olivat jossakin maanjakotoimituksessa jät
täneet valvomatta oikeutensa, minkä seurauksena puolet koski- 
osuudesta joutui eräälle talolliselle. Kun tuo lahkonmylly tämän

Sammatissa ei edes muisteta muuta yhteismyllyä kuin Myllykylän Ylimylly, 
joka yksin jäi eloon. Nurmijärven 15 vesimyllystä muistetaan lahkon omis
tamana vain 4. Suomusjärven suuri lahkonmylly hävisi jo  ennen v:ta 1885 ja 
samoin kävi Pusulan Ikkalan yhteismyllyn (Aaltonen, Sammatti 10, Nurmi
järvi 121, 130—1. Suomusjärveltä ja Pusulasta omat ker.).

44 SS: Huittinen, Ruovesi, Virrat, Nokia, Sääksmäki. Mäntsälästä omat ker. 
(mylläri Lehtinen).

45 Moring, Om vattenverk I 87, 180—2. Lang—Haataja, Omistusoikeudesta Suo
men vesiin 119. Vesioikeuslain mukaan (1: 14 ja 18 §) myllyn rakentaja sai 
lunastaa itselleen kosken, johon oli saanut luvan myllyn rakentamiseen 
ennen uuden lain voimaantuloa. Haataja. Vanhojen myllytilojen maa
rekisteriin merkitseminen 638, 652. Serlachius, Sämling af Justitiedepar- 
tementets domar 42—4.
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jälkeen olisi saanut koskivoimasta vain neljänneksen, mikä ei riit
tänyt myllyn käyttöön, niin se joutui seisauksiin. —  Korpilahdella 
menetti Saalahden lahko koskensa sen seurauksena, että se oli ollut 
huolimaton kahden osakkaan nostamassa riidassa, ja kumminkin 
myllynsijan piti olla koko lahkon oma. Hollolasta kerrotaan niin
ikään, että koski, jossa kylänmylly sijaitsi, joutui jaossa yksityi
selle talolle ja mylly häädettiin. Valkealan Inkerilässä sai kaksi 
talollista haltuunsa entisen kylänmyllyn suurehkon alueen. So- 
merniemen pitäjässä menetti Jakkulan kyläkunta myllynsä ja kos
kensa, kun yksi osakkaista haki sen itselleen. Lunastettuja torp
pia erotettaessa yhdistettiin toisinaan päätaloon koski, jossa lah
konmylly sijaitsi. Siten esim. joutui Kalvolassa Sahankoski, jossa 
torpparien yhteinen mylly oli, torppien lunastustoimituksen yhtey
dessä Niemen kartanolle, itse myllyrakennus viereiselle palsta
tilalle. Toisaalta lahkonmylly joutui tällöin joskus torpalle yksi
nään. Siten Orivedellä Ylikylän lahko menetti myllynsä, kun ei 
valvonut etuaan.46

Kaikki nämä seikat olivat ulkoisia tekijöitä lahkonmylly jen 
häviämisprosessissa. Mutta lisäksi tuli lahkolaitoksen sisäinen lu
histuminen. Varsinkin 1870-luvulta lähtien huomataan, miten 
talonpoikain keskiset vanhat yhteistoimintamuodot olivat eläneet 
aikansa. Ensin tulivat paimenlahkot tarpeettomiksi, seuraavina 
vuosikymmeninä myös sepän- ja pajalahkot, sitten kirkkovenelah- 
kot jne.47 Kyllästyminen vanhoihin yhteistoimintamuotoihin tuli 
niin ilmeiseksi, että noissa laitoksissa ruvettiin huomaamaan vikoja. 
Muuan virtolainen muistiinpano kuvaa muutosta näin: »Suusa
nallisiin penkkipuheisiin perustuvat sopimukset kadottivat kokoa
van ja alttiin yhteishengen voimansa, kun lahko paisui suureksi 
ja keskinäinen avunanto ja toisiin turvaaminen ei enää ollut vält

46 Alajärveltä on tieto, että kun myllyjä oli rakennettu, mistä vain koski- 
paikkaa oli löydetty, syntyi niistä myöhemmin riitoja, ja silloin mylly oli 
siirrettävä tai kokonaan hävitettävä, ellei koskea voitu ostaa (SS: Tauno 
Turpela). — Pertunmaan Sauvalan lahkonmyllyUä ei ollut omaa tonttia, 
vaan se oli yksityisen maalla, jonka omistaja nosti riidan ja mylly tuomit
tiin pois (omat ker., Jalmari Vekkeli). SS: Orivesi, Hollola, Sysmä (Val
kealan tapaus). Omat ker. Korpilahdelta ja Toivakasta. Aaltonen, LH 133.

47 Aaltonen, Ypäjän Levä, vanha ryhmäkylä 78—9. Koroma, Tarvasjokelainen 
»summaseppä» 126. Sääski, Suomalaisista kirkkoveneistä ja -matkoista 62.
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tämätöntä. Ja rahan tultua yleisemmin arvon mitaksi huomattiin 
paremmin luulotellut epäoikeudenmukaisuudet. Näistä ja mo
nista muista seikoista johtuen huononi lahkonmyllyjen kunto. 
Yksityinen yritteliäisyys on ottanut ne haltuunsa.» —  Varsinkin 
osoittautui kohtalokkaaksi lahkojen johdottomuus. Yhteistyö oli 
rakentunut jokaisen osakkaan velvollisuuksien tunnolliseen täyt
tämiseen. Nyt uusien elämänmuotojen mukana tuli niiden kes
kuuteen välinpitämättömyys, joten myllyistä, joissa ei ollut pal
kattua mylläriä, laitteet joutuivat yhtenään epäkuntoon. Ilmiötä 
kuvataan mm. niin, ettei kiviä enää kukaan tahtonut takoa, ei tuk
kia kunnolla siivittää, ei ratasta eikä ruuhta korjata. Jauhattajien 
joukkoon ilmaantui huolimattomia, varsinkin renkejä, jotka antoi
vat kivien käydä tyhjää ja tylsyä. Näin lahkon tultua toimetto
maksi ja huolimattomaksi mylly nopeasti rappeutui. Kaikki alkoi 
ränsistyä ja hävitä. Osakkaat joutuivat entistä paljon kärkkääm- 
min riitaisuuksiin keskenään tai myllärin kanssa. Kun uusia 
laitteita olisi pitänyt hankkia ja vanhoja korjata, ei lahkolla enää 
riittänyt sopua eikä tarmoa.48 Uuden myllyn rakentaminen oli 
näissä oloissa työlästä, varsinkin sitten kun työpalkkoihin ja tar- 
vikeaineiden hintoihin tuli suuren puutavaraliikenteen mukana 
1870— 80-luvuilta lähtien tuntuvaa nousua. Kun Lopella paloi Joen
taustan lahkonmylly, uusi jäi rakentamatta muka siitä syystä, 
ettei osakkaitten metsistä löytynyt rakennushirsiä, ja niin katsot
tiin parhaaksi luovuttaa oikeudet Konkkalan talolle, joka rakensi 
uuden myllyn. Muuramessa keskusteltiin kaksi vuotta Ylä- ja 
Alamyllyn jakokuntien yhdistämisestä ja uuden myllyn rakenta
misesta, mihin olisi liittynyt ainakin 36 osakasta. Eräistä taloista 
jo vietiinkin paikalle rakennushirsiä ja konetilauksia kyseltiin. 
Mutta yksimielisyyteen ei päästy. Muudan osakas vastusti han
ketta sillä perusteella, että kun lahkoon olisi tullut paljon osak
kaita, asiain hoito kävisi riitaiseksi. Muistitieto lisää, että yritys 
raukesi lopulta siihen, että muudan toimikunnan jäsen ei allekir
joittanut koneiden hankintasopimusta ja että pitkämatkaiset osak

48 Aaltonen, LH 127, 147. — SS: Yläne, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Kokemäki, 
Somemiemi, Hauho, Muurame, Virrat, Pihlajavesi, Äänekoski, Kivijärvi, 
Karstula, Ähtäri, Laihia, Evijärvi. — Huittisten Suttilan mylly oli vielä 
1885 palon jälkeen rakennettu uudestaan, mutta myöhemmin lahko ei sitä 
enää halunnut korjata, joten se parinkymmenen vuoden perästä tuli käyttö
kelvottomaksi (omat ker., K. Keskinen).
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kaat eivät hanketta kannattaneet. Ja kuitenkin tämä tapahtui niin 
myöhään kuin 1923, jolloin uuden yritteliäisyyden henki osuus
toiminnan ansiosta jo oli virkistymässä. —  Paikoin sanotaan mylly- 
lahkojen hajaantumiseen olleen syynä senkin, että kunta rupesi 
verottamaan yhteismyllyjä, että syrjäseudulla sijaitsevan myllyn 
tie tuli hoidon puutteessa käyttökelvottomaksi ja että maatilojen 
joutuessa entistä enemmän kauppatavaraksi niiden omistajat 
vaihtuivat ja lahkoon liittyi vieraspaikkalaisia.49 Edelleen on huo
mattava, että lahkotoiminnan lasku- ja hajaantumiskausi sattui 
Länsi-Suomessa yksiin isojakojen täydennysjakojen aiheuttaman 
ryhmäkylien hajoittamisen kanssa. Kysymykseen, missä määrin 
tämä seikka vaikutti myllylahkoihin herpaannuttavasti, on vai
keata saada selvää vastausta. Vaikutus olikin enemmän välillistä, 
näkymätöntä, mutta kun taloja siirrettiin kyläkeskuksesta usein 
kilometrienkin päähän, sen täytyi tuntua talonpoikain yhteistyön 
taantumisena, myllytoiminnan alalla kuten muissakin elinkeino
toimissa.50

On monia kansanpsykologisia todistuksia siitä, että myllylahkoi
hin levisi tällainen huolimattomuus ja raukeus. »Lahko tuli hult
tioksi» ja »hunttiomuuden tähden myllyt rappiolle meni». Sanan
laskuilla on koetettu todistaa, että näin piti käydäkin: »yhden 
talon koira elää, mutta kahden kuolee» (Tammela), »kuolee koira 
kahden isännän» (Iisalmi), »yhden lehmä elää, mutta yhdeksän 
kuolee» (Kivijärvi) ja »yhden vasikka elää, yhdeksän kuolee» 
(Karstula). Paattilahkojen suhteen huomio oli samanlainen, ku
ten käy selville sananlaskusta: »ei rahvaanvene tervassa pysy». 
—  Nämä sanonnat siis kuvastavat sitä mieltä, millä jo viime vuosi
sadan jälkipuoliskolla vanhanaikaista yhteistoimintaa katseltiin.51

Lahkolaitoksen hajaantumisprosessin sekä ulkoiset että 
sisäiset tekijät eivät johtaneet ainoastaan siihen, että yhteismyllyjä

49 Omat ker. Lapetta (T. Mäkelä) ja Muuramesta (V. Naapuri, lahkon pape
rit). SS: Rusko ja Laitila, Tarvasjoki, Kalanti, Tyrvää, Hämeenkyrö, Sääks
mäki, Nastola, Asikkala, Hollola, Petäjävesi, Pihlajavesi, Äänekoski, Karstula.

50 Aaltonen, Kyläyhteiskunta isojaosta alkaen 85—7. SS:n keräystiedot ovat 
vältteleviä, arvelevia (Punkalaidun, Somerniemi, Pirkkala, Kälviä), jopa 
kielteisiä (Yläne, Tarvasjoki, Kalanti, Kokemäki, Mouhijärvi, Tyrvää, 
Hauho, Asikkala ja Hollola, Kivijärvi, Pihlajavesi, Seinäjoki). Vain eräissä 
vastauksissa (Lapinjärvi, Laihia, Ähtäri) myönnetään, että kylien hajoitta- 
misella oli osuutta yhteismyllyjen häviöön.

51 SS:n myllykeräelmät. Aaltonen, LH 127.
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jätettiin rappeutumaan, vaan sama välinpitämättömyys ulottui 
myös siihen, että vielä käyttökelpoisiakin myllyjä sekä isojaosta 
jakokunnalle ja sitä tietä lahkolle pelastettuja myllykoskia me
netettiin. Usein kävi niin, että kun joku osakkaista, myllynvuok- 
raaja tai mylläri halusi myllyä itselleen, lahko ei sitä kyllin pon
tevasti vastustanut, jos enää lainkaan piti puoliaan. Moni mylly 
ja myllykoski luisui lahkon välinpitämättömyyden takia yksityis
omistukseen vähitellen, useimmiten ilman riitaa, mutta myös ilman 
korvausta. Esim. Kiskossa Jylyn kylän talolliset menettivät 
mylly osuutensa, kun antoivat vuorineuvos von Julinin yksinään 
rakentaa uuden myllyn.52

Kuten jo edelläkäsitellyistä vuokrasopimuksista huomasim
me, tehtailijat ja teollisuusyhtiöt hankkivat usein ensin hallin
taansa ja sitten omistukseensa ne lahkonmyllyt, jotka sijaitsivat 
teollisuuden tarvitsemissa koskissa. Menetelmä oli tavallisesti se, 
että kosken partaalle perustettavaa teollisuuslaitosta varten vuok
rattiin ensin jakokunnalta vesivoima ja maa-alue. Kun tällaisen 
kosken rannalle rakennettua tehdasta ei kuitenkaan voitu hevin 
jättää vuokrasuhteen varaan, meneteltiin niin, että hankittiin jokin 
tai joitakin niistä tiloista, joilla oli koskeen osallisuus, tai ostet
tiin erikseen talojen koskiosuuksia tai kosken rantapalstoja. Edel
lisellä tavalla menetteli mm. Forssan tehdasyhtiö, niin että se 1931 
saattoi lausua käräjillä olevansa sitä mieltä, että se yksin ja ko
konaan omisti Kuhalan kosken maineen ja vesineen, vaikka vanha 
myllylahko edelleen oli voimassa. —  Siinä vaiheessa, jossa tehdas- 
laitoksella ei vielä ollut hallussaan kaikkia koskiosuuksia, se tavalli
sesti sai ratkaisevan vaikutusvallan myllylahkossa, joka oli heikko 
ulkoapäin tulevaa painostusta ja esitettyjä suunnitelmia vastaan.

52 Somemiemen Vesanojan kyläläiset päästivät myllynsä rappiolle, joten se 
jo  1870-luvulla oli kehänä. Myöhemmin muudan isännistä pani sen kun
toon, ja sitä tietä mylly ja koski joutuivat yksityiselle kulkien kädestä 
käteen ja ollen jo  kerran 100.000 mk:n hintainen. — Kalvolassa on pari 
myllyä jäänyt tontinomistajan haltuun (Aaltonen, LH 131—3). Punkalai
tumella joutui Jalasjoen mylly kahdelle osakkaalle (omat ker., Otto Mat
tila). Kokemäellä Rusthollin lahko menetti myllynsä siten, että kruunu 
lunasti menetetyn akumenttioikeuden (Vanhaa Satakuntaa 506). Kuore- 
vedellä lahkonmylly joutui osakkaiden välinpitämättömyyden vuoksi yksi
tyisen haltuun (SS: Neuvonen), ja Toivakan kirkonkylässä sijaitsevan Ham
purin myllyn riiteli eräs yksityinen pois lahkolta 1920-luvulla (omat ker.). 
Halikon khl:n maakirjat 1875 (Kiskon tapaus).
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Täten pääasiallisesti 1800-luvun loppupuoliskolla Etelä-Suo
men kymmenet suuret kosket myllyineen joutuivat talonpoikain 
käsistä tehdasyhtiöille ja tehtailijoille. Tarvitsee vain mainita 
Nokian Emäkoski, Kolsinkoski, Äetsä, Kyröskoski, Valkeakoski, 
Tervakoski, Forssan Kuhalan koski, Loimaan Hirvikoski, Jämsän
koski, Mäntänkoski, Äänekoski, Inkeroinen ja Voikaankoski, 
jotka kaikki kerran olivat talonpoikain keskisten jakokuntain 
ja lahkojen hallussa ja joista heidän yhteismyllynsä sitten 
väistyivät teollisuuslaitosten tieltä, ymmärtääksemme ilmiön laa
juuden ja laajakantoisuuden. Tällä vuosisadalla jatkuivat varsinkin 
Itä- ja Pohjois-Suomessa suurten koskien ostot teollisuuden pal
velukseen hintojen yhä noustessa. V. 1936 maamme rakennettu 
koskivoima oli n, 600.000 turpiihevosvoimaa; määrä on kymme
nessä vuodessa kolminkertaistunut, mutta oli kuitenkin vasta 23 
% koskiemme kaikesta voimasta keskiveden aikana."3

Näyttää siltä, että talonpojat yleensä odotettua helpommalla 
luopuivat ikivanhoista koski- ja myllyoikeuksistaan. Tosin suur- 
koskista maksettiin miljoonia, ja toisaalta siellä täällä sattui sit
keitä riitojakin ja pitkällisiä oikeudenkäyntejä tehdasyhtiöitten 
kanssa. Mutta ne ilmenivät enimmäkseen vasta tällä vuosisadalla, 
jolloin jo paremmin käsitettiin koskien taloudelliset arvot. Vii
tattakoon vain Valkeakosken vanhoihin myllyihin, joista viimei
set neljä saatiin pois massatehtaan ympäriltä vasta vuoden 1906 
tienoissa, sekä Muuramen Ylä- ja Alamyllyn lahkojen sitkeihin 
riitoihin Oy. Strömfors Bruk Ab:n kanssa vuosina 1916— 1934. 
Yhtiö oli saanut haltuunsa Alakosken ja rakentanut siihen sähkö- 
tehtaan ja myllyn, minkä lisäksi se havitteli myös Yläkoskea ja 
osteli sitä varten talonpoikien koski- ja myllyosuuksia. Talonpojat 
puolustautuivat kuitenkin päättävästi, mutta eivät myöskään sano
tun yhtiön vastustuksen takia voineet toteuttaa uudistushankkei

ss Lang—Haataja, m.t. 124: »Jollei kaikkien osakasten koskiosuuksia ole lunas
tettu, ei siis lupa eivätkä myöskään mainitut toimitukset suojele vesi
laitoksen omistajia laitoksen käyttövoiman takaisin vaatimukselta». Tam
melan khl.-oik. pöytäkirja 29. 8. 1931. Kovero. Suurteollisuuden synty 134, 
141. 144. Sjögren, Suomen rakennettu vesivoima (1936) 1, 6—22. — Valkea
kosken 10 myllyä siirtyi 1890 oston kautta Oy. Valkeakoskelle (Rapola, 
Häme 255—6, SS: Sääksmäki, Osk. Kallio). Turun Voimayhtiö osteli Koke
mäen myllyjen koskiosuuksia maailmansodasta lähtien (Vanhaa Sata
kuntaa 518).
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taan. —  Uuraisissa muuan tehdasyhtiö koetti häätää talonpoikain 
myllyä koskesta, jonka se oli ostanut. Hovioikeus kuitenkin ku
mosi häätötuomion, ja kun lahkokunta myi myllynsä yhdelle osak
kaalle, tehdas ei saanut sitä pois, ja lopulta siihen perustettiin 
tullimylly.54

Syynä siihen, etteivät muuten vanhoilliset talonpojat jäyk
kinä seisoneet laitoksiaan tukemassa, oli osittain edelläkuvailtu 
lamaannuksen ja välinpitämättömyyden henki, osaksi tietyn tar
koitusperän toteutuminen uusiinkin olosuhteisiin siirryttäessä. 
Talonpojille, jotka eivät vielä yleisesti olleet päässeet tulliviljaa 
jakamaan, oli pääasia, että he saivat talonsa viljat jauhatetuksi. 
Mutta myllyn kunnossapito tuntui rasitukselta, josta mielellään 
kukin halusi päästä. Näissä olosuhteissa näytti edulliselta ja hou- 
kuttelevalta tehdasyhtiöiden ja yksityisten tekemä tarjous raken
taa ja yksin ylläpitää mylly sekä taata lahkon osakkaille näiden 
viljojen ilmainen jauhatus. Tällaisen rasitteen ostajalle asettamat 
velvoitukset ja myyjille suomat oikeudet olivat yleensä samanlaiset 
kuin ikuisissa myllynvuokraustapauksissa, jotka käytännössä mer- 
kitsivätkin samaa kuin myynti (s. 321 ja seur.).

Tulliton jauhatusoikeus oli voimassa, vaikkapa mylly kulki 
ostajalta toiselle; sen turvaamiseksi tavallisesti määrättiin sopi
muksessa, millaisia kivipareja uuteen myllyyn oli sijoitettava. 
Tuosta oikeudesta voitiin pitää kiinni niin kirjaimellisesti, että jos 
jauhatus jostain syystä estyi, se oli rahalla korvattava. Siten piti 
Lopella Nummisten myllyn ostajan maksaa Joentaustan kylän ta
loille rahakorvaus niiltä vuosilta, jolloin osakkaat eivät myllyn 
palamisen takia voineet käyttää jauhatusoikeuttaan/’5

64 Valkeakoskelta omat ker. Muuramen myllyn paperit. SS: Uurainen.
SB Tervakosken tehdas sitoutui 1818 pitämään myllyssä ent. osakkaille 2 jau- 

hinkiviparia (SS: Janakkala). Lopella sitoutui Konkkalan kartano, joka 
esti Joentaustan myllyn, rakentamaan sen uudelleen, sijoittamaan siihen 
yhden jauho- ja yhden ryynikiviparin osakkaiden vapaata jauhatusta var
ten (SS: A. Toivonen). Omat ker. Punkalaitumelta (V. Tuominen: lahkon oli 
itse hankittava kivet) ja Lopelta (T. Mäkelä). Aug. Toivonen Lopelta kirjoit
taa (SS): »En ole nähnyt uutta lahkoa perustetun, entisiä olen nähnyt ha
joavan silloin kuin yksityinen yrittely on astunut etualalle, ostanut kos
ken ja laittanut sinne uuden myllyn. Sittenkin pysyvät lahkolaiset oikeuk
sissaan.» — Samalla tavoin oli Ruotsissa menetelty jo  aikaisemmin, kuten 
muudan esimerkki Gruddbosta v:lta 1838 osoittaa. Kun siellä Ryssän jalka- 
mylly silloin muutettiin yksityisen toimesta tullimyllyksi, uusi omistaja 
sitoutui osakkaille jauhamaan vuosittain tullittomasti yht. 864 tynnyriä, ja 
sama oikeus taattiin myös osakkaiden lapsille ja perillisille tai heidän
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Suuri joukko talonpoikain yhteiskoskia joutui antamaan voi
maa paikallisille sähkölaitoksille, joiden tieltä vanhanajan myllyt 
saivat väistyä.56 Tällöinkin kosken myyjät tai vuokraajat usein 
vaativat ostajalta rasitteen pidättämällä itselleen ilmaisen sähkön
saannin ainakin tiettyyn määrään asti tai sitten alennetulla hin
nalla, välistä niin, että valovirran lisäksi saatiin myös voimavir- 
taa. Usein kuitenkin sähkölaitoksen lisäksi rakennettiin myös 
uusi mylly ehkä vähän sivummalle ja pantiin käyntiin sähköllä, 
joten vielä jauhatusetuuskin voitiin osakkaille säilyttää.57 Kun 
lahkonmyllyn koskeen rakennettiin yksityisen omistama sahalaitos, 
lahkon jäsenet pidättivät paikoin siinä itselleen rajoitetun sahaus- 
oikeuden kotitarvetta varten.58 Mutta oli myös koskenluovutus- 
tapauksia, joissa osakkaat joutuivat korvauksen ottamaan rahana.

oikeudenomistajilleen. Edelleen myllynomistaja takasi, että jos myllyä 
kohtaa onnettomuus, niin hän sitoutuu siitä vastaamaan ja korvaamaan 
osakkaiden tappiot; jos mylly palaa, omistaja rakentaa sen uudelleen (.Gran
lund, Gruddbo pä Sollerön 101—2).

50 Pusulan pitäjässä joutui kaksi Hattulan myllyä, joista toinen yksityisen, 
toisessa kaksi osakasta, osakeyhtiölle, joka rakensi paikalle sähkölaitoksen, 
sahan ja myllyn. Muilla Hattulan isännillä oli Karjasjärven kylässä Töllin 
mylly, joka sotavuosina myytiin perustetulle sähköyhtiölle. Samassa kos
kessa ollut toinenkin mylly hävitettiin ja rakennettiin uudestaan sähköllä 
käyväksi (omat ker., Kalle Lauren). Nurmijärvellä on entisessä mylly
koskessa kunnan sähkölaitos; muutamassa muussakin sikäläisessä koskessa 
on sähkölaitos (Aaltonen, Nurmijärvi 132—3). Liljendalin myllyjen yhteydessä 
on nyt sähkölaitoksia ja sahoja, joista pari käy kokonaan sähköllä (Allardt. 
Liljendal 332—3). — Tyrvään kylän mylly on Tyrvään Sähkölaitos Oy:n hal
lussa ja Ryssän myllyn tilalla on nyt Tyrvään sähkölaitos (SS: Kannisto). 
Tyrväässä on 7 myllyä hävinnyt, 2:n sijaan rakennettu saha ja sen yhteyteen 
mylly- ja sähkölaitos (SS: Törmä). Lopella hävitettiin 1914 Topenon Van- 
hamylly, joka oli kylän yhteinen, yksityisen rakennuttaman sahan ja säh
kölaitoksen tieltä (omat ker.). Somemiemellä joutui Kopilankoski yksi
tyiselle, mutta myöhemmin siihen rakennettiin kunnan sähkölaitos (Aalto
nen, LH 131.). Hauholla (SS: Keskitalo) on Nikkarin ja Perttulan myl
lyjen omistajilla nyt saha- ja sähkölaitos. Keuruulla rakennettiin lähkon- 
myllyn tilalle Haapamäen sähkölaitos, mihin yritykseen eivät kaikki osak
kaat yhtyneet (omat ker., mv. Hautala Muuramesta). Den österbottniska byn 
185. Sjögren (m.t. 6—22) luettelee 50 hv. suuremmista koskista 64 sähkö
laitosta, näiden yhteydessä 11 tapauksessa myös mylly. — Sama kehitys on 
tuttu Ruotsista (Fosslund, Med Dalälven II, 4, 166; Häkansson, Tili frägan 
om äldre vattenverks rätt tili vatten 631).

BT SS: Kankaanpää, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Hauho, Janakkala. Äänekoski, 
Ähtäri. — Omat ker. Virroilta (Edv. Niemi). Aaltonen, LH 143—4, Nurmi
järvi 132.

»8 Kuusjoella myönnettiin 1854 Haalin tilalle oikeus mm. sahauttaa vuosittain 
8 tukkia Collinin sahassa niin kauan kuin se oli kunnossa (maist. P. Kyyti
seltä saadut asiakirjat). SS: Laitila ja Rusko, Kokemäki, Ähtäri. Aaltonen, 
LH 144.
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Nurmijärvellä mylläri, joka rakensi ns. Poffin myllyn, maksoi 
Krannin taloon kosken ja tontin vuokraa 10 mk vuodessa ja Tam
melassa 1918 Pihtikosken myllyn ostaja 2.000 mk 50 vuoden vuok
rana. Punkalaitumella maksaa Jalasjoen myllyn omistaja lahkoon 
ennen kuuluneille taloille vuosittain 100 mk sekä eräälle 2 osuuden 
talolle 200 mk; sekin on oikeastaan kosken vuokraa,59

Sen jälkeen kun osuustoimintalaki oli 1901 saatu, muodos
tettiin vanhan myllylahkon tilalle toisinaan uudenaikainen osuus
kunta, jossa lahkon jäsenet olivat pääjoukkona. Koski ja vanhat 
laitteet luovutettiin osuuskunnalle, joka rakensi vanhan myllyn 
sijaan uuden sekä toisinaan vielä sähkölaitoksen tai sahan. Kor
vaukseksi mylly- ja koskiosuuksistaan lahkon jäsenet tavallisesti 
saivat osuuskunnasta vastaavasti osuuksia, paikoin taas tietyn 
hinnan. —  Miten konevoiman käytäntöönotto johdatti vanhasta 
lahkomuodosta osuuskuntaan, siitä on esimerkki Maalahdesta. 
Siellä oli, kuten jo olemme nähneet, talojen jakaantumisen joh
dosta mylly vuorokausi supistunut jopa 4 tuntiin, minkä vuoksi 
oh perustettava uusia, öljymoottorilla käypiä myllyjä. Kun vanha 
lahkomuoto ei näitä varten enää ollut paikallaan, muodostettiin 
sen tilalle osuuskuntia.60 —  Varsinkin aikana, jolloin osuustoi- 
mintalakia ei vielä ollut, esiintyi tapauksia, jolloin myllylahko 
muutettiin yhtiöksi. Lahkon jäsenet saivat yhtiöstä vastaavasti 
osakkeita.61 Myös sahaosuuskuntia tai -yhtiöitä perustettiin 
vanhojen myllylahkojen sijaan. Kun Liljendalissa 1903 muodos
tettiin sahayhtiö, Michelspiltomin myllyn ja kosken omistajat 
oikeutettiin merkitsemään siitä osakkeita, jokainen manttaalinsa 
suuruuden mukaan; uusi yhtiö vuokrasi myllykosken 50 vuodeksi.

59 SS: Yläne, Viljakkala. Aaltonen, Nurmijärvi 131, LH 143—4. Omat ker. Pun
kalaitumella (Juho Lähti). Haataja, Vanhojen myllytilojen maarekisteriin 
merkitseminen 639 (vuokrana jyviä).

60 SS: Punkalaidun (Moisio), Jämsä (Peltonen), Töysä, Kuortane, Rovaniemi, 
V. 1936 oli maassamme 130 mylly- ja sahaosuuskuntaa sekä 150 sähköosuus- 
kuntaa ja niiden yhteydessä tavallisesti kotitarvemylly tai -saha, joskus 
molemmat (Gebhard-Rahola, Suomen osuustoiminnan oppikirja, 5. painos, 
88, 107). Nikander, Kvarnrotar 174.

61 SS: Loimaa, Huittinen, Punkalaidun, Kivijärvi, Ähtäri, Rovaniemi. Pun
kalaitumen Haviokoskessa omistaa myllyn Koskenniska Oy. (omat ker.). 
Loimaalla on Rahnun Saha- ja mylly Oy. (Suomenmaa, Häme). Lopen 
Vanhankosken myllyn vuokraaja luovutti myllyn sähköyhtiölle ja sai mak
suksi yhtiön osakkeita (omat ker., T. Mäkelä). Sjögrenin luettelossa mai
nitaan 2 mylly-yhtiötä, 18 mylly- ja saha oy:tä, 3 sahayhtiötä sekä 10 
saha-, mylly- ja sähköosuuskuntaa.
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Myöhemmin osakkeet joutuivat yksiin käsiin, minkä jälkeen pe
rustettiin sähkömylly. —  Välistä kaksi lahkoa tai useampikin yh
tyi osuuskunnaksi taikka yhtiöksi. Siten Punkalaitumella yhdis
tettiin samaan sähköyhtiöön useita myllylahkoja, ja Nurmijär
vellä muodostivat Perttulan ja Uotilan lahkot, joiden myllyt oli
vat lähekkäin, osuuskunnan ja rakensivat myllyjensä tilalle säh
kölaitoksen.62

Lahkonmyllyjen rappiokautena myllyosuuksien osto sai val
lan toisen merkityksen kuin mikä sillä oli ennen ollut. Mylly- 
osuuksia ostelevat teollisuuslaitokset tai tuotantolaitoksia suun
nitelevat yrittäjät pyrkivät valtaamaan lahkonmyllyltä kosken 
laitteittensa voimanlähteeksi (vrt. s. 321). Mylläri-vuokraajalla 
taas oli myllyosuuksien ostamisen lähtökohtana tavallisesti kaik
kien jauhatustulojen saanti itselleen tai muuten varmempi pääsy 
lahkonmyllyn isännäksi taikka koko myllyn valtaaminen (s. 310). 
Oli myös tapauksia, että myllylahkon omat jäsenet ostivat tois
tensa myllyosuuksia pyrkien hekin saamaan myllyn tai kosken 
taikka vielä paremmin molemmat yksin haltuunsa. Paikoin mylly- 
lahko tai sen jäsenet ostelivat myös naapurimyllyn osuuksia saa
dakseen joko kilpailijat pois taikka sen vesivarat oman myllynsä 
käyttöön. Isossakyrössä tapahtui siten, että Ventälän koskessa sijait
sevan Rantamyllyn omistajat ostivat melkein kaikki Keskimyllyn 
osuudet, koska heidän oma myllynsä tarvitsi lisää vesivoimaa.63

Vain riittävävesiset ja kulkuyhteyksien varrella sijaitsevat 
kosket voitiin myydä ja alistaa muiden tuotantolaitosten palve

62 Allardt, Liljendal 332. Omat ker. Punkalaitumella. Aaltonen, Nurmijärvi 
132. SS: Töysä. — Nuottakunnat ovat myöhemmin joutuneet saman kehi
tyksen alaisiksi, ja monin seuduin kalastajat ovat muodostaneet uuden
aikaisia osuuskuntia (Nikander, Allmendewasser 71).

63 Vanhaa Satakuntaa 512. Muuramen Tuolitehdas Oy. osti 1918 kolmelta Muu- 
ramenkylän talolliselta näiden mylly- ja koskiosuudet ns. Ylämyllystä. 
Muuramen Alamyllystäkin myytiin näihin aikoihin yksi osuus (omat ker. 
jä Ylämyllyn arkisto). Tammelan Lempään tapausta 1903 ks. s. 310. — 
Hauhon Vihavuoden koskiin oli eräällä miehellä 1916 tienoissa 53 »erilaista 
oikeutta» (osuutta, Ernst Lampen, Suomea ristiin rastiin 146—7). Kilpaileva 
lahko osti naapurimyllyn osuuksia, SS: Yläne, Ikaalinen (K. Uusitalo), Pih
lajavesi sekä Kalke, Muistelmia oloajaltani Isossakyrössä 17—18. — Kal
volan Vuohiniemen myllylahkolle jäi senkin jälkeen, kun mylly 1931 ha- 
joitettiin, myllytontti ja myllärin tupa. Toiset osakkaista olisivat tontin jo  
keskenään jakaneet, mutta jakamatta se on jäänyt. Sillä välin muudan 
osakas osteli toisten osuuksia 100 mk:lla kpl. Pihlajavedeltä on tieto, että 
myllyn omistaja osti lahkon muilta jäseniltä näiden koskiosuudet (Aaltonen, 
LH 133, SS: Pihlajavesi).
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lukseen. Vähäisempiä koskia sen sijaan vuokrattiin tai myytiin 
mylläreille varsin halvasta hinnasta taikka ne jätettiin heidän 
käyttöönsä aivan ilman korvausta. V. 1907 esim. Someron Tant- 
tilan myllyn 19 osakasta luovutti myllyn omistusoikeuden iki
omaksi entisen myllärinsä pojalle sekä vuokrasi hänelle %  ha:n 
suuruisen erotetun myllytontin 50 vuodeksi jokaiselle osaomista
jalle suoritettavaa 50 pennin vuosivuokraa vastaan. Pari Tamme
lan yhteiskoskea, joissa oli lahkonmylly sijainnut satoja vuosia, 
on myllytontteineen ilman vuokrasopimusta ja ilman maksua tai 
korvausta jäänyt viimeisen lahkonmyllärin haltuun, saapa toinen 
vielä pitää käytössään lahkolle kuuluvaa myllyrakennustakin. 
Lahkon jäsenet ovat menettäneet tullittoman jauhatusoikeutensa 
laiminlyömällä ne korjaukset, jotka vuokrasopimuksessa jätettiin 
heidän suoritettavakseen. Sellaisia esimerkkejä on muualtakin.04 
Sadoittain vähäisiä myllykoskia hylättiin tykkänään taikka jätet
tiin vähäksi aikaa pärehöylää kieputtamaan. N ik a n d e r  esim. 
huomauttaa, miten Pohjanmaalla vain harvoissa tapauksissa 
uudenaikainen teollisuus on ottanut käytäntöön entisiä mylly
koskia, nämä kun eivät yleensä ole edustaneet isoja voimamääriä. 
Sen vuoksi suuri joukko entisistä myllynpaikoista onkin siellä 
käyttämättömiä.65 —  Tällaisissa oloissa lahkolla ei ollut suurta
kaan harrastusta kelvottomaksi käynyttä myllyä kohtaan. Monin 
seuduin lahko jätti oikeutensa ilman muuta myllärin haltuun. 
Nurmijärvellä esim. Perttulan lahko kyllä ensin antoi myllynsä 
vuokralle, mutta kun se rupesi rappeutumaan, ei sitä enää kor
jattu, vaan jätettiin ilman muuta myllärille.86 Paikoin myllärin 
kuitenkin piti maksaa lahkolle jokin pieni vuokra. Tammelan Ko
jolla muuan mies sai 1864 Rääsyn lahkonmyllyn suorittamalla 
yhden päivätyön jokaiseen osakastaloon, ja Kojon kartanon metsää 
kaadattavan työnjohtajan sanotaan vuoden 1900 tienoissa myy
neen Heinästen myllytuvan, johon hänellä ei liene ollut omistus

e* Aaltonen, LH 142, 146—7. Omat ker. Metsämaalta, Punkalaitumelta (V.
Tuominen), Pertunmaalta, Mäntsälästä, Muuramesta (Muuratjärveltä 1917)
ja Lopelta (Nummisten mylly). SS: Eura, Jämsä, Huittinen ja Seinäjoki. 
Somerniemellä tarjottiin 1880-luvulla ns. Talonpoikain myllyn 12 osakkaalle 
myllykoskesta 50 piä kullekin; mylly ei enää vähään aikaan ollut ollut käy
tännössä (.Voipaala, Somemiemen yhteiskunnallisista oloista).

65 Aaltonen, LH 128. Nikander, Kvamrotar 174.
fic SS: Laitila ja Rusko, Kuhmoinen. Aaltonen, Nurmijärvi 132.
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oikeuttakaan, jollekin tukkimiehelle 6 mk:sta.67 —  Paikoin osak
kaat itse hajoittivat myllyrakennuksen ja jakoivat hirret, laudat 
ja laitteet keskenään68; ne käytettiin jonkun uuden yhteisen ra
kennuksen, esim. meijerin, tarpeisiin, taikka lahjoitettiin jolle
kulle tarvitsevalle.69 Paikoin lahkonmylly myytiin huutokaupalla.70 
Myynnistä samoin kuin vuokrastakin saadut rahat säännön mu
kaan jaettiin osakasten kesken kunkin osuuden mukaan. Siten 
jaettiin Alavudella 1897 kuuden osakkaan kesken 101 mk 7 p, 
mikä oli Nyykoolin myllystä saatu vapaaehtoisella huutokaupalla. 
Somemiemellä jaettiin 1913 Keltiäisten koskesta saadut 500 mk 
7 osakkaan kesken, samoin 1908 Tammelan Ruostejoen mylly
rakennuksen huutokaupasta saadut 265 mk, 1918 Pihtikosken 
vanhasta myllystä ja kosken vuokrasta saadut 2.000 mk sekä 1929 
Punkalaitumen Haviokosken lahkonmyllyn huutokaupparahat.71 
—  Melko yleistä oli, että lahko jätti myllynsä itsekseen hajoamaan 
ja lahoamaan.72 Myllyrakennuksia vei tulva, niitä paloi ja niitä 
poltettiin, ja vieläkin tapaa saloseudulla vanhoja hylättyjä 
myllyjä.78

Siinä kehityskulussa, johon myllylahkot viime vaiheessaan

07 SS: Pertteli, Kalanti, Hämeenkyrö, Virrat, Äänekoski, Karstula, Seinäjoki, 
Ähtäri, Laihia, Kuortane. Aaltonen, LH 127, 130. — Koijärven pitäjänku- 
vaus 27—8.

03 Kun Pertunmaalla Veenpään kylässä kahden talon ratasmylly 1925 hajoi-
tettiin, tasattiin ainekset omistussuhteessa: toinen sai 2/s, toinen */3. Samoin 
jaetaan vieläkin myllyntontin vuokratulot (omat ker., Juho Mattila). Kun 
Kalvolassa 1930 hajoitettiin Ohtisten mylly, jaettiin hirret osakkaiden kes
ken (.Aaltonen, LH 133).

89 Aaltonen, LH 129. SS: Lapinjärvi, Laihia, Ähtäri.
70 SS: Yläne (viimeinen 1886), Kalanti, Kankaanpää (eräs 1895), Viljakkala 

(1927 Riihikosken eli Heinäjoen), Mouhijärvi (1900), Hauho (1922 Juntula), 
Asikkala (Harittu 1920), Kuhmoinen (vielä 1920 eräs), Muurame, Laihia 
Jakkulan kosken ylä- ja alamyllyt 1906 tai —07, 1909—ll:n  paikkeilla, Lei- 
noonkoskesta eräs 1928), Kuortane, Kälviä. — Punkalaitumen Haviokosken 
mylly 1929 (omat ker., Kaisa Isomäki). Tammelan Ruostejärven mylly 
huutokaupattiin 1908 (Aaltonen, LH 129).

71 SS: Yläne, Kankaanpää, Mouhijärvi, Hauho (manttaalin mukaan), Asik
kala, Muurame, Pihlajavesi, Laihia, Kuortane, Seinäjoki, Alavus, Kälviä. 
(Aaltonen, LH 129—30, 132. Omat ker. Punkalaitumelta (Kaisa Isomäki).

72 SS: Laitila ja Rusko, Tarvasjoki, Punkalaidun, Kankaanpää, Hämeenkyrö, 
Virrat, Kivijärvi, Laihia. Aaltonen 127.

73 Tulvan tuhotöitä ei enää korjattu, SS: Kankaanpää, Hämeenkyrö, Pukkila. 
Aaltonen, LH 127—8, 132—3. Juvalta kerrottiin 1929, että siellä oli vielä 
vanhoja myllyjä, joiden sisustus on ehjä, mutta jotka kuitenkin ovat seis
seet joutilaina monet vuodet (SS: Matti Laitinen).
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joutuivat, erottautui toisistaan kosken ja pelkän myllyn osak
kuus. Myllyjä myytiin, vuokrattiin ja lahjoitettiin —  ne olivat 
kuin ainakin irtaimistoa. Mitä rakennusten ja kaluston osalta 
oli lahkon hajaantuessa tasattavaa, siihen pääsivät osallisiksi lah
kon kaikki jäsenet. Mutta kun tuli kysymykseen itse yhteis
kosken hallitseminen, asianosaisiksi jäivät vain jakokunnan osak
kaat. Loimaalla 1917 toimitetussa Vesikosken vesipiixirajain käyn
nissä jätettiin siitä osattomiksi Peltoisten, Hattulan ja Sieppalan 
kylien jakokunnat, vaikka näillä oli ollut osallisuus koskessa sijait
sevaan myllyyn jo satoja vuosia. Tammelan Lempään koskesta 
taas valvoi etuaan kaksi Kaukijärven kylän taloa, joilla ei ollut 
osallisuutta itse myllyyn. Ja kun Vieremän myllystä käytiin riitaa 
1920-luvulla, oli päälahkossa myllynosakkaita (vastaajia) 17, mutta 
oikeuteen haastettiin kaikki Kaukijärven kylän manttaalinomis- 
tajat, yht. 52 henkeä.74

Myllylahkojen suuri murroskausi alkoi Etelä- ja Länsi-Suo
messa varsinaisesti 1860-luvulla ja jatkui 1920-luvun alkuun. 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa, jossa näimme 
vesimyllyjen vielä 1800-luvun kolmannella neljänneksellä huo
mattavasti lisääntyneen, lahkonmyllyjen taantumiskausi alkoi 
useita vuosikymmeniä myöhemmin, mutta kehittyi nopeasti ja 
ulottui Perä-Pohjolaan asti. Kuinka perinpohjainen ja nopea 
vanhan myllylaitoksen häviö oli, ilmenee muutamasta esimerkistä. 
Kokemäen pitäjässä oli vielä v:n 1870 vaiheilla nelisenkymmentä 
vesimyllyä, niistä useimmat lahkojen, mutta meidän aikanamme 
enää vain kaksi, vaikka vesivoimaa vielä olisi riittänyt. Kan
kaanpäässä oli vuosisatojen vaihteessa vielä kolmisenkymmentä 
jalkamyllyä, 1934 enää vain viisi. Lounais-Hämeen pitäjissä oli 
1870-luvulla satakunta lahkonmyllyä, tällä hetkellä vain yksi ainoa, 
Laihian pitäjässä oli vielä 1875 42 lahkonmyllyä, mutta vapaus
sodan aikoina ne jo olivat kaikki hävinneet.75

7* Turun maanjako-oikeuden päätöksestä tehty valitus 4. 8. 1917 Loimaan Vesi- 
kosken lahkon papereista. Lempään ja Vieremän lahkojen paperit. Tam
melan khl.-oik. pöytäkirja 28. 3. 1922.

75 Aaltonen, Kansanomaisen myllylahkolaitoksen taantumisen syistä 458. Pau
laharju kertoo (Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa 204), miten Perä-Lapin yh- 
teismyllyissä oli »jokainen myllärinsä ja kaikenlaiset tökeröt toljakkeet, 
jotka eivät osanneet laitosta hoitaa, kävivät sitä kietkuttamassa», niin että 
kivet kitkuttivat tylsinä. — Vanhaa Satakuntaa 505—6, 512, 517. Lepistö, Pöh-
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Vuosisatojen perinteisiin sidottu myllylahkolaitos ei jaksanut 
mukautua uuden aikakauden mukanaan tuomiin olosuhteisiin eikä 
tekniikan kehitykseen. Tuntuu kuin se olisi suorastaan joutunut 
yllätetyksi, ja siitä johtui hämminkiä, joka kuvastui suhtautumi
sessa entisiin arvoihin. Myllykoskia, joista ennen riideltiin sit
keästi ja joita pidettiin taloudellisesti erinomaisen arvokkaina, 
laskettiin nyt käsistä ilmaiseksi tai mitättömästä korvauksesta; 
myllyhuoneet ja -laitteet, joiden rakentamisessa ja korjaamisessa 
oli aikanaan oltu tarkkoja ja vaativia, jätettiin nyt hoitamatta, 
jopa purkamatta. Paljon oli olojen tarvinnut muuttua, kun muu
tos yhden miespolven aikana saattoi olla niin mullistava.

Monin paikoin myllylahkot pitivät kuitenkin sitkeästi puo
liaan. Esim. Euran Kauttuan lahko, jolla oli mylly Alisessa kos
kessa, kilpaili vielä 1870-luvulla rohkeasti ruukinpatruuna 
Ahlströmin myllyn kanssa tehden valituksia ja kanteluita viran
omaisille. V. 1893, jolloin lahkossa oli 8 jäsentä, se asianomaisella 
luvalla uudisti laitteensa, saaden lisää toisen kiviparin, ryyni- 
koneen ja kauranryynikiviparin. Myöhemmin tämäkin elinvoi
maiselta näyttävä lahkonmylly kuitenkin joutui yksityiselle, joka 
sen ensin vuokrasi, sitten 1930 kokonaan osti. —  Jotkut lahkot 
säilyttivät elinvoimaisuutensa katkaisemalla ajoissa vuokrasuh
teen ja ottamalla myllyn jälleen välittömään hoitoonsa. Niin teki 
1917 Punkalaitumella Vanttilan lahko, joka myös osti haluttomien 
osakkaiden osuudet lahkolle, osittain tullirahoilla, osittain osak
kailta kerätyin varoin. Lisäksi osakkaat korjauskulujen kerää
miseksi luopuivat vapaasta jauhatusoikeudestaan. —  Lahkon- 
myllyt, jotka ajoissa ymmärrettiin uudistaa ja varustaa ajanmu
kaisilla koneilla ja laitteilla, ovatkin säilyneet vanhalla lahko- 
pohjalla. Hämeenkyrössä rakennettiin Pinsiön vanha lahkon
mylly 1928 uudelleen ja varustettiin turpiinilla. Pertunmaan 
Peruveden lääninmylly, jossa on puolisen sataa osakasta, ja Fors
san kauppalan alueella sijaitseva, usein mainittu Vieremän mylly 
ovat myös elinvoimaisia vanhalla lahkopohjalla. Yksinomaan 
hankkimalla parhaat laitteet aina vehnämyllyä myöten ja uuden

joissatakuntalainen jalkamylly 188. Aaltonen, LH 128,148 (Ypä'ällä on e,nt. Pert
tulan alueen 14 vesimyllystä jäljellä vain yksi, kymmenkunta niistä sai hil
jaisen häviön). SS: Laihia (Seppälä); vrt. kuitenkin Kotkasen tiedonantoa 
1929: »lahkojen hallussa ei ole enää montakaan myllyä».
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aikaistamalla hallintoaan sen verran, että lahkoilla on kassa, 
kirjanpitäjä ja esimies, ne ovat vaivattomasti selviytyneet yksi- 
tyismyllyjen kilpailusta. Myös sillä tavalla myllylahkot ovat 
pysyneet elossa, että ne ovat pitäneet kiinni aikanaan tehdystä 
jatkuvasta vuokrasopimuksesta ja siten säilyttäneet itselleen 
vapaan jauhatusoikeuden. Jakokunta ei niin helpolla päässyt 
hukkaamaan yhteistä koskeaan, koska kunkin osakkaan osuus oli 
ostettava erikseen. Manttaaliin sidottuina niitä sen vuoksi on 
säilynyt jakokuntien hallussa enemmän kuin mitä olisi odottanut 
myllylahkojen kokeman suuren murroskauden jälkeen. Siinä 
ilmenee koskien vanhan omistusoikeuden merkitys. Myös sellai
silla myllylahkoilla, joiden osuudet ovat kertyneet muutamien osak
kaiden käsiin ja joille myllytoiminta osakkaiden oman jauhatus- 
etuuden lisäksi tuottaa yrittäjävoittoakin, on ollut mahdollisuudet 
jäädä eloon (mm. Sammatin Ylämylly).76 Esimerkit, joiden mää
rää voisi lisätä varsinkin Satakunnasta ja Hämeestä, osoittavat, 
ettei ikivanha myllylahkolaitos sinänsä ole aikaamme sopeutuma
ton.77 —  Myös Ruotsissa, jossa myllylahkolaitoksen murroskausi

76 SS: Euran Kauttuan paperit. Omat ker. Punkalaitumelta ja Pertunmaaalta. 
Aaltonen, LH 148, Sammatti 12. SS: Hämeenkyrö.

77 Lahkonmyllyjä oli 1920-luvun lopulla tai 1930-luvulla käytännössä ainakin 
Kiukaisissa 3 kpl. (omat kero, Tyrväässä useita (SS: Kannisto), Eurassa 
(SS: Toivonen), Karkussa 2 kpl. (SS: Ahde), Punkalaitumella (Vanttilan 
sahan ja myllyn omistaa lahko, vaikka se käyttää nimeä Vanttilan Saha- 
ja Mylly-yhtymä; omat ker., Kalle Hellä), Hämeenkyrössä 3 kpl. (SS: 
Myllyharju), Forssassa (Vieremä, LH), Lopella (omat kero, Hau
holla 2 kpl. (Hauhon ja Rekolan myllyt, SS: Keskitalo), Hollolassa 3 kpl. 
(SS: Uusitalo, Keskitalo: »vielä 1929 runsaasti puolet vesimyllyistä läänin- 
myllyjä»), Kuhmoisissa 10 kpl. (SS), Asikkalassa (SS), Pertunmaalla (omat 
kero, Jämsässä 2 kpl. (SS: Nieminen). Muuramessa 2 kpl. ja Korpilahdella 
(omat ker.), Sahalahdella (SS), Kuorevedellä 3 kpl. (SS), Keuruulla ja Pih
lajavedellä (SS), Kälviällä (SS) sekä Laihialla (SS, Kotkanen), Nousiaisissa 
on Pyykosken 3 isännän mylly uudelleen kunnostettu (SS: Leivo). Ks. 
myös suurempien myllylahkojen luetteloa sivulta 174. — Lisäksi on Sata
kunnan ja Hämeen eri puolilla koskiosakaskuntia, joiden jäsenet saavat 
ilmaisen jauhatuksen yhteiskoskessa olevassa yksityisen myllyssä. — Maail
mansodan ja vapaussotamme aikaiset ja jälkeiset pulavuodet herättivät 
monet jo  seisomaan jätetyt vesimyllyt uuteen toimintaan. Lammin Kuu- 
rikan myllystä kerrotaan, että siellä oli »kapinatalvena» jauhatettavaa niin 
paljon, että »meinas parvet pudota»; mylly jäi sitten 1929 lopullisesti sei
somaan. Punkalaitumella Haviokoskessa sijaitseva Teikkalan mylly kävi 
vielä vapaussodan aikana, ja Kalvolan metsäkulman jalkamyllyjen elin
aika pitkittyi silloisten pulavuosien johdosta (omat kero. — Pohjois- ja 
Itä-Suomen syrjäisillä seuduilla lienee vieläkin yhteisiä jalkamyllyjä käy
tännössä.
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oli alkanut aikaisemmin kuin meillä, tämä laitos on paikoin sisä
maassa vielä säilynyt.78

Myllylaitoksen suuri murros ei suinkaan ollut aikakautensa 
talouselämästä irrallinen ilmiö. Samoina vuosikymmeninä, 1860- 
ja 1870-luvuilla, jolloin ikivanhojen myllylahkojen liitokset alkoi
vat repeillä, laskettiin meillä industrialismin perusta. 1880- ja 
1890-luvuilla elettiin Suomessa uutta teollisuuden nousukautta. 
Varsinkin saha-, paperi- ja selluloosateollisuus, joka pääasiallisesti 
sijoittautui vesistöjen varsille, kehittyi noina vuosikymmeninä 
nopeasti. Teollisuutta luotiin liberalismin merkeissä, vapaana 
taloudellisista kahleista. Sahaliike vapautettiin pakkomääräyk
sistä 1861, ja täydellinen elinkeinovapaus säädettiin 1879. Uuden 
aikakauden talouselämän valtalakina oli siten vapaa yksityis
talous. Mutta se talousmuoto, jossa myllylahkolaitos oli kasvanut, 
oli kokonaan toisen laatuinen. Sen hallitsevana muotona olivat pai
kallisten ja yhteistaloudellisten siteiden lujasti yhteenkytkemät 
yhdyskunnat, määrittelee V o i o n m a a . T u o  aikakausi oli erilaisten 
talousyhteisöjen kultaista aikaa. Uuden ajan vapaa talousjärjes
telmä oli niille tuhoatuottava ja siitä johtui se sisäinen syy, 
joka myllylahkotkin rappeutti.79 —  Saman ilmiön tapaamme 
muualtakin Euroopasta 80, vaikka ehkä emme mistään niin näky-

78 Taalainmaassa lahkot saattoivat jo  1830-luvulla luovuttaa myllynsä yksityis
yrittäjälle, joka siitä muodosti tullimyllyn (Granlund, Gruddbo pä Sollerön 
101). Vermlannissa tiedetään 1850—60-luvulta lähtien siihen asti melkein 
yksinvaltaisten rahvaan jalkamyllyjen alkaneen hävitä tullimyllyjen tieltä 
(Keyland, Allmcgekost 53). V. 1825 oli Vermlannissa 1.227 vesi- ja 90 tuuli
myllyä, v. 1913 enää vain 145 vesimyllyä (Furuskog. De värmländska jäm - 
bruken 376—7). — Lundskog, Forsberg socken och Mölndals kvarnby 78; 
tässä pitäjässä oli 1840-luvulla vielä 29 myllyä, kaikki käynnissä, mutta 
seuraavina vuosikymmeninä ne hävisivät teollisuuden tieltä. — »Nuoret 
eivät uskoisi, missä kaikissa paikoin myllyjä on kerran ollut. Useimmat 
jalkamyllyt on uudisviljelys työntänyt syrjään. Entisillä sijoilla ei enää 
ole vettä eikä putousta», mainitaan teoksessa »Jonas Stolts minnen» 43. — 
Fosslund, Med Dalälven II osa, 3 kirja 122: Myllyvuorella loppui louhimi
nen 1880. Ruotsissa on lahkonmyllyjä ainakin vielä Taalainmaassa ja La
pissa (NM:n kokoelmat). Niinikään mainitaan Ruotsissa vielä olevan käytän
nössä jalkamyllyjä, mutta ei ole tietoa, ovatko ne yhteisiä (Fosslund, Med 
Dalälven II, 2, 56; Keyland, Allmogekost 53, Vermlannista). — Myös Tans
kassa myllyteollisuus taantui nopeasti viime vuosisadan lopulla, Ranskassa 
pikkumyllyt säilyivät kauemmin (Saarinen, Myllyteollisuus 561, 563).

79 Voionmaa, Osuustoiminnallinen aate 2, 6. 7. Kovero, Suurteollisuuden synty 
128, 141.

80 Cramer, Müllerei 657. V:n 1800 jälkeen tapahtui Saksassa myllyteollisuu- 
den nousu, kun jauhatuspakko ja tullirajoitukset poistettiin sekä kauppa
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vänä kuin meillä, jossa tuo jo keskiaikana kehittynyt lahkolai- 
tos oli säilynyt monipuolisena ja elinvoimaisena industrialismin 
ajan kynnykselle asti.

ja liikenne kehittyivät. — V:sta 1875 havaitaan Saksan myllyissä kolme 
luonteenomaista ilmiötä keskitystä kohti: myllyliikkeiden lukumäärän vä
hennys, jäljellejääneiden myllyjen toiminnan lisäys ja useiden myllyjen 
vajoaminen sivuelinkeinon antajaksi (Saarinen, Myllyteollisuus 563).
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T a  U 1 U 1. VA 127, 128: 1—43. 3428. 3442: 1—20.

Länsi-Suomen vesimyllyt 1585— 6)

Maa- ja khl.kunta Kotitarvemyllyj ä Tullimyllyjä Yhteensä|

Varsinais-Suom i:
M a s k u ...................................... 117 2 119
Vehmaa ............................... 142 5 147
H alikko ja  Piikkiö ........... 286 4 290

545 11 556
Satakunta:

267 5 272
Ylä-Satakunta ................... 155 1 156

422 6 428
Häme:

Hauho ja  Y linen ............... 295 5 300
Hattula ................................. 87 6 93
Sääksmäki ........................... 127 18 145

Uusimaa: 509 29 538
Raasepori ............................. 123 — 123
Porvoo ................................... 85 — 85

208 — 208
Yhteensä 1684 46 1730

Lisäksi Varsinais-Suom essa 724 ja  Ala-Satakunnassa 34, yht. 758
tuulim yllyä.
1 Varsinais-Suomen ja Satakunnan tiedot v:lta 1585, Hämeen ja 

v:lta 1586 sekä Porvoon läänin v:lta 1589.
Raaseporin

T a u l u  2. Melanderin mukaan (Suomen ynnä
Käkisalmen läänien ja Inkerin ve
roista, s. 550-3, 554). Vrt. taulua 6.

Länsi-Suomen vesimyllyt 1625— 33.

Maa- ja khl.kunta Kotitarvemyllyj ä Tullimyllyjä Yhteensä |

Varsinais-Suom i:
Halikko 1625 98 14 112

» 1627 274 11 285
Piikkiö 1625 23 1 24

» . 1627 74 1 75
Masku 1633 31 2 33
Vehmaa 1633 . . . 36 1 37

Ylä-Satakunta 1632 — 6
Ala-Satakunta 1630 149 3 152
H äme:

Sääksm äki1 1627 93 11 104
Hattula 1633 . . . . 62 10 72
H ollola 1633 . . . . 118 29 147

Uusimaa:
Raasepori 1627 ........ 250 2 1 251

Ahvenanm aa 1634 . . . . — 2
1 Lisäksi 14 vesimyllyä, joiden laatua ei sanota.
2 Ei tehty erotusta tulli- ja kotitarvemyllyjen välillä, erikseen mainittu tulli- 

mylly oli kruununmylly.
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T a u l u  3.
MA V:n 1875 maakirjat.

Länsi-Suomen vesimyllyt 1875.
i

Maa- ja khl.kunnat Myllyjä
yhteensä

Tulli-
myllyjä

Koti-
tarvemyll. Yhteisiä Yksityisten

Varsinais-Suomi:
Halikko ........ 241 17 224 66 175
Mynämäki . . . 80 1 79 19 61
Piikkiö ............ 91 2 89 5 86
Vehmaa ........ 45 2 43 18 27
Masku ............ 119 17 102 46 73

576 39 537 154 422
Satakunta:

Keskinen 196 9 187
Ylinen ............ 248 1 247 128 120
Alinen .............. 191 — 191 129 62
Ulvila .............. 211 23 188 129 82

846 33 813 386 264
Häme:

Hauho ............ 88 29 59 46 42
Tammela ........ 102 33 69 42 119
Hollola ............ 111 39 72 69 42
Pirkkala ........ 78 14 64 40 38
Ruovesi .......... 146 10 136 16 130
Jämsä ............ 226 30 196 115 111

751 155 596 328 482
Uusimaa:

Helsingin khl . 150 47 103 82 68
Pernaja ........ 144 43 101 48 96
Raaseporin it. .. 169 28 141 77 92
Raaseporin länt 40 20 20 17 23

503 138 365 224 279
Keski-Suomi:

Laukaa ............ 248 20 228 110 . 138
Etelä-Pohjanmaa:

Pietarsaaren pit. 537 17 520
Lapua ............ 175 13 162
Ilmajoki ........ 270 11 259
Korsholma .'.. 201 14 187
Kuortane1 . . . 385 9 376

1.568 64 1.504
Yht. 4.492 449 4.043

1 Kuortaneen khkaan kuuluu muutamia pitäjiä, jotka tav. lasketaan Keski- 
Suomeen (ks. taulua 24).



365

T a u l u  4.
Keski-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan (Vaasan läänin) 

vesimyllyt 1845 ja 1875.

Kihlakunnat Tullimyllyjä 
1845 1875

Kasvu
»/o

Kotitarvemyllyj ä 
1845 1875

Kasvu 
»/o, n.

Laukaa ............................. 5 20 200 193 228 18
Ilmajoki (1845 Kors-

holman eteläinen) — 11 220 259 17
Pietarsaari (1845 Kors-

holman pohjoinen) 2 17 850 467 520 32
Lapua ............................... 9 13 145 157 162 3
Kuortane ......................... 2 9 450 285 376 32
Korsholma ....................... 3 14 465 184 187 1,

Yht. 21 84 400 1.506 1.732 15

T a u l u  5.
Valkeakosken myllyjen käyttö 1633. 

Vrt. taulua 6.
„  ... Talojen Myllyjä, joissa

määrä jauhattavat
Heinu ...........................  6 3
H uittu la ............................................... 9 4
Ik k a la   3 2
Jutikkala ............................................. 4 2
Rantala ............................................... 2 2
K ärjenniem i.......................................  7 4
Kyä ................................................   2 2
Lahdentaka......................................... 5 2
Linnainen •......................................... 8 5
L u s i ...........................   2 2
Maatiala   ......................................... 3 3
Mälkilä ........................    13 5
Meruvesi (?)   6 2
Monaala ............................................. 2 2
Mulkue ................................................  3 2
Mustilahti ...........................................  2 2
M u tin en ...............................................  3 2
Nuutala ............................................. 5 5
P a ro la ................................................... 2 2
Retula ......................... ,  3 2
Ritvala ................................................  17 8
Roukko ................................................  2 2
Salo ....................................................  2 2
Sillantaka ...........................................  2 2
Suontaka .............................................  8 2
Suotaala............................................. 14 5
Tarttila    11 6
Tenhiälä  ..............   2 2
Tenhola      3 3
Toijala ................................................. 2 2
Tyrisevä ............................................. 4 2
Uskela  ...............       7 6
V a lt o   .........................................  4 3
Vedentaka .........................................  4 2
V ierem unta \...........................  3 2
Y le n jo k i...............................................  4 3
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Hämeen ja Uudenmaan (osan) lahkonmyllyt 1633.

Pitäjä
i £ f s :2 — Hvi

:c<3 2  —— CO >, O m m
—  _
O  :cö cfl > ,

■“ E .S E-

Kuinka monesta kylästä jäsenistö 

1 2 3 4 5 6 7 8  yli
Kyliä 

keskim äärin 
lahkoa kohti

2
5
5
6 
8

18
10

Hattula 
Lehi järvi 
Renko 
Mäskälä 
Janakkala 
Loppi 
Vihti 
Tammela ja

Somero 26 
Saarioinen 

ja Kalvola 25 
Sääksmäki i 2 
Tennilä 
Uusikylä 
Hollola 
Asikkala 
Padasjoki 
Lammi 
Sysmä 
Hauho 
Pälkäne ja 

Sahalahti 
Längelmäki 
Jämsä 
Muuramen

neljännes 15 
Rautalampi 13 
Siuntio 1
Espoo 7
Pernaja 28 
Porvoon pit. 42 
Sipoo 13
Helsingin pit. 19

8
26
20
20
15
14
14
17

5
6 

11

25
53
43
70

115
145
65

242

167
60
72

238
402
187
181
120
178
219

12.5
10.6 
8,6

11,6
14,3
8
6.5

9.3

6.6 
30

9
9

20,1
9.3 

12
8,7

12,7
12,2

1 1

2
1

6 11 6 2 1

7 7 3 4 2 1 1

3 
16

7
5
5
4 
3
5

26 5,2
87 2 14,5 

121 11

131
221

2
48

241
347
57

134

8.7 
17
2
6.8 
8,6 
8,2 
4,3 
7

1
2

20
30
12
11

2 1 2

1 1

2.5 
3,8
2.6
5.2
5.2
2.4
1.7

2.2

2.7 
19 
2,6 
1,6
4.6
3.8
2.7
3.5
3.2
4.1

1.6
5.5
5.1

2.9
6.3 
2
2.7
1.3
1.3 
1
1.5

Yht. 401 3 3.997 10,5 163 92 52 33 14 17 10 2 16 3,6

Sääksmäen 12 myllystä lienee tällöin selviä lahkonmyllyjä ollut vain kaksi, 
muut yksityisten (kartanoiden ja 1 pappilan) sekä »kuninkaan mylly». 
Kaikkien näidenkin yhteydessä lueteltiin silti kylittäin talojen määrät, 
mutta nämä lienevät tarkoittaneet jauhattajia. — Noihin kahteen lahkon- 
myllyyn osallistui useimmista kylistä vain 1 talo, siitä kylien suuri luku
määrä. Osakkaiden määrä toisessa 23, toisessa 37.
Kahdesta lahkosta, joista toisessa 19, toisessa 10 jäsentä, ei saa selkoa, mistä 
kylästä osakkaat ovat.
Luetteloissa lisäksi mainittu 30 kartanon tai muun yksityisen myllyä sekä 
29 sellaista autiomyllyä, joista ei enää ilmoiteta osakkaita eikä omistajia.
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T a u l u  7. Uudenmaan ja Hämeen läänin
myllyasiakirjoja I: 238—41.

Ala-Hollolan kihlakunnan verottamattomat myllyt 1739.

Pitäjä Myllyjä
yht. Yksit. Lahkonmyllyjä, 

taloja 2 3 4 5
joissa osakkaina 
koko kylä

Hauho ja
Tuulos 13 5 2 2 4

Lammi 7 4 3
Padasjoki 5 2 2 1
Vanaja 3 2 1
Janakkala1 5 1 4

Yht. 33 13 3 4 2 11

1 Kaikki Janakkalasta mainitut myllyt ja kylät kuuluivat nyk. Hausjärven 
pitäjään.

T a u l u  8. Uudenmaan ja Hämeen läänin
myllyasiakirjoja I: 247—64.

Ylä-Sääksmäen kihlakunnan verottamattomat myllyt 1739.

Pitäjä
t .ä Ö :«
:cd £.£? | S Lahkonmyllyjä, joissa osakkaina taloja
>> 2 3 4 5  6 7 8 9
>> £  s J s epäm.
S

Lahkoja, joi
hin kuuluu 

taloja 
2 3 4 5
:sta kylästä

Längelmäki4 8 6 2 1 1 1
Pälkäne 2 1 1 1
Sahalahti 3 1 2 22
Jämsä2 32 15 17 6 2 1 2 3 2 l 4 4 4 1 2
Laukaa 26 9 17 4 8 3 1 1 4
Viitasaari 47 26 21 11 8 1 1 2
Saarijärvi 25 11 14 9 3 2 1

Yht. 143 69 74 32 21 7 4 4 3 3 11 5 1 2

1 Längelmäkeen luettiin tällöin myös Erälahti ja Keuru.
2 Sahalahden molemmissa myllyissä osakkaina »koko kyläkunta», Vehkajärvi 

ja Moltsia.
8 Jämsään kuuluivat myös nyk. Petäjäveden, Korpilahden ja Muuramen 

kunnat.
4 Jämsän Sammallahden myllyssä osakkaina »Sammallahden kylän talon

pojat».
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T a u l u  9. VA Uudenmaan ja Hämeen läänin myllyasia
kirjoja 1:185—6. 8395 ja v:n 1777 maakirjat.

Ala-Hottolan kihlakunnan verottamattomat myllyt 1777.

Pitäjä yht.
Kyläkunnan myllyjä 
osakkaina t a l o j a
.2 3 4 5 6 7 8 10

. Muita lahkoja, joissa 
.p osakkaina t a l o j a

2 3 4 5 6 8 ep.
Yksityisiä1

Hauho 6 1 3  1 1 3 1 1 1 10 19
Lammi2 2 1 1 7 4 1 2 11 19
Janakkala3 3 1 2 6 1 1 1 1  1 1 6 15
Vanaja4 4 2 1 1 9 13
Padasjoki5 5 2 1 2 3 1 2 3 11

Yht. 16 2 2 2 5 1 1 2 1 23 6 4 3 6 1 1 2 39 77

1 Sarakkeeseen »yksityisiä» on viety luettelossa mainitut: ratsutilat, säterit, 
kartanot, rälssit, pappilat jne.

2 Janakkalan sarakkeeseen »naapuritalojen» sisältyy neljän torpparin mylly.
3 Janakkalan sarakkeeseen »naapuritalojen» kuuluu epämääräisten joukkoon 

Olkisten »talojen, grannars» mylly, vaikka taloja mainitaan vain yksi.
4 Vanajan eli Mäskälän myllyjen joukossa mainitaan myös »Katisten kunin- 

kaanmylly» sekä Harvialan »Kreivin» mylly.
5 Padasjoen »naapuritalojen» myllyjen joukossa on myös Arrakosken ja Kau- 

ratun mylly, josta sanotaan, että se on »kylien».

T a u l u  1 0 .  VA Uudenmaan ja Hämeen läänin
myllyasiakirjoja I: 210—11.

Ala-Sääksmäen kihlakunnan verottamattomat myllyt 1779?

Pitaia Myllyjä
yht.

Yksit.
myllyjä

Lahkonmyllyjä, joissa osakkaina taloja 
2 3 4 koko kylä

Som ero 13 8 2 1 1 1
Tam m ela 5 3 1 1
Sääksmäki 1 1
U rjala 5 3 1 1

Yht. 24 15 4 1 2 2

1 Mukana myös tuulimyllyt, joita Somerolla 8, Tammelassa 3.
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VA Uudenmaan ja Hämeen läänin 
myllyasiakirjoja I: 211—4 ja 221—4. — 
8424. V:n 1784 maakirjat.

Ylä-Satakunnan myllyt 1782— 1.

T a u l u  11.

Pitäjä Kivipareja 
vt vtt

Yksit.
myll.

Lahkonmyllyj 
yht. 2 3 4

a,
5

osakkaina taloja 
6 7 8 9 yli Epäselv.

Pirkkala1 1 4 1 4 1 2 1
M essukylä2 9 3 3 4 2 2
Teisko 5 8 3 6 3 1 1 1
Kangasala3 13 12 8 14 2 3 3 1 3 2
Lem päälä 8 5 2 10 1 2 1 1 2 1 l 4 1
Vesilahti5 1 1
Orivesi 3 12 3 12 3 2 2 1 1 27 1B
Ruovesi 5 5 4 6 1 1 1 38

Yht. 44 49 24 57 10 9 9 8 5 2 2 1 4 7

vt =  verotetut.
vtt =  verottamattomat.
Myllyt luokiteltu myös laadun mukaan: tuulimyllyjä 24, jalkamyllyjä 52, vesi- 

(oik. ratas-)myllyjä 7, mutta jaoitus tuntuu virheelliseltä. Esim. Kuokkalan- 
kosken myllytkin viety tuulimyllysarakkeeseen.

1 Hatanpään kartanon tuulimyllyissä (-myllyssä?) 6 kiviparia.
2 Hirviniemen kylän myllyssä 4 osakasta, ja kun sanotaan näiden omistavan 

osan Laalahden ratsutilan myllystä, saadaan tähän 5 osakasta.
3 Iharin kylässä mainitaan 3 tullimyllyä, kussakin 2 kiviparia. Mainitaan, että 

myllyveron näistä maksoi akumenttina 3 talonpoikaa. Viety yksityisten joukk.
4 Yksi Kuokkalan myllyistä kyläkunnan, jossa 16 taloa.
5 Anian kylässä 3 myllyä, kylässä 5 taloa. »Nämä 3 myllyä kyläläiset ovat 

perustaneet, mutta ne eivät pysty jauhamaan omistajan tarpeeksi.»
6 »Hörtsänä ja muut».
7 Leppähampaan talossa 12 osakasta 3 kylästä, Taipaleehkosken Alamyllyssä 11.
8 »Tollonen ja muut», »Tamminiemi ja muut», »Löytäne ja muut».

24



VA 7795: 23, 339, 493—5, 665—8.
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T a u l u  12.

Varsinais-Suomen myllyt v. 1797.

Lahkojen määrä ryhmiteltynä osakaslukunsa mukaan.
Pitäjä Yht. Yksit. Osakkaina taloja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 yli

Kalanti 14 13 1
Laitila 5 4 1
Pyhämaa 1 1
M ynäm äki 70 55 11 3 1
Masku 6 2 1 1 1 1 (13)
Nousiainen 6 1 1 2 2
Pöytyä 16 2 3 1 2 3 1 1 3 (12, 16,17)
Maaria 2 1 1
Raisio 2 1 1
Lieto 11 4 1 1 2 1 1 1 (12)
M arttila 12 2 1 5 1 2 1 (16)
Piikkiö 2 [4]1 1 1
Kaarina 1 1
Sauvo 26 12 10 3 1
Parainen 5 5
Paim io 5 2 2 1
Halikko 1 1
Uskela 7 1 4 1 1
K isko 7 1 1 2 1 1 1
Kiikala 17 4 4 2 3 1 1 1 1
Perniö 8 4 1 3
Kem iö 14 3 2 2 2 3 1 1

Yht. 238 114 37 18 18 11 10 8 7 5 4 6 =  598
[240]

1 Hakasiin merkitty kiviparien määrä.
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VA 8478: 2066—76, 2521—30, 1684—1700.
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Uudenmaan myllyt v. 1797.

Lahkojen määrä ryhmiteltynä osakaslukunsa muk.
Pitäjä Yht. Yksit. Osakkaina taloja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 yli

Espoo 12 6 1 1 1 1 2
K irkko

nummi 13 6 1 1 1 2 1 1
Siuntio 8 4 1 2 1
Lohja 19 14 1 2 2
Nummi 16I17]1 11 1 1 1 1 1
Pusula 16 [18] 6 1 2 2 3
Vihti 18 7 1 7
Pyhäjärvi 7 1 1 1 1 2 1
Tenhola1 23 [25] 12 7 3 1
K arjaloh ja  8 [9] 1 3 2 1 1
Pohja 19 15 3 1
Inkoo 24 7 5 3 1 3 3 1 1
K arjaa 2 7 [29] 11 6 2 4 1 1 1 1
Kisko 2 2
Helsingin

pit. 13 1 2 1 3 3 3 (11,13,17)
Sipoo 22 4 2 1 1 2 1 2 1 5  3 (13,15,17)
Porvoon pit. 27 7 1 4 1 2 2 3 1 6  (11,13,15,

16,16, 23).
K ytäjä 1 1

Yht. 275 [283]1 114 38 22 25 22 16 5 11 9 1 12 =  842

1 Hakasiin merkitty kiviparien määrä.
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T a u l u  15. VA 8479: 4712—13. 7795: 1032—3. Taloluvut
v:n 1798 kymmenysluetteloiden mukaan.

Ylä-Satakunnan myllyt 1797.

Pitäjä Yht.
Y

ks
it Lahkoj

2 3

en maara 

4 5

ryhmiteltynä osakasiukunsa mukaan. 
Osakkaina taloja 
6 7 8 9 10 yli

Hämeen läänin
puolelta:

Pirkkala 1 1
M essukylä 6 1 2 1 1 1
Ruovesi 3 1 1 1
Orivesi 5 2 1 1 1
Kangasala 6 2 1 2 1
Lempäälä 7 [8]13 1 2 1 (12)
Turun ja  Porin

1. puolelta:
Pirkkala 5 1 1 1 1 1
M essukylä 2 1 1
Ruovesi 3 2 1
Vesilahti 10 5 2 1 1 1 (18)

Yht. 48 [49] 18 4 5 7 2 3 4 2 1 2 =  163
1 Hakasiin merkitty kiviparien määrä.

T a  U 1 U 1 6. VA 7795. 885—6, 1032—3, 1209—11.

Ala-Satakunnan myllyt 1797.

Pitäjä Yht.

1 Y
ks

it.
l Lahkojen määrä ryhmiteltynä osakasiukunsa mukaan. 

Osakkaina taloja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 yli

Ulvila 18 
K okem äki 19 
Eura 8 
K öyliö  2 
Eurajoki 4 
Lappi 2 
H innerjoki 1

9 1 2  1 3  1 1
3 3 2 2 2 2 1 3 1  (15) 

2 3 2 1 (14) 
1 1 (56)

1 1 2  
1 1

1(16)
Yht. 541 1 12 7 6 3 8 5 3 2 3 4 =  375

1 Lisäksi luetellaan Hämeenkyröstä 23, Karkusta ja Mouhijärveltä yht. 33, 
Tyrväästä 34, Huittisista 17 ja Loimaalta 19 myllyä, joista ei ole lähempiä 
tietoja. Yhteensä siis Ala-Satakunnasta myllyjä 210.
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T a  u  1 U 1 7. V A  9552: 808, 872—891

Keski-Suomen myllyt 1797.

Pitäjä Yht.

Yk
si

t. Lahkojen määrä ryhmiteltynä osakaslukunsa muk.
Osakkaina taloja 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 yli
Viitasaari 53 29 14 7 2 1
Saarijärvi 70 [71]1 42 16 5 5 2
Laukaa 40 16 11 5 2 3 1 2 (12, 13)
K uivasm äki 6 3 1 1 1
Keuru 64 37 17 5 3 1 1
Virrat 18 16 2

Yht. 251 [252J 143 59 24 11 8 2 1 1 2 =  328
1 Hakasiin merkitty kiviparien määrä.

Taulu n:o 21 alaviitteet sivulta 378:

1 Puuttuu mm. Kuhalan lahko, jonka mylly oli vuokrattu. Siinä 42 osakasta.
2 Hakasiin merkitty kiviparien määrä.
3 Puuttuvat torpparien myllyt.
1 Sahalahti jaettu kahtia, tässä mainittu kuuluu Pirkkalan kihlakuntaan, 

alempana Kuhmalahden kanssa mainittu kuuluu Jämsän khl:aan.
5 Tiedot puutteelliset. Pitkäjärvenkosken mylly, jossa 2 osakasta, luettu Jäm

sän khkaan.
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T a u l u  2 4.

381

Kuortaneen khl:n myllylahkot 1875.

Pitäjä Yhteensä 
lahkoja myllyjä

Lahkoon kuuluvien talonnumeroiden määrä 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Keuru 41 41 18 5 4 1
M ultia 28 28 19 7 4 4 4 1
Virrat1 39 41 15 3 2 3 1
Ähtäri2 24 25 33 16 8 7 3 3 1 3
Alavus3 74 74 10 4 4 1 5 1 1
K uortane 26 26 48 11 1 1 1
A lajärv i4 62 69 17 1 1
Evijärvi5 19 21 21 2
K ortesjärvi 23 24 18 1
Lappajärvi 19 21 10
Vim peli 10 10 28 8 3 2

Yht. 365 380 237 57 26 20 12 5 4 1 3
1 Pellonojan myllystä kuului toinen puoli Alavuden pit. Sulkavan kylään. 

Kahdella lahkolla kummallakin 2 myllyä.
2 Kivijärvi molla 1 kaksi myllyä. Kahdesta myllystä kuului osia Alajärven

pit. numeroille, laskettu Ähtärin sarakkeisiin ja vastaavasti jätetty pois 
Alajärven sarakkeista.

8 Neljässä myllyssä osakkaita myös Kuortaneen puolelta. Nämä myllyt viety 
Alavuden sarakkeisiin ja vähennetty vastaavasti Kuortaneen myllyjen luku
määristä.

4 Kahdella lahkolla 3 myllyä tai kiviparia, kolmella 2 kullakin.
6 Muuan Evijärven ja Lappajärven asukkaiden yhteinen mylly viety ensin

mainitun sarakkeisiin.

T a u l u  25,

Keski-Suomen (Laukaan khl:n) myllylahkot 1875. 
(Kotitarvemyllyt;)

Pitäjä lahk. myllyjä 
yhteensä

lahkoon kuuluvien 
1 2 3 4 5

talonnumeroiden 
6 7 8 9

määrä 
10 yli

Viitasaari 40 41 25 9 4 1 1
Pihtipudas 1 15 16 4 3 2 1 3 1 1
K ivijärv i 14 14 6 5 3
S a arijä rv i2 55 67 31 7 3 5 3 3 1 2
Karstula 3 29 32 19 4 3 2 1
Laukaa 4 20 22 11 2 1 1 3 1 1
Jyväskylän p.5 13 13 2 4 2 1 2 1 1
Petäjävesi 6 9 9 3 2 1 1 1 1
Uurainen 14 14 5 4 3 2

Yht. 209 228 106 40 22 12 9 5 3 3 2 1 6

1 Eräässä lahkossa osakkaina 14 numeroa, yhdellä lahkolla 2 myllyä.
2 Yhdessä lahkossa 11, toisessa 12 numeroa. Kuudella lahkolla 2, kolmella 3 

myllyä.
8 Yhdessä lahkossa 13 numeroa, kolmella lahkolla 2 myllyä kullakin.
4 Kahdella lahkolla 2 myllyä kummallakin.
5 Yhdessä lahkossa 27 numeroa.
6 Yhdessä lahkossa 11 numeroa.



T a u l u  2 ß. VA  V:n 1875 maakirjat.

382

Tapauksia, joissa kylän talot jakaantuvat useaan myllylahkoon.

Pitaj a Lahkojen määrä, joihin kylän talot (ja torpat) jakaantuivat 
2 3 4 5 6 7 8 9

Varsinais-Suomi:
Pertteli 1
Kisko 1
Mynämäki 2 1
Kaarina 1 ►
Laitila 2 1
Uusikirkko (Kalanti) 1
Masku 1
Lieto 1
Marttila 2

Yht. lahkoja 153 11 2 1

Uusimaa:
Porvoon pit. 1
Iitti 2
Lohja 2
Vihti 1 2

Yht. lahkoja 209 6 2

Häme:
Hollola 1
Kärkölä 1
Lammi 2
Hauho 2
Janakkala 1
Loppi 2
Tammela 1
Urjala 1
Kalvola 1 1
Pirkkala 4
Vesilahti 9 1 1
Sahalahti 2
Ruovesi 1
Jämsä 11 8 1 2 4
Korpilahti 3 1 1 1 1 1
Petäjävesi 1 1
Kuhmoinen 2 1
Luopioinen 1
Längelmäki 1 1 •
Kuorevesi 2 1
Eräjärvi 1

Yht. lahkoja 315 47 13 4 6 5 1 1
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Satakunta:
K okem äki 6 2
Huittinen 8 4
Punkalaidun 2 2
Loim aa 9 1
Alastaro 3 5 1
Säkylä 2
Eura 2 1
Eurajoki 1 2 1 1
Lappi 1
Rauman maas. 2
H äm eenkyrö 11 7 5 1 3 2
Ikaalinen 7 4 8 2 2
M erikarvia 3 1 1 1
Siikainen 2 4
Ulvila 3 1
Noormarkku 1 1 1

Yht. lahkoja 392 62 34 17 3 5 2 3
Laukaan kihlak.:

Jyväskylän pit. 4 1
Laukaa 2
Uurainen 1 1
Karstula 1 1
Viitasaari 2 1
Pihtipudas 3 2
Saarijärvi 4 2
K ivijärv i 2

Yht. lahkoja 104 19 1 5 1 1
1 Poomarkussa 6 myllyä, myöhemmin itsen, pitäjä.

T a u l u  27.

Keski-Suomen (Laukaan khl:n) myllylahkojen jakaantuminen 
kylittäin 1875.

Pitäjä
1 2

Kylän alueella myllylahkoja 
3 4 5 6 7 8 9 10 yli

kylien lukum.

Viitasaari 2 6 1 1 1 1 1 13
Pihtipudas 1 1 2 1 1 6
K ivijärvi 2 2 1 1 6
Saarijärvi 4 4 1 3 1 1 1 15
Karstula 1 1 1 1 1 1 1 7
Laukaa 6 3 1 1 11
Jyväskylän pit 5 4 1 10
Petäjävesi 3 1 1 5
Uurainen 1 2 1 4

Yht. 25 23 7 4 7 5 3 2 1 77
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T a u l u  2 8 .  VA v:n 1875 maakirjat.

Etelä-Pohjanmaan myllylahkojen jakaantuminen kylittäin 1875.

Pitäjä Kylän alueella myllyjä Kyliä, joissa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yli m.lahkoja

Ilmajoen khl:
Ilmajoki 2 5 1 2 1 11
Jalasjärvi 1 2 3 2 8
Kauhajoki 2 1 1 1 1 6
Kurikka 1 2 1 1 5
Närpiö 2 1 1* 1 5
Ylimarkku 1(17) 1
Korsnäs 1 1
Lapväärtti 1 1 1 2 1 1 1(14) 8
Isojoki 1 1 2 3 7
Siipyy 1 1 3
Karijoki 1 1 2
Teuva 3 2 1 6

Yht. 10 17 10 7 9 1 4 1 1 2 63
Lapuan khl:
Lapua 3 1 1 2 7
Kauhava 1 1 1 1(13) 4
Ylihärmä 1 1 2
Alahärmä 1 1 1 3
Vöyri 2 4 2 1 3 12
Munsala 2 3 1 1 1 8
Uusikaarlepyy 3 1 2 1 7

Yht. 9 12 3 6 7 5 1 43
Pietarsaaren khl:
Kokkola 3 2 3 1 1 2 12
Kaustinen •1 1 1(12) 3
Veteli 2 1 1 2(17,11) 6
Kruunupyy 1 1 1 1(15) 4
Teerijärvi 1 2 3
Pietarsaari 1 2 1 1(21) 5
Ähtävä 2 1 1(15) 4
Purmo 2 (13, 16) 2
Lohtaja 2 2 1 2 1 1(11) 9
Kannus 1 1 1 1(15) 4
Toholammi 1 1(21) 2
Kälviä 1 1 2 1 1(18) 6

Yht. 4 10 3 1 7 6 5 1 6 5  12 60
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T a u l u  2 9 .  Lähteet samat kuin taulussa 6.

Suurimmat myllylahkot 1633.
(Häme ja osa Uuttamaata.)

Pitäjä Kylän tai myllyn | 
nimi Osakkaita Kyliä, joihin 

osakkaat kuuluvat

Janakkala Tervakoski 49 14
Sääksmäki Retula 37 24

Valkeakoski 23 14
Hauho Viha vuosi 25 14

Vitsiälä 32 5
Porras 25 5
Torvoila 28 6
Pohjoinen 30 10

Mäskälä Kitu 21 8
Saarioinen Kirkkoherran 21 7
Längelmäki Talviaistaipale 23 13
Hollola Okeroinen 21 1
Asikkala Vehmainen 20 2
Padasjoki Torittu 20 6
Sysmä Rapala 25 7

Hartola 22 7
Nuoramoinen 24 6

Jämsä Auvila 21 12
Kaukkiala 25 12

Rautalampi Kerko 20 1
Kerkonjoensuu 34 12

Porvoon pit. Laukkoski 43 15

25



T a u l u  30.  

Suurimmat myllylahkot v:n 1875 maakirjan mukaan.

386

Pitäjä Kylän tai myllyn 
nimi Osakkaita

Kyliä, joihin 
osakkaat 

kuuluvat
Myllyjen

määrä

Ikaalinen H öytölä ja  Orkainen 39 6 2
Jylli 28 4 1
Röyhiöläinen 28 4 1

H äm eenkyrö Pasko 32 10 1
Keskinen 21 5 1
Potti 20 6 1

Loim aa Juva 28 8 1
Kokem äki Hyssy 20 2 1
Hauho Viha vuosi 331 4 1

» 29 4 1
» 29 7 1

Hattula Katinala 25 4 1
Vesilahti Kurala 22 6 1
K uhm oinen Päijälä 30 2 1
Asikkala Viitaila 24 1 1

M uikkula 22 2 1
Nastola Ruuhi järvi 28 1 1
Jyväskylän pit. 27 4 1
Lapinjärvi Porlam m i 32 1 1
M yrskylä M yrskylä 22 2 1
P orvoon pit. Laukkoski 26 1 3

M yllykylä 23 1 1

V:n 1843 luettelon mukaan tässä lahkossa oli 45 osakasta 6:sta kylästä. Sen
jälkeen Puutikkalan ja Karvialan kylät olivat siitä eronneet itsenäiseksi 
lahkoksi, jonka mylly oli Vihavuoden koskessa.



387

T a u l u  31.

Torpparit myllynomistajina ja osakkaina Länsi-Suomessa 
v:n 1875 maakirjan mukaan.

Pitäjä
Lahkoja, joissa 
talollisten ohella 
myös torppareita

Torppareitten 
keskeisiä lahkoja

Torpparien yksi- 
tyismyllyjä

Vanaja 1
Hauho 1
K alvola 6 1
Ruovesi 1
K uorevesi 2
K orpilahti 2 1
Laitila 1 1 2
Ikaalinen 18 3 1
Parkano 2 1 2
Kankaanpää 2 1
H äm eenkyrö 9 8 1
Lappi 1
Nakkila 1 2 2
Noorm arkku 5 1 2
Ulvila 1 , 1
M erikarvia 4 2
Siikainen 4 1 1
Eura 1 1
Eurajoki 4 1

57 23 21

1 V:n 1843 luettelossa mainitaan Kaivolasta 8 torpparien yhteismyllyä ja yksi 
erään torpan yksityinen mylly.
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M yllärinpalkkaus- ja m yllynvuokrasopim uksia.

N:o 1.

VA Caloanderin kokoelmat, Mylly- 
asiakirjat vuosilta 1833—75.

Loimaan Vesikosken myllännsopimus 1835.

Me allekirjoittaneet olemme sopineet Kiikalan pitäjästä Lautelan 
kylästä kotoisin olevan torppari Kustaa Heikinpojan ja hänen vaimonsa 
Maria Matintyttären kanssa omistamastamme jalkamyllystä, jota kut
sutaan Vesikosken Uudeksimyllyksi, jonka hän sitoutuu laittamaan 
ratasmyllyksi, niillä ehdoilla ja sillä välipuheella, että jokaisella myllyn 
osakkaalla on oikeus nauttia myllyä kaikkeen omaan tarpeeseensa, oli 
se mitä lajia hyvänsä, kuin myös nyt siellä olevaa ns. Vanhasaari (?) eli 
-muori nimistä tilaa (der hemmanet warande sä kallade Wanha sari (?) 
eli Muori). Mutta ennen kuin kukaan myllyn omistaja tahtoo saada 
jauhatusvuoron (will ställa tili Malgäng), pitää hänen kaksi päivää sitä 
ennen ilmoittaa siitä myllärille.

Myllyn laitokseen antaa aluksi jokainen osakas 4 kpl. viiden sylen 
pituisia tukkeja, joiden pitää olla kapeammasta päästä 8 tuumaa leveitä; 
jokainen osakas antaa myös 2 samanlaista tukkia padon laitokseen sekä 
2 päivätyötä, milloin mylläri siitä tiedon lähettää.

Kustaa Heikinpoika saa käyttää nykyisen myllyn ja kaiken mitä 
siihen kuuluu ja  pitää hänen aina ylläpitää myllyä, niin ettei meillä 
siitä ole huolta (utom wär omsorg), täydessä ja hyvässä kunnossa, 
sillä velvoituksella, että jos hän ei täytä sopimustaan, niin se purkaan
tuu (hän derifrän afslutit). Mutta jos Kustaa Heikinpoika ja hänen vai
monsa Maria Matintytär täyttävät sopimuksensa, niin pitää jonkun hä
nen lapsistaan saada nauttia tätä myllyä samoilla ehdoilla, mitkä tähän 
on kirjoitettu.

Peltoisissa marraskuun 23. pnä 1835.

(Sopimuksen alla seuraavien talollisten nimet ja puumerkit: O. 
Lindström, Juha Klemola, Juha Ropakko, Juha Frantsila, Juha Pietilä, 
Matti Pietilä, Juha Heikola, Nikodemus Mikkola, Juha Jussila, Tuomo
lan tilan vuokraaja Juha Juhaninpoika, Matti Pöytilä, Israel Mikkola, 
Juha Heikkilä, Israel Seppälä, Antti Paavola, Lauri Käkä, Juha Eska 
ja  Saikun tilan omistaja. Isännät olivat Vesikosken, Peltoisien, Sieppa- 
lan, Mäenpään, Niemenpään ja Kempilän kylistä. Kirjoittanut H. Gan- 
lund).

Suomennos.
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Mylläri Niilo Pajulla Someron Ollilassa. 

Someron Tanttilan myllyn vuokrasopimus 1842.

Me allekirjoittaneet Someron pitäjän Sylvänän, Ollilan ja Paltan 
kylien tilanomistajat vuokraamme yhteisesti omistamamme vesimyllyn- 
paikan rakennuksineen ja maineen torppari Simon Tanttilalle Ollilasta 
ehdoilla, että me myllynomistajat tuomme kaiken puutavaran mylly- 
huoneen rakentamiseksi, 14 kpl viiden sylen pituista hirsitukkia ja 2 kpl 
muuta hirttä, jotka sahataan lankuiksi tokeen rakentamista varten, 
sekä vanhan tokeen puhdistamiseksi teemme kaksi rengintyöpäivää 
koko pauhatusvuoroa kohti laskien ja puolet tästä puolta vuoroa kohti, 
sekä vielä 6 kpl seitsemän kyynärän pituista lautaa koko vuorolta. Me 
myllynomistajat laitamme tien, ja myllyhuone pitää olla uudestaan raken
nettu ja katettu ensi tulevan toukokuun loppuun. Kaikki tämä tehdään 
myllynomistajain omalla kustannuksella vuokraajan johdolla. Vuokraaja 
sitoutuu tekemään ja maksamaan mainitusta vesimyllystä vasta v:n 
1843 kruununtullin, joka tekee yhteensä koko myllystä 1 tynnyrin 9 kap
paa ruista, sekä rakentamaan tokeen, vesipyörän, hammaspyörän (kug- 
hiulet), rällit ja muut laitteet, myös hankkimaan kaksi paria kiviä ja 
kaiken tarvittavan raudan sekä jauhattamaan keväällä, jolloin paras 
vesi on, koko vuoron omistajille koko vuorokauden ja puolen vuoro
kautta puolen vuoron omistajille, mutta syksyllä ei mitään ilman tullia.

Somerolla jouluk. 19. pnä 1842.
(Puumerkillään vahvistaneet nimensä Sylvänän kylästä: Jaakko ja 

Juha Timperi, Heikki Kurki, Juha ja Kustaa. Juote, Mikko Koljo, Matti 
Roto, Matti Näykki ja Matti Edeni (Eeteli), Ollilan kylästä: Matti ja Juha 
Elli (Älli), Matti Hakala, Heikki Haali, Matti ja Matti Olander (omakäti
sesti) Karvia, Topias Haaka, Topias Alitalo ja Juha Pukkila. — Kirjan on 
tehnyt inspehtori Granroth.)

Suomennos.

N:o 2.

N:o 3.
Kaukovalta, Forssan Puuvillatehtaan hist. 97—9.

Kuhalan lahkonmyllyn vuokrasopimus 1845.

Herra tehtailija Axel Wilhelm Wahrenin ilmoitettua tahtovansa 
ottaa huolehtiakseen Linikkalan kylässä sijaitsevan Kuhalan kotitarve- 
myllyn hoidosta ja tulevasta ylläpidosta ehdoin, että hän saisi uudesti 
rakentaa sen mielensä mukaan ja siihen laittaa muitakin koneita ja 
laitteita vastaiseksi hyödykseen, ovat kaikki osakkaat viime vuoden 
syyskuun 10 päivänä pidetyssä yhtiökokouksessa yksimielisesti päättä
neet luovuttaa vastasanotun kotitarvemyllyn ikuisiksi ajoiksi herra teh
tailija Wahrenin vapaaseen hallintaan sekä antaneet allekirjoittaneiden 
toimeksi tätä asiaa koskevan seuraavan sopimuksen tekemisen sanotun 
herra tehtailijan kanssa:

1) Kaksi kiviparia on myllyssä aina kunnossa pidettävä osakkai
den yhteisesti käytettäviksi heinäkuun 10 päivästä syyskuun 1 päivään 
sekä vuoden muuna aikana vuoron mukaan, osakkaiden hyväksymää 
ohjesääntöä noudattaen.

2) Myllyn uudestirakennuksen pitää olla toimeenpantu kahden 
vuoden kuluessa syyskuun 10 päivänä 1844 pidetystä yhtiökokouksesta
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lukien, huomioonottaen, ettei vanhaa myllyä saa hävittää, ennenkuin 
uusi mylly on ehtinyt sikäli valmistua, että vain kouru puuttuu. Tä
hän asti pysyy asia aikaisemmin hyväksytyllä kannalla, mutta heti uuden 
myllyn valmistuttua joutuvat osakkaatkin osallisiksi sen uusista 
oikeuksista.

3) Liesi on laitettava uuteenkin myllyyn, mutta osakkaat antavat 
lämmitykseen tarvittavat halot.

4) Myllymaa ja myllärin rakennukset jäävät kuuluviksi myllyyn, 
mutta yksi tupa ja yksi talli on laitettava ja osakkaiden tarpeisiin käy
tettäväksi aina kunnossa pidettävä

si Osakkaat vapautetaan kaikista niin hyvin itse myllyn kuin mui
denkin tarpeellisten suojain uudisrakennuksista ja korjauksista.

6) Osakkaat eivät tee minkäänlaisia vaatimuksia vanhaan myl
lyyn uuden valmistuttua, vaan tunnustavat sen samoin kuin muutkin 
myllytontilla olevat suojat Herra tehtailija Wahrenille kuuluviksi.

7) Myllynkiviä, jotka tehtailija Wahren taottaa ja aina pitää kun
nossa, ei saa laittaa nykyisiä pienemmiksi eli yhdeksää korttelia kahta 
tuumaa halkaisijaltaan ja kolmea korttelia paksuudeltaan; jotapaitsi 
mylly on siten laitettava, että osakkaat voivat siinä toimittaa survejau- 
hatustarpeensa.

8) Pakottavan tarpeen vaatiessa olkoon osakkailla oikeus vapaasti 
käyttää myllyä lauantai-illasta kello kuudesta sunnuntaiaamuun kello 
kuuteen.

9) Jos syntyisi veden puutetta, on yhtiön kaksi myllynkiviparia 
pidettävä käynnissä muiden mahdollisesti käytännössä olevien laitosten 
edellä.

10) Jos Herra tehtailija Wahren tai hänen oikeudenomistajansa 
laiminlöisi myllyn kuntoonpanon ja sen pitämisen asianomaisessa kun
nossa, on osakkailla oikeus tämän tehtävän toimeenpanoon hänen kus
tannuksellaan.

11) Osakkaat sitoutuvat maksamaan myllärille neljä kappaa ruista 
vuosittain joka vuorolta, mutta jos tapahtuvassa uuden myllyn verotuk
sessa tullia pantaisiin itse myllyn maksettavaksi, sitoutuvat osakkaat suo
rittamaan Herra tehtailija Wahrenille tai hänen oikeudenomistajalleen 
sen tullimaksun, jonka he ovat tähän asti maksaneet korkealle kruunulle.

12) Osakkaille pidätetään oikeus vakuudekseen hakea ja saada 
myllyyn kiinnitys Herra tehtailija Wahrenin kustannuksella.

13) Tätä sopimusta on kirjoitettava neljä kappaletta, joista yksi 
jää Wiksbergin tilalle; toinen toimitetaan säilytettäväksi Kuuston ky
lässä olevalle Salko nimiselle tilalle; kolmas on Jooseppi Juhonpoika 
Saksalla Linikkalan kylässä ja neljäs kappale toimitetaan Herra tehtai
lija Wahrenille.

Tämä kaikki mitä voimakkaimmin vakuutetaan ja nimiemme alle
kirjoituksella vahvistetaan. Tammelassa syyskuun 11 päivänä 1845.

C. E. W etterhoff 
omasta ja valtakirjalla 
Herra teol. Tri Tolpon 

puolesta.

G. Nyman

Jooseppi Juhonpoika Saksa 
(puum.)

Jooseppi Juhonpoika Similä 
(puum.)
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TMA A. D. 1858 W n:o 34.

N:o 4

Loimaan Hirvikosken myllyn vuokrasopimus 1857.

Me allekirjoittaneet tilanomistajat Loimaan pitäjän Hirvikosken 
kylästä teemme täten tiettäväksi, että me Herra Tehtailija Aksel Wil
helm Wahrenille vuokraamme kaksi kylän läheisyydessä sijaitsevaa 
verotullimyllyämme seuraavia ehtoja vastaan:

l:o  Vuokraaja vastaa koko sinä 50 vuoden aikana, jona hän taikka 
hänen oikeudenomistajansa vuokrausta hyväkseen käyttävät, kaikista 
niistä maksuista, jotka myllyistä kruunulle menevät sekä lisäksi suorit
taa meille vuosivuokran, 20 ruplaa hopeana, kaikista 50 vuodesta yhdellä 
kertaa yhteensä tuhat ruplaa hopeana.

2:o Myllynomistajain oikeus vapaaseen kotitarve jauhatukseen 
suodaan, kun he sitä haluavat sekä jauhoihin että surveisiin nähden, 
mikä jälkimmäinen jauhatus kuitenkin on toimitettava yhdellä kertaa 
syksyllä, niin että vuokraajaa vuoden muina aikoina ei sillä rasiteta. 
Mutta jos joku myllynomistaja väärinkäyttää vapaan kotitarve jauha
tuksen oikeuttaan jauhattamalla omanaan toisten viljaa, olkoon hän itse 
siitä kantanut tullin taikka ei, niin hän on menettänyt oikeutensa 
ilmaiseen kotitarve jauhatukseen ja on velvollinen niin kauan kuin hän 
tilaa omistaa maksamaan tullin kaikesta siitä jauhatuksesta, jonka hän 
mahdollisesti toimittaa myllyissä, sekä korvaamaan vahingon.

3:o Jos vuokraaja, jolla on valta, jos hän niin haluaa, rakentaa 
myllyt yhteen ja käyttää vesiputousta hyödykseen, laitattaa suurima- 
ja  vehnämyllyn, niin on myllynomistajilla siinä vuorollaan oikeus val
mistaa tynnyrin kokosuurimoita vuodessa ja samoinkuin ruistakin 
jauhaa kotitarvevehnäänsä, mihin ei kuitenkaan lasketa vehnämyllyn 
käyttöä, josta myllynomistajain on maksettava tulli.

4:o Myllyt, jotka vuokraaja yksin ylläpitää, on vuokra-ajan um- 
peenkuluttua katsottava kuuluviksi hänelle yksinään ja saa hän mie
lensä mukaan viedä ne pois korvaamalla myllynomistajille nykyisten 
myllyjen sekä myllärintuvan ja tien arvon, yhteensä 300 ruplaa hopeana.

5:o Perntötilojen omistajat myöntävät vuokraajalle oikeuden heitä 
enempää kuulematta kiinnittää tämä sopimus heidän omistamiinsa tiloi
hin, minkä lisäksi virkatalonhaltijain velvollisuudeksi tulee hakea sii
hen kuvernöörin vahvistus.

Loimaalla lokakuun 12. pnä 1857.

(Alla paitsi vuokraajan nimeä myös vuokranantajain nimet, useim
mat puumerkein varustetut: Pehr Rönnbäck, Juha Knuutila, Juha
Suni, Tuomas Kitko, Antti Taalikka, Joeli Mattila, Juha Uotila, Matti 
Knuutila. Sopimuksen näköjään kirjoittanut Gust. Lindström, nimis
mies.)

Suomennos.
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Vieremän lahkon papereista. 

Vieremän myllyn vuokrasopimus 1872.

N:o 5.

Me allekirjoitetut luovutamme tämän kautta meille kuuluvan 
Wieremän kotitarve-myllyn, Tammelan pitäjäässä ja kihlakunnassa 
Hämeen lääniä, sanotun myllyn alle kuuluvan kosken osuuden kanssa, 
Tehtaanmestari Thomas Warburton’ille Forssasta, häneltä vapaasti val
littavaksi seur aa villa ehdoilla, nimittäin:

l:ksi Ehdotamme itsellemme oikeuden tullitta myllyä nauttia 
kaikkeen kotitarve jauhatukseemme, olkoon mistä nimestä tahansa, vä
hintäkään ahdingotta isännöitsijän puolelta.

2:ksi Mainitusta myllystä tähän asti kruunulle maksamamme ve
ron sitoudumme vast’edeskin itse suorittamaan.

3:ksi Se neljän kapan suuruinen maksu talolta, jonka Järvenpään 
kyläläiset, Saksan rustholli Linikkalassa sekä Ingin tila Wieremän ky
lässä ovat maksaneet myllärin palkkaamiseksi, on tästä lähin tuleva 
Tehtaanmestari Warburton’ille, kuten kaikki muukin sanotusta myllystä 
ehkä juokseva tulli.

4:ksi Herra Warburton’ille jätämme me nykyisen vanhan m ylly
rakennuksen sekä sen lisäksi 125 hirttä, 50 piirua, 50 lankkua, 6,250 katto- 
pärettä, 12 1!t tolttia pintoja, 25 markkaa rahassa sekä teemme 75 jalka- 
päivätyötä; jota vastoin me kieltäydymme kaikista muista maksuista ja 
kustannuksista, olkoot mistä nimestä tahansa.

5:ksi Kukaan nykyisistä osakkaista älköön myykö mylly vuoro- 
oikeuttansa kenellekään vieraalle henkilölle, sitä ensin tarjoomatta isän
nöitsijälle tahi jollekulle nykyisistä osakkaista.

Näin suostutun todistavat Tammela Toukokuun 26. p. 1872.

Juho Juhonpoika Lassi 
(puum.)

Heikki Heikinpoika Norri 
(puum.)

Juho Jaakonpoika Yli-Jouto 
(puum.)

Alfred Matinpoika Ali-Jouto 
(puum.)

Malakias Matinpoika Horkka 
(puum.)

Juho Pietarinpoika Yli-Tokko  
(puum.)

Kaarlo Pinni

Jaakko Wilhonpoika Tarri 
(puum.)

Erkki Erkinpoika Anttila 
(puum.)

Vihtori Heikinpoika Nikkilä 
(puum.)

Heikki Heikinpoika Ali-Tokko 
(puum.)

Samuli Samulinpoika Mäki-Nikkilä 
(puum.)

Heikki Samulinpoika Tarri 
(puum.)

Kaikki talokkaita Kaukjärven kylästä

Suomennos 1910-luvulta.
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Muuramen myllylahkon papereista.

Korpilahden Muuramen myllyn vuokrasopimus 1881.

Tämän kautta on allekirjoitetut Muuramen kosken, Yläsen Jauho- 
myllyn omistajat ja haltijat sopineet seuraavalla tavalla:

l:si Mylly annetaan siinä hyvässä reilassa kuin se nyt on, nykyi
selle Myllärille Johan Oksaiselle, hoidettavaksi. Kolmen Jauhoparin 
ja yhden ryyniparin kanssa, kolmeksikymmeneksi seihtemeksi (37) vuo
deksi, jonka ajan alla hän saa ylös kantaa siitä Sisään tulevan tullin, 
omaksi hyötykseen, josta myllyn omistajat ei mitään osaa saa vaatia.

2:si Pitää Myllärin omin varoinsa aina pitämän Mylly hyvässä 
reilassa ja myllärin pitää perheineen, kansallisissa oloissa käyttää hy
vin kunniallisesti, jos ei niin ole, niin on Mylläri velvollinen heittämään 
virkansa pois.

3:si Myllyn omistajat on vapaat kaikesta rakennuksesta olkon se 
mistä laadusta hyvänsä. Ainoastaan ruumilleen ulos menevästä verosta 
ei ole vapautta, vaan pitää Lahkokunta sen maksaman niinkuin tähän
kin asti.

4:si Ei saa mylläri ylöskantaa, lahkokunnasta mitään palkkaa.
5:si Jos niin tapahtuisi että mylly vahinkon kautta palaa, niin 

pitää myllärin sen uudestaan ylös Rakentaa, jonka tähden myllärin pitää 
vakuuttaman ja vakutuksella pitämän myllyn Yleisessä maalais palo- 
vakuutos seurassa, Ja maksaman Ihte vakuutos rahan, jota vastaan 
Mylläri saapi Yksin ylöskantaa vakuutos summan, ei kuitenkaan ennen 
kuin on mylly valmis täydessä reilassa, jos mylläri tahtoo ennen ulos 
rahat, niin laittakoon luotettavan takauksen lahkokunnan vakuudeksi, 
myllyn kelvollosesta valmiiksi tulosta.

7:si Pitää Lahkokunnan Saada myllyssä jauhoja Silloin kuin tule
vat jauhokkeinensa ilman tullita, niin myös, talon vaarit ja muorit jotka 
eläkettä talosta saapi, pitää jauhoja ilman tullita saada.

8:si Jos Mylläri rikkoo tätä Kauppaa vastaan eli heittää huoli
mattomaksi tahi pitää sopimattomia apumiehiä eli renkiä, niin on tämä 
Kauppa kohta rikottu, Ja mitätöin ja on mylläri velvollinen heittämään 
viran pois, Ja meillä valta panna uusi mylläri, hänen Sijaansa. Huo
limattomuus ymmärretään Sillä tavalla että mylly on huonossa reilassa.

6:si Sitten kuin mylly on jo  vanhuuttaan niin peräti riutunna, 
että ei enää parantelemisesta auta, niin sitten pitää Lahkokunnan mylly 
uudesta pykäämän. Jolloin myös mylläri niinkuin ainakin vastaa ratas
ten rautain ja kivien puolesta. Jollei vanhat olisi uuteen myllyyn kel- 
paavia.

Josta täten vakuutetaan Muuramessa 1 päivä Marraskuuta 1881.

N:o 6.

(Alla 12 nimeä)
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Painettu, SS:n arkisto.
N:o 7.

Me allekirjoittaneet, Kyröskosken itärannalla olevien Keskisen ja 
Alisen myllyn osakasten Kesäkuun 21 p:nä 1897 Wiljakkalan kappelin 
Hietaniemen tilalla pitämässään kokouksessa tähän toimeen valittuina 
valtuutettuina vuokraamme täten tehdasyhtiö Hammaren ja kumppa
nille tahi sanotun yhtiön oikeuden omistajille viideksikymmeneksi (50) 
vuodeksi mainittujen osakasten omistamat, Kyröskosken itärannalla ole
vat Keskiset ja Aliset vesimyllyt nykyisine ja  tulevine etuinensa ja 
oikeuksinensa seuraavilla ehdoilla:

l:si. Vuokraajat rakentavat meille samalle rannalle ja pitävät kun
nossa yhteisen, kaksi kiviparia sisältävän vesimyllyn sekä paikkaavat 
myllärin ja osakkaat saavat siinä vapaasti ja tullittomasti heidän kes
kenään suostumillaan jauhatusvuoroillansa kaikenlaisen jauhatuksensa 
toimittaa niin kuin tähänkin asti.

2:si. Edellämainittua paitsi maksavat vuokraajat vuotuista veroa 
kahdeksankymmentä kahdeksan (88) markkaa tasan jaettavaksi kum
mankin myllyn osalle, jotka rahat osakasten valtuuttama henkilö saa 
kunkin arentivuoden lopussa nostaa sanotun yhtiön konttoorista Kyrös
koskella.

3:s. Sen ajan, mikä osakkaiden jauhatuksesta yli jää, saavat vuok
raajat käyttää myllyä hyväksensä tullin jauhatusta varten.

4:s. Jos ei vuokra-ajan kuluttua uutta vuokra sopimusta tehtäisi, 
ovat vuokraajat tahi vuokraajain oikeuden omistajat velvolliset myllyt 
uudestaan erilleen rakentamaan nykyisille paikoilleen, jcs osakkaat niin 
tahtovat.

5:s. Jos vuokraajat tahi heidän oikeutensa omistajat vararikon tahi 
jonkin muun senlaisen syyn tähden eivät voisi palkata mylläriä eivätkä 
kunnissa pitää myllyä, jää se sellaisenaan osakasten omaksi.

6:s. Yhteisen myllyn rakennus ja korjausaikoina on vuokraajain 
toimitettava osakkaille jauhattamisen tilaisuus vapaasti jossakin muussa 
myllyssä Kyröskoskella, jos silloin jotakin l o m a a  haittaa syntyisi 
jauhatukseen nähden.

7:s. Jos vuokra-ajan loputtua siinä tapauksessa, ettei uutta vuok
rasopimusta tehtäisi, syntyisi erimielisyyttä vuokraajain tahi osakasten 
kesken myllyjen uudestaan erilleen rakentamisesta, ratkaistaan asia 
siten, että vuokraajat suorittavat kummankin myllyjen osakkaille yh
teensä viisi tuhatta (5000) markkaa ja ovat sitten vapaat niitä uudel
leen rakentamasta jättämällä myllyjen tilat ja vesivoiman vapaaksi.

Tämä vuokrasopimus on vuokraajain puolelta sitova vasta silloin, 
kun mainittu toiminimi on saanut nykyään hakemansa oikeudet uitto- 
koron ja puuhiomon rakentamiseen sanotulle rannalle sekä viidenkym
menen vuotisen vuokraoikeuden tahi palstatila oikeuden siihen maa
palstaan, joka mainitulta rannalta nykyään on Hämeenkyrön Pappilasta 
vuokraajain nautittavana erityisen kontrahdin mukaan.

Vuokraaja saa oikeuden omalla kustannuksellansa meitä enempää 
kuulematta hankkimaan ja saamaan tälle vuokrakontrahdille tarpeelli
sen laillisen kiinnityksen.

Kyröskosken Keskisen ja Alisen myllyn vuokrasopimus 1897.
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Tätä vuokrakontrahtia on kirjoitettu kaksi yhtäpitävää kappaletta, 
toinen osakkaille, toinen vuokraajalle.

Hämeenkyrössä, Kyröskoskella Heinäk. 30 p. 1897.
August Hietaniemi. Kustaa Jokela.

Valtuutetut.
Edelläolevaan kontrahtiin olemme tyytyväiset ja  otamme sen täyt

tääksemme. Kyröskoskella Elokuun 3 p:nä 1897.
Hammaren ja Kumpp.
K:ta J. E. Hammaren.

Ylläolevan vuokrasopimuksen on Kuvernöörin virasto vahvistanut 
viideksikymmeneksi vuodeksi 18 p:ltä Lokakuuta 1897, joka sanottu pää
tös säilytetään Kyröskosken tehtaan konttoorissa.

N:o 8.
Mv. J. Mäkinikkilällä Tammelan Kaukijärvellä. 

Lempään myllyn vuokrasopimus 1903.

Me allekirjoittaneet otamme myllymme mylläriksi Jaakko Erkin- 
poika Lempään seuraavilla ehdoilla:

1. Mylläri saapi myllyn sekä pärehöylän nykyisessä kunnossaan ja 
tulee hänen vuokra-aikana pitää omalla kustannuksellaan nämä käyttö
kuntoisina, vastaanotossa ja luovutuksessa toimitetaan tarkastus. — 
Vastaanotossa saapi mylläri ruuhien laitosta varten varatun lankku- 
tapulin, yhden väkikangen ja 14 kivihakkua.

2. Asunnokseen saapi mylläri kaksi asuinhuonetta sekä elukoi- 
tansa varten nykyisen ulkohuonerivin, tullen hänen pitää nämä asian
mukaisessa kunnossa.

3. Nautittavakseen saapi mylläri myllylle erikseen lohkaistun maan.
4. Vuokra-aika 15 vuotta.
5. Vuokraa maksaa mylläri 225 mk vuodessa (1/11 ja 1/5). Mylläri 

vastaa myllystä menevistä ulosteoista ja palovakuutusmaksuista.
6. Lahkolaiset käyttävät tullia vastaan. Pärehöylää on meillä 

oikeus käyttää omiksi tarpeiksemme ilman vuokraa ja on Järvenpään 
talollisilla Kalle Jaskalla ja Matti Tapanilla oikeus vuosittain siinä 
tehdä kolme syltää päreitä kumpikin. Talokas J. K. Lassi on niinikään 
oikeutettu omiksi tarpeikseen tekemään päreitä tullen hänen osaltaan 
antaa aineita pärehöylän kunnossapitoon. Pärepuitten sydämet jäävät 
myllärin omaksi.

7. Vuokraajan tulee antaa takaus.
8. Mylläri olkoon oikeutettu käyttämään vesivoimaa muuhunkin 

laitokseen, jos ei tällä kenenkään oikeutta loukata.
Tammelan Kaukijärvellä 25. 4. 1903.

(Alla Norrin, Ylitokon, Pinnin, Mäki-Nikkilän. Heikki Tarrin, Y li- 
joudon, Alitokon, Horkan ja Saukoniemen isäntien nimet sekä Alijoudon 
talon puolesta Tammelan kunnan edustaja.)
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Mylläri K. Laurilalla. 

Lammin Kuurikan myllyn vuokrasopimus 1906. 

Väli Kirja

Täten luovutamme meidän omistamamme Kuurikan kylän koti 
tarve jauhomyllyn lO.si vuodeksi seuraavia ehtoja vastaan.

1.si Maksaa mylläri vuosittain nimellis verona jauhattaa meidän 
jauhatuksemme ja jos me tarvitsemme häntä työhön, me maksamme 
hänelle maarian päivästä — mikon päivään 1.50 p loppuna vuonna 1.25 
penniä päivältä talon ruassa ja 3.me lahti päivää.

2.si mylläri tulee olla myllyn rakennuksessa yhtenä miehenä, vaan 
hänen tulee tehdä sisä värkki ja ometta rakentaa meidän hankkimista 
aineesta.

3.si Mylly on jätettävä täyteen moitettomaan kuntoon pois läh
teissä tarkastuksen mukaan.

4.si Saapi mylläri heinä maan niistä kun ennenki, karjan laidun 
vanhankartanon laitumella maksamalla vuosittain 20. mrk. vanhankar
tanon omistajalle.

5.si poltto puun saa mylläri kautta metsän viallista ja maahan 
kaatunutta. Leppä ja kataja ei ole rajoitettu 2.si vuotta toisen l.si vuosi 
toisen maalta uutis maata viljelläkseen rajotetun alan kuusen karsimista 
juurelta sahalla eikä kirveellä ja rajotettu määrä haapoja aita tar
peekseen.

6.si Mylly on auki sulusta pidettävä Kesäkuun 15. p. Elokuun 15.ta 
päivään.

7.si Vuokra aika alkaa Maaliskuun 14 p 1906. Ylös sanomus mo
lemmin puolin hyvissä ajoin ilmoitettava ja kalastus jojessa ja jojen 
suussa järven puolella. Lammilla Maalisk. 10. p. 1906.

Sebastian Silen Oskar Laurila
Myllär Kustaa Laurila

N:o 9.

N:o 10.
Oy. Ferrarian arkistosta Loimaalla.

Loimaan Hirvikosken Ylisen myllyn vuokrasopimus 1908.

Tällä avonaisella välikirjalla vuokraamme me allekirjoittaneet osak
kaina ja omistajina Loimaan joen ja Hirvikosken varrella sijaitsevassa 
niin kutsutussa Ylisen eli Taivaan myllyssä siitä tänäpäivänä pidetyssä 
osakas kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti tehdastoiminimelle 
Aktiebolaget Ferraria mainitun yhteisen myllymme myllytonttineen sekä 
kaikkine vesioikeuksineen viideksi kymmeneksi (50) vuodeksi luettuna 
tästä päivästä seuraavilla ehdoilla ja välipuheilla.

1) Pidätämme itsellemme kaiken sen oikeuden myllyn, myllyton- 
tin ja vesioikeuden suhteen kuin meille tätä nykyä kuuluu Keisarillisen 
Turun Hovioikeuden kesäkuun 26 päivänä 1906 antaman lain voiman 
voittaneen tuomion nojalla tai muutenkin voipi kuulua, joten ainoastaan
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käyttöoikeus myllytonttiin koskineen jääpi vuokraajille, mutta meille 
tätä nykyä kuuluva omistusoikeus yhä edelleenkin meille pidätetään.

2) Vuokraajat ovat oikeutetut täten vuokraamansa oikeuden kanssa 
menettelemään mielensä mukaan sekä siis koskeen rakentamaan niitä 
laillisia laitoksia tahansa sen mukaan kuin heidän tarpeensa vaativat 
ehdolla ettei kosken vesivoimia näitten vesilaitosten kautta pilaannu 
tulevaisuudessa.

3) Tulorahana suorittavat vuokraajat meille kaksisataa (200) mark
kaa kustakin kokonaisesta nykyisestä vuorosta, mikä raha on meille 
suoritettava sen mukaan kun allekirjoitamme tämän välikirjan ja jääpi 
tämä summa meille siinäkin tapauksessa että tämä välikirja yhdestä tai 
toisesta syystä loppuisi ennen määrätyn vuokra-ajan umpeen kuluttua.

4) Vuokra-aikana on meille vuotuisesti suoritettava vuokraa kah
deksankymmenen (80) markan jälkeen kokonaisesta vuorosta ja  on tämä 
vuokra maksettava konttoorissamme Hirvikoskella puolet 1 päivänä elo
kuuta ja toinen puoli 1 päivänä helmikuuta.

5) Vuokraajat suorittavat kaikki koskesta ja  myllystä vuokra- 
aikana menevät verot ja maksut.

6) Vuokraajat ovat velvolliset viimeistään yhden vuoden kuluessa 
siitä kuin asianmukainen lupa on vesilaitosten uudestaan rakentami
seen myönnetty sopivalle paikalle Hirvikosken kylässä pohjois-puolelle 
kosken rakentamaan ajanmukainen myllylaitos varustettuna tarpeelli
silla kivillä kelvollisten jauhojen ja kaikenlaisten ryynien valmistamista 
varten. Tässä myllyssä olemme oikeutetut tullitta jauhattamaan vilja- 
tarpeemme ei kuitenkaan enempää kuin kolmesataa (300) hehtolitraa 
kokonaista vuoroa kohti. Vuokraajien on velvollisuus koko vuokra-ajan 
pitää myllynsä kunnossa samaten kuin myllyille vievän tienkin ja pidä
tämme itsellemme oikeuden saada vaadittaessa etuoikeudella käyttää 
myllyä niiden suhteen, jotka tässä haluavat tullia vastaan jauhattaa tai 
valmistaa ryyniä.

7) Niille meistä, jotka sen haluavat, ovat vuokraajat velvolliset 
vuokra-aikana hankkimaan vapaan jauhattamis- ja ryynien valmista- 
misoikeuden Vesikosken myllyssä niin kauan kuin sitä on olemassa.

8) Vuokraajat ovat velvolliset kunnes uusi myllylaitos tulee täy
teen kuntoon pitämään huolta siitä että nykyinen mylly on käyttökun
nossa ja että siinä saamme vapaasti jauhattaa sekä valmistaa ryyniä 
ylempänä mainitun määrän mukaan.

Tällä aikaa olemme myös oikeutetut samaten käyttämään Hirvi
kosken myllyä jos niin haluamme.

9) Vuokraajien tulee sopia nykyisen myllärin kanssa, joten me 
pääsemme vapaiksi kaikesta vastuusta hänen suhteensa siinä tapauk
sessa että hän tämän sopimuksen johdosta yhdessä tai toisessa suhteessa 
joutuisi kärsimään vahinkoa.

10) Verotalojen omistajat myöntävät vuokraajille oikeuden heitä 
enempää kuulematta hakea ja voittaa kiinnityksen heidän tiloihinsa tä
män vuokra välipuheen vakuudeksi sekä tätä varten heille jättämään 
tarpeelliset saantikirjat minkä ohessa virkatalojen haltijat sitoutuvat 
vuokraajien kustannuksella hankkimaan asianmukaisen vahvistuksen 
tälle välipuheelle.

11) Vuokraajat ovat oikeutetut meitä enempää kuulematta siirtä
mään vuokraoikeutensa toiselle henkilölle tai yhtiölle.

12) Jos meille jollakulla muulla kuin edellä mainitun Hovioikeu-
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den tuomion perusteella kuuluisi osaa Hirvikosken koskeen niin seuraa 
tämäkin oikeus tätä kauppaa.

13) Jos vuokraajat laiminlyövät velvollisuutensa myllyn kunnossa 
pitämisen suhteen tai me muuten jäisimme myllyoikeutemme tai jau- 
hattamisoikeutemme vailla niin pidätämme itsellemme vapaan oikeuden 
vuokraajien kustannuksella asettamaan vanhan myllymme muhineen 
kuntoon käytettäväksemme.

14) Vuokra-ajan loputtua ovat vuokraajat velvolliset meille raken
tamaan samanlaisen myllyrakennuksen ja ruuhen kuin nykyiset ovat 
tai meille rahassa maksamaan kaksituhatta markkaa minkä ohessa va
paa käyttöoikeus myllytiehen on meille ainaisiksi ajoiksi myönnettävä.

15) Tätä kontrahtia on kirjoitettu kahdessa kappaleessa toinen 
vuokraajille ja toinen myllyn osakkaille säilytettäväksi pappilassa.

Näin suostutuksi ja sisääntulorahat kunkin osan mukaan saaduksi 
vakuutamme Loimaan pappilassa, 7 päivä helmikuuta 1908.

Chr. Sjöblom. 
Pappilan puolesta 

2 vuoroa 
Jalmari Ala-Seppälä 

Seppälän kylästä 
1 V4 vuoroa 

Maurits Kurppa 
Ala-Puntarin talon omistajien 

valtuuttamana llt vuoro 
Anton Frantsi 

V< vuoroa 
Oskari Koskinen 

Alinissilä V2 vuoro 
Emil Ylimikola 

1h  vuoro 
Juho Aro Iso-Tuomola 

V4 vuoro 
Oskar Ala-Tuomola 

Vs vuoro 
(puum.)

Juhan Tuomola 
1 vuoro

T. Yli-Seppälä 
Seppälän yksinäitä 

1 1U vuoroa 
Maurits Kurppa 

Kurpan ja Prunkan 
omistaja l:si vuoro 

Kustaa Ylipuntari 
,!i vuoro

Konstantin Ylinissilä 
V2 vuoroa 

Kalle Lyly Alamikola 
1li vuoro 

Fabian Kylähulmi 
l/t vuoro 

Kaarlo Ylituomola 
Vs vuoro 

Vilho Martti 
Vs vuoro 

Anshelmi Isohulmi 
Vs vuoroa

Valtakirjan nojalla F. Kylähulmi

Tähän välipuheeseen olemme tyytyväiset. Paikka ja aika kuin yllä

Aktiebolaget Ferraria 
kautta Ossian Procope 

valtakirjan nojalla

Toinen vuokrakirja, joka on allekirjoitettu marrask. 13. pnä 1908, 
koskee samaa myllyä ja on viidennestä kohdasta lähtien jotenkin saman
lainen kuin edellä julkaistu. Tulorahat ja vuotuisvuokra vain olivat 
suuremmat (ks. s. 323). Allekirjoittajat: Juha Piki (omist. 2 tilaa ja 4 myl- 
lyvuoroa), Kalle Juva (3 vuoroa), Kaarlo Inki (2 vuoroa), Heikki Mäkelä 
(Vs vuoroa) ja Emma Mäkitalo (omisti 2 tilaa ja IV2 vuoroa).
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l:s i Oskari Lehtinen rakentaa myllyn uudestaan, alaosan kivestä 
ja  yläosan puusta. Puut laittavat (=  tuovat) myllyn osakkaat. Tarvit
tavat kivet rikkoo urakoitsija ja osakkaat vedättävät paikalle. Ura
koitsija rakentaa myllyn itse ja laittaa myllyyn itse kaksi kiviparia ja 
ryynimasiinan. Myllyn tarpeisiin saa vanhan myllyn kaikkine tarpei
neen käyttää. Myllyn tulee olla valmis marraskuun 1 päivänä 1908. 
Urakoitsija pitää myllyn täydellisesti käyttökunnossa omalla kustan
nuksellaan ja käyttöajan täydessä käyntikunnossa.

2:si Myllyn osakkaat suorittavat 6 päivää työssä kosken perkauk
sessa kutakin osuutta kohti.

3:si Myllyn tammi siihen kuuluvine vesiluukkuineen tulee raken
taa niiden vahvistettujen määräysten mukaan, jotka tarkastuksen pai
kalla toimittanut koski-insinööri antaa.

4:si Myllyn osakkailla on oikeus käyttää kaikki viljansa vapaasti 
myllyssä kukin vuorollaan. Ryynimasiinassa saa käyttää vaan omiksi 
tarpeikseen kukin osakas paitsi osakkaat Fredrik Perttu-Suomi ja Fred
rik Kyläkatila saavat käyttää masinassa omaa viljaansa yli oman tar
peenkin. Käyttöajalla tulee talon pitää omaa viljaansa käyttäessä mies 
myllärin apulaisena. Kukin osakas saa vuorollansa myöskin käyttää 
puitansa päreiksi ja on mylläri pärehöylän syöttäjänä, saaden siitä palk
kaa korkeintaan 2 mk päivältä. Päreiden teosta tulleet jäännökset jää
vät myllärin omiksi.

(Allekirjoittanut 9 lahkon jäsentä.)

N:o 11.

Kiukaisten Harolan myllyn vuosikertomus 1908.

N:o 12.

Eurakosken Lännenpuolen myllyn vuokrasopimus 1932.

1. Vuokraaja pitää myllyrakennuksen kunnossa koneineen ja kat
taa sen pohjoispuolisen kattopuoliskon osakasten ilmaiseksi antamilla 
päreillä.

2. Kun vuokraaja tekee uuden vesirattaan, antavat osakkaat sii
hen maksutta puuaineen, ei kuitenkaan akselia.

3. Jos patolaitos tulee vuokra-aikana uudelleen laitettavaksi, ottaa 
vuokraaja sen laittamiseen osaa Vio osalla. Osakkailla on kuitenkin oikeus 
määrätä, milloin padon teko katsotaan tarpeelliseksi.

4. Myllyyn johtavan tien pitävät osakkaat kunnossa.
5. Myllyrakennus ja siinä olevat koneet ja laitteet tulee vuokraa

jan heti vakuuttaa tulipalon varalta täydestä arvosta ja maksaa vuok
raaja vuosittain vakuutusmaksun samoin kuin muutkin mahdolliset ve
rot ja ulosteot vuokra-aikana.

6. Mikäli myllyä käyttävässä vesiväylässä mahdollisesti tehtävät 
patoukset tai muut asianomaisista riippumattomat esteet ja syyt aiheut
taisivat häiriöitä tai keskeytyksiä myllyn käymisessä, eivät osakkaat ole
26
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vuokraajalle eikä vuokraaja osakkaille korvausvelvollisia täten mahdol
lisesti aiheutuvista tappioista.

7. Myllyssä on kaksi kiviparia ja ohranryynikone, jotka vuokraaja 
pitää kunnossa. Vuokraajan tulee lisäksi laittaa myllyyn ja pitää kun
nossa pärehöylä.

8. Kukin myllyn osakas saa suhteellisesti osuutensa suuruuden 
mukaan omistamaansa tai hallitsemaansa yhtä kokonaista vuoroa kohti 
käyttää eli jauhattaa myllyssä ilman palkkiota 200 hl viljaa vuodessa, 
josta määrästä lU osa eli 50 hl saa käyttää ensin samoin ilman tullia 
ohrankuorimakoneessa ryyneiksi ja sitten maksuttomasti jauhattaa.

Jos vuokraaja laittaa myllyyn kaurankuorimakoneen, saavat osak
kaat tehdä siinä kokonaista vuoroa kohti 10 hl kauranryyneiksi vuo
dessa tullitta. Myllyä tulee osakasten saada siinä järjestyksessä kun 
sinne saapuvat. Vuokraajan on osakkaan käytöstä tehtävä merkintä 
käyttäjän vastakirjaan ja omaan kirjaansa. Pärehöylässä osakkaat saa
vat maksutta tehdä päreensä.

9. Vuokra-ajan päätyttyä 1/6 1942 jättää vuokraaja myllyn kaik
kine koneineen ja laitteineen hyvässä käyntikunnossa osakkaitten hal
tuun korvauksetta.

N:o 13,

Korpilahden Korpijoen myllyn vuokrasopimus 1937.

1) Vuokra-aika kestää 20 v. alkaen 15/5 1937.
2) Vuokra 1500:— ja maksettava 2 kertaa vuodessa tammi- ja 

heinäkuussa lahkokunnan määräämälle henkilölle. Jos vuokra jää mak
samatta, raukeaa edelläoleva vuokrasopimus ilman muuta.

3) Vuokraajalle kuuluu vesioikeus koskessa padon korkeuden 
ollessa sellaisen kuin se maaherran päätöksessä 6/2 1922 määrättiin, 
uudestaankin rakennettuna. Vuokraaja saa vuokrakontrahdeissa 1/2 
— 1912 ja  27/3 — 1914 mainitut tonttialueet niissä mainittuine etuineen, 
rakennukset saa vuokraaja sellaisessa kunnossa kuin ne nyt ovat.

4) Vuokran antajat ovat velvolliset Korvaamaan vuokraajan teke
mät parannukset vuokra-ajan päättyessä. Vuokraaja on velvollinen 
pitämään laitoksen sellaisessa kunnossa kuin se nyt on, muussa tapauk
sessa on hänen maksettava korvaus.

5) Vuokraaja on oikeutettu laittamaan myllyyn ja tontille sellai
sia muutoksia kuin haluaa, ilman vuokran antajia kuulematta.

6) Vuokraaja on oikeutettu siirtämään vuokrakontrahdin puhdas- 
maineiselle henkilölle.

7) Jos pato ja  vesioikeuksia vastaan syntyy riitaisuuksia, vastaa 
vuokran antajat siitä.

8) Vuokrakontrahdin saa vuokraaja kiinnittää vuokranantajia kuu 
lematta.

9) Vuokran antajat ovat velvolliset luovuttamaan tarpeelliset asia
kirjat tarvittaessa.

10) Vuokraaja, vuokran antajat toimittavat tulo- ja lähtökatsel- 
muksen parannuksien ja rappeutumisen selville saamiseksi.

(14 allekirjoitusta)



403

Kiukaisten Harolan myllyn vuokrasopimus 1938.

l:ksi. Oskari Lehtinen pitää myllyn edelleen hyvässä kunnossa 
omalla kustannuksellaan sekä jättää vuokra-ajan päättyessä laitteet hy
vässä kunnossa osakkaille. Myllyssä tulee olla 2 paria jauhatuskiviä ja 
ohrankuorimakone sekä pärehöylä.

2:ksi. Osakkaat saavat edelleen vapaasti maksutta jauhattaa Tu
kiinsa ja kauransa, mutta ainoastaan omaksi tarpeeksi tarvitsemansa 
n.k. masiina-tavaran. Mutta jos myllyn osakkaat ostavat viljaa tai tuo
vat sitä jauhatettavaksi esim. ulkopuolella Harolan kylää omistamiltaan 
mailta, ei vuokraajan tarvitse tätä viljaa maksutta käyttää, tähän ei 
kuulu kuitenkaan ostettu maissi.

3:ksi. Käyttövuoro-ajallaan tulee kunkin osakkaan pitää miestä 
myllyssä myllärin apuna.

4:ksi. Osakkaat saavat käyttää myllyn luona olevaa pärehöylää, 
jonka voukraaja pitää kunnossa. Vuokraajan tulee hankkia höylälle 
syöttäjä, jonka palkan maksaa kukin osakas siltä ajalta, kun höylä hä
nen laskuunsa on käynnissä. Höylästä jäävät sydänpuut ja lastut saa 
vuokraaja.

5:ksi. Jos myllyyn tulee osakkaita lisää mahdollisen käräjöinnin 
kautta tai muuten, ei vuokraaja ole velvollinen jauhattamaan heidän 
viljaansa maksutta. Vuokraajalla on oikeus, jos tarpeelliseksi katsoo 
siinä tapauksessa, että oikeus esim. määräisi tai antaisi oikeuden jo l
lekulle mainitun myllyn osuuteen sanoa irti ja peruuttaa tämä vuokra
sopimus, ei kuitenkaan ennen kuin 6 kuukautta on irtisanomisesta ku
lunut.

Muuten on kummankinpuolinen irtisanomisaika tällä vuokrasopi
muksella 5 vuotta.

(12 allekirjoittajaa, kylässä ei olekaan enempää taloja.)

N:o 14.





K Ä Y T E T Y T  LÄHTEET.

VALTIONARKISTO.

Tilikirjasarja.

Myllyveroluettelot n:oissa 127 (Turun, Kokemäenkartanon ja Hämeen 
läänit v. 1585), 128 (kruunun tullimyllyt Helsingissä v. 1586), 475 (Häme 
v. 1633), 3428 (Raaseporin lääni v. 1587), 3442 (Porvoon lääni v. 1589), 
3660 (samoin v. 1633), 4248 (Hattulan kihlakunta v. 1586), 7795 (Turun ja 
Porin lääni v. 1797), 8002 (Uudenmaan ja Hämeen lääni v. 1670), 8067 
(samoin v. 1693), 8077 (samoin v. 1697), 8112 (samoin v. 1707), 8230 (samoin 
v. 1738), 8478—8479 (samoin v. 1797), 8507 (samoin v. 1802) ja 9552 (Vaa
san lääni v. 1797).

Maakirjat n:o 2401 a (Pirkkala v. 1589), 8231 (Uudenmaan ja Hämeen 
lääni v. 1739), 8395 (samoin v. 1777), 8404 (samoin v. 1779), 8416 (samoin 
v. 1782) ja 8424 (samoin v. 1784).

Hämeen suostuntaveroluettelo v. 1797 n:ossa 8479.

Tuomiokirjat.

Etelä-Suomen laamannintuomiokirja öö 1 (v. 1603— 1615).
Kihlakunnantuomiokirjat bb 11 (Hollolan ja Porvoon tuomiokunnat 

v. 1684— 1686), cc 1—3, 6—8, 10, 18, 22, 23 ja 66 (Halikon ja Piikkiön tuo
miokunnat v. 1623— 1749), ee 2—6 (Hattulan ja Hollolan tuomiokunnat 
v. 1622— 1657), kk 10 (Maskun, Mynämäen ja Vehmaan tuomiokunnat 
v. 1691— 1693), mm 59 (Ala-Satakunnan ja Vehmaan tuomiokunnat v. 
1730), nn 1, 2, 4—7, 11, 13, 31, 34 ja 48 (Ylä-Satakunnan tuomiokunta v. 
1623— 1738), nn 62 (samoin v. 1584—1667), rr 1—10 (Pohjanmaa v. 1626— 
1658), rr 11— 13, 18, 21, 23, 24, 27, 29—31 ja 33 (Pohjois-Pohjanmaa v. 
1661— 1696) sekä ss 1—3 (Etelä-Pohjanmaa v. 1659— 1675).

Uudenmaan ja Hämeen läänin maanjako-oikeuksien tuomiokirja 
n:o 46 (v. 1787).

Muita kokoelmia.

Hauhon henkikirja v. 1832.
Uudenmaan lääninhallituksen arkisto: Handlingar rörande säg- och 

mjölqvarnar i Nylands och Tavastehus Iän I—II (=  Myllyasiakirjoja).
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Topographica, Hauho: Juhana Laurinpojan selostus Vihavuoden 
myllyistä v. 1651.

Sekalaisia jäljennöksiä I: myllyjä koskevia asiakirjoja v. 1604.
Kongliga Abo Hofrätts domar, sentenser m.m. 1623—1723.
Caloanderin kokoelma: myllyasiakirjoja v. 1833-—1875.
Laguksen kokoelma, n:o 93 ja 149.
L. Kepilän keräykset: Karstulan Vahanka ja Loimaan Vesikoski.
Suomen asutuksen yleisluettelo.

MAANMITTAUSHALLITUKSEN ARKISTO ( =  M A ).
V:n 1845 ja 1875 maakirjoja. —  Tabell öfver M jöl- och Säg-qvarnar 

uti Tavastehus Län enligt uppgift för är 1843. — Eräitä isojakokarttoja.

TURUN M AAKUNTA-ARKISTO ( =  T M A ).
Lääninhallitukseen ja  -konttoriin tulleita myllyasiakirjoja.

JOKIOISTEN KARTANOIDEN ARKISTO.
Jockis handlingar (=  JH).

KANSALLISMUSEON ARKISTO (—  K M ),
Toini Niemimaa, Kuvaus Kangasniemen kansanomaisista raken

nuksista, 1937.

HAUHON KIRKONARKISTO.
Hauhon kirkonkirjat 1692—1930.

SANAKIRJASÄÄTIÖN ARKISTO ( =  SS).
Sanastajassa 1929—30, 8 ja  1937, 31 julkaistujen myllytiedustelujen 

vastaukset, n:ot 133, 235; vastausten joukossa asiakirjoja.
Lahko-sanan tiedusteluihin 1927 tulleet vastaukset, n:ot 19, 78, 136, 

204. Virittäjän tiedusteluihin 1920 tulleet vastaukset. — Erinäisiä sa
nastoja. — Eino Lepistön käsikirjoitus »Pohjoissatakuntalainen jalka- 
mylly».

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN K AN SAN 
TIETOUS ARKISTO ( =  SKS).

E. A. Virtasen keräykset Vienan-Karjalasta ja Inkeristä.
Kokoelma kansan merkkipäivistä.

HÄM ÄLÄIS-OSAKUNNAN KOTISEUTUARKISTO.
Hannu Voipaalan tutkimus Somemiemen yhteiskunnallisista oloista 

(1936).

EESTI RAHVA ARHIIV ( =  ER Ä ), Tartto.
Sanastoa ja muuta muistitietoa.
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NORDISKA MUSEET ( =  NM), Tukholma.
Kirjallisuutta ja perimätietoa.

RUOTSIN KAMARIARKISTO.
Sandbergska samlingen. Kokoelma Qwarnar, sarjassa FF. 

KUNGLIGA BIBLIOTEKET, Tukholma.
Käsikirjoituskokoelmista J. J. Nordströmin tutkimus »Om qwarnar».

ERÄIDEN M YLLYLAHKOJEN ARKISTOJA
Hämeestä ja Satakunnasta. Asiakirjoja maist. P. Kyytiseltä ja T. 

Vuorelalta.



Kirjallisuusluettelo.

Lähdekokoelmia ja hakuteoksia.

Arwidsson, A. I., Handlingar tili upplysning af Finlands häfder. III, VI, 
XIII. Tukholma 1846—58. (=  AH)

Bidrag tili Abo stads historia. Första serie I, II, IV, XIII. Helsinki 1884.
v. Bonsdorff, Carl Gustaf, Debiterings- och beskattnings-verket särdeles 

uti Abo och Björneborgs Iän med Alands höfdingedöme I— II. Turku 
1833.

Diplomatarium Suecanum I—VI. Tukholma 1829— 1921.
Ekman, Fredrik, Systematisk Sämling af utdrag utur Gällande Författ- 

ningar rörande ecclesiastisk- och skole-skaterne uti Stor-fursten- 
dömet Finland. (Painopaikkaa ja -aikaa ei mainittu.) (=  Ekman, 
Systematisk samling)

Hausen, Reinh., Finlands medeltidsurkunder, samlade och i tryck utgifna 
af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen. I—VIII. Helsinki 1910—
1935. (=  FMU)

—  Bidrag tili Finlands historia. I tryck utgifna af Finska statsarkivet 
genom Reinh. Hausen. I—V. Helsinki 1881—1917. (=  Bidrag)

—  Registrum Ecclesiae Aboensis eller Abo Domkyrkas svartbok. 
Helsinki 1890. (=  REA)

Hellquist, Elof, Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922.
Holmbäck, A ke — Wessen, Elias, Svenska landskapslagar. Tolkade och 

förklarade för nutidens svenskar. I—III. Tukholma 1933—40.
Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan 1555—1556. 

Todistuskappaleita Suomen historiaan V. Julkaissut Kustavi 
Grotenfelt. Helsinki 1894.

Leyonmarck, C. Ü., Register öfver — Samling af Riksdags Beslut — 
ifrän är 1731 (Stiernmanin kokoelmain hakemisto). Tukholma 1820. 
(=  Leyonmarck, Register)

Modee, R., Utdrag utur alle ifrän den 7 decemb. 1718 utkomme Publique 
handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publicationer, 
som riksens styrsel samt inwärtes hushällning och författningar i 
gemen, jämväl och Stockholms stad i synnerhet angä. I—XV. Tuk
holma 1730— 1829. (=  Modee, Utdrag)

1734 vuoden laki. Helsinki 1896.
Schlyter, C. J., Samling af Sveriges gamla lagar. Corpus juris Sueo- 

Gotorum antiqui. Lund 1822—77.
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Stichaeus, Joh. Fredr., Sämling af Bref, Förklaringar och Föreskrifter. 
Helsinki 1840.

v. Stiernman, A., Alla Riksdagars och Mötens Besluth samt arfföreningar, 
regements-former, försäkringar och bewillningar, som pä allmenna 
riksdagar och möter ifrän är 1521 intil är 1727 giorde, stadgade 
och bewiljade äro; med the för hwart och ett ständ utfärdade 
allmenna Resolutionen I—III. Tukholma 1728—33. (=  Alla Riks
dagars och Mötens Besluth)

Suomen kielen muistomerkkejä III, 1. Kristoffer kuninkaan maanlaki. 
Suomeksi kääntänyt Abraham Kollanius. Julkaissut Martti Rapola. 
Helsinki 1926.

Suomen maantieteen käsikirja. Helsinki 1936.
Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja XXIV. Helsinki 1940.
Suomen tärkeimpien koskien luettelo. Hydrografisen toimiston julkaise

ma. Helsinki 1911.
Suomenmaa, maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja I, 

III, IV, VII. Helsinki 1919—25.
SöderwaU, K. F., Ordbok öfver svenska medeltids-spräket I—II. Lund 

1884—1918.
Utdrag ur Abo stads dombok IV, XIII. Turku 1905.
Virittäjä 1897, 1900, 1902, 1903, 1905, 1911, 1920 (tiedustelu jalkamyllyistä 

s. 129— 131).

Muuta kirjallisuutta.
Aaltonen, E., Jauho- ja sahamyllyt. Suomen Kulttuurihistoria III. Jyväs

kylä 1935.
—  Jokioisten teollisuuslaitokset. Teoksessa Jokioinen 1631— 1931. Fors

sa 1931,
—  Kansanomaisen myllylahkolaitoksen taantumisen syistä. Suomen 

Osuustoimintalehti 1939, 12.
— Kyläyhteiskunta isojaosta alkaen. Suomen Kulttuurihistoria IV. 

Jyväskylä 1936.
— Lounais-Hämeen vanhoista myllyistä. Forssa 1937. (=  LH)
—  Mustialan vanhinta historiaa. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja mu

seoyhdistyksen vuosikirja VI. Forssa 1930.
— Mylly erämaassa. Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä XII. Fors

sa 1931.
—  Ypäjän Levä, vanha ryhmäkylä. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja 

museoyhdistyksen vuosikirja VII. Forssa 1931.
— Nurmijärven vanhoista myllyistä. Teoksessa Uusimaa II. Jyväs

kylä 1934. (=  Nurmijärvi)
— Paikallinen itsehallinto ennen kunnallislaitoksen syntyä. Suomen 

Kulttuurihistoria II. Jyväskylä 1934.
—  Sammatin myllyistä. Kotiseutu 1932. Forssa 1932. (=  Sammatti)
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Aaltonen, E., Vanhan Forssan elämää I. Forssa 1932.
— Valaistusta Lounais-Hämeen talousoloihin (1571-vuoden hopeavero- 

luettelo). Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosi
kirja III. Forssa 1927.

Ahlqvist, August, De vestfinska spräkens kulturord. Helsinki 1871.
Allardt, Anders, Borgä sockens historia I. Helsinki 1925.
— Borgä läns sociala och ekonomiska förhällanden ären 1539—1571. 

Helsinki 1898.
— Liljendal sockens historia. Helsinki 1935.
A x  (Ailio), J. E., Kansatieteellinen kuvaus ulkohuonerakennuksista L o- 

pella. Kansatieteellisiä kertomuksia IV. Helsinki 1896.
de Belidor, Bernh. F., Architecture Hydraulique etc. Pariisi 1737—53.
Berg, Gösta—Svensson, Sigfrid, Svensk bondekultur. Tukholma 1934.
Bergroth, Gustaf Johan, Anmärkningar om Qvarnstensbrott. Turku 1801.
Brofeldt, P., Selostus Kokemäenjoen pato- ja nuottakalastuspaikkojen 

omistus- ja käyttöoikeudesta. Maataloushallituksen tiedonantoja 
257. Helsinki 1938.

Bunge, G. F. von—Toll, Esth- und livländische Brieflade I. Tallinna 
1856.

Carenius, Ephraim, Physico-oeconomisk Beskrifning öfwer Hwittis sokn. 
Turku 1759.

Costiander, Malakias, Jaako Kyröskosken Poltissa kerran (Malakias 
Kostjanterilta). Helsinki 1845.

Cramer, G., Müllerei. Teoksessa Handwörterbuch der Staatswissenschaft 
VI. Jena 1925.

Daumann, Alfred, Das Mühlengewerbe in Sacnsen in der Zeit vom 11. 
bis zum 19. Jahrhundert. Würzburg—Aumühle 1934.

Den österbottniska byn. En samling minnesbilder. Helsinki 1943.
Ehdotus uudeksi vesioikeuslaiksi. Komiteanmietintö. Helsinki 1939.
Erixon, Sigurd, Nägot i byliv i Dalarne. I Landskommunernas tidskrift 

1925, 5.
— Skultuna bruks historia II. Tukholma 1935.
Fabritius, Ernst, Myllyteollisuudesta ja viljakaupan oloista Suomessa. 

Kansantaloudellisen Yhdistyksen Toimituksia. Toisen sarjan 4:äs 
vihko. Porvoossa 1896. Esitelmiä Kansantaloudellisessa yhdistyk
sessä 1 ja 2.

Finne, Jalmari, Tammelan kihlakunnan tuomiokirjat kaksisataa vuotta 
sitten. Teoksessa Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen 
vuosikirja I. Forssa 1924.

Florin, Frans Edvard, Försök tili framställning af läran om qvarnar, 
med fästadt afseende ä 1734 ärs lag. Helsinki 1848.

Forsman, Jaakko, Suomen lainsäädännön historia. I. Helsinki 1896.
Fosslund, Karl Erik, Med Dalälven. Del II, bok IV.
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Furuskog, Jalmar, De värmländska järnbruken. Filipstad 1924.
Förklaring, ingifven tili Kongi. Kammar- Collegium rörande Rättigheten 

af Husbehofs- Qwarners inrättande under samma Tak, som de til 
Tulltägt. Nyköping 1802.

Gardberg, John, Kimito bygdens historia I: 1. Tidsäldrar och öden intill 
är 1721. Turku 1944.

Gebhard, Hannes, Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571. Bidrag tili 
kännedom af Finlands natur och folk 49. Helsinki 1890.

Gebhard—Rahola, Suomen osuustoiminnan oppikirja. 5. painos. Hel
sinki 1938.

Granlund, Johan, Familj och gärd. Teoksessa Gruddbo pä Sollerön. 
Tukholma 1938. (=  Granlund, Gruddbo pä Sollerön)

Granö, J. G., Asutus. Suomen maantieteen käsikirja. Helsinki 1936.
Gran, Fredrik, Om kostholdet i Norge indtil aar 1500. Oslo 1927.
Gustafsson, Alfred A., Maanjaot ja kylämuodostumat Varsinais-Suo

messa keskiajalla. Maanmittaus 1935.
Gödel, Vilhelm, Bergmansliv pä 1870-talet. Tukholma 1937.
Haataja, Kyösti, Maaoikeus I. Helsinki 1936.
— Suomen maanvuokraoikeus. Porvoo 1934.
— Vanhojen myllytilojen maarekisteriin merkitseminen. Lakimies 

1939, 5.
— Eräitä näkökohtia varhaisempien järven laskemista koskevien 

säännöksien tulkinnassa. Lakimies 1939, 3.
— Maa- ja vesioikeudellisia tutkielmia. Helsinki 1943.
Halila, Aimo. Iitin historia. Helsinki 1939.
— Teollisuusyhtiöitten alkuhistoriaa. Teoksessa Yhteiskunnallisen jär

jestäytymisen historiaa. Jyväskylä 1939.
Hallenberg, J., Svea Rikes historia under Konung Gustaf A dolf den 

Stores Regering V. Tukholma 1796.
Hallens, Johan Samuel, Werkstäte der heutigen Künste VI. Leipzig 1779.
Harden, Atte, Orimattilan pitäjä. Lahti 1923.
Harmaja, Leo, Miten Suomen maatalous menetti tullisuojeluksensa. Yh

teiskuntataloudellinen Aikakauskirja 1922. Helsinki 1922,
—  Suomen tullipolitiikka Venäjän vallan aikana I. Helsinki 1920.
Hartman, Torsten, Borgä stads historia I—III. Porvoo 1906—08.
Harva, Uno, Suomalaisten ja sukukansojemme ajanlasku. Teoksessa

Kalevalaseuran vuosikirja 18. Porvoo 1938.
— Varsinais-Suomen henkistä kansankulttuuria. Varsinais-Suomen 

historia III, 1. Porvoo 1935.
Heikinheimo, Ilmari, Lääninkamreeri P. G. Svinhufvud. Historiallinen 

Aikakauskirja 1936.
Herkepaeus, Christopher, Historisk och oeconomisk Beskrifning öfwer 

Hauho sokn uti Tavastland. Turku 1756.
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Hildebrand, Hans, Sveriges Medeltid, Kulturhistorisk skildring I— III. 
Tukholma 1884— 1903.

Hirsjärvi, Tarmo, Jokioisten taloudellisista oloista 1750-vaiheilla. Teok
sessa Jokioinen 1631— 1931. Forssa 1931.

Holmbäck, Äke, Kvarnkomissionerna enligt kungl. breven den 13 april 
1697. En studie i svensk vattenrätt. Tukholma 1914. (=  Holmbäck, 
Kvarnkomissionerna)

Hormia, Yrjö, Pyhämaan—Pyhärannan 300-vuotisvaiheet. Rauma 1939.
Hülphers, Abr., Samlingar tili en Beskrifning öfwer Norrland. Femte 

saml. 3. Bandet om Lappmarken. Uusintapainos. Tukholma 1922.
— Samlingar tili en Beskrifning öfwer Norrland. Fierde Sämlingen om 

Angermanland af A. A:son Hülphers. Vesteräs 1780.
Hämäläinen, Albert, Keski-Suomen kansanrakennukset. SKS:n Kansa

tieteellisiä kuvauksia II. Helsinki 1930.
— Alkukantaiset elinkeinot. Suomen Kulttuurihistoria I. Jyväskylä 

1933.
Häyhä, Johannes, Kuvaelmia Itä-Suomen vanhoista tavoista. Kesäaska

reet. Helsinki 1898.
Häkansson, Olof, Tili frägan om äldre vattenverks rätt tili vatten. Jern- 

kontorets annaler 10. Upsala 1936.
Ihre, Joh., Glossarium Suiogothicum. Upsala 1769.
Itkonen, T. I., Eteläpohjalaisen talon kalustoa 1700-luvulla. Suomen mu

seo 1925. Helsinki 1926.
— Pyhämaan vanhoja rakennuksia. Kansatieteellinen arkisto II: 5.

Forssa 1937.
Jaakkola, Jalmari, Suomen varhaishistoria. Porvoo 1935.
— Suomen varhaiskeskiaika. Porvoo 1938.
Jalkanen, K. J., Rautalammin vanhan hallintopitäjän historia. Helsinki 

1900.
Johansen, Paul, Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter. Ver

handlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft X XIII. Tartto 
1925.

Johansson, Pehr, Allmogeliv i Göinge. Trelleborg 1920.
Juel, Carl Axel, Om mantalspenningarna I. Qvarntullens beviljande 1625. 

Tukholma 1844.
Jutikkala, Eino, Kartano- ja rälssitalonpojat Jokioisissa 1700-luvulla. 

Teoksessa Jokioinen 1631— 1931. Forssa 1931.
—  Läntisen Suomen kartanolaitos Ruotsin vallan viimeisenä aikana 

I ja II. Helsinki 1932. (=  Jutikkala, Läntisen Suomen kartanolaitos)
— Asutuksen leviäminen Suomessa 1600-luvun alkuun mennessä. Suo

men Kulttuurihistoria I. Jyväskylä 1933.
— Kirjallinen ja kansanomainen traditio Hämeessä v. 1604 tapahtu

neesta luonnonmullistuksesta. Historiallinen Arkisto XLVI. Hel
sinki 1939.
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Jutikkala, Eino, Itähämäläinen kartanoyhteiskunta. Teoksessa Hämeen- 
maa 2. Hämeenlinna 1932.

— Asutuksen ja väestön historiaa. Suomen maantieteen käsikirja. 
Helsinki 1936.

— Kartanoyhteiskunta. Suomen Kulttuurihistoria II. Jyväskylä 1934.
— Sääksmäen pitäjän historia. Jyväskylä 1934.
— Kosken ja Lammin yhteiskuntaoloja viime vuosisadalla. Teoksessa

Kaikuja Hämeestä IX. Tampere 1929.
— Vääksyn kartanon historia. Helsinki 1939.
— Suomen talonpojan historia. Porvoo 1942.
Juvelius (Juva), Einar W.. Sysmän pitäjän historia I. Lahti 1925.
Jääskeläinen, Viljo, Pohjois-Laatokan kaloista ja kalastuksesta.
Kaasalainen, Väinö V., Pyhäjärven nuottakalastuksesta. Teoksessa Kau

komieli VIII. Viipuri 1937.
Kahila, Esa, Piirteitä Asikkalan kyläelämästä. Teoksessa Hämeenmaa 6. 

Hämeenlinna 1939.
Kahma, J.. Myllyteollisuutemme. Sen kansantaloudellinen merkitys ja 

kehitysmahdollisuudet. Helsinki 1922.
Kalima, Jalo, Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Hel

sinki 1936.
Kalke, K., Muistelmia oloajaltani Isossakyrössä 1898—1916. Vaasa 1916.
Kallio, K. E., Kokemäen myllyistä. Teoksessa Vanhaa Satakuntaa. Vam

mala 1943. (=  Vanhaa Satakuntaa)
— Kuvauksia Kokemäen vanhan kansan työstä ja elämästä. Vam

mala 1943.
Kallio, V. J., Halikon historia. Forssa 1930.
Kalm, Pehr, Westgötha och bahusländska resa förrättad är 1742. Tuk

holma 1746.
Karttunen, K. 1., Elämää ja oloja Liedossa 1500- ja 1600-luvuilla. Teok

sessa Liedon historia. Toimittanut Einar W. Juvelius. Turku 1931.
Kaukoranta, Toivo, Värtsilän seudun asutuksesta ja teollisuudesta. Hel

sinki 1935.
Kaukovalta, K. V., Forssan Puuvillatehtaan historia 1847— 1934. Hämeen

linna 1934.
— Hämeen läänin historia I—II. Hämeenlinna 1931.
— Pirkkalan heimo- ja keskiaika. Tampere 1934.
— Suomen maalaiskuntien kunnallisen itsehallinnon historia. Hel

sinki 1940.
Keksintöjen kirja. Maatalous ja ravintoaineet. Porvoo 1939.
Kerkkonen, V., Janakkalan historia. Hämeenlinna 1931.
Keyland, N., Svensk allmogekost I. Tukholma 1919 (usein lyhennetty viit

teissä: Allmogekost).
Klein, Ernst, Runö. Folklivet i en gammal svensk by. Tukholma 1924.
Koehne, Carl, Das Recht der Mühlen bis zum Ende der Karolingerzeit,
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Untersuchungen zur Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 
herausgegeben von Otto Gierke. Heft 71. Breslau 1904. (=  Koeh- 
ne, Das Recht der Mühlen)

— Die Mühle im Rechte der Völker. Beiträge zur Geschichte der 
Technik und Industrie. Jahrbuch des Vereines Deutscher Inge
nieure. Fünfter Band. Berliini 1913. (=  Koehne, Die Mühle im Rechte)

Koijärvi. Pitäjänkuvaus. Forssa 1924.
Kokkonen, Heikki, Elimäen pitäjän historia I. Kouvola 1927.
Kontturi, Hulda, Kyrön jokivarren kylien ammattilaisista. Teoksessa 

Kyrönmaa III. Forssa 1933.
Korhonen, Arvi, Suomalaisten vanhasta ajanlaskusta. Helsinki 1915.
Koroma, Eero J., Tarvasjokelainen »summaseppä». Teoksessa Varsinais- 

Suomen maakuntakirja 4. Turku 1931.
Koskimies, Juho, Lapuan pitäjään historia. Oulu 1908.
Kovero, Martti, Teollisuus ja teollisuuspolitiikka. Porvoo 1934.
— Suurteollisuuden synty ja kehitys. Suomen Kulttuurihistoria IV. 

Jyväskylä 1936.
Kotiseutututkimus-kursseilta Ikaalisissa 1915. Tampere 1915.
Kriinitz, Johan Georg, ökonomisch-technologische Encyclopädie XXV. 

Berliini 1804.
Kuusi, Sakari, Hollolan pitäjän historia. Porvoo, I 1935, II 1936.
Kyröskosken myllyjen vuokrasopimus (otsikoton, 2-sivuinen). Tampere 

1898.
Könönen, Aulis V. A., Pohjois-Karjalan kruununkalastukset. Suomen 

kalatalous, nide 4. Helsinki 1917.
Lampen, Ernst, Suomea ristiin rastiin. Helsinki 1916.
Lang, J. N. —  Haataja, Kyösti, Jakoperusteesta kylässä. Helsinki 1931.
— Omistusoikeudesta Suomen vesiin. Porvoo 1932.
Laurila, Vihtori, Olli Kymäläinen. Teoksessa Kalevalaseuran vuosikirja 

19. Porvoo 1939.
Leinberg, K. J., Bidrag tili kännedomen af värt land. Helsinki 1885—94.
Lepistö, Eino, Pohjoissatakuntalainen jalkamylly. Kotiseutu 1935, 4.
Leuku, Paavo, Pirkkalankylän mylly laulu ja vähän muutakin kylän 

myllyoloista entisaikaan. Teoksessa Tampere, tutkimuksia ja 
kuvauksia II. Tampere 1935.

Levander, Lars, Livet i en Älvdalsby före 1870-talet. Tukholma 1914.
Liakka, Niilo, Maatalous. Suomen Kulttuurihistoria IV. Jyväskylä 1936.
Lilius, A., Tilattoman väestön oloista Kuopion läänissä. Tutkimuksia ta

loudellisista oloista Suomen maaseuduilla. Vihko 4. Helsinki 1889.
Lundskog, Johan, Försbergs socken och Möldals kvarnby under gängna 

tider. Göteborg 1921.
Luukko, Armas, Kansanomaisen yhteistoiminnan jäljillä. Yhteishyvä 

29. 9. 1939.
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Luukko, Armas, Lohtajan vanhoista kansanomaisista yhteiskuntamuo
doista. Teoksessa Vanhaa Lohtajaa (Kyrönmaa IV). Vaasa 1938. 
(=  Luukko, Lohtaja)

Lähteenoja, F., Kokemäenjoen siian- ja lohenpyynnistä. Virittäjä II. 
Helsinki 1886.

Malmi, Hugo, Suomen koskista. Oma maa I. Porvoo 1920.
Manninen, Antti, Taito ja toimi. Helsinki 1856.
Maunola, Jalm., Vesivoimat, niiden merkitys ja käyttö. Porvoo 1930. 
Melander, K. R., Suomen ynnä Käkisalmen läänien ja Inkerin veroista 

vuosilta 1617—1634. Historiallinen Arkisto XIV. Helsinki 1896.
—  Ruotsin hallituksen asutustoiminnasta maassamme 1500-luvun lop

pupuolelta 1600-luvun keskivaiheille. Historiallinen Arkisto X XX V . 
Helsinki 1926.

— Vuokraukset ynnä talojen lyhennykset Suomessa, Käkisalmen lää
nissä ja Inkerissä vuosina 1617—34. Historiallinen Arkisto XVI, 1. 
Helsinki 1900.

M(eurman), A(gathon), Veroista Suomessa. Kansanvalistusseuran toimi
tuksia XVII. Helsinki 1878.

Mikkola, Edvard, Kylästä ja kylärahilta. Hämeenlinna 1936.
Moring, K. A., Om vattenverk enligt finsk rätt I. Rätten tili strömfall.

Helsinki 1908. (=  Moring, Om vattenverk I)
Moszynski, Kazimierz, Slavernas Folkkultur I. Tukholma 1936.
Murto, T. G., Lappeen pitäjän historia II. Lappeenranta 1929.
Mänty, Arvo, Rovaniemeläisiä elintapoja 1700— 1800-lukujen vaihteessa.

Teoksessa Jouko III. Helsinki 1937.
Nikander, Gabriel, Allmendewasser und -wiese in den Dorfschaften 

von Schwedisch-Österbotten. Folk-liv 1938, 1. Tukholma 1938. 
(=  Nikander, Allmendewasser)
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LYHENNYKSIÄ.

Arkisto- ja kirjallisuusluetteloissa mainittujen lyhennysten lisäksi 
on käytetty mm. seuraavia lyhennysmerkintöjä: 

hist. =  historia, 
ker. =  keräelmä. 
khl. =  kihlakunta, 
kok. =  kokoelma, 
ks. =  katso, 
kär. =  käräjät.
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niistä ei olekaan kirjallisuusluettelossa lyhennysosoitusta.
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Kertojia.

Sanakirjasäätiön kokoelmista on käytetty seuraavia, prof. E. A. 
Tunkelon 1927 (Sanastaja n:o 3) lahko-tiedusteluun saapuneita vastauksia: 
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Herman Koivuvaara ja Ville Mäkelä. Virroilta Aleksi Mesimäki ja 
Svante Poukka, Kuorevedeltä Br. Neuvonen, Jämsästä ja Koskenpäästä 
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Savola ja Arvo Mäkinen, Laihialta Santeri Seppälä (Jakkulankylästä), 
A. Lehtinen ja V. Kotkanen sekä Töysästä Erkki Peltonen. — Joutsasta 
Rich. Osk. Lindberg.

Vesimyllytiedusteluun 1929 (Sanastaja 1929— 1930, n:o 8) saapuneista 
vastauksista:

Perniöstä M. A. Knaapinen, Perttelistä Alli Jansen, Nousiaisista 
Frans Leivo, Ruskolta ja Laitilasta Olavi Heikkilä, Ruskolta Paavo Pero, 
Yläneeltä, Pöytyältä, Aurasta, Vahdolta ym. A. Aliheikonen, Tarvas- 
joelta Mikko Vanhatalo ja Kalannista Juho Leino sekä Kustaa Valo. — 
Kiukaisista Ida Sainio, Kiikoisista U. Jakkinen, Punkalaitumelta Hilja 
Moisio, Vampulasta S. Vuorio, Huittisista Sv. Vuorio ja Verner Väinölä, 
Tyrväästä Väinö Turunen ja Frans Törmä (Lopen kulmalta), Kokemäeltä 
Verner Väinölä, Hämeenkyröstä Emmi Isokauppila, Martti E. M ylly- 
harju ja Aina Holmström, Viljakkalasta A. Bergius ja P. Säkki, Ikaalisista 
T. E. Laakso (Kyröskoskelta) ja Kalle Uusitalo, Kyröskoskelta Matti Rau
nio, Kankaanpäästä F. M. Leppihalme ja J. Mäkelä, Ulvilasta ja Noormar
kusta F. J. Eklund, Mouhijärveltä O. Vahlroos sekä L. V. Lenni- 
Taattola. — Lohjalta Maria Österberg (Viitasaarelta käsin), Lapinjärveltä 
Jenny Hemmilä, Pukkilasta R. Ollila, Iitistä Maria Salpala ja Orimatti
lasta J. L. Helenius. — Somerniemeltä Olga Keihäs, Somerolta Hilma 
Niinisaari, Sääksmäeltä Anni Helminen ja Oskari Kallio, Hauholta ja 
Luopioisista N. Leppäniemi, Hauholta, Janakkalasta ja Lopelta Art
turi Vallinheimo, Hauholta (Juntulasta) E. Keskitalo, Längelmäeltä Edla 
Juusela ja Aug. Toivonen, Orivedeltä S. Erkkilä, Pirkkalasta K. Jaakkola 
sekä Virroilta (Toisvedeltä) Frans Viitanen ja Nastolasta P. Tuomen-
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oja, Hollolasta E. Keskitalo ja Edv. Mäkelä, Hollolasta ja Asikka
lasta Matti Hietala, Pertunmaalta Fabian Rinne, Kuhmoisista J. A. 
Kaukola, Jämsästä Kalle Nieminen. — Jämsästä ja Korpilahdelta Raimo 
Nieminen, Korpilahdelta Hannes Salomaa, Muuramesta Hannes Hieta
nen, Koskenpäästä J. Valkeajärvi, Petäjävedeltä V. Karhumäki, Keu
ruulta ja Multialta Johannes Kylmälä, Multialta myös Toini Hirvenlahti, 
Pihlajavedeltä, Virroilta, Ruovedeltä ja Ähtäristä Emil Raitoaho, Jyväs
kylän pitäjästä Anselm Kuokkanen, Laukaasta (Leppävedeltä) Ivar 
Salonen, Äänekoskelta Arvi Hirvinen, Äänekoskelta ja Suolahdesta E. J. 
Savolainen, Konnevedeltä, Hankasalmelta ja  Sumiaisista J. E. Hytönen, 
Karstulasta ja Kivijärveltä Julius Viljanen, Kivijärveltä myös Albin 
Immonen ja Juho Lyytinen (Kannonkoskelta). — Ähtäristä Toimi Kes
kinen, J. A. Mäkinen ja J. O. Savola, Seinäjoelta Juho Jouppi ja Matti 
Aalto, Kuortaneelta K. L. Hynnilä, Laihialta Viljo Kotkanen ja Iida 
Mäki, Evijärveltä Matti Purola, Lappajärveltä (Alapäästä) J. Loukola, 
Kälviältä Kalle Haapaniemi, Alavieskasta A. Verronen, Nivalasta K. 
Vilkuna ja Haapavedeltä Aug. Karsikas ja Emmi Koskinen.

Omista keräelmistä:
Lounais-Hämeen, Nurmijärven ja Sammatin pitäjistä mainitaan 

kertojat vastaavissa kirjasissa (ks. kirjallisuusluetteloa). — Seuraavassa 
mainitaan ammatilta vain myllärit.

T.l. Koskelta ja Marttilasta Juho Kustaa Saarinen. Metsämaalta 
mylläri Salminen. Suomusjärveltä K. Juselius (Sammatista).

Pusulasta Kalle Lauren. Mäntsälästä ja Pornaisista mylläri Lehti
nen (Nurmijärven Nukarin myllyltä).

Punkalaitumelta: Kalle Hellä, Eemil Isomäki, ent. mylläri Juho 
Jylhä, Juho Lähti, mylläri Lundberg, mylläri Otto Mattila, Aukusti 
Mäkitalo, Oskari Mäntysaari (Huittisista), Oskari Rantanen, Kalle Reini, 
Vilho Tuominen, Tilda Virtanen, K. Visuri. Avustajana rovasti V. Mi- 
konmäki ja opett. J. Kovanen. — Huittisista Kustaa Salkinkoski ja Kalle 
Keskinen. — Kiukaisista Harolan mylläri Oskari Lehtinen, Esa Mikkola 
ja Viljo Suomela.

Virroilta Edvard Niemi. Hauholta Anttilan isäntä Puutikkalasta. 
Tuuloksesta Eero Eerola. Lopelta Toivo Mäkelä, Sääksmäen Valkeakos
kelta S. Syrjänen (Urjalasta). Lammilta Kuurikan mylläri K. Laurila ja 
K. Kesäjärvi. Hartolasta Joel Haapakoski ja Jere Reini (Paasosta). 
Pertunmaalta: Joel Haapakoski, Juho Mattila (Veenpäästä), Otto Paro
nen, mylläri Martti Ravander, Pentti Sipilä (Niemelä), Jalmari Vekkeli 
(Heikkilästä). Korpilahdelta: Hilja Kauppi, ent. mylläri Lindroos, Väinö 
Naapuri, Kalle Pekkanen, Kalle Tissala. Muuramesta Hautala vanhempi, 
Hannes Hietanen.

Laihialta J. E. Hyötyniemi. — Juvalta Matti Laitinen (Hatjalasta). 
— Suistamolta Ruben Nirvi. — Virosta O. Kollist ym.



KORJAUKSIA.

Oikaisu tai lisäys painettu, mikäli mahdollista, vinokirjäimin.
Siv.
17 viitteessä 12 mantalspenningarrm.

- 21 » 18 Hartmanin teos: Borgä stads historia.
31 24 r. ylh. Gammelbacka.
33 30. r. » Sattialassa.
36 22. r. » kotitarvemyllystä oli ainakin 401 (eikä 411).
38 viitteessä 58 Varsinais-Suomessa sekä Satakunnassa yht. 600 (eikä 612).
40 pääotsikosta poistetaan sanan yhteismyllyjen edestä I-merkki.
49 viitteessä 21 haltijaa vailla olevan erämaan valtaus —
49 » 22 Itägöötanmaan lain RK 8:3 (eikä 6:3).
50 » 23 Uplannin lain KK XXII, Södermanlannin lain RK XXI, 

Helsinglannin lain RK XVII, V estmanlannin lain RK XXXII.
53 » 32 Pohjan pit. laamanninkär. — Näsijärv. seud. asutushistoriasta.
54 » 24 Ruotsin hallituksen asutustoiminta.
58 30. r. ylh. Rapolan, Voipaalan ja Valion kylien —
59 viitteessä 42 »HedenHös»-sanaa —
81 » 78 1868-asetuksen 16. §:n mukainen menettely.
83 15. r. ylh. Kalmarin neunostopäätös —
87 viitteessä 90 viimeistä ed. rivi: valtiovarainhoitaja Oxenstierna.

105 » 7 Abraham Kollanius —
106 » 10 talollinen Krusi —
122 9. r. ylh. jokainen yhteismyllyn osakas —
140 viitteessä 98 viimeinen rivi: olagl. budit och olagt ständit —
149 18. r. ylh. jolloin lohkotut tai halatut osakastalot —
151 28. r. » Tammerkosken kylälle —
167 12. r. » Itä-Uudellamaalla —
174 viitteessä 166 viimeinen rivi: Sääski: Suomalaisista kirkkoveneistä ja 

-matkoista.
178 » 176 De värmländska jämbruken —
185 16—17 r. ylh. Kuusjoella 1854 tehdystä sopimuskirjasta käy selville, että 

Immolan kylän Haalin tilan jne.
197 viitteessä 38 viimeistä ed. rivi: aiheuttivat ensimmäiseksi jne.
204 25. r. ylh. oli oikeassa suhteessa kunkin myllyosuuden suuruuteen.
207 9. r. » Vöyrin Lälaksin mies —
213 21. r. » 1853 Kuusjoella tehdyssä —
» 31—2 r. ylh. vakuutettiin, »että Raketa Ja ylös pitää Työs ja Kostanuxes 

osansa Jälkeen Ikuisixi aijoixi» — (vrt. faksimileen siv. 193).
234 14. r. ylh. Kiireisinä mj/llpkausina —
259 viitteessä 196 6:nnella rivillä: Jonas Stolts minnen —
267 6. r. ylh. sivuviittaus: 325.
268 viitteessä 216 Tourujoki (eikä Tourunjoki).
288 » 291 Kannasten myllyssä —. Alaviitteessä 292 sivuviittaus 228.
314 IV:n luvun alaotsakkeessa: Myllyn vuokrauksen kehitys.
» viitteessä 372 Johansen.

339 5. r. ylh. maaseudun asukasluku samana ajanjaksona kasvoi n. 526.000 
henkeä.

344 17. r. » vielä 1848:n säädös —
344 viitteessä1 45 Serlachiuksen teoksen sivuviittaus 35.
379 taulussa 22 kahden talon lahkojen summan pitää olla 50 (eikä 20) sekä vii

meisten sarakkeiden otsake: Osakkaiden jakaantuminen 1 2 
3 4 5 6 7 8 9:ään kylään.

381 taulussa 24 ovat numerorivit, jotka osoittavat lahkoon kuuluvien talonnume- 
roiden määrän, joutuneet pois pitäjää osoittavalta kohdal
taan siten, että viimeinen (28 8 3 2) pitäisi nostaa ensimmäi
seksi (Keurun riviin) ja seuraavat siirtää sijansa alemmaksi.

Kun tähän laitokseen on uudestaan painettu sivut 1—16, 145—146, 159—160, 
165—166, 171—172 sekä 405—422, on niihin voitu korjata väitöskirjakappaleissa 
esiintyvät virheet. — Virallisen vastaväittäjän tri Eino Jutikkalan lausunto tiede
kunnalle on julkaistu Historiallisessa Aikakauskirjassa 1944, 3.



DIE WESTFINNISCHEN GEMEINMÜHLEN. 

Sozialgeschichtliche Untersuchung.

Einleitung.

Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich auf Westfinnland, unter dem 
hier die alten historischen Provinzen Eigentlich-Finnland, Uusimaa, Häme und 
Satakunta sowie Süd- und Mittel-Pohjanmaa zu verstehen sind. Den Bauern 
gemeinsame Mühlen hat es zwar auch andernorts in Finnland gegeben, aber 
Westfinnland ist das älteste und eigentliche Gebiet der Mühlengemeinschaften, 
aus dem obendrein am meisten einschlägige historische Quellen vorliegen. — 
Neben dem Urkundenmaterial haben als Wissensquellen in reichlichem Masse 
auch Erinnerungen gedient, in erster Linie um zu erweisen, dass die Ent
wicklung in den Tätigkeitsformen der Mühlengemeinschaften bis in unsere Zeit 
organisch gewesen ist, aber auch um solche Verhältnisse aufzuklären, über 
die die historischen Urkunden keinen genügenden Aufschluss geben. Infolge 
der Kriegverhältnisse ist die Benutzung der Quellen ungleichmässig und 
unvollständig gewesen. — Über den Bau der Mühlentypen und die reiche 
Nomenklatur der Einzelheiten ist in die Untersuchung nur eine kurze Ein
führung aufgenommen worden, da eine volkskundliche Darstellung dieser Dinge 
eine Aufgabe für sich wäre. Da die Gemeinmühlen fast hundertprozentig 
Wassermühlen waren, ist den Windmühlen nicht viel Aufmerksamkeit zuteil 
geworden.

Historische Belege für westfinnische Wassermühlen gibt es frühestens aus 
dem 14. Jahrhunbert. Nach sprachlichen Zeugnissen muss die Wassermühle in 
Westfinnland schon am Ende des 13. Jahrhunderts bekannt geworden sein, 
da jene Vorrichtung als mylly bezeichnet wurde, bevor im Schwedischen die 
Formen möllu und myllu durch die aus dem Gotischen stammenden Wörter 
kvaern, quern verdrängt wurden. — Bis zum Ausgang des Mittelalters, etwa 
1524, kennt man etwa hundert sichere Wassermühlen aus dem westfinnischen 
Gebiet, in dem sich feste Dorfbesiedlung und Ackerbau schon hatten ausbreiten 
können. Erst aus den fünfziger Jahren des 16. Jahrhunderts stammen die 
ersten Belege für Wassermühlen in Pohjanmaa und Savo.

Fast die Hälfte jener mittelalterlichen Wassermühlen waren bäuerliche 
Gemeinmühlen, die übrigen waren hauptsächlich dem Adel und der Kirche 
gehörende Allodialmühlen, die man in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
als Zollmühlen, später auch als Steuermühlen zu bezeichnen begann. Nach 
mitteleuropäischem Begriff und Brauch suchte man auch für die finnischen 
Allodialmühlen das Vorrecht auf das Mahlen des von den Bewohnern in der 
Umgebung geernteten Korns zu gewinnen, und demgemäss begann man die 
Ausschaltung der für den Hausbedarf benutzten bäuerlichen Mühlen zu fordern. 
In Schweden erliess man darüber im 15. Jahrhundert Verfügungen, aber aus 
Finnland liegen keine sicheren Angaben darüber vor, ob jene Erlasse hier eine
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Einschränkung in der Anwendung der für den Hausbedarf benutzten Mühlen 
bewirkt haben. Zwar waren über die Mühlen eines so badeutenden Mühlen
zentrums wie Valkeakoski unter den Bauern und Rittergutsbesitzern über 100 
Jahre Streitigkeiten im Gange, und der grösste Teil der örtlichen Mühlentätigkeit 
fiel den Adligen in die Hände, aber sie gründete sich stark auf den Grundbesitz. 
In Finnland ist das in Mitteleuropa allgemeine Mühlenbann- bzw. Bann- oder 
Zwangsrecht nicht zur Herrschaft gelangt, vielmehr konnte sich die bäuerliche 
Mühlentätigkeit trotz allen Hinderungsversuchen fortsetzen, obgleich sie mit 
Steuern belegt wurde.

Im Zusammenhang mit der Reformation beschlagnahmte die Krone fast alle 
der Kirche gehörenden Allodialmühlen. Auch entsprach es der Wirtschaftspolitik 
Gustaf Wasas, dass die Krone sich geeigneter Stromschnellen bemächtigte und 
an ihnen Mühlen für den Bedarf der Bewohner ihrer eigenen Festen und Güter 
wie auch der Umgebung errichteten. Besonders rege war diese Tätigkeit in den 
fünfziger Jahren des 16. Jahrhunderts, als das Wassermühlenwesen sich nach 
Ostfinnland ausbreitete. Mancherorts wurden die bäuerlichen Hausbedarfsmühlen 
schon damals von den Kronmühlen verdrängt. Dieselbe Tendenz setzte sich 
unter Johann III. fort, in einer Zeit, als man bewusst nach dem Mühlenrecht 
(kvarnregale) der Krone strebte. Die Ergebnisse waren indes in Finnland 
schwach; es gab so wenig Kronmühlen, dass sie die eigene Mahltätigkeit der 
Bauern nicht neimenswert einzuschränken vermochten. Erst in den zwanziger 
Jahren des 17. Jahrhunderts begann in Finnland eine Zeit lebhaften Kronmühlen- 
baues. Aus Schweden kamen damals Baumeister nach Finnland, und die 
bäuerlichen Hausbedarfsmühlen hatten vor den Kronmühlen zu weichen, aber 
auch jetzt blieben die monopolisierten Kronmühlen erfolglos. Um 1630 gab 
es in Westfinnland erst 14 Kronmühlen. — In jenen Zeiten hatte denn auch 
die Regierung die von Privaten gegründeten Zollmühlen zu begünstigen begon
nen. So wurden in den Adelsprivilegien derartigen Zollmühlen Vorrechte auf 
Kosten der bäuerlichen Hausbedarfsmühlen bewilligt. Wegen der 1625 zum 
erstenmal angeordneten Mahlsteuer oder des sog. Mühlenzolls versuchte die 
Regierung besonders Private dazu zu bewegen, Zollmühlen zu gründen, damit 
die Mühlen der Bauern demgemäss vermindert werden könnten, weil bei ihnen 
die Steuererhebung kaum gelang. Nur die Armen erhielten das Recht, ihr 
Korn mit der Handmühle zu mahlen, bis auch das 1627 verboten oder nur 
noch gegen eine Sondersteuer gestattet wurde. Die Krone bemächtigte sich 
der Mühlensteinbrüche des Reiches und verbot auch die Einfuhr von Steinen 
für die Handmühlen. Alle Tret- oder Bachmühlen sollten vernichtet werden. 
Teilweise wurde das auch durchgeführt, wenngleich man bald in dieser Hin
sicht Erleichterungen zu bewilligen hatte. In Finnland gab es nämlich 
damals nur 57 Zollmühlen, so dass man die bäuerlichen Hausbedarfsmühlen 
immer noch zu dulden hatte. Bald wurden zugunsten ihres Vorhandenseins 
Erleichterungen bewilligt, bald wiederum wurden diesen Mühlen Einschrän
kungen auferlegt. Nach den dreissiger Jahren des 17. Jahrhunderts wurden 
jedoch die Tätigkeit der Tretmühlen angehende Verbote in Finnland nicht 
mehr wirksam durchgeführt oder überwacht. Die Bauern waren Sieger 
geblieben.

Mit dem Erstarken der Gutswirtschaft begann man indes im Zusammen
hang mit Gütern immer mehr Zollmühlen zu gründen. Besonders die gros- 
sen Mühlenzentren von Häme fielen allmählich derartigen Gutsmühlen zu, 
und im 18. Jahrhundert gab es deren in Uusimaa schon zuviel. Im 18. Jahr
hundert stieg die Zahl der Zollmühlen immer mehr, am meisten in Pohjanmaa. 
Im Jahre 1875 gab es in Westfinnland schon 448 Zollmühlen.

Um die Zollmühlen bildete sich eine Art Mahlbezirk. Bei der Steuer
besichtigung kam man nämlich dazu, das Gebiet festzulegen, aus dem die
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Zollmühle ihr Mahlgut erhalten würde, ausserdem veranschlagte man die 
jährliche Menge, nach der die Steuer dann festgesetzt wurde. Aber in den 
ausführlichen Protokollen, die besonders aus dem 18 Jahrhundert vorliegen, 
ist auch keine Andeutung darauf anzutreffen, dass die Bauern, die eine eigene, 
private oder gemeinsame Hausbedarfsmühle besassen, gezwungen wären, die 
Zollmühle zu benutzen, zu deren Mahlbezirk ihr Dorf gehörte. Meistens 
richteten sich die Grenzen der Mahlbezirke danach, wie der Mühlenweg jedes 
Gehöftes am kürzesten und mühelosesten war; in welchem Mahlzustand sich 
die betreffende Mühle befand, und je nach dem Andrang. Bei der neuen 
Eintragung in das Steuerregister konnte denn auch der Mahlbezirk je nach 
den veränderten Verhältnissen verändert eingetragen werden. Zwei nahe 
beieinander gelegene Zollmühlen konnten zwar miteinander um die Teilung 
des Mahlbezirks streiten, da man meinte, ein Neuankömmling vermindere der 
alten Mühle das Mahlgut, aber auch dann betraf der Streit nicht die Vermahler 
selber. Abgesehen von einigen wenigen Sonderfällen, in denen der Guts
besitzer das Recht hatte, seinen Hörigen das Erbauen einer Mühle zu unter
sagen und sie in der Zollmühle des Gutes vermahlen mussten, setzte sich 
in Finnland also trotz manchen lang andauernden Bemühungen das obenge
nannte, in Mitteleuropa und im Baltikum allgemeine Mühlenrecht nicht durch. 
Im Jahre 1868 hörte auch die Veranschlagung des Mühlenertrages für die 
Besteuerung auf, wobei man ebenfalls auf die Festlegung des Mahlbezirks 
verzichtete. Der Unterschied zwischen den Zoll- und den Hausbedarfsmühlen 
verminderte sich auch sonst allmählich, bis nach der Aufhebung der Mühlen
steuer 1882 der Wettbewerb frei war.

Die ersten statistischen Angaben über die westfinnischen Mühlen finden 
sich in den Mühlensteuerverzeichnissen der Jahre 1585—86. Nach ihnen gab 
es in den Provinzen Eigentlich-Finnland, Satakunta, Häme und Uusimaa ins
gesamt 1.682 Hausbedarfsmühlen, grösstenteils gemeinsame, sog. Gemeinmühlen 
der Bauern. Im Jahre 1633 waren in Häme und Ost-Uusimaa etwa 90 % 
aller Hausbedarfsmühlen gemeinsame. Nach den Verzeichnissen von 1797 waren 
in ganz Westfinnland 62 % von 1.296 Hausbedarfsmühlen gemeinsame, und 
noch nach den Verzeichnissen von 1875 waren 48 % der 2 539 Hausbedarfs
mühlen in den Provinzen Eigentlich-Finnland, Häme, Satakunta, Uusimaa und 
Mittelfinnland gemeinsame. (Über die 1.504 Mühlen von Süd-Pohjanmaa liegen 
keine entsprechenden Angaben vor.) Insgesamt gab es also 1875 in Westfinn
land 4.043 Hausbedarfsmühlen. Danach begann die Anzahl der kleinen Warser- 
mühlen abzunehmen, so dass nach der Statistik von 1910 in Finnland 2.084 
sog. Zollmühlen vorkamen, denen schon die Hausbedarfsmühlen zugezählt 
waren.

1. Kapitel.

An den günstigsten Stromschnellen bildeten sich allmählich Mühlenzentren, 
in Südfinnland schon im Mittelalter, in Pohjanmaa später; Molnby, Mönby, 
Qwambacka, Myllykylä sowie ähnlich benannte Dörfer und Siedlungen gibt 
es in Südfinnland zu Hunderten. An den Stromschnellen von Häme und Sata
kunta entstanden die ältesten und wichtigsten Mühlenzentren, während wie
derum die langen Flüsse in Pohjanmaa Mühlenhaufen und -gruppen eine 
geeignete Lage boten; auf einer Strecke von einem Kilometer konnten bis 18 
Mühlen am Flusse stehen.

Die ältesten Nutzniessformen der Stromschnellen sind mit der Fischerei 
verbunden. Die grossen Fischgewässer waren gemeinsam, die kleinen und 
minderwertigen standen im Besitz Einzelner. Die wichtigsten Fischereiplätze
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— auch die grossen Stromschnellen und Ströme — sollten den Dorfgemein
schaften, ja sogar dem ganzen Kirchspiel gemeinsam gehören; die Privaten 
wiederum waren berechtigt, kleine Wasserfälle in einem umfangreichen Gemein
gebiet in Besitz zu nehmen. Die individuelle Nutzniessung einer Stelle stand 
so lange in Kraft, wie sich in der Stromschnelle ein brauchbares Wehr oder 
eine betriebsfähige Mühle befand. Die Bestimmungen der schwedischen Pro
vinzialgesetze, die die Gewässer an das umgebende Gelände banden, wurden 
auch in die Landgesetze von 1347 und 1442 aufgenommen und waren bald 
auch in Finnland zu befolgen. Die Hauptgrundsätze, nach denen der Besitz 
an den finnischen Gewässern auch heute noch besteht, sind also seit alten 
Zeiten derart, dass eine innerhalb der Flurgrenzen eines Dorfes gelegene 
Stromschnelle einzig diesem Dorf gehört; liegt aber eine Stromschnelle zwischen 
Ufern, die zu verschiedenen Dörfern gehören, so beherrscht jedes der beiden 
Dörfer eine Seite der Stromschnelle. Krone, Kirche und Adel suchten sich 
zwar auch in Finnland in den Besitz der ergiebigsten Stromschnellen, in erster 
Linie der Lachsströme, zu bringen, was ihnen in vielen Gegenden auch gelang. 
Aber die eigentlichen Mühlen-Stromschnellen blieben allgemeiner als vielleicht 
in jedem anderen Land in den Händen der Bauern.

Jahrhundertelang, oft bis in unsere Zeit, erhielten sich als auf uralten 
Niessbrauch gegründete, sog. Aussenbesitze Reste individuellen, auf Aneignung 
und Inbesitznahme gestützten Stromschnellenbesitzes. Über diese Aussenbesitze 
wurden oft, nachdem das ursprüngliche Aneignungsverhältnis unklar geworden 
war, Streitigkeiten geführt. Nach Herausbildung der Dorf- und Kirchspiel
grenzen hatten sie nämlich weit vom Mutterdorf entfernt, ja sogar in Gebiet 
eines fremden Kirchspiels liegen können. — Auf der anderen Seite erhielten 
sich Reste des Gemeinbesitzes umfangreicherer Gebiete an den grossen Strom
schnellen in Häme und als sekundäre Erscheinung auch in Pohjanmaa. — 
Es gehörte zu den Interessen der Regierung, e in . derartiges freies Wählen 
und Verändern von Mühlenplätzen zu hindern, weil dadurch Streitigkeiten 
verursacht wurden. Doch war es allgemein, ebenfalls bereits seit dem Mittel
alter, dass an der gemeinsamen Stromschnelle zweier oder mehrerer Dörfer 
die Mühlenplätze unter ihnen verteilt wurden, und zwar nicht lediglich ein 
für allemal, sondern bei Ausbruch von Streitigkeiten immer wieder aufs neue.
— An der Stromschnelle, längs deren Mittellinie die Grenze zweier Dörfer 
verlief, sollten nach dem Gesetz die Anteile der Dörfer ohne weiteres festgelegt 
werden. In Wirklichkeit aber gelangte jedes der beiden Dörfer zum Genuss 
der halben Wassermenge nur in dem Fall, dass die Stromschnelle nicht anders 
als durch Erbauung eines quer zu ihr verlaufenden, gemeinsamen Wehres 
benutzt werden konnte, was oft ebenfalls zu der Gründung einer gemeinsamen 
Mühle führte. Waren die geeigneten Mühlenplätze nicht gleichmässig auf die 
beiden Ufer der Stromschnelle verteilt, so musste man oft entgegen den 
Bestimmungen des Gesetzes beiden Dörfern einen Mühlenplatz auf demselben 
Ufer der Stromschnelle geben. Die Abdämmung der Stromschnelle — zumal 
wenn auf dem Flusse Bootsverkehr vor sich ging — verursachte unter diesen 
Verhältnissen oft zähe, ja sogar gewalttätige Streitigkeiten.

Die Benutzung der innerhalb der Dorfgrenzen gelegenen Mühlenplätze 
wurde nach dem 33. Abschnitt des Baukapitels im Landgesetz auf Grund des 
Dorfanteils jedes Bauern bestimmt. Angaben über die unter den Bauern 
vorgenommenen Vergleichsteilungen der Mühlenplätze liegen seit dem Mittel
alter vor. Im allgemeinen aber konnten die Stromschnellen auf diese Weise 
nur in den Fällen »verteilt» werden, in denen an den Stromschnellen des 
Dorfbereichs genügend Mühlenplätze vorkamen. Im übrigen hatte man sich 
mit der Erbauung einer gemeinsamen Mühle zufrieden zu geben, was denn 
auch die häufigste Entscheidung war. Da man indes die Bestimmung des
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Gesetzes über das Recht des Uferbesitzers auf das angrenzende Gewässer schon 
im 17. Jahrhundert auch auf den einzelnen Grundbesitzer anzuwenden begann 
und da auf der anderen Seite Tretmühlen in sogar sehr kleinen Sumpf- und 
Feldgräben errichtet werden konnten, gewannen die Bauern mit fortschreiten
der Feldregulierung immer mehr Möglichkeiten, ganz im Bereich der eigenen 
Ländereien eine eigene Privatmühle zu gründen. Seit dem 18. Jahrhundert 
vermehrte sich denn auch die Anzahl der Privatmühlen Seite an Seite mit der 
Gesamtzahl der Mühlen. — Die dem Bruchteil entsprechende Beteiligung an 
der Stromschnelle bedeutete jedenfalls, dass die Bauern des Dorfes in einem 
ihrem Anteil gemässen Verhältnis Teilhaber der Dorfmühle wurden, wenn nicht 
immer durch Vergleich, so doch durch das Gericht. Erbaute einer der Bauern 
des Dorfes allein eine Mühle an der dem Dorfe gemeinsam gehörenden Strom
schnelle, so waren auch die übrigen Teilhaber am Dorfe berechtigt, einen Anteil 
an der Mühle zu erhalten.

Der einfachste Wassermühlentyp war die oben bereits erwähnte Tretmühle 
(stilisierte Abbildung S. 67), bei der die Achse des Wasserrades vertikal ge
richtet war. Es konnte nur ein Steinpaar drehen. Das Mahlvermögen der 
Tretmühle betrug durchschnittlich 2—4 Tonnen täglich. Ein weiter entwickelter 
Mühlentyp war die Radmühle, wie sie schon in den Quellen des 16. Jahr
hunderts erwähnt wird. Bei ihr dreht sich die Achse des Rades in waage
rechter Lage (Abb. S. 70). Schon bei den finnischen Radmühlen des 17. 
Jahrhunderts kannte man die sog. Wechselräder, die die Benutzung zweier 
Steinpaare ermöglichten. Ein Steinpaar einer Radmühle vermochte 8—12 Ton
nen täglich zu mahlen. — Bei den Mühlsteinen begann man in Finnland Schram
men oder Riefeln erst in 18. Jahrhundert allgemeiner zu benutzen, in den 
volkstümlichen Tretmühlen jedoch erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Auch 
wurde ein Sichter oder Sieb in Finnland verhältnismässig spät in Gebrauch 
genommen, in den grossen Mühlen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
im allgemeinen aber erst im 19. Jahrhundert, als man in ihnen Kleienmehl und 
Griess herzustellen begann.

Die Mühlenwehre wurden im Frühling und Herbst offen gehalten, um 
Überschwemmungen zu verhüten und den Durchzug der Fische zu sichern. 
Nach dem Landesgesetz war stets ein sechs Ellen breites, der Krone gehöri
ges Fahrwasser frei zu halten, soweit auf dem Fluss ein Bootsverkehr bestand. 
Ein Gesetz von 1743 bestimmte, dass die Wehrluke vom 1. Mai an zu öffnen 
sei (infolge des Übergangs zur neuen Zeitrechnung seit 1755 vom 10. Mai an). 
Eine Verfügung von 1868 schrieb vor, dass über dem Wehr ein ständiges 
Zeichen zut Angabe des höchsten Wasserstandes anzubringen sei. — Der 
Grundbesitzer hatte das Recht, von dem Mühlenbesitzer eine Entschädigung 
für Überschwemmungsschäden zu verlangen. Aber neben Prozessieren trat 
auch viel Faustrecht hervor. Die Bauern scheinen lebhaft in die Entschei
dung eingegriffen zu haben, ohne die Behandlung der Angelegenheit vor 
Gericht abzuwarten. Mühlen und Mühlenwehre wurden niedergerissen, in die 
Stromschnelle versenkt oder verbrannt.

Die den Mühlen zugewandte staatliche Steuerpolitik und die gesamte 
darauf beruhende Gesetzgebung übte einen merklichen Einfluss auf die 
Entstehung von Hausbedarfsmühlen und Mühlengemeinschaften aus. Angaben 
über die Besteuerung von Mühlen liegen in Finnland erst aus dem Jahre 1585 
vor, als — und auch noch in den folgenden Jahren — bei den Landesinspek
tionen alle Mühlen auf genommen und ihnen eine Steuer von 1—4 Mark auf er
legt wurde. Die verwickelten und anspruchsvollen Bestimmungen der 1625 
auferlegten Mahlsteuer konnten in Finnland kaum befolgt werden. Hier ver
weigerten die Bauern die Steuerzahlung, dort versteckten sie ihre Mühlsteine 
im Walde, und die Behörden hatten sich allgemein damit zufrieden zu geben.
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die Mühlen für eine bestimmte jährliche Zahlung zu taxieren, die auf Grund 
dessen bestimmt wurde, auf wieviel Tonnen man das Vermahlen der Mühle 
einschätzte. Danach wurden die von der Mühle produzierten Steuertonnt n 
berechnet; mindestens zwei solche hatten selbst die kleinsten Mühlen abzulie
fern. In Ostfinnland und Pohjanmaa war die Mahlsteuer als Kopf- oder 
Hufenabgabe zu entrichten (6 Mark je Ehepaar). Sobald aber die Mahlsteuer 
allgemein (seit 1634) eine Kopfsteuer wurde, gingen ihre Prinzipien auf die 
Besteuerung der Mühlen über: in Zukunft hatten die Mühlen von der veran
schlagten Zollerhebung der Krone ein Viertel zu entrichten. Obgleich aber 
die Steuer nicht allein den Zoll- sondern auch den Hausbedarfsmühlen auf
zuerlegen war, machte man mit der Zeit in recht ausgedehntem Masse Aus
nahmen, so dass die Gruppen der unbesteuerten Mühlen schliesslich umfas
send wurden. — Nach einem Mühlenbrand konnte der Landeshauptmann den 
Besitzern bis zehn Jahre Steuerfreiheit bewilligen. Soweit aber eine Mühle 
verödete oder ganz verschwand, war es beschwerlich, ihre Steuer aufgehoben 
zu erhalten. Für eine verschwundene Mühle oder einen aufgegebenen Mühlen
anteil musste bis Jahrzehnte hinterher Steuer bezahlt werden. Nur durch 
Ausgleich der Steuer aller in einem und demselben Gerichtsbezirk vorhan
denen Mühlen — ohne die Gesamtsumme der Steuer herabzusetzen — konnte 
die Steuer der ausgeschiedenen Mühlen aufgehoben und die der kleinen 
Mühlen ermässigt werden. Besonders im 18. Jahrhundert wurde dieser Grund
satz in weitem Masse befolgt. Infolge der Antwort, die der König 1734 auf 
die von den Einwohnern des Gerichtsbezirks Raasepori erhobene Klage gab, 
wurden in Finnland in den folgenden Jahren' genaue Mühlenbesichtigungen 
abgehalten. Dabei fand man viele unbesteuert gebliebene Mühlen. Sie wurden 
nunmehr besteuert, einigen wurde die Steuer erhöht, anderen herabgesetzt. 
Ähnliche Mühleninspektionen wurden in Finnland wieder in den siebziger 
und achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts vorgenommen. Z. B. 1782 wurde 
festgestellt, dass in dem Gerichtsbezirk Ala-Hollola 63 Mühlen besteuert und 
62 unbesteuert waren. Am Ende des Jahrhunderts wurden bei der Aufhebung 
der Mühlensteuer Erleichterungen bewilligt. — Auf der anderen Seite konnte 
für eine verödete oder verschwundene Mühle freiwillig Steuer bezahlt werden, 
da die Steuerentrichtung dem Zahler das Recht auf ständigen Niessbrauch und 
Besitz des Mühlenplatzes sicherte. Auch nach den Landesvermessungsver
fügungen galt die Besteuerung einer Wassermühle als durchaus beweiskräftig 
für das Recht des Mühlenbesitzes. — Die vielen verschiedenen über die Mühlen
steuer gegebenen Bestimmungen nebst Probemahlen waren geeignet, die Ent
wicklung der Hausbedarfsmühlen aufzuhalten. Dazu kam, dass ihre Erbauung 
seit dem 17. Jahrhundert von der Genehmigung der Behörden abhängig 
gemacht wurde, und diese setzte die Durchführung einer vorherigen Besichti
gung voraus, wie es in dem Gesetz von 1734 ausdrücklich hiess. Doch wollten 
die Bauern sich nicht an diese Beschaffung der vorherigen Genehmigung 
gewöhnen, weswegen willkürliche und gesetzlose Erbauung von Mühlen all
gemein war. Die Unzufriedenheit, die die Bauern gegen die Vorschriften 
empfanden, die die Tätigkeit der Hausbedarfsmühlen fesselten, führte auf dem 
Reichstage beim Bauernstände in den siebziger Jahren des 19. Janrhunderts 
zu Vorlagen, die auf die Aufhebung der Verwicklung abgesehen waren, die bei 
dem Gründungsgesuch und der Besteuerung der Windmühlen bestand. Im 
Jahre 1882 wurde denn auch die Mühlensteuer aufgehoben, was auch bedeutete, 
dass ebenfalls die Hausbedarfsmühlen das Recht erhielten, für Aussenstehende 
gegen Zoll zu mahlen.

Die Besteuerung der Mühlen wie auch die durch sie verursachten Besich
tigungsverrichtungen und Beaufsichtigungsmassnahmen wirkten darauf hin, 
dass die Bauern sich den Gemeinmühlen als Teilhaber anschlossen.
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2. Kapitel.

Der 34. Abschnitt im Baukapitel des Landesgesetzes enthielt gewissermassen 
eine Anleitung zur Einrichtung einer Mühlengemeinschaft, da er bestimmte, 
dass ein Teilhaber an einer Stromschnelle, wenn er eine Mühle erbauen wollte, 
die übrigen Beteiligten darüber benachrichtigen und sie bitten sollte, mit ihm 
zusammen zu bauen. Wenn die übrigen sich seinem Vorhaben nicht anschlös
sen, dürfe er vor dem dritten Gericht ein Urteil zugunsten der Erbauung ein
holen. In dem Gesetz von 1734 wurde ebenfalls vorausgesetzt, dass ein Bauer, 
der eine Mühle errichten wollte, die betreffenden Nachbarn zusammenrief, wenn 
es sich darum handelte, eine Mühle zu erbauen an einer Stromschnelle, die sich 
nicht teilen liess. Die Nachbarn, die einen ihrer Hufe gemässen Anteil an der 
Stromschnelle hatten, waren berechtigt, hinterher noch Teilhaber an der dort 
erbauten Mühle zu werden, indem sie ihren Anteil an den Baukosten entrich
teten.

Wenn sich also die Nachbarn zu dem von einem Dorfangehörigen angeregten 
Mühlengründungsprojekt zusammentaten, entstand eine G e m e i n s c h a f t .  
Da dem Anschluss an die Gemeinschaft der Anteil der Betreffenden am Dorf 
zugrunde lag, entstand eine sog, feste Mühlengemeinschaft, wie sie das Gesetz 
ausschliesslich voraussetzte. Ausserdem aber gab es auch viele sog. freie Ge
meinschaften, d. h. nicht alle Mitglieder brauchten unbedingt Angehörige der 
Dorfschaft zu sein. In den Verträgen zur Gründung einer Gemeinschaft, die 
meistens mündlich waren, wurde gewöhnlich aufgezählt, wieviel Baumaterial 
jeder beizubringen und wieviel Tagewerke jeder zu leisten hatte. Wer die 
Bedingungen des Vertrages erfüllte, wurde dann Mitglied der Gemeinschaft.

Nach der Auffassung des Volkes galt als erste Bedingung des Zutrittes zu 
der Mühlengemeinschaft die Teilnahme an der Arbeit und an den Kosten; sie 
war also eine wichtigere Voraussetzung als der Anteil am Dorf. Die Gründung 
einer Gemeinschaft misslang auch dann nicht, wenn sich nicht alle an dem 
Mühlenplatz beteiligten Dorfbewohner dem Vorhaben anschlossen. Ebensowenig 
war der Gemeinschaft nicht immer daran gelegen, alle Dorfteilhaber aufzu
nehmen. Die Ausgebliebenen und Ausgeschalteten durften, wenn sie sich nicht 
an das Häradsgericht zu wenden gedachten, sich erst bei der nächsten Ein- 
richtungs- und Bauphase nochmals zur Aufnahme in die Gemeinschaft melden. 
Aus vielen Prozessen ist zu ersehen, dass die Mitglieder einer Gemeinschaft 
selbst vor Gericht noch der Aufnahme eines Dorfangehörigen in die Gemein
schaft entgegentraten. Aber oft berücksichtigte das Häradsgericht die Ablehnung 
der Gemeinschaft und wies daher den Bewerber einer anderen Mühlengememschaft 
zu oder empfahl ihm, eine eigene Mühle zu erbauen, soweit im Dorfbereich 
noch freie Mühlenplätze zur Verfügung standen.

Auch schon zu der Mühlengemeinschaft gehörende Mitglieder wurden aus 
ihr verwiesen oder ihr ferngehalten, auch dann, wenn sie ihren Arbeits- und 
Kostenanteil geleistet hatten. Das gesetzmässige Verfahren bei der Ausweisung 
aus der Gemeinschaft erforderte, den Betreffenden vor Gericht zu verklagen. 
Auch die Gemeinschaftsmitglieder selber hatten das Recht auszutreten. Es gab 
Fälle, in denen der Besitzer einer Privatmühle sich schon bei seiner Aufnahme 
in die Gemeinschaft das Austrittsrecht vorbehielt. Die häufigsten Gründe des 
Austretens aus einer Gemeinschaft waren die Schwere der Steuer, Verödung des 
Gehöftes, Aufnahme in eine andere Gemeinschaft oder die Gründung einer 
privaten Mühle. Die zwei letzten Gründe konnten daran liegen, dass in der 
Gemeinschaftsmühle ein zu starker Andrang herrschte oder dass Streitigkeiten 
ausgebrochen waren. Soweit mehrere Mitglieder ausgetreten waren und eine 
neue Gemeinmühle gründeten, hatte sich die Gemeinschaft eigentlich in zwei
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Teile geschieden. Bisweilen nahm das Häradsgericht die Teilung einer Mühlen
gemeinschaft vor.

Eine Gemeinschaftsperiode, die im allgemeinen von der Erbauung der 
Mühle bis zu der Zeit dauerte, wo sie wieder zu erneuern war, umfasste gewöhn
lich einige Jahrzehnte. Eine Gemeinschaftsperiode wurde durch eine Feuers
brunst, die bei den Mühlen ebenfalls nicht selten war, oder durch eine jähe 
Frühjahrsüberschwemmung erheblich gekürzt. Wenn der Wiederaufbau einer 
Mühle in Frage kam, verursachte er nicht selten Streitigkeiten und infolgedessen 
Veränderungen in der Mitgliederschaft der Gemeinschaft. Dann traten Mit
glieder aus, neue wurden aufgenommen, manchmal teilte sich die Gemeinschaft, 
zuweilen löste sie sich ganz auf. Insbesondere trat derartiges bei den freien 
Mühlengemeinschaften ein. Vorwiegend eine Veränderung im Bau oder Platz 
der Mühle wirkte auf die Zusammensetzung der Gemeinschaft ein. Zuweilen
— im späten Gemeinschaftswesen — geschah es auch, dass, wenn man mit dem 
Wiederaufbau einer Mühle hätte beginnen sollen, alle übrigen Mitglieder sich 
von dem Vorhaben zurückzogen und nur ein Teilhaber allein die Mühle zu 
erbauen begann. Meistens stieg jedoch bei der Neubildung der Gemeinschaft 
ihre Mitgliederzahl, zumal wenn sich dann zwei oder drei Gemeinschaften 
zusammenschlossen. Trotz allen diesen Erscheinungen war es doch am häufigsten, 
besonders in Häme, dass die Mühlengemeinschaften von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
fast in gleichem Umfang und in den Händen derselben Höfe bestehenblieben.
— Viele Mühlengemeinschaften lösten sich auf, weil die Mühle ganz verödete, 
was vorwiegend in der Verfallzeit des Gemeinschaftswesens geschah. — Angaben 
aus der Erinnerung bestätigen die hier angeführten Erscheinungen in der 
Zusammensetzung und den Veränderungen der Mühlengemeinschaften.

Die Grösse des Mühlenanteils wurde festgelegt nach dem Brauch, dass 
jeder Teilhaber sein Getreide in einer bestimmten Zeit auf einmal mahlte. 
Diese Grundeinheit wurde als Nacht oder als Tag und Nacht (24 Stunden) 
bezeichnet. Unter Nacht verstand man hier keineswegs etwa nur 12 Stunden, 
sondern nach der ursprünglichen Bedeutung einen Zeitraum von einer Nacht 
and einem Tag, also eine Zeitfolge, für die es im Finnischen ursprünglich 
keinen zusammenfassenden Namen gegeben hat (ebensowenig wie im Deut
schen). Das finnische Wort für Tag und Nacht, vuorokausi, entwickelte sich 
wahrscheinlich ursprünglich aus dem abwechselnden Gebrauch des Fischzauns; 
die frühere Form von finn. vuoro ist vooro gewesen (estn. voor bedeutet 
dasselbe). Nach diesem Grundsatz wurde der Mühlenanteil dahin festgelegt, 
dass ein Teilhaber die Mühle in der soundsovielten (z. B. jeder 5.). Nacht oder 
Nacht und Tag benutzen durfte. Bei grossen Mühlengemeinschaften, bei denen 
die Mitglieder selten an die Reihe kamen, legte man am besten fest, wie viele 
Nächte oder Nächte und Tage jedem Teilhaber in der Vermahlungszeit zuka
men. Somit bedeutete nunmehr die Zahl der Nächte und Tage ausser der 
Vermahlungszeit die relative Grösse des Mühlenanteils. In den Urkunden des
17. Jahrhunderts hiessen die Teilhaber vuoroveljet, und in Pohjanmaa wurde 
die Gemeinmühle allgemein als vooromylly bezeichnet.

Die den Wert des Mühlenanteils am genauesten wiedergebende Bestimmung 
erhielt man durch die Bruchzahl. Diese gibt also an, der wievielte Teil der 
Mühle jedem Teilhaber zukam (Vä, %, % usw.). Je nachdem die Höfe geteilt 
wurden, erschienen auch durch kompliziertere Brüche ausgedrückte Anteile 
(z. B. 17/32, 41/96). Besonders in Pohjanmaa und Satakunta waren derartige 
Mühlenanteile im 19. Jahrhundert allgemein (s. Tab. 33).

Der Grösse des Mühlenanteils lag bei rein bäuerlichen Verhältnissen und 
Gemeinschaften die Befriedigung des eigenen Vermahlungsbedarfes des Ge
höftes zugrunde. Oft waren alle Anteile an der Gemeinmühle gleich gross, 
aber auch halbe Anteile werden seit dem Mittelalter genannt, später ausserdem 
Drittel und in den Quellen des 19. Jahrhunderts recht allgemein noch kleinere
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.Anteile, auch solche Brüche — wie wir oben gesehen haben —, bei denen 
ebenfalls der Zähler wechselte, wie im allgemeinen bei der Nutzung gemein
samen festen Eigentums des Dorfes, wenn sie sich auf den Dorf- oder Steuer
anteil des Hofes stützte. — Auch kennt man gemeinsame Anteile, also ganze 
Anteile, die zwei Besitzern zukamen und in denen also zwei halbe Touren 
vereinigt waren. Demgegenüber konnten wiederum grössere Höfe in derselben 
Gemeinschaft zwei Mühlenanteile besitzen. Soweit ein grösser Hof oder ein 
Gut drei oder mehr Mühlenanteile hatte, waren sie fast regelmässig dadurch 
zustande gekommen, dass mehrere Höfe mit vorherigem Mühlenanteil mit dem 
Gut vereinigt worden waren.

Die Mühlenanteile waren verkäuflich, wie die Beispiele schon seit dem 
Mittelalter erweisen. Der Kauf eines Mühlenanteils umfasste entweder aus
schliesslich den Anteil am Mühlengebäude und an den Vorrichtungen oder 
daneben auch einen Anteil am Mühlenplatz, obgleich diese zwei Seiten selten 
ausdrücklich getrennt aufgeführt werden. Im allgemeinen genügte cs den 
Bauern, dass sie beim Kauf eines Mühlenanteils sein Niessbrauchrecht, freie 
Mühlennutzung erhielten. Das war für die sog. freien Mühlengemeinschaften 
kennzeichnend. Aber bei den festen, auf Grundbesitz fussenden Mühlen
gemeinschaften brachte der Kauf eines Mühlenanteils gewöhnlich auch einen 
Anteil am Mühlengrundstück, am Ufergebiet und an der Wasserkraft mit sich. 
Der Kauf eines Mühlenanteils wurde gerichtlich bestätigt, nach den Quellen 
des 17. Jahrhunderts dreimal. Dies konnte angängig sein zu derselben Zeit, 
als die Verfügungen über das Verbot der Verminderung steuerpflichtigen 
Bodens auch auf den Verkauf von Mühlenanteilen auszudehnen gewesen wären. 
Nur auf Nichtangehörige des Dorfes wurde das genannte Verbot angewandt. 
Auf Ansuchen erstattete jedoch das Häradsgericht einen käuflich erworbenen 
Mühlenanteil stets dem Hofe zurück, von dem er ausgegangen war. Besonders 
in den Gerichtsbüchem von Pohjanmaa treten im 17. Jahrhundert Fälle auf, 
dass ein Neusiedler auf einem verödeten Hof den Mühlenanteil zurückerwarb, 
den ein Nachbar übernommen hatte, als der Hof verödete oder nicht imstande 
gewesen war, an den Mühlenbauarbeiten teilzunehmen. Manchmal erledigte 
die Gemeinschaft selbst den Kauf eines Mühlenanteils, und das Häradsgericht, 
das die Angelegenheit zu untersuchen hatte, bestätigte ihn.

Es scheint eine allgemeine Regel gewesen zu sein, dass der Mühlenanteil 
bei einer Erbteilung bei dem Hof verblieb oder, wenn ein Hof geteilt oder 
flurbereinigt wurde, in gleichen Teilen an die Erben fiel. Je nachdem Teilung 
und Flurbereinigung der Höfe in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts statt
haft und allgemein wurde, begann man auch die Mühlenanteile entsprechend 
zu zerlegen. Sowohl der Verkauf von Mühlenanteilen als auch ihre Teilung 
w ;r  noch im letzten Jahrhundert allgemein. In einer Hand liess man sich 
die Mühlenanteile in höherem Masse erst dann ansammeln, als die Anteile an 
den Stromschnellen in der Industrie Bedeutung gewannen und nach der 
Verfügung von 1864 auch eine zu einem Hof gehörende Stromschnelle als 
Grundstück abgetrennt werden konnte.

Die Teilung eines Mühlenanteils betrachtete man als berechtigt auf Grund 
dessen, dass die Getreideerzeugung der neuen Teilhöfe und demgemäss auch 
der Vermahlungsbedarf insgesamt ebenso gross blieb, wie er auf dem gesamten 
Hof gewesen war. Gewöhnlich verfuhr man anfangs noch derart, dass die 
Teilhöie in der Mahlfrist des früheren Mutterhofes nacheinander vermahlten, 
wobei also in der Reihenfolge der Teilhaber keine Veränderungen eintraten. 
Stellenweise galt als Regel, dass die Besitzer der Teilhöfe erst in der folgen
den lnstandsetzungsperiode der Mühle mit den übrigen gleichberechtigte Mühlen
teilhaber wurden und eine selbstständige Mahlfrist erhielten. Bei den verpach
teten Gemeinmühlen war die Regelung der Angelegenheit schwieriger, zumal
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wenn der Vermahlungsbedarf der Teilhöfe zunahm. Doch brauchten diese 
Teilgüter nicht mehr als nach dem Nominalwert ihres Anteils an den Instand
setzungsarbeiten der Mühle oder der Entrichtung der Müllermetzen, wo eine 
derartige Entlohnungsweise gebräuchlich war, teilzunehmen. Der wirkliche 
Wert des Anteils wurde indirekt sichtbar nur in den Fällen, in denen das 
Zollkorn an die Teilhaber verteilt oder die Mühle verkauft und das Geld unter 
den Teilhabern verteilt wurde, wobei die Teilgüter in beiden Fällen nur insge
samt den Anteil des vorherigen Stammhofes erhielten,.

ln den Urkunden tritt oft eine Dorfschaft in ihrer Gesamtheit als Teilhaber 
einer Gemeinmühle auf. Derartige Dorfanteile gründeten sich entweder auf die 
Stromschnellen-Besitzverhältnisse oder auf die Anzahl der Höfe jedes Dorfes. 
Die mehr als zwei Dörfern angehörenden Teilhaber konnten, bei Streitigkeiten 
als entgegengesetzte Gruppen auftreten, je nach der Klage bei verschiedenen 
Malen auf verschiedene Weise. Derartige Teilhabergruppen hatten zuweilen ihr 
eigenes Steinpaar oder wenigstens ihre eigenen Mühleisen, wobei sie nur das 
Wehr und das Mühlengehäuse gemeinsam besassen. — Das Auftreten von Teil
habergruppen in den Mühlengemeinschaften gleichsam als kollektiven Vertrags
kontrahenten hat hauptsächlich eine Erscheinung des Mittelalters sein müssen, 
aber stellenweise setzte sich der Gruppenbesitz bis in die Gegenwart fort, und 
zwar in den Zeichen des Besitzes eines gemeinsamen Steinpaares wie auch 
derart, dass eine stärkere Gruppe sich zu einer Hauptgemeinschaft und eine 
schwächere sich zu einer Hilfsgemeinschaft entwickelt hatte. Die ungleich
wertige Arbeit rief in der Gemeinschaft ungleichwertige Gruppen auch dann 
hervor, wenn es sich nicht eigentlich um Dorfgruppen handelte.

Schon die mittelalterliche Wirtschaftsstruktur setzte voraus, dass zu den 
Mühlengemeinschaften Männer aus vielen Dörfern gehörten. Die Mühlenver- 
zeichnisse von 1633 vermitteln für Häme und einige Kirchspiele in Uusimaa zum 
erstenmal reichlichere Angaben über den Aufbau der Mühlengemeinschaften in 
dieser Hinsicht. Aus dem Verzeichnis der grössten Mühlen (Tabelle 29) ist zu 
ersehen, dass die Mitgliederschaft der alten Gemeinschaften in Süd-Häme über 
das Gebiet vieler Dörfer (bis 14 Dörfer) verbreitet war. Das setzte eine dichte 
Besiedlung voraus. Durchschnittlich gehörten 1633 zu den in Frage stehenden 
Mühlengemeinschaften in Häme und Uusimaa Mitglieder aus 3,6 Dörfern. An 
Mühlengemeinschaften mit Mitgliedern aus einem Dorf gab es damals 40 %, 
aus zwei Dörfern 22,5 %, aus drei Dörfern 12,5 %, aus vier Dörfern 8 °/o und 
aus mehr Dörfern 17 % (Tab. 6, mittlere Spalte). — Nach den Mühlensteuer
verzeichnissen von 1797 (Tab. 12—18, Zusammenfassungen nach Provinzen S. 160) 
hatte sich die für die Mühlengemeinschaften ergebende durchschnittliche Zahl 
der Dörfer beträchtlich vermindert. Die entsprechenden Angaben von 1875 (Tab. 
19—25, im Text S. 160) vermitteln in Anbetracht der hohen Zahl der 
Mühlengemeinschaften ein zuverlässiges Bild von ihrer Zusammensetzung. 
Eigentlich-Finnland ist hauptsächlich Gebiet von Ein-Dorf-Gemeinschaften (im 
Mittel 1,1 Dorf), und ihm am nächsten steht Uusimaa (1,2). In Satakunta gibt 
es am meisten Mühlengemeinschaften, deren Mitglieder mehreren Dörfern (1,7) 
angehören, und ihm folgt Häme (1,5). — Zu derselben Gemeinschaft vereinigten 
sich meistens Nachbardörfer, die auch später noch zu e i n e r  Vermessungs
einheit gehörten und die also Stromschnellen-Besitzgemeinschaft hatten, ander* 
seits aber auch ganz getrennt liegende Dörfer. Konnten doch zu einer der
artigen Gemeinschaft Bauern gehören aus Dörfern, die in verschiedenen Kirch
spielen, ja sogar verschiedenen Länen lagen. — Es beruhte auf mancherlei Um
ständen, wie der Zahl der Höfe des Dorfes und seiner geeigneten Mühlenstellen 
sowie auf der Nähe der Nachbardörfer und -mühlen, ob alle Bauern im Dorfe 
sich derselben Mühlengemeinschaft anschlossen. Soweit aber die Verhältnisse 
es gestatteten oder nichts anderes übrigblieb, gehörten die Höfe eines Dorfes
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wenigstens grösstenteils zu derselben Gemeinschaft. Unter diesen Umständen 
hat denn auch die Gemeinmühle einen ungezwungenen Namen erhalten: Dorf
mühle. Doch scheint die Entwicklung allmählich von der Häufung zu einer 
Zerstreuung geführt zu haben. Bei zunehmender Besiedlung und sich verbes
sernden Verkehrsverbindungen sucht man sich immer mehr an einer anderen 
Gemeinschaftsmühle der nächsten Umgebung zu beteiligen, oder man gründet 
eine neue Gemeinschaft oder erbaut eine eigene Private-ühle. Diese Entwick
lung zeigt sich am frühesten und in höchstem Grade in Eigentlich-Finnland, 
wo die Dörfer dicht verteilt und die Wasserfälle klein sind. Die aus Uusimaa 
und Häme erhaltenen Angaben bis zurück in das 16. Jahrhundert beweisen 
ebenfalls, dass die Höfe der Dörfer sich als Teilhaber auf verschiedene Mühlen 
verteilt hatten oder dass es im Dorfe jedenfalls viele Mühlen gab. Die Inspek
tionsprotokolle des 18. Jahrhunderts erweisen, dass die Höfe vieler Dörfer in 
Häme in zwei oder mehr Mühlengemeinschaften gruppiert waren. Angaben aus 
den Grundbüchern von 1875 bezeugen nach Provinzen (Seite, 166), auf wie 
viele Mühlengemeinschaften sich die Höfe eines Dorfes verteilten. In Süd- 
Pohjanmaa galt es nahezu als Regel, dass es in jedem Dorfe viele Mühlen
gemeinschaften gab, weil die Dörfer dort bis zu einer solchen Grösse ausgebildet 
waren, dass aus ihnen später ganze Kirchspiele entstanden.

Nach den Mühlenverzeichnissen von 1633 (Tabelle 6) umfassten die Mühlen
gemeinschaften von Häme und den neben ihm genannten Kirchspielen von 
Uusimaa durchschnittlich 10,2 Teilhaber. Die Teilhaberzahlen der grössten 
Mühlengemeinschaften sind in Tab. 29 angeführt. Die auf Grund späterer 
Verzeichnisse berechneten Mittelwerte sind kleiner. Die durchschnittlichen 
Teilhaberzahlen von 1797 sind nach Provinzen auf Seite 170 angegeben. Die 
grössten Mühlengemeinschaften gab es damals ferner in Häme (7) und Sata
kunta (6,3 und 5,4), die kleinsten in Eigentlich- (4,4) und Mittelfinnland (3). 
Die grössten Mühlengemeinschaften sind in Tab. 12—18 angegeben; die grössten 
Gemeinschaften zählten damals 56 Teilhaber. Die entsprechenden über die 
Mitgliederzahl der Mühlengemeinschaften gemachten Angaben von 1875 (Tab. 
19—23) erweisen, dass die Mittelwerte sich gegenüber den vorhergehenden 
durchweg vermindert haben und die grössten Mühlengemeinschaften in den 
alten Besiedlungs- und Mühlengebieten von Häme (Mittelwert immer noch 
5,8) sowie in Satakunta (5,6) vorgekommen sind. In Eigentlich-Finnland ist der 
Mittelwert beträchtlich gesunken (1,6). — Die Mühlengemeinschaften von Süd- 
und Mittel-Pohjanmaa bildeten sich nach den Grundbüchern von 1845 und 1875 
regelmässig nach Hofnummem. Zu den meisten Hofnummem gehörten jedoch 
durchschnittlich 2—3 (Teil-) Höfe. Somit sind die ostbottnischen Mühlen, als 
deren Besitzer nur eine Hofnummer in den Verzeichnissen angegeben ist, 
ausgesprochene Gemeinschaftsmühlen, die ungezwungen aus den Teilen des 
Stammhofes entstanden sind. Die Gemeinschaftsmühlen, zu denen viele Hof
nummern gehörten, nahmen mit den Teilungen an Mitgliedern zu. Dadurch 
lässt sich erklären, dass zu dem Besitz einer einzigen Nummer oft 2—3, ja sogar 
5—6 Mühlen angegeben sind und dass eine Hofnummer, die eine eigene Mühle 
besass, trotzdem noch Mitglied in einigen wenigen anderen Mühlengemein
schaften sein konnte.

Vom Mittelalter bis zur Gegenwart liegen Angaben darüber vor, dass ein 
Bauer gleichzeitig in zwei Mühlengemeinschaften Teilhaber sein konnte. 
Mleistens gründete sich die Mitgliedschaft bei zwei Mühlen auf den Ver
mahlungsbedarf des Hofes und entsprach den Fällen, in denen ein Teilhaber in 
einer Gemeinschaft zwei Anteile hatte,. Die Teilhaftigkeit an einer anderen 
Mühle war zuweilen durch Kauf oder Erbe erworben worden, doch war sie 
meistens ursprünglich. Manchmal hatte eine Mühlengemeinschaft, wie erwähnt 
wird, zwei Mühlen.
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Mitglieder in Mühlengemeinschaften waren oft auch die Pfarrgüter der 
Gemeinde sowie die Amtsgüter der Offiziere und Militärbeamten. Dagegen 
gehörten Neusiedlungen und Torpe im allgemeinen nicht ursprünglich zu den 
von den alten Steuerhöfen gebildeten Mühlengemeinschaften. Teils beruhte 
dies in den alten Kulturländereien der Besiedlung darauf, dass in die alten 
Mühlengemeinschaften kaum neue Mitglieder aufgenommen wurden, teils lag 
das auch daran, dass die Neusiedlungen, die auf dem sog. überflüssigen Land 
der Dörfer angelegt worden waren, keinen Anteil an dem Wassergebiet des 
alten Dorfes hatten, soweit nicht im Zusammenhang mit der Feldregulierung 
eine Neuordnung der Wasserrechte durchgeführt worden war. Die von 'den 
alten Stammhöfen gebildeten Mühlengemeinschaften reichten denn auch ge
wöhnlich zurück in Zeiten, wo es kaum überhaupt Torpe gegeben hat. Da diese 
sich nicht einmal wie die Neusiedlungen auf Stromschnellenrechte berufen 
konnten, war es für sie noch viel schwerer, in den Kreis der uralten, wenn 
auch oft frei gestalteten, aber im allgemeinen in ihrer Zusammensetzung lange 
unverändert gebliebenen Mühlengemeinschaften der freien Bauern aufge
nommen zu werden. Erst als das Kötnerwesen sich seit der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts zu entwickeln und man Neusiedlungen im Hinterlande in 
grösserem Masse zu gründen begann, erschienen auch in den Mühlenverzeich
nissen Kötner und Neusiedler. Aber noch nach den Grundbüchern von 1875 gab 
es in Westfinnland nur 57 Mühlengemeinschaften, zu denen neben Bauern auch 
Kötner gehörten, 23 Gemeinschaften mit ausschliesslich Kötnern und 21 Privat
mühlen von Kötnern — Zahlen, die gegenüber der grossen Gesamtmenge der 
Kötner verschwindend klein sind. — Erst aus dem 19. Jahrhundert liegen An
gaben darüber vor, dass sich unter den Mitgliedern der Mühlengemeinschaften 
auch Beamten, Kaufleute und Handwerker in sehr geringer Menge fanden.

3. Kapitel.

Die Verwaltung der Mühlengemeinschaften war sehr frei, ja sogar locker 
und passiv. In den Gerichtsprotokollen des 17. und 18. Jahrhunderts wird 
niemals ein Vorsitzender der Gemeinschaft erwähnt, wohl aber ein Vertreter, 
gewissermassen Bevollmächtigter, worüber das Gesetz von 1734 Näheres 
bestimmte. Die mündliche Überlieferung ist so gut wie einstimmig darüber, 
dass die Mühlengemeinschaften keinen Vorsitzenden oder eigentlichen Leiter 
hatten. Aus praktischen Gründen hatte meistens der am nächsten wohnende 
Teilhaber die Mühle zu überwachen, oder zuweilen wurde auch ein in der 
Nähe wohnender Mann als Aufseher angestellt. Oft war der bedeutendste Teil
haber oder der Besitzer des grössten Gutes ungewählt allein berechtigt zu der 
Leitung der Gemeinschaft, oder die Mühle wurde von irgendeinem tüchtigeren, 
in führender gesellschaftlicher Stellung wirkenden Mitglied, gegebenenfalls z. B. 
von dem Pfarrer, verwaltet. Es scheint ein hergebrachter Brauch gewesen zu 
sein, dass die Urkunden der Gemeinschaft einem Teilhaber anvertraut wurden. 
Den Schlüssel zu der Truhe für die Mahlmetzen zu verwahren und die Truhe 
zu öffnen, wurde meistens ein zuverlässiger Teilhaber gewählt, zuweilen einer 
nach dem anderen und manchmal auch zwei auf einmal. Aber je  näher man der 
Neuzeit kommt und je mehr die Mühlen sich technisch entwickeln und das 
Gepräge eines Geschäftsuntemehmens erhalten, desto häufiger tritt in den 
Gemeinschaften ein Vorsitzender auf. Seine Stellung war anfangs sehr beschei
den: er rief je  nach Bedarf die Teilhaber zusammen und verwahrte die Urkunden 
der Gemeinschaft usw. Zuweilen wurde in der Gemeinschaft nur für die Dauer 
von Bauarbeiten oder für eine besondere Aufgabe ein Vorsitzender oder Führer 
gewählt. Gleichzeitig mit dieser Entwicklung vollzog sich auch dies, dass der 
Müller gewissermassen der Betreuer der Gemeinschaft wurde. Weningstens war
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er der Leiter der Bauarbeiten, zumal wenn er der Mühlenpächter werden sollte, 
stellenweise aber lud er auch die Mitglieder der Gemeinschaft zu einer Zusam
menkunft ein und verteilte die Vermahlungszeiten.

Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es recht allgemein, dass 
eine Mühlengemeinschaft gegründet, ein Müller entlohnt, ja sogar oft eine 
Mühle auch auf Grund mündlicher Verträge gepachtet wurde, ein Brauch, der 
nach dem Gesetz von 1734 auch bei dem Abschluss von Pachtverträgen benutzt 
werden konnte. In späterer Zeit begann man schriftliche Verträge aufzustellen, 
wie man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr schriftliche 
Torpkontrakte zu verwenden begann, was offenbar auch auf die Mühlenverträge 
von Bedeutung gewesen ist. — Die Mitglieder der Gemeinschaft unterschrieben 
die Vertragspapiere mit ihrem Namenszeichen oder Namen. Mitunter scheint 
es auch Brauch gewesen zu sein, den Gründungsvertrag der Gemeinschaft vor 
Gericht bestätigen zu lassen, und wenn die Nutzung der Vermahlungszeiten vor 
Gericht ausgemacht wurden, legte man den Vertrag schriftlich nieder.

Die Mühlengemeinschaften hatten im allgemeinen keine gemeinsame Kasse, 
und es war auch gar nicht notwendig in einer Zeit, wo die Mittel für jeden 
einzelnen Bedarf von den Teilhabern jedesmal gesondert eingetrieben wurden. 
Verkaufte wiederum eine Gemeinschaft ein altes Mühlengehäuse oder einen 
Mühlenstein, so wurde das Geld den Mitgliedern zu gleichen Teilen gegeben. 
Erst als die Gemeinmühlen Mahlmetzen entgegenzunehmen begannen, wurden 
Kassen gegründet. Die Mühlenkassen suchte man anfangs recht klein zu 
halten, denn man war bestrebt, einen möglichst grossen Überschuss an eingegan
genen Mahlmetzen an die Mitglieder zu verteilen. Die Mittel der Mühlenkasse 
brauchte man für Löhne und den Kauf von Bedarfsgegenständen, für Steuern, 
Besichtigungs- und Gesuchskosten usw. Die Kasse verwaltete meistens ein 
Vorsitzender oder Ökonom, zuweilen auch der Müller. — Die ständigen Mühlen- 
kassen und der Übergang zur Geldwirtschaft führten auch zu einer Buchhaltung, 
die grossenteils erst eine Erscheinung dieses Jahrhunderst ist.

Offenbar traten die Teilhaber in früherer Zeit nur dann zusammen, wenn 
man die Gründung einer Gemeinschaft beschloss, mit den Behörden zu tun 
hatte oder eine gründliche Instandsetzung der Mühle plante. Die Überliefe
rung ist recht einstimmig darin, dass die Mühlengemeinschaften keine regel
mässigen Versammlungen abhielten. Über Angelegenheiten der Mühle konnte 
verhandelt werden, sobald nur Mitglieder der Gemeinschaft einander begeg- 
neten. Erst in diesem Jahrhundert begann man in einigen grossen Gemein
schaften eigentliche Jahresversammlungen abzuhalten. Der übliche Versamm
lungsort war die Müllerstube, aber manchmal wurde die Versammlung in der 
Mühle selbst oder dann und wann bei diesem oder jenem Teilhaber abgehalten. 
Die Aufforderung zur Versammlung wurde mündlich, manchmal auch mittels 
eines Botschaftsstabes weitergegeben, wie zu den Dorfversammlungen. Bei 
grösseren, besser organisierten Gemeinschaften diente dazu eine Bekannt
machung in der Kirche, später ein Anschlag an der Mühle, der dann in unseren 
Tagen durch eine Zeitungsnotiz ersetzt worden ist. Recht allgemein war es, 
dass der Müller die Versammlung einberief. Ein Protokoll wurde noch in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im allgemeinen nicht geführt. Zum Teil 
lag das an der Seltenheit der Schreibkunst unter den Männern des Volkes, aber 
auch sonst hielt man es nicht für notwendig, das Besprochene zu Papier zu 
bringen, da die Beschlüsse und Verträge als unantastbar und klar galten, 
obgleich sie ganz auf das Gedächtnis angewiesen waren. Nur aus einigen grossen 
Mühlengemeinschaften, in denen ausser Bauern auch Angehörige des Herren
standes vertreten waren, haben sich dank Streitigkeiten seit dem 18. Jahrhun
dert Protokolle in Auszügen aus den Gerichtsbeschlüssen erhalten. — In vielen 
Gegenden begann man erst in diesem Jahrhundert in den Mühlengemeinschaften
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Protokolle zu führen. Ebenso unscheinbar wie die Verwaltung der Gemein
schaft überhaupt war auch die Leitung ihrer Versammlungen. Die Verhandlung 
ging vonstatten, ohne dass jemand sie eigentlich leitete. Erst zu Beginn dieses 
Jahrhunderts wurde es stellenweise Brauch, dass für jede Versammlung geson
dert ein Vorsitzender und ein Protokollführer gewählt wurde. — Die meisten 
Mitteilungen stimmen darin überein, dass alle Beteiligten auf den Versamm
lungen gleicherweise das Recht hatten, sich zu äussem, auch dann, wenn die 
Gemeinschaft halbe oder geringere Anteile oder Besitzer zweier Teile umfasste. 
Die einflussreichsten Mitglieder hatten indes mehr Gewalt als die übrigen. Doch 
kam es auf den Mühlenversammlungen kaum jemals zu einer Abstimmung. 
Entgegengesetzte Stellungnahmen suchte man untereinander auszugleichen. Die 
in der Minderheit Verbliebenen hatten das Recht, aus der Gemeinschaft 
auszutreten oder sich an dass Häradsgericht zu wenden. — In der lockeren 
Organisation der Mühlengemeinschaften folgte man einer alten bäuerlichen 
Tradition, und in der Blütezeit des Mühlengemeinschaftswesens war sie aus
reichend und fest genug, da sie sich auf die Gleichwertigkeit und das Pflichtge
fühl der Mitglieder der Gemeinschaft gründete. Demselben Sachverhalt be
gegnen wir auch in sonstigen Zusammenwirken des finnischen Volkes, ja sogar 
auch in seiner Selbstregierung.

Die Verpflichtung der Erbauung und Instandsetzung der Gemeinmühle, 
mochte sie nun in Materialbeschaffung, Tagewerken oder sonstigen Kosten 
bestehen, war der Regel gemäss so auf die Teilhaber zu verteilen, dass sie zu 
der Grösse jedes Mühlenanteils in dem richtigen Verhältnis stand. Aus den 
Gerichtsprotokollen geht hervor, dass der Austritt eines Teilhabers aus der 
Gemeinschaft oder die Verhinderung der Ausnutzung des Anteils meistens 
darauf beruht hatte, dass der betreffende Teilhaber weder seiner Arbeitspflicht 
nachgekommen noch z. B. an der Beschaffung von Steinen und Eisen beteiligt 
oder beim Mühlenwegebau ausgeblieben war. Nach der Auffassung des Volkes 
war die Grösse jedes Mühlenanteils — abgesehen von einigen Ausnahmen — 
so sehr von den für Mühlenbau und -gerät aufgewandten Arbeiten und Kosten 
abhängig, dass auch der dem Dorfteil oder der Hufe gemässe Mühlenanteil 
davor zurückzutreten hatte. Wenn ein Teilhaber seinen Mühlenanteil zu ver- 
grössern dachte, hatte er sich bereit zu erklären, entsprechend mehr Arbeit zu 
leisten und Kosten auf sich zu nehmen. Die meisten Quellen des 17. Jahr
hunderts erweisen, dass die Mühlsteine gemeinsam angeschafft wurden. In 
Gegenden, in denen geeignetes Gesteinsmaterial vorkam, wurden die Mühl
steine meistens jahrhundertelang eigenhändig hergestellt. Jeder Teilhaber 
schickte dann einen Mann auf Tagewerke. Aber andernorts und für grössere 
Mühlen hatte man die Steine für Geld, Korn oder andere Waren zu kaufen. 
Auch konnte man bei der Beschaffung der Steine eine Arbeitsteilung befolgen: 
die einen behauten die Steine, die anderen beförderten sie nach der Mühle, 
oder die einen bezahlten den Preis der Steine, die anderen holten sie ab. Wohnte 
an demselben Ort ein Steinmetz, so bestellte man die Steine bei ihm, und die 
Teilhaber steuerten zu seinem Unterhalt eine K om -, später auch eine Geld
entlohnung bei. Auch mit der Beschaffung der Mühleisen wurde ein oder 
mehrere Teilhaber gegen Bewilligung einer Befreiung von anderen Arbeiten 
betraut; stellenweise kannte man denn auch besondere »Eisentouren» im Gegen
satz zu den »Holztouren». Im allgemeinen verfuhr man allerdings so, dass man 
die Mühleisen vom Dorfschmied anfertigen liess und dessen Lohn nach den 
Anteilen von den Teilhabern der Gemeinschaft eintrieb. Ausser den Mühleisen 
und -steinen liess man als fremde Lohnarbeit oft auch andere Mühlenteile 
anfertigen, wie besonders Wasserrad und Zahnräder, deren Gelingen Berufs
geschicklichkeit erforderte.

Nach den Angaben aus dem 17. Jahrhundert scheinen die Teilhaber einer
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Mühlengemeinschaft ihr eigenes Steinpaar oder auch einen einzelnen Stein, 
der mit dem eines anderen Teilhabers ein Paar bildete, besessen zu haben. 
Es scheint Brauch gewesen zu sein, das gemeinsame »Igeleisen» an einer den 
Teilhabern bekannten Stelle zu verstecken, damit Aussenstehende nicht die 
Mühle benutzen könnten. Unter solchen Umständen hielt mancher es für 
sicherer, sich ein eigenes Achseneisen (zwischen den Steinen) zu verschaffen. 
Privaten gehörende Steine und Achseneisen wurden gesondert von den Mühlen
anteilen verkauft.

Aus dem 19. Jahrhundert zur Verfügung stehende schriftliche Gründungs
verträge von Mühlengemeinschaften sowie eine Abrechnung über Zusatz- und 
Instandsetzungsarbeiten einer grossen Gemeinmühle vermitteln ein aufschluss
reiches Bild davon, wie die Teilhaber an den Kosten teilnahmen und für den 
Mühlenbau Stämme, Planken, Bretter und Schindeln herbeischafften wie auch 
Tagewerke ableisteten — alles je nach der Grösse ihres Anteils (Seite 212—214). 
In den grösseren Mühlen musste die Arbeit geregelt, die Männer in ihren Touren 
untergebracht werden, nach Höfen und bei den grossen Gemeinschaften auch 
noch die Höfe nach Dörfern. Die Arbeit ungleichwertiger Teilhaber ordnete man 
entweder so, dass z. B. der Besitzer zweier Anteile jeden Tag während der Dauer 
der Arbeit zwei Männer, der Besitzer eines Anteils nur einen Mann schickte, 
oder auch so, dass von einem Hof mit zwei Anteilen ein Mann jeden Tag, von 
einem Hof mit einem Anteil nur jeden zweiten Tag und von einem Hof mit 
einem halben Anteil jeden vierten Tag in Arbeit war. Da es in Finnland aber 
viele Mühlengemeinschaften gab, deren Teilhaber gleichwertig waren, verteilte 
sich ihre Arbeitslast gleichmässig. Und oft befolgte man bei geringeren Instand
setzungen Gleichberechtigung auch dann, wenn die Teilhaberhöfe und Anteile 
verschieden gross waren.

In früheren Zeiten entnahm man das für die Bau- und lnstandsetzungs- 
arbeiten an der Mühle erforderliche Holzmaterial dem Gemeinwald des Kirch
spiels oder Dorfes. Mitunter wird aus dem 17. und 18. Jahrhundert erwähnt, 
das für Gemeinmühlen besondere Waldgebiete übrig gelassen worden waren, 
und auch nach der Flurregulierung standen den Mühlen kleinere Waldgebiete 
zur Verfügung. Aber auch dann noch, nachdem die Gemeinwälder geteilt 
worden waren, geschah es, dass das für die Mühlen erforderliche Holzmaterial 
einem nahe gelegenen Walde entnommen wurde, einerlei wem er gehörte. Doch 
berichtet die Überlieferung meistens von Fällen, in denen jeder Teilhaber sein 
Holzmaterial aus den Vorräten seines eigenen Waldes herbeischaffte. Je nach 
Bedarf galt als Mass bisweilen die Fuhrenzahl, meistens jedoch genau die 
Stückzahl.

Bisweilen entlohnte man einen Mühlenmeister, bei grösseren Gemeinmühlen 
die Arbeiten zu leiten. Der Lohn dieses Fachmannes wurde gewöhnlich teils 
in Geld, teils in Naturalien bezahlt. Der Meister wohnte der Reihe nach bei 
jedem der Teilhaber oder auch während der ganzen Bauzeit auf einem und 
demselben Hof, dem die übrigen Teilhaber ihren entsprechenden Anteil zahlten. 
In späteren Zeiten, als die Geldwirtschaft sich auch auf die ländlichen Ver
hältnisse ausdehnte, konnten alle Bau- und Instandsetzungsarbeiten der Mühle 
als Lohn- oder Akkordarbeit geleistet werden. Die Akkordsumme wurde in 
dem üblichen Verhältnis von den Teilhabern gesammelt. Aber auch dann 
bediente und bedient man sich auch heute noch des alten Brauches, dass die 
Teilhaber ihren Anteil am Holzmaterial, wenigstens die Stämme, herbeischaffen. 
Nachdem die Gemeinmühlen in Abgabenmühlen übergegangen waren, wurde 
es Brauch, aus den Mitteln des Mahlmetzenbestandes oder der Mühlenkasse die 
Arbeiten verrichten zu lassen.

Obgleich im Landesgesetz die Dorfbewohner verpflichtet wurden, nach ihrem 
Grundbesitzanteil auch die Mühlenwege und -brücken zu erbauen, meinte das
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Volk, die Mühlenwege gehörten zu den Lasten, deren Ableistung eine Bedingung 
des Erwerbens und Besitzens eines Mühlenanteils sei. Diese Landesweise be
folgte auch das Häradsgericht. — Die Mühlenwege wurden gewöhnlich durch 
talkoo-ähnliche Arbeiten erbaut und instand gehalten, Arbeiten, an denen jedes 
Mitglied im allgemeinen gleichberechtigt, ohne immer auch die Grösse der Anteile 
zu berücksichtigen, teilzunehmen hatte. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
begann man jedoch besonders die nach den vielbenutzten Mühlen führenden 
Wege einer Verteilung zu unterziehen. Dabei galt als Belastungsgrund mehr der 
Besitz des Boden- als des Mühlenanteils, die zwar oft gleich gross waren. — 
Ein Teilhaber, in dessen Mahlfrist die Mühle aus Fahrlässigkeit verbrannte, 
war nach dem Landesgesetz dafür verantwortlich. Konnte aber der Angeklagte 
nachweisen, dass der Brand auf einem Versehen beruhte, so bezahlte das 
Kirchspiel oder der Gerichtsbezirk eine Brandunterstützung. Die Gemeinschaft 
war teilweise selber verantwortlich für ihre niedergebrannte Mühle, wenn 
erwiesen wurde, dass die Feuerstelle der Mühle schlecht gearbeitet worden 
war. — Für das Schleifen der Mühlsteine sorgte bei den grossen Mühlen der 
Müller oder, soweit keiner eingestellt war, ein besonders entlohnter Fachmann. 
Auch der Müller erhielt bei der Bewegung der schweren Steine Hilfe von den 
Teilhabern der Gemeinschaft. Bei den Gemeinmühlen ohne Müller war es im 
allgemeinen Brauch, dass jeder Vermahler selber die Steine schleifen musste, 
weswegen jeder seine eigene Hacke hatte. Stellenweise pflegten zusammen mit 
dem Vermahler 2—3 Teilhaber, deren Vermahlung noch bevorstand, für das 
Schleifen der Steine zu sorgen.

Über die Benutzung der Mahltage liegen frühestens aus dem 17. Jahr
hundert genauere Angaben vor, hauptsächlich aber ist man bei ihrer Erforschung 
auf die mündliche Überlieferung angewiesen. Die jährlichen Vermahlungszeiten 
der Wassermühlen verteilten sich im allgemeinen auf zwei Perioden, Frühling 
und Herbst, was ausser durch den Gang der Natur auch durch die Formen des 
Landlebens und seiner Wirtschaft bedingt war. Jene Überschwemmungszeiten 
dauerten im allgemeinen nur einige Wochen, und dann war die Benutzung der 
Gemeinmühlen unter den Teilhabern auf deren Mahltage verteilt. Bei vielen 
kleinen Gemeinschaften wurde die Verteilung der Vermahlungstage gesondert 
im Herbst und im Frühjahr vorgenommen. — Selten war auch eine Mühle, deren 
Wasservorräte das ganze Jahr hindurch reichten, ununterbrochen in Mahlfristen 
eingeteilt. Gewöhnlich war auch bei einer solchen die Sommerzeit ohne Ver
mahlung, oder sie wurde dann 4—6 Wochen ganz geschlossen gehalten. In dieser 
Zeit, als kaum noch Korn zu mahlen war, wurden Wehr, Kahn und Mühlen
vorrichtungen ausgebessert. — Obgleich als Normalmass des ganzen Anteils 
eine eintägige Vermahlung diente, sind auch zwei- oder dreitägige Vermahlun
gen ziemlich häufig anzutreffen. Sie konnten den Besitz ebenso vieler Mühlen
anteile voraussetzen, aber es gab Fälle, in denen auch ein einfacher Anteil zu 
2—Stägiger Mühlennutzung berechtigte. Dann musste die Mühle geräumig 
sein, und noch geräumiger, wenn man sogar einwöchige Vermahlungen bewilli
gen konnte. — Eine halbe Tour berechtigte entweder zu zwölfstündiger 
Benutzung, einmal einen Tag oder eine Nacht, oder auch zu vierundzwanzig 
Stunden in jedem zweiten Tourenzyklus. Soweit die Besitzer eines ganzen 
Anteils zwei Tage und Nächte vermahlten, kam denen eines Anteils nur eine 
Vermahlungszeit von vierundzwanzig Stunden zu. Die Tour von anderthalb 
Anteilen berechtigte zu einer Vermahlungsfrist von Tag und Nacht und Tag. 
— In eiligen Vermahlungsperioden benutzte man die Mühle auch sonn- und 
festtags, wenigstens nach dem Gottesdienst, wie es die Verfügungen von 1634 
und 1696 gestatteten. Die Sonntage wurden nicht in die Touren einberechnet. 
Stellenweise dauerte die ausserhalb der Mahlfristen verbliebene Zeit nur vom 
Sonnabendabend bis zum Sonntagmorgen. Andernorts ober begann man die
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Nacht auf den Sonntag und dessen Tag als Fortsetzung der vorhergehenden 
Mahltour anzusehen. Oft überliess man die Sonntagsvermahlung dem Müller, 
der dann für Aussenstehende mahlen und die Mahlmetzen selber einstreichen 
durfte. Die Länge des Tourenzyklus beruhte auf der Teilhaberzahl der 
Gemeinschaft, der gegenseitigen Grösse der Mühlenanteile sowie auch auf der 
Anzahl der Steinpaare, in späteren Zeiten ferner auf dem. Metzenmahlrecht 
des Müllers. In den Gemeinmühlen, zu denen viele Teilhaber gehörten, be
schränkte sich das Mühlennutzungsrecht eines jeden jährlich nur auf einige 
Tage, desgleichen bei wasserarmen Bachmühlen. Zwischen den festen Ver- 
mahlungsfristen erhielten die Teilhaber jedoch nach Möglichkeit eine sog. 
»Zwischenmühle» oder Übertour. Auch durfte man die Vermahlungszeiten 
tauschen, so dass ein Teilhaber schlimmstenfalls in die »Notmühle» kam. 
Stellenweise pflegte man die Zwischentour von der eigentlichen Vermahlungs
zeit abzuziehen. — In dem regelmässigen Umlauf der Touren traten mit der 
Zeit Änderungen ein. Das lag an mancherlei Ursachen: der Müller erhielt 
einen Teil der Mahltage, bei Hofteilungen wurden auch die Mühlentage geteilt, 
bei Mangel an Wasservörräten waren die Vermahlungsfristen zu verkürzen usw. 
Je nachdem in den Mühlen ein Müller angestellt war und die Vermahlung dank 
neuen technischen Vorrichtungen schneller wurde, konnte die regelmässige 
Nachtvermahlung ausbleiben, und schliesslich konnte der Müller die Vermah
lungszeiten der Teilhaber auf einige bestimmte Wochentage festlegen. Die 
Tour hatte dadurch ihren ursprünglichen Charakter verloren und war im 
allgemeinen zu einem Recht auf freie Vermahlung der Kornvorräte geworden. 
Schliesslich wurde in vielen Pachtmühlen dem freien Vermahlungsrecht der 
Teilhaber eine Höchstgrenze gesetzt. — Der Mahltag in seiner ursprünglichen 
Form begann meistens am Abend, z. B. um die Zeit des Sonnenuntergangs öder 
6 Uhr. Da Voll- und Halbtouren unmittelbar aufeinander folgten, mussten auch 
Volltouren morgens beginnen. Auch andere Zeiten des Tourenwechsels wurden 
benutzt, wie der Mittag, ja sogar auch die Mitternacht. Als dann Unterbre
chungen besonders in der Benutzung der Volltouren eintraten, was möglich 
war in Zeiten, in denen in der Mühle kein Andrang war, begannen die 
Vermahlungstage so, wie es sich fügte. — Bei den Mühlen ohne Müller mag 
die ursprünglichste Tourenverteilungsweise die gewesen sein, dass der Teil
haber, dessen Mahlbedürfnis am grössten war, zuerst an die Reihe kam. Bei 
den Gemeinschaften mit vielen Mitgliedern waren die Mahltage indes fester 
zu verteilen. Das älteste Verteilungsverfahren mag die Verlosung gewesen sein. 
Unter entwickelten Verhältnissen wurde die Verteilung der Mahltage für 
längere Zeit und schriftlich aufgestellt und ein eigentliches Mahltagebuch 
angelegt, wie 1834 in Hauho (S. 243—245). Es scheint von jeher Brauch gewesen 
zu sein, dass, wenn zu einer Gemeinschaft Teilhaber aus mehreren Dörfern 
gehörten, die Mahltage nach Dörfern derart gruppiert wurden, dass alle Güter 
desselben Dorfes nacheinander vermahlten, bevor das nächste Dorf an die 
Reihe kam. Auch dann, wenn die Teilhaber keine Dorfgruppen bildeten, war 
gewöhnlich ein Teilhaber fest bestimmt, der die Reihenfolge beginnen durfte. 
Wenn viele Teilhaber zu der Gemeinschaft gehörten, konnte die Reihenfolge 
der Gerechtigkeit halber wechseln, ja, sogar jeden Herbst und Frühling. — 
In Hunderten von kleinen Bachmühlen war es jedoch schon von jeher Brauch, 
dass die Teilhaber an einem nicht zuvor festgelegten Tag in die Mühle gingen, 
wenn es notwendig wurde und man wusste, dass die Mühle frei war. 
Ebensowening kannte man immer in altem Besiedlungsgebiet und auch bei 
grösseren Gemeinschaften eine geordnete Reihenfolge. Eine derartige freie 
Mühlennutzung war auch an den alten Entstehungsorten der Gemeinschaften in 
Südfinnland und Häme allgemein. Gewiss hatten die Vermahler dann zu warten, 
da die Mahltage sich fortsetzten und wechselten, je nachdem wieviel jeder zu
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mahlen hatte. Aber der Wartezeit wurde keine grosse Bedeutung beigemessen 
und wegen der passiven Verwaltung der Gemeinschaft eine Reihenfolge nicht 
aufgestellt. — Bei den Metzen- und auch solchen Hausbedarfsmühlen, bei denen 
der Mahlberechtigte nicht allein den ganzen Tag beanspruchte, war eine 
bestimmte Ordnung zu befolgen, nach der jeder wartende Vermahler sein 
Korn in den Mühlentrichter bekam. Diese Ordnung nannte man »tuuri» oder 
auch »vuoro». Ein uralter Grundsatz bei der Vermahlungsreihenfolge war der 
Zeitpunkt der Ankunft in der Mühle: jeder kam gemäss seiner Wartezeit an 
die Reihe. Wer zuerst auf den Hofplatz der Mühle kam oder sein Ränzel in 
der Mühle an einen Nagel hängte oder seine Säcke in die Mühle schaffte, durfte 
zuerst sein Korn mahlen lassen. Doch gab es auch Ausnahmen von dieser 
Regel: ein Teilhaber hatte stets den Vortritt vor dem gegen Abgaben Ver
mahlenden, und die Unbemittelten sowie die Bauern mit dringendem Mehl
bedarf durften vor denen vermahlen, die länger gewartet hatten. Die Ordnung 
und Nutzung der Mühlentouren ist in Finnland offenbar durch die gemeinsame 
Fischerei beeinflusst worden.

Schon die im Mittelalter erlassenen Verfügungen verboten, in den Haus
bedarfsmühlen das Korn Aussenstehender zu mahlen. Dieses Verbot wurde 
auch später erneuert, noch in dem Gesetz von 1734. Trotzdem aber scheint 
es von jeher Landesbrauch gewesen zu sein, dass die Aussenstehenden ihr 
Korn in den Hausbedarfsmühlen vermahlten. Nach der Auffassung des Volkes 
waren die Teilhaber befugt, mit ihren Mahltagen zu verfahren, wie sie wollten, 
ihr Nutzungsrecht also auch auf andere zu übertragen. Das geht schon aus 
den Gerichtsprotokollen des 17. Jahrhunderts hervor, und die unentgeltliche 
Mühlennutzung Aussenstehender setzte sich dann bis in dieses Jahrhundert 
fort in weitem Gebiet, hauptsächlich jedoch in den ohne Müller arbeitenden 
Mühlen abgelegener Gegenden. Dieser Brauch bestand auch dann noch weiter, 
als die Gemeinmühle einen Müller anstellte. So konnten die Tagelöhner, Köt
ner und Hörigen, Handwerker und Brinksitzer ziemlich allgemein ihr Korn dank 
dem Gut mahlen, entweder ohne weiteres an dessen Mahltagen oder nach einem 
besonderen Vertrag. (Stellenweise liegen jedoch entgegengesetzte Angaben vor.) 
Wenn die Mühle einer Gemeinschaft aus irgendeinem Grunde Stillstand, scheint 
es allgemeiner Brauch gewesen zu sein, dass ihre Teilhaber als Aussenstehende 
die Nachbarmühle aufsuchen durften, bis die eigene Mühle wieder in Ordnung 
war. — Demgegenüber liegen jedoch Angaben vor, dass Nichtmitglieder für 
gelegentliche Nutzung der Gemeinmühle eine Entschädigung, Pacht, zu entrich
ten hatten. Diese Zahlung scheint angängig gewesen zu sein, ohne dass sie 
als Mahlgroschen aufgefasst wurde, ja, sogar auch das Häradsgericht bestimmte 
zuweilen eine derartige Leistung. Besonders nach der Aufhebung der Mühlen
steuer begann man 1882 wenigstens in den Gemeinmühlen der alten Besiedlungs
gebiete nunmehr häufiger auch für die Kornvermahlung der Kleinbauern eine 
Entschädigung in Arbeit, Korn oder Geld zu verlangen. — Von jeher kennt 
man auch eine langfristige Verpachtung des Mühlenanteils, die meistens fort
dauernd war. Derartige Fälle kennt man nur aus Eigentlich-Finnland aus 
dem 17. Jahrhundert wie auch aus1 Südwest-Häme aus dem 19. Jahrhundert. — 
Der sog. Jahreszoll war eine schätzungsweise oder summarisch ausgemachte 
Entschädigung, die einmal im Jahre bezahlt wurde und gegen die ein Gut alles 
von ihm in demselben Jahre benötigte Getreide vermahlen durfte. In der 
Form, in der sie zuerst in Eigentlich-Finnland im 17. Jahrhundert erscheint, 
erinnert sie stark an die obengenannte Pachtzahlung für eine Mühle oder einen 
Mühlenanteil. Im 19. Jahrhundert war die Erhebung des Jahreszolles in Häme 
vor der jedesmaligen Zahlung offenbar schon im Rückzug begriffen, aber 
bis in unsere Zeit hat sie sich in Südost-Häme erhalten. Soweit auch die Teil
haber der Mühlengemeinschaft Jahreszoll entrichteten, wurde er zu den jähr-
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liehen Lohnmetzen des Müllers. — Der ursprüngliche Grundsatz der Gemein
mühlen war, dass die Teilhaber ohne Entschädigung alles Korn vermahlen 
konnten, das sie für ihren Hausbedarf benötigten. Aber das Getreide, das 
der Teilhaber ausserhalb seines eigenen Hofes (z. B. auf einem ihm gehörigen 
Hof in einem anderen Dorf) vermahlte, unterstand nicht der unentgeltlichen 
Vermahlung, ebensowenig gekauftes Korn. Besonders die Mühlenpächter 
hielten an diesem Standpunkt fest. — Das Pacht- und des Müllers Lohnver
hältnis führten ebenfalls zu der Einschränkung, dass die Teilhaber nur zu 
bestimmten Zeiten unentgeltlich vermahlen durften. Auch war es allgemein, 
dass für die Nutzung der vom Müller bezahlten Griess- und Schälsteine eben
falls die Teilhaber Mahlmetzen zu entrichten hatten. Die Verpachtung einer 
Mühle bewirkte oft in dem Recht der Teilhaber auf kostenlose Vermahlung 
auch Einschränkungen der gesamten Vermahlungsmenge. — Als die Gemein
schaften für die Instandsetzungskosten der Mühle die Mühlenkasse oder Korn zu 
beanspruchen begannen, fing man an, auch von den Teilhabern oft die Hälfte 
der Mahlmetzenmenge oder wenigstens einen Teil zu erheben von dem, was 
man von den Fremden verlangte. — Schon 1416 war als Mahlabgabe jede 18. 
Metze festgesetzt worden; im 17. Jahrhundert betrug dieser »Zoll» allgemein 
2 Metzen je Tonne, doch wechselte die Menge in den verschiedenen Gegenden 
des Landes. Infolge vieler Bitten des Volkes wurde endlich um die Mitte des
18. Jahrhunderts als Mahlentgelt eine Metze je Tonne festgelegt, und dies 
blieb die bleibende Menge. Für die Herstellung von Griess und die Vermah
lung entschälter Mehle, die beide doppelte Arbeit erforderten, wurde auch eine 
doppelte, stellenweise sogar dreifache Abgabe erhoben. Nachdem das Meter
system 1892 in Gebrauch gekommen war, begann man 5 Liter »Zoll» je Kornhek
toliter zu nehmen. Daneben aber forderte man offenbar schon von jeher 
niedrigere und überhaupt abwechslungsreichere Vermahlungsentgelte, z. B. 
nur eine halbe Metze je Tonne oder 2—3 Liter je Hektoliter, ohne immer 
darauf zu sehen, ob der »Sack» auch mehr als eine Tonne enthielt. Stellenweise 
benutzte man noch im vorigen Jahrhundert auch aus dem 17. Jahrhundert 
stammende Masse wie »Quart» und »Fass». — Eine Geldabgabe scheint in 
grossen Zollmühlen, wenigstens alternativ, schon von jeher in Gebrauch gewesen 
zu sein. In der Verfügung von 1748 wurden die Gerichte bevollmächtigt, beson
ders in teurer Zeit die Mahlabgabe in Geld zu bestätigen. In jenen Zeiten, so 
wird erwähnt, wurden 12 oder 16 Kupferöre je  Tonne erhoben. Infolge 
der allgemeinen Geldknappheit und an die Naturalwirtschaft gewöhnt, fügten 
sich die Bauern indes nur langsam in die Geldabgabe. Durch zweierlei kam 
sie indes in Gang. Erstens begannen die Guts- und die sog. Handelsmühlen 
für die Herstellung von Griess und entschälten Weizenmehlen eine Geldab
gabe zu erheben, zweitens bezahlten die Unbemittelten, die von gekauftem 
Getreide lebten, die Abgabe am liebsten in Geld. Die zu verschiedenen Zeiten 
angewandten Taxen der Barabgabe spiegeln die Schwankungen des Geldwertes 
und des Preisstandes wider (genauere Angaben S. 275—276). Die Erhebung 
einer Geldabgabe war in den Gemeinmühlen, in denen die Einnahmen zugun
sten der Gemeinschaft zusammenkamen, noch in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts fremd, ja geradezu verboten; man fürchtete nämlich, dass der 
Müller über den baren »Zoll» nicht abzurechnen brauchte, da eine Kontrolle in 
dieser Hinsicht unmöglich war. Korn- und Geldabgabe waren nach mündlicher 
Überlieferung nebeneinander üblich, je nach Belieben des Zahlers. — In den 
Zollmühlen fand sich schon von alters her ein Behälter, in dem das Zollkorn 
gesammelt wurde. Aber in den Gemeinmühlen war die Mahlmetzenkiste ein 
später Ankömmling. Die Verteilung des Zollkorns auf die Teilhaber geschah, 
wenn die Zollkiste voll geworden war, meistens zweimal im Jahr nach Been
digung der Vermahlungsperioden. Ausser dem Lohn des Müllers nahm man
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yon den Mahlmetzen vor der Verteilung noch alles, was für die durch die 
Instandsetzungsarbeiten verursachten Lohne und Kosten zu entrichten war; 
der Rest wurde nach der Grösse der Anteile an die Teilhaber verteilt. Allmäh
lich begann man einen Teil der Mahlmetzen für die Mühlenkasse zu sparen, 
schliesslich wurden sie überhaupt nicht mehr an die Mitglieber verteilt, sondern 
alles wurde für die Instandsetzungskosten der Mühle aufgewandt. Aus der 
Geldabgabe kam von Anfang an die Mühlenkasse zustande. — Die für die 
Gemeinmühle eingegangene Pacht wurde anfangs auf gleiche Weise unter 
den Teilhabern verteilt.

Im Mittelalter gab es in Finnland bäuerliche Müller wie auch Schmiede, 
wofür Namen wie Lauri Mylläri zeugen. Aber über die von den Gemeinmühlen 
angestellten Müller liegen erst aus dem 17. Jahrhundert Angaben vor. Erst 
in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts scheint die Entlohnung eines 
Müllers bei den Gemeinmühlen allgemeiner in Gebrauch gekommen zu sein, 
ausgehend von West- und Südfinnland. Ursprünglich gab es in den Gemein
mühlen keineswegs einen Müller, sondern jeder Beteiligte mahlte sein eigenes 
Getreide. Noch im 19. Jahrhundert, in der Zeit vor der technischen Erneuerung 
des Mühlenwesens, gab es viele Mühlen ohne Müller. Jeder Teilhaber war 
unter diesen Verhältnissen verpflichtet, die Mühle selber instand zu setzen 
und das Vermahlen vorzunehmen. Solange die Grundsätze der Mühlen
gemeinschaft unerneuert blieben, wirkte das System befriedigend. — Gewöhn
lich bedeutete das Anstellen des ersten Müllers eine Erneuerung der Mühle. 
Oft wurde erst dann ein Müller angestellt, wenn die Tretmühle zugleich neuzeit
lich eingerichtet wurde. Dann hatte man jedenfalls einen Fachmann als 
Erbauer einer Radmühle einzustellen, und er wurde meistens gleichzeitig der 
erste Müller, häufig zugleich Pächter der Gemeinschaft. — Der Müller brauchte 
anfangs weder allein die Mühlsteine zu schleifen noch alle Vorrichtungen 
eigenhändig herzustellen, vielmehr halfen ihm dabei die Teilhaber. In früheren 
Zeiten gehörte selbst das Mahlen nicht zu seinen Pflichten, sondern die Teil
haber hatten es selber auszuführen. Soweit der Müller die Vermahlung des 
Getreides der Teilhaber ausführte, bekam er eine Entlohnung dafür. Da man 
jedoch im allgemeinen zu fordern begann, dass der Müller bei der Vermahlung der 
Teilhaber anwesend sein sollte, damit die ungeschickten Vermahler nicht die 
Vorrichtungen verdarben, entwickelte sich daraus allmählich der Brauch, dass 
der Müller das Korn selber mahlte. Bald traten die Aufgaben des Müllers 
auch sonst deutlicher hervor, und die gesamte Betreuung der Mühle wurde 
ihm übertragen. Darin, was von den Bau- und Instandsetzungsarbeiten der 
Mühle sowie den durch sie verursachten Materialkosten auf den Müller, was 
auf die Gemeinschaft entfiel, bestand viel Abwechslung. Doch war es gewöhn
lich, dass die äusseren Instandsetzungsarbeiten grösserenteils der Gemeinschaft 
als dem Müller, ja sogar ausschliesslich den Teilhabern zufielen. Die Instandset
zung der Müllerwohnung war im allgemeinen Angelegenheit der Gemeinschaft, 
soweit diese die Wohnung besass. An der Instandhaltung des Mühlenweges 
hatte sich der Müller nur in Ausnahmefällen zu beteiligen.

Die Stellung des Müllers in der Gemeinmühle konnte von viererlei Art 
sein: 1. er war ein entlohnter Mühlenbetreuer, 2. daneben zugleich Mitbesitzer 
der Mühle, 3. Pächter der Mühle sowie 4. Pächter und daneben auch Mitbesitzer. 
Von diesen ist die erstgenannte Form die ursprüngliche, und die Entwicklung 
hat sich in der angeführten Reihenfolge vollzogen. Diese vier Dienstformen 
waren nicht scharf voneinander unterschieden. Die Lohneinkünfte und die 
wirtschaftliche Stellung des Müllers waren gewiss am besten und von der 
Gemeinschaft am unabhängigsten, wenn er Mitinhaber und Pächter der Mühle 
war. In der Beständigkeit des Dienstverhältnisses und in der Selbständigkeit 
war der Unterschied zwischen den verschiedenen Dienstformen ebenfalls
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beträchtlich. — Der Lohnmüller wurde von der Gemeinschaft meistens auf 
unbestimmte Zeit, vorläufig angestellt, was gewöhnlich bedeutete, dass ein 
ordentlicher Müller sein Leben lang oder so lange, wie er es vermochte, seine 
Stellung behalten durfte, aber ein unfähiger oder unehrlicher zu beliebiger 
Zeit entlassen werden konnte. Mitunter ging die Müllertätigkeit von dem 
Vater auf den Sohn über. In späteren Zeiten konnte man einen Müller, 
zumal wenn er gleichzeitig Pächter war, für bestimmte Jahre (5—10 Jahre) 
anstellen. — Die Entlohnungsformen der Müller waren eng mit den Entloh
nungsweisen der übrigen entsprechenden Berufsgruppen verbunden. Verschieden 
auf Naturalleistungen gegründet, waren sie sehr mannigfaltig. Die Variabilität 
wurde ferner durch die verschiedene .. Arbeitspflicht und die Verdienstmöglich
keiten des Müllers gesteigert. Über Müllertorpe liegen Angaben seit dem 16. 
Jahrhundert vor. Meistens lag das Torp auf der Dorfallmende mögligchst 
nahe der Mühle, zuweilen wiederum wurde ein in der Nachbarschaft wohnen
der Kötner als Müller angestellt. Nach der Flurregulierung war die Bildung 
gemeinsamer Müllertorpe nicht mehr angängig, aber nach dem Brauch der 
Zeit pachteten die Müller einzelne Äcker, oder ihnen wurden von der All
mende kleine Ackerstücke gegeben. Die bei der Feldregulierung für die 
Gemeinmühlen abgetrennten Grundstücke fielen im allgemeinen klein aus, 
so dass sie kaum Raum für etwas anderes als Gebäude und Kartoffelland boten. 
Aber die von dem kleinen Mühlengrundstück gebotenen Anbaumöglichkeiten 
wurden dadurch vermehrt, dass die Teilhaber dem Müller Kartoffelland abtra
ten. — Allgemein pflegte die Gemeinschaft für den Müller Wohnräume, oft 
auch Unterkünfte für Tiere zu erbauen. Nur bei einem Pachtverhältnis kam 
es in Frage, dass der Müller sich seine eigenen Wohn- und Wirtschafts
gebäude ganz allein verschaffte. — Zu der Entlohnung des Müllers gehörten 
allgemein auch eine Kuhweide sowie die Beschaffung von Heu für die Win
terfütterung. Soweit dem Müller kein Wiesenland gegeben wurde, erhielt er 
allgemein von jedem Teilhaber der Gemeinschaft Heu und Stroh. Ferner 
gehörte zu der Entlohnung des Müllers Brennholz, das er dem Wald der 
Mühlengemeinschaft, soweit es einen solchen gab, oder dem Walde der Teil
haber entnehmen konnte. Später wurde es Brauch, dass die Teilhaber dem 
Müller eine bestimmte Menge Brennholz anfuhren; mitunter wurde es durch 
Talkoo-Tätigkeit zusammengebracht. — Der wichtigste Teil vom Lohn des 
Müllers war das Korn. Regelmässige, von den Teilhabern gesammelte Lohn
metzen standen in Gebrauch im allgemeinen nur bei den Gemeinschaften, 
deren Müllertätigkeit schon in alte Zeiten zurückreichte, oder bei denen, 
deren Mühle zur Zeit der Lohnregelung nur für den Hausbedarf gearbeitet 
hatte. Eine Entlohnungsmenge von vier Metzen scheint am häufigsten gewesen 
zu sein, aber andernorts wechselte die Metzenmenge zwischen 2 und 6. Ein 
derartiges Schwanken beruhte offenbar in erster Linie auf der Anzahl der 
Teilhaber. In den Zollmühlen wurde der Kornlohn des Müllers meistens 
als Teil des Zollkorns berechnet, eine Menge, die stark wechselte, aber in 
den Gemeinmühlen meistens % oder 14 des zusammengekommenen Zollge
treides ausgemacht zu haben scheint. In Mühlen, in denen nur wenig fremde 
Vermahlung stattfand oder der Lohn in seinen anderen Teilen unvollständig 
war oder der Müller die Mahlvorrichtungen mehr als gewöhnlich ausge
bessert hatte, gehörten ihm alle Mahlmetzen. Ganz allgemein gehörten zu 
der Entlohnung des Müllers auch die in der Mühle angesammelten Mahlabfälle. 
Nach dem Brauch der Zeit erhielt der Müller von den Vermahlern auch 
freiwillige Gaben und Geschenke. — Wie andere Lohnempfänger sammelten 
auch die Müller gewöhnlich selber ihre Guthaben ein. Die übliche Zeit für 
die Einbringung des Lohns war die Zeit vor Weihnachten. Jene dem Abholen 
des Lohnes dienenden Reisen mit ihren freiwilligen Steuerabgaben und Be
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wirtungen sind auf die mittelalterlichen Leseprüfungen zurückzuführen. Der 
Landeshauptmann des Läns Uusimaa und Häme verbot am Ende des 18. Jahr
hunderts das ungehörige Umherfahren der Müller, aber die Sitte setzte sich 
in Südost-Häme bis in die Gegenwart fort. — Der Geldlohn, der in den Guts
mühlen teilweise schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezahlt 
worden ist, wurde bei den Müllem der Gemeinschaften erst seit dem Ende 
des vorigen Jahrhunderts eingeführt, wodurch die Ausbreitung des Geldzolles 
beschleunigt wurde; wie von dem Zollkorn bekam der Müller auch von den 
Zollgeldern ein Drittel, ein Viertel usw. Aber auch Tage- und Akkordlohn 
wurde beim Übergang zu der Geldwirtschaft üblich. Meistens gründet sich 
die Entlohnung des Müllers gegenwärtig-auf Geld- wie auch Naturalleistungen.

Mittbesitzer konnte der Müller besonders bei Erneuerung der Mühle oder 
Vermehrung ihrer Vorrichtungen werden. Der Müller bezahlte z. B. ein 
weiteres Steinpaar oder verschaffte Griesssteine oder nahm an den Kosten der 
gesamten Maschinerie teil. Auch konnte der Müller einen Mühlenanteil pach
ten oder kaufen. — Die Müller waren den Kötnern wirtschaftlich gleich
gestellt und hatten ein ziemlich gutes Auskommen. Als Müller in Vihavuosi, 
Hauho, haben Angehörige derselben Sippe in 14 Generationen von 1638—1938 gear
beitet. Von zwei anderen Müllersippen waren 11 Generationen nacheinander 
Müller in zwei anderen Mühlen von Hauho. Von derartigen wohlhabenden 
Müllern stammten dann im 19. Jahrhundert die Männer ab, die frühere Gemein
mühlen pachteten, kauften, erbauten und verkauften. — Demgegenüber gab es 
Müller mit geringerem Auskommen, die nicht das ganze Jahr über mahlen 
konnten, und daher hatten sie sich allerlei Nebenarbeit zu verschaffen; unter 
anderem bauten sie an der Stromschnelle Schindelhobel. — Die am besten aus
kommenden Müller waren in ihrer sozialen Stellung den Kötnern voraus, unge
fähr in gleichem Stand wie unter den Handwerkern die Schmiede und die 
Schneider.

4. Kapitel.

Der Schritt vom Lohnmüller zum Pächter ist nicht lang gewesen; der 
hauptsächlichste Unterschied bestand ursprünglich darin, dass der Pächter statt 
der festen Bezahlung des Lohnmüllers eine von der Vermahlungsmenge abhängige 
Entlohnung bekam, nämlich einen bestimmten Teil des zusammengekommenen 
Zollkorns. — Das Pachtsystem war bei den Zollmühlen schon im Mittelalter 
gebräuchlich. Besonders im 17. Jahrhundert war das Verpachten von Krön- und 
Gutsmühlen allgemein. Die Pächter von Gutsmühlen bezahlten hauptsächlich eine 
Kornpacht (3—9 Tonnen); aus dem 19. Jahrhundert liegen Angaben darüber 
vor, dass der Pächter ausser Korn auch Schweine, stellenweise abenfalls Flachs, 
Stadtreisen, Tagewerke oder Geld leistete. Die Höhe der Pacht war selbstver
ständlich sehr davon abhängig, welcher Kontrahent die Mühlenmaschinen und 
-Vorrichtungen besass; früher gehörten sie allgemein dem Mühlenbesitzer. Die 
Mühlenpächter bebauten oft zugleich auch gepachtete Felder, zuweilen hatten 
sie das Mühlentorp zu bebauen. — Bei den Hausbedarfsmühlen der Bauern 
fasste das Pachtsystem viel später Fuss als bei den Zollmühlen der Güter usw.; 
der älteste Beleg stammt aus den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts, dann 
aus dem Jahre 1825, beide aus Häme. Die Pächter zahlten in diesen Fällen den 
Teilhabern als Pacht Geld und Schweinefleisch. In Süd-Häme bestand eine 
derartige althergebrachte Mühlenverpachtung noch in unserer Zeit. Andernorts 
aber hatte die technische Erneuerung der Mühlen, von deren Kosten ein 
beträchtlicher Teil dem Pächter zufiel, die Veränderung bewirkt, dass die 
Mühlenbesitzer keine feste Pacht fordern konnten, wohl aber nach Möglichkeit



445

einen Teil der Mahlmetzen. Im Rahmen einer derartigen Pachtform nahm die 
Verpachtung der bäuerlichen Mühlen stark zu, besonders seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts, als die Bauern für ihre Mühlen die Zollerhebungsrechte nunmehr 
leichter zu erhalten begannen. Wurde eine Gemeinmühle verpachtet, so war 
die Lage fast regelmässig eine solche, dass die Mühle einer gründlichen Instand
setzung bedurfte oder ganz neu zu erbauen war; das wagte die vorsichtige und 
konservative Gemeinschaft kaum allein zu unternehmen, vielmehr bediente sie 
sich dabei eines Fachmannes. Es gab zweierlei Pachtbewerber: einerseits 
Fabrikanten und Geschäftsleute, anderseits Müller. Das Hauptbestreben der 
ersteren war nicht das Ausüben der Mühlentätigkeit, sondern der Wunsch, für 
das von ihnen geplante Industriewerk die Mühlenstromschnelle der Bauern in 
ihren Besitz zu bringen. Demgemäss schlossen jene Fabrikanten ihren Mühlen
pachtvertrag meistens mit Rücksicht auf die bleibende Inbesitznahme der Strom
schnelle. Auf S. 321—324 sind einige typische Mühlenverpachtungen aus der Zeit 
von 1832—1908 dargestellt. — Die Pächter wiederum, die selber als Müller arbei
teten, waren Kleinuntemehmer und wurden in die Gemeinschaft unter der 
Bedingung aufgenommen, dass sie zum mindesten mittels Arbeit und Facher
fahrung an den Kosten teilnahmen. Der Pächter bezahlte hauptsächlich die 
Mühlenmaschinerie und Vorrichtungen, wobei die Teilhaber jedoch bisweilen 
den Müller unterstützten; die Gemeinschaft wiederum brachte fast ausnahmslos 
das Holzmaterial und gab Arbeitshilfe. S. 325—332 werden eine Menge derartige 
volkstümliche Mühlenpachtverträge von 1825 an analysiert. Über sie sei hier 
nur angeführt, wie man besonders aus den Mühlenpachtverträgen von Sata
kunta die Bedingung kennt, dass die von dem Pächter instand gesetzte und mit 
neuen Vorrichtungen versehene Mühle mit allen Maschinen nach Beendigung 
der Pachtfrist ohne Entschädigung an die Gemeinschaft fiel, was natürlich ein 
lebhaftes Vermahlungsgeschäft und gute Zolleinkünfte voraussetzte. Als 
Pachtzeit wurden allgemein 25 Jahre ausgemacht, aber man kennt auch Pacht
verträge von unbestimmter Dauer, desgleichen von 10, 15 und 30, 37, ja sogar 
auch 50 Jahren. Für eine einträgliche Mühle bezahlte der Pächter den Teilhabern 
gewöhnlich noch eine Geldpacht. Bisweilen war im Vertrage ausgemacht, dass 
der Pächter der Mühle sich die Erlaubnis seiner Teilhaber zu verschaffen habe, 
sein Pachtrecht zu übertragen oder zu verkaufen, aber im allgemeinen war es 
frei, oder es wird nichts darüber erwähnt. Es war denn auch gewöhnlich, dass 
die Mühlenpächter oft wechselten, und die Pachtmühlen wurden mit gutem Gevinn 
verkauft. — Auf den Seiten 390—403 (Nr. 1—14) sind zahlreiche Müllerlohn- und 
Mühlenpachtverträge veröffentlicht.

Das westfinnische Mühlengemeinschaftswesen stand in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts in höchster Blüte. Gleichzeitig wurde der Unterschied zwischen 
den Hausbedarfsmühlen der Bauern und anderseits den Zollmühlen in dem 
technischen Bau und Zustand nunmehr immer grösser. Nach ausländischem 
Vorbild wurden in Finnland in den besten Mühlen seit der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts unter anderem Wasserturbinen eingeführt. Aber die Bauern zeigten 
sich diesen Neuerungen gegenüber im allgemeinen zurückhaltend. Darauf beruhte 
es, dass die zeitgemässen Zollmühlen immer mehr Vermahlung von den Bauern
höfen an deren eigenen Mühlen vorbei an sich gezogen hatten. Darauf wirkte 
auch dies merklich hin, dass die Bauernbevölkerung als Nahrung Gersten- und 
Hafergriess sowie entschältes Gerstenmehl zu verwenden begann, und diese 
wurden nur in den besten Zollmühlen hergestellt. Ebenso wurde die Entwicklung 
der Zollmühlen durch die Ingebrauchnahme der Dampfkraft und später, nach 
der Jahrhundertwende, auch der Elektrizität gefördert, wodurch die Lage 
neuzeitlicher Mühlen an guten Wegen und in Siedlungszentren ermöglicht wurde. 
Die kleinen ländlichen Mühlen wurden auch dadurch beeinträchtigt, dass man 
Getreide als Mehl vom Ausland einzuführen begann. Da in Finnland 1864 die
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Getreidezölle aufgehoben worden waren, nahm die Einfuhr russischen Roggen
mehls beträchtlich zu. Deutsche Ausfuhrkaufleute betrieben in den neunziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts in Finnland geradezu zu Spottpreisen Verkauf. Aus 
vielen Gegenden liegen Angaben darüber vor, wie wegen Verbrauchs auslän
dischen Mehls die ländlichen Mühlen litten und dadurch auch die Arbeitsmenge 
der Zollmühlen beträchtlich abnahm. Durch alles dies verfiel das Mühlen
gemeinschaftswesen. Die Bauern begannen in den letzten Jahrzehnten des 
Jahrhunderts sich eigene kleine Hausbedarfsmühlen anzuschaffen, hauptsächlich 
Zollmühlen, die sich jetzt schnell von der Südwestküste nach solchen Dörfern 
des Binnenlandes ausbreiteten, in denen gewiss auch Stromschnellenkraft zur 
Verfügung gestanden hätte. Doch waren sie in Finnland von kurzer Lebensdauer, 
denn schon vor dem Weltkriege waren sie schon grösstenteils verschwunden. 
Die schnelle Entwicklung der Technik hatte sie ihrerseits verdrängt: die mit 
Dampf, Elektrizität oder Verbrennungsmotor betriebenen Mühlen konnten nun
mehr bequemer auf den Gütern untergebracht werden. — Die Entwässerung der 
Ländereien, mit der man in Südfinnland schon im 18. Jahrhundert begonnen 
hatte, führte allmählich zu dem Schwinden von Hunderten an kleinen Bächen 
oder Gräben gelegener kleiner Mühlen. Namentlich auf das Schwinden der 
Gemeinmühlen wirkte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ferner die 
Verschiebung der Besitzrechte an den Stromschnellen hin, was oft im Zusam
menhang mit den Flurregulierungen und als deren Folge vor sich ging, wobei 
die gemeinsamen Stromschnellen den einzelnen Gehöften zufielen. — Dazu kam 
ein innerer Verfall des Gemeinschaftswesens. Schon in den sechziger Jahren des
19. Jahrhunderts ist zu erkennen, wie die alten bäuerlichen Zusammenarbeits
formen sich überlebt hatten. Besonders erwies sich das Fehlen einer Leitung bei 
den Gemeinschaften als verhängnisvoll. Die Zusammenarbeit hatte sich auf die 
gewissenhafte Erfüllung der Pflichten von seiten eines jeden Teilhabers ge
gründet. Nunmehr zog mit den neuen Lebensformen bei ihnen die Gleichgültigkeit 
ein, so dass in den Mühlen, in denen kein entlohnter Müller arbeitete, die Vor
richtungen fortgesetzt in Unordnung gerieten. Alles begann zu verfallen und 
zu schwinden; die Teilhaber gerieten nunmehr leichter in Streitigkeiten mitein
ander und mit dem Müller. Die Erbauung einer neuen Mühle war unter 
solchen Umständen beschwerlich. — Unter derartigen Verhältnissen fiel es den 
Fabrikanten und Werkgesellschaften verhältnismässig leicht, die Mühlenstrom
schnellen der Bauern in ihren Besitz zu bringen. Die vielen grossen süd
finnischen Stromschnellen mitsamt ihren Mühlen jxaten somit in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts aus den Händen der Bauern in den Dienst der 
Industrie. In diesem Jahrhundert setzten sich besonders in Ost- und Nord- 
finnland die Aufkäufe der grossen Stromschnellen für die Industrie fort, wobei 
damals schon die Preise anstiegen. Dass die sonst so konservativen Bauern 
sich nicht für ihre Einrichtungen einsetzten, lag teils an dem oben beschrie
benen Geist der Ermattung und Gleichgültigkeit, teils daran, dass auch beim 
Übergang zu neuen Verhältnissen ein gewisser Zweck erfüllt war. Den Bauern, 
die noch nicht allgemein dazu gekommen waren, das Zollkorn untereinander 
zu verteilen, kam es hauptsächlich darauf an, dass ihnen das Korn ihres Hofes 
zollfrei gemahlt wurde. Aber die Instandhaltung der Mühle erschien als eine 
Last, der sich jeder gern zu entledigen suchte. Unter diesen Verhältnissen 
erschien das von den Werkgesellschaften und Privaten gemachte Angebot, eine 
Mühle zu erbauen und allein zu unterhalten sowie den Teilhabern der Gesell
schaft deren Korn unentgeltlich zu mahlen, vorteilhaft und verlockend. — Eine 
grosse Zahl der gemeinsamen bäuerlichen Stromschnellen hatte nunmehr die 
örtlichen Elektrizitätswerke, vor denen die alten Mühlen weichen mussten, 
mit Kraft zu versorgen. Oft wurde ausser dem Elektrizitätswerk auch eine 
neue Mühle vielleicht etwas weiter abgelegen erbaut und mit Elektrizität
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betrieben, so dass den Teilhabern das Vermahlungsprivileg erhalten bleiben 
konnte. — Nachdem das Genossenschaftsgesetz 1901 erlassen worden war, 
entstand mitunter an Stelle der alten Mühlengemeinschaft eine moderne Ge
nossenschaft, in der die Mitglieder der Gemeinschaft die Majorität ausmachten. 
Auch wurden an Stelle der alten Mühlengemeinschaften Sägemühlengesell
schaften und -genossenschaften gegründet.

In der Verfallszeit der Gemeinmühlen nahm der Kauf von Mühlenanteilen 
eine ganz andere Bedeutung an, als ihm zuvor zugekommen war. Jetzt suchte 
man der Mühlengemeinschaft durch die Anteile die ganze Stromschnelle als 
Kraftquelle für ein Industriewerk abzugewinnen. Der Müller und zugleich 
Pächter wiederum gedachte durch Kauf der Mühlenanteile gewöhnlich alle 
Mühleneinkünfte zu erwerben oder sich die ganze Mühle anzueignen. — Aber 
nur die an Verkehrsverbindungen gelegenen Stromschnellen mit genügendem 
Wasser konnten verkauft und anderen Produktionswerken dienstbar gemacht 
werden. Kleinere Stromschnellen dagegen wurden gegen einen recht niedrigen 
Preis an Müller verpachtet oder verkauft oder ihnen ganz ohne Entschädigung 
zur Benutzung überlassen. Kleine Mühlen-Stromschnellen wurden zu Hun
derten aufgegeben. In Pohjanmaa z. B. hat die moderne Industrie nur in 
wenigen Fällen frühere Mühlen-Stromschnellen in Gebrauch genommen, da 
diese im allgemeinen keine grossen Kraftmengen vertreten haben. Unter 
derartigen Verhältnissen hat die Gemeinschaft auch gar kein grosses Interesse 
für die unbrauchbar gewordene Mühle gezeigt. In vielen Gegenden über- 
liess die Gemeinschaft ihr Recht und ihre Mühle ohne weiteres dem Müller 
oder verkaufte die Gebäude für einen ganz unbedeutenden Preis oder ver
teilte Balken, Bretter und Vorrichtungen unter die Mitglieder. Ziemlich all
gemein war es ebenfalls, dass die Gemeinschaft die Mühle dem Verfall über- 
liess; Mühlen wurden von der Flut mit fortgerissen, einige brannten nieder, 
andere wurden verbrannt. Noch heute sind in abgelegenen Gegenden ver
ödete Mühlen anzutreffen. — Was an Gebäuden und Geräten bei Auflösung 
der Gemeinschaft zu verteilen war, dessen wurden alle Mitglieder der Gemein
schaft teilhaftig. Wenn aber das Geschick der gemeinsamen Stromschnelle 
in Frage kommt, werden nur die Teilhaber der Vermessungseinheit berück
sichtigt.

Die grosse Krisenzeit der Mühlengemeinschaften begann in Süd- und West
finnland eigentlich in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts und setzte 
sich bis in die ersten zwanziger Jahre des 20. fort. In Süd- und Mittel-Poh- 
janmaa begann die Reaktion der Gemeinmühlen erst einige Jahrzehnte später, 
entwickelte sich aber rasch und dehnte sich bis zum nördlichsten Finnland 
aus. Diese Krise war keineswegs eine vom Wirtschaftsleben der damaligen 
Zeit unabhängige Erscheinung. In denselben Jahrzehnten, in den sechziger 
und siebziger Jahren, als die Fugen der uralten Mühlengemeinschaften sich 
zu lösen begannen, wurde der Grund für den finnischen Industrialismus gelegt. 
Die Industrie wurde in den Zeichen des Liberalismus geschaffen. Das Leit
gesetz im Wirtschaftsleben des neuen Zeitalters war die freie Privatwirtschaft. 
Aber die Wirtschaftsform, in der das Mühlengemeinschaftwescn aufgewachsen 
war, trug einen ganz anderen Charakter. Ihre beherrschende Form waren 
die durch örtliche und gemeinwirtschaftliche Bande fest verknüpften Gemein
schaften. Das freie Wirtschaftssystem der Neuzeit wirkte zersetzend auf sie 
ein, und aus diesem inneren Grunde verfielen auch die Mühlengemeinschaften. 
Derselben Erscheinung begegnen wir auch anderwärts in Europa, wenn auch 
nirgends so sichtbar wie in Finnland, wo sich jenes schon im Mittelalter ent
wickelte Gemeinschaftswesen bis an die Schwelle der Zeit des Industrialismus 
vielseitig und lebensfähig erhalten hatte. Und auch heute noch gibt es in 
Finnland auf jenem alten Boden arbeitende Mühlengemeinschaften, wenn auch
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in verschwindend geringer Zahl gegenüber der vorherigen Verbreitung. Von 
den Gemeinmühlen haben im Wettbewerb die zu bestehen vermocht, die man 
zeitig genug zu erneuern und mit Maschinen und Vorrichtungen, bis zur 
Weizenwalzmühle, zu versehen verstanden hat und deren Verwaltung so weit 
zeitentsprechend ungestaltet worden ist, dass die Gemeinschaften eine Kasse 
eingerichtet sowie einen Buchhalter und einen Vorsitzenden eingestellt haben. 
In dieser Erneuerung hat sich das uralte Mühlengemeinschaftswesen an sich 
der Gegenwart einigermassen angepasst.

Im Text sind hauptsächlich am Ende der verschiedenen Kapitel Vergleiche 
mit schwedischen und ostkarelischen Gemeinmühlen dargestellt; hier und da 
sind auch Hinweise auf die Geschichte und die Verhältnisse des estnischen, 
ingrischen und norwegischen Mühlenwesens gegeben; bei diesen allen, beson
ders in entsprechenden schwedischen Verhältnissen, begegnet man mancherlei 
Übereinstimmungen mit den finnischen Gemeinmühlen. Ferner sind Vergleiche 
mit dem übrigen, recht vielseitigen Gemeinschaftswesen Finnlands, mit den 
Zusammenarbeitsformen seines Volkes, angestellt worden. Besonders aus dem 
Bereich gemeinsamer Fischerei sind viele Einflüsse in die Tätigkeitsformen 
der Mühlengemeinschaften aufgenommen vorden.






