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Esipuhe

Äänekosken  kunnan  Koiviston  kylän  Salmelan  perintötalon  No7  lohkomisesta  ja
halkomisesta tulee näinä aikoina kuluneeksi noin 100 vuotta. Toimituksen voidaan katsoa
alkaneen toukokuussa 1919 tehdyllä perintötalon kauppakirjalla,  jossa Gustaf Tourunen
myi  talonsa kolmelle  pojalleen.  Toimitus  päättyi  vasta  noin  seitsemän vuoden kuluttua
toukokuussa  1926,  jolloin  perintötalosta  syntyneet  uudet  tilat  vietiin  Vaasan  Läänin
maarekisteriin.

Salmelan  vuokra-alueiden  lohkominen  vuosina  1919-1926  ei  ollut  vuokra-alueiden
lohkomista  ihan  sen  perinteisessä  merkityksessä.  Kaikki  talon  vuokramiehet  olivat
sukulaisuussuhteessa Salmelan isäntään Kustaa Touruseen tai hänen vaimoonsa. Nämä
sukulaisuussuhteet löivät selvästi nähtävissä olevan leimansa jopa vuosikymmenien ajan
talon  vuokra-alueiden elämään.  Salmelan torpassa ja  mäkituvissa elettiin  melkein  kuin
itsenäisillä tiloilla.

Tässä  tutkimuksessa  seurataan  Salmelan  lohkomis-  ja  halkomistoimituksen  kulkua
virallisten  kauppakirjojen,  toimitusasiakirjojen,  -karttojen  sekä  Laukaan,  Uuraisten  ja
Äänekosken  rippikirjojen  kautta.  Salmelan  lohkomis-  ja  halkomistoimitus  kuvataan
kronologisena,  ajassa  vuodesta  toiseen  etenevänä  kerroksellisena  kertomuksena,  joka
alkaa Salmelan talon  tunnetusta  varhaisimmasta  historiasta  ja  jatkuu Gustaf  Tourusen
perheen  tulolla  ja  elämällä  Salmelassa.  Kertomus  päättyy  tarinan  päähenkilöiden
kuolemiin.

Salmelan Tourusten historiasta on tehty varsin paljon sukututkimusta ja siitä syystä tässä
yhteydessä ei keskitytä suvun jälkipolviin sen tarkemmin. Mukaan on otettu suvusta vain
tarinan kannalta keskeiset henkilöt eli siis sellaiset henkilöt mahdollisine aviopuolisoineen
ja lapsineen, jotka mainitaan lähdeaineistossa nimeltä tai joihin muuten viitataan suorasti
tai epäsuorasti.

Toivon kiinnostavaa matkaa Salmelan perintötalon No7 historiaan!

Äänekoskella 3.9.2022

Seppo Hänninen

seppo.hanninen@hotmail.fi 
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen määrittely
Tutkimuksessa  selviteltiin  Äänekosken  kunnan  Koiviston  kylässä  olleen  Salmelan
perintötalon No7 vuokra-alueiden lohkomista ja itse päätalon halkomista vuosina 1919-
1926.  Tarkoituksena  oli  ensinnäkin  tutkia  vuokra-alueiden  lohkomistoimituksen  kulkua,
vuokra-alueista syntyneitä uusia tiloja sekä niistä myöhemmin lohkottuja uusia määräaloja.
Edelleen  tarkoituksena  oli  kartoittaa,  miten  Salmelan  perintötalo  halottiin  lohkomis-
toimituksen  päätyttyä  ja  millaisia  tiloja  tai  määräaloja  niistä  myöhemmin  mahdollisesti
syntyi.

1.2 Käytetty lähdeaineisto
Tutkimuksen käytössä oli  Maanmittauslaitoksen arkistosta saadut Salmelan perintötalon
No7 lohkomis- ja halkomistoimitusten pöytäkirjat karttoineen sekä lohkomis- ja jakokirjat
sekä muodostumislistat. Tutkimuksessa käytettiin aineistona myös Uuraisten, Laukaan ja
Äänekosken seurakuntien rippikirjoja, Pekka Tourusen kirjaa Tourulasta Tourulaan sekä
Kolunpohjan  historiaa  -webbisivustoa.  Käytössä  oli  myös  Kansallisarkistosta  saadut
Salmelan  perintötaloon  liittyvät  keskeiset  kauppakirjat.  Aineistoa  on  myös  otettu  Elina
Jurvelan omistamasta Kustaa Tourusen Rätinkikirjasta sekä Ilpo Tourusen, Eeva ja Paavo
Voudin  sekä Arto  Tourusen  arkistoista.  Mukana olevat  valokuvat  ovat  pääosin  Markku
Parantaisen arkistosta.

1.3 Tutkimuksen sisältö
Tutkimus  jakaantuu  sisällöllisesti  viiteentoistan  osaan.  Ensimmäisessä  osassa  ovat
tutkimuksen johdanto sekä määrittely. Toisessa osassa esitellään Salmelan talon ja sen
isäntien  historiaa  alkaen  vuodesta  1788  päätyen  vuoteen  1924.  Kolmannessa  osassa
esitellään Kustaa Tourusen perhettä, hänen jälkeläistensä perheet sekä perheisiin liittyvät
keskeiset  tapahtumat.  Neljännessä osassa esitellään Salmelan vuokra-alueet  ja  niiden
kontrahdit.  Viidennessä  osassa  ovat  puhtaaksi  kirjoitettuna  Salmelan  taloon  liittyvät,
tutkimuksen  aihe  alueeseen  kuuluvat  kauppakirjat.  Kuudennessa  osassa  on  Salmelan
pesänselvitys  toukokuuta  1920  puhtaaksi  kirjoitettuna.  Seitsemännessä  osassa  ovat
Salmelan  lohkomis-  ja  halkomistoimitukseen  liittyvät  kokouspöytäkirjat  puhtaaksi
kirjoitettuna. Kahdeksannessa osassa ovat Salmelan vuokra-alueista syntyneiden uusien
tilojen  maa-alueiden erittelyt  karttoineen ja  yhdeksännessä osassa  kuvataan Salmelan
perintötila  lohkomistoimituksen  päätyttyä  ja  sitä  seurannut  tilan  halkominen.
Kymmenennessä osassa kuvataan entisistä vuokra-alueista ja yhdennessätoista osassa
Salmelan  perintötilasta  myöhemmin  erotetut  määräalat.  Kahdestoista  osa  esittelee
tutkimustulokset.  Kolmannessatoista  osassa  on  tutkimuksen  päähenkilöiden  valokuvia.
Neljästoista  osassa on tutkimuksen liitteet  ja  viimeinen viidestoista  osa pitää  sisällään
muutaman sanan tutkimuksen tekijästä.
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2 ALUEEN HISTORIA

2.1 Salmelan talo ja sen isännät vuoteen 1921
Salmela  eli  puhekielessä  Hujakkona  tunnettu  tila  sijaitsi  alkuperäisessä  laajuudessaan
vielä  noin  satakunta  vuotta  sitten  silloisen  Äänekosken  kunnan  Koiviston  kylän
luoteiskulmalla.  Tilan  päärakennus  oli  rakennettu  Niiniveden  Pistesalmen  ja  Hujakko-
lammen välisen peltokannaksen etelään laskevalle rinteelle. Tilan maat kartoitettiin1 alun
perin vuosina 1788 ja 1801. Toimitus saatiin päätökseen 8 lokakuuta 1805 päättyneessä
isojaossa.

Salmelan  tilan  isäntien  tunnettu  historia  alkaa  vuodelta  1789.  Taululukossa  1  on  tilan
isäntien2 luettelo vuoteen 1924 saakka.

TAULUKKO 1

Salmelan eli Hujakon isännät alkaen vuodet 1789-1924-

Nimi Isäntänä vuodet Huom

Sipi Tuomaan poika 1789-1791

Juho Sipin poika -1793-1799

Sipi Sipin poika 1801-1825

leski Sofia 1825-1844

Kustaa Sipin poika 1845-1854

Leski Maria 1854-1856

Matti Peura 1857-1868

Juho Ahola 1869-1870

Taavetti Puumalainen 1871-1877

Jaakko Puumalainen 1878-1883 Tila joutui pakkohuutokauppaan 1883

Aleksis Saikkonen 1883-1884 Tilan osti Petruman kylän Hirvasmäen No8 isäntä

Kustaa Tourunen 1884-1919 Tila halkomatta omistajien kesken 1919-1924

Jussi Tourunen 1924- Lohkotun ja halotun Salmelan 1. isäntä

Salmelaa  vuodesta  1878  isännöinyt  Jaakko  Puumalainen  ei  pystynyt  hoitamaan  4000
markan hypoteekkilainaansa ja tila joutui  pakkohuutokauppaan. Tilan osti  3.tammikuuta
1883 päivätyllä kauppakirjalla3 Laukaan Petruman kylän Hirvasmäen No8 isäntä Aleksis
Saikkonen  10000  markalla.  Kuitenkin  jo  seuraavana  vuonna  1884  hän  myi  Salmelan
Kangashäkin Mattilan talon pojalle Kustaa Touruselle. 

 

1 Toimituspöytäkirja No 10121 ja 12666, Salmelan tilan lohkominen, 29 kesäkuuta 1920
2 Kolunpohjan historiaa, Hujakon talon historia, Markku Parantainen 2010
3 Salmelan kauppakirja 3.tammikuuta 1883
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2.2 Salmelan No7 tilukset 1920-luvun alussa
Salmelan  perintötilalla  No7  Äänekosken  kunnassa  Laukaan  kylällä  oli  vuoden  1924
lohkomiskirja  tietojen  perusteella  ennen  lohkomis-  ja  halkomistoimituksia  tiluksia
seuraavasti:

Taulukossa  2  Tiepohja  [ha]  on  pakkolunastetun  tiepohjan  alla  jäänyt  tilan  pinta-ala  ja
Tieosuus [mk] on tilaa rasittava rahallinen osuus kaikista kylän yhteisestä tieosuuksista.

TAULUKKO 2

Salmelan tilan No7 tilukset 1920-luvun alussa

Maalaji ha Jyv mk Joutomaa [ha] Tiepohja [ha] Tieosuus [mk]

Peltoa 35,765 28554

Niittyä 8,830 3611

Viljelykelpoista maata 40,020 18693

Varsinaista metsämaata 78,900 22077

YHTEENSÄ 163,520 72935 1,645 1,210 500

Salmelan  jakamattoman  tilan  maat  nojasivat  koko  länsireunaltaan  Saarijärven  ja
Äänekosken kuntarajaan. Saarijärven puolella rajaa oli Tourulan, Suojoen, Kolun, Möttölän
ja  Alatalon  tiluksia.  Itäreunaltaan  tilan  maat  kulkivat  pääosan  Niiniveden  läntistä
rantaviivaa  seuraillen  hieman  Pistesalmen  alapuolelta  Viinamäen  rajalta  Pohjoislahden
perukan yläpuolelle Roninmäkeen. Niiniveden itäpuolella Tulikaarteen alueella oli  lisäksi
vajaa 10 ha erillinen niittypalsta, jota rajasivat myöskin Viinamäen maat.  

Salmelan  tila  vaikuttaa  1920-luvun  alussa  olleen  vauras  ja  hyvin  toimeentuleva.  Sen
kokonaispinta-ala oli lähes 164 ha. Sille oli lohkomiskirjassa4 jyvitetty rahallista arvoa noin
73000  mk.  Tila  oli  paikkakunnan  mittakaavassa  suuri  sekä  kokonaispinta-alalla  että
peltopinta-alalla  mitaten.  Vertailun  vuoksi  Äänekosken  kunnassa  oli  1920-luvun
loppupuolella  vain  25  kappaletta  sellaisia  tiloja,  joissa  peltopinta-ala5 oli  yli  25  ha.
Varsinaisen peltomaan lisäksi tilalla oli laskettu olevan vielä viljelemätöntä viljelykelpoista
maatakin yli 40 ha. Laskennallisesti tilan pinta-alasta 51% soveltui hyvin viljelykäyttöön ja
48% oli metsämaaksi luokiteltavaa aluetta. Joutomaaksi luokitellun pinta-alan osuus koko
tilan kokonaispinta-alasta oli häviävän pieni noin 1%. 

4 Lohkomiskirja Salmelan perintötalolla Koiviston kylässä Äänekosken kunnassa 1924
5 Äänekosken-Suolahden historia vuoteen 1932, Jorma Wilmi, sivu 186
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2.3 Salmelan tilukset vuonna 1921 kartta
Salmelan tilan No7 tiluskartta6 vuodelta 1921. 

KUVA 1

6 Maanmittauslaitos toimituskartta No 10121
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3. KUSTAA TOURUNEN 

3.1 Lapsuusajan perhe
Kustaa Tourunen oli  Kangashäkin Mattilan talon poika. Hänen isänsä oli  taloon vävyksi
tullut 7.3.1796 syntynyt Iisakki Iisakin poika Tourunen ja äitinsä 30.11.1810 syntynyt Maja
Lena Matin tytär. Heidät vihittiin7 21.10.1827. Perheessä oli kaikkiaan yhdeksän lasta8:

TAULUKKO 3

Iisakki Iisakinpojan ja Maja Lena Matin tyttären perhe

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Huomautus

1. Anna Greta 13.2.1829 Kangashäkki/Mattila

2. Matti 6.6.1832 Kangashäkki

3. Maria Sofia 27.11.1833 Kangashäkki

4. Eva Stiina 15.7.1835 Kangashäkki

5. Maria Stina 3.3.1837 Kangashäkki

6. Henrika Sofia 20.1.1841 Kangashäkki

7. Kustaa Iisakinp 15.2.1844 Kangashäkki Salmelan No7 isäntä 1884→

8. Wilhelmiina 11.12.1846 Kangashäkki

9. Juho Iisakinp 10.11.1848 Kangashäkki

Kustaa  oli  perheen  toiseksi  nuorin  poika,  joten  hän  ei  voinut  saada  kotitalonsa
Kangashäkin Mattilan isännyyttä itselleen. Tästä syystä hän osti  itselleen vuonna 1884
Äänekosken kunnan Koiviston kylässä olleen Salmelan perintötalon No7. 

3.2 Millainen mies oli Kustaa Tourunen
Kustaa Tourusen uusioperhe muutti Uuraisten Kangashäkin Remulasta Laukaan Koiviston
kylän Salmelaan alkuvuodesta 1884. Muuttokirjan9 mukaan vanhempiaan seurasivat kaikki
perheen  kahdeksan  elossa  ollutta  lasta.  Edelleen  muuttokirjan  mukaan  vanhemmista
molemmat  osasivat  lukea  kirjasta  selvästi  ja  heidän  ulkolukunsa  oli  myös  selvää.
Mainitaan  myös,  että  Kustaa  käsitti  autuuden  opin  hyvin  ja  hänen  vaimonsa  Maria
yksinkertaisesti.  He myös tunsivat  Biblian historiaa.  Edelleen muuttokirjassa mainitaan,
että  Kustaa  osasi  kirjoittaa  auttavasti  ja  että  he  molemmat  olivat  käyneet  lukiaisissa
säännöllisesti. Lopuksi kerrotaan vielä, että molemmat olivat käyneet ehtoollisella viimeksi
hieman ennen muuttoaan Salmelaan 9.3.1884.

7 Saarijärvi vihityt 1788-1854 (AP I C:1)  1827
8 Tourulasta Tourulaan, Pekka Tourunen 2008, sivu 318
9 Laukaa muuttokirjoja 1880-1886 (AP I Jba:9)  22.3.1884 Gustav Iisakinpoika Tourunen, vmo Maria 

Juhontytär & 8 lasta
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Kustaa Tourusella kerrotaan olleen vahva hengellinen vakaumus ja hän antoi sen lahjana
myös kaikille lapsilleen. Jos jostakin syystä ei  päästy sunnuntaina kirkkoon, hänellä oli
tapana lukea raamattua ääneen perheelleen kirkonmenojen aikaan pyhäaamuna. Kustaa
Tourunen  oli  Äänekosken  seurakunnan  ensimmäisiä  kirkkovaltuutettuja  ja  hän  oli  yksi
Honkolan ja Koiviston uskonnollisista herättäjistä. 

Kustaa Tourusta voitaneen pitää kirjallisesti  ja  myös matemaattisesti  omassa ajassaan
melko lahjakkaana ihmisenä. Hän luki sujuvasti, osasi kirjoittaa ja pystyi laskemaan käsin
melko  pitkiäkin  laskutoimituksia.  Alla  hänen  omakätisesti  kirjoittamansa  Rätinkikirjan10

kansilehti joulukuun 17. päivältä 1877 ja sen tekstin selvennys:

”Tämän  kirjan  omistaja  on  Gustaf  Tourune  Tietetty  Uuraisilla  joulukuu  17  päivä  1877
Muisto kirjaksi Silloin oli järvet sulat jouluu asti”

KUVA 2

Rätinkikirjaansa  Kustaa  on  vuosien  aikana  kirjannut  monenlaisia  tilitapahtumia  joko
suorina maksettuina rahasummina tai toimitettuina palveluksina tai tuotteita. Ensimmäiset
merkinnät  alkavat  1880-luvun  puolelta  ja  jatkuvat  pitkälle  1900-lukua  lähelle  hänen
kuolemaansa.  Seuraavassa  muutamia  esimerkkejä  Kustaan  Rätinkikirjaansa  tekemistä
merkinnöistä:

10 Kirjan omistaa Elina Jurvela (Kalervo Tourusen tytär)
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Alla Kalle Häkkisen rätinki11 vuodelta 1886 eli parisen vuotta Salmelaan tulon jälkeen. 

KUVA 3

Laskelma pitää sisällään maksun mm. kahvipannusta ja turkin päällisistä. Myös Kallen 
päiville oli annettu rahaa 5 markkaa.

11 Kirjan omistaa Elina Jurvela (Kalervo Tourusen tytär)

7



Alla olevassa rätingissä12 on Augustilta otettuja tarpeita Salmelaan ja Koivikon maitolaskua
vuosilta 1917 ja 1918. 

KUVA 4

Sekä Kalle Tourusen Kankaanpään torpan vuokramaksut13 vuosilta 1903-1904.

KUVA 5

12 Kirjan omistaa Elina Jurvela (Kalervo Tourusen tytär)
13 Kirjan omistaa Elina Jurvela (Kalervo Tourusen tytär)
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Kustaa piti myös kirjaa esimerkiksi taloista lähetyistä voimääristä. Tästä on alla rätinki 14

vuoden 1903 lähetyksistä kolmena heinäkuun päivänä.

KUVA 6

14 Kirjan omistaa Elina Jurvela (Kalervo Tourusen tytär)
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3.3 Kustaa Tourusen perhe vuonna 1920 
Salmelan  talon  No7  isäntä  Kustaa  Tourunen  oli  vuonna  1920  jo  76-vuotias.  Hän  oli
isännöinyt  taloa  vuodesta  1884  lähtien  kaikkiaan  35  vuotta.  Hänen  perheeseensä
kuuluivat tuohon aikaan seuraavat jälkeläiset15, sekä heidän äitinsä tai äitipuolensa Maria
Juhon tytär:

TAULUKKO 4

Kustaa  Tourusen jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin-pvä, syy ja ikä
kuollessa

1 Kalle 26.1.1870 Uurainen/Remula No1 † 28.1.1919, Espanjan tauti, 49 v

2 Matilda 6.5.1871 Uurainen/Remula No1 49-vuotias

3 August 30.4.1872 Uurainen/Remula No1 48-vuotias

4 Wilhelmiina 17.6.1873 Uurainen/Remula No1 † 3.7.1873, isorokko, 3 vkoa

5 Emil 29.2.1876 Uurainen/Remula No1 44-vuotias

6 Lydia 26.3.1878 Uurainen/Remula No1 42-vuotias

7 Otto 8.2.1880 Uurainen/Remula No1 40-vuotias

8 Elsa Maria 18.1.1882 Uurainen/Remula No1 † 14.3.1916, keuhkotauti, 34 v

9 Iisakki 7.12.1883 Uurainen/Remula No1 † 7.11.1887, torajyvämyrkytys, 4 v

10 Hanna 24.4.1886 Laukaa/Salmela No7 34-vuotias

11 Johannes 10.4.1888 Laukaa/Salmela No7 32-vuotias

12 Eelis 26.3.1890 Laukaa/Salmela No7 30-vuotias

14 Martti 11.11.1892 Laukaa/Salmela No7 † 5.1.1893, tulirokko, 1,5 kk

14 Kustaa Adolf 20.3.1894 Laukaa/Salmela No7 26-vuotias

15 Heikki 18.1.1898 Laukaa/Salmela No7 † 21.1.1898, heikkous, 3 pvä

Kustaan ja Maria Juhon tyttären perhe muutti Uuraisten Remulasta Laukaan Salmelaan
muuttokirjalla16 22.3.1844. Mukana seurasivat aivan pienenä menehtynyttä Wilhelmiinaa
lukuun  ottamatta  muut  Remulassa  syntyneet  lapset.  Kustaalle  syntyi  kahden  vaimon
kanssa 28 vuoden aikana kaikkiaan 15 jälkeläistä. Yllä taulukossa 4 lapset Nro 1-4 olivat
Kustaan ensimmäisestä avioliitosta 24.3.1873 menehtyneen Hedda Stina Abelin tyttären
kanssa ja Nro 5-15 toisesta avioliitosta Maria Juhon tyttären kanssa. 

15 Uurainen lastenkirja 1880-1890 (AP I Ab:4)  Sivu 70-71 Kangashäkin-kylä, No 1 Juhola, Puromäki 
torppa, No 1 Remula ja Laukaa lastenkirja 1880-1889 (AP I Ab:7)  Sivu 273-274 Koiwisto, No 7 Salmela

16 Laukaa muuttokirjoja 1880-1886 (AP I Jba:9)  22.3.1884 Gustav Iisakinpoika Tourunen, vmo Maria 
Juhontytär & 8 lasta
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3.4 Kalle Tourusen perhe 1920
Kustaa Tourusen vanhin poika Kalle Tourunen vihittiin17 Kankaanpään torpan tyttären Ida
Serafinan kanssa 25.5.1894. Heillä oli lapsia vuoden 1920 aikoihin:

TAULUKKO 5

Kalle ja Ida Serafina Tourusen jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin-pvä, syy ja ikä
kuollessa

1 Vilho Adolf 17.12.1896 Laukaa † 6.5.1897, wäristys, 5 kk

2 Adolf 18.1.1898 Laukaa 22-vuotias

3 Elli 19.6.1901 Laukaa 19-vuotias

4 Väinö Ilmari 17.10.1903 Laukaa 17-vuotias

5 Elsa Ester 31.10.1906 Laukaa 14-vuotias

6 Martta Siviä 26.7.1908 Laukaa 12-vuotias

7 Kerttu Alina 21.10.1910 Äänekoski 19-vuotias

Kalle ja Ida kuolivat vuoden vaihteessa 1918-19 Espanjan tautiin.  

3.5 Matilda Kalliomäen os. Tourusen perhe 1920
Kustaa Tourusen vanhin  tytär  Matilda  Kustaan tytär  vihittiin18 räätäli  Juho Eeron poika
Kalliomäen kanssa 29.4.1891. Heillä oli lapsia vuoden 1920 aikoihin:

TAULUKKO 6

Matilda ja Juho Kalliomäen jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin-pvä, syy ja ikä
kuollessa

1 Eelis 7.4.1892 Saarijärvi 28-vuotias

2 Rauha 24.11.1894 Saarijärvi 26-vuotias

3 Eemil Adolf 11.1.1897 Laukaa † 11.11.1897, kuume, 11 kk

4 Pauliina 23.6.1899 Laukaa † 28.2.1900, hivutustauti, 7 kk 

5 Katri 23.2.1901 Laukaa 19-vuotias

6 Tyyne 4.5.1903 Laukaa 17-vuotias

7 Lyyli 16.8.1905 Laukaa 15-vuotias

8 Anna 22.10.1907 Laukaa 13-vuotias

9 Hanna 6.12.1909 Laukaa 11-vuotias

17 Laukaa vihityt 1884-1907 (MKO217-219)  Sivu 86-87 1894 helmi - heinäkuu
18 Laukaa vihityt 1884-1907 (MKO217-219)  Sivu 70-71 1891 helmi - kesäkuu
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Matilda ja Juho Kalliomäen perheessä oli vuoden 1920 paikkeilla elossa seitsemän lasta.
Eemil Adolf ja Pauliina kuolivat pieninä. Eemil menehtyi johonkin kuumetautiin ja Pauliina
ilmeisesti nestehukan aiheuttamaan kuivumiseen.

3.6 August Tourusen perhe 1920
August Tourunen vihittiin19 24.9.1910 Hakalan torpan tyttären Linda Maria Kauton kanssa.
Linda Maria oli syntynyt 7.12.1888. Heillä oli lapsia vuoden 1920 kesällä:

TAULUKKO 7

August ja Linda Maria Tourusen jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin-pvä, syy ja ikä
kuollessa

1 Pauli Niilo 8.2.1912 Äänekoski 8-vuotias

2 Sylvi Tellervo 23.5.1913 Äänekoski 7-vuotias

3 Aarne Pellervo 24.8.1917 Äänekoski † 2.9.1917, kuolinsyy tuntematon, 1 vko

4 Veikko Armas 27.11.1920 Äänekoski -

5 Elli Eini 20.2.1922 Äänekoski -

August ja Linda Maria Tourusen perheessä oli kesällä vuonna 1920 kaksi lasta Pauli ja
Sylvi. Aarne Pellervo oli kuollut noin viikon ikäisenä syyskuun alussa 1917. Veikko ja Elli
eivät olleet vielä syntyneet Salmelan erottamisprosessin käynnistyessä kesäkuussa 1920.

3.7 Emil Tourunen
Emil Tourunen oli  44-vuotias poikamies Salmelan lohkomistoimituksen alkaessa  vuonna
1920. Hän kuoli Suojoen vanhainkodissa 1.10.1959.

3.8 Lydia Vainion os. Tourusen perhe 1920
Lydia  Tourunen vihittiin20 9.4.1908 Juho Vainion kanssa.  Heillä  oli  lapsia  vuoden 1920
aikoihin:

TAULUKKO 8

Lydia ja Juho Vainion jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin pvä ja syy

1 Aura 10.3.1909 Sumiainen 11-vuotias

2 Aarne 13.11.1914 Sumiainen 6-vuotias

3 Emil 23.5.1920 Sumiainen † 23.5.1920, kuolinsyy tuntem. 1 tunti

19 Äänekoski vihityt 1907-1920 (AP I Eb:1)
20 Äänekoski vihityt 1907-1920 (AP I Eb:1)  1908
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Lydia ja Juho Vainion perheessä oli kesällä 1920 kaksi lasta Aura ja Aarne. Heidän kolmas
lapsensa Emil menehtyi vain yhden tunnin ikäisenä 23.5.1920.

3.9 Otto Tourusen perhe 1920
Otto Tourunen vihittiin21 23.8.1908 Salon tyttären Selma Vainion kanssa. Salolla vietettiin
tuolloin kaksoishäät: Otto vihittiin Salon tyttären Selma Vainion kanssa samalla kun Oton
sisar Hanna Tourunen vihittiin Selman veljen Matti Vainion kanssa.

Otto ja Selma Tourusen perheessä oli lapsia vuoden 1920 aikoihin:

TAULUKKO 9

Otto ja Selma Tourusen jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin-pvä, syy ja ikä
kuollessa

1 Aarne Olavi 5.12.1909 Äänekoski 11-vuotias

2 Liisa 7.11.1913 Äänekoski 7-vuotias

3 Eero Kustaa 11.8.1916 Äänekoski 4-vuotias

Otto  ja  Selma Tourusen  perheessä  oli  kesällä  1920  kolme lasta  Aarne,  Liisa  ja  Eero
Kustaa.

3.10 Hanna Vainion os. Tourusen perhe 1920
Hanna Tourunen vihittiin22 23.8.1908 Salon pojan Matti Vainion kanssa. Salolla vietettiin
tuolloin kaksoishäät: Samalla, kun Hanna vihittiin Salon pojan Matti Vainion kanssa, Matin
sisar Selma Vainio vihittiin Hannan veljen Otto Tourusen kanssa. Hanna ja Matti Vainion
perheessä oli lapsia vuoden 1920 aikoihin:

TAULUKKO 10

Hanna ja Matti Vainion jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin-pvä, syy ja ikä
kuollessa

1 Laila 3.4.1911 Äänekoski † 21.3.1912, kuolinsyy tuntematon, 11kk

2 Akseli 23.3.1913 Sumiainen 7-vuotias

3 Antti 12.10.1914 Sumiainen 2-vuotias

4 Lyyli Maria 15.6.1916 Sumiainen 4-vuotias

5 Niilo Matias 5.12.1918 Sumiainen 2-vuotias

Hanna ja Matti Vainion perheessä oli kesällä 1920 neljä lasta Akseli, Antti, Lyyli Maria ja
Niilo Matias. Heidän esikoisensa Laila menehtyi 21.3.1912 vajaan vuoden ikäisenä.

21 Äänekoski vihityt 1907-1920 (AP I Eb:1) 1908
22 Äänekoski vihityt 1907-1920 (AP I Eb:1) 1908
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3.11 Johannes Tourusen perhe 1920
Kustaa Tourusen jälkeen Salmelan talon seuraava isäntä jatkoi hänen poikansa Johannes
Tourunen. Hänet vihittiin23 Hilja Lydia Koskisen kanssa 19.12.1919. Hilja Lydia samoin kuin
syntynyt lapsi Reino Johannes menehtyivät kuitenkin synnytykseen.  

TAULUKKO 11

Johannes ja Hilja Tourusen jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin-pvä, syy ja ikä
kuollessa

1 Reino Johannes 27.9.1920 Äänekoski † 28.9.1920, kuolinsyy tuntematon, 1pvä

Äiti  ja  syntynyt  lapsi  menehtyivät  synnytyksen  jälkeisenä  päivänä.  Salmelan  tilan
lohkomistoimituksen alkaessa Johannes Tourunen jäi leskeksi.

Hänet  vihittiin24 uudelleen  30.10.1921  Siiri  Irene  Laakson  kanssa.  Tämä  oli  syntynyt
Tuusulassa 4.4.1902. Heillä ei ollut lapsia vielä vuoden 1920 kesällä:

TAULUKKO 12

Johannes ja Siiri Tourusen jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin-pvä, syy ja ikä
kuollessa

1 Kalervo Kustaa 6.6.1922 Äänekoski -

2 Helvi Maria 26.10.1923 Äänekoski -

3 Martti Johannes 1.9.1925 Äänekoski -

4 Eeva Irene 5.1.1928 Äänekoski -

5 Aino-Liisa 13.9.1931 Äänekoski -

Johannes  Tourusen  toisesta  avioliitosta  ensimmäisen  lapsen  Kalervon  syntyessä
Salmelan lohkomistoimitus oli ollut jo käynnissä verkkaisesti pari vuotta.

3.12 Eelis Tourusen perhe 1920
Roosa  Keurulainen  vihittiin  ensimmäiseen  avioliittoonsa  Aksel  Kukkavuoren  kanssa
16.12.1906,  josta  avioliitosta  20.4.1907  syntynyt  poika  Pauli.  Aksel  Kukkavuori  kuoli
22.11.1907  keuhkotautiin.  Roosa  vihittiin25 tämän  jälkeen  toiseen  avioliittoonsa  Eelis
Tourusen kanssa 24.2.1912. Tästä avioliitosta heillä oli lapsia26 vuoden 1920 paikkeilla: 

TAULUKKO 13

23 Äänekoski vihityt 1907-1920 (AP I Eb:1)  1919, 1920
24 Äänekoski vihityt 1907-1920 (AP I Eb:1)  1921
25 Äänekoski vihityt 1907-1920 (AP I Eb:1)  1912
26 Tourulasta Tourulaan, Pekka Tourunen 2008, sivu 171
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Eelis ja Roosa Tourusen jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin pvä ja syy

1 Eelis Adolf 6.11.1913 Canada 7-vuotias

2 Ville Samuel 29.4.1916 Äänekoski 4-vuotias

3 Matti Gabriel 29.3.1918 Äänekoski 2-vuotias

4 Jaakko Hesekiel 16.9.1919 Äänekoski 1-vuotias

5 Lauri Johannes 13.8.1921 Äänekoski -

6 Martti Luukas 17.10.1922 Äänekoski -

Eelis Tourusen lapsista Jaakko syntyi samaan aikaan, kuin Salmelan uudet omistajat Otto,
Emil ja Jussi Tourunen allekirjoittivat Törölän ja Taipaleen mäkitupien sovintokauppakirjat.
Lapsista Lauri ja Martti syntyivät myöhemmin. 

3.13 Kustaa Adolf Tourusen perhe 1920
Kustaa Adolf  eli  Aatu Tourunen vihittiin27 29.12.1917 Helmi Häkkisen kanssa.  Heillä oli
kaikkiaan viisi  lasta.  Näistä  nuorin  Laila  Maria  syntyi  samoihin  aikoihin,  kun Salmelan
lohkomistoimitus alkoi kesällä 1920. Taulukossa 12 on Aatu ja Helmi Tourusen jälkeläiset.

TAULUKKO 14

Aatu ja Helmi Tourusen jälkeläiset vuonna 1920

Nro Nimi Syntymäaika Syntymäpaikka Ikä jos elossa / kuolin-pvä, syy ja ikä
kuollessa

1 Laila Maria 30.6.1920 Äänekoski Syntyi kun toimitus oli alkamassa

2 Jaakko Matias 5.8.1922 Äänekoski -

3 Toini Tellervo 1.3.1925 Äänekoski -

4 Paavo Kustaa 17.8.1929 Äänekoski -

5 Ilpo 11.3.1941 Äänekoski -

Aatu Tourusen  jälkeläisistä Paavo Kustaa menehtyi 26-vuoden ikäisenä polioon vuonna
1955.

3.14 Elsa Kivimäen os. Tourusen perhe 1920
Elsa Tourunen avioitui Kivimäen talon pojan Onni Matias Juhon poika Kivimäen kanssa.
Elsa  kuoli28 34  vuotiaana 14.3.1916 keuhkotautiin.  Häneltä  jäi  7.6.1911 syntynyt  poika
Johannes.

27 Äänekoski vihityt 1907-1920 (AP I Eb:1)  1918
28 Äänekoski rippikirja 1907-1920 (AP_III I Aa:3)  Sivu 727 Kangashäkki, Kivimäki, Nätkilä 
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3.15 Iloa ja surua Kustaan jälkipolvissa  
Kustaa  Tourunen  menetti  ensimmäisen  vaimonsa  Heta  Stina  Abelin  tyttären  heidän
neljännen lapsensa Wilhelmiinan synnytykseen 24.6.1873. Wilhelmiina kuoli pian äitinsä
jälkeen 3.7.1873. Muista Kustaan lapsista Iisakki menehtyi torajyvämyrkytykseen 4 vuoden
ikäisenä  7.11.1887.  Martti  tulirokkoon  1.5  vuoden  ikäisenä  5.1.1893  ja  Heikki  kolmen
päivän ikäisenä 21.1.1898. Kustaan tyttären Hanna Vainion tytär Laila menehtyi 21.3.1912
Sumiaisissa  noin  vuoden  ikäisenä.  Kustaan  vanhin  poika  Kalle  menehtyi  49  vuoden
ikäisenä Espanjan tautiin 28.1.1919 samoin kuin hänen vaimonsa Ida 43 vuoden ikäisenä
18.10.1918. Kustaan tytär Elsa menehtyi keuhkotautiin 14.3.1916.  Kustaan tyttären Lydia
Vainion poika Emil menehtyi 23.5.1920 tunnin ikäisenä. Lisäksi vielä Kustaan pojan Jussi
Tourusen ensimmäinen vaimo Hilja Lydia menehtyi heidän ensimmäisen lapsensa Reino
Johanneksen synnytykseen 28.9.1920.  Syntynyt  lapsi  menehtyi  myös samana päivänä
äitinsä kanssa. Koivikon lunastanut Otto Tourunen kuoli 16.9.1956 ja Salmelan isäntänä
jatkanut  Jussi  Tourunen  17.8.1956.  Osuutensa  Salmelasta  veljelleen  myynyt  Emil
Tourunen  1.11.1959  ja  hänen  sisarensa  Lydia  16.8.1961.  Kustaan  tytär  Hanna  kuoli
15.1.1966 ja poika Eelis Tourunen kuoli 9.7.1974. Viimeisenä tästä sisarusparvesta kuoli
96 vuoden ikäisenä Rinteelän lunastanut Aatu Tourunen 10.1.1990.

Salmelassa oli  välillä iloakin.  Kustaan lapsista (Kustaan lapset alleviivattu) vanhin tytär
Matilda (Tilta) vihittiin räätäli  Juho Kalliomäen kanssa 29.4.1891. Kankaanpään torppari
Kalle vihittiin Taipaleen torpan tyttären Idan kanssa 25.5.1894.  Lydia vihittiin Viinamäen
torpan pojan Juho Vainion kanssa 9.4.1908. Hanna vihittiin Viinamäen torpan pojan Matti
Vainion  kanssa  23.8.1908.  Otto vihittiin  Viinamäen  torpan  tyttären  Selman  kanssa
23.8.1908. August vihittiin Hakalan torpan tyttären Lindan kanssa 24.9.1910. Aatu vihittiin
Viinamäen  piian  Helmi  Häkkisen  kanssa  29.12.1917.  Jussi  vihittiin  ensimmäiseen
avioliittoon mäkitupalaisen tytär Hilja Koskisen kanssa 19.12.1919 ja toiseen Siiri Laakson
kanssa 30.10.1921.  Kustaa ja  Maria  Tourunen saivat  nähdä ainakin 29  lastenlastansa
ennen kuolemaansa. Kustaa kuoli 3.2.1920 ja hänen vaimonsa Maria 2.10.1920.
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4 SALMELAN VUOKRA-ALUEET JA NIIDEN KONTRAHDIT

4.1 Törölän ja Taipaleen mäkituvat
Kalliomäen  mäkitupaan  eli  Törölään  tuli  asukkaat  vuonna  1895.  Tällöin  räätäli  Juho
Kalliomäki muutti sinne vaimonsa Matildan kanssa. Muuttokirja29 Saarijärveltä on päivätty
23.2.1896. Heillä oli tuolloin lapsia Eelis ja Rauha. Taipaleen mäkitupaan eli Purolaan tuli
asukkaat hieman tätä ennen vuonna 1894. Tuolloin paikalle muutti Juho Kautto vaimonsa
Ulriikan  lastensa.  Heillä  oli  lapsia  Matti,  Saima  ja  Hanna.  Kalliomäen  ja  Taipaleen
mäkituvissa  oli  tiettävästi  suulliset  vuokrakontrahdit.  Niiden  sisältö  oli  luultavasti  hyvin
samanlainen  kuin  alla  oleva  Kankaanpään  torppaan  30.12.1894  tehty  kirjallinen
vuokrasopimus.  

4.2 Kankaanpää torppa
Kustaa  ja  Maria  Tourunen  (Maria  oli  äitipuoli)  tekivät  vanhimmalle  pojalleen  Kalle
Touruselle kirjallisen torpparikontrahdin Salmelan Kankaanpään torppaan vuonna 1894.
Alla torpparisopimus30 sen kieliasu ja merkinnät mahdollisimman pitkälle säilyttäen:

Torppariksi omistamaani Salmelan 1/12 osa manttaalin verotalon maalla, N:o 7 Koiviston
kylässä  Laukaan  pitäjää,  olevan  Kankaanpään  torppaan  otan  poikani  Kaarle  Kustaan
poika Tourusen seuraavilla ehdoilla ja välipuheilla:

10  Torppari saa torpan vanhat pellot mitä siinä nyt on sekä uutta peltoa tehdä niin paljon
kun  voi  sopivilla  paikoilla,  sekä  Ryönänrannan  niityn  kokonaisuudessaan  ynnä
Tulikaarteen järvijätön.

20 Poltto-  ja  rakennustarpeita  saa  ottaa  talon  maalta,  muraa  ottaa  omalta  niityltä,
lehdeksiä, havuja ja muita sonta-aineita saa myöskin ottaa tarpeen mukaan talon maalta,
vaan ovat ne otettavat torpasta sydänmaahan päin; rangat ovat poiskorjattavat.

30 Karjan laidun on yhteinen ja saa torppari kalastaa talon vesillä pienillä pyydyksillä.

40 Näistä  eduista  maksaa  torppari  vuosittaista  veroa viisikymmentä  /50/  markkaa,  niin
kauvan kun tämä torpankontrahti kestää.

50 Tämä kontrahti tulee seisomaan viisikymmentä /50/ vuotta, jonka jälkeen talon omistaja
jollei hän uudista tätä kontrahtia samoilla ehdoilla on maksettava torpparille tuhat /1000/
markkaa sekä arvion jälkeen torpan työvaivoista.

60 Tämä  kontrahti,  jonka  torppari  saa  minua  enempää  kuulustelematta  kiinnittää
yllämainittuun taloon; joka vakuutetaan.

Laukaassa Joulukuun 30. pnä 1894

Kustaa Tourunen Maria Tourunen

29 Laukaa muuttaneet 1891-1915 (AP_SIS I Ba:3)  1896
30 Kotikyläni Koivisto, Urpo Sparf, sivut 42-43
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5. SALMELAN KAUPPAKIRJAT

5.1 Salmelan perintötalon kauppakirja 3.5.1883
Salmelan perintötila joutui  pakkohuutokaupattavaksi  vuonna 1883. Tilan silloinen isäntä
Jaakko Puumalainen ei pystynyt maksamaan Hypoteekkiyhdistyksen tilaa rasittavaa 4000
mk lainaa. Tilan osti maanviljelijä Aleksis Saikkonen Laukaan Petruman Hirvasmäen No8
talosta. Alla kauppakirja puhtaaksi kirjoitettuna sen kieliasu ja merkinnät mahdollisimman
pitkälle säilyttäen.

Kauppakirja

Maanviljelijä Alexis Saikkoselle myyn minä allekirjoittanut omistamani Salmelan 1/12 osa
manttaalin  perintötilan  No7  Koiviston  kylässä  tätä  pitäjätä  sovitusta  kauppahinnasta
Kymmenentuhatta  /10000/  Suomen  markkaa,  josta  hinnasta  on  maksettu:  rahassa
Viisisataa  /500/  markkaa,  velkakirjalla  Viisituhattaviisisataa  /5500/  ja  loppusumman
Neljätuhatta /4000/ markkaa vastaa ostaja Suomen Hypoteekki Yhdistykselle, joka myös
on taloon kiinnitetty, jota paitsi on kaupassa sovittu seuraavat ehdot:

Myyjä vastaa kaikista talon eestä menevistä kunnallisveroista ja ruununveroista kuluneelta
vuodelta  1884  joka  myös  tulevassa  Helmikuussa  maksettavaksi  langenneeseen
Hypoteekki-Yhdistyksen  koron  mainitulle  velalle,  jota  vastaan  ostaja  suorittaa  tästä
päivästä juoksevat maksut talosta.

Näillä ehdoilla luovun minä edellä sanotusta Salmelan 1/12 osa manttaalin perintötalosta
ja  luovutan  sen  Alexis  Saikkoselle  semmoisenaan  kuin  se  nyt  on,  on  ollut  eli
tulevaisuudessa voittaa  mahdetaan,  joka  vahvistetaan Laukaassa Tammikuun 3.  päivä
1883.

Jakob Puumalainen

Puumerkki

Tähän tyydyn aika kuin yllä

Aleksis Saikkonen

Todistaa

Heikki Kankaanpää Liisa Heikin Tytär

Puumerkki Puumerkki

Aleksis  Saikkonen sai  keväällä  1883 ensimmäisen lainhuudon kaupalleen Salmelassa.
Toinen lainhuuto annettiin lokakuun 25. päivä 1883. Kolmatta lainhuutoa hän ei nähtävästi
enää  ehtinyt  saada,  koska  tila  myytiin  alkuvuodesta  1884  Kustaa  Touruselle.
Lähdeaineisto  ei  kerro,  miksi  Laukaan  Petruman  Hirvasmäen  No8  isäntä  Aleksis
Saikkonen osti Salmelan vuoden vaihteessa 1883 ja piti tilaa halussaan vain noin yhden
vuoden. 
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5.2 Salmelan perintötalon kauppakirja 14.2.1884
Kustaa Tourunen osti Aleksis Saikkoselta Salmelan tilan 14. helmikuuta 1884 päivätyllä
kauppakirjalla.  Alla  puhtaaksi  kirjoitettuna  tilan  kauppakirja  sen  kieliasu ja  merkinnät
mahdollisimman pitkälle säilyttäen.

Kauppakirja

Täten  myyn  minä,  allekirjoittaja,  rakkaan  vaimoni  Eva  Sofia  Hyytiäisen  hyvällä
suostumukselle  omistamani  Salmelan  1/12-osa  manttaalin  perintötalon  No7  Koiviston
kylässä tätä pitäjätä suostutusta hinnasta Kymmenen tuhatta /10000/ Suomen markkaa,
josta summasta ostaja Talollinen Gustaf  Remula,  ottaa vastatakseen taloon kiinnitettyä
velkaa  Neljätuhatta  /4000/  markkaa  Suomen  Hypoteekki  Yhdistykselle,  neljätuhatta
kolmestaa /4,300/ markkaa ent. Talokkaalle Jaakko Puumalaiselle, jolle tämän summan
olen velkaa, sekä minulle maksaa velkakirjalla Tuhatkaksisataa /1,200/ markkaa ja lopun
Viisisataa /500/ markkaa rahassa, joten siis nyt koko kauppasumma maksettuna kuitataan,
jota vastaan minä olen vastaava kaikista niin Ruunulle kuin Kuntaan menevistä maksuista
kuluneelta  vuodelta  1883.  Sekä  mahdollisista  eteen  sattuvista  pienemmistä  maksuista
Toukokuun 1. päivään asti tänä vuonna.

Näillä  ehdoilla  ja  velvollisuuksilla  luovun  minä  edellä  sanotusta  Salmelan  1/12  osa
manttaalin  perintötilasta  No7  Koiviston  kylässä  ja  luovutan  sen  Gustaf  Touruselle  eli
Remulalle,  joka  häneltä  heti  on  vastaan  otettava,  hänen  omistettavakseen  ja
nautittavakseen, niinkuin muukin muukin hänen rehellinen omaisuutensa, mitä siinä nyt on
eli tulevaisuudessa voittaa mahdetaan, joka vakuutetaan Salmelassa Helmikuun 14. päivä
1884.

Aleksis Saikkonen

Tähän annan suostumukseni: Aika kuin yllä Eva Sofia Hyytiäinen

(merkki)

Toisella puolella olevaan kauppaan tyydyn: aika ja paikka kuin yllä

Kustaa Tourunen

Todistaa

Emil Sillman Gustaf Wiinamäki

Kirjoitti jonka luettua asiamies jätti 
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5.3 Salmelan perintötilan kauppakirja 23.5.1919
Kustaa Tourunen myi Salmelan tilan 23. toukokuuta 1919 päivätyllä kauppakirjalla. Alla
puhtaaksi kirjoitettuna tilan kauppakirja sen kieliasu ja merkinnät mahdollisimman pitkälle
säilyttäen.

Kauppakirja

Minä  Gustaf  Tourunen  vaimoni  luvalla  ja  suostumuksella  myyn  ja  luovutan  tällä
kauppakirjalla  omistamani  Salmela  nimisen  1/12  osa  manttaalin  perintötilan  N:o  7
Koiviston  kylässä  tätä  pitäjää  kaikkine  irtaimistoineen  kolmelle  täysiikäiselle  pojalleni
Otolle,  Emilille  ja  Juhalle  yhteisesti  välillämme sovitusta  kuudentoistatuhannen /16000/
markan kauppasummasta seuraavilla ehdoilla:

Kauppasummasta  maksavat  ostajat  tyttärilleni  Lyydille  ja   Hannalle  sekä  nyt  kuolleen
tyttäreni  Elsan  alaikäiselle  pojalle  kaksituhalla  /2000/  markkaa  kullekin  eli  yhteensä
kuusituhatta  /6000/  markkaa  ennen  1  päivää  kesäkuuta  1920.  Jäännöksestä
kymmenestätuhannesta /10000/ markasta maksavat ostajat pojilleni Eelikselle ja Aatulle
puolet eli viisituhatta /5000/ markkaa ennen 31 päivää joulukuuta 1920 ja toisen puolen eli
viisituhatta /5000/ markkaa ennen 1 päivää kesäkuuta 1921, joten siis nyt kauppasumma
maksetuksi kuitataan.

Ostajat  vastaavat  taloon  kiinnitetystä  779:83  pennin  suuruisesta  velasta  Suomen
Hypoteekkiyhdistykselle.

Ostajien on minut ja vaimoni elätettävä ja hyvin hoidettava kuolemaamme saakka. Jos
ostajat tahtovat talon jakaa ja eri paikoissa asua, on sen ostajista, joka vanhalle paikalle
jää  meidät  vanhalla  paikalla  elätettävä  ja  hoidettava  ja  on  toisten  ostajien  meidän
huoltajallemme korvattava siitä osuutensa laskun mukaan.

Ostajat eivät tämän kauppakirjan kautta myytyä kiinteää omaisuutta saa vieraalle myydä
eikä luovuttaa.

Näillä  ehdoilla  ja  velvollisuuksilla  luovutan  minä  edellä  mainitun  Salmela  nimisen
perintötilan  kaikkine  irtaimistoineen  ja  kaikkine  oikeuksineen  ostajille  1  päivänä
marraskuuta 1919 ja saavat ostajat siitä päivästä talon irtaimistoineen sellaisena kun se
silloin on täydellä omistus oikeudella nautittavaksensa.

Näitä kauppakirjoja on tehty kaksi yhtä pitävää kappaletta toinen myyjälle ja toinen ostajille

Äänekoskella 23 pv. Toukokuuta 1919

Maria Tourunen Kustaa Tourunen

Ylläolevan kauppaan olemme tyytyväiset ja hyväksymme sen. Aika ja paikka kuin edellä.

Eemil Tourunen Otto Tourunen Jussi Tourunen
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Kustaa ja Maria Tourunen määräsivät Salmelan kauppakirjassa 23.5.1919 perinnönjaosta
seuraavaa:  Otto,  Emil  ja  Johannes  maksavat  Salmelan  tilasta  kauppakirjan
allekirjoitukselle  16000  mk.  Tätä  vastaan  heidän  piti  maksaa  sisarilleen  ja  veljilleen
seuraavasti:

TAULUKKO 15

Otto Emil ja Johannes maksoivat yhdessä Salmelasta 16000 mk

Josta kenelle mk Mihin mennessä

Lydia 2000 → 1.6.1920

Hanna 2000 → 1.6.1920

Elsan 8-v poika Johannes31 2000 → 1.6.1920

Elis 5000 2500mk → 31.12.1920 ja 2500 mk → 1.6.1921

Aatu 5000 2500mk → 31.12.1920 ja 2500 mk → 1.6.1921

Yhteensä 16000

Otto, Emil ja Jussi Tourunen määrättiin kauppakirjassa32 maksamaan Lydialle, Hannalle,
Elsan  8-vuotiaalle  pojalle  Johannekselle,  Elikselle  ja  Aatulle  kesäkuun  alkuun  1921
mennessä yllä  olevan erittelyn  mukaisesti  yhteensä 16000 mk.  Emil  Tourunen maksoi
veljelleen Aatu Touruselle 11.marraskuuta 1919 allekirjoitetulla kuitilla33 koko hänen 5000
mk perintöosuutensa. Samana päivänä Aatu Tourunen vaimonsa Helmi Tourusen kanssa
osti  Emil  Touruselta  kauppakirjalla34 tämän omistaman  ⅓-osan Salmelan perintötalosta
No7. Kauppahinta oli 15000 mk, josta käsirahana maksettiin 1000 mk. Lopusta annettiin
velkakirja.

5.4 Vuokra-alueiden sovintokauppakirjat 19.9.1919
Törölän Juho Kalliomäki, Taipaleen Juho Kautto ja Kankaanpään Kalle Tourusen perikunta
maksoivat tiloistaan Salmelan uusille omistajille seuraavasti:

TAULUKKO 16

Törölä Taipale ja Kankaanpää maksut

Tila mk Mihin mennessä ja kuinka paljon [mk]

Törölä 2703 Käsiraha 100 mk 19.9.1919 ja loput 2603 mk 7.5.1924

Taipale 2475 Käsiraha 300 mk 19.9.1919 ja loput 2175 mk 7.5.1924

Kankaanpää 14630 1000 mk/vuodessa 1925→ ja viimeinen erä 1939 1630 mk

Yhteensä 19808

31 Äänekoski rippikirja 1907-1920 (AP_III I Aa:3)  Sivu 727 Kangashäkki, Kivimäki, Nätkilä 
32 Salmelan kauppakirja 23. toukokuuta 1919 Otto, Emil ja Johannes Touruselle
33 Kuitti Aatu Tourusen perintöosuuden maksamisesta kokonaan 11.marraskuuta 1919
34 Kauppakirja 11.marraskuuta 1919
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Törölän  ja  Taipaleen  mäkituvista  maksut  Salmelan  uusille  omistajille  määrättiin
suoritettavaksi kauppakirjojen mukaan toukokuuhun 1924 mennessä yhteensä 5178 mk.
Kankaanpään torpasta maksut  alkoivat vuonna 1925 summalla 1000 mk vuosi  jatkuen
samansuuruisina  vuoden 1939 viimeiseen maksuun 1630mk. Tämän jälkeen Salmelan
vuokra-alueiden lunastushinnat yhteensä 19808 mk tuli kauppakirjan ehtojen mukaan olla
kokonaisuudessaan suoritettu.

5.5 Emil myy osuutensa Salmelasta Aatulle 11.11.1919
Emil Tourunen myi  ⅓-osansa Salmelan perintötalosta No7 veljelleen Aatu Touruselle ja
tämän vaimolle Helmille 11.marraskuuta 1919 päivätyllä kauppakirjalla.  Alla kauppakirja
puhtaaksi kirjoitettuna sen kieliasu ja merkinnät mahdollisimman pitkälle säilyttäen.

Kauppakirja

Veljelleni Aatu Touruselle ja hänen vaimolleen myyn minä allekirjoittaja kaiken sen irtaimen
omaisuuden,  jonka  minä  oston  kautta  viime  toukokuun  23.p:nä  Salmela  nimisestä
perintötalosta  tämän  pitäjän  Koiviston  kylästä  No7  olen  saanut  välillämme  sovitusta
viidentoistatuhannen (15000) markan hinnasta, joka summa tänään saaduilla rahoilla ja
velkakirjalla maksetuksi kuitataan.

Ostajat saavat omaisuuden siinä kunnossa kuin se nyt on haltuunsa tästä päivästä alkaen.

Näitä kauppakirjoja on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, toinen ostajalle, toinen myyjälle.

Äänekoskella marrask. 11 p 1919

Eemil Tourunen

Yllä olevaan kauppaan tyydymme

Aatu Tourunen Helmi Tourunen

Todistavat

Lassi Elovaara August Hyytiäinen
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6 PESÄNSELVITYKSET

6.1 Salmelan pesänselvitys 5.toukokuuta 1920
Kustaa Tourunen kuoli 3.2.1920. Samoihin aikoihin vuokra-alueiden lohkomistoimituksen
kiireiden  kanssa  Salmelassa  pidettiin  pesänkirjoitus  5.  toukokuuta  1920.   Alla  sen
pöytäkirja kieliasu ja merkinnät mahdollisimman pitkälle säilyttäen. 

Toukokuun 5 päivänä 1920,  toimitti  allekirjoittanut  siihen pyydettynä pesän kirjoituksen
Salmelan  talossa  Äänekosken  pitäjän  Koiviston  kylässä  viime  helmikuun  3  päivänä
kuolleen entisen talollisen Kustaa Tourusen jälkeen. Wainaja jälkeensä jätti lesken Maria
Tourusen  sekä  tämän  kanssa  avioliitossa  syntyneet  lapset:  poika  Emil,  tytär  Lydia
naimisissa  Wuokraaja  Juho  Wainion  kanssa,  poika  Otto,  tytär  Johanna  naimisissa
Talollisen Matti Wainion kanssa, poika Johannes, poika Eelis ja poika Aatu; Kaikki täysi
ikäisiä.  Sitä  paitsi  on  vainajalla  lapsia  ensimmäisestä  naimisesta  vaimonsa  Hedda
Tourusen kanssa, tytär Tilda naimisissa Torppari Juho Kalliomäen kanssa ja poika Augusti
Tourunen. Perillisiä kehoitettiin ilmoittamaan pesän tila sellaisena kuin se kuolin hetkellä
oli; minkä mukaan pesä merkittiin ja arvioitiin seuraavasti.

Smk pi

1 kahvipannu 5 Pesän ulos menoja

Alun kahvi kalusto 3 Waivaistalon prosentti 12

1 miehen palttoo 25 Tuomarille 1

1 vanha turkki 15 Toimitus palkkio 30

2 alus vaatteet a´ 1 mk 2 Yhteensä Smk 31 12

1 puoli villainen miehen puku 25

1 sarka pöksyt 10

1 hattu ja lakki yht 1 Jäännös 62 88

1 saappaat 5

1 huopa kengät 3

Yhteensä Smk 94

Että tämä kuolin pesä ja sen maksamiset ovat meiltä aikaan ilmi annettu niin ettei tiedolla
eli tahalla ole mitään pois jätetty. Wakuutamme valan velvollisuudella. Aika kuin edellä.

Eemil Tourunen  Otto Tourunen  Jussi Tourunen  Eelis Tourunen Aatu Tourunen

Näin toimituksen Todistavat K.O. Kautto August Hyytiäinen

Vaivaistalon prosentti maksettu: 12 pnä 

Äänekoski 4/4 21 Matti Kankainen
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7 EROTTAMISTOIMITUKSET 10121 JA 12666

7.1 Vuokralautakunnan kokous 19.9.1919 Törölä kello 10
Alla on Äänekosken kunnan läntisen piirin vuokralautakunnan kokouspöytäkirja puhtaaksi 
kirjoitettuna sen kieliasu mahdollisimman pitkälle säilytettynä.

Vuotena 1919 syyskuun 19 päivänä kello 10 ap kokoontui tämän kunnan läntisen piirin
vuokralautakunta Törölän vuokratilalla  Salmelan talon maalla  Koiviston kylää,  jolloin oli
saapuvilla lautakunnan puheenjohtaja Otto Kivimäki sekä maanomistajain valitsema jäsen
Iivari Heikkilä ja vuokramiesten valitsema jäsen Onni Lamminmäki.

Merkittiin,  että  torppari  Juho Kalliomäki  Äänekosken pitäjän Koiviston kylässä oli  viime
elokuun 17 päivänä vuokralautakunnan puheenjohtajalle kirjallisesti ilmoittanut haluavansa
vuokra alueiden lunastamisesta lokakuun 15 päivänä 1918 annetussa laissa säädetyssä
järjestyksessä  omakseen  lunastaa  talollisten  Otto,  Eemil  ja  Juho  Tourusen  mainitussa
Koiviston  kylässä  omistamaan  Salmelan  perintötaloon  No7  kuuluvan  Juho  Kalliomäen
hallinnassa olevan Törölä nimisen torpan.  Tämän ilmoituksen johdosta johon oli  liitetty
torppari August Hyytiäisen ja Hilda Hyytiäisen todistus siitä, että he olivat saman elokuun
13 päivänä J. Kalliomäen pyynnöstä antaneet mainituille veljekset Tourusille asiasta tiedon
oli  vuokralautakunnan  puheenjohtaja  tähän  tilaisuuteen  kutsunut  lautakunnan  kokoon
asiaa käsittelemään ja tulivat kaikki asianosaiset nyt itse saapuville.

1§

Kun  ei  asianosaisilla  ollut  mitään  muistuttamista  kokousta  vastaan,  alettiin  sovitella
vuokra-alueen eroittamista yksinkertaisen kauppakirjan muodossa ja niin syntyi seuraavan
sisältöinen 

Kauppakirja.

Me allekirjoittaneet myymme tällä kauppakirjalla omistamastamme Salmelan tilasta N:7
Äänekosken pitäjän Koiviston kylässä sovitusta hinnasta, joka on kolme sataa (Smk 300)
markkaa  jokaista  hehtaarin  alaa  kohden,  nyt  rajoilleen  määrätyn  alueen  räätäli  Juho
Kalliomäelle  itsenäiseksi  tilaksi  erotettavaksi  hänen  halussaan  nykyään  olevan  Törölä
nimisen torpan alueen rakennuksineen ja muine etuineen seuraavia rajoja myöten:

Etelässä torpan peltoja lähellä olevan rantatien linjaa myöten lähelle Kankaanpään peltoja
eli noin 18 metriä johon on lyöty paalu merkiksi ja siitä Kankaanpään kartanon alapuolella
olevaan paaluun, tästä suoraan torpan ja Kankaanpään torpan väliseen raja-aitaan, joka
vie rantaan, joka reunasta lähinnä olevasta aidan nurkasta menee järvessä olevaan isoon
kiveen.

Muut lähemmät kauppaehdot ovat seuraavat:

1)  Kauppaan  kuuluu  myöskin  kaikki  ne  isommat  puut,  jotka  vuokralain  mukaan  pois
kuuluvat erotetulta alueelta.

2) Kauppaan kuuluu myöskin tila-osuuttaan vastaava kalavesialue tilan kalavesistä.
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3) Hintasumma suoritetaan siten, että nyt käsirahana maksaa Juho Kalliomäki sata (Smk
100) markkaa, joka tässä myöskin maksetuksi kuitataan. Loppuhinta summa maksetaan
sitten,  kun  maanmittari  on  paikan  eroittanut  ja  maksettavan  hintasumman  lopullisesti
laskenut, jolloin myöskin vuokraaja vapautuu velvollisuuksistaan vuokramiehenä vuokran
maksun ynnä muiden suhteen.

4)  Kumpikin  asianosainen  luopuu  kaikista  vaatimuksista,  jotka  koskevat  vuokra-alueen
parannusta  tai  rappion  korvaamista  vuokrasuhteen  perusteella  ynnä  muista  kuluneen
vuokrakauden aikana vuokrasuhteesta johtuneista vaatimuksista.

5)  Myydyn  alueen  erottamiskustannukset,  mikäli  niitä  ei  valtion  varoista  makseta,
suorittavat asianosaiset puoliksi kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamiskustannusta varten
ostajalle antamaan osan jäljennöksenä omistuskirjastaan.

Äänekoskella 19 päivänä syyskuuta 1919

Eemil Tourunen Otto Tourunen Jussi Tourunen

Yllä olevaan kauppaan olen tyytyväinen

Juho Kalliomäki

Todistaa

Iivari Heikkilä Onni Lamminmäki

Vuokralautakunnan puolesta

Otto Kivimäki Iivari Heikkilä Onni Lamminmäki
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7.2 Vuokralautakunnan kokous 19.9.1919 Taipale 
Alla on Äänekosken kunnan läntisen piirin vuokralautakunnan kokouspöytäkirja puhtaaksi
kirjoitettuna sen kieliasu mahdollisimman pitkälle säilytettynä.

Vuotena  1919  syyskuun  19  päivänä  kokoontui  Äänekosken  kunnan  läntisen  piirin
vuokralautakunta Taipaleen torppaan Koiviston kylää Salmelaa No7, jolloin oli saapuvilla
lautakunnan  puheenjohtaja  Otto  Kivimäki  sekä  maanomistajain  valitsema  jäsen  Iivari
Heikkilä ja vuokramiesten valitsema jäsen Onni Lamminmäki.

Merkittiin, että asianosaiset torppari  Juho Kautto ja Salmelan omistajat veljekset Eemil,
Otto  ja  Juho  Tourunen  kaikki  Äänekosken  pitäjän  Koiviston  kylää  pyysivät
vuokralautakunnan välityksellä sovitella torppari Juho Kauton hallinnassa olevan Taipaleen
torpan itsenäiseksi tilaksi eroittamista, joka kuuluu edellä mainittujen veljesten omistamaan
Salmelan  tilaan  Koiviston  kylää.  Kutsui  vuokralautakunnan  puheenjohtaja  lautakunnan
kokoon  asiaa  käsittelemään  ja  tulivat  torppari  Juho  Kautto  ja  Eemil  Tourunen,  Otto
Tourunen ja Juho Tourunen nyt saapuville.

1§

Alettiin sovitella vuokra-alueen lunastamista yksinkertaisen kauppakirjan muodossa ja niin
syntyi asianosaisten kesken seuraava 

Kauppakirja

Me allekirjoittaneet myymme tällä kauppakirjalla omistamastamme Salmelan tilasta N:7
Äänekosken pitäjän Koiviston kylässä sovitusta hinnasta, joka on kolme sataa (Smk 300)
markkaa  jokaista  hehtaarin  alaa  kohden,  nyt  osaksi  rajoilleen  määrätyn  ja  muuten
alempana  määrätyillä  ehdoilla  torppari  Juho  Kautolle  itsenäiseksi  tilaksi  erotettavaksi
hänen  halussaan  nykyään  olevan  Taipaleen  torpan  alueen  rakennuksineen  ja  muine
etuineen seuraavia rajoja myöten:

1) Torppari saa kaikki viljelyksensä sekä metsämaata kaksinkertaisen alan nykyään olevaa
viljelyspinta-alaa kohden. Kotipalstasta tulee metsä- ja viljelymaaksi pelto, jota rajoittaa:
lähtökohtana rannasta talon ja torpan raja-aidasta suoraan siihen polkuun, joka on talosta
Kankaanpään  torppaan  tulevan  tien  vieressä  lähellä  talon  pellon  ulkonurkkaa  ja  siitä
paaluun, joka on Kankaanpään pellon aidassa. Tästä Taipaleen ja Kankaanpään raja-aitaa
myöten.

Lisää metsämaata otetaan ulkometsäpalstasta Kankaanpään torpan pellon aidan takaa
Kolun tilan rajaa vasten olevasta alueesta niin paljon että tulee viljelysten kaksinkertainen
ala metsämaata yhteensä kotipalstalla olevan metsämaan kanssa.

2) Kauppa sisältyy kaikki ne isommat puut jotka vuokralain mukaan pois menisivät.

3) Ostaja saa tilaosuuttaan vastaavan osan tilan kalavesistä.

4) Hintasummasta maksetaan nyt käsirahana kolmesataa (Smk 300) markkaa, joka nyt
maksetuksi  kuitataan.  Loppu  hintasumma  maksetaan  sitten,  kun  maanmittari  on  tilan
lohkaissut  ja  lunastussumman  laskenut.  Veron  teko  loppuu  myöskin  silloin,  kun
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hintasumma  on  lopullisesti  maksettu  samoin  kuin  hänen  muukin  velvollisuutensa
vuokramiehenä.

5)  Kumpikin  asianosainen  luopuu  kaikista  vaatimuksista,  mitkä  koskee  vuokra-alueen
parannuksen tai  rappion korvaamista vuokrasuhteen perusteella  ynnä muista  kuluneen
vuokrakauden aikana vuokrasuhteesta johtuneista vaatimuksista.

6)  Myydyn  alueen  erottamiskustannukset,  mikäli  niitä  ei  valtion  varoista  makseta,
suorittavat asianosaiset puoliksi kumpikin ja sitoutuu myyjä erottamiskustannusta varten
ostajalle antamaan osan jäljennöksenä omistuskirjastaan.

Äänekoskella 19 päivänä syyskuuta 1919

Eemil Tourunen Otto Tourunen Jussi Tourunen

Yllä olevaan kauppaan olen tyytyväinen

Juho Kautto

Todistaa

Iivari Heikkilä Onni Lamminmäki

Vuokralautakunnan puolesta

Otto Kivimäki Iivari Heikkilä Onni Lamminmäki
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7.3 Toimituspöytäkirja
Seuraavassa  Salmelan  lohkomistoimituspöytäkirja  No  10121  ja  sen  jatko  No  12666
puhtaaksi kirjoitettuna kieliasu ja merkinnät mahdollisimman pitkälle säilyttäen:

Toimitus N: 10121
        12666

Pöytäkirja  vuokra-alueiden  erottamisesta  Salmelan  talolla  R.N:  7  Äänekosken  kunnan
Koiviston  kylällä  Laukaan  kihlakuntaa  ja  Vaasan  lääniä,  jonka  aloitti  vanhempi
maanmittausinsinööri Arthur Edgren 29 p:ä kesäkuuta 1920. 

Toimitus aloitettiin torpparien Juho Kalliomäki ja Juho Kautto pyynnöstä ja koskee Törölän
ja Taipaleen torppien erottamista edellä mainitulla Salmelan talolla.  

 1§ 

Kokouksessa joka pidettiin Salmelan talossa olivat saapuvilla edellä mainitut vuokramiehet
sekä Salmelan talon omistajat  Otto,  Juho ja Adolf  Tourunen.  Uskottuina miehinä olivat
saapuvilla Äänekosken kunnan läntisen piirin vuokralautakunnan jäsenet Iivari Heikkilä ja
Onni  Lamminmäki.  Näitä  paitsi  oli  kokoukseen  saapunut  sanotun  vuokralautakunnan
puheenjohtaja Otto Kivimäki. 

Kun  ei  mitään  esteitä  toimitusta,  toimitusaikaa,  joka  oli  kuulutettu,  eikä  toimitusmiehiä
vastaan  ilmaantunut,  huomautti  vuokralautakunnan  puheenjohtaja  Otto  Kivimäki
puheenvuoron  pyydettyä,  että  vuokralautakunta  asianosaisten  pyynnöstä  tulee
käsittelemään kolmannen tämän Salmelan talolla sijaitsevan torpan erottamista, mutta kun
ei talosta löydy mitään uudempaa karttaa, jolla voisi tämän erottamisen käsitellä pyytää
Kivimäki,  että  nyt  kuulutettu  toimitus lykättäisi  siksi  kunnes tarpeellinen tilusmittaus nyt
mainitun vuokra-alueen erottamista varten on toimitettu.

 2§ 

Talon vanha kartta  osoitti,  että  tilan  maat  ovat  kartoitettu  vuosina  1788 ja  1801 sekä
erilleen mitattu 8 lokakuuta 1805 päättyneessä isojaossa. 

Koska talon kartta ei sisällä mitään erotettavan torpan viljelyksiä ja vuokralautakunta näin
ollen  ei  voi  toimitustaan  loppuun  käsitellä,  ilmoitti  allekirjoittanut  suostuvansa
vuokralautakunnan pyyntöön.

Tämän johdosta ilmoittivat asianosaiset maanomistajat, että kun  heillä  on  ollut  tarkoitus
keskenään jakaa päätila ja kun tämä on mahdotonta toimittaa ellei talon kaikkia tiluksia
uudestaan  kartoiteta,  pyysivät  he,  että  talon  kaikki  maat  uudestaan  kartoitetaan,  ollen
heidän  tietysti  suoritettava  vuokra-alueiden  ulkopuolella  olevien  tilusten
kartoittamiskustannus.

Asianosaisten pyynnöstä ryhdytään tilusmittaukseen vasta  syksyllä vilja pois korjattua ja
oikeutetaan  toimitusinsinööri  ryhtymään  toimituksen  jatkokäsittelyyn  ilman  että edellä
käynyttä kuulutusta kunhan siitä asianomaisille viikkoa ennen ilmoitetaan.
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Kun ei enää ollut asiallisilla mitään lisättävää, julistettiin kokous päättyneeksi.

Näin toimituksen todistaa, aika ja paikka kuin yllä.

Viran puolesta

Arthur Edgren
Vanh.maanmittausinsinööri

Uskotut miehet

Iivari Heikkilä Onni Lamminmäki

3§

Vuonna  1921  heinäkuun  18-23  päivinä  Kartoittaja  G.W.  Salo  toimitti  Vaasan  läänin
lääninmaanmittauskonttorin määräyksellä 15 p:llä marraskuuta 1921 tilusmittauksen.

4§

Vuonna  1924  toukokuun  5  pnä  kokouksessa  Salmelan  talossa,  johon  ilmoituksen
saatuaan  olivat  saapuneet  Salmelan  tilan  omistajat  Otto,  Juho  ja  Adolf  Tourunen  ja
vuokramiehet Juho Kalliomäki  Törölän, Juho Kautto Taipaleen ja Kalle Tourus vainajan
perikunnan  puolesta  maanviljelijä  Ville  Raatikainen  ja  Adolf  Tourunen  Kankaanpään
torpasta,  jatkettiin  toimitusta  ja  olivat  uskottuina  miehinä  tilaisuudessa  saapuvilla
Äänekosken  kunnan  läntisen  piirin  vuokralautakunnan  jäsenet  Onni  Rutanen  ja  Matti
Väyrynen,  edellinen  vuokranantajain  valitsema  varajäsen,  jälkimmäinen  vuokramiesten
valitsema jäsen.

5§

Kun kysyttäessä ei  mitään esteitä toimitusta, toimitusmiehiä eikä toimitusaikaa vastaan
ilmaantunut,  luettiin  edellisen  kokouksen  pöytäkirja,  jonka  jälkeen  vuokraajat  Juho
Kalliomäki  ja  Juho  Kautto  esittivät  vuokralautakunnan  välityksellä  laaditut  sovinto
kauppakirjat.  Tämän  merkittyäni  esitti  tilallinen  Adolf  (Aatu)  Tourunen  Kihlakunnan
oikeuden kolmannen lainhuudahdus pöytäkirja  otteen 31 päivältä  lokakuuta  1922,  jolta
merkittiin,  että  Aatu  Tourunen  on  kauppakirjalla  11  pnä  marraskuuta  1919  ostanut
veljeltään  Emil  Touruselta  hänen  omistamansa  osan  lohkottavasta  Salmelan  talosta,
ilmoittaen Aatu Tourunen samalla hyväksyvänsä ylempänä merkityt sovintokaupat koskien
Törölän ja Taipaleen vuokra-alueita.

6§

Koska  vuokralautakunta  toimituksessaan  ei  ole  antanut  nimenomaista  päätöstä  talolla
löytyvien  vuokrasopimusten  lunastusoikeudesta,  ottivat  toimitusmiehet  tämän  oikeuden
harkitakseen ja todettiin että vuokrasuhde Törölän ja Taipaleen torpissa perustuu suullisiin
sopimuksiin,  jotka  olivat  voimassa  25  lokakuuta  1918  kun  sitä  vastoin  vuokrasuhde
Kankaanpäähän torpalla perustuu vuokravälikirjaan 20 päivällä marraskuuta 1905 ollen
tämä  vuokrasopimus  voimassa  50  vuotta.  Edellä  olevan  perusteella  ja  koska  kaikki
vuokraajat  kuuluvat  tilattomaan  väestöön,  julistettiin  toimitusmiesten  päätöksenä  että
edellä  sanottujen  Törölä,  Taipaleen  ja  Kankaanpään  torppain  haltijoilla  on  oikeus
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itsenäiseksi  lunastaa  hallitsemansa  vuokra-alueet  ilmoituksella,  että  tähän  päätökseen
tyytymätön saa siitä valittaa pääasian yhteydessä.

7§

Sitten kun maalla oli tutkittu ja kartoitettu Törölän ja Taipaleen vuokra-alueita koskevissa
sopimusasiakirjoissa mainitut kiinto pisteet, jotka merkittiin karttaan, laskettiin näiden pinta-
alat, jonka jälkeen alettiin kartoittamaan Kankaanpään torppaan kuuluvat nautinnat, joista
tähän merkittiin, että torpasta löytyy:

Peltoa,  tonttimaata  ja  niittyä  yhteensä  9,460  ha,  joka  kyllä  torpalle  kuuluu  rajaton
viljelyoikeus, tuottaa sille viljelykelpoista maata 0,540 ha ja siis kasvullista metsämaata
korkeintaan 20,000ha.

8§

Ennen  kuin  ryhdyttiin  kartalle  sijoittamaan  Kankaanpään  torpan  rajoja,  kysyttiin
asianomaisilta  tahtovatko he sopia tämänkin torpan erottamisesta.  Asiasta jonkun ajan
keskusteltua, tekivät asianosaiset seuraavan sopimuksen:

Me  allekirjoittaneet  luovutamme  omistamastamme  Salmelan  perintötalosta  N:o  7
Äänekosken kunnan Koiviston kylässä veljellemme Kalle Tourusvainajan pojille Aatu ja
Väinö Tourunen heidän vuokravälikirjan 20 marraskuuta 1905 nojalla halussaan olevan
Kankaanpään torpan itsenäiseksi  tilaksi  erotettavaksi  siten,  että uusi  tila,  jonka tilukset
sijaitsevat Törölän ja Taipaleen torppien pohjoispuolella, rajoitetaan Salmelan kantatilaa
vastaan Taipaleen metsä palstan koillisnurkasta niitty  kuv.  28 joka on alkavalla  rajalla,
kuten karttaan nyt merkittiin, sisältäen Kankaanpään tila noin 24,5 ha.

Lunastushinta  maasta,  kartanosta  ja  pohjametsistä  tekee  neljäsataa  (400)  markkaa
hehtaarilta  joutomaat  lukuun ottamatta.  Arvopuut  kuuluvat  kauppaan,  mutta  maksetaan
niistä kymmenen (10) markkaa kappaleelta. Kauppaa seuraa tilaosuutta vastaava osuus
kylän vesialueista, paitsi koskista.

Lunastushinta  maksetaan  tuhannen  (1000)  markan  lyhennyksillä  vuodessa  alkaen
huhtikuussa 1925,  ollen kuitenkin viimeisenä vuonna suoritettava tuhannesta  markasta
ylimenevä eräkin.

Jos Kankaanpään tila omistajat ennen kuin lunastushinta on lopullisesti maksettu myyvät
metsää,  on  lunastushinta  lyhennettävä  sillä  saadulla  hinnalla,  kuitenkin  laskettuna
ainoastaan 10 markan mukaan puuta kohti.

Vastaanotto tapahtuu rajat maalla käytyä ja on vuokraaja silloin vapaa velvollisuuksistaan
ja oikeuksistaan vuokramiehenä.

Edellä  oleva  sopimus,  josta  tehdään  kappale  kummallekin  asianosaiselle,  alistetaan
holhouslautakunnan hyväksyttäväksi.

Näin sovituksi tunnustamme Äänekoskella 5 pnä toukokuuta 1924.

Jussi Tourunen Otto Tourunen Aatu Tourunen
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Edellä olevan sovinto kaupan hyväksymme

Aatu Tourunen Väinö Tourunen

Wille Raatikainen   
 Alaikäisten holhooja

Todistavat

Onni Rutanen Matti Wäyrynen

9§  

Asianomaisille ilmoitettiin, että allekirjoittanut lohkottavat alueet kartalla laskettua, ryhtyy
niiden rajain aukaisemiseen ja pyykittämiseen sekä koko tilan jyvittämiseen, jonka jälkeen
kokousta jatketaan nautintaselitelmän ja jyvityksen aukaisemista varten.

7 Toukokuuta (iltapäivällä)

10 §

Sitten kun vuokra-alueiden rajat olivat käydyt Kankaanpään tilalla olevat arvopuut lasketut
sekä  tilukset  yleensä  jyvitetyt  ja  nautintaselitelmä  laadittu  tulivat  kutsun  saatuaan
toimitustalossa nyt pidettävään kokoukseen Salmelan kantatilan omistajat Otto, Jussi ja
Aatu  Tourunen  sekä  vuokraajat  Juho  Kalliomäki  poikansa  Elis  Kalliomäen  kanssa,
valtakirjalla  6  päivällä  toukokuuta  1924,  Juho  Kautto,  poikansa  Vilho  Kauton  kanssa
valtakirjalla samalta päivältä, holhooja Ville Raatikainen ja vuokraaja Aatu Tourunen sekä
uskotut miehet Onni Rutanen ja Matti Väyrynen. Asianomaisille ääneen luettiin ja selitettiin
tilaisuuteen  valmistunut  nautintaselitelmä  siihen  merkittyine  jyväarvoineen,  minkä
selityksen asianosaiset hyväksyivät ja allekirjoituksillaan vahvistivat noudatettavaksi, ollen
kuitenkin kantatilan jyvitysarvo sille jäävien koskiosuuksien takia toimitettavaa manttaalin
laskemista varten korotettava 500 markalla.

10 a§

Lohkomis- ja sopimuskauppakirjain mukaan laskettiin nyt lunastettavien tilojen lopulliset
hinnat kuten seuraa:

Törölän vuokra-alueen hinta tekee 2703mk

Taipaleen vuokra-alueen hinta tekee 2475mk

Kankaanpään vuokra-alueen hinta maasta tekee 9770mk

Kankaanpään vuokra-alueen hinta arvometsästä tekee 4860mk yht 14630mk

ja ovat näin lasketut lunastushinnat suoritettavat sopimuskirjoissa määrätyllä tavalla.

11§  
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Uudet tilat ovat tästä päivästä vastaan otettavat uusia rajoja myöten, kuitenkin saa kukin
ensi talven aikana korjata pois uuden rajan ulkopuolelle mahdollisesti jääneet halkonsa ja
rautansa.

12§

Lohkomiskirjaan  merkitään yhteiseksi  talon  läpi  kulkeva  tie  kuviot  107,  60  ja  27  sekä
manttaalikuva 131.

13§

Rasite:  J.m.  73  Taipaleen tilalle  pidätetään oikeus käyttää  Kankaanpään tilan  kartanon
kautta johtavaa tietä metsäpalstalleen.

14§

Sitten kun täydellinen tili  oli  tehty tämän lohkomisen kautta syntyneistä kuluista ja kun
Salmelan  kantatilan  omistajat  pyysivät,  että  toimitus  jatkettaisiin  halkomalla  kantatila
heidän välillään, ilmoitti allekirjoittanut, että tämän toimituksen loppukokouksesta annetaan
tieto kaikille asianomaisille.

15§

Merkittiin,  että  uskotuiksi  miehiksi  tässä  halkomistoimituksessa,  jonka  Vaasan  läänin
maaherra  päätöksellään  N:o  15005,  9  päivällä  huhtikuuta  1921  oli  määrännyt
toimitettavaksi ja johon Vaasan lääninmaanmittauskonttori oli määrännyt allekirjoittaneen
toimitusmieheksi, olivat kutsutut talolliset Selim Sipinen ja Eemil Pölkki.

16§

Kun  ei  mitään  esteitä  toimitusta,  toimitusaikaa  eikä  toimitusmiehiä  vastaan  sitä
kysyttäessä ilmaantunut,  ääneen luki  allekirjoittanut  määräyspäätöksen liitteineen,  josta
tähän merkittiin, että kyseessä oleva Salmelan kantatila tulee halottavaksi kolmeen yhtä
suureen osaan veljesten Otto, Jussi ja Emil Tourusen välillä, ollen viimeksi sanottu osa,
kuten on merkitty pöytäkirjaan 5§ loppuun jaettava tilalliselle Aatu Touruselle.

17§

Kun asianosaiset ilmoittivat hyväksyvänsä lohkomista varten laaditun nautintaselitelmän
siihen merkittyine jyväarvoineen tässä halkomisessa noudatettavaksi,  kysyttiin  nyt  jaon
perusteista, joiden suhteen asianosaiset sopivat seuraavasti:

1)  Tilallinen  Otto  Tourunen,  joka  omistaa  ⅓ osan  jaettavasta  tilasta  vastaa  0,0205
manttaalia saa tilansa nimellä Koivikko J.m. 75

Tilallinen Jussi Tourunen, joka omistaa samanlaisen osan vastaava 0,0205 manttaalia saa
osansa J.m. 76 nimellä Salmela ja

Tilallinen Aatu Tourunen, jolle jaetaan samoin ⅓ osaa vastaava 0,0206 manttaalia, saa sen
J.m. 77 Rinteelän nimellä ja siirretään tämän tilan kartanonosa kuv. 1130 pohjospäähän.
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2) Viljelykset  jaetaan nautinnan perusteella,  viljelykelpoiset  maat  manttaalin mukaan ja
varsinaiset metsämaat manttaalin täytteeksi, ollen kuitenkin toimitusinsinööri sopivamman
jaon saavuttamiseksi oikeutettu vähemmässä määrin tästä poikkeamaan.

3) Jos tarpeelliseksi huomataan toimitetaan jaon jälkeen lannoitustili vaihtaen menneistä
peltoviljelyksistä.

4) Pystymetsästä on, jos toinen eli toinen asianosaisista vaatii, toimitettava täydellinen tili,
jossa  havupuut  ryhmitellään  lyhyt-  ja  pitkävartisiin,  mutta  koivut  tilitetään  yhdessä
ryhmässä.  Puiden  luku  on  toimitettava  rintamittauksella  luokiteltava  2  cm  välityksellä
alkaen 10 cm:ltä. Tilitys lyhytkasvuisista ja I-IV luokkaan pitkävartisista suoritetaan rahassa
olemassa mainittavilla hinnoilla kun sitä vastaan suuremmista pitkävartisista ja koivuista
tapahtuu tilitys luonnossa. Lyhytkasvuisille tilipuille määrättiin seuraavat hinnat:

I tuohelle 25p, II luokka 50p, III luokka 1,50p, IV luokka 3 mk, V luokka 6 mk ja VI sekä
siitä suuremmille 12 markkaa kappaleelta.

Pitkävartiset tilipuut hinnoitellaan I luokassa 1 mk, II luokassa 2 mk , III luokassa 5 mk ja IV
luokassa 8 mk.

18§

Sitten kun maalla asianosaisten läsnä ollessa oli suunniteltu palstain sijoitus kotitiluksilla
merkittiin että jako on toimitettava seuraavalla tavalla:

J.m. 75 Koivikon tila saa kotipalstaansa Hujakon purosta länteen päin Kalmakorven pellolla
kuv 143 merkittyä rajaa myöten. Tilalle erotetaan erityinen palsta Törölän tilan J.m. 72 etelä
puolella karttaan merkityllä tavalla, sekä metsä palsta, jossa manttaalin tasoitus tehdään
J.m. 74 Kankaanpään tilan pohjos puolella.

J.m. 76 Salmelan tila saa kotipalstaansa Hujakon purosta pohjoiseen päin metsä palstalle
johtavaa tietä myöten lännessä aina Koivikon rintapalstaan asti ja tulee Rinteelän tilalle
kuuluva pelto kuv 117 vaihdettavaksi peltokuvioon 112a Niiniveden rannalla. Tämän tilan
kotipalstaan on myös luettava tilan nautinta Kalmakorvessa. Lopullinen manttaalin tasaus
toimitetaan metsäpalstalla, joka erotetaan Koivikon metsäpalstan pohjos puolella.

J.m 77  Rinteelän tila, jonka kartano siirretään kuv 1130 pohjos päähän, saa kotitiluksensa
Hujakon lammin ja metsä palstaan johtavan tien välillä. Erityinen pelto palsta erotetaan
tälle  tilalle  Salmelan  kotitilusten  ja  Niiniveden  välillä.  Paitsi  Tulikaarteen  palstaa,  joka
kokonaan jää tälle tilalle,  erotetaan Rinteelälle erityinen metsä palsta,  jossa manttaalin
tasaus toimitetaan vanhan metsäpalstan pohjos päästä.

19§

Allekirjoittanut ilmoitti heti aikovansa jakoehdotuksen laskea ja huomenna kello 10 e.p.p.
tässä talossa pidettävässä kokouksessa asianomaisille näyttää, saaden he ehdotuksen
silloin kokoukseen saapuessaan.
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20§

8 Toukokuuta

Kokouksessa Salmelan talossa olivat saapuvilla paitsi entisiä uskottuja miehiä kaikki jako-
osakkaat,  joille  kartasta  nyt  näytettiin  ja  selitettiin  tilaisuuteen valmistunut  jakoehdotus,
jonka he kaikin  puolin  hyväksyivät  vahvistaen he tämän hyväksymisen nimensä tähän
kirjoittamalla.

Otto Tourunen Jussi Tourunen Aatu Tourunen

Uskotut miehet

Emil Pölkki Selim Sipinen

21§

Sitten kun rajat  olivat  maalla käydyt ja pyykitetyt  arvioitiin jakoa varten Salmelan talon
kartano.

9 toukokuuta

ja merkittiin pöytäkirjaan kuten seuraa Salmelan tilan asuinrakennus, jossa on tupa, sali, 3
kammaria  ja  2  ruokasäilyä  sekä  eteinen  alakerrassa  ja  1  kammari  ilman  muuria
yläkerrassa 50000 mk.

Kaksikerroksinen aittarakennus  (6 aittaa) ja kärryliiteri saman katon alla 15000 mk.

Talli ja navetta kylkiäineen (Aatu Tourunen) 15000 mk

Iso lato (Aatu Tourunen) 2500 mk

Sauna 200 mk

Navetta (Jussi Tourunen) 550 mk

Pieni aitta 400 mk

Riihi ja 3 luo 20000 mk

Peltolato (Aatu Tourunen) 400 mk

Rantapellon lato (Aatu Tourunen) 400 mk

Iso lato (Otto Tourunen) 800 mk

Otto Tourunen asuinrakennus, jossa on tupa, kammari ja ruokasäilö 5000 mk

Navetta ja talli (Otto Tourunen) 600 mk

2 pientä aitaa ja aineet niiden välissä olevaan välikköön 1000 mk

Sauna (Otto Tourunen) 300 mk

Sikopaja (Otto Tourunen) 75 mk

Riihen lisärakennusaineet (Otto Tourunen) 2500 mk
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Paja (Otto Tourunen) 75 mk

Kivikellari (vanhalla paikalla) 2500 mk

Yhteensä 103800 mk

Tämä määrä Smk 103800 osoitettuna asianomaisten kesken tekee

J.m. 75 Koivikko, Otto Tourunen 34600 mk

J.m. 76 Salmela, Jussi Tourunen 34600 mk

J.m. 77 Rinteelä, Aatu Tourunen 34600 mk

Yhteensä 103800 mk

Jako

J.m. 75 Koivikon tilalle, Otto Tourunen, annetaan

Iso lato 800 mk

Asuinrakennus 5000 mk

Navetta ja talli 600 mk

2 pientä aittaa ja aineet niiden välillä olevaan välikköön 1000 mk

Sauna 300 mk

Sikopaja 75 mk

Riihen lisärakennuksen aineet 2500 mk

Paja 75 mk

Vanhan Salmelan kaksikulmainen aittarakennus ja saman katon alla

oleva kärryliiteri 15000 mk

Rahassa Jussi Touruselta 9250 mk

Yhteensä 34600 mk

J.m. 76 Salmelan tilalle, Jussi Tourunen, annetaan

Osuus Salmelan tilan asuinrakennuksesta 37700 mk

Navetta (Jussi Tourunen) 550 mk

Pieni aitta 400 mk

Iso lato (Aatu Tourunen) 2500 mk

Sauna 200 mk

Kivikellari 2500 mk

Yhteensä 43850 mk

Rahassa Jussi Tourunen suorittaa Otto Touruselle 9250 mk
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Yhteensä 34600 mk

J.m. 77 Rinteelän tilalle (Aatu Tourunen) annetaan:

Kolme seiniä vanhan talon asuinrakennuksen itäpäästä 12300 mk

Talli ja navetta (Aatu Tourunen) 1500 mk

Riihirakennus 20000 mk

Ylä- ja alapellon ladot 800 mk

Yhteensä 34600 mk

Yhteensä 103800 mk

22§

Sitten  kun  kartanon  jako  oli  asiallisille  jako-osakkaille  julistettu,  jatkettiin  toimitusta
arvioimalla  Koivikon  ja  Rinteelän  tiloille  kuuluva  siirrettäväksi  määrätty  kartano,  josta
laadittiin  erityinen  arviokirja  ja  osittelu  sekä  koska  asianosaiset  ilmoittivat  haluavansa
luonnossa ottaa osaa siirtoon myöskin jakokirja siirrosta. 

Mitä siirtoon kuului päättivät asianosaiset, että se on loppuun suoritettava viiden vuoden
kuluessa  luettuna  15  päivällä  maaliskuuta  1925  ja  ottivat  Koivikon  tilalle  kuuluvan
aittarakennuksen siirtoon osaa Koivikon ja Salmelan tilain omistajat puoliksi kumpikin sekä
Rinteelään  kuuluvien  rakennusten  siirtoon  samalla  tavalla  Salmelan  ja  Rinteelän  tilain
omistajat.

23§

Siitä kysyttäessä asianosaiset jako-osakkaat ilmoittivat, että he ovat sopineet pystymetsäin
tilityksestä, joten määräykset pöytäkirjan 17§ 4:ssä kohdassa julistetaan rauenneiksi.

24§

10 toukokuuta

Kokouksessa  Salmelan  talossa  olivat  saapuvilla  paitsi  entisiä  uskottuja  miehiä  Selim
Sipistä ja Emil Pölkkiä kaikki jako-osakkaat ja vuokraajat.

Julistettiin tilaisuuteen valmistuneen siirtokustannusten jakokirja, merkittiin, että Salmelan
tilan omistajan Jussi Tourusen kartanon jaon johdosta suoritettava väliraha, joka sovittiin
9000 mk:aan on ilman kokoa maksettava 9 vuoden kuluessa 1000 mk kunakin vuonna
luettuna tulevan vuoden tammikuun 1 p:ltä.

25§

Tie kuviolle 108 muutetaan karttaan merkityllä tavalla ja tulee rasitteena merkittäväksi, että
Rinteelän tilan osakas saa sitä käyttää peltopalstalleen. Vielä merkitään rasitteena, että
Salmelan tilan osakas saa käyttää tietä maantienä Kalmakorven viljelykselle kartta kuv
137 ja 141.
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26§

Jako osakkaat ottivat heille jakautuneet tilan peltonsa huostaan tästä päivästä luettuna,
kuitenkin ovat Salmelan ja Rinteelän vaihdetut peltoviljelykset nautittavat kuten tähän asti
kunnes vilja on pois korjattu ensi syksynä.

27§

Kun  ei  asian  osaisilla  enää  ollut  mitään  tähän  lisättävää  tehtiin  täydellinen  lopputili
kustannuksista,  paitsi  toimitusinsinöörin  tulevasta  palkkiosta,  jonka  jälkeen  julistettiin
toimitus kokonaisuudessaan päättyneeksi antamalla näin kuuluva

Valitusosoitus

Toimitusnumerolla  101121/12666  merkityn  lohkomisen  ja  halkomisen  R:n  7  merkityllä
Salmelan perintötilalla N:o 7 Äänekosken kunnan Koiviston kylässä julisti allekirjoittanut 10
päivänä toukokuuta 1924 päättyneeksi ja ilmoitetaan täten kaikille toimitukseen kuuluville
asianosaisille,  että  valitukset  Vaasan  maanjako-oikeuteen  toimitusta  vastaan  ovat
kolmenkymmenen päivän kuluessa tätä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello XII joka valittajan itsensä tai hänen laillisesti
valtuuttamansa  asiamiehen  kautta  jätettävä  puhevallan  menettämisen  uhalla  läänin
maaherralle oheen liittämällä tämän toimituksen.

Valitusosoituksessa ei ole tarvittu yleisiä asiamiehiä.

Toimituspaikalla 10 toukokuuta 1924

Viran puolesta

Artur Edgren

vanh. maanmittausinsinööri

Valitusosotuksen vastaanotto Aatu Tourunen

28§

Pöytäkirja luettiin ja hyväksyttiin

Näin toimituksia todistaa Äänekoskella 10 p. Toukokuuta 1924

Viran puolesta

Artur Edgen

vanh. Maanmittausinsinööri

Uskotut miehet: Selim Sipinen Emil Pölkki      Viran puolesta

Artur Edgren

vanh. Maanmittausinsinööri
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7.4 Sopimuskirja Salmelan pystymetsäin tilityksestä
Toimitusinsinööri Artur Edgren teki 7. toukokuuta 1924 kokoukseen ehdotuksen Salmelan
perintötilan pystymetsäin jakoperusteeksi. (Ehdotus löytyy tämän tutkimuksen sivuilta 22-
23 sen 17§ momentista 4). Veljekset Otto, Aatu ja Jussi Tourunen eivät tätä kuitenkaan
hyväksyneet, vaan toivat kokoukseen 10. toukokuuta 1924 keskenään sopimansa uuden
jakoperusteen.  Tämä  kirjattiin  toimituspöytäkirjaan.  Seuraavassa  Otto,  Aatu  ja  Jussi
Tourusen  allekirjoittama  sopimus  Salmelan  pystymetsäin  jakoperusteeksi puhtaaksi
kirjoitettuna kieliasu ja sen merkinnät mahdollisimman pitkälle säilyttäen:

Sopimus pystymetsäin tilityksestä

Omistamamme Salmelan tilalla No7, Äänekosken kunnan Koiviston kylässä tapahtuneen
halkomisen johdosta olemme me allekirjoittaneet jako-osakkaat pystymetsän tilityksestä
sopineet seuraavasti:

Tilalta löytyvät pitkävartiset havupuut, jotka rinnan korkeudelta mitattuna täyttävät 20 cm ja
siitä suuremmat luetaan ja tilitetään luokitettuna 2½ sm välityksellä.

Luku  samoin  kuin  tilitys  on  toimitettava  tämän  vuoden  aikana  ja  ovat  tilipuut
luonnossa ulosotettavat kolmen talven kuluessa tilityksen jälkeen.

Paitsi  edellä kuvattua tilitystä toimitamme keskenämme tilityksen pienemmistäkin
pitkävartisista havu- ja koivupuista,  alkaen tämä tilitys 15 sm täyttävistä samoin rinnan
korkeudelta mitattuna ja luokitetaan nämäkin puut 2½ sm välityksellä.

Tilityksessä ovat puut pienemmässä ja suuremmassa ryhmässä vaihdettavat siten, että 3
kpl I luokan ja 1½ II luokan puuta pienemmässä ryhmässä vastaa yhtä puuta isommassa I
luokassa.

Näin sovituksi tunnustamme Äänekoskella 10 toukokuuta 1924.

Otto Tourunen Jussi Tourunen  Aatu Tourunen

Todistavat

Emil Pölkki Selim Sipinen
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8. SALMELASTA EROTETUT TORPAT JA MÄKITUVAT

8.1 Törölän mäkitupa
Juho  ja  Matilda  Kalliomäen  perhe  asui  vihkimisen  jälkeen  Juho  Eeron  pojan  kotona
Saarijärven Suojoen Kalliomäen torpassa. Se sijaitsi Porrinpohjalla Roninmäen kupeessa
olevan Kapea-hujakko -nimisen lammen länsireunalla. Tänä aikana perheeseen syntyivät
Eelis ja Rauha. Perhe oli tämän jälkeen lyhyen aikaa kirjoilla Kolulla35 asuen nähtävästi
Hakalassa.  Vuoden 1895 paikkeilla  perhe muutti  Laukaan puolelle Matildan kotitalossa
olevaan Kalliomäen mäkitupaan.   

8.2 Lohkomiskirja Törölän mäkitupa
Törölä-niminen  tila,  jonka  on  lunastanut  räätäli  Juho  Kalliomäki,  on  saanut  seuraavat
tilukset36. Taulukoiden 17, 18, 19 ja 20 kuvionumerot viittaavat sivulla 41 olevaan Salmelan
talon osatiluskarttaa vuodelta 1921. 

TAULUKKO 17

Törölän mäkituvan 72 pellot ja asuinrakennus

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 Asuinrakennus 3 0.020 6 3 penniä/m2

2 4 palstaa ka 6.5 2.410 1594 661 mk/ha

YHTEENSÄ 2.430 1600 658 mk/ha

Asuinrakennuksen  alle  oli  mitattu  maata  200  m2 ja  sen  laskennalliseksi  arvoksi
rakennuksen  kanssa  lohkomiskirjassa  määräytyi  6  markkaa.  Varsinaista  peltomaata
toimituksessa mitattiin neljä palstaa yhteensä 2.410 ha ja sen laskennallinen kokonaisarvo
oli 1594 mk. Peltomaan keskihinnaksi muodostui siten 661 mk/ha. 

TAULUKKO 18

Törölän mäkituvan 72 niityt

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 5 palstaa Ka 4 0.490 184 376 mk/ha

YHTEENSÄ 0.490 184 376 mk/ha

Mitatuista niittymaista kuviot 45, 73, 74 ja 78 olivat pääosin Niiniveden soistuvalla ranta-
alueella  olleita  tiluksia.  Niiden  yhteenlaskettu  pinta-ala  oli  0.460  ha  ja  laskennallinen

35 http://www.arkistot.info/kolunpohja/torola/index.html
36 Lohkomiskirja Salmelan perintötilalla No7 Koiviston kylässä Äänekosken kunnassa 1924
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kokonaishinta 166 mk. Niiden hehtaarihinnaksi laskettiin 361 mk/ha. Niittykuvio 77a sijaitsi
ylempänä ranta-alueelta ja sen keskihinnaksi määräytyi peltomaan hintatasoa hipoen 600
mk/ha.  Sen  pinta-ala  oli  kuitenkin  pieni  300  m2.  Näistä  kaikista  palstoista  saadaan
niittymaan keskihinnaksi 376 mk/ha.

TAULUKKO 19

Törölän mäkituvan 72 viljelykelpoinen maa

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 3 palstaa Ka 5.3 3.810 2090 549 mk/ha

YHTEENSÄ 3,810 2090 549 mk/ha

Lohkomistoimituksessa  määräalalle  mitattiin  viljelykelpoista,  mutta  vielä  viljelemätöntä
maata  kaikkiaan  kolme  palstaa  yhteensä  3.810  hehtaaria.  Tämä  koostui  alueen
länsireunalla olleesta noin hehtaarin kokoisesta kaskimaasta sekä eteläreunan kahdesta
peltomaakaistaleesta,  joiden  pinta-ala  oli  yhteensä  2,830  ha.  Viljelykelpoisen  maan
keskihinnaksi toimituksessa saatiin 549 mk/ha. Pelkän viljelykelpoisen kaskimaan osalta
keskihinnaksi muodostui 400 mk/ha.

TAULUKKO 20

Törölän mäkituvan 72 varsinainen metsämaa

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 8 palstaa Ka 1.625 2.280 678 297 mk/ha

YHTEENSÄ 2.280 678 297 mk/ha

Varsinaiseksi  metsämaaksi  toimituksessa  luokiteltiin  yhteensä  2.280  ha.  Tämä  kostui
kahdesta  kaskimaakaistaleesta,  joiden  pinta-ala  oli  yhteensä  1.060  ha.  Näiden
laskennallinen  hinta  oli  318  mk.  Näistä  saadaan  metsämaaksi  luokitellun  kaskimaan
keskihinnaksi  300  mk/ha.  Varsinainen  metsämaa piti  sisällään  myös  100  m2 kokoisen
Kankaaksi nimetyn asuinrakennuksesta länteen ulottuneen alueen, jonka jyvitysarvoksi oli
määritetty  kolme  markkaa.  Tämä  lienee  ollut  vähäiseen  tie-  tai  polkulinjaan  liittynyt
kaistale.  Määräalan länsipuoleisen peltokuvion 68 keskelle oli  mitattu  300 m2 kokoinen
kuopaksi nimetty alue, jonka jyvityshinta oli  myös kolme markkaa. Tämä on nähtävästi
ollut  ympäristöään  alempana  ollut  mahdollisesti  vetinen  kohta  ja  sellaisenaan
kitukasvuinen ja huonosti hyödynnettävä alue. Metsämaan sisällä joutomaaksi luokiteltuja
tie-  tai  polkualueita  määräala  käsitti  yhteensä  kaikkiaan  neljä  palstaa.  Niille  ei
toimituksessa määritelty  lainkaan jyvityshintaa.  Metsämaan keskihinnaksi  jyvitettiin  297
mk/ha.
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8.2.1 Törölä mäkituvan yhteenveto
Salmelan talon lohkomistoimituksessa vuosina 1919-1924 Törölän tilalle erotettiin  talon
maista  9.010  ha.  Tämä  vastasi  5.5% koko  Salmelan  pinta-alasta.  Erotettavan  alueen
maista peltoa oli 27%, niittyä 6%, viljelykelpoista, mutta vielä viljelemätöntä maata 42% ja
varsinaista  metsämaata  25%.  Mäkituvan  maista  viljelyä  tukevaa  pinta-alaa  oli  siten
yhteensä 75%.

Lohkomistoimituksessa  toimitusinsinööri  laski  Törölän  tilalle  erotettavan  maa-alueen
jyvitysarvoksi 4552 mk. Tämä vastasi keskimäärin 505 mk/ha jyvityshintaa. Eemil, Otto ja
Jussi  Tourunen Salmelan tilan uusina omistajina olivat  kuitenkin sopineet  jo  19.9.1919
Juho Kalliomäen kanssa sovintokauppakirjassa, että lunastushinta Törölän mäkituvasta on
300 mk jokaista hehtaaria kohti. Tästä muodostui koko määräalan lunastushinnaksi 2703
mk.  Tilaisuudessa  sovittujen  maksuehtojen  mukaan  käsirahana  maksettiin  heti  100
markkaa  ja  loppusumma  oli  määrä  maksaa  sen  jälkeen,  kun  maanmittari  oli  alueen
lopullisesti erottanut ja pinta-alan laskenut.

8.2.2 Törölän tilukset kartalla
KUVA 7

Törölän mäkituvan tilukset37 vuoden 1921 kartalla.

37 Maanmittauslaitos toimituskartta No 10121
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8.3 Taipaleen mäkitupa
Taipaleen  mäkituvan  eli  myöhemmin  puhekielessä  Purolan  perusti  Juho  Kautto.  Hän
muutti  Salmelan  Kankaanpään  torpasta  perheineen  Hujakkolammen  pohjoispäässä
olleeseen Taipaleen mäkitupaan vuonna 1894. Juho Kauton ensimmäinen vaimo Serafiina
Eerikin tytär kuoli  1887 nähtävästi  lapsen syntymän yhteydessä.  Perheeseen kuuluivat
seuraavat lapset38:

TAULUKKO 21

Juho Kauton ja Serafiinan Eerikin tyttären jälkeläiset

Nro Nimi Syntymäaika Huom Kuolinpäivä 

1 Iida 6.6.1875 Kankaanpäähän emännäksi † 18.10.1918

2 Emil 3.7.1879 Myllylään isännäksi † 30.11.1962

3 Kalle 27.4.1882 † 16.10.1882

4 Paavali 26.1.1886 † 10.2.1886 

5 Johannes 20.6.1887 † 22.6.1887

Juho Kauton ja Serafiina Eerikin tyttären vanhin tytär Iida meni Salmelan Kankaanpään
torppaan.  Ida  avioitui  Salmelan  isännän  Kustaa  Tourusen  vanhimman  pojan  Kalle
Tourusen  kanssa.  Heidän  nuorin  poikansa  Väinö  Tourunen  isännöi  myöhemmin
itsenäistynyttä Kankaanpään tilaa vuoteen 1968 saakka.

Ensimmäisen vaimon kuoltua Juho Kautto avioitui uudelleen vuonna 1888 Ulriikka Juhon
tyttären kanssa. Perheeseen kuuluivat lapset39:

TAULUKKO 22

Juho Kauton ja Ulriikka Juhon tyttären jälkeläiset

Nro Nimi Syntymäaika Huom Kuolinpäivä 

1 Matti 5.9.1889 Muutti Amerikkaan † 18.10.1918

2 Sanna Lydia 20.6.1891 Muutti Amerikkaan † 30.11.1962

3 Johanna 22.2.1894 Jäi Purolaan asumaan † 18.2.1979

4 Vilho 21.1.1900 Jäi Purolaan asumaan † 3.12.1974

Juho Kauton toinen vaimo oli Salmelan talon emännän sisar. Johanna (Hanna) ja Vilho
(Ville) Kautto elivät naimattomina koko elämänsä Purolassa.

38 http://www.arkistot.info/kolunpohja/purola/index.html
39 http://www.arkistot.info/kolunpohja/purola/index.html

42



8.4 Lohkomiskirja Taipaleen mäkitupa
Taipale  niminen  tila,  jonka  on  lunastanut  Juho  Kautto  on  saanut  seuraavat  tilukset 40.
Taulukoiden 23, 24, 25 ja 26 kuvionumerot viittaavat sivulla 45 olevaan Salmelan talon
osatiluskarttaa vuodelta 1921. 

TAULUKKO 23

Taipaleen mäkituvan 73 pellot ja asuinrakennus

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 Asuinrakennus 3 0.010 4 4 penniä/m2

2 5 palstaa Ka 7.4 2.270 1636 721 mk/ha

YHTEENSÄ 2.280 1640 719 mk/ha

Asuinrakennuksen  alle  oli  mitattu  maata  100  m2 ja  rakennuksen  sekä  maapohjan
laskennalliseksi  arvoksi  lohkomiskirjassa  määräytyi  4  markkaa.  Varsinaista  peltomaata
toimituksessa mitattiin yhteensä 2.270 ha ja sen laskennallinen kokonaisarvo oli 1636 mk.
Peltomaan keskihinnaksi muodostui siten 721 mk/ha.   

TAULUKKO 24

Taipaleen mäkituvan 73 niityt

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 8 palstaa Ka 3.125 0.480 156 325 mk/ha

YHTEENSÄ 0.480 156 325 mk/ha

Määräalalle mitattiin kaikkiaan kahdeksan erillistä niittypalstaa ja niiden keskimääräinen
koko oli 600 m2. Taipaleen mäkituvan niittypalstat sijoittuivat pääosin Hujakkolammen ja
Kolunlammen välisen puroalueen länsirantamille. Niittypalstojen pinta-alaksi toimituksessa
laskettiin 0.480 ha ja jyvitysarvoksi 156 mk. Näistä muodostui niittymaiden keskihinnaksi
325 mk/ha. 

40 Lohkomiskirja Salmelan perintötilalla No7 Koiviston kylässä Äänekosken kunnassa 1924
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TAULUKKO 25

Taipaleen mäkituvan 73 viljelykelpoinen maa

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 Kotipalsta 5 pls Ka 4.4 1.975 1001 507 mk/ha

2 Metsäpalsta 2 pls Ka 3.5 0.890 307 345 mk/ha

YHTEENSÄ 2.865 1308 457 mk/ha

Lohkomistoimituksessa  määräalalle  mitattiin  viljelykelpoista,  mutta  vielä  viljelemätöntä
maata  kaikkiaan kahdessa erillisessä alueessa ja  niiden sisällä  seitsemässä palstassa
yhteensä 2.865 hehtaaria.  Kotipalstan sisälle oli  mitattu viisi  palstaa kooltaan yhteensä
1.975 ha ja jyväarvoltaan 1001 mk. Näistä saadaan Kotipalstan VK-maan keskihinnaksi
507 mk/ha. Vastaavasti Metsäpalstan sisälle oli mitattu kaksi palstaa kooltaan yhteensä
0.890 ha ja jyväarvoltaan 307 mk. Näistä saadaan Metsäpalstan VK-maan keskihinnaksi
345  mk/ha.  Taipaleen  mäkitupaan  mitatun  kaiken  viljelykelpoisen  maan  keskihinnaksi
toimituksessa laskettiin 457 mk/ha.

TAULUKKO 26

Taipaleen mäkituvan 73 varsinainen metsämaa

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 Kotipalsta 2 pls Ka 3 1.140 342 300 mk/ha

2 Metsäpalsta 3 pls Ka 2.7 1.485 410 276 mk/ha

YHTEENSÄ 2.625 752 286 mk/ha

Lohkomistoimituksessa Taipaleen mäkitupaan mitattiin metsämaata kahdessa erillisessä
osassa yhteensä 2.625 ha jyväarvolla 752 mk. Kotipalsta piti sisällään metsää 1.140 ha
jyväarvolla 342 mk. Näistä saadaan Kotipalstan metsän keskihinnaksi 300 mk/ha. Erillinen
Metsäpalsta  sisälsi  varsinaista  metsämaata  1.485  ha  jyväarvolla  410  mk.  Näistä
puolestaan  saadaan  Metsäpalstan  arvoksi  276  mk/ha.  Taipaleen  mäkitupaan  mitatun
kaiken metsämaan keskihinnaksi toimituksessa saatiin 286 mk/ha. 

8.4.1 Taipaleen mäkituvan yhteenveto
Salmelan talon erottamistoimituksessa vuosina 1919-1924 Taipaleen tilalle erotettiin talon
maista  8.250  ha.  Tämä  vastasi  5.0% koko  Salmelan  pinta-alasta.  Erotettavan  alueen
maista peltoa oli 27%, niittyä 6%, viljelykelpoista, mutta vielä viljelemätöntä maata 35% ja
varsinaista metsämaata 32%. Tilan maista viljelyä tukevaa pinta-alaa oli  siten yhteensä
68%.
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Lohkomistoimituksessa  toimitusinsinööri  laski  Taipaleen  tilalle  erotettavan  maa-alueen
jyvitysarvoksi 3856 mk. Tämä vastasi keskimäärin 467 mk/ha jyvityshintaa. Eemil, Otto ja
Jussi  Tourunen Salmelan tilan uusina omistajina olivat  kuitenkin sopineet  jo  19.9.1919
Juho Kauton kanssa sovintokauppakirjassa, että lunastushinta Taipaleen mäkituvasta on
300 mk jokaista hehtaaria kohti.  Tästä muodostui koko tilan lunastushinnaksi 2475 mk.
Tilaisuudessa sovittujen maksuehtojen mukaan käsirahana maksettiin heti 300 markkaa ja
loppusumma sen jälkeen,  kun maanmittari  oli  alueen lopullisesti  erottanut ja pinta-alan
laskenut.

8.4.2 Taipaleen tilukset kartalla
KUVA 8

Taipaleen mäkituvan tilukset41 vuoden 1921 kartalla.

41 Maanmittauslaitos toimituskartta No 10121
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8.5 Kankaanpään torppa
Salmelan Kankaanpään torppa löytyy Laukaan rippikirjasta42 ensimmäisen kerran vuoden
1840 paikkeilla. Tuolloin torppaa asutti Heikki Pekan poika Kautto vaimonsa Maria Juhon
tyttären kanssa. Heidän jälkeensä torpparina jatkoi ensin muutaman vuoden näiden poika
Juho ja sen jälkeen 1850-luvun alussa hänen veljensä Heikki Kautto. Hänen vaimonsa oli
Eeva  Matin  tytär.  Heikin  jälkeen  Kankaanpään  torpparina  jatkoi  hänen  poikansa  Juho
Kautto43.

Juho Kautto avioitui  Myllylän torpan tyttären Serafiina Eerikin tyttären kanssa ja tämän
kuoltua Salmelan talon emännän sisaren Ulriikka Juhon tyttären kanssa. Juho Kauton ja
hänen molempien vaimojensa kanssa saadut lapset on esitetty sivulla 42 taulukoissa 21 ja
22. 

8.6 Lohkomiskirja Kankaanpään torppa
Kankaanpää -niminen tila, jonka lunastivat torpparin pojat Aatu ja Väinö Tourunen, saivat
seuraavat  tilukset44.  Taulukoiden  27,  28,  29  ja  30  kuvionumerot  viittaavat  sivulla  49
olevaan Salmelan talon osatiluskarttaa vuodelta 1921. 

TAULUKKO 27

Kankaanpään torpan 74 pellot ja asuinrakennus

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 Asuinrakennus 3 0.030 9 3 penniä/m2

2 Talousrakennus 3 0.020 6 3 penniä/m2

3 6 palstaa Ka 6.25 8.570 5634.50 657 mk/ha

YHTEENSÄ 8.620 5649.50 655 mk/ha

Asuinrakennuksen  alle  oli  mitattu  maata  300  m2 ja  rakennuksen  sekä  maapohjan
laskennalliseksi  arvoksi  lohkomiskirjassa  määräytyi  9  markkaa.  Lisäksi  vielä  kartanolla
olevan talousrakennuksen alle oli mitattu maata 200 m2. Sen laskennalliseksi arvoksi tuli 6
markkaa.  Varsinaista  peltomaata  toimituksessa  mitattiin  yhteensä  8.570  ha  ja  sen
laskennallinen kokonaisarvo oli 5634.50 mk. Peltomaan keskihinnaksi muodostui siten 657
mk/ha.    

42 Laukaa rippikirja 1840-1850 (UK402-403)  Sivu 536 Haapavatia by No 13 Salmela Torpare T. 
Kankaanpää

43 http://www.arkistot.info/kolunpohja/kankaanpaa/index.html
44 Lohkomiskirja Salmelan perintötilalla No7 Koiviston kylässä Äänekosken kunnassa 1924
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TAULUKKO 28

Kankaanpään torpan 74 niityt

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 6 palstaa Ka 3.17 0.950 295 311 mk/ha

YHTEENSÄ 0.950 295 311 mk/ha

Määräalalle mitattiin kaikkiaan kuusi erillistä niittypalstaa, joiden keskimääräinen koko oli
0.158 ha. Kankaanpään torpan niittypalstat sijoittuivat pääosin Niiniveden Pohjoislahden
länsirannalle. Niittypalstojen pinta-alaksi toimituksessa laskettiin 0.950 ha ja jyvitysarvoksi
295 mk. Näistä muodostui niittymaiden keskihinnaksi 311 mk/ha.

TAULUKKO 29

Kankaanpään torpan 734viljelykelpoinen maa

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 7 palstaa Ka 4.4 4.630 1898 410 mk/ha

YHTEENSÄ 4.630 1898 410 mk/ha

Lohkomistoimituksessa  määräalalle  mitattiin  viljelykelpoista,  mutta  vielä  viljelemätöntä
maata  seitsemässä palstassa yhteensä 4.630 hehtaaria  jyvitysarvolla  1898 mk.  Näistä
saadaan  koko  alueen  keskihinnaksi  410  mk/ha.  Alue  muodostui  kahdesta
peltomaakaistaleesta,  joiden  yhteenlaskettu  koko  oli  1.430  ha.  Näiden  jyvitysarvo  oli
yhteensä  636  mk  ja  keskihinta  445  mk/ha.  Lisäksi  määräala  piti  sisällään  viisi
kaskimaakaistaletta. Niiden yhteenlaskettu koko oli 3.200 ha ja yhteinen jyvityshinta 1262
mk. Näiden keskihinnaksi saadaan 394 mk/ha.

TAULUKKO 30

Kankaanpään torpan 74varsinainen metsämaa + arvopuut

N
o

Kuvio
selite

Jyv.arvo
100 mk

Ala
[ha]

Jyv.arvo
Smk

Keskihinta

1 13 palstaa Ka 3 10.225 2850.50 279 mk/ha

Arvopuut 486 kpl 4860 mk 10 mk/kpl

YHTEENSÄ 10.225 7710.50 754 mk/ha

Lohkomistoimituksessa  Kankaanpään  torppaan  mitattiin  metsämaata  kolmessatoista
erillisessä  palstassa  yhteensä  10.225  ha  jyväarvolla  2850.50  mk.  Tästä  saadaan
Kankaanpään torppaan mitatun metsänpohjan keskihinnaksi 279 mk/ha. Metsien arvopuut
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eivät  kuuluneet  maapohjan  hintaan,  vaan  ne  laskettiin  ja  hinnoiteltiin  täällä  erikseen.
Alueelta laskettiin kaikkiaan 486 kpl arvopuiksi määriteltyjä runkoja, joille luettiin arvoksi 10
mk/kpl.  Metsien  lunastushinnaksi  saatiin  edellisten  summana  7710.50  mk,  josta
keskimääräiseksi hehtaarihinnaksi tuli 754 mk/ha.

Määräalaan  mitattu  metsämaa  koostui  kirjavasta  joukosta  erilaisia  tiluksia.  Koko
metsäalasta  kangasmaata  oli  valtaosa  88%,  suohaudoiksi  määriteltyä  maata  5%,
kaskimaata 4% ja alavaa maata ja kivikoksi luokitettua maapinta-alaa molempia noin 1%. 

8.6.1 Kankaanpään torppa yhteenveto
Salmelan talon erottamistoimituksessa vuosina 1919-1924 Kankaanpään tilalle erotettiin
talon maista 24.425 ha. Tämä vastasi 15% koko Salmelan pinta-alasta. Erotettavan alueen
maista peltoa oli 35%, niittyä 4%, viljelykelpoista, mutta vielä viljelemätöntä maata 19% ja
varsinaista metsämaata 42%. Metsämaa koostui kirjavasta joukosta erilaisia tiluksia. Koko
metsäalasta  kangasmaata  oli  valtaosa  88%,  suohaudoiksi  määriteltyä  maata  5%,
kaskimaata  4% ja  alavaa  maata  ja  kivikoksi  luokitettua  maapinta-alaa  molempia  noin
1%.Torpan maista viljelyä tukevaa pinta-alaa oli siten yhteensä 58%.

Lohkomistoimituksessa  toimitusinsinööri  laski  Kankaanpään  torppaan  erotettavan
maapohjan jyvitysarvoksi 10693 mk. Tämä vastasi keskimäärin 438 mk/ha jyvityshintaa.
Aatu,  Otto  ja  Jussi  Tourunen  Salmelan  tilan  uusina  omistajina  sopivat  kuitenkin  5.
toukokuuta  1924  Kallen  poikien  Aatu  ja  Väinö  Tourusen  holhoojana  olleen  Wille
Raatikaisen  kanssa  kauppakirjassa,  että  lunastushinta  maasta,  kartanosta  ja
pohjametsistä tekee neljäsataa 400 mk hehtaarilta joutomaat lukuun ottamatta. Arvopuut,
joita  laskettiin  olevan  486  kpl,  kuuluvat  kauppaan,  mutta  niistä  maksetaan  kymmenen
markkaa  kappaleelta.  Kauppaa  seuraa  tilaosuutta  vastaava  osuus  kylän  vesialueista,
paitsi koskista. 

Kokonaislunastushinnaksi Kankaanpään torpalle tuli siten 24.425 ha x 400 mk/ha + (486
mk/kpl  x  10  mk)  =  14630  mk.  Lunastushinta  maksetaan  tuhannen  (1000)  markan
lyhennyksillä  vuodessa  alkaen  huhtikuussa  1925,  ollen  kuitenkin  viimeisenä  vuonna
suoritettava tuhannesta markasta ylimenevä eräkin. Jos Kankaanpään tila omistajat ennen
kuin lunastushinta on lopullisesti maksettu myyvät metsää, on lunastushinta lyhennettävä
sillä saadulla hinnalla, kuitenkin laskettuna ainoastaan 10 markan mukaan puuta kohti.
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8.6.2 Kankaanpään tilukset kartalla
KUVA 9

Kankaanpään torpan tilukset45 vuoden 1921 kartalla.

45 Maanmittauslaitos toimituskartta No 10121
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8.7 Salmelan vuokra-alueet yhteenveto
Alla  olevassa  taulukossa  29  on  kaikkien  Salmelasta  lohkottujen  määräalojen
toimitusinsinöörin  laskemat  ja  vahvistamat  pinta-alat,  lohkomistoimituksessa  määritetyt
tilakohtaiset  jyvitysarvot  sekä  myyjien  ja  ostajien  keskenään  sopimat  kauppahinnat  ja
niiden  laskentaperiaatteet.  Jyv.arvo[mk]  on  toimituksessa  laskettu  tilan  arvo  ja
Sov.kaup.hinta[mk] on kauppakirjassa sovittu kauppahinta.

TAULUKKO 31 

Salmelan torpat ja mäkituvat 1919-1924

N
o

Määräala
nimi

Pinta-
ala [ha]

Jyv.arvo
[mk]

Sov.kaup.
hinta [mk]

Kauppahinnan laskentakaava

72 Törölä 9.010 4552 2703 300 mk/ha x 9.010 ha

73 Taipale 8.250 3856 2475 300 mk/ha x 8.250 ha

74 Kankaanpää 24.425 10693 14630 400 mk/ha x 24.425ha + 486 kpl x 10 mk/kpl

YHTEENSÄ 41.685 19101 19808

Törölän  ja  Taipaleen  mäkituvissa  sovittuna  hehtaarihintana  myyjien  ja  ostajien  kesken
käytettiin  300 mk/ha.   Kankaanpään torpassa vastaava hehtaarihinta  oli  400 mk/ha ja
arvopuut hinnoiteltiin vielä sen päälle.  Katsotaan seuraavaksi,  löytyykö lähdeaineistosta
perusteluja  Kankaanpään  torpan  muita  vuokra-alueita  korkeammalle  hehtaarihinnalle
sovintokauppakirjassa 19.9.1919.

Lohkomistoimituksessa  toimitusinsinööri  määritti  kunkin  vuokra-alueen  kaikille  kuvioille
jyväarvot,  joista  kuvioiden  mitattujen  pinta-alojen  kautta  laskettiin  niiden  jyvitysarvot
markoissa. Laskemalla yhteen kunkin vuokra-alueen kaikkien kuvioiden jyvitysarvot saatiin
vuokra-alueiden  laskennalliset  lunastushinnat.  Kankaanpään  torppaan  lasketut
keskimääräiset jyväarvot olivat pelto-, niitty ja VKM-maan (viljelykelpoisen maan) osalta
alle  Törölän  ja  Taipaleen  vastaavien  keskiarvojen.  Ainoataan  metsämaan  osalta
Kankaanpään  torpan  jyväarvo  oli  hivenen  Törölän  ja  Taipaleen  keskiarvopa  parempi.
Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  lohkomistoimituksessa  Kankaanpään  torpan  alue  arvioitiin
keskimääräiseltä  jyväarvoltaan Törölän  ja  Taipaleen  alueita  heikommaksi.  Tämä näkyy
myös vuokra-alueiden  lasketuissa  keskimääräisissä  jyväarvoissa.  Törölässä se  oli  4.1,
Taipaleessa 4.4 mutta Kankaanpäässä vain 3.3.

Pelkästään  käytössä  olleen  lähdeaineistossa  valossa  on  vaikea  nähdä,  miksi
Kankaanpään  torpan  vuokra-alue  hinnoiteltiin  noin  33%  muita  alueita  korkeampaan
hehtaarihintaan  sovintokauppakirjassa.  Tämä  vielä  senkin  jälkeen,  vaikka  sen
keskimääräinen  jyväarvo  oli  22%  pienempi  kuin  Törölän  ja  Taipaleen  vastaava.
Kankaanpään torpan muita vuokra-alueita korkeampaa hehtaarihintaa ei siten voi selittää
ainakaan torpan toisia parempilaatuisilla tiluksilla.   
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9. SALMELAN KANTATILA VUONNA 1924
Salmelan kantatilan lohkomisessa vuosina 1919-1924 tilasta erotettujen vuokra-alueiden
pinta-ala oli yhteensä 41,635 ha. Kantatilan alkuperäinen jakamaton pinta-ala toimituksen
alkaessa  oli  163.520  ha.  Vuokra-alueiden  erottamisen  jälkeen  jäljelle  jäi  121.885  ha.
Tämä pinta-ala  koostui  alla  olevassa  taulukossa  esitetyistä  maa-alueista.  Taulukon  32
kentät ovat:

• Ka [mk/ha] = Maalajikohtainen keskihehtaarihinta markkoina

• Ala [ha] = Maalajikohtainen kokonaispinta-ala hehtaaria

• Kala [ha] = Maalajikohtainen kuvioiden keskipinta-ala hehtaaria

• JyAr[mk] = Maalajikohtainen jyvitysarvo markkoina

• VMK = Viljelykelpoinen maa

Kantatilan asuin- ja talousrakennusten alle mitattiin lohkomisessa maata 1500 m2, jolloin
tilan teholliseksi hyötypinta-alaksi jäi taulukossa alla oleva 121.735 ha.

TAULUKKO 32

Salmelan kantatila 75,6,7 vuonna 1924

Malaji Ka [mk/ha] Ala [ha] Kala [ha] JyAr[mk] Huom

Peltoa 879 22.340 1.314 19633.50 2 palstaa

Niittyä 431 6.910 0.010 2976.00 3 palstaa

VKM 467 28.715 1.595 13397.00 3 palstaa

Metsää 279 63.770 1.139 17796.50 3 palstaa 

Yht/ka 442 121.735 53803.00

Lohkotun  Salmelan  peltopinta-ala  oli  22.340  ha.  Se  koostui  Koti-  ja  Tulikaarteen
peltopalstoista.  Kotipalsta  koostui  viidestätoista  erillisestä  peltokuviosta,  kahdesta
asuinrakennuksesta,  kolmesta  talousrakennuksesta  ja  riihirakennuksesta.  Tulikaarteen
peltopalsta  puolestaan  koostui  kahdesta  peltokuviosta.  Peltomaan  keskihinnaksi
toimituksessa jyvitettiin 879 mk/ha.

Salmelan  niityt  sijaitsivat  Kotipalstassa-,  Tulikaarteen  palstassa  ja  Metsäpalstassa.
Kotipalstassa niittyä oli 18 kuviossa 4.590 ha, Tulikaarteen palstassa 3 kuviossa 0,700 ha
ja Metsäpalstassa 5 kuviossa 1,620 ha. Niittymaan keskihinnaksi jyvitettiin 431 mk/ha. 

Viljelykelpoinen maa koostui myös Kotipalstasta, Tulikaarteen palstasta ja Metsäpalstasta.
Kotipalstassa  viljelykelpoista  maata  oli  9  kuviossa  10.880  ha,  Tulikaarteen  palstassa
yhdessä  kuviossa  0.690  ha  ja  Metsäpalstassa  8  kuviossa  17.145  ha.  Viljelykelpoisen
maan keskihinnaksi toimituksessa laskettiin 467 mk/ha.

Salmelan  metsämaat  koostuivat  niin  ikään  myös  Kotipalstan,  Tulikaarteen  palstan  ja
Metsäpalstan  alueista.  Kotipalstassa  oli  metsää  27  kuviossa  yhteensä  10.720  ha,
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Tulikaarteen  palstassa  7  kuviossa  6.660  ha  ja  Metsäpalstassa  26  kuviossa  yhteensä
63.390 ha. Metsämaan keskihinnaksi toimituksessa laskettiin 279 mk/ha. Koko Salmelan
tilan keskimääräiseksi jyvitetyksi hehtaarihinnaksi edellä olevien perusteella saadaan 442
mk/ha.

Salmelan vuokra-alueiden lohkomisen valmistuttua toukokuussa 1924 kantatilan omistajat
Otto, Jussi ja Aatu Tourunen pyysivät, että toimitusta jatkettaisiin saman tien halkomalla
Salmelan  jäännöstila  heidän  välillään  kolmeen  yhtä  suureen  osaan.  Asianomaisten
hyväksyttyä  lohkomista  varten  laaditun  selvityksen  jyväarvoineen  päätettiin  syntyvistä
uusista  tiloista  seuraavasti:  Otto  Tourunen,  joka omistaa  ⅓ jaettavasta  tilasta  vastaten
0.0205 manttaalia,  saa tilansa nimellä Koivikko ja sen rekisterinumeroksi tulee 75. Jussi
Tourunen,  joka  omistaa  myös  samanlaisten  osan,  saa  tilansa  nimellä  Salmela ja  sen
rekisterinumeroksi tulee 76. Aatu Tourunen, joka niin ikään omistaa samanlaisen osan kuin
veljensä,  saa  tilansa  nimellä  Rinteelä  ja  sen  rekisterinumeroksi  tulee  77.  Samassa
yhteydessä  sovittiin  vielä,  että  toinen  pääty  Salmelan  päärakennuksesta  puretaan  ja
siirretään Rinteelään päärakennuksen aihioksi

Kun uusien tilojen rajat oli käyty maalla läpi ja pyykitetty, arvioitiin vielä Salmelan kartanon
rahallinen arvo. Siihen sisältyi tilan päärakennus, jossa oli tupa, sali, kolme kammaria ja
kaksi  ruokakomeroa  sekä  eteinen.  Lisäksi  rakennuksessa  oli  yksi  kylmä  kammari
yläkerrassa.  Kartanoon kuului  Salmelan päärakennuksen lisäksi  aittoja,  talli  ja  navetta,
latoja, sauna ja riihi. Siihen kuului myös Koivikon mäkituvan asuinrakennus, jossa oli tupa,
kammari  ja  ruokakomero.  Koivikon kartanoon kuului  lisäksi  vielä  navetta  ja  talli,  kaksi
aittaa,  sauna, sikopaja, riihen lisärakennusaineet,  paja sekä kivikellari.  Näiden kaikkien
edellä  mainittujen  arvoksi  laskettiin  halkomistoimituksessa  103800  mk.  Tämä  määrä
sovittiin  jaettavaksi  osallisten  kesken  siten,  että  kukin  saisi  Salmelan  omaisuutta  yhtä
suuren osan 34600 mk.

Seuraavaksi  tilojen  uudet  omistajat  jakoivat  Salmelan  kartanoon  jyvitetyn  omaisuuden
keskenään. Jyvitetyn omaisuuden arvot jaossa eivät menneet tasan siten, että jokainen
olisi saanut täsmälleen tuon edellä mainitun summan 34600 mk. Tästä syystä toimituksen
lopussa  Jussi  Tourunen  määrättiin  maksamaan  Otto  Touruselle  rahassa  9250  mk.
Rinteelän  uutta  omistajaa  Aatu  Tourusta  jyvitettiin  Salmelan päärakennuksen päädystä
erotetusta kolmesta hirsiseinästä 12300 mk, tallista ja navetasta 1500 mk, riihestä 20000
mk  sekä  ladoista  800  mk.  Näistä  koostui  hänen  34600  mk  osuutensa  Salmelan
kartanosta.

Toimituksessa  toiseen  paikkaan  siirrettäväksi  sovittiin  Koivikon  tilalle  tuleva  aitta  sekä
Rinteelään kuuluvat rakennukset. Näiden siirrosta asianosaiset sopivat keskenään, että
siirrot on suoritettava loppuun viiden vuoden kuluessa alkaen 15 päivä maaliskuuta 1925.
Lisäksi  sovittiin,  että  Koivikon  aitan  siirtokustannukset  tulevat  puoliksi  Otto  ja  Jussi
Touruselle. Samalla tavalla sovittiin, että Rinteelään siirrettävien rakennusten kustannukset
tulevat  puoliksi  Aatu  ja  Jussi  Touruselle.  Pystypuuomaisuuden  jaosta  osalliset  sopivat
keskenään,  joten  maanmittarin  lohkomistoimituksessa  laatima  puiden  halkaisujaan  ja
puulajiin perustuva hinnoitteluperuste mitätöitiin.
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Salmelan  talossa  toukokuun  10  päivä  1924  pidetyssä  kokouksessa  päätettiin,  että
Salmelan tilan uuden omistajan Jussi Tourusen veljelleen Otto Touruselle maksettavaksi
määrätty väliraha on 9000 markkaa. Se sovittiin maksettavaksi yhdeksän vuoden kuluessa
1000  markkaa  kunakin  vuonna  ilman  korkoa.  Maksupäiväksi  sovittiin  aina  1.  päivä
tammikuuta. 

Koska  valmistuneeseen  halkomistoimitukseen  ei  kenelläkään  ollut  enää  lisättävää,
päätettiin  Salmelan  tilan  19.9.1919  alkanut  lohkomis-  ja  halkomistoimitus  10.  päivä
toukokuuta 1924. Nähtävästi Rinteelän Aatu Tourusta jäi Salmelan halkomistoimituksessa
jokin  vaivaamaan,  koska  hän  vastaanotti  valitusosoituksen  toimitusta  vastaan.
Lähdeaineistosta ei kuitenkaan löytynyt Maaoikeuteen tehtyä valitusta toimitusta vastaan.

10 TÖRÖLÄ TAIPALE KANKAANPÄÄ NIISTÄ LOHKOTUT 
Seuraavissa  taulukoissa  on  Salmelan  perintötalon  No7  entisistä  vuokra-alueista
syntyneistä tiloista myöhemmin lohkotut ja nykyiseltä kartalta löytyvät määräalat. Kaikki
taulukoiden päivämäärät ovat maarekisteriin vientipäiviä.

10.1 Törölästä 992-454-7-48 lohkotut määräalat
Salmelasta vuonna 1924 lohkotusta Törölän tilasta on sen syntymisen jälkeen lohkottu46

nykyisin kartalta löytyvät kaksi määräalaa.

TAULUKKO 33

Törölästä 992-454-7-48 lohkotut

Nro RekNo Nimi Päivä Toimenpide ja arkistoviite

1. 992-454-7-45 Törölänrinne 5.10.1995 Lohkominen 4:393

2. 992-454-7-47 Marrinkumpu 16.10.1995 Lohkominen 4:394

KUVA 10

46 Maanmittauslaitos kiinteistötietojärjestelmä 
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Törölästä  5.10.1995  lohkottu  Törölänrinne  on  entinen  Törölän  mäkituvan  kartanoalue.
Muutama päivä sen jälkeen samana vuonna lohkottu Marrinkumpu on Törölästä lohkottu
määräala.

10.2 Taipalesta (Purola) 992-454-7-42 lohkotut määräalat
Salmelasta vuonna 1924 lohkotusta Taipaleen tilasta on sen syntymisen jälkeen lohkottu 47

nykyisin kartalta löytyvät kolme määräalaa.

TAULUKKO 34

Taipaleesta 992-454-7-42 lohkotut

Nro RekNo Nimi Päivä Toimenpide ja arkistoviite

1. 992-454-7-38 Purola 29.9.1988 Lohkominen 4:320

2. 992-454-7-39 Rantapuro 29.9.1988 Lohkominen 4:320

3. 992-454-7-41 Koivula 21.12.1988 Lohkominen 4:324

KUVA 11

47 Maanmittauslaitos kiinteistötietojärjestelmä  
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Taipaleesta  29.9.1988  lohkottu  Purola  on  entinen  Taipaleen  mäkituvan  kartanoalue.
Samana vuonna lohkotut Rantapuro ja Koivula ovat Taipaleesta lohkottuja määräaloja.

10.3 Kankaanpäästä 992-454-7-58 lohkotut määräalat
Salmelasta  vuonna  1924  lohkotusta  Kankaanpään  tilasta  on  lohkottu  tai  halottu48 sen
jälkeen ainakin kaksitoista nykyisin kartalta löytyvää tilaa tai määräalaa.

TAULUKKO 35

Kankaanpäästä 992-454-7-58 lohkotut

Nro RekNo Nimi Päivä Toimenpide ja arkistoviite

1. 992-454-7-10 Harju 13.3.1964 Lohkominen 4:161

2. 992-454-7-17 Varpula 6.5.1968 Lohkominen 4:187

3. 992-454-7-36 Hannanmäki 24.9.1987 Lohkominen 4:309

4. 992-454-7-51 Pellonpää 6.2.2008 MMLm/2141/33/2006

5. 992-454-7-52 Uusi Kankaanpää 6.2.2008 MMLm/2141/33/2006

6. 992-454-7-53 Mitsula 4.11.2008 MMLm/6347/33/2008

7. 992-454-7-54 Koivikko 20.3.2010 MMLm/8939/33/2009

8. 992-454-7-56 Välilä 20.3.2010 MMLm/8939/33/2009

9. 992-454-7-57 Karikkomäki 5.7.2011 MMLm/182/33/2011

10. 992-454-7-58 Kankaanpää 19.6.2013 MMLm/5458/33/2013

11. 992-454-7-59 Höpölä 7.11.2013 MMLm/12426/33/2013

12. 992-454-7-60 Kuusikumpu 23.12.2015 MMLm/19468/33/2015

Kankaanpään  alun  perin  24.5  hehtaarin  kokoinen  tila  on  noin  100  vuoden  aikana
pirstaloitunut  pahoin  kahdessatoista  lohkomisessa  tai  halkomisessa.  Maarekisteriin
19.6.2013 viety  Kankaanpää (Nro 10)  on tilan vanha kartanoalue.  Uusi  Kankaanpää -
niminen  tila  (Nro  5)  on  Kankaanpäästä  halottu  6.2.2008.  Muut  alueet  ovat  joko
Kankaanpäästä tai Uudesta Kankaanpäästä lohkottuja määräaloja.

48 Maanmittauslaitos kiinteistötietojärjestelmä 
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Kuva 12
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11. SALMELA KOIVIKKO RINTEELÄ NIISTÄ LOHKOTUT

11.1 Salmelasta 992-454-7-31 lohkotut määräalat
Nykyinen Salmelan tila syntyi Salmelan perintötalon No7 lohkomis- ja halkomistoimisten
jälkeen toukokuussa 1924. Tilasta on lohkottu49 sen jälkeen ainakin neljä nykyisin kartalta
löytyvää määräalaa.

TAULUKKO 36

Salmelasta 992-454-7-31 lohkotut

Nro RekNo Nimi Päivä Toimenpide ja arkistoviite

1. 992-454-7-12 Kotivalkama 8.8.1966 Lohkominen 4:175

2. 992-454-7-21 Ainola 6.11.1972 Lohkominen 4:212

3. 992-454-7-61 Mäntyrinne 19.11.2016 MMLm/16008/33/2016

4. 992-454-7-62 Kaurisaho 26.10.2018 MMLm/16147/33/2018

Kuva 13

 

49 Maanmittauslaitos kiinteistötietojärjestelmä 
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Salmelasta lohkottiin 1950-luvulla Sivula-niminen tila. Jussi Tourunen antoi sen pojalleen
Martille. Sivulan-niminen tila on nykyisin lakannut olemasta ja osa sen maa-alueista on
viety maarekisteriin vuonna 2018 nimellä Kaurisaho. Sivulan tilasta on lohkottu vuonna
2016  Mäntyrinne-niminen  määräala.  Salmelasta  on  näiden  lisäksi  lohkottu  Ainola  ja
Kotivalkama -nimiset määräalat.

11.2 Koivikosta 992-454-7-33 lohkotut määräalat
Nykyinen Koivikon tila syntyi  Salmelan perintötalon No7 lohkomis- ja halkomistoimisten
jälkeen toukokuussa 1924. Tilasta on lohkottu50 sen jälkeen ainakin kaksi nykyisin kartalta
löytyvää määräalaa.

TAULUKKO 37

Koivikosta 992-454-7-33 lohkotut

Nro RekNo Nimi Päivä Toimenpide ja arkistoviite

1. 992-454-7-24 Toppila 11.12.1975 Lohkominen 4:223

2. 992-454-7-32 Koivukallio 1.2.1985 Lohkominen 4:228

KUVA 14

Koivikon tilasta on lohkottu sen syntymän jälkeen kaksi määräalaa Toppila ja Koivukallio.

50 Maanmittauslaitos kiinteistötietojärjestelmä 17.1.2022
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11.3 Rinteelästä 992-454-7-44 lohkotut määräalat
Nykyinen Rinteelän tila syntyi Salmelan perintätalon No7 lohkomis- ja halkomistoimitusten 
jälkeen toukokuussa 1924. Tilasta on lohkottu51 sen jälkeen ainakin kaksi nykyisin kartalta 
löytyvää määräalaa.

TAULUKKO 38

Rinteelästä 992-454-7-44 lohkotut

Nro RekNo Nimi Päivä Toimenpide ja arkistoviite

1. 992-454-7-29 Lahtela 12.5.1977 Lohkominen 4:232

2. 992-454-7-43 Honkarinne 10.2.1992 Lohkominen 4:360

KUVA 15

Rinteelän tilasta on lohkottu sen syntymän jälkeen kaksi määräalaa. Ensimmäinen 1977,
jolloin tilasta lohkottiin Tulikaarteen Lahtelan palsta Kivisalmen itäpuolelta.

51 Maanmittauslaitos kiinteistötietojärjestelmä 
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Rinteelästä  lohkottiin  Hujakkolammen  itärannalta  vielä  toinen  noin  puolen  hehtaarin
määräala vuonna 1992.

KUVA 16
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12. TUTKIMUSTULOKSET
Salmelan vuokra-alueiden lohkominen oli osa paikkakunnalla aivan 1910-luvun lopulla ja
1920-luvun alussa tapahtunutta  suurempaa kehitystä.  Torpparit  ja mäkitupalaiset  saivat
tuolloin  laillisen  oikeuden  vuokra-alueidensa  lunastamiseen.  Hietamalla  Elis  Piilosen
omistamalla  Suojoen  suurtilalla  vuokra-alueiden  lohkominen  käynnistyi  aivan
loppuvuodesta 1919 ja jatkui myöhemmin toimituksen ensimmäisellä kokouksella Suojoen
talossa  2.  päivä  joulukuuta  1921.  Tähän  samaiseen  viitekehykseen  asemoitui  myös
Salmelan vuoka-alueiden lohkominen ja itse päätalon halkominen hieman sen jälkeen. 

Salmelan  perintötilan  No7  lohkomis-  ja  halkomistoimitus  vuosina  1919-1926  koostui
kahdeksasta erimittaisesta ja eri aikaisesta sekä osin päällekkäisestä vaiheesta:  

1. Gustaf  Tourunen  myi  tilansa  23.  toukokuussa  1919  kolmelle  pojalleen  Otolle,
Jussille ja Emilille. Samalla päivämäärällä veljekset sopivat kirjallisesti keskenään
jakavansa tilan vuokra-alueiden lohkomisen jälkeen kolmeen yhtä suureen osaan.

2. Uudet omistajat tekivät sovintokauppakirjat Törölän ja Taipaleen mäkitupien Juho
Kalliomäen ja Juho Kauton kanssa 19. syyskuussa 1919. 

3. Emil  Tourunen myi  omistamansa  ⅓-osan Salmelan perintötalosta veljelleen Aatu
Touruselle 11. marraskuussa 1919.

4. Virallinen Salmelan lohkomis- ja halkomistoimitus vietiin läpi vuosina 1920-1924.

5. Salmelan kaikki maat mitattiin uudelleen vuoden 1921 aikana.

6. Lohkomisen jälkeen jäljelle jäänyt Jäännös-Salmela halottiin kolmen veljeksen Otto,
Jussi  ja Aatu Tourusen kesken kolmeen yhtä suureen osaan toukokuussa 1924,
jolloin syntyivät Koivikon 75, Salmelan 76 ja Rinteelän77 tilat.

7. Toimitus päätettiin 10. toukokuuta 1924.

8. Lohkotut ja halotut tilat vietiin Vaasan läänin maarekisteriin 22. lokakuuta 1926.

12.1 Virallinen toimitus käynnistyy kesäkuussa 1920
Törölän ja Taipaleen sovintokauppakirjojen teon jälkeen syyskuussa 1919 vuokra-alueiden
lohkomistoimitus Salmelan talossa pääsi kunnolla vauhtiin vasta kesäkuussa 1920. Tällöin
Salmelan  talossa  pidetyssä  virallisessa  toimituksen  aloituskokouksessa  Törölän  Juho
Kalliomäki  ja  Taipaleen  (myöhemmin  Purolan)  Juho  Kautto  pyysivät  vuokra-alueidensa
erottamista. Samassa kokouksessa päätettiin lisäksi asianomaisten pyynnöstä Salmelan
kolmannenkin  vuokra-alueen  eli  Kankaanpään  torpan  lohkomisesta.  Puutteellisten
karttatietojen  takia  Kankaanpään  torpan  ja  samalla  koko  tilan  kaikki  maat  jouduttiin
kuitenkin mittamaan uudelleen vuoden 1921 aikana.

Toimitusta  jatkettiin  tämän jälkeen  vasta  toukokuussa  1924.  Lähdeaineistosta  ei  löydy
vastausta  näin  pitkään  odotusaikaan  toimituskokousten  välillä.  Yhtenä  toimitusta
viivyttävänä  asiana  ovat  luultavasti  olleet  epäjohdonmukaisuudet  Salmelan  talon
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omistusjärjestelyissä. Seuraavassa taulukossa 35 on esitetty veljesten Emil, Aatu, Otto ja
Jussi  omistuksilleen  saamat  lainhuudot  Laukaan  ja  Äänekosken  käräjäkunnan
pöytäkirjoista.

TAULUKKO 39

Salmelan perintötilan No7 lainhuudot 1919-1922

Lainhuuto Emil Aatu Otto Jussi

1.lainhuuto 13.10.1919 4.11.1921 13.10.1919 13.10.1919

2.lainhuuto 11.3.1920 3.5.1922 11.3.1920 11.3.1920

3.lainhuuto - 31.10.1922 4.11.1921 4.11.1921

Veljekset  Emil,  Otto  ja  Jussi  Tourunen  saivat  omistukseensa  ensimmäisen  lainhuudon
Laukaan ja Äänekosken lakimääräisiltä syyskäräjiltä marraskuussa 1919. Toisen he saivat
maaliskuussa  1920.  Tässä  vaiheessa  Emil  Tourunen  oli  kuitenkin  jo  noin  puoli  vuotta
aiemmin myynyt osuutensa Salmelan perintötalosta No7 veljelleen Aatu Touruselle. Tieto
tästä  ei  ollut  kuitenkaan  saavuttanut  syystä  tai  toisesta  käräjien  kevätkokousta,  vaan
toinen lainhuuto annettiin edelleenkin virheellisesti Emil Touruselle. 

Otto ja Jussi Tourunen saivat kolmannen lainhuudon omistukselleen marraskuussa 1921.
Tällä  samalla  päivämäärällä  vuoden  1920  kevätkäräjien  virheellinen  lainhuuto  Emil
Touruselle  korjattiin  ja  Aatu  Touruselle  annettiin  ensimmäinen  lainhuuto  hänen
omistukseensa Salmelan perintötaloista. Toisen lainhuudon hän sai toukokuussa 1922 ja
kolmannen vielä saman vuoden lokakuussa. 

Epäselvyydet  Salmelan  perintötalon  No7  lainhuudoissa  aiheuttivat  noin  vuoden
ylimääräisen viivytyksen koko lainhuutomenettelyn kestoon. On kuitenkin vaikea arvioida,
kuinka paljon tästä viivytyksestä sinällään aiheutui  viivettä  koko Salmelan lohkomis-  ja
halkomistoimituksen  kestoon.  Joka  tapauksessa  lainhuutomenettelyn  etenemistä  se
kuitenkin viivytti. Samalla pitää myös muistaa, että Kustaa Tourunen ja hänen vaimonsa
Maria kuolivat Salmelan lohkomistoimituksen alkaessa vuonna 1920. Myös tällä on voinut
olla toimitusta viivyttävää tai ainakin hankaloittavaa vaikutusta.

12.2 Salmelan vuokra-alueiden hinnoittelu 
Tarkastellaan hieman seuraavassa, millaista hintaa Salmelan vuokramiehet ja Jäännös-
Salmelan  uudet  omistajat  Otto,  Aatu  ja  Jussi  Tourunen  tiloistaan  maksoivat.  Tutkitaan
syntyneiden uusien tilojen jyvitysarvoja, kauppahintoja ja niiden keskinäisiä suhteita sekä
niiden  suhdetta  alueen  yleiseen  hintatasoon.  Jyvitysarvohan  oli  toimitusinsinöörin
lohkomis-  ja  halkomistoimituksessa määrittelemä hinta  ja  kauppahinta  taas puolestaan
myyjien ja ostajien keskenään sopima hinta. 

Ennen  sitä  kuitenkin  muutama  sana  alueen  sukulaisuussuhteista:  Kaikki  Salmelan
vuokramiehet olivat aikanaan sukulaisuussuhteessa talon isäntään Kustaa Touruseen tai
hänen vaimoonsa.  Törölän  Juho Kalliomäen vaimo Matilda  (Tilta)  oli  Kustaa Tourusen
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vanhin tytär. Kankaanpään Aatu ja Väinö Tourunen olivat Kustaa Tourusen vuonna 1919
menehtyneen  vanhimman  pojan  Kalle  Tourusen  jälkeläisiä  ja  Taipaleen  Kalle  Kauton
toinen vaimo Ulriikka oli Kustaa Tourusen toisen vaimon Maria Juhon tyttären sisar.  

12.2.1 Törölä ja Taipale
Törölän ja Taipaleen mäkituvista sovittiin 19. syyskuuta 1919 -siis muutama vuosi ennen
virallista  lohkomistoimitusta-  myyjien  ja  ostajien  kesken  kauppakirjalla  hehtaarihinnaksi
300  mk/ha.  Lopullinen  kauppahinta  määräytyisi  molemmissa  mäkituvissa  aikanaan
maanmittarin mitattua tilojen täsmälliset pinta-alat. Kymmenessä Suojoen kolmestatoista
torpasta  kauppakirjan  kautta  laskettu  keskimääräinen  hehtaarihinta  oli  pienempi  kuin
Törölässä  ja  Taipaleessa.  Kahdessa  Suojoen  torpassa  se  oli  sama  ja  vain  yhdessä
suurempi  kuin  Törölän ja  Taipaleen vastaava hehtaarihinta.  Tosin Törölän ja  Taipaleen
tiloilla  arvopuut  sisältyivät  sovittuihin  kauppahintoihin,  mutta  Suojoen  torpissa  ne  eivät
pääsääntöisesti sisältyneet.

Toimitusinsinöörin  vuonna  1924  laskemat  Törölän  ja  Taipaleen  mäkitupien  jyvitysarvot
poikkesivat  alueella  noihin  aikoihin  vallinneesta  yleisestä  tasosta  huomattavan  paljon
ylöspäin.  Eelis  Piilosen  omistamalla  Suojoen52 suurtilalla  vuosien  1919-1921  aikana
laadittujen lohkomisasiakirjojen perusteella laskettu suurin jyvitetty torpan keskimääräinen
hehtaarihinta oli Tousalan 400 mk/ha ja pienin Rannanmäen 159 mk/ha. Keskimääräisen
hehtaarihinnan  Suojoella  ollessa  317  mk/ha.  Törölän  mäkituvassa  vastaava
keskimääräinen  hehtaarihinta  oli  505  mk/ha  ja  Taipaleessa  467  mk/ha.  Ne  molemmat
olivat  suurempia  kuin  yhdessäkään  Suojoen  torpassa  vuosina  1919-1921  jyvitetty
keskimääräinen mk/ha-hinta.  Törölän keskimääräinen mk/ha oli  59% ja  Taipaleen 47%
suurempi kuin Suojoen vastaava keskiarvo. 

12.2.2 Kankaanpää
Kankaanpään torpan jyvitys- ja kauppahinnan määrittäminen ei ollut yhtä suoraviivaista
kuin Törölän ja Taipaleen mäkituvissa. Ensinnäkin Kankaanpäässä torpan jyvityshinnaksi
maasta, kartanosta ja pohjametsistä vuonna 1924 toimitusinsinööri laski 10693 mk. Tästä
saadaan laskettua keskimääräiseksi jyvitetyksi hehtaarihinnaksi tilan pinta-alan kautta 438
mk/ha.  Tässäkin  tapauksessa  keskimääräinen  jyvitetty  hehtaarihinta  oli  suurempi  kuin
yhdessäkään Suojoen torpassa samoihin aikoihin.

Toukokuussa  1924  Kankaanpään  tilan  hehtaarihinnaksi  sovittiin  kuitenkin  myyjien  ja
ostajien  kesken  kauppakirjassa  400  mk/ha.  Tästä  saadaan  laskettua  tilan  maiden,
kartanon  ja  pohjametsien  kauppahinnaksi  9770  mk.  Kankaanpäässä  arvopuut  eivät
kuitenkaan sisältyneet kauppahintaan, vaan niille oli  sovittu kauppakirjassa hinnaksi  10
mk/kpl. Maanmittari laski tilan mailta yhteensä 486 kappaletta arvopuita ja niille jyvitettiin
hinnaksi  edellä  olevan  perusteella  4860  mk.  Kankaanpään  tilan  lunastushinnaksi
kauppakirjassa muodostui siten maan, kartanon, pohjametsien ja arvopuiden summana
14630  mk.  Tästä  saadaan  tilan  lohkomiskirjan  kautta  toteutuneeksi  keskimääräiseksi
hehtaarihinnaksi peräti 600 mk/ha. 

52 http://vaksy.com/vaksy/pdf/Suojoen_torpat.pdf  , sivu 50
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Kankaanpään  torpan  lohkomistoimituksessa  jyvitetty  keskimääräinen  hehtaarihinta  438
mk/ha oli 38% suurempi kuin Suojoen vastaava ja kauppakirjahinnan kautta laskettu 600
mk/ha oli peräti 159% suurempi kuin Suojoen toteutuneissa kaupoissa keskimäärin. 

Kankaanpään  torpan  jyvitys-  ja  kauppakirjahinnan  suuruudet  kummastuttavat.
Edesmenneen Kalle  Tourusen perikunta eli  Aatu ja  Väinö Tourunen maksoivat  vuoden
1924 toukokuussa 24.425 ha Kankaanpään torpasta 14630 mk. Vastaavasti Otto, Emil ja
Jussi Tourunen maksoivat vuoden 1919 keväällä koko 163.520 ha Salmelan tilasta vain
16000 mk keskimääräisen hehtaarihinnan ollessa tuolloin vain 98 mk/ha.

Yhtenä mahdollisena selittävänä tekijänä Kankaanpään torpan hinnoitteluun on voinut olla
epäselvä tilanne torpassa toimituksen alkaessa toukokuussa 1920: Kankaanpään torppari
Kalle  Tourunen  kuoli  28.1.1919  ja  hänen  vaimona  Ida  Serafiina  hieman  tätä  ennen
18.10.1918. Torpassa mahdollisina jatkajina isänsä jälkeen olisivat voineet olla perheen
ainoina  poikina  joko  22  vuotias  Aatu  tai  hänen  nuorempi  veljensä  17-vuotias  Väinö.
Salmelan  omistajilla  Otto,  Emil  ja  Jussi  Tourusella  on  voinut  olla  pelkona,  että
Kankaanpään torpan alue voisi sen ongelmallisen tilanteen vuoksi päätyä lopulta vieraan
omistukseen ja siksi tila saatettiin hinnoitella yläkanttiin. 

Kustaa  Tourusen  pojalleen  Kallelle  joulukuussa  1894  tekemässä  Kankaanpään  torpan
kontrahdissa  viides  ehto  kuului:  ”Tämä  kontrahti  tullee  seisomaan  viisikymmentä  /50/
vuotta, jonka jälkeen talon omistaja jollei hän uudista tätä kontrahtia samoilla ehdoilla on
maksettava  torpparille  tuhat  /1000/  markkaa  sekä  arvion  jälkeen  torpan  työvaivoista.”
Kankaan torpan myynti  Kallen pojille Aatulle ja Väinölle vuonna 1924 ei ollut oikein 30
vuotta vanhan kontrahtisopimuksen hengen mukainen.

Törölän,  Taipaleen  ja  Kankaanpään  tilojen  uusien  omistajien  toteutuneista  maksuista
Salmelan uusille omistajille ei lähdeaineistosta löytynyt merkintöjä. Mikään ei kuitenkaan
näyttäisi viittaavan siihen, että maksuja olisi myöhemmin annettu anteeksi tai pienennetty
niiden määriä.

12.3 Elis Piilosen Suojoki ja Saarijärven Tarvaalan torpat 
Salmelan vuokra-alueiden jyvitysarvojen ja kauppahintojen suora vertaaminen Suojoella
suunnilleen  samoihin  aikoihin  toteutuneisiin  hintoihin  voi  toisaalta  antaa  paikkakunnan
hintatasosta  hieman  vääristyneen  kuvan.  Eelis  Piilonen  halusi  Suojoella  omista
henkilökohtaisista  syistään  johtuen  painaa  torppiensa  lunastushintoja  poikkeuksellisen
alas. Hieman paremman vertauspohjan Salmelan vuokra-alueiden lunastushintoihin antaa
Saarijärven  Tarvaalan  pappilan  vuokra-alueiden  lunastustoimitus  1920-luvun  alusta.
Tarvaalassa53 ilman valtion välitystä lunastettujen torppien kauppakirjojen keskimääräinen
hehtaarihinta oli 738 mk. 

Salmelan vuokramiehillä on tuohon aikaan tuskin ollut mahdollisuutta vertailla jyvitysarvoja
ja kauppakirjahintoja kovin laajalla alueella kotiseutunsa ympärillä. Lähimmän luonnollisen
vertailuarvon ovat varmastikin antaneet nimenomaan Elis Piilosen Suojoen torpat ja niiden
toteutuneet hinnat. Suojoen hintoihin verrattuna Salmelan vuokra-alueiden jyvitysarvot ja

53 https://www.saarijarvi.fi/sites/default/files/atoms/files/toimitus_14976.pdf  , sivu 31
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kauppakirjahinnat  olivat  varsin  korkealla  tasolla.  Samaan hengenvetoon pitää kuitenkin
heti  todeta  se,  että  Salmelan  vuokramiehet  olivat  olleet  -toisin  kuin  Suojoella-  vapaat
työverostaan  ja  alueiden  vuosivuokratkin  olivat  olleet  lähes  nimellisiä.  Salmelan
mäkituvissa  ja  torpassa  elettiin  vuosikymmenien  ajan  kuin  itsenäisillä  tiloilla.  Tälle
etuudelle  pitänee myös laskea jonkinlainen taloudellinen hinta,  joka  nähtävästi  ainakin
osittain realisoitui Salmelan vuokra-alueita lunastettaessa.

12.4 Jäännös-Salmelan halkominen
Salmelan vuokra-alueiden lohkomisen päätyttyä 7. toukokuuta 1924 jatkettiin saman tien
jäljelle jääneen kantatilan halkomista kolmeen yhtä suureen osaan veljesten Otto, Jussi ja
Aatu Tourusen kesken. Tästä oli Vaasan läänin maanmittauskonttorin jo 9. huhtikuuta 1921
antaman määräys. Maanmittausinsinöörinä jatkoi Artur Edgren ja toimitusmiehinä Selim
Sipinen ja Eemil Pölkki.

Jakoperusteista sovittiin -kuten yleensäkin, että viljelykset jaetaan nautinnan perusteella,
viljelykelpoiset maat manttaalin mukaan ja varsinaiset metsämaat manttaalin täytteeksi.
Samalla  toimitusinsinööri  oikeutettiin  tekemään  pieniä  muutoksia  sopivamman  jaon
saavuttamiseksi. Pystymetsien käsittelystä veljekset laativat keskenään sivulla 27 olevan
sopimuksen pystymetsäin tilityksestä. 

Salmelan pinta-alaksi vuokra-alueiden lohkomisen jälkeen tuli 121.830 ha. Tämä pinta-ala
jaettiin kolmeen yhtä suureen osaan siten, että jokainen osakas sai noin 40 ha. Seuraava
taulukko 36 havainnollistaa tätä. VKM = viljelykelpoinen maa.

TAULUKKO 40

Salmelasta No7 vuonna 1924 halotut tilat

Tila Pelto [ha] Niitty [ha] VKM [ha] Metsä [ha] ∑

Koivikko 7.050 1.590 8.830 23.393 40.863

Salmela 6.940 3.520 10.525 20.761 41.746

Rinteelä 8.445 1.800 9.360 19.616 39.221

∑ 22.435 6.910 28.715 63.770 121.830

Halkomiskirjan  mukaiset  toimitusinsinöörin  laskemat  tilakohtaiset  jyvityshinnat  olivat
Koivikossa ja Salmelassa 17944.65 mk ja Rinteelässä 17944.70 mk. Niiden avulla pinta-
alan  kautta  lasketuksi  keskimääräiseksi  hehtaarihinnaksi  muodostui  Koivikossa  439
mk/ha,  Salmelassa  430  mk/ha  ja  Rinteelässä  457  mk/ha.  Näidenkin  Salmelan
perintötalosta halottujen uusien tilojen keskimääräisten mk/ha-hintojen valossa varsinkin
Kankaanpään torpan kauppakirjan keskihinta 600 mk/ha tuntuu erittäin korkealta.

Salmelan  kartanon  omaisuus  arvioitiin  niin  ikään  halkomistoimituksessa  9.  toukokuuta
1924. Omaisuuden arvoksi saatiin tuolloin 103800 mk. Tämä summa jyvitettiin Salmelan
omaisuutena  osakkaille  siten,  että  jokainen  kolmesta  sai  34600  mk  arvosta  Salmelan
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irtainta  omaisuutta.  Kokonaisuutena  Koivikon,  Salmelan  ja  Rinteelän  uudet  omistajat
saivat perintötalon omaisuutta kukin noin 52000 mk arvosta.

Salmelan  perintötilan  29.  kesäkuuta  1920  alkanut  varsinainen  lohkomis-  ja  halkomis-
toimitus kesti kaikkiaan noin neljä vuotta. Toimituksen päättökokous pidettiin Salmelassa
10.  toukokuuta  1924.  Kokouksessa olivat  läsnä kaikki  entiset  vuokramiehet  ja  halotun
Salmelan uudet omistajat. 

Lohkomis- ja halkomistoimituksessa alkuperäinen Salmelan perintötila No7 hajosi neljään
suunnilleen yhtä suureen osaan. Tästä yhden ¼ muodostivat syntyneet Törölän, Taipaleen
sekä Kankaanpään tilat. Lopusta ¾-osasta muodostettiin Koivikon, Salmelan ja Rinteelän
tilat. 

12.5 Perinnönjakoa Salmelassa toukokuussa 1919
August  Tourunen  oli  1920-luvun  alussa  Kustaan  vanhin  elossa  ollut  poika.  August  oli
Kustaan  ensimmäisestä  avioliitosta  vuonna  1873  menehtyneen  Hedda  Stinan  Abelin
tyttären  kanssa.  Tästä  samasta  avioliitosta  olivat  myös  Kankaanpään  torppari  Kalle
Tourunen, Räätälin mäkituvan Juho Kalliomäen vaimo Matilda (Tilta) ja vuonna 1873 aivan
pienenä menehtynyt Wilhelmiina. 

August Tourusta ei nähtävästi kiinnostanut paljoakaan ryhtyminen maanviljelijäksi. Tämän
vuoksi  hän mietti  ensin  ryhtymistä  joko  opettajaksi  tai  poliisiksi.  Lopulta  August  päätyi
kuitenkin Niiniveden maalaisseuran sihteeriksi sekä toimi kiertävänä juurikasvien käytön
neuvojana. 

August avioitui Hakalan torpan tyttären Linda Maria Kauton kanssa vuonna 1910. Pian sen
jälkeen perhe muutti  Äänekosken Koiviston kylän Suvannon mäkitupaan. Täällä August
uudisti Hirvasjoessa sijainneen vanhan vesiratasmyllyn tehokkaammaksi turbiinimyllyksi ja
rakennutti sen yhteyteen myöhemmin vielä sirkkelisahan ja pärehöylän. Valokuvauksesta
ja  uutuuksista  kiinnostunut  mies  asensi  myllynsä  yhteyteen  sähkön  saamiseksi  vielä
generaattorinkin.  Yritteliäs  August  Tourunen  oli  aloittelemassa  linja-autoliikennettään
Salmelan halkomisen päättyessä kesällä 1924. Tutkimuksen käytössä olleet kauppakirjat,
lohkomis- ja halkomistoimituksen pöytäkirjat tai jakokirjat eivät mainitse hänestä mitään.
Lieneekin perusteltua siksi olettaa, että Kustaa Tourusen vanhin poika August ei saanut
Salmelan perintötalosta No7 mukaansa mitään. 

Kustaa Tourusen tyttäret Lydia, Hanna sekä keuhkotautiin 14.3.1916 menehtyneen Elsan
8-vuoden ikäinen poika Johannes saivat kukin Salmelan kauppakirjassa toukokuulta 1919
talon todelliseen arvoon suhteutettuna mitättömän summan 2000 mk. Kustaa määräsi niin
ikään samaisessa kauppakirjassa edelleen pojilleen Eelikselle ja Aatulle molemmille myös
tilan todelliseen arvoon verrattuna pienen summan 5000 mk. Kustaan poika Emil myi  ⅓-
osa  osuutensa  Salmelan  perintötalosta  veljelleen  Aatu  Touruselle  marraskuussa  1919
kauppasummalla 15000 mk. 

Salmelan kauppakirjan perusteella toukokuulta 1919 Kustaa Tourunen myi tilansa kolmelle
pojalleen  Otolle,  Jussille  ja  Emilille  16000  mk  kauppahinnasta.  Toimitusinsinööri  laski
vuonna 1924 lohkomattoman ja halkomattoman Salmelan 163.515 hehtaarin perintötilan
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No7 jyvityshinnaksi 72935 mk. Tämä oli 356% suurempi kuin vuonna 1919 sovittu 16000
mk kauppahinta. Jos maiden hintaan lasketaan mukaan vielä lohkotun Salmelan kartanon
vuonna 1924 jyvitetty arvo 103800 mk, niin tilan arvoksi saadaan 177735 mk. Se on yli 10-
kertainen vuoden 1919 kauppakirjan  hintaan verrattuna.  Elinkustannusindeksin  muutos
vuodesta 1919 vuoteen 1924 oli  tilastokeskuksen mukaan noin 24%, joten se ei  selitä
kauppahintojen suurta eroa.

Tilan toukokuussa 1919 ostaneet Otto, Eemil ja Jussi Tourunen määrättiin kauppakirjassa
maksamaan  sisarosuuksina  koko  sovittu  16000  mk  kauppasumma.  Vuoden  1924
mukaisen jyvitetyn Salmelan todellisesta arvosta sovitut sisarosuudet olivat kuitenkin vain
noin 10% talon arvosta. 

On mielenkiintoista, että sisarosuuksien markkamäärät määritettiin kauppakirjassa jo 23.
toukokuuta 1919. Tämä siitäkin huolimatta tai  toisaalta nimenomaan sen johdosta, että
silloin oli jo tiedossa Salmelan perintötilan No7 tuleva lohkominen ja halkominen ja sen
mukanaan tuoma koko tilan jyvitys  muutaman vuoden kuluessa.   Toisaalta  perintötilan
Törölän  ja  Taipaleen  mäkitupien  tulevat  hehtaarihinnat  sovittiin  myös  jo  tuolloin  19.
syyskuuta  1919  allekirjoitetuissa  sovintokauppakirjoissa  muutama  vuosi  ennen  tilojen
erottamista kantatilastaan.

Tarina54 kertoo, että Kustaa olisi halunnut antaa Salmelan 164 hehtaarin tilasta oman talon
kaikille seitsemälle elossa olevalle pojalleen eli Kallelle, Augustille, Emilille, Otolle, Jussille,
Eelikselle ja Aatulle. Toisin kuitenkin kävi: Kalle kuoli espanjantautiin 28.1.1919 ja August
ei halunnut maanviljelijäksi ja muutti perheineen Koiviston Suvannon mäkitupaan. Jussi ja
Elis  lähtivät  Amerikkaan,  mutta  palasivat  sieltä  kuitenkin  takaisin.  Aatunkin  mieli  paloi
suuren meren taakse,  mutta  hän jäi  kuitenkin Suomeen isänsä lupailtua hänelle omaa
hevosen varsaa.  Eeliksestä  tuli  myöhemmin  seppä  Kierälahden Rantalaan.  Salmelaan
näyttäisi veljeksistä olleen siis jäämässä vain Otto, Jussi, Emil ja Aatu. Emil jäi kuitenkin
poikamieheksi eikä myöskään lopulta enää halunnut maanviljelijäksi. Jäljelle jäivät siten
vain Otto,  Jussi  ja  Aatu,  jotka tulivat  vuoden 1924 toukokuussa jakamaan lohkotun ja
halotun Salmelan keskenään.

Nähtävästi  Kustaa  Tourunen  halusi  kauppakirjassa  23.  toukokuussa  1919  hinnoitella
tilansa arvon tarkoituksella alas.  Tätä oletetusta tukee esimerkiksi se, että Aatu Tourunen
maksoi  saman  vuoden  marraskuussa  veljelleen  Emil  Touruselle  ⅓-osa  osuudesta
Salmelan perintötilasta jo 15000 mk. Tällä samalla suhteella laskettuna koko Salmelan
maiden arvo olisi ollut 45000 mk, joka summana on jo paljon lähempänä sitä tasoa, jonka
toimitusinsinööri  laski  jakamattoman  Salmelan  arvoksi  vuonna  1924.  Salmelan  hyvin
alhainen  kauppakirjahinta  toukokuussa  1919  vääristi  osaltaan  maksettavien
sisarosuuksien määriä. Hyödyn tästä jakoivat tilan isältään ostaneet veljekset.

Sama  edullinen  hintataso  ei  kuitenkaan  näyttäisi  valuneen  Salmelan  vuokramiesten
alueistaan maksamiin  hintoihin.  Kankaanpäässä vuoden 1919 alussa kuolleen torppari
Kalle Tourusen pojat Aatu ja Väinö maksoi ainakin kauppakirjan ehtojen mukaan tilastaan
todella kovan hinnan. Myös Kustaa Tourusen vanhin tytär Törölän Matilda (Tilta) Kalliomäki
miehensä Juho Kalliomäen kanssa samoin kuin Taipaleen Juho Kautto vaimonsa Ulriikka

54 Tourulasta Tourulaan, Pekka Tourunen 2008, sivu 323
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Juhon  tyttären  kanssa  maksoivat  tiloistaan  alueen  yleiseen  hintatasoon  verrattuna
korkeahkon hinnan.

12.6 Salmelan vuosien 1883-1884 kauppakirjoista
Koiviston kylän Salmelan perintötilan No7 omistussuhteissa 1880-luvun alku oli levotonta
aikaa. Tilan silloinen omistaja Jaakko Puumalainen velkaantui eikä lopulta pystynyt enää
lyhentämään  Hypoteekkiyhdistyksen  4000  mk  velkaansa.  Tila  laitettiin   pakkohuuto-
kauppaan. Tilan osti 3.tammikuuta 1883 päivätyllä kauppakirjalla 10000 markan hinnasta
Laukaan  Petruman  kylän  Hirvasmäen  No8  isäntä  Aleksis  Saikkonen.  Käteistä  rahaa
tilakaupassa maksettiin  500 mk ja  ostaja  otti  vastatakseen Hypo-yhdistyksen 4000 mk
velan. Lopusta  5500 mk tehtiin velkakirja.

Aleksis Saikkonen omisti Salmelan perintötilaa vain noin vuoden. Häneltä tilan osti Kustaa
Tourunen 14.2.1884 päivätyllä kauppakirjalla myöskin 10000 markan hinnasta. Kaupassa
Kustaa  Tourunen  otti  jo  edellisessä  kauppakirjassa  mainitun  Hypo-yhdistyksen  4000
markan velan vastatakseen. Tämän lisäksi Kustaa otti  vastatakseen vielä 4300 markan
velkakirjan  sekä  1200  markan  velkakirjan.  Edellinen  oli  Aleksis  Saikkosen  velkakirja
vuoden 1883 kaupasta Jaakko Puumalaiselle ja jälkimmäinen Kustaa Tourusen velkakirja
Aleksis Saikkoselle vuoden 1884 kaupasta. Tässäkin tilakaupassa maksettiin käteisenä
rahana vain 500 markkaa.

Aleksis Saikkonen saattoi joutua myymään tammikuussa 1883 ostamansa Salmelan tilan
vain noin vuoden kuluttua tästä taloudellisista syistä. Hypoteekkiyhdistyksen 4000 markan
lainaa ei oltu lyhennetty Aleksis Saikkosen omistusaikana yhtään ja hänen velkansa tilan
entiselle omistalle Jaakko Puumalaiselle oli lyhentynyt vuoden aikana vain 1200 markkaa.

Kustaa Tourusen tilakauppa 14. helmikuussa 1884 voisi  tämän päivän termeillä täyttää
riskisijoituksen tunnusmerkit. Hän maksoi Salmelan tilasta kauppakirjalla 10000 markkaa.
Tästä summasta käteisenä maksettiin vain 500 markkaa ja lopusta 9500 markasta tehtiin
velkakirjat  kolmelle  eri  velkojalle.  Oman pääoman osuus kaupassa oli  siten vain 5 %.
Hypoteekkiyhdistyksen velkaa oli Salmelassa maksamatta vielä noin 780 markkaa Kustaa
Tourusen myydessä tilansa kolmelle pojalleen toukokuussa 1919.

Kustaa Tourunen sai Salmelan perintötalon omistukseensa 14. helmikuuta 1884. Keski-
Suomi -nimessä lehdessä55 julkaistiin 23. helmikuuta 1884 seuraavanlainen ilmoitus:

Huutokauppoja

”Vapaaehtoisella huutokaupalla myydään 5 päivänä ensitulemata maaliskuuta Hujakon eli
Salmelan tilalla  Äänekosken kylässä Laukaan pitäjästä hevosia,  lehmiä,  lampaita  ynnä
muuta  irtainta  omaisuutta,  joka  täten  halullisille  ostajille  tiedoksi  annetaan.  Laukaassa
helmikuun 17 p:nä 1884.”

Kaikki  ilmoituksessa  myytäväksi  kerrottu  omaisuus  on  maalaistalon  joka  päiväisessä
toiminnassa tarvittavaa. Tilan eläinten ja irtaimen omaisuuden realisointi näin pian kaupan
jälkeen voi kertoa taloudellisesta tilanteesta Salmelassa keväällä 1884. 

55 Keski-Suomi lehti 23.helmikuuta 1884 sivu 4
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Salmelan  kauppakirja  helmikuulta  1884  kertoo  ainakin  sen,  että  Kustaa  Tourunen  ei
saanut kotoaan Mattilasta mukaansa juuri mitään. 

12.7 Tutkimuksen päähenkilöt kuolevat
Kustaa  ja  Maria  Tourunen  eivät  koskaan  saaneet  nähdä  Salmelan  vuokra-alueiden
itsenäistymistä. Kustaa Tourunen kuoli 76 vuoden ikäisenä 3.2.1920 ja hänen vaimonsa
Maria  Juhon  tytär  69  vuoden  ikäisenä  2.10.1920.  Molempien  kuolinsyy  Äänekosken
rippikirjoissa on wanhuus. 

Salmelan  entisistä  mäkitupalaisista  Törölän  Juho  Kalliomäki  kuoli  61  vuoden  ikäisenä
10.11.1929 ja  hänen  vaimonsa  Matilda  76  vuoden  ikäisenä  22.10.1937.  Taipaleen  eli
myöhemmin Purolan Juho Kautto kuoli 82 vuoden ikäisenä 3.2.1936 ja hänen vaimonsa
Ulriikka 67 vuoden ikäisenä 2.9.1921. Molempien kuolinsyy Äänekosken rippikirjoissa on
myös wanhuus.

Kankaanpään torpan yhdessä veljensä Väinön kanssa lunastanut  Aatu  Tourunen kuoli
25.6.1969. Kankaanpään tilaa myöhemmin isännöinyt Väinö Tourunen kuoli 27.3.1968 ja
hänen vaimonsa Ilmi 4.4.1983.

Vuokra-alueiden lohkomisen jälkeen jäljelle jääneen Salmelan tilan keskenään jakaneista
Tourusen veljeksistä Koivikon Otto Tourunen kuoli 16.9.1956 ja hänen vaimonsa Selma
19.12.1956. Rinteelän Aatu Tourunen vuonna 10.1.1990 ja hänen vaimonsa Helmi vuonna
1961.  Salmelan  Jussi  Tourunen  vuonna  17.8.1956  ja  hänen  vaimonsa  Siiri  vuonna
19.1.1941. 

Osuutensa  Salmelasta  veljelleen Aatu  Touruselle  myynyt  Emil  Tourunen kuoli  Suojoen
vanhainkodissa poikamiehenä 1.10.1959. Jostakin syystä kokonaan perinnöttä Salmelasta
jäänyt August Tourunen 31.8.1942 ja hänen vaimonsa Linda Maria 19.5.1953.
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13 VALOKUVIA

13.1 Kustaa ja Maria Tourusen perhe
Kustaa ja Maria Tourusen perhettä.

Salmelan perintötalon No7 päärakennus.

Kustaa Tourunen,    Hedda Stina           Maria Juhontytär       

Kalle Tourunen         Tilta Tourunen        August Tourunen

Eemil Tourunen       Lydia Tourunen        Otto Tourunen
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Elsa Tourunen          Hanna Tourunen     Jussi Tourunen

Eelis Tourunen          Aatu Tourunen

13.2 Juho ja Tilta Kalliomäki
Törölän torpparipariskunta Juho ja Tilta Kalliomäki.

Juho Kalliomäki      Tilta Kalliomäki  

13.3 Juho ja Ulriikka Kautto
Taipaleen torpparipariskunta Juho ja Ulriikka Kautto.

Juho Kautto             Ulriikka Kautto 
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13.4 Kalle ja Ida Tourunen
Kankaanpään torpparipariskunta Kalle ja Ida Tourunen ja torpan lunastaneet pojat Aatu ja
Väinö Tourunen.

Kalle Tourunen        Ida Tourunen

Aatu Tourunen       Väinö Tourunen

13.5 Koivikon tilalliset
Salmelasta vuonna 1924 halotun Koivikon tilan omistajat Otto ja Selma Tourunen. Otto
Tourunen oli Kustaa Tourusen poika. Selma Tourunen os. Vainio oli Salon tyttäriä.

Otto Tourunen          Selma Tourunen
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13.6 Rinteelän tilalliset
Salmelasta vuonna 1924 halotun Rinteelän tilan omistajat Aatu ja Helmi Tourunen. Aatu
Tourunen oli Kustaa Tourusen nuorin poika. Helmi Tourunen os. Häkkinen oli Viinamäen
talossa piikana.

Aatu Tourunen          Helmi Tourunen

13.7 Salmelan eli Hujakon tilalliset
Nykyinen Salmelan tila syntyi  vuonna 1924, kun Salmelan perintötalo No7 lohkottiin ja
halottiin. Isäntänä Salmelassa aloitti sen jälkeen Kustaa Tourusen poika Jussi Tourunen
vaimonaan Siiri Tourunen os. Laakso

Jussi Tourunen          Siiri Tourunen
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14 LIITTEET

14.1 Elsan muistolle
Kustaa  Tourunen  kirjoitti  vuosien  aikana  Rätinkikirjaansa56 monenlaista  muistettavaa
tietoa. Näiden lisäksi hän kirjasi vihkoonsa mm. tekstin Elsan muistolle. Elsa oli Kustaan
18.1.1882 syntynyt tytär,  joka kuoli  keuhkotautiin 34 vuotiaana 14.3.1916. Alla Kustaan
kirjoittama muistovärssy tyttärelleen:

 

56 Kirjan omistaa Elina Jurvela (Kalervo Tourusen tytär)
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14.2 Nimipäivälaulu
Kustaan Rätinkikirjasta57 löytyy myös teksti, jonka nimeksi hän on antanut Nimi Päivä 
Laulu.

57 Kirjan omistaa Elina Jurvela (Kalervo Tourusen tytär)
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14.3 Vanhempien haudalla
Kustaa Tourunen oli  kirjoittanut  Rätinkikirjaansa58 myös tekstin,  jonka hän toivoi  omien
lastensa laulavan vanhempiensa haudalla.

58 Kirjan omistaa Elina Jurvela (Kalervo Tourusen tytär)
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15 LOPUKSI MUUTAMA SANA ITSESTÄNI
Minun  omat  sukujuureni  Salmelaan  ja  Kustaa  Touruseen  kulkevat  Törölän  mäkituvan
kautta. Kustaa Tourusen vanhin tytär Matilda tai  puhekielessä Tilta avioitui  räätäli  Juho
Kalliomäen kanssa. Tilta oli Kustaan ensimmäisestä avioliitosta 24.3.1873 menehtyneen
Hedda Stina Abelin tyttären kanssa. Tästä samasta avioliitosta olivat myös Kalle, August ja
Wilhelmiina, joka menehtyi pian syntymänsä jälkeen. 

Juho ja Tilta Kalliomäelle syntyi Suojoen torppana vielä siihen aikaan olleessa vanhassa
Kalliomäessä Roninmäen takana tytär Rauha, joka avioitui myöhemmin Kolun talon pojan
Juho  Liimataisen  kanssa.  Tästä  avioliitosta  syntyi  Irma  Liimatainen,  joka  puolestaan
avioitui Uuno Hännisen kanssa.  Irma ja Uuno Hänninen olivat vanhempani. Olen siten
neljättä sukupolvea Kustaa Tourusen ja Hedda Stina Abelin tyttären jälkeen.

Törölän Tilta, Kankaanpään Kalle ja August Tourunen olivat täysiä sisaruksia, joten Rauha
Liimatainen, Väinö Tourunen ja Veikko Tourunen olivat sisarusten lapsia eli serkkuja. Jos
mennään tästä eteen päin, niin äitini  Irma Hänninen ja vaikkapa Kankaanpään Väinön
poika  Timo  Tourunen  ja  Veikon  poika  Rauno  Tourunen  olivat  serkkujen  lapsia  eli
pikkuserkkuja. Vielä eteen päin mennen allekirjoittanut ja vaikkapa Timon Tourusen tytär
Sari  ja  Rauno  Tourusen  poika  Panu  ovat  pikkuserkkujen  lapsia  eli  sokeriserkkuja.
Sukulaisuussuhteiden  määrät  kasvavat  tästä  reilusti,  jos  mukaan  otetaan  vielä  Kustaa
Tourusen toisesta avioliitostaan Maria Juhon tyttären kanssa syntyneet lapset ja heidän
jälkeläisensä.
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