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Heikki K. Lähde

talojen tunnuksia oli ennen vanhaan useita. talot luokiteltiin eri tyyppeihin niiden 
ominaisuudesta kertovan luonnon avulla. Pääluontoja oli kolme. ne olivat perintö 
ja kruunu sekä rälssi. ne viestivät talon omistuksesta ja suhteesta verotukseen.

talon tarkemmaSta verotukSeSta kertoivat erilaiset 
veroluvut. Manttaali oli Ruotsin valtakunnassa käytetyistä tärkein. 
Manttaali oli tietysti suomenkielinen muoto silloisen pääkielemme 
sanalle mantal. Se tarkoitti mieslukua. Siksi manttaali merkitsikin 
alkujaan verotusvoimaltaan normaalikokoista tilaa. Pienemmät 
olivat puolen manttaalin tai neljännesmanttaalin tai vieläkin 
pienempiä tiloja. Talolle laskettiin alojen ja etuuksien mukaan 
manttaali. Manttaalilla määritettiin myös talolle annettavia tiluksia. 
Manttaali mittasi monien etuuksien ja velvollisuuksien suuruutta. 
Se antoi nimensä monille muillekin asioille.

Kuningas Kustaa Vaasa halusi uudistaa verotusta. Hän tahtoi, 
että ”mantalet och jordetalet” eli veroa maksavien talonpoikien 
ja talojen luku maan veronmaksukyvyn mittana oli selvitettävä. 
Niinpä Vadstenan herrainpäivät päättivät maahan kohdistuvan 
verotuksen järjestämiseksi pidettäväksi maakirjaa. Siihen tuli 
merkitä kylittäin talot ja niiden luonto sekä veroparselit. Maamme 
vanhimmat maakirjat ovat vuodelta 1539. Samalla suoritettiin talon 
veronmaksukyvyn määritys manttaalilla ilmaistuna. Perustana oli 

talon viljelyala ja kylvömäärä sekä muutamia muita esimerkiksi 
kalavesiin, apajiin, myllyihin sekä moniin erilaisiin kylän yhteisiin 
toimintoihin liittyviä etuuksia. Maakirjan ja manttaalin merkitys on 
nykyään lähinnä historiallinen. 

Uudistuksen yhteydessä kehittyi kolmiosainen maavero. Ensim-
mäinen osa oli maakirjavero. Toinen sisälsi kruununkymmenykset. 
Kolmatta osaa kutsuttiin manttaaliveroksi. Se syntyi vuoden 1624 
verouudistuksessa. Tuntuu luonnolliselta, että manttaaliveron 
veroyksikkönä oli manttaali. Se oli matemaattisesti määräytyvä 
mitta, joka ilmaisi talon veronmaksukyvyn. Maaveron lisäksi kan-
nettiin tilapäisluontoisia apuveroja. Näitäkin kannettiin manttaalin 
mukaan. Tähän ryhmään kuuluivat mm. maaretken vero, karja- ja 
kylvörahat, salpietarivero, rakennus- ja linnanapuvero, kyytirahat, 
päivätyörahat ja apuhalkovero. Maaverot vakiintuivat maakirjan 
perustamisen jälkeen ja kehittyivät monimuotoiseksi järjestelmäksi, 
jota ajoittain koetettiin yksinkertaistaa. Verotuksen runkona oli 
vuotuinen maakirjavero. Vähitellen syntyneet ”ylimääräiset verot” 
vakiintuivat. 
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Tässä yhteydessä on syytä lyhyesti mainita, että isojakoon 
asti talonpojan omistus- tai hallintaoikeus oli kuin abstraktinen 
manttaaliluvulla mitattu osuus kylän hallinnasta ja toiminnoista. 
Asunnon tontti oli vahvimmin hänen hallinnassaan. Joitakin sar-
kajaonomaisesti jaettuja viljelysarkoja hän hallitsi noin kasvukau-
den ajan. Kun sato oli korjattu, saattoi alue siirtyä kylän yhteisenä 
laidunmaana käytettäväksi. Seuraavaksi satokaudeksi talonpoika 
saattoi saada eri kappaleen käyttöönsä. Vasta isojaossa kylän ja 
talojen rajat merkittiin ensi kerran pysyvillä rajamerkeillä maastoon. 
Siitä muodostui nykyäänkin tuttu koodi: kunta + kylä + talo + tila. 
Tähän paikasta maapallolla kertovaan koodiin perustuvat monet 
meihin liittyvät tietojärjestelmät yhteiskäyttöineen. 

manttaali ja verollepano
Manttaalin merkitys verolukuna väheni oleellisesti vuonna 1924, 
kun eräitä maaveroja lakkautettiin. Kiinteistövero poisti manttaa-
limaksut. Yleisen tuloveron käyttöönotto vuonna 1925 lakkautti 
vanhat Ruotsin ja Venäjän vallan aikaiset verot. Manttaalirasituk-
siakin lakkautettiin vähitellen. Rippeet manttaalin suhteesta vero-
tukseen hävisivät vuonna 1993. Ruotsi oli luopunut manttaalista 
sata vuotta aikaisemmin. 

jälkeen määriteltiin talojen tuotto ja manttaalien suuruus. Samaa 
menetelmää sovellettiin asutuslakien mukaan muodostettujen 
tilojen kohdalla. Vähitellen manttaalin määrittäminen muotoutui 
enemmän summittaisesti toimeenpantavaksi samalla kun sen 
merkitys verotuksen suhteen väheni. Verollepanot ja tilojen tuot-
to liittyivät saumattomasti myös isojakoihin. Isojakojen yleisenä 
jakoperusteena oli manttaali. Sitä sovellettiin jatkossa tietyissä 
tapauksissa myös uusjakoihin. Menetelmät poikkesivat toisistaan 
osittain ajan myötä, mutta myös liikamaiden käsittelyn suhteen. 

manttaaliSidonnaiSuuS pirStoutui 
Manttaalin merkityksen muokkautumisessa on monia vaiheita. 
Miesluku, bondetal merkitsi aluksi yhden miehen suuruisia taloja. 
Vähitellen muodostui puoli- tai neljännestalonpoikia. Osa suori-
tuksistakin toimitettiin samasta talosta osittain koko manttaalin 
perusteella ja osa vähempää manttaalimäärää vastaten. Syntyi 
veromanttaaleja, skattemantal, ja apuveromanttaaleja, gärdeman-

tal. Avuksi tarvittiin jako vanhaan ja uuteen manttaaliin. Manttaalin 
merkitys lakkasi maaveron maksuperusteena, mutta säilyi yleisten 
manttaalirasitusten suoritusperusteena. 

Manttaalisidonnaisia etuuksia oli ennen itsenäistymistämme 
runsaasti. Ne olivat useimmiten osuuksia yhteisiin etuuksiin, kuten 
sorakuoppiin, metsiin, pellavanliotuspaikkoihin, teihin ja vesi-
alueisiin. Vesialueethan jäivät isojaoissa täysin jakamatta. Yleisten 
rasitusten suoritusperusteena oli lähes poikkeuksetta manttaali. 
Henkiraha teki poikkeuksen. 

Manttaalilukuun perustuvia velvoitteita olivat pääasiassa mo-
net kulkemiseen ja kuljetukseen liittyvät asiat sekä veroluontoiset 
luovutukset. Työnteolla hoidettiin tiet, sillat, ja niiden kunnossapito. 
Kuljetuksia olivat kestikievari- ja hollikyytilaitos sekä kruunun-, 
vankien-, reservien kyydit sekä postinkuljetus. Yleisten rakennusten 
pitovastuu oli mittava. Veroluonteisia suorituksia kutsuttiin myös 
kapoiksi. Niillä hoidettiin monien virkamiesten ylöspito ja passaus. 
Paloapu ja valtiopäivärahatkin kuuluivat tähän joukkoon. Rahana 
toimivat työ sekä luonnon ja talon tuotteet. Veroparseleiksi niitä 
kutsuttiin. 

manttaalikunta oSa kunnalliShallintoa
Maan omistamiseen kuului runsaasti velvollisuuksia. Miesluvun ja 
veroperusteen ohella manttaalilla oli vaikutusta äänioikeuteen vaa-
leissa ja kuntakokouksissa sekä manttaalikokouksissa. Oli vaikutusta 
jopa palkollisten ja työikäisten lasten määrään talossa ja torpassa. 
Manttaalin avulla muodostettiin ruoduiksi kutsuttuja taloryhmiä 
vastaamaan yhteiskunnan joistakin toiminnoista. Ruotsinvallan 
aikana kehittyi jo 1600-luvun lopulla varsin laaja ruotupohjainen 
järjestelmä vastaamaan monista isoistakin asioista. Tietyn manttaa-
limäärän sisältämät talot muodostivat muutaman talon kokoisia 
ryhmiä eli ruotuja. Ruodulla oli itsenäinen vastuutehtävä mm. vai-
vaisista ja sotaväestä. Ruotuvaivaiset ja ruotuväki ovat nimityksinä 
tuttuja ainakin vanhemmalle väestölle. Näin mittava budjetointiby-
rokratia toimi kansan parissa ilman Tukholma-keskeistä hallintoa. 
Manttaalimies oli yksi esimerkki ruotupohjaisista velvollisuuksista. 
Isonvihan aikaan kukin manttaali joutui luovuttamaan yhden soti-
laan, manttaalimiehen miehityksen palvelukseen. 

Manttaalikuntayhteisö ei kuulunut kiinteistöjaotukseen. Se oli 
kuitenkin oikeustoimikelpoinen. Se saattoi omistaa, ostaa ja myydä 
maata. Manttaalikunta oli manttaaliin pannun maan omistajien 
ja haltijoiden yhteisö. Sillä oli paljon vaikutusvaltaa maaseudun 

Vuonna 1951 säädetty jakolaki kertoi talon suuruutta mittaavien 
manttaalin ja savun yhteydestä taloon ja keskenään pykälässä 351 
seuraavaa: 

”Jos yksi henkilö hallitsee useita samassa kunnassa sijaitsevia 
yhdysviljelyksessä olevia eri talonumeroihin kuuluvia tiloja, on 
savuluvuittain menevät maksut suoritettava tilojen yhteenlasketun 
veroluvun mukaan siten, että jokaista enintään yhtä neljäsosaa 
manttaalia pidetään yhtenä talonsavuna; kuitenkaan ei talonsa-
vuja saa laskea tilojen lukumäärää useammaksi. Jos joku hallitsee 
ja viljelee useita samaan talonumeroon kuuluvia tiloja, on niitä 
pidettävä yhtenä talonsavuna.” 

Mainittu jakolaki kumottiin vasta 1990-luvulla kiinteistönmuo-
dostamislailla. Manttaalia ei sen jälkeen ole merkitty kiinteistörekis-
teriin. Siellä jo olevat säilyvät menneisyydestä kertovina jäänteinä. 

Vanhimmat tunnetut verot olivat kirkollisia. Tosin jo noin 
1250-luvulla on maksettu kruununveroja. Veroja maksettiin myös 
kuninkaalle henkilökohtaisesti. Verot kohdistuivat yleensä maa-
han tai sen tuottoon. 1600-luvulla alettiin siirtyä järjestelmällisiin 
verollepanoihin. Tuohon aikaan ensimmäiset maahamme tulleet 
maanmittarit saivat valtakirjansa. Manttaalista alkoi kehittyä talon-
poikien lukumäärän sijasta talojen veronmaksukykyisyyden mitta. 
Maakunnissa verollepanot tapahtuivat jossain määrin poikkeavien 
ohjeiden mukaan. Useimmissa kuitenkin päädyttiin eri menetel-
millä tuoton perusteella aikaansaatuihin manttaaleihin. 

Viipurin läänin alueella verollepano poikkesi eniten muista 
maakunnista. Tilusjako talojen kesken suoritettiin ensiksi. Sen 

sulvan sundomin söderfjärdenin runsaan 2 000  hehtaarin 
veden vallasta kuivatetulla alueella muokattiin  manttaalia 
1900-luvulla suoritetun uusjaon yhteydessä. Viljelysten 
ohella alue on syksyisin jopa 10 000  kurjen tankkaus-
paikka matkalla etelään maamme talvea pakoon. 
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kunnallisessa elämässä. Se käsitteli maanomistajia koskevia asioita. 
Vuonna 1898 säädettiin edelleen, että mainitun yhteisön asiat 
käsitellään manttaalikokouksessa. Äänivallan määrä riippui jäsenen 
manttaalimäärästä. Esillä saattoi olla manttaalimiesten rahastojen 
käsittelyä tai päätettiin manttaalikunnalle maksettavien verojen ja 
yleisten rasitusten hoitamisesta. Verotuksessakin oli mukana ns. 
manttaaliosa. Yleisiä rasituksia olivat esimerkiksi yleisten teiden 
teko ja hoito, sekä vastuu käräjäpaikoista ja vankien kuljetuksesta 
ja muustakin kyyditystoiminnasta. Merkittävänä tehtävänä oli 
valita talonpoikaissäädyn edustajia säätyvaltiopäiville. Paikallisia 
tehtäviä oli esimerkiksi uskottujen miesten valitseminen. Tehtävä 
kuului joskus osassa maatamme myös kirkonkokoukselle. Äänioi-
keussäädösten uusiutuminen vuonna 1917 muutti järjestelmää. 

manttaaliluettelot ja manttaalikomiSSaari
Väestö oli aikoinaan lähes sataprosenttisesti maaseudulla. Siksi 
ymmärtää maaomaisuuden merkityksen vastuiden ja verojen 
perustana. Poikkeuksena oli henkilövero eli henkiraha, jota alet-
tiin kerätä 1620-luvulla. Aluksi sitä kutsuttiin myllytulliksi ja myös 
myllytullimanttaaliveroksi. Sen kerääjiksi ja henkikirjan pitäjiksi 
tulivat manttaalikomissaarit. Runsas sata vuotta myöhemmin 
tehtävä siirrettiin kihlakunnankirjureille ja edelleen henkikirjoit-
tajille. Manttaalikomissaarien noin 130-vuotinen ura päättyi. 
Yhteys löytyy myös henkikirjojen ruotsinkielisestä nimityksestä 
mantalslängd eli manttaaliluettelo. Aikaisempi nimitys oli ollut 
monista manttaaliluetteloista eroavana kvarntullsmantalslängd 
eli myllytullimanttaaliluettelo.

Manttaali oli varsin monitoiminen maahan ja ihmisiin sekä 
taloudenpitoon liittyvä käsite.
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tulevaiSuudentutkija Mika Aaltonen on tanskalaisen 
kollegansa Rolf Jensenin kanssa kirjoittanut kirjan Mr & Mrs 

Future ja viisi suurta kysymystä. Kirjassa pohditaan tulevaisuuden 
eritahtisuutta idän ja lännen välillä. Kun länsimaissa runsaudessa 
elävä ihminen valikoi tunteella, idässä miljoonat vasta rynnistävät 
ostoksille. Lännessä suuretkin yritykset opettelevat olemaan pieniä 
ja yksilöllisiä, kun itä imee yhä lisää teollista massavalmistusta. Miten 
pankki tai vähittäiskauppa tai vaikkapa julkinen sektori sopeutuu 
länsi-ihmisen vaatimaan yksilöllisyyteen? Miten itä vastaa kehit-
tyvän teollisuuden luomaan koulutushaasteeseen? Lännessä me 
ajattelemme, että vain minulle paras menestyy, itä puolestaan 
rakentaa kiireesti perusasioita; asuntoja, teitä, kouluja ja satamia. 
Pehmeät arvot tulevat läntiseen työelämään, idän tehtaissa auto-
maatio alkaa työntyä ihmisten tilalle.

Miten tässä suuressa kuvassa pieni Suomi saisi oman tuotan-
tonsa ja asiansa liikkeelle? Ehkä vastaus on liiankin yksinkertainen; 
ensin pitää saada asiat tärkeysjärjestykseen. Jos tärkeysjärjestys 
on väärä, myös lopputulos on väärä. Ensin rehellisyys, sitten rau-
ha ja vasta viimeksi, kahden edellisen seurauksena, hyvinvointi. 
Suomessa ja länsimaissa yleensäkin aloitetaan väärästä päästä, 
suoraan voiton tavoittelusta. On myönnettävä virheet ja palattava 
kestävälle pohjalle. Strategiatyössäkin yleensä epäonnistutaan 
alussa; toimintaympäristöanalyysissa, siinä missä me todella tällä 
hetkellä ollaan.

Olemme suurten kysymysten äärellä. Kirjassaan Aaltonen ja 
Jensen kuvaavat länsimaista ihmistä, joka on jo siirtymässä jäl-
kimaterialistiseen kauteen: ei enää vain tavaraa, vaan parempaa 
elämän laatua ja ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja, omaa 
päätösvaltaa, enemmän omaa vastuuta. Ronald Inglehartin 
tutkimuksessa World Values Survey, globaali tutkimus arvojen 
muutoksesta, todetaan, että pohjoisen Euroopan maissa Suomi 
mukaan lukien vanha arvopohja on murtunut ja pirstaloitunut, 
vanhat auktoriteetit menettäneet voimaansa ja ihmiset saaneet 
lisää vapautta ja vastuuta. Sanotaan, että nämä muutokset rai-
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