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YleistYleistää  lahjoitusmaajlahjoitusmaajäärjestelmrjestelmääststää

Lahjoituksen omistajalla oli oikeus pitLahjoituksen omistajalla oli oikeus pitääää alueen alueen 
verotulojaverotuloja
EnsimmEnsimmääiset lahjoitusmaat eli donaatiot iset lahjoitusmaat eli donaatiot 
luovutettiin 1710luovutettiin 1710--luvullaluvulla
Donaatioita annettiin erityisesti 1720Donaatioita annettiin erityisesti 1720--luvullaluvulla
LahjoitusmaajLahjoitusmaajäärjestelmrjestelmää vakiintui alueelle 1870vakiintui alueelle 1870--
ja 1880ja 1880--luvuille saakkaluvuille saakka



LahjoitusmaaisLahjoitusmaaisäännnnäätt

EnsimmEnsimmääiset lahjoitusmaaisiset lahjoitusmaaisäännnnäät eli t eli donataaritdonataarit
olivat talouden ja hallinnon alan ansioituneita olivat talouden ja hallinnon alan ansioituneita 
virkamiehivirkamiehiää ja sotapja sotapäääällikllikööititää
Donaatiot korvasivat aluksi osan palkkatuloaDonaatiot korvasivat aluksi osan palkkatuloa
Vanhan Suomen lahjoitusmaita luovutettiin Vanhan Suomen lahjoitusmaita luovutettiin 
merkittmerkittääville venville venäällääisille aatelissuvuilleisille aatelissuvuille
Donaatioilla oli omistajilleen lDonaatioilla oli omistajilleen läähinnhinnää symbolista symbolista 
arvoaarvoa



LahjoitusmaakaupatLahjoitusmaakaupat

Vanhan Suomen donaatioita ryhdyttiin Vanhan Suomen donaatioita ryhdyttiin 
kauppaamaan 1700kauppaamaan 1700--luvun jluvun jäälkipuoliskollalkipuoliskolla
Omistajiksi alempaan aateliin kuuluvia, Omistajiksi alempaan aateliin kuuluvia, 
esimerkiksi sotilassukujaesimerkiksi sotilassukuja
Kun porvaristo sai oikeuden omistaa maata, he Kun porvaristo sai oikeuden omistaa maata, he 
kiinnostuivat Vanhan Suomen maaomaisuudestakiinnostuivat Vanhan Suomen maaomaisuudesta
Lahjoitusmaakauppoja myLahjoitusmaakauppoja myöös 1800s 1800--luvullaluvulla



LahjoitusmaatLahjoitusmaat

Lahjoitusmaat kLahjoitusmaat kääsittivsittiväät merkittt merkittäävvään osan n osan 
Vanhasta SuomestaVanhasta Suomesta
Suurin osa alueen asukkaista oli kuitenkin Suurin osa alueen asukkaista oli kuitenkin 
kruununtalonpoikiakruununtalonpoikia
Lahjoitus saattoi kLahjoitus saattoi kääsittsittääää muutamia kylimuutamia kyliää, koko , koko 
pitpitääjjään tai ulottua useampaan pitn tai ulottua useampaan pitääjjäääänn



Lahjoitusmaiden asukkaatLahjoitusmaiden asukkaat

Lahjoitusmaaomistajan palkkaamat henkilLahjoitusmaaomistajan palkkaamat henkilööt t 
valvoivat donaation alustalaisiavalvoivat donaation alustalaisia
Lahjoitusmaatalonpoikien velvollisuudet: verot, Lahjoitusmaatalonpoikien velvollisuudet: verot, 
ppääiviväätytyööt ja kyydityksett ja kyyditykset
Lahjoitusmaatalonpojat eivLahjoitusmaatalonpojat eiväät olleet maaorjiat olleet maaorjia
Alustalaisten ja donaation edustajien erilaiset Alustalaisten ja donaation edustajien erilaiset 
nnääkemykset esim. taloudesta ja yhteisen kielen kemykset esim. taloudesta ja yhteisen kielen 
puuttuminen aiheuttivat konfliktejapuuttuminen aiheuttivat konflikteja



TyytymTyytymäättttöömyys verotukseenmyys verotukseen

Lahjoitusmaatalonpoikien verorasitus oli Lahjoitusmaatalonpoikien verorasitus oli 
suurempi kuin kruununtalonpoikiensuurempi kuin kruununtalonpoikien
Veronmaksu koettiin epVeronmaksu koettiin epäämiellyttmiellyttäävväännää
rasitteena, koska se vaikeutti talonpoikien rasitteena, koska se vaikeutti talonpoikien 
hyvinvointiahyvinvointia
Verot: rahaVerot: raha-- ja luontaistuoteverojaja luontaistuoteveroja
Luontaistuoteverot: esim. viljaa, heinLuontaistuoteverot: esim. viljaa, heinääää, voita, , voita, 
kananmunia ja elkananmunia ja elääimiimiää



TyytymTyytymäättttöömyys pmyys pääiviväättööihinihin

IsIsäännnnään valta konkretisoitui pn valta konkretisoitui pääiviväätytyööjjäärjestelmrjestelmään n 
mymyööttää
PPääiviväätytyööt oli tehtt oli tehtäävvää donaation edustajan donaation edustajan 
mmäääärräääämmäännää ajankohtanaajankohtana
PPääiviväätytyööt: hevost: hevos-- ja jalkatyja jalkatyööppääiviiviää
TyTyööt vaihtelivat vuodenaikojen mukaant vaihtelivat vuodenaikojen mukaan
Talonpojat tyTalonpojat työöskentelivskenteliväät esimerkiksi ist esimerkiksi isääntiensntiensää
pelloilla, metsisspelloilla, metsissää, sahoilla, tiilitehtailla ja , sahoilla, tiilitehtailla ja 
kivilouhimoilla kivilouhimoilla 



TyytymTyytymäättttöömyys pmyys pääiviväättööihinihin

KesKesääisin tyisin työöppääivivää alkoi kello neljalkoi kello neljää ja pja päääättyi ttyi 
auringonlaskuun; talvella tyauringonlaskuun; talvella työöskenneltiin skenneltiin 
aamuviidestaamuviidestää iltaseitsemiltaseitsemäääänn
PPääiviväätytyööt vaikeuttivat oman maanviljelyksen ja t vaikeuttivat oman maanviljelyksen ja 
sivuelinkeinojen harjoittamistasivuelinkeinojen harjoittamista
PPääiviväättööihin liittyi kova kuri, ja laiskottelusta, ihin liittyi kova kuri, ja laiskottelusta, 
hitaasta ja huonosta tyhitaasta ja huonosta työöskentelystskentelystää rangaistiinrangaistiin



KyytivelvollisuusKyytivelvollisuus

Talonpoikien velvollisuutena oli suorittaa ns. Talonpoikien velvollisuutena oli suorittaa ns. 
kaupunkimatkakaupunkimatka
Lahjoitusmaan alustalaiset kuljettivat usein Lahjoitusmaan alustalaiset kuljettivat usein 

donaation elintarvikkeita ja halkoja Pietariin donaation elintarvikkeita ja halkoja Pietariin 
Kyydit saattoivat suuntautua myKyydit saattoivat suuntautua myöös muihin s muihin 
kaupunkeihin kuten Kkaupunkeihin kuten Kääkisalmeen ja Viipuriinkisalmeen ja Viipuriin
MyMyöös kyytivelvollisuus koettiin iks kyytivelvollisuus koettiin ikäävväännää
rasitteenarasitteena



Siirtyminen kontrahtikSiirtyminen kontrahtikääytytääntntöööönn

Verotus pohjautui 1700Verotus pohjautui 1700--luvun jluvun jäälkipuoliskolle lkipuoliskolle 
asti vuoden 1734 revisioonasti vuoden 1734 revisioon
DonataaritDonataarit ryhtyivryhtyiväät vaatimaan alustalaisilta t vaatimaan alustalaisilta 
kontrahteja, jotka siskontrahteja, jotka sisäälsivlsiväät uudet veroehdott uudet veroehdot
Kontrahdeissa vaadittiin aiempaa enemmKontrahdeissa vaadittiin aiempaa enemmään n 
ppääiviväättööititää, eiv, eiväätktkää talonpojat halunneet suostua talonpojat halunneet suostua 
isisääntien vaateisiinntien vaateisiin
Kontrahtikiistat aiheuttivat Kontrahtikiistat aiheuttivat 
talonpoikaisvastarintaa useilla donaatioillatalonpoikaisvastarintaa useilla donaatioilla



KontrahtikiistatKontrahtikiistat

Kontrahdit aiheuttivat levottomuuksia useilla Kontrahdit aiheuttivat levottomuuksia useilla 
Karjalankannaksen donaatioilla sekKarjalankannaksen donaatioilla sekää Salmissa ja Salmissa ja 
Virolahdella Virolahdella 
Kontrahtikiistat olivat yleisiKontrahtikiistat olivat yleisiää 17001700--luvun lopussa luvun lopussa 
ja 1800ja 1800--luvun alussaluvun alussa
ValkjValkjäärven Veikkolan donaation talonpoikien rven Veikkolan donaation talonpoikien 
taistelu kontrahteja vastaan ptaistelu kontrahteja vastaan päääätyi alustalaisten tyi alustalaisten 
voitoksivoitoksi



TalonpoikaisvastarintaTalonpoikaisvastarinta

Donaatioiden alustalaiset hangoittelivat Donaatioiden alustalaiset hangoittelivat 
lahjoitusmaajlahjoitusmaajäärjestelmrjestelmääää vastaan sekvastaan sekää 17001700--
luvulla ettluvulla ettää 18001800--luvullaluvulla
Vastarinta kVastarinta käärjistyi vuoden 1826 jrjistyi vuoden 1826 jäälkeen lkeen 
Protestoinnin taustalla oli vuoden 1826 Protestoinnin taustalla oli vuoden 1826 
lahjoitusmaaukaasi, joka lislahjoitusmaaukaasi, joka lisääsi issi isääntien valtaantien valtaa
LahjoitusmaaisLahjoitusmaaisäännnnäät saivat pt saivat päääättttääää verotuksesta verotuksesta 
ja vaatia alustalaisilta jja vaatia alustalaisilta jäälleen kontrahtejalleen kontrahteja



LahjoitusmaaukaasiLahjoitusmaaukaasi

Lahjoitusmaaukaasiin sisLahjoitusmaaukaasiin sisäältyi 10 vuoden ltyi 10 vuoden 
siirtymsiirtymääaikaaika
Jo siirtymJo siirtymääkaudella kaudella donataaritdonataarit pyrkivpyrkiväät list lisäääämmääään n 
valtaansavaltaansa
Monet talonpojat joutuivat hMonet talonpojat joutuivat häääädetyiksi detyiksi 
verorveroräästien, luvattoman stien, luvattoman kaskemisenkaskemisen tai huonon tai huonon 
tilanhoidon vuoksitilanhoidon vuoksi
IsIsäännnnäät yrittivt yrittiväät list lisäättää veroja ja pveroja ja pääiviväättööititää jo jo 
siirtymsiirtymääkaudellakaudella



Vastarinta Salmissa 1800Vastarinta Salmissa 1800--luvullaluvulla

Salmin lahjoitusmaatalonpojat ja virkamiehet Salmin lahjoitusmaatalonpojat ja virkamiehet 
ottivat yhteen useita kertoja 1810ottivat yhteen useita kertoja 1810--luvullaluvulla
Turvautuminen vTurvautuminen vääkivaltaan puolin ja toisinkivaltaan puolin ja toisin
Lahjoitusmaaukaasi vuodelta 1826 lisLahjoitusmaaukaasi vuodelta 1826 lisääsi si 
vvääkivaltaisuuksiakivaltaisuuksia
Maaliskuussa 1831 mellakointia verorMaaliskuussa 1831 mellakointia veroräästejstejää
ulosmitatessaulosmitatessa
Suoranainen kapina elokuussa 1831Suoranainen kapina elokuussa 1831



Salmin kapina elokuussa 1831Salmin kapina elokuussa 1831

VVääkivaltaisin talonpoikaislevottomuus kivaltaisin talonpoikaislevottomuus 
lahjoitusmaillalahjoitusmailla
PitPitääjjään asukkaat polttivat eln asukkaat polttivat eläävväältltää nimismiehen ja nimismiehen ja 
pahoinpitelivpahoinpiteliväät useita virkamiehit useita virkamiehiää
LunkulansaarenLunkulansaaren LehonnenLehonnenäänn ja ja GrosnoinGrosnoin
karanteenialueella lkaranteenialueella läähellhellää VirtelVirteläänn kylkylääää
Kapinasta langetettiin ankarat tuomiot Kapinasta langetettiin ankarat tuomiot 



Salmin kapinasta tuomitutSalmin kapinasta tuomitut

Kapinasta langetettiin Kapinasta langetettiin 
ankarat rangaistuksetankarat rangaistukset
Keisari armahti Keisari armahti 
kuolemantuomitutkuolemantuomitut
Kuolemantuomitut Kuolemantuomitut 
pakkotpakkotööihin Siperiaan, ihin Siperiaan, 
KronstadtiinKronstadtiin tai tai 
ViaporiinViaporiin

TuomioTuomio MMäääärrää
KuolemanKuoleman--

 tuomiotuomio
9393

TyTyöövankeusvankeus--
 tuomiotuomio

2020

RaippaRaippa--
 rangaistusrangaistus

2121

VesileipVesileipää--
vankeusvankeus

1414

YhteensYhteensää 148148



Salmin kapinasta tuomitutSalmin kapinasta tuomitut

Tuomiot jakaantuivat 17 Salmin kylTuomiot jakaantuivat 17 Salmin kyläääänn
Eniten tuomittuja Miinalasta: 39Eniten tuomittuja Miinalasta: 39
MyMyöös s VarpaselVarpaselääststää, Kirkkojoelta, , Kirkkojoelta, KarkustaKarkusta ja ja 
RRääimimäällääststää oli paljon tuomittujaoli paljon tuomittuja
Tuomittujen joukossa nuoria, aikuisia ja Tuomittujen joukossa nuoria, aikuisia ja 
vanhuksiavanhuksia
Kapinaan osallistui useasta perheestKapinaan osallistui useasta perheestää moni moni 
sukupolvisukupolvi



Talonpoikaisvastarinta ValkjTalonpoikaisvastarinta Valkjäärvellrvellää

BlandovinBlandovin lahjoitusmaakaudella protestointi oli lahjoitusmaakaudella protestointi oli 
yleistyleistää
Talonpojat kieltTalonpojat kieltääytyivytyiväät suostumasta t suostumasta TaubilanTaubilan
kontrahtiin 1800kontrahtiin 1800--luvun alussaluvun alussa
Seurauksena yhteenottoja, jotka tulkittiin Seurauksena yhteenottoja, jotka tulkittiin 
kapinoinniksikapinoinniksi
Tapausten kTapausten kääsittely kesti oikeudessa vuosia, sittely kesti oikeudessa vuosia, 
lopulta talonpojat armahdettiinlopulta talonpojat armahdettiin



Talonpoikaisvastarinta ValkjTalonpoikaisvastarinta Valkjäärvellrvellää

ValkjValkjäärvellrvellää useita yhteenottoja elokuussa 1837useita yhteenottoja elokuussa 1837
Levottomuuksia Levottomuuksia NirkkolanNirkkolan, Nurmij, Nurmijäärven, rven, 
PuikkolanPuikkolan ja ja TarpilanTarpilan kylisskylissää
PuikkolanPuikkolan ja ja TarpilanTarpilan tapahtumat tulkittiin tapahtumat tulkittiin 
oikeudessa kapinaksioikeudessa kapinaksi
Kaksi kuolemantuomiota ja useita Kaksi kuolemantuomiota ja useita 
sakkorangaistuksia sakkorangaistuksia KarkealanKarkealan, , KyllKylläästilstiläänn, , 
PuikkolanPuikkolan ja ja TarpilanTarpilan kylkyläällääisilleisille
Tuomittujen joukossa myTuomittujen joukossa myöös naisia ja tytts naisia ja tyttääririää
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