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Maamme on kul-
kenut itsenäis-

tymisensä alkuajoista 
satunnaisissa ruoka- ja 
elintarvikepulan alhois-
sa. Vuosisadan alun 
ruokapulasta, jossa pe-
täjäiset tulivat tutuiksi 
leivän jatkeena aina en-
simmäiseen maailman-
sotaan, jolloin elintar-
vikkeet olivat tiukassa. 
Kansanvalistustoiminta 
oli aktiivista ja ihmisiä 
opastettiin silakoiden 
sekä sisäelinten hyödyn-
tämiseen, villikasvien 

hyötykäyttöön ja ennen 
kaikkea tarkkuuteen 
säästäväisyydessään. 

Opit tulivat uudes-
taan tarpeeseen Yh-
dysvaltojen pörssiro-
mahduksen suistaessa 
maailman raiteiltaan ja 
viedessään mukanaan 
koko Euroopankin suu-
ren laman alhoon. Suo-
messa oltiin matkalla 
kohti modernia kulutus-
yhteiskuntaa, ensimmäi-
set autot olivat tulleet 
markkinoille ja puheli-
met sekä radiot olivat 

jo suurimman osan saa-
tavilla, kun talouskriisi 
pysäytti kehityksen.

Suomessa kansain-
välinen talouskriisi vai-
kutuksineen jäi melko 
lyhyeksi, verrattuna 
muuhun maailmaan. 
Laman vaikutukset työ-
väestöön ja köyhiin oli-
vat tosin niin kovat, että 
monet eivät ennättäneet 
toipua siitä, kun pienen 
kasvun ja kukoistuksen 
kauden jälkeen toinen 
maailmansota siirsi val-
tion vielä tiukempaan 

n

Pulantorjuntanäyttely ilmeisesti Työväen yh-
distyksen talolla Fremling F. E., kuvaaja 1942. 

Museovirasto - Musketti Historian kuvako-
koelma F. E. Fremlingin kokoelma.

elintarvikkeiden sään-
nöstelyyn ja pula-aikaan.

Suuren laman vaiku-
tukset eivät loppuneet 
talouden elpymiseen. 
Se oli antanut kansallis-
sosialisteille poliittista 
jalansijaa Saksan liitto-
tasavallassa ja suuren 
työttömyyden ohella oli 
mahdollistamassa puo-
lueen johtohahmon val-
taannousun. Seuraukset 
siitä toivat mukanaan 
seuraavan sodan, johon 
koko maailma tempau-
tui mukaan. e

LAMA Suomessa 1930-luvulla

Maailmanlaajui-
nen lama toi 

maahamme työttömyy-
den aallon, lyhennyksiä 
työaikoihin ja niille, joil-
la töitä oli, palkkanau-
ha näytti suppeampaa 
summaa. Nälkävuosien 
muistot saivat kansan 
varpailleen ja varautu-
maan pahimpaan mah-
dollisuuksien mukaan. 
Varautuminen, hamst-
raamisineen pahensi 
tilannetta entisestään. 

Ongelmaksi muodostui 
lopulta se, että kulutetta-
vaa kaupan hyllyillä olisi 
ollut, mutta rahaa niiden 
hankkimiseen ei.

Suomessa lama vai-
kutti kaikkeen, niin asu-
miseen, vaatetukseen 
kuin ruuan saantiin. 
Maaseuduilla jouduttiin 
siirtymään kohti omava-
raisuutta entistä enem-
män, ruuan huonon 
saatavuuden vuoksi. 
Aterian kannassa kan-

saa pidettiin perunan 
ja suolakalan voimin, 
nauriiden, lanttujen ja 
kaalien antaessa tukea 
tasapainoisemmalle 
ruokavaliolle. 

Kansaa kannustettiin 
sienestämään ja mar-
jastamaan, jotta metsän 
antimet saataisiin talteen 
valtiollisella kampanjal-
la. Säilönnän merkitys 
korostui niukkuuden 
keskellä ja uudenlaiset 
tavat suolauksen lisäksi 
umpiopakkauksista läh-
tien tulivat markkinoille.

Markka irrotettiin 
kultakannasta 1931 
ja muutaman vuoden 
päästä liitettiin puntaklu-
biin, jolla saatiin rahalle 
lisää vakautta. Talous 
elpyi näennäisesti. Lama 
kesti kuitenkin monessa 
perheessä 1930-luvun 
loppupuoliskolle ja mo-
nissa työläissuvuissa se 
rinnastetaan kokemuk-
sena sisällissodan ja 
toisen maailmansodan 
rinnalle tasavertaisena 
pula-aikana. eNuori sienestäjä uutterana sotien jälkeisenä 

pula-aikana 1946 - 1949. Museovirasto - Mus-
ketti Historian kuvakokoelma.

Suomen kansa ei ole koskaan lais-
kuutensa tai saamattomuutensa takia 

tarvikkeiden niukkuutta kärsinyt. Suurempien kansojen 
keskinäiset sodat ja luonnon aiheuttamat vaikeudet, kuten 
katovuodet, ovat saattaneet tämän kansan sangen usein 
taistelemaan puutetta vastaan. […] Rauhan vuosina olimme 
tottuneet kukin rahakukkaromme mukaiseen ruokaan, mutta 
nyt ei ole apua paksusta lompakosta sen paremmin kuin pala-
vasta mielihalustakaan. Mutta keinoista ja korvikkeista on. 
Kirjasta Pois pula ja puutteet, kirjoittanut Untamo Utrio 1943

Korttiaika alkoi 
K a n s a n h u o l -

toministeriön määrä-
yksellä vuoden 1939 
syksyllä. Ensimmäisinä 
kohteina säännöstelylle 
olivat bensiini ja kah-
vi, mutta ajan kuluessa 
kaikki muukin joutui 
säännöstelyn kohteeksi 
ravinnosta vaatteisiin, 
tarvikkeista leluihin 
tai teollisuuden raaka-
aineisiin. 

Säännöstely astui 
voimaan hyvin nope-
asti Saksan ja Neu-
vostoliiton aloitettua 
hyökkäyksensä Puolaan 
syyskuussa. Jo tätä en-

kautta kohden. Kortti 
antoi luvan lunastaa 
tuotteita kaupoista 
maksua vastaan. Elin-
tarvikekorttien takaa-
mat annokset riippuivat 
kortinhaltija iästä ja am-
matista.

Esimerkiksi pienet 
lapset olivat oikeutettuja 
saamaan litran maitoa 
päivässä kun aikuisen 
vastaava annos oli kaksi 
desiä. Säännöstelyn ki-
ristyessä vuoden 1942 
jälkeen nämäkin puoli-
tettiin puoleen litraan ja 
desiin. Sodan edetessä 
maidon saatavuus oli 
heikentynyt entisestään, 
sillä rehupulan vuoksi 
lehmiä oli jouduttu lait-
tamaan teuraalle. e

nen epävarmuuden 
merkit Euroopan tilan-
teesta olivat olleet esillä 
ja kauppojen hyllyjä oli 
käyty tyhjentämässä 
mahdollisuuksien mu-
kaan hätävarannoiksi. 
Myös valtio oli aloitta-
nut jo ennen säännöste-
lyä muun muassa ruuan 
jakelun palvelukseen 
kutsuttujen reserviläis-
ten perheille.

Väestö jaoteltiin vii-
teen eri ryhmään ravin-
non tarpeen mukaan, 
joille korttiannoksilla 
pyrittiin takaamaan tiet-
ty määrä elintarvikkeita 
niin päivää kuin kuu-
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El intarvikkeiden 
lisäksi vaatteetkin 

olivat kortilla. Kuuden 
kuukauden kupongilla 
sai kaksi paitaa, yhdet 
housut ja alusvaateker-
ran sukkaparin kera. 
Muutoin vaatetus jou-
duttiin improvisoimaan 
korjaamalla, muutte-
lemalla ja hyödyntä-
mällä kaikkea saatavilla 
olevaa kangasta. Mus-
tapörssi tarjosi myös 
maksua vastaan mah-
dollisuuksia vaatepar-
ren parantamiseen, jos 
talous sen vain kesti. 

”Sain kummitätini perin-
tönä hienot päällyskengät 
karvareunuksineen. Ne 

vaihdettiin Kiimingissä voi-
hin.” –Helsinki/Oulu

Vaatteiden korjaamista 
ja valmistamista varten 
keksittiin uusia materi-
aaleja kuten silla, joka 
oli selluloosasta val-
mistettua kuitua, jota 
käytettiin villan jatko-
na. Kankaan huonon 
saatavuuden vuoksi 
hameen helmatkin 
ulottuivat juuri polven 
alapuolelle. 

Kenkiä valmistet-
tiin puusta, paperista, 
kankaista ja muista 
korvikemateriaaleista. 
Paksupohjaisina pui-
set kengät olivat usein 
jokseenkin kömpelöitä, 

etenkin ei niin ko-
keneiden suutarei-
den käsissä.

”Pula-aikana kään-
nettiin vanhempien vaatteista lap-
sille takkeja ja haalareita joita 
koristeltiin värikkäillä langoilla. 
Monoja käytettiin läpi talven ja 
kesällä puukenkiä, paperiken-
kiä tai kuljettiin paljain jaloin. 
[…] Ihanaa, kun pumpuliset 
sukat tulivat.”  –Helsinki 
e

Kahvinkorviketta; Ankkuri, Välikangas Kahvi Oy Puolustuslaitos 1940–1949. Kahvia alettiin säännöstellä 28.10.1939. Joulukuussa 1941 jaettiin 
viimeinen neljänneskilo aitoa kahvia. Sen jälkeen oli korviketta (25% kahvia+75% viljaa) helmikuuhun 1943 asti. Kahvinvastiketta, jossa ei 
ollut enää yhtään kahvia, juotiin toukokuuhun 1946 asti. Kahvilaiva Herakles tuli Turun satamaan 24.2.1946 mukanaan 2,5 miljoonaa kiloa 

kahvia.   Jokaiselle suomalaiselle jaettiin heti neljänneskilo. Kahvi vapautui vasta 1954. Helsingin kaupunginmuseo.

Selluloosan luvattu maa
Korvaavista mate-

riaaleista kuten 
paperista valmistettiin 
sodan aikana kaikkia 
kodin tekstiilejä, vaat-
teita, kenkiä ja lauk-
kuja. Paperin käyttöä 
edisti myös pula saip-
puasta, sillä arvokkaita 
kodintekstiilejä ei saatu 
pestyä asianmukaisesti 
joten korvikkeet, joita 
voitiin vaihtaa, olivat 
arvossaan.

”Ainoastaan kirjoja 
oli vapaasti saatavilla. 
Kirjakaupasta sai myös 
kreppipaperista tehtyjä ik-
kunaverhoja.” 
–Keitele

Paperilakanat esi-
merkiksi olivat kerta-
käyttölakanoita, joita 
käytettiin puolisen 
viikkoa. Paperi oli 
suosittua myös verhon 
korvikkeina ja niistä 

sai tehtyä rullaverhoja 
tai paperilangasta ku-
tomalla aivan oikean 
näköisiä. Paperikankai-
set alusvaatteet tulivat 
käyttöön vasta kun 
pula oli kovimmillaan. 
Korvikekuiduista mer-
kittävimmät olivat sil-
la ja säteri. Ne olivat 
muuntokuituja, joita 
valmistettiin useim-
miten koivusta tai 
kuusesta valmistetus-

ta sellusta. Sellu jau-
hetaan ja sekoitetaan 
ensin lipeään ja sitten 
rikkihiileen. Jähmeä 
neste työnnetään ti-
heän suuttimen läpi 
laimeaan rikkihappo-
liuokseen, jossa ohuet 
juovat jähmettyvät. 
Huuhtelun jälkeen lan-
gat ovat käytettävissä 
normaalisti. e

Lumput ovat nyt lampaita; juliste, Kotirinta-
man kevätkeräys Tilgmannin offsetpaino, 1942 
Helsingin kaupunginmuseo.

Työstä ja talkoista
Sodan aikana muun 

muassa pom-
mituksessa tuhoutu-
neiden talojen tiilet 
kerättiin talteen, puh-
distettiin ja uudelleen 
käytettiin. Sotavuosina 
naiset siirtyivät joukol-
la perinteisesti miesten 
täyttämille aloille, sillä 
teollisuuden rattaat 
oli pidettävä käynnis-
sä ja ruoka korjattava 
pelloilta. Teollisuuden 
avuksi järjestettiin tal-
koita, jotta niille saa-
taisiin tarvittavia raaka-

aineita ja polttoainetta.

”Kaikesta muusta oli 
pula, mutta ei työstä. Jou-
duimme jo 11–12-vuoti-
aista lähtien tekemään pel-
loilla töitä kesäisin yli 12 
tuntiakin päivässä. Aina-
kin maaseudun maatalojen 
lapset.” –Imatra 

Talkootöistä suurimpi-
na olivat mottitalkoot 
polttoainepula vuoksi. 
Sähköä pyrittiin sääs-
tämään kaikin keinoin 
teollisuuden tarpeisiin 

ja kotitalouksille ei ol-
lut tarjolla riittävästi 
koksia eikä kivihiiltä. 
Kansanhuoltominis-
teriön luomana isku-
lauseena toimi ”Motti 
mieheen – miljoona 
mottia talkootahdissa”. 
Jokaisen kaupunki-
laisen tuli käydä hak-
kaamassa motillinen 
halkoja osoitetussa 
paikassa, joihin järjes-
tettiin yhteiskuljetuksia 
kuorma-autoilla. 

”Lapsuusaika ei ole 
jäänyt mieleen ankeana 
ja pelottavana. Emme 
tienneet muunlaisesta 
elämästä. Olimme tot-
tuneet niukkuuteen ja 
olimme tyytyväisiä. Työn 
ohessa myös leikimme ja 
nauroimme, kuten lapset 
kautta aikojen.” –Saari-
järvi e

Maijan paras kahvinvastike - Majas 
bästa kaffe-ersättning; tuotepakkaus. 

Talous-Osakekauppa Oy, valmistaja/jäl-
leenmyyjä Öflund & Pettersson, valmis-
taja (pakkaus) 1947. Helsingin kaupungin-

museo

n n



Kesäkuussa 2019, Hauho

3

Säännöstelyn 
inhimilliset puolet
Korttien kanssa toi-

miminen aiheutti 
paljon ongelmia naapu-
rustoissa. Esimerkiksi 
Helsingissä kerrotaan 
ihmisten kur-
kistelleen ikku-
noista syömisiä 
jos pöytään oli 
haettu synty-
mäpäivien kun-
niaksi hieman 
parempaa.

T u p a k a n 
s ä ä n n ö s t e l y 
puolestaan nosti 
esille ongelmia 
yksityiselämäs-
sä. Tupakoivien 
miesten puoli-
sot ovat kerto-
neet muisteluaineistois-
sa kuinka miehet olivat 
vaatineet heitä luopu-
maan sokeriannoksis-
taan ja anomaan tilalle 
tupakkakortteja, jotta 
sallitut tupakkamäärät 
olisi saatu kaksinkertais-
tettua. Tupakkakortin 
omistamat tupakoimat-
tomat naiset puolestaan 
olivat seurustelukump-
paneina kysyttyjä. 

Kaupunkilaisrouvi-
en seikkailuistakin 

maaseudulla on kirjat-
tu kertomuksia, kun 
kaukaisten serkku-
jen tiluksille ollaan 
odottamatta tultu 

käymään kuulumisia 
vaihtamaan. Rintamalla 
olijoiden ja lasten edes-
ottamusten selvittämi-
sen jälkeen toivottiin 
takaisin kaupunkiin vie-
misiksi niin voita kuin 
läskiä. Sukulaisilla oli 
tapana lähettää kysy-
mättäkin kaupunkeihin 
avustuspakkauksia mar-
joista jauhoihin. 

”Syksyisin saimme 
puolukoita ja mustikoita 

Savonlinnasta. 
Rau t a t i e a s e -
malla olimme 
näitä marjaisia 
vanerilaatikoita 
vastassa. Joskus 
jouluksi tuli pie-
ni läskipalanen. 
Muuten meillä ei 
ollut maalaistut-
tuja, joilta olisi 
tullut ruokava-
raston täydennys-

tä. –Helsinki

Maalla ei ollut ruu-
asta sinällään pulaa. 
Luonto tarjosi annet-
tavaa niin metsistä 
kuin pelloilta ja omiin 
tarpeisiin saatiin tar-
peeksi, jopa niin, että 
oli mahdollista lähettää 
kaukaisille sukulaisille-
kin, jotka olivat kadon-
neet kauas kaupunkien 
syövereihin työn pe-
rässä. e

”Kolmannella luokalla Kallion kansa-
koulussa kaadoin vahingossa opettajan 
viikon maitoannoksen. Aikuiset saivat 
1 dl maitoa päivässä ja opettaja oli sääs-
tänyt viiden päivän annoksen puolenlit-
ran pulloon. Kamala huuto ja haukku-
minen. Menin itkien kotiin. Onneksi 
meitä oli neljä lasta eikä oltu maidon 
juojia. Lasten annos oli 5 dl. Vein opet-
tajalle litran pullon seuraavana päivänä. 
Sitten tietysti olin maailman paras lapsi 
ja surkuttelun kohde, kun hän nyt joi 
minun maitoani.” -Helsinki

Varsikengät; lapsen, saatu ”Amerikanapuna” 
Yhdysvalloista 1940 -luvulla. Helsingin kaupun-
ginmuseo, käyttäjät Kaustia Vesa ja Aarno.

Kato -    
   vuodet

Pula alkoi samalla 
hetkellä kuin sota. 

Äiti sanoi isälle, että käy-
pä katsomassa, onko kau-
poissa mitään. Isällä oli 
takaisin tullessa suolaa, 
hiivaa ja pitsinvirkkaus-
lankaa.” 
- Keitele

Sodan syttyminen 
muutti elämää maati-
loilla, ulkomailta ei tul-
lut enää rehua samaan 
malliin ja sotaan va-
rautuva kansa huolehti 
siitä, että kaikki valmis-
tuvat tuotteet katosivat 
kulutukseen, mikäli 
valtiovalta ei ehtinyt 

n i i t ä 
o t t a a 

huostaansa 
ruokkiakseen pal-

velukseen kutsutun re-
servin perheineen.
Ruokahuolto tilanne 
heikkeni pitkän tal-
ven aikana ja keväällä 
1940 leivätkin joutui-
vat kortille. Vähitellen 
säännöstely laajeni 
kattamaan lähes kaikki 
kulutustavarat. Seu-
raava kesä oli poikke-
uksellisen kuiva ja vil-
jasadot jäivät pieniksi. 
Huoltotilanne heikkeni 
entisestään.

”Talvi 1942 oli vaikea. 
Oli ollut kaksi pouta-
kesää peräkkäin. Sadot 

jäivät huonoiksi. Maa-
taloissakaan ei ollut edes 
perunaa myytäväksi. Pe-
runaa sai myydä vapaasti, 
kun oli tilalta suoritettu 
pinta-alan mukainen luo-
vutusmäärä. Viljat, liha 
ja maito piti luovuttaa 
kaikki. –Imatra

Vuoden 1942 talvella 
tilanne oli heikoimmil-
laan, tuolloin kontto-
ristin korttiannos oli 
250 grammaa leipää 
päivässä sekä hieman 
lihaa, maitoa ja voita 
viikossa. Armeijan ri-
veissä oleville annokset 
olivat hieman suurem-
pia, leivän osuuden ol-
lessa 400 grammaa. e

Kansanvalistusta ja niksejä
Vuoden 1942 ti-

lanne, johti sii-
hen, että valtio alkoi 
kannustamaan kansaa 
kaikin keinoin omatoi-
misuuteen. Tarjottiin 
ohjekirjoja ja niksejä 
kaikkeen. Vain pape-
rista ei ollut pulaa, jo-
ten ohjekirjojen hinnat 
pysyivät matalina ja ne 
oli ostettavissa vain 
muutamalla markalla. 
Vertailun vuoksi viiti-
sen kiloa jauhoja mak-
soi markkinoilla lähes 
2000 markkaa.

Pula-aikana tuli 
tarkka. Tähteitä ei voi-
nut heittää pois, vaan 
niistä tuotettiin uudet 
ateriat esimerkiksi mu-
namaidolla höystettyjä 

laatikoita. Jos ei ollut 
aineksia munamaitoon, 
sillä maidonkin saata-
vuutta säännösteltiin, 
saatettiin laatikot kos-
tuttaa muun muassa 
ylijääneillä velleillä.

”Voikukkien päälle 
laitettiin pahvilaatikot, joi-
den alla ne kasvoivat kel-
taisen vihreiksi salaateik-
si. Kahviksi paahdettiin 
”brännärillä” rukiinjyviä 
ja kuivattuja voikukan-
juuria. Kahvinselvikkeenä 
käytettiin kuivattuja isoja 
kanasuomuja esimerkiksi 
lahnasta. Saimme kyllä 
kahviakin Amerikan tä-
din lähettämistä paketeis-
ta.” –Karkkila

Pahimpina aikoina, 

kun perunasadot jäivät 
pieniksi, herkuteltiin 
lantuilla. Juhla-ateriana 
muistellaan muun mu-
assa puolitettua lant-
tua, johon koverrettiin 
kolo, joka täytettiin 
voilla ja hauduteltiin 
hiljaa kypsäksi. 

Makean nälkään 
tarjottiin sakariinive-
dessä lilluvia porkka-
na paloja säästeliääs-
ti. Verhot ja lakanat 
korvattiin paperisilla 
versioilla. Kengät val-
mistettiin puusta tai 
paperikankaasta. Maal-
le asti ei valmisvaatteita 
ennättänyt. Kankaat 
kudottiin ja neulottiin 
omien lampaiden vil-
loista. Naisetkin jou-

tuivat turvautumaan 
miesten vaatteisiin ja 
housuja käyttäviä nai-
sia sanottiinkin pula-
ajan pojiksi.

”Vaihdoimme myös mai-
toa makkaraan. Äidin 
sisaren mies oli pienessä 
makkaratehtaassa lin-
joilla töissä. Nakit eivät 
ole koskaan maistuneet 
niin hyville, kun niitä 
joskus sai. Samoin lau-
antaimakkara.” –Hel-
sinki e

LOTTIA KAIKKIALLA

Lotat saivat kutsua asemiin samalla kun armeija val-
misteli kutsuntoja. Reserviläisten aseisiin kutsumi-

nen tehtiin nopeasti lokakuun alkupäivänä, eikä heillä ol-
lut aikaan järjestää kotiin jäävien kanssa asioita kuntoon. 
Reserviläiset saivat päivärahan lisäksi kuukausipalkkaa 
lasten määrän mukaan, joka maksettiin suoraan kotiin 
jääneille. Tässä kaikessa ja sotaan varustautumisessa 
meni kuitenkin aikaa, eikä järjestelmää saatu toimimaan 
saman tien. Ruokahuollon takaamiseksi lotat alkoivat 
toimittamaan reserviläisten perheille säännöllisesti ruoka-
apua, keittoa ja voileipiä. 

Lottien toiminta kotirintamalla reserviläisten perheiden 
hyväksi vei järjestön ajan sodan alkuajan. Järjestön näky-
vä läsnäolo auttamassa pulaa kokevia kuitenkin toi myös 
ryntäyksen liittyä kasvavaan joukkoon. Sodan edetessä 
lotta-toiminta vei naisia rintamalle ilmavalvonnan, sairaa-
loiden ja kansiloinnin puitteissa. 

Lottien toimesta pyöritettiin myös keräystoimintaa ar-
meijan huollon tukemiseksi kuin siviilien auttamiseksi. 
Lotilta oli kiellettyä niin meikkaaminen kuin päihteet 
alkoholista tupakkaan. Ruokapakkauksissa tuli muka-
na myös budjetoitu tupakkaerä, joiden jakelu teki lotista 
suosittuja perheenjäseniä ja seurustelukumppaneita. e

n n

Koristekynttilä; korvikekynttilä. Helsingin kaupunginmuseo. Valmis-
tus: 1940 -luku käsin puu, paperinaru maali, sorvattu. Käyttö: Moberg 

Alice, käyttäjä koristeena korvannut aidon kynttilän.
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Sianruhoja arkussa - mustanpörssin kauppaa maalla ja kaupungeissa
Mustanpörssin 

kauppa kävi 
sodan aikana vilk-
kaasti. Siankasvattajat 
kuljettivat eläimiään 
metsän suojiin, pois 
valtiovallan edustajien 
silmistä ja laskelmista. 
Savonlinnassa sikoja 
salakuljettiin kaupun-
kiin myytäviksi palo-
kunnan sairasautoilla, 
ruhojen ollessa kau-
niisti peiteltyinä kuin 
potilaiden. Helsingissä 
tavattiin kolaroineen 
ruumisauton kuljetta-
masta arkusta sianru-
ho, joka oli aloittanut 
matkansa pääkaupun-
gin pöytiin Mäntsälä-
läiseltä maatilalta.

Mustapörssi tarjosi 
kaikkea säännöstelyn 
alla ollutta tavaraa ja 
tarviketta, jos oli vain 

lähteneen koulukorttee-
riin kaupunkilaisrouvan 
tykö, jolle maksettiin 
majapaikasta maalais-
tuotteilla, lihalla ja kel-
tajuuresta valmistetulla 
voilla.

Mustanpörssin hin-
nat olivat kovat, mutta 
kauppa kävi vilkkaasti. 
Sodan loppuminen ja 
rahan leikkaus saivat 
hinnat hyppäämään 
korkealla. Lopullisesti 
kauppa hyytyi kaikkien 
odotellessa Amerikan 
apupaketteja. Jopa var-
min myyntivaltti, kahvi 
menetti arvoaan pime-
ässä kaupassa kun tieto 
kahvilaiva Herakleen 
matkasta maahamme 
kantautui kautta päivä-
lehtien. e

varaa maksaa. Niin os-
tajat kuin salaa tuotteita 
kauppaavat maalai-
setkaan eivät pitäneet 
toimintaa rikollisena. 
Paikoin jopa mustaan 
pörssiin tuotteita toi-
mittavia kiiteltiin avusta. 
Tämä näkemys on säily-
nyt historiankirjojenkin 
väliin, joissa kerrotaan 
pimeän kaupan olleen 
merkittävä tekijä siinä, 
että kansa säilyi hengissä 
yli pula-ajan. Jälkeenpäin 
on laskettu, että niin vil-
joista kuin rasvoista suo-
malaisten kulutukseen 
pääsi noin kolmannes 
mustanpörssin kautta.

Mustanpörssin kaup-
pa toimi myös tuttavien 
ja tuntemattomien luon-
tevana apuna. Muistelu-
aineistot kertovat muun 
muassa perheen tyttären 

LASTEN MAAILMA

Sota ja huoli lei-
masivat lapsuutta, 

rintamalta kantautui 
harvakseen tietoa. On-
neksi oli jouluja ja juhlia. 
Jouluiksi korteilla saatiin 
kansanhuollosta kynt-
tilät. Ei niitä tietenkään 
voinut polttaa, mutta ne 
ripustettiin kuusiin silti 

koristeiksi.
Omatoimisuuteen 

kannustettiin myös 
lapsia, jotka ottivat vin-
keistä oleellisimmat 
käyttöönsä. Nuoret 
lapsetkin laitettiin usein 
talkoisiin ja perheen toi-
meentulon eteen oli teh-
tävä töitä, mutta aikaa 

jäi onneksi normaalille 
elämälle.

Maailma pyöri sodan 
ympärillä, mutta lasten 
haaveisiin pyrittiin vas-
taamaan tarpeen mu-
kaan. Muistot kulkevat 
joillakin vielä mukana, 
kirjaimellisesti. e

”Kynttilänvalo tai karbiinilamppu pirtissä valaisivat. Ikkunat oli peitetty. Mitään 
valoa ei saanut näkyä. Poria pommitettiin se kumu kuului joskus meillekin. Illalla ei 
paljon liikutu ulkona kylä oli pimeä, kuin kuollut kylä. Ovet olivat taloissa visusti sä-
pissä. Desantteja ja vankikarkureita pelättiin. Opettaja oli neuvonut maastoutumaan 
jos lentokoneen ääni kuului. Tuli sitä joskus oltua ojan pohjalla.” –Lempäälä

”Jouluaattona sain lahjaksi omenan, jonka kummitätini oli säästänyt kesän sadosta. 
Paras lahja tuli hetken päästä. Oveen koputettiin ja sisälle astui lomalle päässyt isäni! 
Hänellä oli mukanaan minulle tehdyt sukset. Oli ihanaa saada nukkua isäni vieres-
sä.” -Helsinki
”Oli sota-aika minulla oli kova halu tehdä nukenvaatteita. Tilkkuja kyllä löytyi mutta 
ei lankaa. Minäpä keksin. Keräsin maantieltä hevosen häntäjouhia. Niitä löytyi lumen 
päältä, kun kylän hevoset olivat siitä kulkeneet. Kotonani ei ollut hevosta. Niillä sitten 
ompelin nukenvaatteita ja hyvin kesti.” -Lehtimäki

”1944 ostin mandoliinin lehti-ilmoituksen avulla. Omistaja oli kaatunut sodassa. 
Pyyntihinta oli 3000 markkaa tai 5 kg vehnäjauhoja ja 3 kg voita, mieluimmin näillä 
maalaistuotteilla. Näillä sitten vaihdettiin mandoliini, joka on minulla vieläkin. Olen 
nytkin menossa sillä esiintymään veteraanien kuntoutusleirille.” –Lehtimäki

Pula-ajan jälkeen
Suomen kokemuk-

set 1900-luvun 
alusta ja ensimmäisen 
maailmansodan ajal-
ta olivat varustaneet 
niin kansalaiset kuin 
yhteiskunnan sotien 
kurimukseen sekä 
niukkuuden kanssa 
toimimiseen. Tehok-
kaaksi osoittautuneen 
säännöstelyjärjestel-
män ei suomessa pu-
la-aikanakaan koettu 
nälänhätää, vaan ravin-
non saanti oltiin kyetty 
turvaamaan pääsään-
töisesti kautta maan. 

Itse en nälkää nähnyt. Sen 
verran ylimääräistä jäi, ja 
olivat maanviljelijöiden an-
noksetkin isompia. Tili-
tykset piti tehdä kuukau-
sittain kansanhuoltoon. 
Siinä piti ilmoittaa jokai-
sen lehmän lypsymääräkin 
erikseen. –Imatra
Sotien jälkeen sään-

nöstely ei poistunut vie-
lä kokonaan. Kahvi ja 
sokeri palasivat kortitto-
mina kauppojen hyllyille 
vasta 1954. Suurten ikä-
luokkien ensimmäiset 
katraat saivat osakseen 
vielä säästäväisyyttä ja 
ruokahävikin ehkäise-
miseen soveltuvaa op-
pia. Monella oli vielä 
omat kulutuskorttinsa, 
joilla säänneltyjä tarvik-
keita saatiin. 

Pula-ajan henki jäi 
elämään suureen osaa 
kansakuntaa. Säästäväi-
syys ja hamstraus olivat 
jääneet osaksi arkea. 
Pula-ajalta tuttua tarkan-
markan taloutta toito-
tettiin vielä 2000-luvun 
alussakin teesinä palo-
puheissa. Ei ihme, sillä 
säännöstelyn kausi ehti 
kuluttaa maamme lyhy-
estä historiasta viisitoista 
vuotta ja laajemmin aja-
teltuna niukkuuden ajat 

koettelivat osaa kansasta 
yli neljännes vuosisadan 
yhtäjaksoisesti.

Kun pääsin ylioppilaaksi 
1946, oli edellisvuonna pu-
kutanssiaiset. Äitini värjäsi 
sideharsoa ruusunpunaisek-
si ja kovetti kankaan pe-
runajauholiuoksella. Siitä 
ommeltiin rimpsumekko 
ja kaulaan vanha, musta 
pitsikaulus, ja tämä kerta-
käyttöpuku oli tosi hieno! 
–Kuopio

Säännöstelyn aika 
on virallisesti kirjattu 
päivämäärille 20.9.1939-
1.3.1954. Tuolla välillä 
painettiin erilaisia osto-
kortteja 778 miljoonaa 
kappaletta ja ne kattoi-
vat säännöstelyn ollessa 
tiukimmillaan vuosien 
1941-1945 välillä lähes 
kaikki elintarvikkeet ja 
kulutustavarat. e

n n

Viimeisenä kortilla
Vuonna 1944 

käyttöön otet-
tu viinakortti oli ainoa 
säännöstelykortti, joka 
säilyi käytössä. Sen ta-
rina jatkui aina vuoden 
1970 loppuun saakka, 
mutta tätä ei ole laskettu 
mukaan pula-ajan sään-
nöstelyyn. Viinakortti 
perustui väkijuomalain 
muutokseen, jolla ih-
misen ostot kyettiin ra-
joittamaan vain yhteen 
myymälään ja heidän 
ostoksena saatiin rekis-
teröidä. Kortti oli edelly-

tys ostosten tekemiseen, 
mutta melko pian olui-
den ja mietojen viinien 
myynti sallittiin myös 
kortittomille. 
Käynnit Alkossa lei-
mattiin kortille vuosien 
1944-1955 välillä, aluksi 
kokonaisuudessaan ja 
myöhemmin vain vä-
kevien osalta. Vuoden 
1957 aikana siirryttiin 
kirjaamaan ostot vain 
alkoholin väärinkäytös-
tä epäiltyjen kortteihin 
ja se tarvitsi esittää vain 
pyydettäessä. Jos os-

toja tuli liikaa, myyjät 
saivat ottaa joko kor-
tin kuivumaan tai pitää 
asiakkaalle puhuttelun. 
Puhutteluita pidettiin 
noin 100 000 vuodes-
sa ja myyntikieltoja oli 
voimassa suurimmillaan 
50 000 kappaletta yhtä 
aikaa. Poliisit toimittivat 
Alkolle myös tiedot juo-
pumuspidätyksistä, jot-
ka aiheuttivat laillisten 
seurausten lisäksi myös 
kortin perumisen, joko 
kokonaan tai määräajak-
si. e


