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Kirjailija, punaupseeri ja liikemies tilanomistajina 

 
Kerron tässä artikkelissa A. B. Mäkelän alias Kaapro Jääskeläisen vaiheista Harakassa, nykyisessä 

Lintuvaarassa, perustuen tekstin lopussa mainittuihin arkistolähteisiin. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole täyttää 

tieteellisen julkaisun kriteereitä, eikä kuvien tai tietojen tapauskohtaisia lähteitä ole tekstissä mainittu. 

Artikkelini on kirjoitettu vuonna 2008. Olen tehnyt Lintuvaaran, entisen Harakan, palstoituksen vaiheista 

oman artikkelinsa, joka on julkaistu lepuski.fi -sivuston historiaosuudessa tammikuussa 2015.  

Kirjailija A. B. Mäkelä alias Kaapro Jääskeläinen 

August Bernhard Mäkelä oli syntynyt Kustavissa vuonna 1863. Isä oli itseoppinut kansakoulun opettaja, 

mutta Augustista tuli ylioppilas ja Sortavalan seminaarin käynyt kansakoulunopettaja. Kirjoittajan ja 

toimittajan työnsä ohella Augustkin toimi kansakoulun opettajana eri paikkakunnilla. Kuopiossa 1892 

hänelle syntyi poika Jaakko Ilmari. Vaimo Emelia Sofia o.s. Ström kuoli vuonna 1895 ja Mäkelä avioitui 

uudelleen Viipurissa 1897. Uusi vaimo oli Ellen Sofia o.s. Exell.  

 

Työläiskirjailija Kaapro Jääskeläisenä ja työväenlehtien 

toimittajana hän oli saanut venäläiset vallanpitäjät 

suhtautumaan itseensä nuivasti ja joutui pelkäämään 

ankarampia toimenpiteitä. Niinpä ystävä ja kirjailijakollega 

Matti Kurikka sai hänet helposti lähtemään Kanadaan 

perustamaansa "Kalevan Kansa" -yhteisön ihanneyhdyskunta 

Sointulaan, kun sieltä matkarahatkin lähetettiin.  

Yhdyskunta oli syntynyt Tyynen valtameren rannikolle British 

Columbian maakuntaan lähelle Vancouveria Malcolm 

Islandille, ”Malkosaarelle”.  Poika Jaakko Ilmari jäi isoäidin 

hoitoon Kuopioon, mutta uusi vaimo seurasi häntä 

Sointulaan. Matka alkoi 5.10.1901. Kanadassa A. B. Mäkelä 

käytti nimeä Austin McKela ja matkusti joskus myös nimellä 

Austin Mäkelä.  

A. B. Mäkelä alias Kaapro Jääskeläinen. Kuva: Wikipedia 

 

Sointulan ihanneyhdyskunta 

Sointulan "presidentti" Matti Kurikka pestasi A. B. Mäkelän lähinnä toimittamaan perustamaansa lehteä 

”Aikaa”, jotta itse saisi enemmän aikaa puhujamatkoihin ja muuhun työväenluokan yhdistystoimintaan. 

Mäkelästä tuli myös Kalevan Kansa "yhtiön" johtokunnan jäsen ja sihteeri. Sointulan asiat alkoivat pian 

kuitenkin mennä hunningolle Kurikan huonon johtamisen ja huonon esimerkin vuoksi. Hän oli hyvä puhuja 

ja valovoimainen persoona, mutta moraaliltaan heikko. 



 

Malcolm Islandin ja Sointulan kartta. Kuva: www.sointulainfo.ca 

Entisten ystävien Kurikan ja Mäkelän sekä heidän kannattajiensa välille syntyi ilmiriita, jonka seurauksena 

Kurikka joutui eroamaan toimestaan 1904 ja lähtemään Sointulasta. Hän palasi 1905 Suomeen muutamaksi 

vuodeksi. Kurikka koki elämänsä huippuhetket puhujana työväenluokan valmistautuessa vuoden 1905 

suurlakkoon. Muutaman vuoden kuluttua aatteellinen välirikko muiden poliittisten toimijoiden kanssa sai 

hänet jälleen jättämään kotimaansa. Ensin hän lähti yksin Amerikkaan "puhujamatkalle" 19.6.1907 ja viipyi 

ehkä vajaan vuoden. Lopullisesti hän lähti Amerikkaan takaisin nuoren vaimon ja tyttären kera 9.6.1909. 

Hän kuoli Westerleyssä lähellä New Yorkia 4.10.1915. 

Sointulan johtajuus oli jäänyt Mäkelälle 1904, mutta taloudellista ja ideologista syöksykierrettä ei kukaan 

olisi enää saanut oikenemaan. Helmikuussa 1905 oli edessä konkurssi ja yhteisön toiminnan lopettaminen. 

Monia suomalaisia jäi entisille sijoilleen ja he saivat valtiolta lunastaa entiset vuokrapalstansa ja 

rakennuksensa. Myös Austin McKela jäi joksikin aikaa. Hänellä lienee ollut kädet täynnä työtä osuuskunnan 

asioiden selvittelyssä ja sen jäsenien etujen ajamisessa.  

A. B. Mäkelä palasi ehkä loppuvuodesta 1905 Suomeen tarkistamaan suurlakon jälkeisiä vallanpitäjien 

asenteita ja kirjailijan työskentelymahdollisuuksia. Eräänä syynä oli myös vaimon koti-ikävä. Ehkä hän myös 

Matti Kurikan aatteisiin kyllästyneenä pyrki hankkimaan porvarillisemman elämäntavan. Hän etsi 

ostettavaksi sopivaa maatilaa, jolla myös pieni asumus olisi suotava. Erään tiedon mukaan hän ensiksi tuli 

Turkuun Sosialisti -lehden toimittajaksi ja sitten 1907 Helsingin seudulle.  

Sointulasta Harakkaan 

Mäkelä oli ilmeisesti jo aikaisemmin tutustunut ja ystävystynyt Leppävaaran Bergansin tilan omistajan K. A. 

Koskisen kanssa. Myös Koskinen oli innostunut sosialismista ja osallistui innolla "wrightiläisen" 

työväenyhdistyksen toimintaan. Nähtävästi hän pitäytyi sosialismissa myöhemminkin, kunnes 



kansalaissodan jälkeen muuttui oikeistolaiseksi. Hänellä oli jonkinmoinen tarve realisoida osa 

maaomaisuudestaan. Mahtoikohan tarve olla enemmän ideologinen kuin taloudellinen ja pyrkikö hän 

tukemaan A. B. Mäkelän asettumista Suomeen?  

Olen kertonut Lintuvaaran palstoitus-artikkelissani (www.lepuski.fi/historia) Mäkelän ja Koskisen välisistä 

maakaupoista. Tästä vaiheesta A. B. Mäkelän elämässä ei kukaan hänestä kertonut kirjoittaja ole maininnut 

muuta kuin, että hän asui hetken Espoossa. Ehkä maatilojen omistaminen ei olisi sopinut todellisen 

sosialistin imagoon. Ostajana Mäkelä sai varmasti päättää kaupan kohteiden nimeämisen. Niinpä 

pohjoisempi sai luontosuhteidensa mukaisen nimen Suontaus ja toinen hänen sivupersoonaansa viittaavan 

nimen Jääskelä. Suontaus -tilan Mäkelä osti itselleen pelkällä velkakirjalla. Tilan pinta-ala oli noin 18 

hehtaaria ja se oli pääasiassa metsämaata, josta noin kolmasosa oli viljelykelpoista. 

Jääskelän tilan hän osti alaikäisen poikansa Jaakko Ilmarin nimiin velkakirjalla ja pienellä käteissummalla. 

Jääskelän pinta-ala oli noin 15 hehtaaria. Se oli myös metsämaata mutta osittain viljelykseen otettavissa. 

Tilalla oli kartan mukaan myös pieni tonttimaa paikassa, jossa nykyisin on Jääskeläntie 20 sekä Sinirinnantie 

21 ja 23. Mäkelät ehkä asuivat siinä kunnes heille valmistui asunto huvilapalstalle numero 18, Rnro 1:19, 

joka hankittiin samana päivänä Ellen Mäkelän nimiin. Ainakin pääosan Albergan ajastaan perhe asui tällä 

palstalla, mihin valmistuivat asuinrakennukset. Mäkelällä ei nähtävästi ollut juurikaan käteisvaroja, mikä 

sulkee pois ajatuksenkin siitä, että hän olisi Sointulasta jotakin ylimääräistä hyötynyt. Yhteensä Mäkelät 

ostivat maata noin 33 hehtaaria, melkein kokonaan velaksi.  

Kaupat tehtiin 25. lokakuuta 1907 ja melko välittömästi perhe, johon myös poika Jaakko Ilmari nyt kuului, 

muutti Helsingistä Espooseen. Kirkonkirjojen muuttopäivä on 4.1.1908 ja asuinpaikka Storhoplax, Bergans, 

Jääskelä. Karpalon viljelyn lisäksi A. B. Mäkelä kirjoitti Kaapro Jääskeläisenä ja julkaisi kenties jo 

Kanadassakin käsikirjoitettuja tekstejä. Hän toimi myös työväen järjestöissä ja oli Pitäjänmäen 

Työväenyhdistyksen sihteerinä vuosina 1908–1909. Leppävaarassa ei silloin vielä ollut omaa yhdistystä, joka 

perustettiin 1911. Mäkelä toimi Sosialisti-lehden jälkeen työväen pilalehti KURIKAN päätoimittajana 

vuosina 1907–1910 ja avusti kirjoituksillaan muitakin työväenlehtiä. 

Takaisin Malkosaarelle 

Albergassa asuminen ei kuitenkaan 

pidemmän päälle osoittautunut odotuksia 

vastaavaksi kun karpalonviljelykään ei 

onnistunut. Ehkä vallanpitäjien 

suhtautuminen ei ollut muuttunut kirjailijaa 

ja toimittajaa kohtaan. Ehkä hän itse oli 

ollut liian optimistinen mahdollisuuksiinsa 

hoitaa isot maakaupoista tulleet velat. 

Mäkelä ei kuitenkaan jakanut tilojaan 

palstoiksi myyntiä varten.  

Karpalonkorjuuta Amerikassa. Kuva: 

Wikipedia 

Työväenliikkeen uudet virtaukset myös tuntuivat hänestä oudoilta. Niinpä Mäkelät kypsyivät myymään 

maatilansa sekä palstansa rakennuksineen toukokuussa vuonna 1910.  



Myynnin jälkeen Mäkelä lähti vaimonsa kera jälleen Kanadaan, mistä he eivät enää palanneet. Matka alkoi 

18.5.1910. He jäivät poissaolevina Espoon kirkonkirjoihin ja aikojen kuluttua heidät julistettiin kuolleiksi. 

Austin McKela toimi monta vuotta Malcolm Islandin ("Malkosaaren") majakan majakkamestarina. Hän oli 

myös osuuskaupan hoitajana ja rauhantuomarina. 

Toinen avioliitto jäi lapsettomaksi. Se ei ollut kitkaton, mutta kesti A. B. Mäkelän kuolemaan asti. 

Ensimmäisestä liitosta ollut poika Jaakko Ilmari muutti isänsä Kanadaan lähtiessä takaisin Kuopioon. 

Kuopion raastuvanoikeus julisti hänet poissaolevana kuolleeksi vuonna 1936. Kuolinpäiväksi merkittiin 

1.7.1929. Todellisuudessa hän kuitenkin oli kadonnut kansalaissodan pyörteisiin vuonna 1918.  

Epävirallisen tiedon mukaan August Bernhard Mäkelä kuoli 28.2.1932. Entiset Sointulan jäsenet perheineen 

olivat runsain joukoin saattamassa häntä hautaan. Hänen ja vaimonsa "Ellin" hauta on vanhan Sointulan 

hautausmaalla.  

Kansanedustaja ja punaupseeri Voitto Eloranta 

Jääskelä tilan R 1:73 osti A. B. Mäkelältä ja hänen pojaltaan Jaakko Ilmarilta 2.5.1910 kansakoulunopettaja 

ja toimittaja Juho Vihtori (Voitto) Eloranta, joka samoihin aikoihin rakensi huvilan "hyville ystävilleen" Sulo 

ja Hella Wuolijoelle palstalle numero 22. Samoihin aikoihin hän hankki K. A. Koskiselta itselleen palstat 

numerot 38, 39, ja 40. Palstalle numero 39 hän rakensi perheelleen talon. Eri vaiheiden jälkeen siitä tuli 

kauppa, Iso-Elanto. 

 

Elorantojen taloa rakennetaan. Etualalla Elviira ja poika, Voitto I. Eloranta vielä pikkupojan mekossaan, isä 

Voitto lienee toinen timpureista. Talossa toimi myöhemmin Iso-Elanto. Kuva kirjasta: ”Poika 

vallankumouksen jaloissa”.  



Samana päivänä A. B. Mäkelä ja vaimonsa Ellen Sofia myivät Juho Vihtori (Voitto) Elorannalle myös 

Suontaus tilan Rnro 1:74. Sinne Elorannat ryhtyivät rakentamaan kauppapuutarhaa, sikalaa, sekä itselleen 

kotitaloa. Elorannoista oli tullut yhden päivän aikana omistajia yli kolmellekymmenelle hehtaarille tulevan 

Lintuvaaran maita. 

Eloranta käytti itsellään vaihtelevasti etunimiä Juho Viktor, Juho Vihtori, Voitto V, tai Voitto, joskus myös 

etunimien alkukirjaimia J. V.. Hänen aiempi sukunimensä oli Lindroos. Kerrotaan Wuolijoen veljesten 

houkutelleen hauholaisen kansakoulunopettaja Elorannan politiikkaan. 

Voitto Eloranta ei ollut kuka tahansa kansakoulunopettaja tai lehdentoimittaja. Hän oli 

sosialidemokraattien kansanedustajana yksikamarisessa eduskunnassa vuosina 1907–1910. Sanomalehden 

toimittajana hän oli ainakin Työmies -lehdessä, kuten Matti Kurikka ja A. B. Mäkeläkin aikoinaan. Häntä 

voisi kutsua myös rakennusurakoitsijaksi, sikalanpitäjäksi tai kauppapuutarhuriksi. Tilojen oston jälkeen hän 

käytti joskus maanviljelijän titteliä. Myöhempi kehitys vei hänet punakaartin jäseneksi ja paikallispäälliköksi, 

ei kuitenkaan Espoossa. 

Hänen puolisonsa oli kirjailijanakin tunnettu vasemmistoradikaali Elvira Willman-Eloranta. Molemmat he 

siirtyivät kansalaissodan jälkimainingeissa Neuvostoliittoon kuten myös kaksi heidän kolmesta lapsestaan. 

Voitto Eloranta liittyi puna-armeijaan ja taisteli sen riveissä Itä-Karjalassa Suursuomen "luojia" ja muitakin 

armeijoita vastaan. Puna-armeijassa hän yleni upseeriksi. 

Pietarissa suomalaiset pakolaiset eivät pysyneet kauan 

yksimielisinä, vaan kiistaa syntyi ainakin Suomesta tuotujen 

suurten rahasummien kohtalosta. Niin sanotun "Kuusisen klubin" 

murhenäytelmässä 31.8.1920 surmattiin kahdeksan 

avainhenkilöä. Varsinaisia tekijöitä ei rangaistu, mutta syylliseksi 

opposition johtoon todettiin Voitto Eloranta. Hänellä ei liene 

ollut tekoon mitään konkreettista osuutta mutta hänet 

teloitettiin 9.11.1922. Elvira-vaimo koki saman kohtalon 

17.4.1925 Moskovassa, vaikka hänet oli oikeudenkäynnissä 

vapautettu kaikista syytteistä.  

Eloranta myi nähtävästi suurten velkojen puristuksessa 20.7.1911 

noin puolet Suontaus-tilastaan Osakeyhtiö Terholalle. Lohkotun 

tilan nimeksi tuli Terhola, Rnro 1:86, ja jäljelle jäänyt Suontaus sai 

numeron Rnro 1:87. Kauppakirjan mukaan Terholan tilalla oli 

silloin "sikanavetta ja keskeneräinen asuinrakennus".  

Vihtori Eloranta. Kuva kirjasta: ”Poika vallankumouksen jaloissa”. 

Yhtiön osakkaat olivat Lauri af Heurlin, Wäinö Wuolijoki ja Juho Vihtori Eloranta itse. Osakkaat muodostivat 

yhdessä sen hallituksen, puheenjohtajana af Heurlin. Hän oli myös yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön 

perustamiskirjassa 2.5.1911 ( 2§ ) "päätettiin perustaa osakeyhtiö, jonka tarkoituksena olisi ostaa lähellä 

Helsinkiä sopiva maa-ala, jolla ruvettaisiin harjoittamaan järkiperäistä sianhoitoa".  

Osakkaana Elorannat varmaankin muuttivat taloonsa asumaan sen valmistuttua. Rakennusten peruskiviä 

on vielä nähtävissä ja myös merkkejä vanhasta puutarhasta voi kuvitella. Tilojen Suontaus ja Terhola 

myöhemmistä vaiheista ei ole täyttä selvyyttä, mutta 7.7.1913 pidetyssä pakkohuutokaupassa ne tulivat 



Lauri af Heurlinin omistukseen. Nähtävästi Oy Terholan tai ainakin Juho Vihtori Elorannan talous oli silloin 

joutunut selvitystilaan.  

Kun yhtiön papereiden todistajana olivat Edvard Gylling ja Väinö Aarnio, 

niin voidaan todeta, että "Perä-Harakan" asioihin ovat vaikuttaneet 

monet Suomenkin historian kulisseissa toimineet henkilöt. Slöörien ja K 

A Koskisen palstoitukset olivat houkutelleet silloiseen Albergaan useita 

muitakin myöhemmin historian lehdillä mainittuja vaikuttajia.  Kun af 

Heurlin omisti jo Suontaus tilan länsipuolella olevat Leppävaaran 

kartanon maat, kävi tilusten yhdistäminen luontevasti. Myöhempinä 

vuosina palstoitettiin Paikkalinnuntien ja Muuttolinnunreitin varrelle 

muutamia kymmeniä palstoja. Näin tuli af Heurlinin suvusta pieneltä 

osin myös Bergansin ratsutilan maiden palstoittajia. Aluetta 

suunniteltaessa oli jonkin tien nimeksi ehdolla Terholantie. Se ei 

kuitenkaan toteutunut.  

Lauri af Heurlin. Kuvan: www.helsinki.fi 

Liikemies Vihtori Haataja ostaa Jääskelän 

Liikemies Vihtori Haataja osti Jääskelä-tilan vuonna 1912 Voitto Elorannalta. Haatajat eivät asuneet tilalla 

vaan etelämpänä Valtatien varressa ns. Vahlhelmin mäen kohdalla Ellen Sofia Mäkelältä ostetulla palstalla 

18. Mainittakoon, että kauppakirjan todistivat Otto Tiuppa ja Otto Wille Kuusinen. Myöhemmin Haatajat 

ostivat myös naapuripalstan numero 19.  

K. A. Koskinen oli palstoittanut metsäpalstan nykyisestä Vallikalliosta pohjoiseen aina nykyiselle  

Punarinnantielle asti. 1920-luvulle tultaessa oli kiinnostusta jo Jääskelän alueeseenkin, mistä asemalle oli 

matkaa yli kahden kilometrin. Tilan arvo tonttimaana kasvoi ja Vihtori Haataja palstoitti tilasta 24.10.1923 

yhteensä 132 palstaa jotka saivat nimen kantatilan nimen ja juoksevan numeron mukaan Jääskelä 1-

Jääskelä 132. Palstojen koot olivat pienempiä kuin K. A. Koskisen palstoituksissa.  

Haataja saattoi maarekisterimerkinnän jälkeen ruveta 

lunastamaan ennakkovarauksia ja muutenkin myymään 

aktiivisesti palstojaan, jotka kävivätkin alussa ilmeisen hyvin 

kaupaksi. 1930- luvun laman aikana näyttää Jääskelän 

uudistilojen kauppa tyrehtyneen lähes täysin.  

Muualla Espoossa toimeenpantiin runsaasti uusia palstoituksia 

ja niiden hintataso nähtävästi oli niin alhainen, että Haataja ei 

ryhtynyt kilpailemaan. Koko metsäpalstalla jälkimarkkinat 

toimivat laman aiheuttaman ahdingon vuoksi vilkkaina. 

Melkein kaikki kaupat tehtiin ulosottomiehen, voudin tai 

nimismiehen valvovan silmän alla. Useilla työssä käyvilläkin 

palstatilallisilla oli velkataakka äärimmäisen raskas. Niinpä 

monesta työttömästä palstatilallisesta tulikin entinen 

palstatilallinen. 

Vihtori Haataja kotitalonsa portailla. Kuva: Matti Haataja. 



Harakan yhdyskunta laajenee 

Muutamassa vuosikymmenessä koko Bergansin maanviljelystilan metsäpalsta muuttui vähitellen 

uudisasukkaiden "lähiöksi", missä innokas rakentaminen pian muutti entisen metsäpalstan ilmeen. Aivan 

uudenlainen into on rakentamiseen tullut viime vuosina kun vanhat "huvilat" ovat tulleet elinkaarensa 

päähän ja rakentamisen tehokkuutta tonteilla on muutenkin lisätty. Luonnonläheisyys on kuitenkin säilynyt. 

Pohjoisessa entiset Suontaus ja Terhola palstat ja idässä entiset Mäkkylän sotilasvirkatalon maat ovat vielä 

vuonna 2008 lähes luonnontilassa. 

Jos K. A. Koskisen ja Vihtori Haatajan palstoittamien tilojen lukumäärät lasketaan yhteen, niin Bergansin 

metsäpalstalle syntyi asuntopalstoja 295 kappaletta. Lähes kaikki kävivät kaupaksi ja tulivat asutetuiksi. 

Haatajan palstoittamista Jääskelän palstoista jäivät muutamat nähtävästi suoperäisen maapohjan vuoksi 

myymättä. Palstojen omistajat jakoivat palstojaan pienemmiksi ja myivät maata pienentääkseen 

velkataakkaansa. Tämä koski etenkin K. A. Koskisen palstoittamia tiloja, jotka olivatkin kohtalaisen suuria. 

Niinpä palstojen lukumäärä suurimmillaan lienee ollut Bergansin metsäpalstan alueella viidensadan 

vaiheilla.  

Palstatilat eivät olleet täysin itsenäisiä, vaikka niillä oli oma rekisterinumero. Ne sisältyivät emätilan 

manttaaliin ja veroon. Niinpä niille lainhuudon yhteydessä määrättiin kruunulle perittävä osuus emätilan 

verosta. Lintuvaaran normaalikokoisille palstoille osuus oli 1 mk/vuosi. Isoille palstatiloille osuus oli 3 

mk/vuosi. Vuonna 1926 annetun lain mukaan ei enää voitu erottaa palstatiloja ja aiemmin 

muodostuneetkin tuli muuttaa itsenäisiksi. Lain voimaantultua entisiä ja uusia lohkottavia tiloja ryhdyttiin 

kutsumaan lohkotiloiksi mutta palstatila -nimi pysyi vielä pitkään käytössä sen rinnalla.     

Asemakaavoitus on tätä kirjoitettaessa 2008 edennyt etelästä pohjoiseen Jääskeläntien tasolle. Kaavan 

tullessa voimaan ”palstatilat” tai ”lohkotilat” lakkaavat ja kiinteistöyksiköistä tulee tontteja, joiden 

rekisterinä toimii kiinteistörekisteri. 

Käytettyjä lähteitä 

Lähteinä olen käyttänyt mm. Siirtolaisuusinstituutin tiedostoja, elämäkertatietoja, kirkonkirjoja, muistelmia 

Sointulasta, kirjaa Voitto I Eloranta: ”Poika vallankumouksen jaloissa”, kauppakirjoja ja karttoja Uudenmaan 

maanmittauspiiristä, maanmittaustoimituksia, yhtiön tiedot PRH / kaupparekisterin arkistosta. 

. 


