
Tämän teoksen sähköisen version on julkaissut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
(SKS) Creative Commons -lisenssillä: CC BY-NC-ND 4.0 International. Lisenssiin
voi tutustua englanniksi osoitteessa: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/legalcode

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on saanut sähköisen julkaisuluvan teoksen 
oikeudenhaltijoilta. Mikäli olette oikeudenhaltija, jota SKS ei ole tavoittanut, 
pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä SKS:aan.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://www.finlit.fi/fi/yhteystiedot


RAJASEUTU LIIKKEESSÄ

○

○

○

○

○

○

○



B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    H  I  S  T  O  R  I  C  A   7 9



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jukka Kokkonen

Rajaseutu
liikkeessä
Kainuun ja Pielisen Karjalan asukkaiden kontaktit
Venäjän Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan
(1650–1712)

S u o m a l a i s e n  K i r j a l l i s u u d e n  S e u r a   H e l s i n k i  2 0 0 2



4

Kansikuva: Axel Gallén, Palokärki, 1892–1894. Yksityiskokoelma. Kuva: Douglas Sivén.

ISSN 1238-3503

ISBN 951-746-489-4

www.finlit.fi

Hakapaino Oy

Helsinki 2002



55

   Sisällysluettelo

ESIPUHE 9

IRRALLAAN OLEVAT LANGAT 13
Tapaus Tuupainen 13

Rikoskumppanit 13
Rikos 17
Pako halki rajaseudun 20
Kehonosat teilipyörässä 21

Tutkimusalueet tarkastelussa 24
Kainuu – Täyssinän rauhan satoa 24
Pielisjärvi – osa itäistä voittomaata 25
”Kreivin aikaan” – Kajaanin vapaaherrakunnan kolme
vuosikymmentä (1650–1681) 30
Maa Maanselän, Syvärijoen ja Vienanmeren välissä 32

Maantiede sekä rajat ja rajaseudut 34
Tutkimustehtävä 37
Per Brahe nuorempi, mies ruotsalaisen aristokratian huipulta 41
Lähteistä 43

VIENANMERELTÄ POHJANLAHDELLE – KULKUTEIDEN
MONET VAIHTOEHDOT 49
Pielisen Karjalan ja Venäjän Karjalan väliset yhteydet 49

Maaliikenneyhteyksien vai vesiteiden varassa? 49
Aikansa elänyt ”karjalaisten suuri pohjantie”? 53

Keskeisten kulkureittien Kainuu 56
Hyrynsalmen reitti 56
Kuhmon ja Sotkamon suunta 62

Vienasta Suomeen 69

TURVALLISUUTTA ALHAALTA KÄSIN
– RAJARAUHAINSTITUUTIO 75
Petrunpäivän 1612 tervetullut rajarauha 76
Läntiset vertailuparit 78

Ruotsalais-tanskalaiset rajarauhat ja talonpoikaisrauhat 78
Rajarauhaa Norjan-vastaisella rajalla 86

Levoton itäinen rajaseutu vuosina 1656–1661 89
Alkupaniikki 90
Solovetskin luostari – Luoteis-Venäjän uskonnollinen
keskus 1500- ja 1600-luvulla 95
Uhkakuvia omista 101
Vallansiirto 109



6

Etninen puhdistautuminen Ruotsin työnnössä ja Venäjän imussa 113
Joukkopako 118
Enemmistöstä vähemmistöksi 122
Jälkihoito 126

Suuren Pohjan sodan vuodet 128
Vanha koeteltu konsti 129
”Nyt meillä, Luojan kiitos, on venäläisiltä rauha, kun vain
saisimme nauttia sitä omilta tyranneiltamme” 133

Eroon Hurtasta vaikka ryssän avulla 136
Uskollisuutta Venäjän suurelle Pietarille 139
Toisen omasta minun omaani: Nurmeksen hovin ryöstö 1710 142
Turun korvana Turunkorvassa 146

Rikkoutuvien rajarauhojen aika 147
Talonpoikaisdiplomaatit 152
Sota sarasta 157

Jälkijättöisiä toimenpiteitä 165
Hilippa – ”aivan lentäväinen mies” 167
Kosto elää 172

Suuren Pohjan sodan jälkeen 175

RAJAKAUPAN MONET ULOTTUVUUDET 179
Kaupan suuret kuviot. Venäjän ja Länsi-Euroopan kauppa
1500- ja 1600-luvulla 179

Turkiksia, vahaa, pellavaa, hamppua – venäläistuotteiden
suuri menekki 182
Narva – Venäjän Itämeren-portti länteen 185
Suuri idän ohjelma 186
Haaveita Arkangelin-kaupan vetämisestä Itämerelle 188
Ikuisin sopimuksin taattua oikeutta vapaaseen kauppaan 189

Venäläiskaupan lainsäädännölliset kehykset suurvalta-ajan Ruotsissa 192
Oulu venäläiskaupan tapulikaupunkina 194
Kädenvääntöä venäläiskaupan herruudesta 198
Venäläiskaupan uudelleen vapauttaminen 201
Venäläiset Ruotsissa 205

Markkinat rajakaupan osana 213
Kajaanin kaupungin perustaminen 215
Kajaanin ’maailmanmarkkinat’ 221
Oulun hegemonia – Kajaanin markkinat Oulun kauppa-alueen
takamaalla 223
Talvimarkkinoiden lopettamishankkeet 228
Toteutumattomia rajamarkkinahankkeita 231
Käkisalmen pohjoisen läänin kaupan suuntautuminen 236

Kajaanin pikkutulliluettelot kaupan kuvaajina 238
Loginan markkinamatka 241
Viisitoista pikkutulliluetteloa 243
Kajaanin-kävijöitä Venäjältä ja Käkisalmen läänistä 1650-luvulla 249
1670-luvulla käyneitä 252
Iivana, Jyrki, Riiko ja Tiitta – Sapattisen kauppiasveljekset
Braheasta 259



77

Yhdeksän tavararyhmää 264
Keskeisiä tuotteita tavaravirroissa 267

Hauet pikkutulliluetteloissa 270
Tuomiokirjojen turskat 272
Venäläisten verkaan ja sarkaan verhotut 276
”Saatu suolat Saksanmaalta, Vienan pääliltä vesiltä” 279
Väskynöitä ja paperia 285

MAAKAUPPA – RAJAKAUPAN LUVATON ULOTTUVUUS 286
Maakauppa-käsite ja maakaupan kriminalisointi 286
Maakaupan kolme muotoa 290
Käkisalmen lääniin juurtunut kaupankäynnin traditio 293
Rajakauppa ruokkii maakauppaa 296
Maakauppiaat suurennuslasin alla 303

”Jeesus kiitetty. Minä olen ollut hyvässä taidossani
syntymäpäivästäni” – psykoottisen maakauppiaan henkilökuva 310
Maakauppatapaukset oikeusistuimissa 311
Ylle viritetty suojaverkko 313

”Heittäkää pois peräti se Komppania, kyllä Sinun Jumala
 ilman elättää” 315

Maakaupan legalisointi suurvallan tarpeisiin 319
Kehittynyt rahatalous 327

”Tule sinä minun kanssani ottamaan Kauron rahat” 327
Kysymys kuparirahan viennistä Venäjälle 330
Käypää valuuttaa – venäläinen raha Ruotsissa 335
Velkaliike rajan yli 336

YHTEEN PUNOUTUVAT LANGAT 339

LYHENTEET 348

LÄHTEET 351

LIITTEET 362

LUETTELO KARTOISTA, KUVIOISTA, LIITTEISTÄ
JA TAULUKOISTA 407

SUMMARY 409

HENKILÖNIMIHAKEMISTO 424

PAIKANNIMIHAKEMISTO 433



8



9

   Esipuhe

Joukko sirpaleista tietoa on rakentunut tutkimukseksi tekijänsä paikalleen aset-
tamana näkemyksenä. Tekijän on tullut aika kääntää sisimpänsä muiden tarkas-
teltavaksi ja kertoa, mitä tuntoja pitkä työrupeama on hänessä herättänyt.

Jo pienestä pitäen historia on ollut yksi suurista intohimoistani. Yksi keskei-
nen etappi sillä tiellä on vuosi 1972, jolloin sain ukiltani Veijo Saloheimon kir-
joittaman ”Nurmeksen historian” (1953), josta aloin ammentaa tietoa syntymä-
seutuni menneisyydestä. Vuonna 1978 kiinnostukseni historiaan syveni entises-
tään, kun ryhdyin harrastamaan sukututkimusta. Kuopiossa suorittamani perus-
koulun ja ylioppilastutkinnon jälkeen päädyin sitten syksyllä 1986 historian-
opiskelijaksi Joensuuhun.

Tämä työ on seurausta kysymyksestä, jonka akateeminen opettajani profes-
sori Antero Heikkinen esitti minulle valmistuessani filosofian maisteriksi hel-
mikuussa 1993. Hän tiedusteli silloin, että ”mitä aion tehdä isona”, ja sai värvät-
tyä minut jatko-opiskelijaksi. Hän esitti tutkimusteemaksi vuorovaikutussuhtei-
ta Venäjän Karjalan ja Kajaanin vapaaherrakuntaan kuuluneiden alueiden välillä.

Aloitin päätoimisen työskentelyn aiheen parissa vasta syyskuussa 1995, kun
minut oli otettu yhdeksi vastaperustetun Karjalan, Itä-Euroopan ja Venäjän tut-
kimuksen tutkijakoulun neljästä tohtorikoulutettavasta. Teema osoittautui kieh-
tovaksi, monipuoliseksi ja ennen kaikkea haastavaksi. Aineistoa kerääntyi yli
tarpeenkin. Monta kiinnostavaa kysymystä jäi silti vastaamatta rajatessani ai-
heen käsittelyä tutkimusprosessin edetessä. Toivottavasti voin myöhemmin pa-
lata avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Työ vei paljon enemmän aikaa kuin osa-
sin odottaa, mutta nyt voin lopultakin esittää sen, mitä olen saanut aikaan tutki-
jankammion yksinäisyydessä. Kiitän professori Antero Heikkistä, työni ohjaa-
jaa ja oppi-isääni, niin kaikinpuolisesta tukemisesta kuin neuvoista, mutta myös
kärsivällisyydestä työn valmistumista odotellessa.

Dosentit FT Kimmo Katajala Joensuusta ja FT Jorma Keränen Jyväskylästä
olivat työni esitarkastajina. He tulevat toimimaan myös vastaväittäjinäni. Kiitos
ehdottoman asiantuntevasta kritiikistä ja täydennysehdotuksista. Yhteistyöstä
on jäänyt erittäin miellyttävä vaikutelma. Aina siitä alkaen, kun jätin työni esi-
tarkastukseen 4.3.2002, prosessi on ollut mutkatonta ja hyvää. Kiitos myös ai-
don innostuneesta kiinnostuksesta työtäni kohtaan.

Aloitin väitöskirjani kasaamisen ’puhtaalta pöydältä’. Niissä merkeissä jou-
duin vuosien mittaan vaivaamaan lukuisia arkisto- ja kirjastovirkailijoita tietoa
hakiessani. Erityisesti haluan mainita maakunta-arkiston johtaja Jarno Linno-
lahden ja asiakirjahallintoyksikön johtaja Juhani Tikkasen, jotka ovat aina auliisti
auttaneet minua kysymyksissäni ja toiveissani. Yhteistyö on ollut saumatonta.
Kiitos siitä! Joensuun maakunta-arkistolle ja sen henkilökunnalle lausun kollek-
tiivisen kiitoksen hyvästä palvelusta ja ystävällisyydestä. Kiitos myös tutkijahuo-
neesta, jonka sain käyttööni aloitettuani päätoimisen työn väitöskirjani parissa.
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Joensuun yliopiston historian laitos on ollut hyvä paikka opiskella ja tehdä
työtä. Kiitän tiedeyhteisöä sen tarjoamasta tuesta. Erityisesti haluan mainita lai-
toksella vallitsevan hyvän ilmapiirin. Nuoren jäsenen on aina ollut helppo lä-
hestyä laitoksen varttuneempaa väkeä. Apu ja keskustelukumppanit ovat olleet
koputuksen tai puhelinsoiton päässä. Kiitos myös kaikille tutkijatovereille!
Pariinne on ollut mukava tulla. Yhdessäolo kahvi- ja ruokailutuokioista isom-
piin yhteisiin rientoihin sekä niissä viljelty reipas huumori ovat auttaneet jaksa-
maan ja viemään ajatukset pois väitöskirjasta. Kaikesta edellä mainitusta kiitän
laitoksen koko henkilökuntaa unohtamatta toimistosihteeri Tiina Pitkästä, jon-
ka luona on ollut aina mukava poiketa niin ’oikeassa asiassa’ kuin muutenkin.

Tutkijatovereista nousee esille yksi ylitse muiden: Jukka Partanen, hyvä ystä-
vä, erinomainen matkakumppani ja aina aulis apu, olipa sitten kyse historiasta
ja sen tutkimisesta, sukututkimuksesta tai vaikkapa muuttomiehenä toimimises-
ta. Hän avasi monet solmukohdat ja osoitti lukuisat sokeat pisteet kommentoi-
dessaan käsikirjoitukseni ja esittäessään siitä arvokkaat huomautuksensa, mistä
lausun kiitokseni.

Karjalan tutkimuslaitokselta haluan mainita FT Ismo Björnin, jonka neuvot
ja vihjeet olivat tärkeitä eritoten tutkimusprosessin alussa. Hän antoi minulle
muun muassa kehotuksen ”tutustua Nobel-tasoiseen kirjallisuuteen”. Olen otta-
nut neuvosta vaarin. Historiantutkimuksesta olen vuosien varrella lukenut erito-
ten Peter Englundin, Antero Heikkisen, Kimmo Katajalan ja Heikki Ylikankaan
tuotantoa. Se ehkä näkyy tavassani kirjoittaa, mutta myös siinä, miten sukku-
loin ’mikron’ ja ’makron’ välillä suurista kuvioista yksittäisiin ihmisiin.

Karttojen piirtämisen ovat toteuttaneet Joensuun yliopiston kuvakeskuksen
Varpu Heiskanen ja Riitta Honkanen. Lausun lämpimät kiitokset hienoista
kartoista ja ennen kaikkea pitkämielisyydestä asioida kanssani. Englanninkieli-
sen tiivistelmän kääntämisestä vastaa Roy Goldblatt. Kiitokset siitä! En voi jät-
tää kiitosteni ulkopuolelle niitäkään, jotka ovat auttaneet minua kielikysy-
myksissä ja myös muutenkin, kun olen ollut apua vailla. Tuula Kiiski, Ossi
Kokko, Riikka Myllys ja Lea Siilin – suuret kiitokset teille! Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuralle lausun nöyrät kiitokset siitä, että se otti työni arvokkaaseen
julkaisusarjaansa ”Bibliotheca Historica”. Kustannusosaston toimituspäälliköl-
le Rauno Endénille osoitan erityiset kiitokset miellyttävästä ja mutkattomasta
kanssakäymisestä. Kirja on Maija Räisäsen erinomaisella ammattitaidolla tait-
tama, mistä hänelle kiitokset.

Tutkimuksen tekeminen ei ole mahdollista ilman taloudellista tukea. Niissä
merkeissä haluan mainita kiitoksin Joensuun yliopiston humanistisen tiedekun-
nan, Karjalan, Itä-Euroopan ja Venäjän tutkimuksen tutkijakoulun, Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiön, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja Suo-
men Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahaston. Toivottavasti tämä kirja on
panostuksenne arvoinen.

Eräässä lukemassani esipuheessa sen laatija totesi, ettei väitöskirjaa tekevä
ole mikään onni läheisilleen. Allekirjoitan lausuman täysin. Tunnustan ajoittain
olleeni hajamielinen tai pahantuulinen isä ja aviomies. Mutta kiitoksiin. Kiitän
rakasta Tarjaani horjumattomasta tuesta ja kannustuksesta. Kiitos myös siitä,
että kaikilla aviopuolisolle kuuluvilla valtuuksilla ’piiskasit’ minua viemään
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työn päätökseen. Jos minut onkin välillä vallannut uskonpuute, niin Sinä uskoit
varauksettomasti minuun ja siihen, mitä teen. Kahdelle reippaalle miehenalulle,
pojilleni Matille ja Juusolle, esitän kiitokseni, että he ovat olemassaolollaan näyt-
täneet, että väitöskirjatyön ulkopuolellakin on elämää. He ovat olleet vilpittömän
kiinnostuneita siitä, mitä isä puuhaa tietokoneensa ja papereidensa parissa.

Kaikkia kiitokseni eivät enää tavoita. Joensuun opiskeluvuosien aikana jou-
duin saattamaan viisi lähiomaistani hautaan: isäni, Hernelahden isovanhemmat,
Pikkaraisen ukin ja Siiri-tädin. Omistan tämän työn heidän muistolleen kiitok-
sena siitä rakkaudesta ja tuesta, jota he osoittivat minulle monin tavoin yhteisen
taipaleen aikana.

Sanotaan, että ”jokaisen menestyvän miehen takana on vahva nainen”. Me-
nestyksestä en tiedä, mutta lähipiiri on neljän peruskalliomaisen naisen täyttä-
mä, nimittäin Tarja-vaimon, Hilkka-äidin, Martta-mummon ja Eeva-anopin.
Kaikille teille kaunis kiitos henkisestä ja aineellisesta tuesta, mutta myös siitä,
että minulla on teidät. Eevalle osoitan vielä erityiset kiitokset siitä, että olet lu-
kemattomat kerrat antanut Matille ja Juusolle parhaan mahdollisen hoidon mi-
nun ja Tarjan tehdessä työtämme.

Yksi keskeinen kysymys väitöskirjassani on rajakauppa. En ole maininnut
siinä yhteydessä tapausta (Piel. tk. 28.–30.1.1692, 11–11v. KA gg11 / ES
1799), jossa oli mukana talollinen, lautamies Niilo Matinpoika Kokkonen (n.
1668–1746), esi-isäni yhdeksän sukupolven takaa. Hän oli syntyisin Juuan
Mönninvaaran kylästä, mutta suuren Pohjan sodan jälkeen hän muutti Nurmek-
sen Savikylään. Viikkoa ennen joulua 1691 hän oli kolmen kumppaninsa kanssa
liikkeellä Aunuksen Karjalassa kauppaa käymässä. Matkaa kotiseudulta sinne
oli 56 peninkulmaa (n. 340 km, kun kyse oli todennäköisesti vanhasta penin-
kulmasta). Rajanylitys tapahtui luultavasti salaa tullipaikan kiertäen, sillä mat-
kalaiset pysäytettiin yleisellä tiellä, pari virstaa (n. 2 km) Maasjärveltä. Kiinni-
ottajina oli 13 venäläistä streltsiä ja Lintujärven ortodoksipappi seitsemällä
reellä liikkuen. Niilon serkulta Pekka Niilonpoika Kokkoselta vietiin turkki,
säkillinen hevosenrehua, suitset, ohjakset ja piiska, Niilolta sarkatakki ja pari
rukkasia sekä siltavouti Anders Ahlholmilta tupakkaa ja yksi kuuden taalarin
kupariplootu. Kiinniotettu seurue vangittiin ja pantiin vähäksi aikaa rautoihin,
mutta sitten vapautettiin. Mukaan annettiin venäjänkielinen asiakirja. Episodi
oli esillä tammikuun lopulla 1692, kun Niilon kostonhimoinen setä Niilo Kok-
konen toi sen Pielisjärven käräjien tutkittavaksi. Häntä kalvoi se, kuinka venä-
läiset saivat tulla tavaroineen rajan yli. Venäläisiä käsiteltiin kohteliaasti, ja he
saivat matkustaa ”varmasti ja rauhassa” Ruotsin puolella. Samaa ei voinut sa-
noa Kokkosten ja heidän tovereidensa kohtelusta. Juttu siirrettiin käräjiltä ken-
raalikuvernöörin tutkittavaksi Narvaan. Niin senkin vuoksi, ettei käräjillä ku-
kaan osannut tulkita venäjänkielisen paperin sanomaa. Onneksi miehet kuiten-
kin vapautuivat. Muutoin tässä työssä esitetyille kysymyksille olisi hakenut vas-
tauksia joku muu kuin minä.

Joensuussa 30.8.2002 pitkän lämpimän kesän kääntyessä syksyksi

Jukka Kokkonen
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   Irrallaan olevat langat

Tapaus Tuupainen

Ilomantsin kirkonkylässä, suurvalta Ruotsin itäisessä kolkassa, juopoteltiin nel-
jän miehen voimin useita päiviä syksyllä 1689. Porukan jäsenistä kaksi oli vel-
jeksiä; muuten he olivat toisilleen tuiki tuntemattomia. Olut ja paloviina antoi-
vat ajatuksille lennokkuutta. Miehet tuumivat menevänsä ensin rajan yli Venä-
jälle, sitä kautta suorinta tietä Sotkamon pitäjään Kajaanin läänissä ja edelleen
kaukaiseen Lappiin. Siirryttiin ajatuksista tekoihin. Miehet päätyivät parin pe-
ninkulman1 (n. 12 km) päähän Mekrijärvelle. Matka lähti siellä väärille raiteille.
Kulkijat saivat uuden ajatuksen: he palaisivat takaisin ja menisivät ensin otta-
maan ”venäläiseltä talonpojalta” Timo Tuupaiselta rahat, joita tiedettiin olevan
paljon.2

Rikoskumppanit

Porukan nokkamies oli 32-vuotias Olli Kasurinen. Hän oli syntynyt Iisalmen
Paloisen kylässä ja eronnut noin vuonna 1684 kotitalostaan ja veljestään. Hän
oli jättänyt vaimonsa ja kolme lastaan ja mennyt yksin ”Lappiin”, Kuusamoon,
yli 70 peninkulman (n. 420 km) päähän. Siellä häntä vetivät puoleensa uudis-
asukkaille luvatut vapaavuodet veroista3 ja seudun neitseelliset luonnonvarat.
Hän ehti pystyttää kaksi rakennusta kahden peninkulman päähän Kuusamon
kirkosta ennen huonon ajan alkamista. Tuli suuri katovuosi 1687, jolloin ei ollut
syötävää eikä kylvettävää. Sen voi katsoa käännekohdaksi Kasurisen  elämässä.
Asukkaiden täytyi turvautua jopa hevosenlihaan, mitä syötiin vain äärimmäi-
sessä hädässä. Seuraavanakaan vuonna ei ollut mitään leikattavaa. Pari viikkoa

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Tässä jutussa puhutaan selvästi vielä vanhasta peninkulmasta, vaikka vuoden 1665 plakaat-
tilla Ruotsissa oli otettu käyttöön yhtenäinen mitta- ja painojärjestelmä, jossa uuden penin-
kulman pituudeksi määriteltiin 10 689 m. Vanha peninkulma oli Suomessa noin kuusi kilo-
metriä. Jansson 1950, 5, 54. Vanhoja mittayksiköitä käytettiin kuitenkin edelleen mm. itära-
jan pinnassa.

2 Kuvaus perustuu lähinnä käräjillä suoritettuun tapauksen tutkintaan lokakuussa 1689. Ks.
Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 216–223v. KA gg8 / ES 1798. Tuupaisen ryöstö
oli esillä vielä myöhemminkin muissa yhteyksissä. Ks. Piel. tk. 27.–31.1. ja 1.2. 1690, 7v.
KA gg9 / ES 1798; Ilom., Suoj. & Pälkj. tk. 23.–28.2.1691, 65–67. KA gg10 / ES 1798;
Ilom., Suoj. & Pälkj. tk. 25.–28.2. ja 1.–3.3. 1693, 38–41 / ES 1799. Viitalaisen veljeksiä,
jotka olivat ko. rosvojoukon jäseniä, on aiemmin käsitellyt myös Pentti Virrankoski. Ks.
Virrankoski 1973, 418.

3 Aluksi puhuttiin 15 vuodesta, mutta sittemmin Pohjanmaan läänin maaherra Gustaf Grass ei
luvannutkaan enempää kuin seitsemän vuoden vapauden. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–
19.10.1689, 216v. KA gg8 / ES 1798. Kaarle XI antoi 27.9.1673 julistuksen Lapin asuttami-
sesta. Siinä uudisasukkaille luvattiin mm. 15 vuoden verovapaus ja ”ikuinen vapaus” sota-
väenotoista. Kuusamon ’imusta’ 1670- ja 1680-luvulla ks. Virrankoski 1973, 89–97.
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ennen matinmessua (24.2.) 1689 Ollin oli pakko lähteä liikkeelle. Matkaseura-
laisekseen hän sai niinikään Kuusamossa asustelleen Paavo Hiltusen. Pitkälli-
sestä aliravitsemuksesta huolimatta kaksikko hiihti Ouluun. Neljän siellä viete-
tyn yön jälkeen matka jatkui Iisalmeen, jossa Ollin perhe asui.4 Sieltä hän osti
viisi leiviskää (42,5 kg) humalaa ja jatkoi ne mukanaan Enoon. Iisalmessa uu-
deksi matkakumppaniksi oli liittynyt Pälkjärven Niinisyrjän kylän Antti Hiltu-
nen, joka oli tulossa kaupoiltaan Kokkolan kaupungista. Humala meni Enossa
kaupaksi Pielisjärven pitäjän arrendaattori Salomon Enbergille. Seuraavana
etappina oli Pälkjärven Kurikan kylä. Antti Hiltunen jäi sinne; Kasurinen ja
Paavo Hiltunen jatkoivat Sortavalaan. Siellä tiet erosivat. Paavo meni Nevanlin-
naan, ehkäpä ostamaan tupakkaa.5

Kasurinen joutui viettämään Sortavalassa kolme viikkoa kelirikon vuoksi.
Kahden päivän ajan hän kieritti siellä tervatynnyreitä hengenpitimikseen. Kelin
korjaannuttua hän meni Suistamon (myöhemmin Impilahden) Syskyjärven ky-
lään sukulaisensa Matti Kasurisen luokse perimään isänsä velkasaatavaa. Kasu-
risen taivaltamat peninkulmamäärät olivat todella suuria. Lopulta hän päätyi
Ilomantsin (nykyisen Tuupovaaran) Konnunniemen kylään ”venäläisen talon-
pojan” Timo Tuupaisen luokse.6 Tuupainen ei oikeasti ollut kansalaisuudeltaan
venäläinen, vaan Ruotsin kruunulle verovelvollinen alamainen. Hän vain asui
vuosisadan alkupuolella Venäjältä vallatulla Käkisalmen läänin voittomaalla.
Ortodoksisen uskontonsa perusteella hänet luokiteltiin ”venäläiseksi”. Myös
nimensä puolesta hän erosi alueen luterilaisesta valtaväestöstä.

Tienatakseen rahaa Kasurinen ryhtyi Tuupaisen ”päiväläiseksi”7 niittäen hei-
nää ja leikaten viljaa. Päiväpalkkana oli yksi markka eli kahdeksan äyriä ja ruo-
ka sekä yksi paita ”vaivasta”.8 Aikansa töitä tehtyään Kasurinen meni ansiot
mukanaan ”kahdeksan päivää ennen viimeistä rukouspäivää” kuuden peninkul-
man (n. 36 km) päähän Ilomantsin kirkonkylään, joka oli laajan rajaseutupo-
gostan keskus. Muutama viikko kului siellä yhdelle ja toiselle töitä tehden ja
välillä myös sairastellen.

* * *

Levottoman porukan toinen jäsen oli 22-vuotias Lauri Laurinpoika Kalttunen.
Hän oli syntynyt Pielisjärven (nykyisen Lieksan) Lieksan kylässä, joka oli laa-
jan pitäjän hallinnollinen ja kirkollinen keskus. Hevoskuohari-isä eli ”kono-

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Ollessaan Kuusamossa Kasurinen kävi perheensä luona Iisalmessa kerran talvessa. Ilom.,
Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 216v. KA gg8 / ES 1798.

5 Paavo Hiltunen palasi Nevanlinnasta Sortavalan porvari Heikki Hyvösen kanssa. Hän tuli
Laatokan yli Sieklahteen ja jatkoi maitse Pielisjärvelle ja takaisin Lappiin. Ilom., Suoj. &
Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 217. KA gg8 / ES 1798.

6 ”[...] een Rysk bonde Timo Tubainen ben:dh”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689,
217. KA gg8 / ES 1798.

7 ”daga Karl”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 217. KA gg8 / ES 1798.
8 Alueen käypänä taksana tilapäistöistä näyttää olleen yksi markka (kahdeksan äyriä) päivältä

sekä ruoka ja vaatteet. Ks. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 217, 221v. KA gg8 /
ES 1798.
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vala”9 oli muuttanut noin vuonna 1679 köyhyyden vuoksi Suistamon (myö-
hemmin Impilahden) Kerisyrjän kylään asustellen siellä loisena. Poika Lauri jäi
Lieksaan elättäen itsensä kerjäämällä. Kahden vuoden kuluttua hänkin siirtyi
Kerisyrjään veljensä Pekan kanssa. Kun sitten tuli vuosi 1687 ja ”suuri nälkä
maassa”, Lauri siirtyi rajan yli Venäjälle lukuisten muiden tavoin elantoa etsi-
mään. Hän suuntasi kulkunsa Šungun rautaruukille10 Äänisen Karjalassa. Joulu-
na 1688 hän meni siellä naimisiin suomalaisen piian, Anni Niirattaren, kanssa.
Morsian oli lähtöisin Ilomantsin Liusvaarasta, ja hän palveli Pälkjärveltä tulleen
”miilunpolttaja”11 Olli Nissisen luona. ”Yksi Vienan pappi tai venäläinen pappi
Arkangelista”12 vihki heidät. Todennäköisesti heidät oli jo kastettu Venäjällä
ortodokseiksi. Kalttunen siitti Annille lapsen, ja kaikki näyttäisi sujuneen hy-
vin. Kalttunen työskenteli vaimonsa kanssa kaksi vuotta miilunpolttajan luona
polttaen ja kantaen hiiltä. Hän sai viikkopalkkanaan kymmenen alttinaa13, jolla
hänen täytyi vaatettaa ja ravita itsensä. Yrjönmessun (23.4.) aikaan 1689 hän sai
isännältään luvan matkustaa appensa Pekka Niirasen luokse Liusvaaraan. Koko
kesä vierähtikin siellä. Hän hakkasi itselleen kaskea; tarkoituksena oli, että hän
tulisi ja asuisi appensa kanssa. Välillä hän sairasteli viiden viikon ajan. Sillä ai-
kaa hän ajatteli asioita uudelleen. Kalttunen myi kaskensa puolella ruplalla tai
viidellä kuparitaalarilla. Rahaa oli, ja hän halusi pertunmessun (24.8.) jälkeise-
nä päivänä mennä Ilomantsin kirkonkylään ostamaan tupakkaa. Sen jälkeen oli
tarkoitus palata takaisin ruukille. Mutta matkallaan Kuolismaan kylässä, aivan
rajan pinnassa, hän tapasi muukalaisen, Yrjö Viitalaisen. Henkilökemia näytti
pelaavan, ja miehet suuntasivat yhdessä Ilomantsiin.

* * *

Porukan toisen puoliskon muodostivat Viitalaisen veljekset Yrjö ja Sakari, ja he
olivat lähtöisin Sotkamon (nykyisen Kuhmon) Katermasta. Sakari oli syntynyt
siellä ”vuosi viimeisen venäläisen ruptuurin jälkeen”14, ja hän oli vanhempi
kuin Sakari. Molemmat olivat naimattomia. Ilmeisesti he olivat niin kiireisiä,
etteivät he ehtineet ajatella perheen perustamista ja vakiintumista aloilleen. Isä
oli elänyt Katermassa talollisena, mutta myynyt sitten tilansa pois. Hän kuoli
noin vuonna 1679. Veljekset olivat entisessä kotitalossaan ”patvarniekkoina”15

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 ”Conowala el:r den som skär Uth hästar”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 220.
KA gg8 / ES 1798; Ko�evoala = kuohari. KKS II (1974), 308.

10 ”Saugus jern bruuk”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 220. KA gg8 / ES 1798.
11 ”Kålaren”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 220. KA gg8 / ES 1798.
12 ”een Wienan Pappi el:r Rysk Präst från Archangel”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–

19.10.1689, 220. KA gg8 / ES 1798.
13 30 tenkaa tai koko vuodelta 18 ruplaa. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 220. KA

gg8 / ES 1798. Yksi alttina = kolme kopeekkaa, yksi rupla = 100 kopeekkaa. Vänskä 1998,
375 (Liite 2).

14 Yrjö Viitalainen oli syntynyt todennäköisesti vuonna 1659, sillä ”viimeisin venäläinen rup-
tuuri” oli loppunut Vallisaaren aseleposopimukseen marraskuussa 1658. Tosiasiassa sotatila
päättyi vasta kesäkuussa 1661, kun varsinainen rauhansopimus allekirjoitettiin.

15 ”Padwarniekat el:r Inhyses”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 221. KA gg8 / ES
1798; patvarniekka = vuokralainen, loinen, huonemies. KKS IV (1993), 182.
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eli loisina seitsemän vuoden ajan, mutta myös ”päiväkasakoina”16 eli päiväläisi-
nä pappien, talonpoikien ja muiden luona, mistä vain kykenivät löytämään työ-
tä. Vuoden 1682 paikkeilla Sakari löysi hyvän ja tuottoisan tulonlähteen: hän
alkoi vuosittain matkustaa Nevanlinnaan17 kaupantekoon. Yrjö ei ollut siellä
kertaakaan, vaan kuljetti ja myi veljensä hankkimaa tupakkaa ympäri Sotkamon
suurpitäjää, Paltamoa ja myös rajan yli Venäjän puolelle. Uudeksi olinpaikaksi
tuli Matti Pulkkisen talo Kuhmoniemellä Korpisalmen kylässä. Pulkkisesta tuli
myös liikekumppani, niin että tupakkakauppaa harjoitettiin sekä hänen että vel-
jesten rahoilla. 

Viitalaisten elämän käännekohdaksi muodostui se, että seudun nimismies
pääsi lopulta jyvälle laittomasta tupakan salakaupasta. Nimismies Johan Ulfvik
takavarikoi Viitalaisilta 450 kuparitaalaria ja Pulkkiselta yli 1 000 taalaria ja 90
tynnyriä viljaa. Ulfvik oli alun pitäen Raudun kirkkoherran poika. Kajaanin lää-
nissä hän toimi ensiksi Paltamon nimismiehenä vuodesta 1680 alkaen. Hän on-
nistui heti saamaan seudun ihmisten vihat niskaansa muualta tulleena ’ummik-
kona’, joka ei ymmärtänyt alueen ihmisiä eikä olosuhteita. Vuonna 1686 hän
siirtyi Sotkamon nimismieheksi paltamolaisille suureksi helpotukseksi. Uudes-
sa toimipaikassa häntä syytettiin pian omavaltaisuuksista, väärinkäytöksistä,
pahoinpitelyistä ja ylisuurista toimitusmaksuista. Keväällä 1688 Ulfvik oli
muun muassa koonnut varakkailta talonpojilta viljaa ison apulaisjoukon kanssa.
Tarkoitus oli antaa se köyhille siemeneksi pahan kadon jälkeen. Todennäköises-
ti siitä oli osittain kyse myös Pulkkisen kohdalla.

Viitalaiset jäivät hautomaan kostoa. Kesällä 1688 Sakari väijyi ”rihlatun pys-
syn kanssa”18 yli viikon ajan Ulfvikia metsässä puolen peninkulman (n. 3 km)
päässä Katermasta. Hän odotti, että nimismies menisi sitä kautta yhdeksän penin-
kulman (n. 54 km) päähän Kajaaniin. Odottelu tuotti osittaisen tuloksen: Sakari
ampui Ulfvikia vasempaan ”sarvenaan”19 eli lonkkaan. Yrjö oli mukana metsässä
kalastellen ympäristössä. Myöhemmin hän väitti kieltäneensä Sakaria ampumas-
ta. Veljekset pakenivat pian tapauksen jälkeen, ja Pohjanmaan läänin maaherra
Gustaf Grass antoi Sakarista yleisen kiinniottoplakaattin 26.6.1688. Kopio siitä
tuli Kajaanin linnan komendantin välityksellä myös Käkisalmen pohjoiseen
lääniin. Kaksi kuukautta myöhemmin Sotkamon käräjät ottivat Ulfvikin lain
suojelukseen muita mahdollisia väkivallantekoja vastaan. Toisaalta nimismiestä
itseään kehotettiin menettelemään taitavammin ja rehellisemmin rahvaan kans-
sa. Veljesten tiedettiin olevan karkuteillä Venäjän puolella aivan rajan tuntumassa.20

Ulfvik syytti väijytyksestä Matti Pulkkista. Pulkkinen oli oikeuskäsittelyn
aikana sairaana, mutta jätti asiamiehensä välityksellä kirjallisen vastineen, jossa

○ ○ ○ ○ ○ ○

16 ”Päiwä Cassaker el:r daga Karl:r”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 221. KA gg8 /
ES 1798.

17 Sijaitsi vuoteen 1703 saakka nykyisen Pietarin kaupungin paikalla.
18 ”[...] med refladh byssa”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 221. KA gg8 / ES 1798.
19 ”Sarwena [...] el:r i Wenstra sijdan”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 221. KA gg8

/ ES 1798.
20 Smo kk. 11.8. ja 13.8. 1688, 140. KA rr25 / ES 2037. Tässä lähteessä kerrotaan, että väijytys

olisi ollut keväällä 1688 ja että Ulfvikia olisi ammuttu oikeaan lonkkaluuhun. Syyllisiksi
esitetään molemmat veljekset, ei vain Sakari Viitalainen.
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hän vieritti salamurhayrityksen nimismiehen omaksi syyksi. Ensinnäkin nimis-
mies oli pitänyt Yrjö Viitalaista apumiehenään, mutta jättänyt maksamatta siitä.
Toiseksi nimismies oli antanut sitoa Sakari Viitalaisen kiinni. Kolmanneksi
Ulfvik oli laitattanut jalkarautoihin nihtinä palvelleen Olli Viitalaisen (Sakarin
ja Yrjön veljen) ja kuljettanut tätä  raudoitettuna reen perässä 13–14 peninkul-
man (n. 78–84 km) matkan Sotkamon pappilaan.21 Miksi hän menetteli niin, ei
ole varmaa tietoa. Ehkä syynä oli luvaton tupakkakauppa.

Viitalaiset olivat salamurhayrityksen jälkeen joskus Sotkamossa, mutta
enimmäkseen Venäjällä ”Hilipan luona”22 Miinoan kylässä. Kesällä he kävivät
myös Vienan Kemissä. He ostivat Vienanmeren rannikolta suolaa ja myivät sitä
Sotkamon-vastaisella rajalla. ”Viimeisen paaston aikana” he suuntasivat kul-
kunsa Ilomantsin Kuikan kylään ollen siellä yhden viikon. Sieltä he jatkoivat
Kuolismaalle, jossa he olivat kesään 1689 saakka. Toimeentulonsa he hankkivat
tilapäisluontoisia töitä tekemällä – puita ja kaskea hakkaamalla. Toisinaan he
olivat ilman työtä. Kolmantena rukouspäivänä Sakari meni Ilomantsin kylään,
ja hän kyyditsi salavuoteuteen syyllistyneen parin23 Aunuksenmaahan palkkiota
vastaan. Sillä välin Yrjö tapasi Kuolismaalla Lauri Laurinpoika Kalttusen olles-
saan neljän viikon ajan leikkaamassa ruista erään talonpojan luona.

Rikos

Neljän levottoman kulkijan tiet yhtyivät Ilomantsin kirkonkylässä. Olli Kasu-
rinen oli jo siellä sekalaisia töitä tehden ja välillä sairastellen. Lauri Kalttunen ja
Yrjö Viitalainen saapuivat sinne yhdessä Kuolismaan kylästä. He tapasivat Ka-
surisen ja alkoivat juhlia yhdessä. He ostivat olutta eräältä venäläiseltä loiselta;
paloviinaa sai apulaispappi Erik Lackmanilta. Sillä aikaa myös Sakari Viitalai-
nen palasi rajantakaisesta Aunuksenmaasta, jossa oli ollut koko kesän. Juotiin
vielä yksi päivä neljästään. Samalla pidettiin neuvoa siitä, mitä tehtäisiin. Mie-
het päättivät mennä rajan yli Venäjälle ja sitä kautta suorinta tietä Sotkamon pi-
täjään sekä edelleen Lappiin. Matkaan lähdettiin jalkapatikassa, ja he tulivat pa-
rin peninkulman (n. 12 km) päähän Mekrijärven kylään, jossa he viettivät yh-
den yön. Porukan nokkamiehet Kasurinen ja Sakari Viitalainen laittoivat ohjel-
man uusiksi: käännyttäisiinkin takaisin ja mentäisiin ensin ottamaan Timo Tuu-
paisen rahat. Vasta sen jälkeen jatkettaisiin pohjoiseen. Kasurinen oli ollut ke-

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 Smo tk. 4.–6.2.1689, 137–138. KA rr26 / ES 2037. Käräjäkunta, lautamiehet ja papisto
vapauttivat Pulkkisen Ulfvikin esittämistä epäilyistä. Lopulta Johan Ulfvik sai lähteä viras-
taan. Hänet pidätettiin virantoimituksesta tutkimusten ajaksi ja lopulta erotettiin. Maalis-
kuussa 1689 hänet mainitaan Pielisjärven pitäjänkirjurina. Hänet hankittiin toimeen kenraa-
likuvernöörin luvalla. Samalla kerrottiin, että Ulfvik oli erotettu Sotkamosta kesällä 1688
”ilkeytensä takia”. Hän toimi viimeksi Kajaanin postimestarina vuosina 1687–1709. Piel. tk.
4.–8.3.1689, 74v–75. KA gg8 / ES 1798; Virrankoski 1973, 212–213, 537; Manninen 1981,
96 (Johan S. Ullwijk); Keränen 1986, 280.

22 ”[...] hoos Hillapa i Minaby”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 221. KA gg8 / ES
1798. Sama Hilippa kuin sarkasodan tapahtumissa 1711–1712 mukana ollut Hilippa
Simonpoika?

23 ”Venäläinen” Kontzi Sonkajan kylästä ja Iivana Parviaisen tytär Iro Riihiniemen kylästä.
Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 221v. KA gg8 / ES 1798.
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sällä Tuupaisen palveluksessa ja tiesi siten hyvin tämän suuren varallisuuden.
Venäjällä työskennellyttä Kalttusta houkuteltiin mukaan sillä, että hän toimisi
Lapissa venäjän kielen tulkkina. Kysyntää sellaiselle olikin, sillä Kuusamossa,
jonne miehet todennäköisesti pyrkivät, maksettiin veroa myös Venäjälle. Kuu-
samolaisilla oli muutenkin vilkkaat yhteydet venäläisten kanssa. Kalttunen
suostui. He menivät Ilomantsin ohi ja tulivat Tuupaisen kotikylään Konnun-
niemelle yhtenä perjantaina puolenpäivän jälkeen. Jäätiin odottamaan sopivaa
hetkeä, että Tuupainen jäisi yksin. Miehet makailivat viikonlopun ja vahtivat
kohdettaan metsästä käsin. Tuli maanantai-aamu 16.9.1689 ja aamiaisen aika.
Tuupainen ei ollut silloin mitenkään terävimmillään, sillä edellisenä iltana hän
oli ollut kylällä juopotellen keskiyöhön saakka. Aamulla talo jäi häntä lukuun
ottamatta tyhjäksi, kun emäntä ja renki menivät kalaan. Isäntä jäi makaamaan
kohmelossaan pienen savutuvan lattialle. Pihapiiri oli hiljainen. Tuupaisella ja
hänen vaimollaan ei ollut lapsia.

Sopiva hetki oli koittanut. Kalttunen astui ensin sisään tervehtien. Heti perässä
seurasivat Viitalaisen veljekset; Kasurinen jäi eteiseen vahtiin. Sakari Viitalainen
pyysi saada ostaa tupakkaa. Tuupainen vastasi, että jos heillä olisi rahaa, niin kyl-
lähän he sitä saisivat. Kun sitten vähän ajan kuluttua Tuupainen aikoi ryhtyä pe-
seytymään, alkoi tapahtua. Sakari iski kirveensä hamaralla häntä kolme kertaa
hartioihin, niin että Tuupainen tuupertui. Kalttunen ryntäsi ulos eteiseen Kasu-
risen luokse. Kasurinen tuli kuitenkin samalla sisään ja löi heti pari kertaa pertus-
kan hamaralla Tuupaista kylkeen. Sakari huuteli Kalttusta sisään auttamaan Tuu-
paisen sitomisessa. Kasurinen piti käsistä, kun Viitalaiset sitoivat ne selän taakse
sylinmittaisella (n. 1,8 m) nahkaisella ohjaksella, joka riippui tuvan seinällä. Sa-
kari varmisti sidosten kestävyyden vääntämällä ne kartulla tiukasti kiinni.
Kalttunen otti penkiltä nahkaisen piiskansiiman ja sitoi vielä Tuupaisen jalat
lujasti kiinni. Sakari tiukensi niidenkin pitävyyden kartulla kiertämällä.

Sakari alkoi esittää kysymyksiä rahojen olinpaikasta. Tuupainen väitti, ettei
hänellä ole mitään rahoja. Kaikki rahat olivat uloslainattuina.24 Vastausta ei us-
kottu. Seurasi uusia kysymyksiä. Oikeiden vastausten saamiseksi Sakari hakka-
si kirveellään Tuupaista päähän. Kasurinen puolestaan pisteli uhria pertuskal-
laan jalkoihin. Lopulta Tuupaisen vastarinta murtui. Hän vastasi, että Kasurinen
kyllä tietäisi hänen rahoistaan. Kasurinen havahtui ja otti lattialta Tuupaisen
”päänalusen”25 alla näkemänsä kolme yhteen sidottua avainta. Kasurinen ja Sa-
kari marssivat ne mukanaan aittoihin. Kahdesta aitasta löytyi yhteensä kolme
arkkua ja eteisestä yksi. Sakari aukoi ne kirveellään.

Rosvot saivat käteistä rahaa yhteensä 200 taalaria 12 äyriä kuparirahassa las-
kettuna.26 Joukossa oli niin ”puolen äyrin rahoja”27 kuin kaksi kuuden taalarin

○ ○ ○ ○ ○ ○

24 Tuupainen todellakin harjoitti luotonantoa. Esimerkiksi lokakuussa 1688 hän velkoi neljältä
talonpoikaiselta velalliseltaan yhteensä 22:02 kuparitaalarin suuruista summaa. Kappa
kauraa maksoi silloin 3:24 kuparitaalaria ja tynnyri ruista 10 kuparitaalaria. Ilom., Suoj. &
Pälkj. ksk. 22.–25.10.1688, 200v. KA gg7 / ES 1798.

25 ”hufwudhgärd”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 218v. KA gg8 / ES 1798.
26 Tutkinnan aikana Tuupaisen veljenpoika Isakka Ignatanpoika väitti, että yksistään yhdessä

arkussa olisi ollut 1 000 taalaria kuparirahana, hopeana ja pantteina. Mutta mitä muissa ar-
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plootua, yksi kolmen taalarin plootu, viisi kuuden taalarin plootua, venäläisiä
hopeisia tenkoja 1,5 ruplan verran ja pientä hopearahaa 6:6 kuparitaalaria. Li-
säksi oli kaksi rahaa, jotka näyttivät kultaisilta dukaateilta, mutta Kasurinen ar-
veli niitä vain ”pelimerkeiksi”28. Sakari otti nekin varmuuden vuoksi. Muun
viedyn omaisuuden joukossa oli viisi suurta ristiä ketjussa, viisi korvarengasta,
seitsemän vähäisempää ristiä, ”sieppiä” eli kaulaketjuja29 sekä sormuksia ja sol-
kia tuntematon määrä – kaikki hopeasta valmistettuja. Niiden lisäksi ryöstösaa-
liiseen kuului kaksi turkkia, yksi naisväen ”sussuna”30 eli pitkä takki verkaisilla
hihoilla sekä kaksi paitaa. Yhden säkin ja kaksi kattilaa he jättivät aidan taakse
ei kauas talosta, samoin yhden arkun heinäsuovan luokse. Rosvot ottivat mu-
kaansa myös yhden ”sumsan”31 eli repun, puoli leiviskää (4,25 kg) tupakkaa,
”sapukan”32 eli venäläisen myssyn, kaksi paria villasukkia, tinapullon, parin
kintaita, palttinaa yli 20 kyynärää (n. 12 m) ja parin ”polvinauhoja”33 messin-
kisoljin ja -heloin häipyessään Konnunniemeltä metsän kautta karkuun. Sur-
keaan kuntoon pahoinpidelty Timo Tuupainen jäi ypöyksin virumaan tupaansa.

Tuupainen sai apua noin puolenpäivän aikaan. Erään loismiehen vaimo oli
kuullut, kuinka rosvot kyselivät kovaäänisesti ”Venäjän tenkojen perään” Tuu-
paisen talossa. Vaimo kuljetti sanan konnunniemeläiselle Mikko Pesoselle, ta-
lonpojalle ja pristaville34, joka meni puolen virstan (n. 0,5 km) päähän Tuupai-
sen taloon. Pesonen kuuli jo aidan luona avunhuutoja. Tuupainen oli kierinyt
penkkiä vasten ja huusi matalalla olleen reiän kautta polvillaan ollen. Pesonen
päästi veljensä kanssa Tuupaisen vapaaksi ja talutti tämän eteiseen. Tuupainen
sai todeta siellä rosvojen vieneen kaikki hänen rahansa ja tavaransa. Sen jälkeen
veljenpoika Isakka Ignatanpoika otti setänsä Timo Tuupaisen mukaansa ja hoiti
tätä kotonaan.

Tuupaisen pää oli täynnä lihahaavoja, eikä siinä ollut ehjää kohtaa. Verta oli
kahden sormen paksuudelta. Hartiat olivat kokonaan siniset. Käsivarretkin olivat
täysin mustelmilla, kun hänet oli sidottu ja sidokset  vielä tiukennettu ”kartulla”35.
Vasemmassa jalassa oli kaksi täyttä haavaa ja oikeassa yksi haava pertuskalla
pistämisestä. Lisäksi kummassakin sääriluussa oli kaksi täyttä haavaa polven ala-
puolella siitä, että niitä oli lyöty pertuskan hamaralla. Sääret olivat pahoin turvok-

○ ○ ○ ○ ○ ○

kuissa oli ollut, sitä hän ei tiennyt. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 222. KA gg8 /
ES 1798.

27 ”i halförer”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 218v. KA gg8 / ES 1798.
28 ”Räknepgr”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 218v. KA gg8 / ES 1798.
29 ”Siepit el:r Sölf:r Kedior”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 218v. KA gg8 / ES

1798.
30 ”1. qwinfolckz Sussuna el:r Lång Rock med hengiande ärmar af Klädhe”. Ilom., Suoj. &

Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 218v. KA gg8 / ES 1798.
31 ”1. Sumpsa el:r wäska”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 218v. KA gg8 / ES 1798.

”Sumttša” = laukkukauppiaan nahkainen laukku tai reppu. KKS V (1997), 552.
32 ”1. Sapuka el:r Rysk myssa”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 218v. KA gg8 / ES

1798.
33 ”1. paar Knäband med Mässingz Söllior och beslagh”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–

19.10.1689, 219. KA gg8 / ES 1798.
34 Alempi oikeusviranomainen, jonka tuli ottaa rikolliset kiinni, kuljettaa vangit ja toimeen-

panna käräjien määräämät raipparangaistukset.
35 ”Kartu, som dhe kalla, el:r Kafle”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 222. KA gg8 /

ES 1798.



20 I R R AL L A A N   O L E V A T   L A N G A T

sissa. Haavat myös märkivät. Noin kuukausi tapahtuman jälkeen Tuupainen liik-
kui jo kainalosauvoilla. Arveltiin, että hän kyllä jäisi henkiin, jos mitään toista
sairautta ei vain tulisi. Entinen hyvä terveys oli kuitenkin ainiaaksi mennyttä.
Käsittely oli ollut aivan liian kovaa 60-vuotiaalle miehelle.

Pako halki rajaseudun

Rosvojoukko pakeni Koveron, Ilomantsin ja Sonkajan kylien ohi Tokrajärvelle,
noin kymmenen peninkulmaa (n. 60 km) Konnunniemeltä. Matka taittui tah-
measti Kasurisen sairastuttua metsässä. Tokrajärvelle saavuttiin vasta seuraa-
valla viikolla ryöstöstä. Myös selässä kannettu saalis hidastutti kulkua. Tok-
rajärvellä he olivat yhden yön. Sieltä he jatkoivat peninkulman verran (nykyisen
Enon) Luhtapohjaan, josta he varastivat huonon veneen. Parempaa ei ollut saa-
tavilla. Ryöstösaalis rahoineen ja tavaroineen jaettiin neljään osaan vasta Luhta-
pohjan rantametsikössä. Jokainen sai rahoista 50 kuparitaalarin verran. Sen jäl-
keen jatkettiin noin peninkulman (n. 6 km) päähän lautamies Paavo Penttisen
”kalamajalle”36, josta löytyi ruokaa – leipää37 ja muikunmätiä – sekä ennen
kaikkea parempi vene. Sillä soudettiin Rahkeiseen, kolme peninkulmaa (n. 18
km) Luhtapohjasta, ja edelleen kaksi peninkulmaa (n. 12 km) Enon kylään.
Kohta edessä avautui suuri Pielinen, ja sitä pitkin rosvot tulivat neljän peninkul-
man (n. 24 km) verran ”Mustallerinnalle” eli Kolille. Sieltä matka jatkui Pieli-
sen poikki Kuivasalmelle ja Viensuulle kahden peninkulman verran. Jälkim-
mäisessä kylässä he vaihtoivat ryöstämiään kuparirahoja neljässä eri paikassa.
Sieltä he palasivat Kuivasalmelle ollen siellä yhden yön. Pakomatkan viimeinen
etappi oli kahden peninkulman päässä Vaaraniemellä, jossa he viettivät kaksi tai
kolme yötä Esko Tolvasen luona.

Sana Tuupaisen törkeästä ryöstöstä ja pahoinpitelystä oli kiirinyt myös Pie-
lisjärvelle. Arrendaattori Salomon Enberg sai tietää rosvojen majailevan kolmen
peninkulman (n. 18 km) päässä Vaaraniemellä. Hän lähetti 9.10.1689 veronkan-
tokirjurinsa Simon Affleckin ja siltavouti Anders Ahlholmin ajamaan ryöväreitä
takaa kolmen miehen avustamana. Kasurinen jäi heti kiinni. Hänet sidottiin ilman
sen suurempaa dramatiikkaa. Yrjö Viitalainen yritti pyssy kourassa juosta kar-
kuun, mutta pellolla ollut Affleck ampui häntä hauleilla kumpaankin jalkaan, niin
että Yrjö kaatui oitis maahan. Vielä tutkinnan tapahtuessa toisessa jalassa oli 15
haulia ja toisessa 10. Yrjöllä ei ollut kiireessä mitään apua omasta pyssystään.
Lauri Kalttunen saatiin kiinni neljä virstan (n. 4 km) päästä Kylänlahdesta. Sakari
Viitalainen oli ainoa, jonka onnistui päästä pakoon. Hän katosi oikeuslaitoksen
ulottumattomiin – todennäköisesti Venäjälle, joka oli hänelle entuudestaan hyvin
tuttu. Affleck ampui Sakarin perään, mutta pyssy petti sillä kertaa. Kaikki kolme
kiinnisaatua kuljetettiin Lieksan hoviin ja laitettiin rautoihin. Lieksasta rosvot siir-

○ ○ ○ ○ ○ ○

36 ”Cala Maja eller Fiske Kåja”. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 219. KA gg8 / ES
1798.

37 ”[...] dhe tagit af hans brödh 1 ½ Kaka af dhe stora Jyrkän dhe här bruka”. Ilom., Suoj. &
Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 219. KA gg8 / ES 1798.
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rettiin 25 peninkulman (n. 150 km) päähän käräjille Pälkjärven Leppälahden ho-
viin. Yrjö Viitalainen oli siellä heikossa kunnossa: hän ei kyennyt seisomaan hau-
lit jaloissaan, vaan hänen täytyi joko maata tai istua lattialla.

Käräjät tuomitsivat Olli Kasurisen, Lauri Laurinpoika Kalttusen ja Yrjö Vii-
talaisen ensin menettämään oikean kätensä ja sitten miekalla mestattaviksi.38

Sakari Viitalaista, joka oli ollut yhtä lailla mukana rikoksessa, tuli ajaa takaa ja
tiedustella ”kaikella uutteruudella”, jotta hänetkin saataisiin oikeuden eteen
tuomittavaksi. Sitäkään, että hän oli väijynyt ja ampunut Sotkamon nimis-
miestä, ei oltu unohdettu. Alioikeuden antama päätös lähetettiin Turun hovioi-
keuden tarkistettavaksi.

Kehonosat teilipyörässä

Paha sai palkkansa.39 Miehet olivat käräjien jälkeen vankina Käkisalmen linnoi-
tuksessa.40 Sieltä heidät kuljetettiin Tohmajärven hovin kautta maallisen vael-
luksensa päätepisteeseen – Ilomantsin mestauspaikalle. Sanotaan, että rikolliset
palaavat rikoksensa tapahtumapaikalle. Niin kävi ainakin tässä tapauksessa.
Matkallaan Ilomantsiin kolmikko pysähtyi Timo Tuupaisen tuvassa Konnun-
niemen kylässä.41 Hovioikeuden hyväksymä kuolemantuomio pantiin toimeen
todennäköisesti joulukuun lopussa 1690 tai tammikuussa 1691. Miehet myös
teilattiin.42 Tässä tapauksessa se suoritettiin todennäköisesti siten, että irtiha-
kattu oikea käsi asetettiin omalle pyörälleen, miekalla sivallettu pää toiselle ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

38 Tuomio perustui seuraaviin maanlain kohtaan: KrML RauK 1., 35., 40. ja 42. luku. Ilom.,
Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 223v. KA gg8 / ES 1798.

39 Rosvoista Lauri Laurinpoika Kalttunen arveli tutkinnan loppupuolella, että ”paha” oli saanut
heidät rikokseen. Ilom., Suoj. & Pälkj. ksk. 15.–19.10.1689, 223. KA gg8 / ES 1798.

40 Kasurinen, Kalttunen ja Yrjö Viitalainen tunnustivat siellä ”yhdestä suusta”, ennen kuin
heidät kuljetettiin pois mestattaviksi, että Matti Silvennoinen ja hänen vaimonsa Anna
Vepsätär Konnunniemeltä olivat houkutelleet ja ylipuhuneet heidät varastamaan Tuupaisen
rahat ja omaisuuden ja myös elättäneet heitä kolme päivää. Sen lisäksi Vepsätär oli juossut
kotinsa ja Tuupaisen väliä useita kertoja katsomassa sopivaa tilaisuutta ja sitten tuonutkin
sanan, että Tuupainen olisi yksin kotona. Kun sitten Kasurinen, Kalttunen ja Viitalaiset
olivat menneet sinne, Vepsätär oli seurannut mukana ja piiloutunut olkikeon taakse. Ilom.,
Suoj. & Pälkj. tk. 23.–28.2.1691, 65–65v. KA gg10 / ES 1798. Miesten tunnustuksesta oli
olemassa Käkisalmen rovastin apulaisen 21.12.1690 antama kirjallinen todistus; Ilom., Suoj.
& Pälkj. tk. 25.–28.2. ja 1.–3.3. 1693, 40, 41 / ES 1799. Silvennoisen ja hänen vaimonsa
luota löydettiin yksi pieni arkku ja kattila, jotka kuuluivat Tuupaiselta vietyihin tavaroihin.
Alkuvuodesta 1693 Vepsätär tuomittiin vapauttamaan itsensä 12 miehen valalla epäilyistä
tai kärsimään lainmukaisen rangaistuksen (KrML KärK 19. luku). Hänen miehensä oli
kadonnut. Väitettiin, että Silvennoinen olisi kuollut Tuupaisen veljenpojan Isakka Ignatan-
pojan surmaamana. Toisaalta liikkui puheita, että Silvennoinen olisi ollut Venäjällä jossakin
Pyhäniemen ja Šungun pogostan takana ja että hän olisi antanut kastaa itsensä ortodoksiksi.
Myös kaksinnaimisesta puhuttiin. Ilom., Suoj. & Pälkj. tk. 25.–28.2. ja 1.–3.3. 1693, 38v–
39, 41 / ES 1799.

41 Tuomitut väittivät sielläkin, että Matti Silvennoinen ja hänen vaimonsa olivat majoittaneet ja
suojelleet heitä neljän päivän ajan ja että vaimo oli kesällä 1689 houkutellut heinässä ollutta
Olli Kasurista ryöväämään Tuupaisen rahat ja omaisuuden. Ilom., Suoj. & Pälkj. tk. 23.–
28.2.1691, 65–66. KA gg10 / ES 1798.

42 Piel. tk. 9.–14.3.1691, 90v. KA gg10 / ES 1798. ”[...] dhe Röfware, hwilka A:o 1689 om
hösten Uthaf een Rysk bonde i Ilomans Sochn Timo Tubain ben:dh [...] rånt och röfwat, och
derföre sedhermehra Steglade blifwit”. Kuolemantuomion ja teilauksen täytäntöönpanosta
kertovaa pyövelinkuittia ei löydy Käkisalmen läänin tilitositteista.
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muu keho omalleen. Jouluaattona 1689 hovioikeus oli jo määrännyt, että ryös-

tetyt rahat ja tavarat oli viipymättä palautettava oikealle omistajalleen, olivatpa

ne sitten kenellä tahansa.43

Osalla Tuupaisen rahoista sovitettiin luvattoman sukupuolisuhteen seuraa-

muksia. Veronkantokirjuri Simon Affleck oli korjannut talteen pääosan ryöstö-

saaliista ryöväreiden veneen luota Vaaraniemellä. Kun hänet sitten myöhemmin

tuomittiin sakkoihin ja kirkkorangaistukseen salavuoteudesta erään irtolaisnai-

sen kanssa, josta suhteesta sikisi myös lapsi, hän maksoi Tuupaisen rahoista 100

kuparitaalarin sakkonsa Pielisjärven kirkolle. Hän lupasi antaa vielä kaksinker-

taisen määrän välttyäkseen ”mustaltapenkiltä”.44

* * *

Kehonosat

teilipyörässä: pää

asetettuna yhdelle

pyörälle, rikoksen

tehnyt käsi toiselle

ja loput ruumiista

kolmannelle.

Englantilaisen

E. D. Clarken

matkanäkymiä

Olkijoelta hänen

Suomen-matkallaan

1798. Kuva:

Nenonen–Kervinen

1994, 221.

○ ○ ○ ○ ○ ○

43 Piel. tk. 9.–14.3.1691, 91. KA gg10 / ES 1798.
44 Piel. tk. 9.–14.3.1691, 90v–91v. KA gg10 / ES 1798. Affleckin lupaamat 200 kuparitaalaria

olivat tällöin maksamatta, ja kaiken lisäksi Tuupainen kaipaili rahojaan takaisin. Affleck ei
ollut vastaamassa käräjillä, vaan oli äitinsä luona Narvassa. Affleckin salavuoteuskumppani
oli nimeltään Kaisa Kainulatar.
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Aluksi myönnettäköön, että kyseessä on vain yksittäinen, käänteiltään jännittä-

vä tapaus. Silti siitä välittyvät yksityiskohdat eivät ole mitenkään poikkeukselli-

sia. Elämä 1600-luvun jälkipuoliskolla ei ollut pelkästään yksitoikkoista, ru-

tiininomaista raadantaa tutussa kotipiirissä tai sen lähiympäristössä. Pelkkä toi-

meentulo kuljetti ihmisiä hyvinkin kauas. Liikkuminen ei rajoittunut pelkästään

kotimaahan, Ruotsin valtakuntaan ja sen kaupunkeihin, markkinapaikkoihin ja

pitäjiin, mihin sitten kulloinenkin tarve vaati kulkemaan. Eritoten itärajan pii-

rissä poikettiin usein myös Venäjälle, varsinkin lähialueelle Venäjän Karjalaan.

Vaikka kyseessä olikin tavoiltaan ja uskonnoltaan vieras kulttuuriympäristö, ja

vuosisatojen mittaan myös entinen vihollismaa, kontaktit sinne olivat kaikesta

huolimatta tavanomaisia ja tiiviitä. Monen vuorovaikutusmuodon kohdalla on

perusteltua puhua jopa traditiosta.

On kylläkin yksipuolista ja väärää korostaa vain Ruotsin alamaisten liikku-

mista Venäjän valtioalueella. Liike oli kahdensuuntaista. Varsinkin kaupan-

käynnin puitteissa ”venäläiset”, niin kansallisuudeltaan todella venäläiset kuin

myös venäjänkarjalaiset, liikkuivat vilkkaasti rajanaapureidensa, ”ruotšien”,

luona. Myös poikkeukselliset olosuhteet ja tapahtumat kuljettivat ihmisiä puo-

lelta toiselle joko pysyvästi tai tilapäisesti.

Liikkuminen rajan yli oli vapaata, eikä sotaa tai sen uhkaa lukuun ottamatta

rajavartiointia juurikaan ollut itärajalla. Rajan olemassaolosta muistuttivat vain

satunnaiset rajamerkit kivissä ja puissa. Silloista itärajaa ei voi ajatella nykyai-

kaisin käsittein, kuten Kauko Pirinen toteaa. Valtakunnanraja oli edellä kerro-

tulla tavalla avoin, mutta toisaalta se oli myös jyrkkä, kun kyse oli omistus- ja

nautintasuhteista. Kaskeaminen ei ollut mahdollista rajan takana ilman selk-

kauksen (jopa ulkopoliittisen) vaaraa. Muukaan luonnonvarojen nautinta –

eränkäynti, metsästys ja kalastus – ei ollut enää luvallista vieraalla puolella, toi-

sin kuin vielä varhaiskeskiajalla.45 Raja oli oikeastaan vyöhykkeenomainen

raja-alue. Se ei ollut vielä moderni, eksakti, kontrolloitu ja periaatteessa ylittä-

mätön rajalinja. Sellainen syntyi vasta paljon myöhemmin.46

Mitä yhteistä tällä tutkimuksella ja Timo Tuupaisen tarinalla on? Montakin

seikkaa. Tuupaisen jutun yhteydessä mainitaan esimerkiksi rajakauppa ja sen

mukanaan tuoma varallisuus. Tuupainen oli aktiivinen kauppamies, joka har-

joitti todennäköisesti myös rajakauppaa. Siihen viittaa venäläisen rahan, ”ten-

kojen”, olemassaolo varastetun omaisuuden joukossa. Varkaat tiukkasivat ni-

menomaan ”Venäjän tenkojen perään” vaatiessaan rahoja. Tuupainen mainitaan

tavaroineen myös Kajaanin markkinoilla, joiden merkitys ja suosio oli suuri

suurvalta-ajan lopulla.47 Jutun yhteydessä viitataan myös kaupankäynnin lait-

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 Pirinen 1982, 26.
46 Koskivirta 2001, 227–228. Hän tukeutuu rajainstituutiota koskevissa päätelmissään lähinnä

Michael Manniin ja Anthony Giddensiin, jotka pitävät modernin valtion yhtenä ehtona juuri
täsmällisiä ja kontrolloituja rajoja (borders). Esimodernissa valtiossa, esim. suurvalta-ajan
Ruotsissa, valtiovallan ote äärialueistaan/rajaseuduistaan (frontiers) oli vielä liian vähäinen.
Giddensin mielestä varsinaisia rajoja on löydettävissä vain kansallisvaltioiden yhteydessä.
Ks. lähemmin Giddens 1989, 49–51; Mann 1986, 318. Rajavyöhykkeiden ja -linjojen
keskinäisistä eroista myös Englund 2001, 94.

47 Ks. liite 3: Dubainen, Timo; liite 4: Dupanen, Timo.
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tomaan puoleen – maakauppaan. Ruotsin puoleisista kauppapaikoista ovat esil-

lä muun muassa Nevanlinna, Oulu ja Sortavala. Yksittäisistä henkilöistä nousee

esille eritoten Simon Affleck (n. 1660–1725) eli kansantarinoiden ”Simo Hurt-

ta” tai ”Aplekki”, joka ehti toimia monella saralla: ensin Salomon Enbergin ve-

ronkantokirjurina, myöhemmin Pielisjärven arrendaattorina, Sotkamon Nuas-

järven Turunkorvan isäntänä ja Pohjanmaan maamajurina.

Tutkimusalueet tarkastelussa

Kainuu – Täyssinän rauhan satoa

Vuosien 1570–1595 pitkällinen vihanpito päättyi rauhansopimukseen 18.5.1595

pikkuruisessa Täyssinän kylässä Narvajoen itäpuolella. Ruotsi sitoutui siinä

luovuttamaan takaisin venäläisille valtaamansa Korelan ujestin eli Käkisalmen

läänin. Ruotsalaiset saivat kuitenkin Kainuun48 ja Lapin. Rajapaikkojen yksi-

tyiskohtainen määrittely jäi varsinaisen rajankäynnin varaan. Rajakirja allekir-

joitettiin Kuhmon itäosassa Rajasuolla maalis–huhtikuun vaihteessa 1596. Raja

käytiin pohjoisen komission toimesta Pisanmäestä ”Lapin rajalle” Iivaaraan,

siis Pohjois-Savosta nykyisen Kuusamon eteläosaan. Loppupätkää Iivaarasta

Pohjoiseen Jäämereen ei tiettävästi koskaan käyty loppuun asti monien keskey-

tysten vuoksi. Rajan olisi pitänyt kulkea Inarijärven keskeltä Varanginvuonoon.

Kainuun ja osittain myös Kuusamon kohdalla raja kuitenkin siirtyi suurin piir-

tein sille paikalle, missä se on yhä tänäkin päivänä. Siltä osin se on vanhin viral-

lisen statuksen omaava osa nykyistä Suomen ja Venäjän välistä valtakunnan-

rajaa, ja samalla myös yksi vanhimpia voimassa olevia rajoja koko Euroopassa.49

Kainuun itä- ja kaakkoisosassa Täyssinän rauhan raja noudatti varsin tarkoin

vedenjakajaa – maanselkää. Kainuusta muodostui siten luonnonmaantieteelli-

sesti yhtenäinen kokonaisuus. Sanalla sanoen se sai ”luonnolliset rajat”. Geopo-

litiikan retoriikassa sellaiset on nähty jonakin aitona ja oikeana, joka integroi

’meitä’ ja erottaa ’meidät’ ’toisista’.50 Kainuun ja Venäjän välisiksi rajapaikoiksi

tulivat Tiilikanjärvi, Maanselkämäki, Suomensuo (Maanselän kivi), Tipasvaara,

○ ○ ○ ○ ○ ○

48 Nykyinen Kainuun maakunta on tunnettu myös nimillä Oulujärven erämaa, Oulujärven

pitäjä, Kajaanin pitäjä, Kajaanin lääni ja Kajaanin kihlakunta. Kainuu-nimeä käytettiin
ensimmäisen kerran mainitussa kontekstissa rovasti Johannes Cajanuksen v. 1663 kirjoitta-
massa pitäjänkertomuksessa. Sitä ryhdyttiin käyttämään enemmän 1800-luvulla, ja se
vakiintui alueen viralliseksi nimeksi vasta 1900-luvun alussa. Virrankoski 1973, 515, 525;
Keränen 1986, 219, 262–266 ja 277.

49 Luukko 1954, 779–786; Rytkölä 1995, 4, 26.
50 ”Luonnollisen rajat” kuuluvat poliittisen maantieteen ja eritoten geopolitiikan keskeisiin

käsitteisiin. Ne ovat vastakohta negatiivisen arvolatauksen omaaville ”keinotekoisille ra-
joille”. Luonnollisia rajoja pidettiin tavoiteltavina ja perusteltuina (vedottiin mm. historialli-
siin argumentteihin ja myöhemmin lähinnä, 18. vuosisadalta alkaen, ”Luonnon lakiin”).
Mm. kieli ja uskonto nähtiin luonnollisina rajoina, koska ne estivät kansoja sekaantumasta
toisiinsa. On myös huomattava, että luonnollisia rajoja haettiin aina jonkun toisen valtion
(tai valtioiden) kustannuksella. On ollut poissuljettua, että joku maa olisi hakenut luonnol-
lista rajaa oman territorionsa sisältä. Suomen kohdalla luonnollisia rajoja etsittiin aina idän
suunnalta Venäjältä. Niin myös Täyssinän rauhan rajassakin. Suuntaus jatkui II maailmanso-
taan saakka. Paasi 1995(a), 33–44.
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Korpilampi (Suolammen kivi), Rajasuo (Rajakankaan kivi, Koivutaival), Kal-

liojoenlatva (Miinoan kivi, Kivijärvenlatva), Vuokinlatva, Sarvitaival (Sarvi-

kivi) ja Iivaara. Lähes poikkeuksetta ne sijaitsivat tärkeimpien kulkureittien tai-

tekohdissa.51

Kainuun väestöstä voi todeta sen verran, että nykyasutuksen juuret ulottuvat

1500-luvun puoliväliin, jolloin lähinnä Savosta tulleet asuttivat alueen Ruotsin

kruunun aktiivisessa ohjauksessa. Sitä ennen siellä oli jo ollut pohjoispohjalais-

ta eränkäyntiä. Savolainen uudisasutus kohdistui lähinnä Oulujärven ympäris-

töön ja Puolangalle. Rappasotien 1570–1595 aikana asutus tuhoutui melkein

täysin.52 Sodan seurauksena syntynyt asutustyhjiö asutettiin uudelleen 1600-lu-

vun alussa. 1500-luvulla saapuneita perheitä oli ehkä säästynyt vähäisessä mää-

rin kaukaisissa erämaissa kulkureiteistä ja vihollisesta syrjässä. Seudun hyvät

luonnonvarat (kaskeamiskelpoiset metsät, rikkaat kalavedet ja riistamaat) veti-

vät puoleensa ympäröineiden alueiden väestöä. Myös Ruotsin kruunun uudis-

asukkaille lupaamat verovapaudet houkuttelivat muuttajia puoleensa. Tällä ker-

taa myös Kainuun itä- ja pohjoisosat, Suomussalmi ja Kuhmo, saivat asutuksen-

sa. Tulijat olivat pääasiassa savolaisia, kuten ensimmäisenkin uudisasutusaallon

aikana. Joukossa oli jonkin verran myös Pohjanlahden rannikolta muuttaneita.53

Pielisjärvi – osa itäistä voittomaata

Sekasortoon vajonneen Venäjän tapahtumien imussa Ruotsi päätyi uuteen so-

taan, jonka Stolbovan rauhansopimus 27.2.1617 sitten päätti. Tälläkin kertaa

Ruotsi laajeni huomattavasti Venäjän kustannuksella, sillä se sai Käkisalmen

läänin sekä Jaaman, Kaprion ja Pähkinälinnan läänit eli Inkerinmaan linnoi-

neen. Riitainen ja sen vuoksi pitkäksi venynyt rajankäynti Venäjän ja Käkisal-

men läänin välillä päättyi rajasopimukseen 3.8.1621. Rajan alkupisteeksi vah-

○ ○ ○ ○ ○ ○

51 Rytkölä 1995, 8. Rajapaikka merkittiin tavallisesti maastosta selvästi erottuvaan kiveen tai
kallioon. Ruotsin tunnuksena käytettiin kolmea kruunua ja Venäjän kohdalla ristiä. Sama, 9.
Kainuuta kartoittanut Claess Claesson esittää ko. rajamerkit tarkassa kartassaan vuodelta
1650. Siitä on olemassa kaksi aikalaiskappaletta. Niistä toinen, selitysosaltaan laajempi, on
Kansallisarkistossa (KA MH 107). Toista, josta on Kainuun liiton julkaisema näköispainos,
säilytetään Ruotsin sota-arkistossa (KrA Fhk 154:2). Kartasta on olemassa myös useita myö-
hempiä jäljennöksiä. Rytkölä 1995, 8–10. Täyssinän rauhan rajamerkeistä Kainuun osalta
’kivi kiveltä’ ks. Rytkölä 1995, 10–29. Niistä Rajakankaan ja Miinoan kivet sekä Sarvikivi
sijaitsevat vielä tänäkin päivänä virallisina rajapyykkeinä Suomen ja Venäjän rajalla. Rytkö-
lä 1995, 19.
Kainuun kaakkoisnurkassa tapahtui merkittävä rajamuutos vuonna 1841, jolloin nk. Jonke-
rin mutka oikaistiin. Se liitettiin silloin Nurmekseen keisarikunnan sisäisenä rajantarkistuk-
sena. Myöhemmin Jonkeri liitettiin Kuhmoon (kirkollisesti vuonna 1864 ja kunnallisesti
vuoden 1903 alusta, ks. kartta 1). Korhonen 1938, rajakartta 6; Rytkölä 1995, 7. Kainuun ra-
joista yleensä ja niissä tapahtuneista muutoksista ks. Virrankoski 1973, 504–505; Keränen
1986, 214–219.

52 Kyseessä olevaa sotaa on kutsuttu myös nimillä ”25-vuotinen Venäjän-sota”, ”pitkäviha” ja
”vanhaviha”.

53 Keränen 1986, 349–404. Yksityiskohtaista tietoa Kainuun suvuista löytyy mm. seuraavista:
Keränen 1986, 598–604 (Liite 1a. ”Sukujen sijoittuminen ja alkuperä 1570-luvulla”) ja 605–
611 (Liite 1b. ”Sukujen sijoittuminen ja alkuperä 1620-luvulla”); Läntinen 1999.
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KARTTA 1. Kainuu nykyrajoineen ja 1600-luvun lopulla olleine kylineen.

Karttapohja: Keränen 1986, 218.
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KARTTA 2. Pielisjärven pitäjän alue nykyrajoineen ja 1600-luvun lopulla ollei-

ne kylineen.
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vistettiin Variskivi Salmin ja Aunuksen rajalla Laatokan rannalla ja päätepis-

teeksi Prokovanlampi (todennäköisesti sama kuin nykyinen Suolampi) Kai-

nuun ja Käkisalmen pohjoisen läänin rajalla.54 Samalla syntyi vuoteen 1940

voimassa ollut Suomen itäraja. Tosin vuosina 1721 ja 1743 menetetty Vanhan

Suomen alue kuului Venäjälle vuoden 1812 alkuun saakka.

Käkisalmen lääni ei virallisesti kuulunut Ruotsin valtakuntaan ennen vuotta

1721. Se oli vallattu alue, ”voittomaa” tai provinssi, kuten Pommeri, Viro ja In-

kerinmaa. Osa alueen hallinnosta yhdenmukaistettiin samanlaiseksi kuin uu-

dessa emämaassa. Niin esimerkiksi paikallishallinnon osalta. Voittomaalle tuli-

vat kruununvouti, nimismies sekä ruotsalainen laki ja kihlakunnankäräjät.

Ylempi hallinto toteutettiin yhteisesti toisen provinssin, Inkerinmaan, kanssa.

Syntyi Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan kenraalikuvernöörikunta, jonka resi-

denssinä toimi Narva. Osa säilytettiin valloitusta edeltäneellä kannalla, esimer-

kiksi verotusjärjestelmän eli ”arvioverotuksen”55 kohdalla. Voimakkaan tulo-

muuton takana oli varsinkin se, ettei Käkisalmen läänissä ollut sotaväenottoja.

Alueen talonpojat nähtiin epäluotettaviksi entisinä Venäjän alamaisina ja us-

konnoltaan ortodoksisina. Siksi heitä ei haluttu armeijan rulliin. Toisaalta

alueella ei myöskään ollut oikeutta lähettää edustajaa valtiopäiville. Kaikki val-

lattu maa julistettiin Ruotsin kruunun omaisuudeksi, niin että talonpojat olivat

lähinnä kruunun vuokraviljelijän asemassa. Kustaa Vaasan ajoista lähtien kruu-

nulla katsottiin olevan ylin täydellinen omistusoikeus (dominium plenum) maa-

han koko valtakunnassa. Sen lisäksi oli erotettavissa maan hallintaoikeus tai

varsinainen omistusoikeus (dominium directum), joka antoi oikeuden ennen

kaikkea maan tuottoon, veroon eli vuokraan maasta. Perinnöllinen nautinta-

oikeus (dominium utile) puolestaan tarkoitti oikeutta asua ja viljellä maata, siis

pysyvää käyttöoikeutta. Dominium directum ja dominium utile tarkoittivat käy-

tännössä jaettua omistusoikeutta (dominium divisum, dominium minus plenum).

Omistusoikeutensa avulla kruunu saattoi luovuttaa hallinta- tai nautintaoikeu-

den aateliselle tai talonpojalle. Oppirakennelma sai viimeistellyn teoreettisen

muotonsa Ruotsissa vasta 1700-luvun alussa, mutta sitä sovellettiin käytännös-

sä jo 1500-luvulta lähtien. Vain perintötilojen talonpojilla oli dominium utilen

puitteissa oikeus pantata tai myydä tilansa. Käkisalmen läänin voittomaalla tilat

olivat kruununtiloja, jolloin dominium directum ja dominium utile olivat kruu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

54 Rajan tarkemmasta kulusta rajamerkkeineen ja välimatkoineen ks. ST V:2, 283–304; (sama
suomeksi) Korhonen 1938, 256–270 (Liite VI. ”Ruotsalaisen ja venäläisen valtuuskunnan
sopimus Käkisalmen ja Novgorodin läänien välisestä rajasta 3.8.1621”) ja lopussa olevat
rajakartat 1–6; Julku 1987. Pielisjärven Venäjän-vastaisesta rajasta myös Kilpeläinen–Hin-
tikka–Saloheimo 1954, 64–67.

55 Arvioverotus tarkoitti käytännössä sitä, että vero määräytyi kunkin tilan vuodentulon ja
varallisuuden vuosittaisen arvioinnin pohjalta. Siten vuotuinen vero vaihteli huomattavasti
mm. katojen seurauksena. Ks. lähemmin Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 191, 209;
Kuujo 1959, eritoten 74–87; AKH II (1991), 7–16; Katajala 1994(b), 80. ”[...] Länssmannen
som är och Sochne Skrifware medh en Tålfman Hwar Uthj sin byy Reesa omkringh Sochnen
och skrifwa op Hwars och eens egendom, och der effter lagligen Ransaakas och
Skattskrifwes, och Sal. bookhollaren då straxt Uthrächnade huru myky på Hwar Rubbel löpa
skulle”. S. Lång P. Brahelle, Kajaani 29.6.1667. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214.

Pielisjärvi kylineen

1600-luvulta

olevassa kartassa.

Siihen on kuvattu

muun muassa

Pielisen suurimmat

saaret ja Nurmeksen

kylässä sijainnut

luterilainen kirkko.

Lieksanjoen rannalle

on piirretty

ortodoksien tsasouna

(Ryszcapell) ja

Brahean kaupungin

paikka (Stadz rum).

Piirros on ilmeisesti

sama kuin se, jonka

Pielisjärven vouti,

Brahean kaupungin

ensimmäinen

pormestari Henrik

Ahlholm lähetti

Brahelle toukokuus-

sa 1664. Brahe oli

pyytänyt heinäkuus-

sa 1663 ”pientä

piirrosta” nähdäk-

seen, miten Brahean

kaupunki ja

talonpoikaiskylät

sijaitsivat. KA

Paikalliskartta 56.
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nun hallussa tai läänitysaikana lääninherralle luovutettuina. Alueen talonpojat

olivat periaatteessa tilan vuokraajan eli lampuodin asemassa.56

Merkittäväksi yhtenäistämispolitiikan välineeksi tuli luterilaisuus, joka sai

myös voittomaalla valtionuskonnon aseman. Luterilaisten seurakuntien perus-

tamiseen käytiin 1630- ja 1650-luvulla.57 Yksi uusista seurakunnista oli Pielis-

järvi (1639) aivan läänin pohjoisosassa. Se erotettiin Liperistä omaksi kirkko-

pitäjäkseen keskuksenaan Nurmes. Pääpaikka asetettiin luterilaisten tulomuut-

tajien keskuuteen. 1650-luvulla kirkkoherra siirrettiin Lieksaan ja Nurmes jäi

kappelikirkon asemaan. Omaksi hallintopitäjäkseen Pielisjärvi oli irtautunut

Ilomantsista jo 1600-luvun alussa.58 Voittomaan ortodoksien asemaan palataan

tuonnempana.

○ ○ ○ ○ ○ ○

56 Ks. feodaalisista omistuskäsityksistä ja maanluonnosta Jutikkala 1958, 142–152; Jutikkala
1977, eritoten 44–48; Jutikkala 1983, 34–35; Jaetusta omistusopista ja omistusoikeuden
jaollisuudesta ylipäätään Paasto 1994; Reduktiosta, feodalismista ja maanluonnosta Käki-
salmen läänissä 1600-luvun lopulla Katajala 1994(b), 81–88.

57 Ks. siitä lähemmin Laasonen 1967, 22–26.
58 Käkisalmen läänistä voittomaana ja Pielisjärven hallinnollisista olosuhteista 1600-luvun

alkupuolella Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 320–324; Könönen–Kirkinen 1975,
133; Katajala 1994(b), 71–81; Matikainen 1995, 19; Katajala–Tšernjakova 1998, 76–78;
Kimmo Katajala, ”Kuinka Pohjois-Karjalasta tuli osa Suomea? Maakuntahistoria luotaa
maakunnan muotoutumista”. Karjalainen 9.9.2001.
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”Kreivin aikaan” – Kajaanin vapaaherrakunnan kolme vuosikymmentä

(1650–1681)

Kajaanin, Kuopion ja Iisalmen pitäjistä muodostettiin 18.9.1650 perinnöllinen

suurläänitys, joka sai nimekseen Kajaanin vapaaherrakunta.59 Läänityksen saa-

jana oli Suomen silloinen kenraalikuvernööri kreivi Per Brahe. Alue kattoi

aluksi ’vain’ koko nykyisen Kainuun ja Pohjois-Savon. Pari vuotta myöhem-

min, 18.8.1652, Brahen annettiin liittää siihen vielä Salon ja Pielisjärven pitäjät,

jotka hän oli ostanut vain vähän aiemmin.60 Näin vapaaherrakunta työntyi myös

Visingsborgin kreivi,

Kajaanin vapaaher-

ra, Rydboholmin,

Lindholmenin,

Brahelinnan ja

Bogesundin herra,

Ruotsin valtakunnan

valtaneuvos ja drotsi,

Suomen kenraali-

kuvernööri sekä

Västmanlandin,

Bergslagenin ja

Taalainmaan

laamanni Per Brahe

nuorempi (1602–

1680) voimansa

päivinä. David

Beckin tunnettu

maalaus vuodelta

1650 eli samalta

ajalta kuin Kajaanin

vapaaherrakunta

perustettiin. Kuva:

Losman 1994, 86.

○ ○ ○ ○ ○ ○

59 Keskeisiä Kajaanin vapaaherrakuntaa ja senaikaista Kainuuta, Kajaania ja Pielisen Karjalaa
kuvaavia asiakirjajulkaisuja ja tutkimuksia ovat seuraavat: Tigerstedt 1849–1850; Lagus
1853; Castrén 1754; Castrén 1867; Tigerstedt 1880; Gebhard 1885; Tigerstedt 1888;
Schybergson 1889; Nordmann 1904; Nevalainen 1915; Swedlund 1936; Kilpeläinen–Hin-
tikka–Saloheimo 1954; Jokipii 1956; Jokipii 1960; Huurre 1962; Lappalainen 1972; Virran-
koski 1973; Vartiainen 1980; Manninen 1981; Keränen 1986.

60 Kristiinan Per Brahelle antama vapaaherrakirja ja immissio Kajaanin vapaaherrakuntaan,
Tukholma 18.9.1650. KA Reg.jälj. 1649–1650, 412–419v; (vapaaherrakirje kokonaisuu-
dessaan) Lagus 1853, 15–28; (vapaaherrakirja suomeksi) Vartiainen 1980, 94–98. Brahe osti
vuonna 1652 Pielisjärven Henrik Cronstiernalta, joka oli liivinmaalainen paroni ja sotako-
missaari. Cronstierna puolestaan oli saanut sen rälssikseen edellisenä vuonna. Kokkonen
1913, 20, 27; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 197–198.
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Käkisalmen läänin pohjoisosaan ja Pohjanlahden rannikolle. Salon pitäjän mu-
kana tuli myös samanniminen kaupunki, jonka Brahe itse oli perustanut vuonna
1649. Sen nimi vaihtui 3.11.1652 Raaheksi (Brahestad) samalla, kun se sai uu-
det privilegiotkin.61 Brahen Kajaanin vapaaherrakunta oli laajin koko valtakun-
nassa. Pinta-alaltaan se oli suurempi kuin esimerkiksi Tanska.62 Se oli myös
verotuotoltaan suurimpien joukossa, vaikka pääosa alueesta olikin harvaan-
asuttua erämaata itäisellä rajaseudulla.63

Valtakunnan reduktiokomission päätöksellä 6.10.1681 läänitys peruutettiin
takaisin kruunulle mainitun vuoden verot mukaan lukien.64 Vanha aristokraatti

KARTTA 3. Kajaanin vapaaherrakunta 1650–1680. Lähde: Jutikkala 1959, 38–
39 (Kartta n:o 32 ”Kreivi- ja vapaaherrakunnat 1600-luvulla”).

○ ○ ○ ○ ○ ○

61 Nordmann 1904, 288; Jokipii 1960, 10. Brahe sai Salon pitäjän allodiaalirälssikseen (= lah-
joitusmaa rajoittamattomalla perinnöllisellä oikeudella, ts. ”ikuisiksi ajoiksi”) ostamalla sen
8.5.1652 kruunulta.

62 Karonen 1999, 254.
63 Jokipii 1956, 57, 59; Virrankoski 197, 609–610.
64 Jokipii 1956, 68. Kajaanin vapaaherrakunta olisi pitänyt peruuttaa muiden Pohjanmaan suur-

läänitysten tavoin Kaarle XI:n neljännesreduktiosta 10.12.1674 antaman selityksen nojalla.
Brahe sai kuitenkin pitää sen panttiläänityksenään luovuttamalla valtiolle Bohuslänin
Orostin ja Tjörnin voutikunnissa sijainneet panttitilansa, jotka olivat hänellä panttina 30 000
riikintaalarin suuruisesta saatavasta.
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Per Brahe ei ehtinyt nähdä sitä, sillä hän oli kuollut vuotta aiemmin syyskuussa
1680 78-vuotiaana. Reduktion jälkeen ”Kajaanin lääni”, jolla nimellä Kainuuta
alettiin kutsua jo vapaaherrakunnan aikana65, liitettiin takaisin Pohjanmaan lää-
niin ja Pielisjärvi Käkisalmen lääniin. Kajaanin hallintopitäjä jaettiin vuonna
1681 kahtia Paltamon ja Sotkamon hallintopitäjiksi. Vuodesta 1647 alkaen ne
olivat toimineet jo omina kirkkopitäjinään.66 Vuoden 1685 alusta 1720-luvun
puoleenväliin saakka Pielisen Karjalan veronkanto-oikeus oli sopimuksellisesti
luovutettuna vuokraajille eli ”arrendaattoreille” kiinteää kruunulle maksettua
summaa vastaan. Välissä oli venäläinen miehitysaika 1710–1721 tai ”venäläi-
sen ylivallan aika”, kuten sitä kutsuttiin aikalaislähteissä. Pielisjärven ensim-
mäisenä arrendaattorina toimi Salomon Enberg, jota seurasi hänen veronkanto-
kirjurinsa Simon Affleck.67

Maa Maanselän, Syvärijoen ja Vienanmeren välissä

Venäjän Karjala, jota on kutsuttu myös Itä-Karjalaksi, on tavattu jakaa maantie-
teellisesti kahtia. Aunuksen Karjala on eteläisempi käsittäen Laatokan ja Ääni-
sen välissä olevan Aunuksen Kannaksen. Sen pohjoisimmat pitäjät olivat Repo-
la ja Rukajärvi. Alueen luonnollisena etelärajana toimii Syvärijoki. Repolan ja
Rukajärven pohjoispuolella levittäytyvää Venäjän Karjalaa on puolestaan kut-
suttu Vienan Karjalaksi.68 Sen on katsottu ulottuvan Vienanmeren Kantalahteen
saakka.69 Viena ja Aunus muodostavat nykyisin pääosan Venäjän federaation
alaisesta Karjalan tasavallasta, joka jakautuu 16:een hallinnolliseen osa-aluee-
seen.70

Käkisalmen läänin itäisinä rajanaapureina olivat Stolbovan rauhassa Venäjäl-
le jääneet ”Lapin seitsemän pogostaa”. Pohjoisesta lukien ne olivat Paanajärvi,
Suikujärvi, Rukajärvi, Paatene, Selki, Semsjärvi ja Lintujärvi. Oikeastaan nii-
den joukkoon olisi kuulunut myös Repolan pogosta, joka oli jäänyt Venäjälle
vuonna 1617. Aiemmin se oli kuulunut Ilomantsiin ja siten Korelan ujestiin.
Tästä muutoksesta johtuen se säilyi pitkään alueena, josta Venäjän viranomais-
ten oli vaikea saada otetta.71 Vuonna 1649 Lapin pogostat liitettiin Äänisniemen
lääniin eli Äänisen ujestiin. Sen keskukseksi tuli samana vuonna perustettu
Aunuksen kaupunki Laatokan itärannalla. Myös Kemin volosti Lapin pogos-
toiden pohjoispuolelta tuli kuulumaan siihen.72 Mainitussa volostissa sijaitsi
Kemin kaupunki eli Vienan Kemi, jonka vauraus perustui suolankeittoon, kaup-

○ ○ ○ ○ ○ ○

65 Keränen 1986, 277.
66 Keränen 1986, 266, 277.
67 Kilpeläinen-Hintikka-Saloheimo 1954, 253. Simon Affleck seurasi Salomon Enbergiä

31.1.1705 alkaen. Hänen vuokraajanaikansa päättyi 20 vuotta myöhemmin. Affleck kuoli
Lieksassa 9.5.1725. Sama, 257; Saloheimo 1980, 282; Kokkonen 2000, 39–40.

68 Jauhiainen 1982, 251.
69 Kirkinen 1983, 76. Matti Pöllä on kuvannut seikkaperäisesti Vienan perhelaitosta vuosilta

1600–1900. Ks. Pöllä 2001(a).
70 Jauhiainen 1982, 252. Venäjän Karjalan luonnonmaantieteestä myös Raivo 1998, 18–21.
71 Katajala–Tšernjakova 1998, 60, 62–63.
72 Kirkinen 1994, 147; Pöllä 2001(a), 132.
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KARTTA 4. Käkisalmen läänin voittomaa ja Venäjän Karjala Ruotsin suurvalta-
ajan loppupuolella. Karttapohja: Tšernjakova 1994, 228.
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paan ja kalastukseen. Kaupungissa oli sotilaallinen tukikohta.73 Muita Vienan-
meren rannikon eli ”Pomoren” kaupunkeja 1600-luvulla olivat Suiku ja Suma.
Vienan pohjoispuolisesta ”Villistä Lapista” ja Kuolan niemimaasta oli vuoteen
1597 tultaessa muodostettu Kuolan lääni.74

Tsaari Pietari I:n uudistaessa maansa hallintoa 1710-luvun lopulla Vienan
Karjala Repolan ja Rukajärven pohjoispuolelta luettiin Vienanmeren rannikkoa
myöten vastaperustettuun Arkangelin eli Vienan lääniin, jonka keskuksena toi-
mi hallinto- ja kauppakaupunki Arkangeli (perustettu 1584). Muu osa Aunuk-
sen läänistä säilyi entisellään sillä muutoksella, että uudeksi pääkaupungiksi
tuli vuonna 1703 perustettu Petroskoi.75

Maantiede sekä rajat ja rajaseudut

Omat vaikutus- ja nautintareviirit on tiettävästi aina rajattu jollakin tavalla. Ra-
jaa on kunnioitettu, mutta kilpailtaessa elämisen ehdoista rajaa osoittavia merk-
kejä on myös tuhottu.76 Rajoihin on liitetty monia tunteenomaisia merkityksiä,
kuten eksotiikkaa ja jännitystä, jopa pelkojakin. Niin on ollut erityisesti Suo-
men ja Venäjän välisellä valtakunnanrajalla. Vaikka se on monesti yhdistänyt (<
rauhanomainen vuorovaikutus, helposti ymmärrettävä kieli puolin ja toisin sekä
sukulaissiteet), niin silti eritoten uskonnon erilaisuus on tehnyt itärajasta jyrkän
ja ajoittain jopa torjuvan elementin.77

Rajoihin liittyvää problematiikkaa on luonnollisesti tutkittu paljon varsinkin
maantieteen puolella. Viimeisten vuosikymmenien ajan sen puitteissa on elänyt
uusi kriittinen geopolitiikan tutkimus, jonka keskeisiä kysymyksiä on ollut niin
rajojen konstruointi kuin myös se tapa, miten ’me’ erotamme itsemme ’toisis-
ta’.78 Rajakäsitteitä on puolestaan tarkasteltu eritoten poliittisen maantieteen
piirissä. Rajamääritelmiä  on hahmoteltu kaikkiaan neljä. Ensimmäisenä on väl-
jä käsite ”frontier”, jolla tarkoitetaan vyöhykemäistä kahden valtion välistä po-
liittista rajaa. Osuvampi määritelmä olisi ehkä ”epämääräinen rajaseutu” (esi-
merkiksi Venäjän ja Ruotsin välinen raja 1600-luvulla). Termiä on käytetty
myös puhuttaessa jonkin maan asutun ja asumattoman osan välisestä rajasta.
Toisaalta on olemassa käsite ”boundary”, jolla kuvataan eksaktia rajaviivaa tai -lin-
jaa. Kolmas käsite on ”border”, jolla tarkoitetaan joko rajaa tai sen välittömässä
läheisyydessä olevaa aluetta. Joka tapauksessa se on käsitteellisesti selvempi

○ ○ ○ ○ ○ ○

73 Kirkinen 1970, 113–115.
74 Kirkinen 1970, 47; Kirkinen 1994, 147; Katajala–Tšernjakova 1998, 63.
75 Sihvo 1994, 178–179.
76 Esim. Sotkamon käräjillä valitettiin helmikuussa 1688 sitä, kuinka ”venäläiset” olivat kaata-

neet maahan vanhoja rajamerkkejä ja myös polttaneet niitä. Sen vuoksi anottiin niiden uu-
delleen pystyttämistä ”Kuninkaallisen Majesteetin kustannuksella”. Smo tk. 4.2.1688, 97.
KA rr25 / ES 2037. Myös Erik Castrén kertoo 1700-luvun puolivälissä samankaltaisesta toi-
minnasta. Hänen mukaansa venäläiset olivat ”aiemmin” tahallaan tuhonneet enimmäkseen
kaikki vanhat rajamerkit. Siten he olivat koettaneet vallata Ruotsille kuulunutta maata
”yhden metsämaan toisensa jälkeen”. Castrén 1754, 10.

77 Rytkölä 1995, 4.
78 Paasi 1995(a), 28–29.
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määritelmä kuin epämääräinen ”frontier”. Neljäntenä on ”borderland”, joka on

eräänlainen siirtymävyöhyke, jonka sisällä varsinainen rajalinja (boundary) on.

Usein näitä käsitteitä käytetään myös päällekkäin ilman tarkkaa rajausta.79

Sosiologi Anthony Giddensin mukaan meni pitkään ennen kuin varsinaisiin

’oikeisiin rajoihin’ päästiin. Prosessi alkoi absolutististen valtioiden80 synnystä

1500-luvulla, ja se toimi eräänlaisena siirtymävaiheena perinteisestä valtiosta

kansallisvaltioon. Absolutismiin – tai esimoderniin valtioon – liittyi sisäinen

vakiintuminen ja lujittuminen hallintokoneiston, oikeuslaitoksen, talouden ja

sotalaitoksen alalla. Samalla alkoi myös rajaseutujen (frontiers) asteittainen

muuntuminen kohti rajoja (borders). Tavoitteena oli ohjaileva valtiosysteemi,

jossa yritettiin määrittää valtioiden rajat luonnonrajojen (”luonnolliset rajat”)

mukaan, koska haluttiin suojaa vihollista vastaan ja koska se oli hallinnollisesti

tarkoituksenmukaista.81 Täyssinän rauhan rajat Kainuun osalta ovat tässä suh-

teessa hyvä esimerkki ”luonnollisista rajoista”. Tähän siirtymävaiheeseen liittyi

myös keskittyvän valtiokoneiston haparoivat yritykset kontrolloida rajakaup-

paa ja -liikennettä.

Ruotsi(-Suomen) ja Venäjän välinen raja oli pikemminkin raja-alue kuin ek-

sakti, kontrolloitu, moderni ja periaatteessa ylittämätön rajaviiva. Suomen ja

Venäjän välillä ei nähty vielä 19. vuosisadallakaan olevan selkeää rajaa. Suo-

men tultua autonomiseksi osaksi Venäjää rajasta tuli lähinnä muodollinen tulli-

raja, joka osoitti Suomen pyrkimystä territoriaaliseen tilan kontrolliin, ei niin-

Miinoan kuulu

rajakivi vuodelta

1596. Vielä tänäänkin

se täyttää vuosisatais-

ta rajamerkin

virkaansa. Moni

kareliaani kulki sitä

kautta ja ikuisti kiven

joko kirjallisesti tai

kuvallisesti.

Kuva: I. K. Inha

1894. SKS.

○ ○ ○ ○ ○ ○

79 Paasi 1995(a), 33; Paasi 1995(b), 25–26.
80 Valta keskitetty monarkille.
81 Giddens 1989, 89–90; esimodernin valtion syntymisestä ja ilmenemisestä Ruotsissa Ylikan-

gas 1999, 51–52, 88.
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kään selvästi ilmaistuun rajaamiseen tai poissulkemiseen. Venäjään liittämisen

yhteydessä puolustustarkoituksessa tapahtunut rajavartiointi lakkasi, mutta ra-

jan yli liikkumiseen tarvittiin edelleen passi. Suomi oli valtio, jolta kuitenkin

puuttui oma ulkopolitiikka ja monet muut itsenäisen valtion tunnukset ja sym-

bolit. Suomella institutionalisoitumisen edellytykset täyttyivät vasta vuonna

1917 itsenäistymisen myötä. Nykyaikainen tehokas rajojen vartiointi alkoi pian

vuonna 1919, jolloin rajavartiolaitos perustettiin. Jo sitä ennen ihmisten ja tava-

roiden liikkumista koetettiin säädellä ja valvoa, mutta mahdollisuudet tiukkaan

kontrolliin olivat vielä liian vähäiset.82

Rajojen merkitys korostuu erityisesti nationalismin yhteydessä, koska vii-

meksi mainittu vaatii perustakseen territorion. Nationalismin perusidea on näh-

ty rajojen suhteen kaksisuuntaisena. Toisaalta se katsoo rajoilta sisäänpäin in-

tegroidakseen kansakunnan ja sen perustana olevan territorion. Toisaalta se kat-

soo ulospäin erottaakseen kansankunnan ’toisista’.83 Rajojen merkitys korostuu

siinä, että kollektiivisia identiteettejä tuotetaan juuri rajojen ja rajausten sosiaa-

lisen konstruoinnin kautta.84 Rajojen ja rajaseutujen merkitys ja olosuhteet vaih-

televat kansallisvaltioiden koosta, poliittisista suhteista ja kehityksen asteesta

sekä etnisestä, kulttuurisesta ja kielellisestä muodostuksesta riippuen.85

Yhdysvaltain ja Meksikon välistä rajaseutua Arizonan yliopistossa tutkinut

professori Oscar J. Martinez on luonut nelikohtaisen typologian vuorovaikutuk-

sen illustroimiseksi:

1. Vieraantuneet rajaseudut (alienated borderlands)
Jännitys on vallalla (< sota, poliittiset riidat, voimakas nationalismi, ide-
ologinen tai uskonnollinen vihamielisyys, kulttuurinen erilaisuus ja
etninen kilpailuasetelma). Raja on käytännössä suljettu, ja vuorovaiku-
tus rajan yli puuttuu joko kokonaan tai melkein täysin. Jännityksentäy-
teinen ilmapiiri haittaa paikallisen väestön pyrkimyksiä viettää normaa-
lia elämää. Kummankin maan asujaimisto kohtelee toista muukalaisena.
Aina läsnä oleva laajamittaisen väkivallan mahdollisuus pitää raja-alueet
harvaanasuttuina ja alikehittyneinä. Tästä ovat esimerkkeinä Englannin
ja Skotlannin raja 1400–1500-luvulla ja Yhdysvaltain ja Meksikon raja
suurimman osan 1800-lukua.86

2. Rinnakkain elävät rajaseudut (co-existent borderlands)
Vihamielisissä suhteissa olevat naapurivaltiot alkavat haluta oloihinsa
vakautta. Yksi skenaario tässä kohdassa on, että vakavat riidat on juuri
ratkaistu, niin että suhteiden luominen on mahdollista, mutta ei olla vielä
siinä pisteessä, että merkittävä vuorovaikutus rajan yli olisi mahdollista.
Raja on kuitenkin melko lailla avoin sallien rajoitetun kahdenvälisen
vuorovaikutuksen kehityksen. Kummankin maan asujaimisto kohtelee
toista satunnaisena tuttavanaan. Joka tapauksessa kyseessä on vaihe, jos-
sa konfliktien tuomasta katkeruudesta aletaan vähitellen siirtyä pois.87

○ ○ ○ ○ ○ ○

82 Paasi 1995(a), 36; Rytkölä 1995, 34–35.
83 Paasi 1995(a), 29.
84 Paasi 1995(a), 31.
85 Martinez 1994, 1; Paasi 1995(a), 29–30.
86 Martinez 1994, 2 ja 3 (figure 1.1).
87 Martinez 1994, 2–4 (”figure 1.2” mukaan lukien).
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3. Toisistaan riippuvaiset rajaseudut (interdependent borderlands)
Stabiliteetti vallitsee suurimman osan aikaa. Intensiivisten taloudellisten
ja sosiaalisten kontaktien seurauksena raja-alueiden välille syntyy keski-
näinen riippuvuussuhde. Mahdollistavina tekijöinä toimivat myös vakaa
kansainvälinen ilmapiiri poliittisissa suhteissa ja suopea taloudellinen il-
masto. Mitä enemmän taloudellisia ja inhimillisiä resursseja virtaa rajan
yli, sitä enemmän kaksi taloutta liittyvät rakenteellisesti toisiinsa. Lop-
putuloksena on molemmille osapuolille hyödyllinen taloussysteemi. To-
sin hallitsevana piirteenä on yleensä asymmetrinen riippuvuussuhde,
jossa toinen osapuoli on toista vahvempi ja jossa toinen käyttää heikom-
man osapuolen raaka-aineita ja työvoimaa hyväkseen. Rajaseudun asuk-
kaat jatkavat ystävällisiä ja yhteistoiminnallisia sosiaalisia suhteitaan,
niin että vuorovaikutus alkaa näkyä myös poikkikulttuurisesti. Keskinäi-
sen riippuvuussuhteen aste riippuu kuitenkin kumppanusten kansallisis-
ta intresseistä. Erilaiset ongelmat (muuttoliike, salakuljetus) pakottavat
valvomaan rajaa huolella.88

4. Integroituneet rajaseudut (integrated borderlands)
Stabiliteetti on vahva ja pysyvä. Kummankin maan talous on käytännöl-
lisesti katsoen sulautunut yhteen. Nationalismi on väistynyt antaen tilaa
uudelle kansainväliselle ajattelulle, jossa tähdennetään rauhanomaisia
suhteita ja elintason parantamista. Rajan yli on rajoittamaton ihmisten ja
tavaroiden liike, kun kaikki poliittiset erot ja olemassa olleet esteet on
eliminoitu esimerkiksi kaupan alalta. Rajaseudun asukkaat käsittävät it-
sensä yhden sosiaalisen systeemin jäseniksi. Ideaaliolosuhteina sille
nähdään, että yhteiskunnat olisivat samantasoisia kehitykseltään, jotta
suhteesta muodostuisi tasa-arvoinen.89

Martinez jakaa rajaseutumiljööt vielä kahteen pääryhmään: kansalliset rajaseu-

dut (national borderlands) ja valtioiden rajat ylittävät rajaseudut (transnational

borderlands). Ensiksi mainitulla tarkoitetaan sellaisia, joissa kontaktit rajan yli

ovat vähäisiä tai pinnallisia. Viimeksi mainitussa kontaktit ovat sitä vastoin mer-

kittäviä ja vuorovaikutuksen tuomia mahdollisuuksia haetaan aktiivisesti. Yh-

teydet ovat siinä määrin voimakkaita, että ulkomainen vaikutus alkaa näkyä

myös kulttuurin alalla, muun muassa ideoiden, tapojen, traditioiden ja instituu-

tioiden omaksumisena. Molemmat ryhmät jaetaan vielä alaryhmiin paikallisten

olosuhteiden mukaan.90

Tutkimustehtävä

Tässä väitöskirjatutkimuksessa keskitytään lähinnä neljään pääkysymykseen:

kulkuteihin Kainuun ja Pielisen Karjalan sekä Venäjän Karjalan välillä, rajarau-

hainstituutioon, rajakauppaan ja edelliseen läheisesti liittyneeseen maakaup-

paan. Monien muiden kysymysten selvittäminen olisi mielenkiintoista ja ken-

○ ○ ○ ○ ○ ○

88 Martinez 1994, 3 (figure 1.3) ja 4–5.
89 Martinez 1994, 3 (figure 1.4) ja 5.
90 Martinez 1994, 6–8.
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ties hyödyllistäkin, mutta rajaan ne pois, ettei työ paisuisi liian laajaksi. Tutki-

muksen otsikossa esiintyvä kontaktin käsite on hyvin laaja. Siihen kuuluisi

myös ilmiö nimeltään karkulaisuus (nälkää, rikosta, sotaväenottoja ja veroräste-

jä paenneet).91 Sellaista käsitettä kuin laillinen maastamuutto/siirtolaisuus ei

tunnettu vielä 1600-luvulla. Itärajan yli joko tilapäisesti tai pysyvästi siirtyneet

olivat kaikki karkureita, puolin ja toisin. Kenties sopivan tilaisuuden tullen pa-

laan kysymykseen myöhemmin.

Tarkastelu tapahtuu lähinnä 63 vuoden mittaisen jakson puitteissa, joka alkaa

Kajaanin vapaaherrakunnan perustamisesta vuonna 1650. Läänitysaika on eri-

tyisen mielenkiintoinen ajanjakso vuorovaikutuksen näkökulmasta. Pian sen

jälkeen kun Brahe oli saanut läänityksensä, hän perusti sinne kaksi kaupunkia,

Brahean ja Kajaanin. Niillä oli tärkeä tehtävä muun muassa Venäjän-kaupan

vuoksi. Vuosina 1656–1658 käytiin Kaarle X Kustaan Venäjän-sota, jonka jäl-

keen alkoi pitkä suojasäävaihe Ruotsin ja Venäjän ulkopoliittisissa suhteissa.

Siitä muodostui Kainuun ja Pielisen Karjalan asutuksen kannalta merkittävä

kasvukausi, mutta se oli myös vilkkaan rajakaupan aikaa. Läänityksellä toimi-

neet viranomaiset tuottivat hyvin monipuolisen ja rikkaan lähteistön, jota käyte-

tään kaikilta osiltaan tässä tutkimuksessa. Vakiintuneesti ”kreivin ajalla” on

ymmärretty vain Brahen toimintavuodet Suomen kenraalikuvernöörinä. Tässä

yhteydessä termiä käytetään kuitenkin vuoteen 1681 saakka, jolloin Kajaanin

vapaaherrakunta palautettiin isossa reduktiossa takaisin kruunun suoraan hal-

lintaan ja nautintaan. Läänitysaika oli 1650-luvun lopun sotaa, 1660-luvun puo-

lenvälin lyhytaikaista protestointia ja mellakointia92 ja usein toistuneita kato-

vuosia (< ”pikku jääkausi”) lukuun ottamatta kaikin puolin ’onnellista ja otol-

lista aikaa’. Siten ”kreivin aika” -käsitteen ulottaminen paikallisessa mielessä

1680-luvun alkuun on mielestäni täysin perusteltua. Eritoten Pielisjärven osalta

on havaittavissa selvä kontrasti läänitysajan ja sitä pian seuranneen veronvuok-

rauskauden välillä.

Tarkastelu päättyy vuoteen 1712, jolloin Kainuussa käytiin niin kutsuttu

”sarkasota”, joka rikkoi äkillisesti ja väkivaltaisesti rajaseudulla pitkään vallin-

neen rauhan. Tosin sopu oli alkanut rakoilla jo muutamaa vuotta aiemmin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

91 Pentti Virrankoski mainitsee Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista 40 tapausta, joissa karattiin
Venäjälle. Niistä puolet oli juuri Kajaanin läänistä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta
kyseessä oli ajan katsomusten mukaan vakaviin rikoksiin syyllistyneistä, kuten aviorikko-
jista ja miehen tappajista. Karkaaminen oli helppoa rajan tuntumassa, ja tarkoituksena oli
luonnollisesti karata ruotsalaisen rankaisukoneiston ulottumattomiin. Virrankoski 1973,
112. Uutta mielenkiintoista tietoa karkulaisuudesta tarjoaa Anu Koskivirran väitöskirja.
Siinä hän esittää, että vielä Ruotsin vallan viimeisinä vuosikymmeninä Ilomantsin, Kiteen,
Liperin, Pielisjärven ja Tohmajärven pitäjissä karkaaminen oli korkealla tasolla: vuosina
1748–1807 yli viidenneksessä (n=26) henkirikosprosesseista ainakin yksi pääsyytetyistä
pakeni. Pohjois-Savossa vastaava määrä oli vain kahdeksasosa. Koskivirta selittää Pohjois-
Karjalan huimia lukuja itärajan läheisyydellä (> karkaaminen oli helppoa) ja sillä, että
virallinen kontrolli toimi alueella heikosti. Hänen mukaansa karkaaminen olikin keskeinen
osa ”paikallista kansanomaista strategiaa” välttää rikosta seuraava rangaistus. Koskivirta
2001, 200–205, 222–226 ja liite IV:7. Itärajan piirissä ilmennyttä karkulaisuutta voi perus-
tellusti kutsua traditioksi rajakaupan ja rajarauhainstituution tavoin.

92 Ks. niistä lähemmin Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 211–213; Jokipii 1960, 217–
220.
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Sarkasodassa, joka on nähtävä yhtenä episodina suurta Pohjan sotaa, ei niin-

ikään ole mielenkiintoista itse sen kulku, vaan tapahtumasarja, mikä johti konf-

liktiin ja myös se, miten kriisistä päästiin ulos. Muuten rajauksesta on todettava,

että se on monissa kohdissa – sekä aikarajauksen että myös tutkittavan alueen

puitteissa – enemmänkin väljä kuin tiukka. Esimerkiksi venäläiskaupan yhtey-

dessä tutkimuskysymystä on suorastaan mahdotonta tarkastella ahtaitten ra-

jausten puitteissa.

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä nostan esiin keskeiset kulkureitit, joita

käytettiin liikuttaessa rajan yli joko Vienanmereltä Pohjanlahdelle tai toiseen

suuntaan tarkasteltavan alueen muodostamissa puitteissa. Aluksi katson raja-

liikennettä Pielisen Karjalan osalta, lähinnä Lieksasta rajan yli kulkeneita

kulkureittejä ja niiden merkitystä. Tässä yhteydessä on tarkoitus tarkastella

myös Nousia Venäläisen vuonna 1556 kuvaamaa vesitietä Lieksasta Vienan-

merelle. Entä toinen vanha väylä Laatokalta Ouluun, jota tutkimuksessa on kut-

suttu ”karjalaisten suureksi pohjantieksi” ja joka kulki Pohjois-Karjalan halki

Kainuuseen ja Oulujoen vesistöön. Mikä sen merkitys oli 1600-luvulla? Mikä

maaliikenteen rooli oli ylipäätään, entä talviliikenteen? Suurin painopiste esi-

tyksessä on kuitenkin Kainuulla, jonka kautta keskeiset Vienanmeren ja Pohjan-

lahden piirin väliset kulkureitit kulkivat. Pyrin esittämään kulkureitit tarkoin,

koska niitä ei koskaan aiemmin ole kuvattu kootusti. Seikkaperäinen tarkastelu

on myös sikäli perusteltua, että kyseessä ovat keskeisimmät Venäjän ja Ruotsin

välisistä reiteistä. Ne johtivat venäläiskaupan tärkeisiin keskuksiin Kajaaniin ja

Ouluun, mutta myös eteenpäin muihin Pohjanlahden ympäristön kauppapaik-

koihin. Kainuuta käsittelevässä osassa käyn läpi lukuisat reittivaihtoehdot, jotka

käyttivät joko pohjoisempaa Hyrynsalmen tai eteläisempää Sotkamon vesi-

reittiä. Viimeiseksi aion tarkastella sitä, mitä reittejä pitkin liikuttiin Vienan

Karjalassa ja Aunuksen pohjoisosassa.

Toisena tärkeänä tutkimuskysymyksenä on rajaseudun omintakeinen kriisin-

hallintatapa – rajarauhat. Kyse on pitkäkestoisesta vakiintuneesta tavasta, min-

kä vuoksi käytän nimitystä rajarauhainstituutio tai rajarauhatraditio. Ajallisesti

ja paikallisesti tarkastelu tapahtuu laajoissa raameissa: Pudasjärven ja Kuusa-

mon korkeuksilta Ilomantsiin saakka. Koko siltä alueelta on mainintoja rajarau-

hojen solmimisesta rajantakaisten venäjänkarjalaisten kanssa.93 On kuitenkin

syytä korostaa, ettei rajarauhatraditio ollut luonteenomainen piirre yksinomaan

Venäjän-vastaiselle itärajalle. Tapa tunnettiin myös Tanska(-Norjan) vastaisella

rajalla. Sen vuoksi aion katsoa myös sitä suuntaa löytääkseni yhteneväisyyksiä,

eroja ja ominaispiirteitä itärajan rajarauhoihin nähden. Rajarauhoja/talonpoi-

kaisrauhoja, samoin kuin rajakauppaa, kohtaan on Ruotsissa tunnettu jo pitkän

○ ○ ○ ○ ○ ○

93 Käkisalmen läänin tuomiokirjoista koottu kortisto (”TUOKKO”) antaa hakusanalla ”raja-
rauha” yhden tuloksen. Ks. http://www.narc.fi/ma/tma/kaki/hs/sana250.htm. Sen mukaan
ko. asian olisi pitänyt olla esillä Sakkolan käräjillä 19.–20.9.1690 (KA gg9: 180v–182v / ES
1798). Mainituilla tiedoilla löytyvässä jutussa käsitellään kylläkin vain Sakkolan pitäjän
Naisniemen ja Muolaan pitäjän Päiväkiven välistä riidanalaista rajaa rajankulun ja raja-
merkkien näkökulmasta. Asiassa vedotaan mm. rajakomissaarien kirjeeseen 11.8.1595 ja
vuodelta 1320 olleeseen rajakirjeeseen. Jutussa ei sitä vastoin ole mitään puhetta Ruotsin ja
Venäjän välisen valtakunnanrajan yli solmitusta rajarauhasta.
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aikaa kiinnostusta. Voisipa jopa sanoa, että mielenkiinto on ollut suurempaa

kuin Pohjanlahden toisella puolella vastaaviin ilmiöihin. Itärajan puitteissa ta-

pahtuvassa tarkastelussa liikun ajallisesti 1500-luvun lopun ”rappasodista”

Suomen sotaan 1800-luvun alussa. Pääpaino tulee kuitenkin olemaan kahdessa

konfliktissa: Kaarle X Kustaan Venäjän-sodassa 1656–1658 ja suuressa Pohjan

sodassa 1700–1721. Keskeisiä tutkimusongelmia ovat ’miten’, ’miksi’ ja ’mi-

tä’. Miten rajarauhat solmittiin ja miten niitä ylläpidettiin? Miksi rajarauhoja

solmittiin, ja kenen intressissä ne ylipäätään olivat? Mitä rajarauhat pitivät sisäl-

lään? Jos pääkysymyksiä täsmennetään vielä alakysymyksiksi, niin mikä rooli

keskittyvällä valtiokoneistolla oli rajarauhoja solmittaessa. Miten paikalliset

yhteisöt muuten toimivat ja reagoivat ulkoapäin tulleeseen uhkaan? Mitä inter-

aktiota paikallisyhteisöllä ja sitä hallinneilla kruunun edustajilla oli? Rajarauha-

osuus tulee sisältämään myös varsin paljon tapauskuvausta paikallisten olosuh-

teiden ja puitteiden ymmärtämiseksi. Yhtenä esimerkkinä voi nostaa Solo-

vetskin luostarin ja sen merkityksen rajarauhoissa ja -kaupassa. Suuren Pohjan

sodan kohdalla on mahdotonta ohittaa ”sarkasotaan” liittyvää tapahtumavyyh-

teä, jossa keskeiseksi henkilöksi nousee Hilippa Simonpoika, venäjänkarjalai-

nen kauppamies, kansantarinoiden myyttinen hahmo.

Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan yhteydessä nostan tarkastelun piiriin myös

Pielisjärveltä Venäjälle paenneet ortodoksit. Ortodoksien siirtymistä Venäjälle

on katsottu jo lukuisissa tutkimuksissa. Sen sijaan sitä, miten Brahe näki orto-

doksitalonpoikiensa karkuruuden ja miten hän toimi sen suhteen, ei ole aiem-

min käsitelty. Näyttäisi siltä, että Brahen esittämä ratkaisu karkuruusongelmaan

ilmeni sittemmin myös laajemmissa puitteissa.

Kolmantena tarkastelussa on itärajan yli käyty rajakauppa. Siltä osin tarkas-

telen ensimmäiseksi ”kaupan suuria kuvioita”, joilla tarkoitan Venäjän ja Länsi-

Euroopan välistä kauppaa, joka kulki Pohjoista Jäämerta käyttäen. Se on saanut

ihmeteltävän vähän huomiota osakseen suomalaisessa historiankirjoituksessa,

vaikka Ruotsin suurvalta-ajan idänpolitiikalla oli selvä pyrkimys ottaa Luoteis-

Venäjän ja Länsi-Euroopan välinen kauppa kontrolliinsa. Toinen keskeinen ky-

symys on, miten Ruotsi suhtautui tähän kauppakuvioon ja mitä keinoja sillä oli

käytettävissään. Kolmantena tarkastelukohtana on venäläisten Ruotsissa har-

joittama kauppa ja miten sitä säädeltiin. Neljänneksi tarkastelen markkinoiden

merkitystä rajakaupan ohjaamisen välineenä. Kyse oli jo vanhasta keinosta, jota

oli sovellettu jo 1500-luvulla. Brahe toi sen sitten 1600-luvun puolivälissä Ka-

jaanin vapaaherrakuntaan. Viimeiseksi, edelliseen liittyen, nostan yksityiskoh-

taiseen tarkasteluun Kajaanissa käydyn kaupan. Sieltä on säilynyt harvinaisen

edustava sarja pikkutulliluetteloita (n=15) alkaen kesämarkkinoista 1654 ja

päättyen vuoteen 1680. Ne kuvaavat rajaseudun kauppaa yksittäisen kaupun-

kiin tuodun tavaran tarkkuudella – kertoen samalla myös kaupansuunnista ja

kaupankävijöistä. Mitä tavararyhmiä Kajaaniin tuotiin ja mitä tavaraa ne pitivät

sisällään?

Neljäntenä – ja samalla viimeisenä – tutkimuskysymyksenä nousee esiin ra-

jakaupan luvaton ulottuvuus – maakauppa. Ensinnäkin, mitä maakaupalla ym-

märrettiin ja missä muodossa sitä harjoitettiin? Käkisalmen läänissä kaupan-

käynnin perinne eli vanhastaan voimakkaana. Se jatkui elinvoimaisena myös



I R R AL L A A N   O L E V A T   L A N G A T     41

läänitysaikana ja sen jälkeenkin toimeentuloon ja rajakauppaan kytkeytyen.

Vuonna 1684 maakauppa lopulta vapautettiin Käkisalmen pohjoisessa läänissä.

Mutta miksi? Asetan vuosina 1677–1680 Kajaanissa käyneet ’ruotsit’ (n= 1 341)

’suurennuslasin alle’ tarkasteltaviksi käyntikertojensa, tavaraeriensä ja myös

maksamansa pikkutullin pohjalta. Lähteinä ovat pikkutulliluettelot. Tätä mene-

telmää käyttämällä koetan seuloa maakauppiaat esiin. Paikallisten viranomais-

ten ja oikeusistuinten suhtautuminen laissa ja plakaatteissa kiellettyä maakaup-

paa kohtaan vaihteli. Mutta miten? Käteistä rahaa liikkui huomattavia määriä

niin rajan tuntumassa kuin sen ylikin. Varallisuuden keskittymistä – ja ylipää-

tään rahatalouden roolia – aion tarkastella muun muassa omaisuusrikosten ja

velkasuhteiden valossa. Viimeisinä kaupankäyntiin liittyvinä kysymyksinä ovat

ruotsalaisen kuparirahan vienti Venäjälle, venäläisen rahan asema Ruotsin puo-

lella sekä velkaliike rajan yli.

Eräistä keskeisistä henkilöistä rakennan henkilöbiografian. Pyrin näin porau-

tumaan entistä syvemmälle tarkastelemaani asiaan ja kaivamaan sieltä esiin to-

delliset lähtökohdat, ominaispiirteet ja intressit. Lähestymistapaa voi kutsua

niin mikrohistoriaksi tai mikrotason tutkimukseksi.

Esitetyt kysymykset ja niihin tutkimusprosessin aikana saadut vastaukset ei-

vät kaikilta osiltaan ole uusia. Niihin on silti kajottu siinä toivossa, että lähteistä

olisi löydettävissä vielä jotakin uutta aiemmin julkaisematonta tietoa. Monien

aiempien tutkimustulosten välillä on ollut myös ristiriitaa. Asiat ja tapahtumat

esitetään lähinnä alkuperäislähteiden pohjalta. Valittua tutkimusteemaa voi pi-

tää nykyhetkestä katsottuna relevanttina, kun itärajan avauduttua vuorovaikutus

Suomen ja Venäjän välillä on kasvanut huomattavasti lähialueyhteistyön, kau-

pan, matkailun ja muuttoliikkeen merkeissä. Tutkimus tarjoaakin hyvän vertai-

lukohdan tähän päivään historiallisessa perspektiivissä.

Tutkimuksen sivuilla mainitaan kolme henkilöä erityisen usein: Per Brahe

nuorempi, Salomon Enberg ja Simon Affleck. Heistä ensiksi mainittu on syytä

nostaa tämän jälkeen lähempään tarkasteluun. Kahteen viimeksi mainittuun

palataan varsinaisten käsittelylukujen yhteydessä.

Per Brahe nuorempi, mies ruotsalaisen aristokratian huipulta

Per Brahe nuorempi eli vuosina 1602–1680. Hän oli kreivi, vapaaherra ja valta-

neuvos – kaikki kolme yhdessä ja samassa persoonassa. Hän kuului kiistatta

ruotsalaisen aateliston ylätasoon, aristokratiaan, jonka käsissä Ruotsin poliitti-

nen ja taloudellinen valta oli. Hänen isänsä Abraham Brahe oli toiminut valta-

neuvoksena omana elinaikanaan. Samoin hänen isoisänsäkin Per Brahe van-

hempi sen lisäksi, että hän oli kreivi, drotsi ja eräänlainen ideologiaristokraatti.

Perhe oli läheistä sukua Ruotsin kruunua hallinneille Vaasoille. Osittain sen

vuoksi Brahet korotettiin kreivilliseen arvoon aivan ensimmäisten joukossa

Eerik XIV:n kruunajaisissa 1561.

Sukujuuriensa ja perheensä kautta Per Brahe nuorempi oli keskeinen toimija

ruotsalaisen vallankäytön ytimessä. Brahet kuuluivat niihin seitsemään perhee-

seen (Banér, Bielke, Brahe, De la Gardie, Horn, Oxenstierna ja Stenbock), jotka
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olivat kuin herneenvarret kietoutuneet toisiinsa.94 Kaikki nämä seitsemän per-

hettä olivat avioliittojen kautta läheisessä yhteydessä keskenään.95 Per Brahe

nuoremman kohdalla piirre näkyi sikäli, että hänen ensimmäinen vaimonsa oli

Stenbock ja toinen De la Gardie.

Per Brahe nuorempi oli elinaikanaan myös Ruotsin suurin maanomistaja ja

yksi valtakunnan selväpiirteisimmistä aristokraateista. Peter Englundin luon-

nehdintaa lainaten häntä voi kuvata itsepäiseksi ja hankalaksikin sekä ankaran

konservatiiviseksi. Hän oli myös täynnä säätykeskeisiä ajatuksia aatelin oikeuk-

sista. Hän kannatti vakaumuksellisesti yhteiskuntaa, jossa oli selvät säätyerot

ihmisten välillä.96

Aristokraattisuuteen liittyen hän tiesi hyvin myös asemaansa kuuluvat vel-

vollisuudet. Hän oli kiitettävin ominaisuuksin varustettu virkamies: pätevä ja

hyvin sivistynyt, uuttera ja velvollisuudentuntoinen sekä lakiin nojaava.97 Hä-

nen uransa kohokohtia olivat seuraavat etapit: nimitys valtaneuvokseksi (1630),

Suomen kenraalikuvernööri98 kaksi eri kertaa (1637–1640 ja 1648–1654),

drotsi eli valtakunnan ylin oikeusviranomainen99 ja Svean hovioikeuden presi-

dentti (1641–) ja siinä ominaisuudessa kaksi kertaa holhoojahallituksen jäsen

(Kristiinan ollessa vielä alaikäinen 1641–1644 ja Kaarle XI:n aikana 1660–

1672). Yhtenä suurvalta-ajan Ruotsin korkeimmista ja vaikutusvaltaisimmista

hahmoista hän tuli tuntemaan hyvin itärajan tuntumassa sijainneiden alueiden

epäkohdat, mutta myös siellä piilleet mahdollisuudet.100

Suomessa Brahen nimellä on perinteisesti ollut myönteinen muisto. Toimies-

saan kenraalikuvernöörinä hän perusti Turun akatemian, kehitti kaupunkilaitos-

ta ja järjesti postilaitoksen valtakunnan intressejä ajatellen – unohtamatta silti

omiaankaan. Brahen suomalaisten keskuudessa nauttima arvostus näkyy muun

muassa siinä, että hänen pronssiin valetut piirteensä tähyävät tänäkin päivänä

neljän kaupungin, Kajaanin, Lieksan, Raahen ja Turun, nykymenoa. Hänellä

onkin tällä maaperällä enemmän patsaita kuin kenelläkään muulla säätyvel-

jellään ruotsalaisesta aristokratiasta. Kotimaaperällään hänet on katsottu vain

yhdeksi monista Ruotsin suurvalta-ajan hahmoista.

○ ○ ○ ○ ○ ○

94 Kajaanin vapaaherrakunnan hopmanni Samuel Lång käytti metaforaa ’herneenvarsi’ pu-
huessaan läänityksen maallisessa ja kirkollisessa virkakunnassa vahvasti vaikuttaneesta
Cajanus-suvusta. S. Lång P. Brahelle, Kajaani 16.2.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR
213. Vertaus sopii hyvin myös seitsemään ruotsalaiseen aristokraattiperheeseen samana ai-
kana.

95 Englund 1989(b), 12–13; Englund 1996, 369.
96 Englund 1989(b), 41, 260 (nootti 93); Englund 1996, 370.
97 Englund 1996, 370.
98 Hänet siirrettiin siten pois Tukholmasta ja järjestettiin Suomen kenraalikuvernööriksi

”kultaiselle tunkiolle”. Axel Oxenstierna ja Brahe eivät oikein sopineet samaan valtaneuvos-
toon henkilökohtaisten erimielisyyksiensä vuoksi. Toisella kertaa myös kuningatar Kristiina
oli halukas pääsemään Brahesta eroon. Niin tämä lähetettiin toistamiseen Suomen kenraali-
kuvernööriksi. Karonen 1999, 237–243.

99 Ruotsin ylin oikeusviranomainen ja Svean hovioikeuden presidentti. Yksi valtakunnan
viidestä korkeasta virkamiehestä. Rankijärjestyksen mukaan korkein virkamies ja arvojär-
jestyksessä heti kuningasperheen jälkeen seuraavana.

100 Kreivi Brahen elämänvaiheita koskevat tiedot on koottu lähinnä seuraavista: Nordmann
1904, passim; SBL V, 686–704.
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Lähteistä

Heti aluksi on todettava, että tämä väitöskirjatutkimus on konstruoitu lukuisten

erityyppisten lähteiden avulla. Keskeisinä lähteinä ovat kuitenkin alioikeuksien

renovoidut tuomiokirjat, joita on säilynyt lähes yhtäjaksoisina sarjoina koko

tutkittavalta ajanjaksolta ja alueelta. 1650-luvun osalta tuomiokirjoja on peräti

kaksin kappalein usean vuoden ajalta. Toiset niistä ovat Kajaanin vapaaherra-

kunnan vanhemmassa tuomiokirjasidoksessa (KA tt1) ja toiset Ruotsin valtion-

arkiston kokoelmassa ”Strödda dömböcker och rättegångshandlingar”. Erityi-

sen hyvä lähdetilanne on Kajaanin raastuvanoikeuden osalta, tosin se perustet-

tiin vasta 1.2.1659 noin kahdeksan vuotta kaupungin perustamisen jälkeen. Sen

tuomiokirjoissa on vain muutaman vuoden mittainen lähdeaukko 1660- ja

1680-luvulta. Brahean lyhytikäisen raastuvanoikeuden tuomiokirjoja on säily-

Vanha ja väsyneen

oloinen Per Brahe

nuorempi valta-

neuvoksen asussa.

Johan Werner

nuoremman maalaus

vuodelta 1675. Kuva:

Losman 1994, 102.
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nyt sitä vastoin vain seitsemältä vuodelta. Valitettavia puutteita on myös Pielis-
järven, Paltamon ja Sotkamon käräjien osalta 1660- ja 1670-luvulla.101

Tärkeä piirre tarkasteltavissa tuomiokirjoissa on, että niiden sisältö oli 1600-
luvulla erityisen monipuolinen seuraaviin vuosisatoihin verrattuna. Käräjät oli-
vat vielä silloin hyvin vahva hallinnollinen instituutio. Ne toimivat esivallan
päätösten ja vaatimusten paikallisena julkistamisfoorumina, valtiovallan edus-
tajien ja paikallisen väestön keskinäisenä neuvottelupaikkana sekä itsehallin-
non piiriin kuuluneiden kysymysten keskustelu- ja päätöspaikkana. Esillä oli
hyvin monen eri hallintohaaran kysymyksiä oikeuslaitoksen, verotuksen, talou-
den, sotalaitoksen ja kirkon piiristä.102 Muita keskeisiä elementtejä tuomio-
kirjoissa ovat riita- ja siviiliasiat sekä rikosasiat.103

Pohjoismaisessa ja myös suomalaisessa historiantutkimuksessa on viime
vuosikymmenten aikana pohdittu paljon tuomiokirjojen lähdearvoa.104 Esitetyn
lähdekritiikin ydinkohdat voi tiivistää seuraaviin kysymyksiin: mitä tuomio-
kirjat kertovat ja mistä ne toisaalta vaikenevat, ja kuka oikeastaan ’puhuu’ tuo-
miokirjojen lehdillä. Yhtenä keskeisenä lähdekritiikin kohtana voi pitää myös
sitä, että lähdetiedot ovat kasuaalisia ja tapausten kirjautuminen epäsystemaat-
tista.105 Ongelmaa voi havainnollistaa esimerkillä, miten ja mitä Kainuun ja Pie-
lisen Karjalan tuomiokirjat kertovat alueella harjoitetusta maakaupasta, joka oli
lailla ja asetuksilla kiellettyä koko valtakunnassa. Ovatko kaikki maakaupasta
kiinnijääneet todellakin poimittavissa alueen tuomiokirjoista? Mikä oli paikal-
listen viranomaisten ja muun yhteisön suhtautuminen laittoman maakaupan
harjoittamiseen? Mielestäni vain ’jäävuoren huippu’ käydystä maakaupasta tuli
ilmi ja johti syytetoimiin paikallisissa oikeusistuimissa. Läänitysajalta on päin-
vastoin merkkejä maakaupan yleisestä hyväksymisestä – ja jopa siitä, että kiel-
lettyyn kaupankäyntiin kannustettiin ylemmältä taholta, vaikka se olikin kiel-
lettyä. Läänitysajan päätyttyä palattiin takaisin lainmukaiselle ankaralle linjal-
le. Tosin Käkisalmen pohjoisessa läänissä maakauppa vapautettiin kenraaliku-
vernöörin antamalla hallinnollisella päätöksellä vuonna 1684. Mielestäni maa-
kauppa on puhdas esimerkki piilorikollisuudesta sekä lain ja oikeudellisen
kontrollin ajallisesta ja paikallisesta muuntumisesta suhteessa siihen. Oikeudel-
lisista lähteistä poimitut tapaukset ja niiden tilastointi kertovat siis pikemminkin
kontrollin, lain ja sen toteuttamisen kuin itse rikollisuuden muutoksista.106

Avainkysymys onkin, miten viranomaiset ja myös muut suhtautuivat rikoksiin
ja rikkomuksiin ja toivat ne käräjille.

Tuomiokirjoja on kritisoitu myös ilmaisutapansa vuoksi. Lukemista ja tul-
kintaa vaikeuttavat käsiala, ortografia ja vanha ruotsin kieli. Ilmaukset ovat

○ ○ ○ ○ ○ ○

101 Puutteet selittynevät Turussa 29.5.1681 raivonneella tulipalolla, joka tuhosi myös hovi-
oikeuden arkistoa. Palossa meni muun muassa suurin osa 1660- ja 1670-luvun pöytäkirjois-
ta. Oja 1956, 99.

102 Virrankoski 1970, 118–119.
103 Virrankoski 1970, 119.
104 Tuomiokirjojen luonteesta ja lähdekritiikistä ks. eritoten Korhonen 1945, 7–13; Virrankoski

1970, 118–132; Katajala 1994(b), 63–66; oikeudenkäytössä ja oikeuslähteissä 1500- ja
1600-luvulla tapahtuneista muutoksista Aalto 1996, 38–50; Heikkinen 1996, 80–85.

105 Katajala 1994(b), 63.
106 Koskivirta 2001, 24.
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usein myös kaavamaisia, hämäriä, epätäsmällisiä, puutteellisia ja joskus jopa
keskenään ristiriitaisia ja virheellisiäkin.107 Toisaalta ei ole parempaakaan läh-
dettä käytettävissä. On tyydyttävä siihen, mitä on. Tuomiokirjat ovat silti ”ver-
raton tietolipas”108 muun muassa kertovan aineksensa puolesta, kuten Tuupai-
sen tapauskin edellä osoittaa monine pienine yksityiskohtineen. Taustaa ja yksi-
tyiskohtia selviteltäessä kirjattiin ylös hyvinkin irrallisia ja värikkäitä seikkoja.
1600-luvulla ja vielä 1700-luvun alkupuolellakin tuomiokirjat sisältävät paljon
henkilöhistoriallista ainesta, paikannimiä sekä suomenkielisiä ilmauksia, mää-
ritelmiä ja repliikkejä.109 Kuten Seppo Aalto toteaa, ”tuomiokirjat ovatkin kur-
kistusaukko aikakauden ruohonjuuritasolle, sillä parempaa lähdemateriaalia
1600-luvun oikeuselämästä ja ihmisten arkipäivästä ei Suomessa ole säilynyt”.110

Monessa tapauksessa Turun hovioikeuden arkisto olisi ollut ensiarvoisen tär-
keä jutun päätöksen selville saamiseksi. Valitettavasti arkisto tuhoutui suurelta
osin Turun palossa 1827. Tässäkin tutkimuksessa käytetyt renovoidut tuomio-
kirjat säästyivät onneksi varmalta tuholta, sillä ne oli siirretty vuonna 1776 Tu-
rusta Vaasan vastaperustetun hovioikeuden arkistoon.111

Pohjois-Pohjanmaan (Kainuu mukaan lukien) ja Käkisalmen läänin (myös
Pielisjärvi) osalta on olemassa tuomiokirjakortisto 1600-luvun loppuun saakka.
En kuitenkaan ole käyttänyt sitä, vaan olen systemaattisesti läpikäynyt Palta-
mon, Pielisjärven ja Sotkamon kihlakunnanoikeuksien sekä Brahean ja Kajaa-
nin raastuvanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat juttu jutulta. Konseptituomio-
kirjoja ei ole säilynyt tutkittavalta alueelta 1600-luvulta tai 1700-luvun alusta.
Viimeisin vuosi, jonka olen katsonut, on 1730. Tarkastelun vetäminen sinne
saakka on sikäli perusteltua, että pitkin 1720-lukua käräjillä tuli esille kanteita
tai syytteitä, joissa oli kyse suuren Pohjan sodan aikaisista tapahtumista, esi-
merkiksi ”sarkasodasta” ja Pielisen Karjalan siirtymisestä Venäjän alaisuuteen
vuonna 1710. Keruutyön tuloksena syntyi alueellisesti ja ajallisesti erittäin laaja
tutkimusaineisto.

Kuninkaalliset asetukset, kannanotot, kirjeet ja päätökset on koottu valtakun-
nanregistratuuraan, joka alkuperäisessä laajuudessaan olisi ollut liian työläs lä-
pikäytäväksi. Sen sijaan olen katsonut systemaattisesti Kansallisarkistossa säi-
lytettävät Suomea ja Inkerinmaata koskevat registratuurajäljennökset vuosilta
1649–1716. Tietenkin voi perustellusti kysyä, onko jäljentämisvaiheessa jäänyt
jotakin oleellista pois. Muiden lähteiden sisältämän tiedon mukaan niin ei näyt-
täisi olevan ainakaan niiden tutkimuskysymysten osalta, joita tässä työssä tar-
kastellaan. Muusta lainsäädännöstä ja päätöksistä on mainittava lukuisat ruotsa-
laiset asiakirjajulkaisut, joihin on koottu valtakunnan kauppaa ja kaupunkeja
koskevat määräykset.112 Tarkastelun piiriin on otettu myös Ruotsin ja Venäjän
väliset rauhansopimukset (Täyssinä 1595, Stolbova 1617 ja Kardis 1661).113

○ ○ ○ ○ ○ ○

107 Virrankoski 1970, 124–126.
108 Heikkinen 1988, 11.
109 Korhonen 1945, 10; Virrankoski 1970, 119; Aalto 1996, 50.
110 Aalto 1996, 50.
111 Oja 1956, 107–108.
112 Ks. lähdeluettelosta lähemmin ARMB, PRF IV–V ja SKBS I–V.
113 ST V:2 ja Suomi 1841 [...] 1843.
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Aiemmassa tutkimuksessa ne on huomioitu melko vähäisessä määrin, vaikka ne
muodostivat ruotsalais-venäläisten suhteiden ja kanssakäymisen viralliset puit-
teet.

Kajaanin vapaaherrakunnan ajan tiliasiakirjoille on ominaista, että niitä on
useassa eri kokoelmassa, kuten alla näkyy.

1650–1651, 1653 RA GFK
1654 RA Brahesaml. vol. 25, 28
1655–1658 KA 9139, 9140 ja RA Brahesaml. vol. 25
Kuitteja 1650–1658 RA Rydboholmssaml. vol. 17–18
1661–1662, 1666 RA GFK Räk. 1661–1662, 1666
1665, 1670 ja 1672–1675 KA 9149, 9156, 9158, 9160–9161 ja 9163
1676–1677 KA 9168, 9172
1671–1672 ja 1677–1679 RA GFK Räk. 1671–1672, 1677–1679
1678 RA Brahesaml. vol. 29
1679 KA 9176
1680 RA GFK Räk. 1680.114

Läänitysajan jälkeen Pielisjärven lähdetilanne muuttuu tiliasiakirjojen osalta
Kainuuta huomattavasti heikommaksi. Erilaisia luetteloita on olemassa vain
muutamalta vuodelta (1682–1683, 1685–1686, 1688–1690, 1694 ja 1696).115

Seuraava verotuslähde onkin sitten vasta vuodelta 1722. Kainuussa sodanaikai-
nen lähdeaukko on vain vuosien 1714–1722 osalta.

Kajaanin vapaaherrakunnan aikana läänityksen hallinnosta huolehti paikan
päällä monilukuinen virkamieskunta. Ylimpänä Brahen alaisuudessa oli erään-
lainen vapaaherrakunnan maaherra eli hopmanni. Hänen alapuolellaan toimivat
vapaaherrakunnan kirjanpitäjä eli kamreeri sekä lähinnä veronkannosta huoleh-
tineet pitäjien voudit. Heidän lisäkseen kussakin pitäjässä oli nimismies.116

Läänitys muodosti poikkeuksellisesti myös oman tuomiokuntansa ja sillä oli
oma kihlakunnantuomarinsa.117 Brahe oli tiiviissä kirjeenvaihdossa vapaaherra-
kuntansa virkamiehiin. Hän jopa oikaisi liian harvasta tiedottamisesta, kuten
Samuel Långin tapauksessa joulukuussa 1660. Lång puolustautui kirjoittaneen-

○ ○ ○ ○ ○ ○

114 Vuosien 1654–1656, 1672 ja 1677–1679 tileistä on olemassa dupletit. Niistä toiset ovat
Braheen ja läänitykseen liittyvien asiakirjojen joukossa, toiset Pohjanmaan läänintileissä.

115 Piel. mk. 1682. KA 9741: 694–698v / LT 1305; ”Löösdrifware och Boblar, huilke Skatten
ähr till Lagdt sedan 668”. KA 9741: 699–701v / LT 1305; Piel. savul. 1682. KA 9741: 743–
752 / LT 1306; Piel. mk. 1683. KA 9744: 554–555 / LT 102; ”Röök och Mantahls Lengdh på
Karlar aff PielisJerfwi Pogost [...] 1683”. KA 9744: 732–736v / LT 102; Piel. savu- ja arviol.
1686. KA 9751: 842–854 / LT 1363; Piel. savul. 1688. KA 9758: 846–846v / ES 3081;
“Specification Oppå Oförmögnes och Förrymbdes Rökepening:r och TingzKåst för Åhren
685 och 686 som omöijeligen haar, Kunnat uthfalla, [...]”. KA 9758: 918–919 / ES 3081;
Piel. savul. 1689. KA 9762: 1142–1142v / ES 3081; Piel. savul. 1690. KA 9766: 1078–1079
/ ES 2687; Piel. kylvö- ja satol. 1690. KA 9766: 1167–1175v / ES 2687; Piel. savul. 1694.
KA 9782: 1029–1030 / LT 1601; Piel. savul. 1696. KA 9790: 1051–1056 / LT 1339. Pielis-
järven kylvö- ja satoluettelo 1690, savuluettelo 1696 ja Nurmeksen vanhin rippikirja 1690–
1708 ilmestyvät vuoden 2002 aikana Jukka Kokkosen ja Jukka Partasen toimittamana
lähdejulkaisuna, ”Kapinamiehiä, katoja ja perheitä. Lähteitä veronvuokraajien ajan Pielisen
Karjalasta”, Suomen Sukututkimusseuran vuosikirjassa n:o 45.

116 Keränen 1986, 271–272. Seikkaperäinen selvitys Kajaanin vapaaherrakunnan virkamiehistä,
niin sen hallinnon kuin myös oikeuslaitoksen osalta, on Mauno Jokipiillä. Ks. Jokipii 1960.

117 Keränen 1986, 306.
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sa joka kolmas viikko, ja vähän myöhemmin joka 14. päivä, niin kuin Brahe oli
vaatinut, ja tarvittaessa useamminkin.118 Kirjeenvaihtoa on säilynyt huomatta-
van paljon lähinnä kahdessa Ruotsin valtionarkiston yksityiskokoelmassa:
”Rydboholmssamlingen” (sen Brahe-sukua koskevassa osassa) ja ”Skokloster-
samlingen Avd. II”. Jälkimmäisessä on saapuneiden kirjeiden lisäksi myös Bra-
hen omia kirjekonsepteja. Mainitut kokoelmat ovat Suomessa käytettävissä
mikrofilmeinä. Kirjeet käsittelevät läänityksen yleistä tilaa, virkakuntaan liitty-
viä asioita, veronkantoa, kunkin vuoden satotilannetta  – siis ylipäätään kaikkia
kysymyksiä, jotka suorasti tai epäsuorasti koskivat Brahen intressejä läänityk-
sen haltijan ominaisuudessa. Osa kirjeenvaihdosta on julkaistu.119

Muutamia muita keskeisiä lähteitä, esimerkiksi Kajaanin harvinaisen pitkää
pikkutulliluetteloiden sarjaa, tarkastellaan myöhemmin varsinaisten käsittely-
lukujen yhteydessä.

Esitystekniikan osalta vielä muutamia keskeisiä huomioita. Usein toistuvat,
pitkät lähdetiedot on esitetty nooteissa lyhentämällä tilan säästämiseksi. Käyte-
tyt lyhenteet käyvät ilmi niin lyhenneluettelosta kuin myös lähdeluettelosta.
Tiedot esitetään seuraavassa järjestyksessä: varsinainen lähde, säilyttävä arkis-
to, arkistokokoelma ja mikrofilmi, kun sellaista on käytetty. Signumien käytös-
sä noudatetaan mikrofilmirullissa näkyviä tietoja. Sivunumeroinnin suhteen
pätee sama.

Talonpoikien, ”rahvaan”, nimet esitetään tässä työssä vakiintuneen tavan mu-
kaisesti suomenkielisessä muodossa, vaikka ne ovatkin alkuperäislähteissä
ruotsin kielellä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Nimiä suomennet-
taessa on pyritty käyttämään historiallisessa kirjallisuudessa (paikallis- ja maa-
kuntahistoriat) vakiintuneita muotoja.

Karjalaisia/ortodoksisia henkilönimiä on suomennettu ja nykyaikaistettu
mahdollisimman varovasti. Apuna on käytetty Viljo Nissilän kokoamaa luette-
loa ”Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö”120, jossa on henkilö- ja paikan-
nimet kantamuotoineen ja kansanomaisine muunnoksineen. Epävarmoissa ta-
pauksissa, tai kun vastinetta ei ole löytynyt, nimimuoto on jätetty sellaiseen
asuun kuin se on alkuperäislähteessä (esimerkiksi ”Ontra Reknin”).

Säätyläisten nimet on säilytetty ruotsinkielisessä asussaan. Niinpä esimerkik-
si Kainuussa vahvasti vaikuttaneen Cajanus-virkamiessuvun kantaisä, Kajaanin
voutikunnan ja Pielisjärven pogostan yhteinen vouti on Anders Eriksson, eikä
Antti Eerikinpoika, kuten varhaisemmassa tutkimuksessa. Myös Brahen koh-
dalla noudatetaan mainittua käytäntöä, vaikka Suomessa häntä on lähes poik-
keuksetta kutsuttu ”Pietari Braheksi”. Brahe itse kirjoitti nimensä muodossa
”Per Brahe”. Ainoastaan hallitsijoiden nimet on muutettu vakiintuneisiin suo-
menkielisiin muotoihinsa. Useista nimivariaatioista on pyritty poimimaan sää-
tyläisen itsensä allekirjoituksessaan käyttämä muoto.

○ ○ ○ ○ ○ ○

118 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 3.4.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214; Jokipii 1956,
79.

119 Ks. Tigerstedt 1880; Tigerstedt 1888; Nordmann 1904, 509–520 (liite ”Zacharias
Palmbaums berättelse om ryssarnes anfall på friherreskapet Kajana 1656 och 1657”).

120 Tarkemmat bibliografiset tiedot Nissilä 1976.
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Paikannimien nykymuotoja on haettu ”Suomenmaa”-teoksesta. Kylien si-
jainti on ilmoitettu nykyisten kuntarajojen mukaan. Mielestäni lukijalle on pal-
jon ymmärrettävämpää ja selvempää lukea esimerkiksi ’Kuhmon Lentuan kylä’
kuin ’Sotkamon Lentuan kylä’ tai ’Juuan Kajoo’ kuin ’Pielisjärven Kajoo’. Pu-
huttaessa Pielisen Karjalasta tarkoitetaan tässä yhteydessä koko vanhaa Pielis-
järven suurpitäjää. Nykyisin sitä käytetään vakiintuneena seutukuntanimenä
Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon muodostamasta alueesta. Synonyyme-
jä sille ovat Ylä-Karjala ja ylinen Pohjois-Karjala.121

Vielä lopuksi on selvyyden vuoksi todettava, ettei itärajan länsipuolista aluet-
ta Pohjanlahteen saakka, eli siis nykyistä Suomen valtioaluetta, kutsuta tässä
tutkimuksessa ’Suomeksi’, vaan lähes poikkeuksetta ’Ruotsiksi’. Tähän ratkai-
suun on päädytty siksi, ettei mitään sellaista kansallista kokonaisuutta kuin
’Suomi’ ollut vielä 1600-luvulla, vaan oli vain ”joukko Pohjanlahden itäpuolel-
la sijaitsevia ruotsalaisia läänejä, valtakunnan itäistä periferiaa.” Niillä ei ollut
mitään valtio-oikeudellista erityisasemaa valtakunnassa. Pohjanlahden itä-
puolinen rahvas identifioitui kotiseutuunsa, maakuntaansa ja myös valtakunta-
ansa (> alueellinen identiteetti). He olivat kansalaisuudeltaan ruotsalaisia, eivät-
kä suomalaisia.122 Käkisalmen läänin kohdalla on muistettava vielä se seikka,
ettei mainittu alue kuulunut virallisesti Ruotsiin, vaan se oli erillinen valtakun-
taan kuulumaton voittomaa suuren Pohjan sodan päättymiseen saakka.

Venäjän Karjalan paikannimien kirjoitusmuoto on otettu vuonna 1934 ilmes-
tyneen Itä-Karjalan kartan paikannimiluettelosta.123 Siinä oikeinkirjoitusasun
määräytymiskriteerinä käytettiin sitä, miten alueen väestö itse äänsi nimen. To-
sin luetteloon otetut nimet on muutettu Suomen yleiskielen mukaisiksi äänne-
asun tarkoin huomioon ottaen.

Tutkimuksen sivuilla esiintyvät päivämäärät ovat juliaanisen kalenterin mu-
kaan niin kuin itse lähteessäkin. Nykyisen gregoriaanisen kalenterin mukaisen
ajankohdan saa lisäämällä niihin kymmenen päivää. Vanhoissa ajankohdan
ilmauksissa, esimerkiksi ”pertunmessu” ja ”matinpäivä”, päivämäärä on haettu
joko kalenterista tai Kustaa Vilkunan ”Vuotuisesta ajantiedosta”.124 Tekstissä
olevat vanhat mitat ja matkat on muutettu nykyistä mittajärjestelmää vastaavik-
si. Tulokset on ilmaistu suluissa, ja ne ovat noin-arvoja. Mittatermien ja raha-
yksiköiden kohdalla on käytetty kahta alan hakuteosta Sam Owen Janssonin
”Måttord. Svenska måttstermer före metersystemet” ja Lars O. Lagerqvistin ja
Ernst Nathorst-Böösin ”Vad kostade det. Priser och löner från medeltid till våra
dagar”.125

○ ○ ○ ○ ○ ○

121 Laasonen 1967, 13.
122 Kujala 2001, 32.
123 Itä-Karjalan kartan paikannimien luettelo. – Itä-Karjala. Esitys Itä-Karjalan maasta ja

kansasta, sen vapausliikkeen tähänastisista vaiheista, nykyisistä taloudellisista, sivistyksel-
lisistä ja valtiollisista oloista sekä Karjalan kysymyksestä, 225–271. Toim. Akateeminen
Karjala-Seura. Helsinki 1934. Kirjoitusmuodon ottamisen perusteista ks. sama, 227–229.

124 Ks. lähemmin Vilkuna 1985.
125 Jansson 1950; Lagerqvist–Nathorst-Böös 1988.
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   Vienanmereltä
Pohjanlahdelle – kulkuteiden
monet vaihtoehdot

Pielisen Karjalan ja Venäjän Karjalan väliset yhteydet

Maaliikenneyhteyksien vai vesiteiden varassa?

Pielisen ja Aunuksen pohjoisosan yhdistää toisiinsa Lieksanjoen vesireitti. Sen
alkulähteet ovat Venäjän puolella Repolan Roukkulanjärvessä, josta se laskee
lukuisten järvien kautta rajan yli Suomen puolelle.1 Siellä reitti kulkee Kokko-
järven eteläpuolitse Lieksan Ruunaanjärveen ja lopulta päätepisteeseensä Pieli-
sen Mönninselkään. Ruunaanjärven luoteispäässä Lieksanjokeen liittyvät vielä
runsasvetisen Tuulijoen vedet Repolan Tuulijärvestä, joka sijaitsee alle kymme-
nen kilometrin päässä rajasta.2 Suomen puolella virratessaan Lieksanjoelle ovat
tunnusomaisia pitkät kapeat järvet. Sen ja Pielisen välisestä suuresta korkeus-
erosta johtuen joelle tyypillinen piirre on myös erittäin suuri virtaisuus ja kos-
kisuus.3 Joen virratessa vielä vapaana siitä lueteltiin 25 koskea Lieksan kirkon-
kylän ja rajan väliltä.4

Lieksanjokea ei voi pitää erityisen kulkukelpoisena vesitienä sen koskisuu-
den ja mutkaisuuden vuoksi. Sen vuoksi onkin luultavaa, että Pielisjärven ja
Aunuksen Karjalan pohjoisosan väliset yhteydet olivat pitkälti talviteiden va-
rassa. Kirjalliset lähteet tukevat tätä olettamusta. Nykyisen Lieksan alueelta
mentiin Repolaan talvitietä, joka eteni Pankakosken ja Kalliolahden kautta
Ruunaan Änisenvaaraan. Siellä reitti haarautui Aittovaaran luona Tuulijärvelle
ja Kokkojärven ja -vaaran tienoilta Lentieraan. Yhteys oli vilkkaassa käytössä
autonomian ajalle saakka.5 Tuulijärvi–Ruunaa -linjan käytöstä on merkkejä jo
1770-luvun alusta. Silloin sitä kutsuttiin nimenomaan talvitieksi.6 Kulkukel-
poisissa kohdissa se luultavasti noudatti vesistölinjaa. Samalta ajalta on tietoa

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Rossijskaja Federatcija, Respublika Karelija: Reboly (1:200 000), List N:o 7. Izdanie 1993 g.
Repolan puoleinen osuus Lieksanjoesta muodostuu seuraavista järvistä: Roukkulan-, Toras-,
Lieksan-, Karku-, Suuloan-, Lentiera-, Kuikkaselän- ja Suoverkkajärvi.

2 Rossijskaja Federatcija, Respublika Karelija: Reboly (1:200 000), List N:o 7. Izdanie 1993
g. Pielisjärven kylistä viimeisin ennen Venäjän rajaa oli Ruunaa. Rajan toisella puolella
lähimmät kylät olivat Lusma Tuulijoen suulla ja Kipo ja Lentiera Lentierajärven rannalla.
Pöllä 1995(a), 41 (kuvio 1).

3 Suomenmaa VIII, 341; Topografinen kartta 1:100 000 N:o 4332 + 4334 (1981).
4 Pääkkönen 1898, 10.
5 Mönkkönen 1978, 16, 93; Saarelainen 1994, 137–138.
6 Pielisjärven pitäjänkokous kirkkoherra Jacob Stenius nuoremman johdolla Kymenkartanon

ja Savon läänin maaherralle ilmeisesti v. 1772 (esitelty maaherralle 20.6.1772). Lieksan
ev.lut. seurakunnan kirkkoherranvirasto, Valtion viranomaisten kirjeet 1758–1854 (IIEc:1);
Topografinen kartta 1:100 000 N:o 4332 + 4334 (1981).
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myös vesitien käytöstä. Lieksanjokea kerrottiin kuljettavan veneillä Lentieran
suunnalle.7

Repolaan pääsi Erik Utterin vuosina 1652–1653 laatiman rajakartan mukaan
myös Tuusijärven kautta. Se sijaitsee Tuulijärven ja Ruunaanjärven välissä noin
kilometrin päässä rajasta.8 Tätä ”Tuusijärven talvitietä” käytettiin luultavasti lä-
hinnä mentäessä Tuulivaaran kylään Tuulijärven pohjoisrannalla. Jos taas jat-
kettiin suoraan, tultiin Lieksanjärven suuriin kyliin Repolaan tai Tšolkkaan.
Pohjoiseen jatkamalla pääsi Vienanmereen laskevalle Kivijärven reitille.

Varsinainen Lieksan kylän ja Repolan talvitie oli Tuulijärven korkeudella
Kalliojärven ja rajalla olevan Palikkalammen kautta.9 Se toimi myös Pankajär-

Lieksanjoki ja

Lieksankoski.

Huomaa kalapadot.

Niistä oli ajoittain

haittaa vene-

liikenteelle, kun ne

sulkivat kulkuväylän

joko kokonaan tai

melkein. Kuva: O.

Koistinen 1950.

Pielisen museo.

○ ○ ○ ○ ○ ○

7 Pielisjärven pitäjänkokous kirkkoherra Jacob Stenius nuoremman johdolla Kymenkartanon
ja Savon läänin maaherralle ilmeisesti v. 1772 (esitelty maaherralle 20.6.1772). Lieksan
ev.lut. seurakunnan kirkkoherranvirasto, Valtion viranomaisten kirjeet 1758–1854 (IIEc:1).
Lieksanjokea kutsuttiin myös ”Lentierajoeksi” laskupaikkansa mukaan.

8 ”Hufwudh Råå och Gränsse Märcken, Emillan Swäriges Rijkes Kununge Rijke och
Stoorfurstendömet Ryssland, som Anno 1617 vidh Kiäxholms Lähn på den ene sijdhan, och
på den andre Olonski och Novagorodski Lähn uprättat ähr, Och nu Anno 1652 och A:o 1653
medh flijt Reviderat och effter thess Situation Geographice affrijtat [...].” RA Gränsk., Sv
(F)–R, strödda kartor, nr 2. ”Tusioserski wintterwägh”; ”Acta á Parte Angående Gräntzen
Hofwud Råå, och Gräntzemärcken emellan Sweriges Rijkes Konunga Rijke och dess
Underliggiande Provincie Käxholms Lähn, på den eene sijdan, och på den andra then Ryske
Herskaps prowincie Nougorotz Lähn. Uprättat Anno 1621. Och här Uthi een kåårt form
uthdragit med dess Wirstertahl den 6. 7. Och 8 Aug: A:o 1652.” RA Muscovitica,
Gränskommissionen i Kexholms Län 1652–1653, Strödda handlingar / FR 321. Ko. talvitie
oli Kokkojärven ja Pyytölammen rajamerkkien välistä, viisi virstaa (noin 5 km) kummas-
takin; ST V:2, 300; Rossijskaja Federatcija, Respublika Karelija: Reboly (1:200 000), List
N:o 7. Izdanie 1993 g; Nenonen–Toivo 1996, 39. Pielisjärven ja Repolan välisestä rajasta ks.
Korhonen 1938, 267–268 sekä rajakartat 5–6.

9 Gränskommissaniernes i Kexholms län Journal och Konferensprotokoll 1652–1653,
18.9.1652. RA Muscovitica, Gränskommissionen i Kexholms Län 1652–1653 / FR 321;
Rydberg 1891, 300; Manninen 1922, 22; Korhonen 1938, 267 sekä rajakartta 6.
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ven ja Tuulijärven välisenä yhdystienä. Kesäisin reitin käyttö kuvattiin mahdot-
tomaksi.10

Sulan maan aikana oli käytössä ainakin kaksi polkua. Niistä pohjoisin oli
Nurmijärven ja Tuulijärven yhdistänyt polku (en gång stig). Se meni Kivivaa-
rasta Saarijärven pohjoispään luota rajan yli.11 Se oli vilkkaassa käytössä vielä
autonomian aikana. Silloin se tunnettiin ”voitienä”. Suurien tavaramäärien kul-
jetus tapahtui lähinnä purilaiden avulla.12 Luultavasti tämäkin reitti palveli lä-
hinnä talvitien pohjana. Etelämpänä Louhivaaran kylästä kulki polku Lentiera-
järven rantakyliin Korpilammen luota.13

Nousia Venäläisen vuonna 1556 antaman kertomuksen perusteella Lieksan-
jokea on pidetty keskeisenä vesitienä Vienanmerelle. Kertomuksessa todetaan
pariinkin otteeseen, että Lieksanjoki ulottui Valkeaanmereen eli Vienanmereen
saakka.14 Nousian mukaan reitti oli seuraava:

Lieksan kylä – Pankajärvi – Tuulijärvi – Kolvasjärvi – Repola – Roukku-
la – Kiimasjärvi – ”Leassjervi”15 (tarkoittanee Njuokkijärveä) – Piisma-
lahti – Jyskyjärvi – Suopassalmi – Paanajärvi – Piepjärvi – Usmana –
Kemijoki.16

Lieksanjoki ei todellisuudessa ylety Vienanmerelle, mutta siitä huolimatta rei-
tistä muodostuu jokseenkin yhtenäinen vesitie lukuun ottamatta pitempiä veto-
osuuksia Tuulijärven ja Kolvasjärven sekä Roukkulan ja Kiimasjärven välillä.17

Kuvauksen mukaan reitti yhtyi Repolan Roukkulan jälkeen Kivijärven reittiin,
jota Claess Claesson piti suorimpana tienä Vienan Kemiin vuonna 1650 laati-
massaan kartassa.18 On arveltu, että vesitie Lieksanjoelta Vienan Kemiin olisi

○ ○ ○ ○ ○ ○

10 Pielisjärven pitäjänkokous kirkkoherra Jacob Stenius nuoremman johdolla Kymenkartanon
ja Savon läänin maaherralle ilmeisesti v. 1772 (esitelty maaherralle 20.6.1772). Lieksan
ev.lut. seurakunnan kirkkoherranvirasto, Valtion viranomaisten kirjeet 1758–1854 (IIEc:1).

11 Piel. & Nmes tk. 23.1.1759– § 56, s. 83, 84–85, 88 ja 90. KA Karjala KOa28 / UK 1653.
Tässä jutussa kerrotaan, kuinka Paanajärven pogostan Jyskyjärven kylästä kotoisin ollut
talonpoika aikoi palata takaisin kotiseudulleen Lieksan Nurmijärven kylän kautta. Hän oli
tulossa kaupoiltaan Oulusta vähän ennen joulua 1758. Tie oli kuitenkin pyryttynyt umpeen,
joten hän valitsi ”toisen paremman ajotien” rajan yli. Se kulki Pankajärven kautta; Pielisjär-
ven pitäjänkokous kirkkoherra Jacob Stenius nuoremman johdolla Kymenkartanon ja Savon
läänin maaherralle ilmeisesti v. 1772 (esitelty maaherralle 20.6.1772). Lieksan ev.lut. seura-
kunnan kirkkoherranvirasto, Valtion viranomaisten kirjeet 1758–1854 (IIEc:1); Topografi-
nen kartta 1:100 000 N:o 4341 (1981).

12 Koponen 1974, 174; Mönkkönen 1978, 94; Saarelainen 1994, 138.
13 Pielisjärven pitäjänkokous kirkkoherra Jacob Stenius nuoremman johdolla Kymenkartanon

ja Savon läänin maaherralle ilmeisesti v. 1772 (esitelty maaherralle 20.6.1772). Lieksan
ev.lut. seurakunnan kirkkoherranvirasto, Valtion viranomaisten kirjeet 1758–1854 (IIEc:1).

14 Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555–1556 (1894), 155, 158 ja
159–160. Nousia Venäläinen: ”[...] at mitt ifrå Pilassjervi, noruth, ligger en åå, benempnd
Liexänjåki som löper nidh udi Hvitehaffvedh ... Um kring Liexenjåki, som strecker sig norup
aff Pilasjervi, eller Pelissenjervi, up emott Hvitehaffvedh [...]”. Jaakko Teitti Nousian kerto-
muksen pohjalta: ”[...] Liexenjåki, som flyter nidh emott Hvitehaffuedh [...]”. Viimeksi mai-
nittu on tosin yliviivatussa kappaleessa. Reitti oli Nousialle hyvin tuttu, koska hän tiesi väki-
määrän kustakin kylästä sen varrella.

15 Nousia Venäläisen ilmoittamaa paikkaa ”Leassjervi” ei löydy kartoista. Kyse on todennäköi-
sesti Njuokkijärvestä, joka on Nousian kuvaamalla reitillä Kiimasjärven ja Piismalahden
välissä. Venäjän kielessä sana lessie kylläkin merkitsee metsää.

16 Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555–1556 (1894), 160.
17 Ks. esim. seuraavista: Rossijskaja Federatcija, Respublika Karelija: Kostamukša, List N:o 4, Re-

boly, List N:o 7 (1:200 000). Izdanie 1993 g; Pöllä 1995(a), 41 (kuvio 1) ja 52; Pöllä 2001(b), 17.
18 KA MH 107, selitys D.
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KARTTA 5. Keskeisiä kulkureittejä ja niiden etappeja Lieksan ja Repolan välil-
lä 1600- ja 1700-luvulla.
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ajan oloon jäänyt pois käytöstä koskisena, mutkikkaana ja virtaisena ja että etusi-
jalle olisi tullut talviliikenne, mihin edellä kerrotut yhteydet näyttäisivät viittaa-
van.19 Ehkäpä myös Nousian luettelemat etapit kuvaavat tosiasiassa talvitien kul-
kua. Vielä vuonna 1772 Karjalan pitkäaikainen kruununvouti Gabriel Wallenius
totesi maaherralle, ettei Pielisjärveltä kulkenut mitään kesätietä Repolaan.20

Aikansa elänyt ”karjalaisten suuri pohjantie”?

Pielisen kautta kulki Kainuuseen vanha kauppa- ja verotustie, jota historiantut-
kijat ovat kutsuneet ”karjalaisten suureksi pohjantieksi”.21 Sen alkupään on
otaksuttu olleen Novgorodissa.22 Päätepisteenä oli Oulu, josta oli kehittynyt
merkittävä, monet ilmansuunnat yhdistänyt kauppapaikka, jonne saapui kaup-
pamiehiä Lappia, Venäjän Karjalaa, Laatokkaa ja Novgorodia myöten. Kustaa
Vaasa oli julistanut sen vuonna 1531 ainoaksi lailliseksi kauppapaikaksi Poh-
janlahden alueella Iin, Kemin ja Tornion kanssa.23 Osa Ouluun tulleista kaup-
piaista jatkoi talvisin Norlantiin, Luulajaan, Piitimeen ja Uumajaan ja kesäisin
jopa Gävleen, kuten vuodelta 1638 olevassa selonteossa kerrotaan.24

Reitti tunnetaan tarkoin Nousia Venäläisen vuonna 1556 antaman kuvauksen
perusteella.25 Hän kertoo, että Pielistä pitkin pääsi noin 100 km ilman koskia sen
jälkeen, kun Orivedeltä oli siirrytty sinne Pielisjoen välityksellä.26 Pielisen poh-
joispäästä ”Pielisen kylästä” (Pilassby) alkoi 12 peninkulmainen (n. 70 km)
maatie Nuasjärvelle Kajaanin kaakkoispuolella.27 Välillä oli ”selänne”, jolla

○ ○ ○ ○ ○ ○

19 Kilpeläinen–Hintikka-Saloheimo 1954, 164.
20 Hirvonen 1939, 130.
21 Vilkuna 1960, 407–408; Julku 1967, 77; Keränen 1984, 42; Keränen 1986, 238; Nenonen–

Toivo 1996, 27. Reitin on uskottu tulleen ensisijaiseen käyttöön vasta vanhemman, suhteel-
lisen sujuvan Käkisalmen Karjalasta Saimaan vesistöön johtaneen vesireitin jäätyä Ruotsin
valvontaan Pähkinäsaaren rauhan jälkeen. Nenonen–Toivo 1996, 19 ja eritoten 27–31. Poh-
jois-Karjalan läpi kulkenut itäinen reitti oli myös vanhastaan tunnettu, mistä ovat todis-
tuksena monet sen varrelta tehdyt arkeologiset löydöt. Esimerkiksi rautakautiset esinelöydöt
sijoittuvat juuri Nousian kertoman vesireitin varrelle. Sarvas 1969, 39–40; Miettinen–
Ylinen 1989, 50.

22 Manninen 1922, 17; Nenonen–Toivo 1996, 18.
23 SKBS I, 19–20; Wallin 1893, 72–73; Virkkunen 1953, 31; Luukko 1954, 481.
24 Kopio Oulun pormestarin ja raadin antamasta selonteosta, Oulu 20.1.1638, koskien venäläis-

ten kaupankäyntiä Pohjanmaalla. Liite M. Wernstedtin kirjeeseen KM:lle, Oulu 10.4.1639.
RA LSF ÖL vol. 1 / FR 62.

25 ”Een kortteligh underwissning um then wäg, som rydzerne drage ifrå Kexholm oc in til Ulå
udi Norboten”, joka on julkaistu seuraavassa: Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelis-
toa vastaan v. 1555–1556 (1894), 154–160. Varsinainen reittikuvaus löytyy sivuilta 154–
155 ja 157–159.
Kyösti Julkun mielestä Nousia Venäläinen oli kotoisin todennäköisesti Parikkalasta. Julku
1967, 70. Tapio Salminen puolestaan on löytänyt Nousia Venäläisen (Nosi Ryss) Oulun sata-
massa heinäkuussa 1551 pidettyjen käräjien sakkoluettelosta. Todennäköisesti kyseessä oli
sama mies, joka selosti reitin kulun alkuvuodesta 1555 Viipurissa. Löytö on tulkittu myös
siten, että Nousia olisi harjoittanut nimenomaan Pohjanmaan-kauppaa. Nenonen–Toivo
1996, 273 (nootti 14); Salminen 1999, 243.

26 Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555–1556 (1894), 155 ja 158.
27 ”När rydzerne drage ifrå Oriwäsi, så drage the in til Pilassby, och ther är utöffver landwägen

eller utöffver åsen in til Noassjervi – 12 miler [...] först ifrå Pelissenjervi och utöffver landh
in til Noassjervi – 12 miler.” Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v.
1555–1556 (1894), 158. Tänä aikana käytössä oli vielä vanha peninkulma, joka oli Suo-
messa noin kuusi kilometriä.



54    V I E N A N M E R E L T Ä  P O H J A N L A H D E L L E

hän tarkoitti Oulujoen vesistön ja Pielisen reitin toisistaan erottavaa vedenja-
kajaa, Maanselkää. Oulujoen alueella matka taittui Nuasjärveltä Vuohengin-
koskelle eli Ämmäkoskelle Kajaanissa, Raappananniskaan eli Oulujoen nis-
kaan, Kurjenpolveen, Utajärvelle, Sotkajärvelle, Laitasaareen ja viimeksi Ou-
luun. Nousian mukaan Pieliseltä Ouluun oli suorinta tietä 40 peninkulmaa (n.
240 km).28

Per Brahe tutustui reittiin omakohtaisesti kesällä 1639, kun hän teki laajan
kiertomatkan Suomessa.29 Hänen matkakertomuksestaan käy selvästi ilmi, että
matkan vaivalloisimmat osuudet olivat juuri Pielisen reitillä ja Oulujoen vesis-
tön Kainuun puoleisessa päässä. Pielisjoen haittana olivat useat suuret ja leveät
kosket. Pielisjoen suussa oli ensimmäinen, melkein ruotsinvirstan (n. 1 069 m)
levyinen koski, josta pääsi ylöspäin vain vaivoin viidellä airoparilla soutamalla.
Muissa koskipaikoissa veneet oli enimmäkseen vedettävä köydellä rannalta kä-
sin. Pielisellä matkanteko sujui ongelmitta.30 Nurmeksen Kuokkastenjärven
(Knockas) jälkeen alkoi matkan vaivalloisin vaihe: alinomaa virtapaikkoja,
lampia ja järviä Kajaaniin saakka. Joissakin paikoin ne olivat leveitä, joissakin
paikoin taas niin ahtaita, että leveällä veneellä oli vaikeuksia päästä eteenpäin.
Toisissa paikoissa veneitä oli vedettävä vuolaiden ja kivisten koskien vuoksi.
Brahe laski, että Pielisjoen suun (nykyisen Joensuun) ja Kajaanin välillä oli ve-
topaikkoja kaikkiaan kaksikymmentä. Maanselän vedenjakajasta Brahe pani
merkille, että toinen virta (= Kokkopuronjoki) laski etelään lähteestä ja toinen
(= Maanselänjoki) puolestaan luoteeseen pienestä järvestä. Ne erotti toisistaan
noin parin musketinlaukauksen (n. 500 m) levyinen maakaistale. Sen yli pääsi
vetämällä veneet ojaa pitkin.31 Vetouoma löytyi 1800-luvun lopulla Maanselän-
suota ojitettaessa.32

1700-luvun puolivälissä Erik Castrén kuvasi väitöskirjassaan, että kevät-
tulvien aikana ja sateisina kesinä Valtimon Kokkopuronjokea ja Sotkamon
Maanselänjokea pystyttiin matkustamaan viljaa lastatuilla 1,5–2 lästisillä kol-
milaitaisilla veneillä, mutta kuivana aikana oli vaikeuksia päästä kulkemaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

28 Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555–1556 (1894), 155 ja 158.
Käkisalmesta oli Ouluun 115 peninkulmaa (n. 690 km). Siitä maatietä oli 24 peninkulmaa
(n. 144 km). Loput, 91 peninkulmaa (n. 546 km), oli vesitietä. Sama, 155.

29 Nordmann 1894, 275–276. Sen sivuilla 275–282 Nordmann on kokonaisuudessaan julkais-
sut Brahen Kastelholmassa 24.9.1639 päiväämän kertomuksen, jonka tämä lähetti kunin-
gatar Kristiinalle kesällä tekemästään matkasta, joka alkoi Helsingistä ja päättyi Turkuun.
Sen välietappeja olivat Hämeenlinna, Savonlinna, Käkisalmen lääni ja Pohjanmaa. Brahe
kertoo matkastaan myös muistikirjassaan, jota säilytetään Skoklosterin linnan kirjastossa. Se
on myös julkaistu. Ks. Krutmejer 1806, 44–45.

30 Nordmann 1894, 275–276.
31 Nordmann 1894, 276. ”[...] och är landh wedh Pass Tw Musqvete Skått, som lickwäl ståår till

att igenom Gräfwe, ther man båtarna öfwer drager [...].” Yksi musketinlaukaus oli noin 225
m. Jansson 1950, 55.

32 Keränen 1984, 42. Eräässä Pielisjärven ja Sotkamon välistä kulkutietä kuvaavassa kartassa
(KA RkV 6d), joka on Kuopiossa 14.5.1823 oikeaksi todistettu kappale Jacob Stenius nuo-
remman (Koski-Jaakko) 1750-luvulla laatimasta kartasta, kerrotaan keskellä Maanselänsuo-
ta olleesta lähteestä, josta oli syvä, veneellä kuljettava puro vedenjakajan alapuolella ole-
vaan Maanselänlampeen. Lähteen ja Sotkamon Kalliojärven väliseksi etäisyydeksi sanotaan
687 kyynärää (n. 410 m). Kyseessä on luultavasti sama uoma, joka löytyi paikalta 1800-lu-
vun lopulla.
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jopa tyhjällä kaksilaitaisella veneellä. Sitä paitsi joet olivat pahoin tukossa
”hylyistä ja tukeista”.33 Edellisellä vuosisadalla Kainuuta kartoittanut Claess
Claesson oli myös tietoinen Maanselästä Käkisalmen lääniin johtaneesta vene-
tiestä, joka kulki Suomensuontaipaleen (= Maanselän kiven) rajamerkin kautta.
Hänestäkin se oli kuivana aikana hyvin vaivalloinen kulkea.34 Hän totesikin,
että ”kaikki Käkisalmen läänin venäläiset, jotka haluavat matkustaa kesällä Ou-
luun, ovat mielipuolia.”35

Vuodelta 1667 olevan tiedon mukaan Braheaan tuli talvisin suuret määrät ve-
näläistä tavaraa Venäjältä ja Käkisalmen läänistä. ”Venäläiset” eivät kuitenkaan
olleet halukkaita jatkamaan matkaansa Maanselän yli vapaaherrakunnan pää-
paikkaan Kajaaniin ja sen suosituille markkinoille.36 Syynä oli mitä ilmeisem-
min Pieliseltä Oulujoen vesistöön johtaneen vesireitin vaikea liikennöitävyys
Nurmeksen ja Sotkamon välillä. Venäjän Karjalasta oli Kainuuseen paljon vai-
vattomampia ja suorempia kulkuteitä muun muassa Kuhmon kautta. On tieten-
kin mahdollista, että ainakin Aunuksen Karjalasta tulleet käyttivät jossakin
määrin vanhaa Pieliseltä Oulujoen vesistöön kulkenutta liikennereittiä. Samaa
mieltä ovat myös Marko Nenonen ja Raisa Maria Toivo.37 Veijo Saloheimo on
puolestaan arvellut, että Nurmeksesta Sotkamoon johtanut vesitie oli käytössä
ehkä 1600-luvun puoleenväliin saakka, minkä jälkeen läpikulkuliikenne olisi
jäänyt pois. Hänen mielestään kapealla ja koskisella liikennereitillä oli entistä
vaikeampi kulkea venekoon suurennuttua.38

Luultavimmin Nurmeksen ja Sotkamon Nuasjärven välillä käytettiin talvi-
tietä. Talvitien olemassaolon teki välttämättömäksi se seikka, että juuri talvisin
Pielisen Karjalasta oli vilkkaat yhteydet Kajaaniin. Helmikuun alussa pidetyt
Kajaanin talvimarkkinat vetivät puoleensa Pielisen Karjalan väkeä monimiehi-
sinä seurueina. Läänitysaikana Kajaani toimi vapaaherrakunnan hallinnollisena
keskuksena, jonka kautta myös verot kuljetettiin talvisin Ouluun Tukholmaan
toimittamista varten.39

Aiemmissa tutkimuksissa – tosin eräin poikkeuksin – ”karjalaisten suuren
pohjantien” on katsottu olleen vesitien, vaikka lähes kaikissa dokumenteissa
Nurmeksen ja Sotkamon Nuasjärven välistä vesistöosuutta on pidetty erittäin
vaikeasti kuljettavana.40 Vastakkaista näkökulmaa edustavat Marko Nenonen ja
Raisa Maria Toivo, jotka ovat asettuneet sille kannalle, että Pielisen perukoilta
oli Sotkamoon maantie.41 He perustavat näkemyksensä muun muassa siihen,

○ ○ ○ ○ ○ ○

33 Castrén 1754, s. 31. ”[...] hwilka åar utom dess med deruti infalne wrak och stockar nu mera
skola mycket stängde blifwit [...]”; Luukko 1954, 20.

34 KA MH 107, selitys M. Ks. myös Jokipii 1956, 241–242.
35 KA MH 107, selitys D. ”[...] dett samma alla Käxholms Lähnss Ryssar som till Uhla om

Somaren Reesa willia, afwetta.”
36 Kajaanin kaupungin asukkaat P. Brahelle, Kajaani 28.5.1667 (kohta 3). RA Rydboholms-

saml. vol. 15 / FR 214.
37 Nenonen–Toivo 1996, 40 sekä 59–60.
38 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 164.
39 Jokipii 1956, 356–357.
40 Nenonen–Toivo 1996, 21.
41 Nenonen–Toivo 1996, 21–27, 40 ja 59. Heidän mukaansa romanttiset näkemykset vesitei-

den mahdollisuuksista ovat varsin myöhäsyntyisiä, lähinnä kirkkovene- ja höyrylaivaliiken-
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että Nousia Venäläinen totesi kahteen otteeseen, että Pielisen kylästä mentiin
Nuasjärvelle maataivalta pitkin.42

Varhaisen maareitin puolesta puhuu myös kartta-aineisto. Erik Utter merkitsi
karttaansa Nurmeksen Lautiaisen ja Valtimon Haapajärven välistä luoteeseen
tien, joka oli ilmeisesti talvitie.43 Myös Andreas Bureus piirsi sen Käkisalmen
lääniä kuvaavaan karttaansa 1640-luvulla.44 Tien olemassaoloon viittaa myös
Pielisjärven kihlakunnanoikeudesta 1663 oleva niukkasanainen yksityiskohta,
jossa Pielisen rahvasta patisteltiin tienraivaukseen Maanselän yli, tosin oman
pitäjänsä puolella. Sotkamolaiset luultavasti aukaisivat tielinjan omalta puolel-
taan.45 Utterin ja Bureuksen karttojen pohjalta voisi otaksua, että määräyksellä
ymmärrettiin jo olemassa olleen tien (talvitie?) pohjan raivaamista paikalle kas-
vaneesta pienestä puustosta, kivistä ja kannoista. Joka tapauksessa tieto on var-
haisin maininta tienraivauksesta Pohjois-Karjalassa.46

Keskeisten kulkureittien Kainuu

Hyrynsalmen reitti

Vienan ja Aunuksen pohjoisosan liikenne Pohjanlahden suuntaan kulki pääasi-
assa Kainuun kautta. Kaarle IX oli tietoinen siitä, samoin kuin ”venäläisten”
huomattavasta roolista kaupankäynnissä Ruotsin puolella. Edistääkseen sitä
hän määräsi lokakuussa 1608 Pohjanmaan käskynhaltija Isak Behmin raivaut-
tamaan rajalle Maanselkään tien. Tämän tuli myös kirjoittaa venäläiselle virka-
veljelleen, että siellä tehtäisiin samoin. Kuninkaan suunnitelmissa oli, että idäs-
tä ja lännestä tulleiden teiden yhtymäkohdasta Maanselässä olisi muodostunut
Ruotsin ja Venäjän yhteinen markkinapaikka vuosittaisia talvi- ja kesämarkki-
noita varten. Tavaroita varten oli pystytettävä erityiset kauppa-aitat. Kaarle IX:n
visiot kauppatiestä eivät kuitenkaan toteutuneet Ruotsin sotkeuduttua pian
sekasorron tilaan vajonneen Venäjän tapahtumiin.47

○ ○ ○ ○ ○ ○

teen synnyttämiä. He toteavat mm. seuraavaa: ”ruusuisissa mielikuvissa monet koskipaikat,
matalikot, karit ja kapeikot, jokien tuhannet mutkat ja jokivarren ryteiköt ovat jääneet huo-
miotta, ja vetotaipaleet on ylitetty kepeästi rallatellen venettä vetäen ja tervatynnyreitä kan-
taen.” He nostavatkin esiin kysymyksen liikkumisen rationaalisuudesta. Heidän mielestään
matkanteko perustui sekä maa- että vesiyhteyksille ja eritoten talviteille. Sama, 56–58.

42 Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555–1556 (1894), 158.
43 Nenonen–Toivo 1996, 21 ja 40.
44 Andreas Bureuksen Käkisalmen lääniä kuvaava kartta (nro 2, valokopio). JoMA Karjalan

karttakokoelma.
45 ”Om Wägarödningen öfwer Landzryggen blef medh Almogen talt, att de på denne sijdan

sådant förrätta.” Piel. kihlak.kär. 14.12.1663. RA SDR vol. 5 / FR 136. Juuri 1600-luvun
puolivälin jälkeen Pohjois-Karjalan tiestöön kiinnitettiin aiempaa paljon enemmän huo-
miota. Nenonen–Toivo 1996, 36.

46 Vrt. Nenonen–Toivo 1996, 36; Saloheimo 1976, 233. Tieto oli ensimmäistä kertaa esillä
vuonna 1999: ks. Kokkonen 1999, 249. Menneinä vuosisatoina tie oli monesti raivattava
toistuvasti uudelleen. Tie saattoi metsittyä kulkukelvottomaksi muutamassa vuodessa joko
liikenteen tai sen ylläpidon jäätyä vähäiseksi tai kokonaan pois sodan, asutuksen taantumi-
sen, kaupan suunnan muutoksen yms. seurauksena. Nenonen–Toivo 1996, 59.

47 Kaarle IX I. Behmille, Tukholma 22.10.1608. Waaranen 1864, 391–392; Wallin 1893, 73;
Viertola 1974, 82; Keränen 1986, 550. Kaarle IX:llä oli Lapinkin osalta samansuuntaisia
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KARTTA 6. Keskeisiä talvi- ja vesiteitä Kainuun pohjois- ja eteläosassa 1600-
ja 1700-luvulla. Karttapohja: Keränen 1986, 218.
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Pohjoisin reitti Kainuusta Venäjälle meni Sarvitaipaleen rajapaikan kautta
Kuusamon rajan tuntumassa. Paikalla oli Täyssinän rauhan rajamerkki, Sarvi-
kivi. Claess Claessonin kartan mukaan siitä oli ”kaikkein parhain kulku veneillä
Vienan Kemiin”. Tosin vesitie oli mutkikas, kuten kartan laatija itsekin toteaa.48

Siirtyminen Hyrynsalmen reitin latvalta sinne kävi Hossanjärven, Hypäksen,
Iijärven ja Sarvijärven kautta; raja ylitettiin Sarvitaipaleen kannaksella.49 Vie-
nan puolella lasketeltiin Vuonnisenjokea Kuittijärvien vesiin. Tällä osuudella
oli kolme järveä: Sarvikaija, Lotkajärvi ja Pyssyjärvi. Kuittijärviltä edettiin Jys-
kyjärven kautta Vienan Kemijoelle, joka vei matkan määränpäähän. Aluksi
myös ”venäläiset” kulkivat tätä reittiä mennessään veneineen Ouluun.50 Myö-
hemmin he käyttivät Sarvitaivalta ainoastaan kauttakulkuetappina matkates-
saan Iijoelle ja Länsipohjaan Tornioon, Luulajaan ja Piitimeen. Reittiä kuvattiin
yksinomaan kesäiseksi venetieksi.51 Paluu takaisin Venäjälle tapahtui vasta tal-
vella Salmivaaran talon kautta Kuusamon, Iin ja Paltamon rajojen yhtymäkoh-
dassa. Pitkiltä kauppamatkoiltaan venäläisillä oli tuomisinaan suuret määrät
Iistä, Kemistä, Torniosta ja muulta ostettuja turkiksia.52 Sarvitaipaleessa oli
hiekkaisen ja kivisen maakannaksen ylittämistä helpottamassa telatie, jota pit-
kin veneet vedettiin Sarvijärveen.53 Telatie lienee ollut käytössä ainakin jo
1600-luvun puolivälissä. Merkkejä siitä oli maastossa vielä 1970-luvun alussa.54

Vienan Kuittijärviltä oli vesitieyhteys Kainuun pohjoisosaan myös Venehjär-
ven kylän kautta.55 Näin todennäköisesti kierrettiin Sarvitaipaleesta laskeneen
reitin koskinen alkupää. Rajan yli tultiin Veneheitonjoen välityksellä. Sen jäl-
keen reitti eteni Yli- ja Ala-Karttimon, Karttimonjoen, Taivaljoen ja Kulmajär-
ven kautta Suomussalmen Kylmäjärven/Juntusjärven Kokkoniemeen. Siellä
yhdyttiin Oulujärveen laskevaan Hyrynsalmen reittiin.56 Venäläiset kulkivat

○ ○ ○ ○ ○ ○

suunnitelmia. Vuonna 1607 hän käski, että itäraja oli merkittävä vaikka yksipuolisesti ja että
venäläiskauppiaiden tulo sieltä Pohjanmaalle oli lopetettava. Venäläiskauppaa varten piti
perustaa uusi kauppapaikka rajalle Kemijoen ja Nuortijoen välisellä vedenjakajalla. Järjeste-
ly oli siis samankaltainen kuin mitä hän sittemmin suunnitteli Maanselän osalta. PRF IV,
850 (kohdat 9.5.1607 ja 2.2.1608); Kirkinen 1976, 231. Vuosikymmeniä myöhemmin
Brahekin kaavaili aittojen rakentamista rajalle ilmeisesti kauppapaikka mielessään. Hän
antoi siitä määräyksen mutta perui sen sitten 19.9.1672. Hopmanni Lång oli mielenmuutok-
seen tyytyväinen, koska hän epäili, ettei aitoista olisi Brahelle hyötyä. S. Lång P. Brahelle,
Kajaani 25.10.1672. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214.

48 KA MH 107, selitys A. ”Sarfwitaipall”.
49 KA MH 107. Hypäs = ”Hyppelambi”; Topografinen kartta 1:50 000 N:o 4514 1 (1980);

Sama N:o 4514 2 (1980).
50 KA MH 123:2 (Sarvitaipaletta koskeva selitys).
51 Kajaanin linnanpäällikkö D. Troliin Pohjanmaan läänin maaherralle, Kajaani 21.2.1739

(kopio). OMA Kajaanin kaupunki, raastuvanoikeus ja maistraatti, Kajaanin linnaa koskevia
asiakirjoja 1728–1758 (IHa:3), 524.

52 Kajaanin linnanpäällikkö D. Troliin Pohjanmaan läänin maaherralle, Kajaani 21.2.1739
(kopio). OMA Kajaanin kaupunki, raastuvanoikeus ja maistraatti, Kajaanin linnaa koskevia
asiakirjoja 1728–1758 (IHa:3), 525; Castrén 1867, 99.

53 KA MH 123:2. ”Marcken henne efter Ryssarna drog sina båtar är sand och stenig.” Tässä
vuodelta 1746 olevassa kartassa telatie on kuvattu piirroksella Sarvitaipaleen rajamerkkien
(kivi ja mänty) alapuolelle, ja sen kohdalle on vielä kirjoitettu ”telasilta” (kafwel broon).
Siitä myös Julku 1967, 94; Keränen 1984, 41 (nootti 148).

54 Keränen 1984, 41.
55 Castrén 1867, 99.
56 Keränen 1984, 41; Topografinen kartta 1:50 000 N:o 4513 1 (1980); Sama N:o 4513 2 (1980).
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Kylmäjärven kautta erityisesti talvella mennessään Ouluun ja Iihin kaupoille.57

Eteläisin ja vilkkain yhteys Vienan Kuittijärviltä Oulujärvelle oli ”Vuokinlat-
van” rajapaikan kautta.58 Ylä-Kuittijärveltä noustiin ensin rajan pintaan Kivijär-
velle, josta siirryttiin Vuokinlatvan yli Viianginjärvelle.59 Vedenjakajan ylitys
tapahtui suota pitkin. Vielä vuonna 1833 Elias Lönnrotin ollessa neljännellä
runonkeruumatkallaan talonpojat ylittivät sen ”laahamalla veneensä suurella
vaivalla” uomaa pitkin. Viiangin ja Kivijärven välinen suo, ”Maanselän suo”,
oli puoli virstaa (n. 500 m) leveä. Sen jälkeenkin matkanteko oli vaikeaa ”ka-
peissa, tiheiden viidakoiden ja pensaiden peittämissä ojissa (nivoissa).”60 Kulku
Viianginjärveltä Vuokkijärvelle tapahtui pienten järvien, lampien ja jokien
muodostamaa ketjua pitkin.61 Suomen puoleisen reitin alkupäässä venematkan
haittana olivat myös useat pahat kosket. Tornionsärkältä (pian Viianginjärven
jälkeen) lähdettäessä oli neljä Yli-Vuokin latvakoskea.62 Ennen Vuokkijoen yh-
tymistä varsinaiseen Hyrynsalmen reittiin oli vielä pudotuskorkeudeltaan huo-
mattava Vuokkikoski (Alannekoski), jota oli mahdoton laskea veneellä.63 Alan-
teelta oli Venäjän rajalle 3,5 peninkulmaa (n. 37 km); Kajaaniin siitä oli 15 pe-
ninkulmaa (n. 160 km). Reitti oli vilkkaassa käytössä niin talvella kuin ke-
sälläkin.64 Kulkutietä käyttivät ”venäläisten” lisäksi myös Kainuun yläosan
asukkaat. Tosin vuonna 1650 venetietä Vuokinlatvalta Venäjälle kuvattiin vai-
valloiseksi kulkea kuivana aikana.65

Vuokin reitistä tiedetään muita enemmän, koska se oli autonomian ajalla
laukkukauppiaiden eniten käyttämä kulkutie Vienan Karjalasta Suomeen. Vuo-
sittain Kivijärven kylään saapui satoja kulkijoita eripuolilta Vienaa rajanylitys-
aikeissa.66 Kivijärvi oli niin sanotun ”Vienan valtatien” päätepiste rajan tuntu-
massa, ja kaikki liikenne Kuittijärvien kylistä Suomeen kulki juuri sitä pitkin.67

○ ○ ○ ○ ○ ○

57 Kajaanin linnanpäällikkö D. Troliin Pohjanmaan läänin maaherralle, Kajaani 21.2.1739
(kopio). OMA Kajaanin kaupunki, raastuvanoikeus ja maistraatti, Kajaanin linnaa koskevia
asiakirjoja 1728–1758 (IHa:3), 525.

58 KA MH 107, selitys B. ”Wokin Latua”.
59 Reitti Suomussalmen Hyryn ja Vienan Vuokkiniemen välillä kulki ainakin autonomian

aikana seuraavia etappeja pitkin: Suomussalmen Hyry – Malahvianvaara (sijaitsee lähellä
edellistä) – Viianginjärvi – raja – Kivijärvi – Aijonlahti, joka kuuluu Ylä-Kuittijärven vesiin
ja oli kahden peninkulman (n. 21 km) päässä Kivijärvestä – Tšenajärvi – Keynäskoski, jota
kuvattiin ”Niagaran pienoiskuvaksi” – Lammasjärvi – Vuokkiniemen kirkonkylä Lammas-
järven ja Ylä-Kuittijärven välissä. Vuoristo 1983, 10.

60 Inha 1921, 354; Naakka-Korhonen 1988, 92–93.
61 Peruskartan pienennös 1:50 000 N:o 4423 2 + 4441 1 (1979); Rossijskaja Federatcija,

Respublika Karelija: Kostamukša (1:200 000), List N:o 4. Izdanie 1993 g. Vrt. Luukko 1954,
25. Claess Claessonin kartassa (1650) on Kivijärven ja Viianginjärven välissä järvi,
”Tersemo Jerf[ui]”. KA MH 107. Peruskartan pienennös mainitsee paikalla Törsämänpuron.

62 Kianto 1910, 210–211. Tornion-, Palo-, Paaso- ja Saapaskoski.
63 Kajaanin linnanpäällikkö D. Troliin Pohjanmaan läänin maaherralle, Kajaani 21.2.1739

(kopio). OMA Kajaanin kaupunki, raastuvanoikeus ja maistraatti, Kajaanin linnaa koskevia
asiakirjoja 1728–1758 (IHa:3), 524; Suomenmaa IX:1, 258. Vuokkikosken putouksella oli
korkeutta noin 16 m.

64 Kajaanin linnanpäällikkö D. Troliin Pohjanmaan läänin maaherralle, Kajaani 21.2.1739
(kopio). OMA Kajaanin kaupunki, raastuvanoikeus ja maistraatti, Kajaanin linnaa koskevia
asiakirjoja 1728–1758 (IHa:3), 524.

65 KA MH 107, selitys B.
66 Naakka–Korhonen 1988, 92–93.
67 Vuoristo 1983, 9. Myös Samuli Paulaharju piti Viiangin kautta Kivijärvelle johtanutta reittiä

merkittävänä liikenneyhteytenä Kainuun ja Vienan Karjalan välillä. Paulaharju 1958, 23.
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Vienankarjalaiset jättivät veneensä Maanselän taakse odottamaan paluumatkaa
ja hankkivat heti toiset Suomen puolelta. Hyryn Tornionsärkällä, Vuokin vesi-
jakson latvalla, pidettiin vielä 1800–1900-luvun vaihteessa venemarkkinat, jos-
sa Kiannan miehet myivät suuret määrät veneitä Vienasta tulleille.68 Venemark-
kinoiden juuret ulottuvat luultavasti kauemmas – kenties jo venäläiskaupan ku-
koistusaikaan 1600-luvulla.

Hyrynsalmen reitti oli koko matkaltaan vaikea ja paikoitellen jopa vaaralli-
nen suuren virtaisuutensa ja koskisuutensa vuoksi. Suomussalmen Hossanjär-
ven latvavesiltä Kiantajärven itäisen haaran päähän Kokkojärvelle oli 13 koskea
3 ½ peninkulman (n. 40 km) matkalla.69 Niskanselältä Kiantajärven eteläpäässä
matka jatkui Emäjokea pitkin, jossa oli taas koski kosken perässä. Mahtavan
Ämmäkosken, jonka putouskorkeus oli noin 12 m, jälkeen seurasi 12 koskea
peninkulman matkalla. Itse Ämmäkoski oli kierrettävä maitse kilometrin verran
alapuoliseen Taivalalaseen.70 Pian Hyrynjärven jälkeen oli yksi koko kulkuväy-
län vaikeimmista ja vaarallisimmasta koskista, yli kolmikilometrinen Seiten-
oikea, jonka putouskorkeus oli noin 16 m.71 Paltamon alueella oli vielä kolme
koskipaikkaa ennen reitin laskupaikkaa Kiehimänsuussa.72 Kaikkein hankalim-
mista koskista kuitenkin selvittiin vetämällä veneet maitse.73

Suomussalmen

mahtavan Ämmäkosken

kuohuja. Veneellä

liikuttaessa paikka

täytyi kiertää maitse.

Kuva: Erkki Mikkola

1938. Kainuun museo.

○ ○ ○ ○ ○ ○

68 Kianto 1910, 209; Naakka-Korhonen 1988, 93; Keränen 1984, 42.
69 Suomenmaa IX:1, 256; Turpeinen 1992, 160–161.
70 Suomenmaa IX:1, 257; Calonius 1929, 48; Turpeinen 1992, 161.
71 Suomenmaa IX:1, 249; Vuoristo 1983, 10; Keränen 1988, 91; Turpeinen 1992, 161.
72 Suomenmaa IX:1, 202; Turpeinen 1992, 161. Ristijärven Iijärven jälkeen Emäjoen nimi

vaihtuu Kiehimänjoeksi.
73 Castrén 1754, 63.
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Oulujärvi toimi etelästä, kaakosta, idästä ja koillisesta tulleen liikenteen ko-
koojana. Usein kovat vastatuulet viivyttivät päiväkaupalla veneellä liikkuneita
siellä ennen kuin päästiin eteenpäin.74 Seuraavalla etapilla, 9,5 peninkulmai-
sella (n. 100 km) Oulujoella, oli myös omat vastuksensa. Runsasvetisyydestään
huolimatta se oli hankalasti liikennöitävä monine perkaamattomine koskineen.
Niistä kuusi oli siinä määrin kovia ja vaarallisia, että useimmat turvautuivat eri-
tyisten laskumiesten ammattitaitoon.75 Myös jokivarren asukkaiden kymmenet
kalapadot vaikeuttivat liikennöintiä.76 1610-luvulla Oulun ja Säräisniemen vä-
lille oli valmistunut strateginen maantie, joka palveli Oulun ja Kajaanin välistä
hallinnollista ja sotilaallista liikennettä. Todennäköisesti monet arkisissakin asi-
oissa matkanneet valitsivat sen vaikean Oulujoen asemasta. Komeasta maantie-
nimestään huolimatta se oli kuitenkin 1700-luvun puoliväliin saakka lähinnä
ratsupolku.77

Venäläiskauppiaat eivät välttämättä pysähtyneet Ouluun, vaan heidän kerro-
taan kulkeneen Kemissä, Torniossa, Länsipohjassa ja jopa Keski-Ruotsissa

○ ○ ○ ○ ○ ○

74 Wallin 1893, 73; Keränen 1984, 39. Kyösti Julkun mukaan Oulujoen vesistöstä oltiin yhtey-
dessä kolmelle suunnalle: 1.) perimmäiseen Lappiin ja Jäämerelle Kalix-, Tornio- ja Kemijo-
kia pitkin, 2.) etelässä Savoon, Ruotsin Karjalaan ja Novgorodiin ja 3.) idässä Venäjän Kar-
jalaan ja Vienanmerelle. Julku 1967, 65.

75 Turpeinen 1992, 161.
76 Virrankoski 1973, 156–159; Keränen 1986, 546–547.
77 Wallin 1893, 89; Viertola 1974, 61; Vartiainen 1980, 326; Keränen 1986, 548–549.

Säräisniemi oli Kainuun liikenteen solmukohta. Kajaanin vapaaherrakunnan aikana sieltä
avattiin tie läänityksen satamapaikkaan Raaheen. Jo 1500-luvulta lähtien sen kautta kuljet-
tiin Savoon ja edelleen Viipuriin. Säräisniemeltä oli lisäksi talvitieyhteys Kajaaniin, Sotka-
moon ja Venäjän rajalle. Jokipii 1956, 241; Virrankoski 1973, 154; Keränen 1986, 549.
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saakka. Todennäköisesti he käyttivät Pohjanmaan rantamaantietä, joka kulki
Turusta Pohjanlahden ympäri Tukholmaan.78 Kolmogorin (Arkangelin) arkki-
piispa Afanasij’n vuonna 1701 laatiman kulkureittioppaan mukaan Vienan Ke-
mistä kuljettiin myös Turkuun Kajaanin ja Oulun kautta.79

Kuhmon ja Sotkamon suunta

Toinen kulkuväylä Venäjän Karjalasta Oulujoen vesistöön oli Sotkamon reitin
latvan kautta Kuhmosta. Merkittävin kauttakulkupaikka siellä oli ”Kivijärven-
latvan” rajapaikan kautta Pohjanlahteen ja Vienanmereen laskevien vesistöjen
vedenjakajalla. Paikalla sijaitsi yksi Täyssinän rauhan kuuluisimmista rajamer-
keistä, Miinoan rajakivi. Claess Claessonin kartan mukaan sitä kautta oli ”suo-
rin kulku Vienan Kemiin”. Vesireitti eteni Lammasjärveltä Lentualle ja sieltä
koillista kohti Kalliojoen vesijaksoa käyttäen. Ennen rajaa oli useita pieniä
lampia ja järviä. Maanselänjärven kautta tultiin Kivijärvenlatvaan rajalla, josta

○ ○ ○ ○ ○ ○

78 Pohjanmaan rantamaantiestä ks. Virrankoski 1973, 149–152.
79 Mikkola 1939, 73. Kolmogorin (Arkangelin) arkkipiispa Afanasij (1641–1701) laati kulku-

reittioppaansa ”Opas kolmea kulkureittiä varten tsaarillisen majesteetin valtakunnasta, (Vie-
nan) meren rannoilta, Ruotsiin ja sen pääkaupunkiin kauppa-asioissa monta kertaa kulkenei-
den miesten kuvauksen mukaan”. Hän laati sen tsaari Pietari I:tä varten. Hän päiväsi käsikir-
joituksensa maaliskuussa 1701. Ajankohdan huomioonottaen sen laatimisen taustalla oli sel-
västi sotilaalliset näkökohdat. Alkuperäinen käsikirjoitus on kadonnut, mutta siitä on ole-
massa kaksi 1700-luvulla tehtyä jäljennöstä. Toinen niistä on Helsingin yliopiston kirjas-
tossa ja toisen V. Verju�skij julkaisi v. 1908 laajassa Afanasij-elämäkerrassaan. Mikkola
1939, 71–72.
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Mikkola 1938.

Kainuun museo.



V I E N A N M E R E L T Ä  P O H J A N L A H D E L L E     63

siirryttiin Vienanmereen laskeviin vesiin Miinoanjärveä ja Kivijärveä eli Kiiteh-
järveä80 pitkin.81

Kalliojoen vesijaksolla kulkua vaikeuttivat monet pienet kannakset. Keväi-
sin, kun vettä oli enemmän, veneillä pääsi läpi melkein joka paikassa, mutta
muulloin kannakset oli ylitettävä vetämällä veneet yli. Lentuan jälkeen seurasi
sitten vapaa, mutta koskinen venetie Kajaaniin saakka.82 Lentualta Lammasjär-
velle tultaessa oli kaksi Lentuankoskea. Lammas- ja Ontojärven välissä oli kol-

○ ○ ○ ○ ○ ○

80 Kiitehenjärvi, -selkä, Kiitehjärvi. Vuodelta 1934 ilmestyneessä ”Itä-Karjalan paikanimien
luettelossa” käytetään viimeksi mainittua nimen oikeinkirjoitusmuotona.

81 KA MH 107. ”Kifwe Jerfwen Latwa”. Yhtenäinen, joskin mutkainen, vesitie Kuhmon Len-
tualta rajalle kulki Korpijärvelle, Sumsanjärvelle, Jokijärvelle, ”Kivijärvelle” (Kalliojärvi),
Juolunkajärvelle, Kalastonlammelle, Kaurojärvelle, ”Irkkulammelle” (Irkku), ”Porsaslam-
melle” (Porsainen) ja Maanselänjärvelle. Reittiä kutsutaan virallisesti Kalliojoen vesijaksok-
si. Claess Claessonin mainitsema Kivijärvenlatva oli rajapaikka, ja se sijaitsi vedenjakajalla.
Vienan puoleiseen vesistöön siirryttiin ”Miinoanjärven” eli Miinoankivenjärven kautta.
Ensimmäinen suurempi järvi siellä oli Kivijärvi eli Kiitehjärvi; Peruskartan pienennös 1:50
000 N:o 4413 2 (1978);  Sama N:o 4414 2 (1979); Sama N:o 4432 1 (1979); Rossijskaja
Federatcija, Respublika Karelija: Kostamukša (1:200 000), List N:o 4. Izdanie 1993 g.
Toinen läheinen rajanylityspaikka oli pieni Koivujärvi. Suomen puolelle tultaessa veneet
vedettiin siinä verraten kapean kannaksen yli Tahkojärveen (Iso-Tahkonen), joka sijaitsee
Maanselänjärven eteläpuolella, noin 300–400 metrin levyisen kannaksen erottamana.
Calonius 1929, 47; Luukko 1954, 24; Peruskartan pienennös (1:50 000) N:o 4432 1 (1979).
Caloniuksen ja Luukon tiedot perustuvat Henrik Deutschin (1772–1838) tekemiin matkoi-
hin ja tiedusteluihin.
Myös Samuli Paulaharju huomioi teoksessaan Kainuun mailta ”ikivanhan vesi- ja jalkatien
Kuhmon Sumsan kautta kuulun Miinuan rajakiven vieritse Vienan puolelle Miinuaan.”
Paulaharju 1958, 23.

82 KA MH 107, selitys D; Luukko 1954, 24. Ks. myös Inha 1921, 108 ja 120.
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me pienempää koskea, joista ylin ja kivisin oli Pajakka Lammasjärven päässä.
Ontojoesta puolestaan kirjattiin yksitoista Katerman koskea yhden peninkul-
man matkalta.83

Kalliojoen–Maanselänjärven vesireitti toimi talvitien runkona. Myös Nur-
meksesta oli siihen yhteys 1600-luvulla.84 Nurmeksesta, Rautavaaralta ja Val-
timolta kulku Vienanmeren ’suolapatojen’ äärelle olisi ollut pitkä ja mutkainen
niin etelämpää Lieksan kautta kuin pohjoisempaa Hyrynsalmen reittiä käyttäen.
Claess Claesson kuvaa talvitien kulun yksityiskohtaisessa kartassaan (1650).
Talvitien alkupisteenä oli Säräisniemen kärki Oulujärven länsirannalla, jonne
Oulusta tullut maantie päättyi. Sieltä talvitie kulki Oulujärven Niskanselän yli
Manamansalon pohjoispäähän. Sieltä se jatkui Vekaranniemen, Neuvosennie-
men ja Paltaniemen kautta Kajaaniin. Myös Sotkamon suunnalla talvitie kulki
suurimpia järvenselkiä pitkin: Rehjanselän yli Nuasjärvelle, ”Sotkamojärvelle”
(Iso-Sapsojärvi) ja ”Kiimasjärvelle” (Iso-Kiimanen). Kuhmon alueella reitti
eteni Ontojoen ja Ontojärven kautta Korpisalmen kylään. Saari-, Akon- ja Pa-
jakkakoski ohitettiin eteläpuolitse maitse. Myös koskisen Ontojoen osuus kul-
jettiin jokivartta pitkin. Pajakan jälkeen tulivat Kuhmoniemi ja Lentuan Ohtola,

○ ○ ○ ○ ○ ○

83 Mustonen 1885, 28; Calonius 1929, 48. Kuhmosta tulevalla reitillä oli ”melkein jokaisen
järven tai lammen välissä häiritsevä laskupaikka.” Calonius 1929, 48 (Henrik Deutschia lai-
naten).

84 Nenonen–Toivo 1996, 39.
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jonka jälkeen talvitie oikaisi Myllylammen ja Särkisen kautta Kalliojärvelle.
Siellä talvitie yhtyi edellä kuvattuun Miinoanjärvelle ja Kiitehjärvelle vienee-
seen kulkureittiin.85

Venäjän puolelta Kuhmon Lentualle ja siitä Oulujärven suuntaan kulkeneilla
oli valittavanaan myös muita vaihtoehtoisia reittejä, tosin tiedot ovat 1800-lu-
vun alusta. ”Tavallisin kulku” Vienan Kemistä Oulujoen vesistöön oli silloin ra-
jan pinnassa olevasta Juortananjärvestä Vartiukseen, Änättijärveen, Lentiiraan,
Iivantiiraan ja Lentualle.86 Juortananjärven kautta tullut reitti oli pohjoisin Ve-
näjän Karjalasta Kuhmoon johtaneista kulkuteistä. Samoihin aikoihin Kivijär-
ven/Kiitehjärven eteläpäästä kuljettiin Oulujoen vesistöön myös rajalla sijaitse-
van Koivajanjärven välityksellä. Sen jälkeen karjalaiset vetivät veneensä Koi-
vajantaipaleen kannaksen yli Korkananjärveen, josta aukesi yhtäjaksoinen vesi-
tie Säynäjäjärven, Änättijärven, Iivantiiran ja Lentuan kautta Lammasjärvelle ja
eteenpäin. Tämä Lentiiran vesijaksoa noudatellut venetie oli kuitenkin vaival-
loisempi ja pitempi kuin Kalliojoen–Maanselänjärven reitti. Vastuksina oli
useita vaikeita koskia, kuten Änätti- ja Kaarnekoski. Koivajanjärven reittiä käy-
tettiinkin vain ”joskus”.87

Sotkamon reitille päästiin myös ”Roukkulantaipaleen” rajapaikan välityksel-
lä.88 Repolan Roukkulanjärveltä matkattiin ensin Nemi- ja Lylyjärven kautta
Roukkulantaipaleeseen, josta jatkettiin Kuhmon Viiksimojärvelle ja Kaurojär-
velle Viiksimonjokea käyttämällä. Pienessä-Tahkosessa reitti yhtyi suurempaan
Kalliojoen–Maanselänjärven kulkuväylään.89 Repolan Roukkulan suunnalta
pääsi Kuhmoon kahta muutakin reittiä, ja kyse oli ilmeisesti talviteistä. Eräässä
1800-luvun alusta olevassa kartassa Luulajanjärven ja Niemisjärven välistä joh-
taa rajalle kulkuväylä, samoin Lammasperän Kiekinkoskelta. Kuhmoniemen
kautta ne kummatkin jatkuivat Sotkamon ja Oulujärven suunnalle.90 Todennä-
köisesti reitit tunnettiin jo aiemminkin.

”Repolan venäläiset ja muut siellä alempana asuvat venäläiset” kulkivat
Claess Claessonin kartan mukaan ”Koivutaipaleen” rajapaikan kautta tulles-
saan käymään kauppaa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.91 Repolan alueella
mentiin ensin Kolvasjärvelle, josta jatkettiin Hosmajärven, Leppälammen ja
Jyrkilammen kautta Koivutaipaleeseen rajalla. Siitä pääsi Koivujokea, Kesse-
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○ ○ ○ ○ ○ ○

85 KA MH 107. Myllylampi = ”Yperilambj”, Särkinen = ”Serkoinlambj”; Peruskartan pienen-
nös 1:50 000 N:o 4413 1 (1978); Sama N:o 4413 2 (1978); Sama N:o 4432 1 (1979);
Yleiskartta 1:400 000 N:o 4 (1991). Ks. myös Keränen 1986, 552 (kartta 24) ja 553. Reitin
kulku käy tarkasti ilmi myös Oulujärveä ja Sotkamon reittiä kuvaavista vesistökartoista vuo-
delta 1746. Ko. reittiä kuvataan nimenomaan ”talvitieksi Sotkamon pitäjän kautta Venä-
jälle”. KA MH 123:3; KA MH 125; KA MH 126. Kajaanin–Sotkamon–Kuhmon talvitien
reitistä myös Vilmi 1997, 189.

86 Hyrynsalmen ja Sotkamon aluetta kuvaava liitekartta (10). KA Nymanssonin kertomus.
87 Calonius 1929, 47–48; Luukko 1954, 24–25; Peruskartan pienennös 1:50 000 N:o 4432 1

(1979); Sama N:o 4414 2 (1979).
88 KA MH 107, selitys E. ”Rokolan Taifal”.
89 KA MH 107; Peruskartan pienennös 1:50 000 N:o 4431 1 + 4431 2 (1979); Sama N:o 4432

1 (1979); Rossijskaja Federatcija, Respublika Karelija: Kostamukša (1:200 000), List N:o 4.
Izdanie 1993 g; Keränen 1984, 41. Ks. myös Paulaharju 1958, 23.

90 Hyrynsalmen ja Sotkamon aluetta kuvaava liitekartta (10). KA Nymanssonin kertomus.
91 KA MH 107, selitys F. ”Koifwtaipall”. Paikka tunnetaan nykyisin Rajakangas-nimisenä.
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linjärveä ja -jokea pitkin Kuhmon Lammasjärvelle ja edelleen Sotkamon suun-
nalle.92 Tämä reitti on todennäköisesti juuri sama kuin ”vanha Kajaanin tie, en-
tinen sotatie”, josta Irina Tšernjakova kertoo. Hänen mukaansa ”vanha Kajaa-
nin tie, entinen sotatie” tuli Äänisen rannalta ja eteni Aunuksen Karjalan halki
Juustjärven, Soutojärven, Porajärven, Kuutamalahden, Soimivaaran, Lentieran,
Tuulijärven ja Kolvasjärven kautta. Se oli tärkeä vielä 1800-luvulla; itse asiassa
se oli ainoa Repolan volostin kautta kulkenut tie.93 Pari seikkaa viittaa siihen,
että Tšernjakovan ja Claess Claessonin mainitsemissa teissä on kyse täysin yh-
destä ja samasta asiasta. Molemmissa tapauksissa reitti kulki Kolvasjärvelle ja
siitä Kuhmoon päin. Erityisen tärkeä on kuitenkin kohta, jossa Claess Claesson
kertoo kulkureitin käyttäjistä. Hän toteaa nimenomaan, että Koivutaipaleen
kautta tavaroineen kulkeneet venäläiset olivat Repolasta ja alempaa. Kyse oli
siis todella tärkeästä Aunuksen ja Äänisen Karjalasta tulleesta kauppaväylästä,
joka tarvittaessa palveli myös sotatienä. Koivutaipaleen reitin olemassaolo ja
vilkas käyttö puhuvat sen puolesta, ettei ”karjalaisten suuri pohjantie” ollut Au-
nuksen Karjalasta (ja ehkä kauempaakin Venäjältä) tulleiden kannalta erityisen
tärkeä kulkuväylä ainakaan enää 1600-luvulla.

Kaikki Venäjältä Kuhmoon tulleet reitit yhtyivät Lammasjärvestä esiin pis-
tävän Kuhmoniemen luona.94

Näköala Sotkamon

Nuasjärvelle, joka oli

yksi lenkki Oulujoen ja

Vienan Kemijoen

vesistöt toisiinsa

yhdistäneessä

kulkutiessä. Järven

pohjoisrannalla sijaitsi

Turunkorvan tila, jota

1700-luvun alkupuolel-

la isännöi Simon

Affleck, kansantarinoi-

den ”Simo Hurtta” tai

”Aplekki”. Kuva: Erkki

Mikkola 1938. Kainuun

museo.

○ ○ ○ ○ ○ ○

92 KA MH 107; Keränen 1984, 41; Rossijskaja Federatcija, Respublika Karelija: Reboly
(1:200 000), List N:o 7. Izdanie 1993 g; Topografinen kartta 1:50 000 N:o 4342 (1996).

93 Tšernjakova 2001, 43.
94 Kajaanin linnanpäällikkö D. Troliin Pohjanmaan läänin maaherralle, Kajaani 21.2.1739 (ko-

pio). OMA Kajaanin kaupunki, raastuvanoikeus ja maistraatti, Kajaanin linnaa koskevia
asiakirjoja 1728–1758 (IHa:3), 523.
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Sotkamosta ja Käkisalmen läänistä tulleet reitit kulkivat Kajaanin kautta.95

Venäjän Karjalasta saapuneiden kulkijoiden kauttakulkua kontrolloitiin Kajaa-
nin linnasta käsin. Määräys siitä oli kirjattu Kajaanin konventin eli läänityksen
ylimmän hallintoelimen ohjesääntöön, jonka Brahe oli antanut:

”Kaikille venäläisille, jotka kulkevat Ouluun, voidaan todenteolla huo-
mauttaa, niin kuin tapa ja korkeimman esivallan käsky on ollut, että hei-
dän tulee kulkea linnan vierestä, jotta voidaan nähdä, minkälaista väkeä
sieltä tulee. Kaikki muut kiertotiet, metsäpolut ja epätavalliset reitit lope-
tetaan todenteolla. Kersantin tai nimismiehen ja heidän poissaollessaan
vahtimestarin tulee panna muistiin kaikkien venäläisten nimet, reet ja
veneet, jotka siten kulkevat Kajaanin ohi Ouluun, jotta kaikki olisi var-
massa tiedossa.”96

Määräyksellä yritettiin tehostaa venäläisten harjoittaman kaupan valvontaa
Ruotsin alueella. Silti rajaseudun loputtomat metsät, suot ja vesistöt tarjosivat
lukuisia kiertoteitä Kajaanin ohi. Venäläisiä liikkui ympäriinsä ja laiton kaupan-
käynti, maakauppa, kukoisti. Valvonnan tehostamisella oli myös sotilaallinen
puolensa. Kajaanin kautta kulkeva Sotkamon reitti oli aiemmissa sodissa pal-
vellut venäläisten hyökkäysurana Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Val-
vonnalla pyrittiin siten seuraamaan venäläisten lukumäärää ja sitä, missä tarkoi-
tuksessa he ylipäätään liikkuivat Ruotsin alueella.97

○ ○ ○ ○ ○ ○

95 KA MH 107, selitys D; Luukko 1954, 24.
96 Kajaanin konventin ohjesääntö, päiväämätön (kohta 12). RA GFK Div. handl. 1650–1657 /

FR 312. Mainittu ohjesääntö suomeksi: Jokipii 1956, 149–151; Keränen 1986, 269–270.
97 Castrén 1754, 72 ja 73 (nootti d); Keränen 1986, 250 ja 405–408.
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KARTTA 7. Keskeiset talvi- ja vesitiet Kuhmossa 1600- ja 1700-luvulla.
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Rajaamalla luvalliset kulkutiet vain Kajaaniin pyrittiin myös vilkastuttamaan
nuoren pikkukaupungin elinkeinoelämää. Edellä siteeratussa ohjesäännössä to-
detaan nimenomaan, että

”On edistettävä kauppaa venäläisten ja kajaanilaisten kesken, etenkin
Kajaanin kaupungissa, niin paljon kuin voidaan.”98

Venäläiskauppiaiden käynnit toivat kaupunkiin myös lisää pikkutullituloja. An-
netusta kulkurajoituksesta huolimatta ”kiertoteiden, metsäpolkujen ja muiden
epätavallisten reittien käyttäminen” oli lähes välttämätöntä Kajaanin koskien
vuoksi. Rehjanselältä Kajaaninjokeen tultaessa oli ensimmäisenä kivikkoinen
Petäiskoski. Suurimman liikenteellisen esteen muodostivat kuitenkin Koivu-
koski kaupungin yläpäässä ja Ämmäkoski linnan kohdalla. Ne olivat jyrkkinä
vaarallisia; viimeksi mainittu jopa mahdoton kulkea.99 Veneet oli joko kannetta-
va tai vedettävä rantoja pitkin ohi. Toinen tapa oli kiertää Koivukosken niskasta
Lammelle (nykyinen Kaupunginlampi), mistä päästiin Ämmäkosken alapuolel-
le. Kuluntalahti ja Kuluntajärvi puolestaan viittaavat kiertomahdollisuuteen
Oulujärven Jormuanlahden kautta.100

Vienasta Suomeen

Edellä on käsitelty kulkuteitä Suomen puolella, mutta on kuitenkin vielä paikal-
laan kuvata sitä, mitä reittejä käytettiin kuljettaessa Venäjän Karjalan alueella
Vienassa ja Aunuksen pohjoisosassa. Siitä on olemassa yksityiskohtaista tietoa
Henrik Deutschin matkakertomuksessa.101 Deutsch toimi vuodesta 1805 lääkä-
rinä Torniossa. Vuosina 1814–1815 hän tutki Pohjois-Pohjanmaan (ja myös
Kainuun) taloudellisia oloja Suomen talousseuran kehotuksesta. Hän sai rahoi-
tusta valtakunnankansleri, kreivi N. P. Rumjantsevilta. Tutkimustyön tuloksena
syntyi matkakertomus ”Oeconomiska Anteckningar rörande Norra delen af
Uleåborgs Län, under resor derstädes, [...] gjorde åren 1814 och 1815 af H.
Deutsch”, joka julkaistiin toimeksiantajan sarjassa.102 Deutsch sai professorin
arvonimen vuonna 1835.103

Deutsch aloitti tarkastelunsa Vienanmeren rannikolta Vienan Kemin kaupun-
gista, josta kuljettiin Jyskyjärvelle. Viimeksi mainittu oli tärkeä liikenteellinen

○ ○ ○ ○ ○ ○

98 Kajaanin konventin ohjesääntö, päiväämätön (kohta 12). RA GFK Div. handl. 1650–1657 /
FR 312. Suomennos Mauno Jokipiin. Jokipii 1956, 150.

99 KA MH 107, selitys D; Castrén 1754, 70; Mustonen 1885, 29; Heikkinen–Mielikäinen 1989,
100–101. Ämmäkoskea kutsuttiin vielä 1600-luvulla ”Vuohenginkoskeksi”. Suomenmaa
IX:1, 436.

100 Keränen 1984, 40.
101 Calonius 1929, 46. Deutschin kuvaukseen liittyy myös kartta, jota säilytetään Kansallisar-

kistossa (”Kajana Härad enligt Anmärkningar under en resa år 1814 af H. Deutsch”. KA MH
156).

102 Kejserliga Finska Hushållningssällskapets handlingar III, 263–408. Åbo 1819. Yrityksistä
huolimatta en onnistunut saamaan mainittua teosta käsiini. Olennaiset tiedot Deutschin ku-
vauksesta käyvät kuitenkin ilmi Caloniuksen artikkelista.

103 Deutschista lähemmin Calonius 1929, 45; Sihvo 1973, 65–67.
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yhtymäkohta, jossa kaksi keskeistä reittiä liittyi yhdeksi Vienanmeren rannikol-
le johtavaksi tieksi. Niistä toinen laski pohjoisesta Kuittijärviltä ja toinen
etelämpää Tširkkakemijokea pitkin. Kuittijärvien liikenne suuntautui Vienaan
ja Hyrynsalmen reitille, kun taas Tširkkakemijokea käyttivät Aunuksen poh-
joisosaan (esimerkiksi Repolaan ja Rukajärvelle), Sotkamon reitille ja Pielisen
Karjalaan matkanneet. Vienan Kemin ja Jyskyjärven välisen etäisyyden
Deutsch ilmoitti 12 ½ peninkulmaksi (n. 134 km) eritellen myös välietappien
keskinäiset etäisyydet:104

Vienan Kemi–Usmana 1 ½ peninkulmaa (n. 16 km)
Usmana–Piepjärvi 3 peninkulmaa (n. 33 km)
Piepjärvi–Paanajärvi 4 peninkulmaa (n. 43 km)
Paanajärvi–Suopassalmi 3 peninkulmaa
Suopassalmi–Jyskyjärvi 1 peninkulma (n. 11 km).
Usmanan ja Paanajärven välinen osuus Vienan Kemijoesta oli erittäin kos-

kinen ja siten hankala kulkea. Kosket olivat myös hyvin kivisiä.105 Usmanan

○ ○ ○ ○ ○ ○

104 Calonius 1929, 46. Ala-Kuittijärveltä laskevassa Kemijoessa on ennen Jyskyjärveä Kiintis-
mänkoski. Inha kuvaa sitä ”rajuksi, vääräksi ja suuriaaltoiseksi”. Inha 1921, 223; Leiviskä–
Kärki 1942, 35.

105 Ks. I. K. Inhan kertomus (Inha 1921, 214–225), jossa hän kuvaa venematkaansa Vienan Ke-
mistä Ylä-Kuittijärven Jyvöälahteen kesällä 1894. Vienan Kemijoen vesistöalueesta myös
Leiviskä–Kärki 1942, 34–37.
Inhan klassikoksi muodostuneesta teoksesta ”Kalevalan laulumailta. Elias Lönnrotin po-
luilla Vienan Karjalassa” on nyt myös uudempi painos Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Toimituksia -sarjassa (n:o 739, Helsinki 1999).

Kajaanin Ämmäkoski

ja linnan rauniot sen

yläpuolella. Kuvasta

ilmenee hyvin kosken

jyrkkyys. Siitä olikin

mahdotonta päästä

veneellä. Kuva: H.

Renfors n. 1890–

1900. Kainuun

museo.
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kylä sijaitsi samannimisen suuren kosken alapuolella, jonka laskeminen veneel-
lä oli vähänkin veden aikana sula mahdottomuus.106 Usmanan ja Paanajärven
puolivälissä on Juuma-niminen koski, joka täytyi myös ohittaa maitse.107 Paana-
järven–Usmanan väli kierrettiin etelämpää Piepjärven kautta, kuten Deutschin
ja Nousia Venäläisen antamista kuvauksista käy selvästi ilmi. Ensin kuljettiin
luultavasti Ohtajokea Piepjärvelle ja sitten Vermasjärvelle, jonka jälkeen tuli
Turenoja-niminen Paanajärveen laskeva joki.108 Usmanan ja Paanajärven väli-
nen osuus oli asumatonta. Ylipäätään Vienan Kemijoen rannat oli harvaanasut-
tuja. Sen varrella olivat vain Jyskyjärven, Suopassalmen, Paanajärven ja Usma-
nan kylät.109

Deutschin reittikuvauksessa Ouluun ja Kajaaniin mentiin Kivijärven reittiä
pitkin. Jyskyjärvellä käännyttiin alas Tširkkakemijoelle, kunnes tultiin joko

”Soutelimme synkän

korven jokea, hiljalleen

lipuvaa vettä Kiimas-

järvellä.” Inha kävi

Luvajärveltä käsin

Kiimasjärvellä kulkien

”Kaitain” kautta, joka

oli kapea metsäjärvi-

reitti. Siellä kulkijan

vastuksina olivat

lukuisat vetotaipaleet

kannaksien poikki,

välillä ahtaat ja

mutkaiset jokitaipaleet.

Inhan seuralaisena oli

Kuhmosta lähtöisin

ollut Jaakko, joka oli

tullut passitta

Luvajärvelle ”pakoon

häijyä akkaansa” (Inha

1999, 93–94). Kuva: I.

K. Inha 1894. SKS.

○ ○ ○ ○ ○ ○

106 Inha 1921, 216–217; Leiviskä–Kärki 1942, 36–37.
107 Inha 1921, 218–221.
108 Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555–1556 (1894), 160; Calonius

1929, 46; Atlas (topografi�eskaja karta masštaba 1:200 000) Respublika Karelija 1997, 33–
35.

109 Pöllä 1995(b), 39 (kartta 3), 62 (kartta 4) ja 77 (kartta 6). Vienan Kemijoen varsi on säilynyt
harvaanasuttuna meidän päiviimme saakka. Leiviskä–Kärki 1942, 36. Nousia Venäläinen
luetteli sen varrelta vain muutaman kylän: Jyskyjärven, Suopassalmen, Paanajärven ja Us-
manan sekä joen eteläpuolelta Piepjärven. Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa
vastaan v. 1555–1556 (1894), 160.
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KARTTA 8. Keskeiset kulkureitit Venäjän Karjalassa 1800-luvulle saakka.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

110 Inha 1921, 380 ja 382; Atlas (topografi�eskaja karta masštaba 1:200 000) Respublika
Karelija 1997, 40–41.

111 Inha 1921, 92, 94 ja 98–99; Atlas (topografi�eskaja karta masštaba 1:200 000) Respublika
Karelija 1997, 39.

112 Ks. I. K. Inhan kuvaus (Inha 1921, 108–120) vesimatkasta Luvajärveltä Maanselänjärvelle
Kivijokea, Kiitehjärveä ja Miinoanjärveä pitkin.

113 Atlas (topografi�eskaja karta masštaba 1:200 000) Respublika Karelija 1997, 38.
114 Calonius 1929, 46.
115 Calonius 1929, 46–47.
116 Calonius 1929, 46.
117 Calonius 1929, 46.

Rastaan- tai Hämeenjoelle. Kummastakin pääsi Njuokkijärvelle. Sen jälkeen
jatkettiin Nokeuksen virtaa pitkin Kiimasjärvelle.110 Ennen Luvajärveä oli valit-
tavana kaksi venereittiä: joko mutkittelevaa päävesistöä tai suoraan kapeita
metsäjärviä myöten.111 Luvajärveltä matkattiin Kivijärvelle eli Kiitehjärvelle
koskista ja nimensä veroista Kivijokea.112 Viimeisenä etappina ennen rajaa oli
Miinoanjärvi; se oli yhteydessä Kivijärveen pienen kapean joen välityksellä.113

Deutschin laskujen mukaan Vienan Kemistä oli Suomen rajalle 23 ½ peninkul-
maa eli noin 251 km.114

Jyskyjärvi–Njuokkijärven Piismalahti 3 peninkulmaa (n. 33 km)
Piismalahti–Nokeus 3 peninkulmaa
Nokeus–Kiimasjärvi 1 peninkulma (n. 11 km)
Kiimasjärvi–Luvajärvi 2 peninkulmaa (n. 21 km)
Luvajärvi–Miinoa 2 peninkulmaa.115

Suomen puolella matkaetappien etäisyydet olivat Deutschin mukaan seuraa-
vat:

Raja–Kuhmoniemi (Kalliojoen–Maanselänjärven vesijaksoa käyttäen) 4 3/4
peninkulmaa (n. 51 km)
Kuhmoniemi–Sotkamo 6 1/4 peninkulmaa (n. 67 km)
Sotkamo–Kajaani 4 1/4 peninkulmaa (n. 45 km)
Kajaani–Säräisniemi 5 ½ peninkulmaa (n. 59 km). Venäjän rajalta oli Säräis-
niemelle 20 3/4 peninkulmaa (n. 222 km).
Säräisniemi–Oulu (”valmista kesätietä” eli 1610-luvulla valmistunutta maan-
tietä pitkin) 10 ½ peninkulmaa (n. 110 km).116

Koko Vienan Kemi–Oulu -matkan pituus oli Deutschin tutkimaa reittiä käyt-
täen 54 3/4 peninkulmaa eli noin 585 km. Mikäli jatkettiin vielä eteenpäin Tor-
nioon, niin sitä tuli 15 peninkulmaa (n. 160 km) lisää.117

* * *

Liike oli kahtalaista. Rajaseudun ’ruotsit’ olivat usein nähtyjä kävijöitä Vienan-
merta ja Aunuksen eteläosaa myöten. Erityisen voimakas panos kontakteissa oli
kuitenkin venäläiskauppiailla. Vuorovaikutussuhteiden intensiivisyyttä osoittaa
se, että kanssakäyminen puolelta toiselle tapahtui vakiintuneita reittejä pitkin.
Reittivaihtoehtoja oli lukuisia siitä riippuen, mihin oltiin menossa tai mistä ol-
tiin tulossa. Tarkasteltavan alueen ja ajan puitteissa liikennettä itärajan yli voi
luonnehtia vilkkaaksi ja säännölliseksi. Erityisen voimakasta rajaliikenne oli
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Vienan ja Aunuksen pohjoisosan sekä Kainuun välillä. Niin oli jo 1600-luvun
alussa, kun Kaarle IX määräsi raivauttamaan tien rajalle Maanselkään. Tarkoi-
tuksena oli rajakauppakontaktien edistäminen ja vahvistaminen. Kainuu toimi
venäjänkarjalaisten kauppiaiden kauttakulkualueena Pohjanlahden rannikon
kauppapaikkoihin. Liikennettä valvottiin Kajaanin linnasta, jolla oli kuin luon-
nostaan hyvät mahdollisuudet tehtävään.

Vilkkaimmillaan liikenne oli talvisin. Tärkeimmät luontaiset väylät (Hyryn-
salmen ja Sotkamon reitit sekä Lieksanjoki) eivät välttämättä olleet erityisen
kulkukelpoisia kesällä. Vastuksina olivat niin vesiteiden suuri virtaisuus, vuo-
laat ja kiviset kosket kuin ahtaat ja mutkaiset joetkin. Käytännössä ne merkitsi-
vät veneiden vetämistä kulkukelvottomien kohtien ohi sekä tavaroiden alituista
purkamista ja pakkaamista takaisin. Todennäköisesti yhteydet rakentuivat ensi
sijassa suorempien ja vaivattomammin kuljettavien talviteiden varaan. Lähteet
sisältävätkin lukuisia mainintoja talviteistä. Niiden vilkas käyttö ei silti sulje
kokonaan pois kesäistä vesiliikennettä. Kaupankäynti Kajaanissa ja Oulussa
painottui kuitenkin pitkälti talveen ja rekikeleihin.
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   Turvallisuutta alhaalta
käsin – rajarauhainstituutio

”Ensimmäinen karkuvuosi” / ”Karkuvuosi” (1611)
”Toinen karkuvuosi” / ”Karkuvuosi” (1656)
”Kangassota” (”sarkasota” 13.3.1712)
”Kajaanin linnan valloitus” (24.2.1716)
”Kemiläistalvi” (Kemin komppaniasta, joka oli vuonna 1742 rajalla Kai-
nuun turvana)
”Kasakkatalvi” / ”Viimeisin venäläisen ylivallan aika” (1743).1

Näin Erik Castrén kuvaa syntymämaakuntansa Kainuun rahvaan ajanluvun
merkkitapauksia maisterinväitöskirjassaan ”Historisk och Oeconomisk Be-
skrifning Öfwer Cajanaborgs Län”, joka tarkastettiin Turun akatemiassa kesä-
kuussa 1754. Kyse ei kylläkään ollut hänen omista tiedoistaan. Eräs kainuulais-
mies oli kirjannut ne virsikirjaansa, josta Kajaanin kirkkoherra Johan Frosterus
löysi tiedot muistiinmerkitsijän kuoleman jälkeen. Frosterukselta tieto välittyi
Castrénille. Luettelo on suorastaan häkellyttävän tarkka. Itse asiassa se pitää si-
sällään kaikki keskeisimmät konfliktit venäläisten kanssa 1600-luvun alusta
1700-luvun puoleenväliin saakka.

Luetteloon sisältyy ajanluvun merkkietappeja neljältä Ruotsin ja Venäjän vä-
liseltä sotajaksolta, nimittäin 1610–1617, 1656–1661 (aselepo vuodesta 1658
alkaen), 1700–1721 ja 1741–1743. Kaikilta näiltä sotakausilta on tietoja raja-
rauhojen solmimisesta tarkasteltavalla alueella. Suoranaiset tiedot tai epäsuorat
viitteet paikallisesta kriisinhallinnasta eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään edellä
lueteltuihin, vaan niitä on myös sotavuosilta 1570–1595 ja 1788–1790. Toden-
näköisesti rajarauhaperinne jäi tarpeettomana pois käytöstä vasta sitten, kun
Suomi liitettiin osaksi Venäjää vuosina 1808–1809 käydyn sodan seurauksena.
Voidaan siis perustellusti puhua rajarauhainstituution tai -tradition olemassa-
olosta.

Rajarauhoilla oli vuosisataiset perinteet itärajan piirissä. Ensimmäiset tiedot
niistä ovat 1570-luvulta eli 25-vuotisen Venäjän-sodan alkuvaiheesta.2  Seuraa-
van kerran rajarauha solmittiin vuonna 1612, jolloin varsinkin Solovetskin
luostarin panos rauhan aikaansaamiseksi oli hyvin keskeinen. Asetelma toistui
sittemmin myös Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan aikana.

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Castrén 1754, 72–73. Kansan käyttämistä ajanmääreistä vuosilta 1350–1797 enemmän
Grotenfelt 1912, 347–349 (liite). Hän on käyttänyt luettelossaan myös Castrénin julkaisemia
tietoja.

2 Ks. lähemmin Kokkonen 1997, 35–37. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla vuosien 1570–
1595 sotaa on kutsuttu myös ”rappasodaksi” tai ”rappasodiksi”. Nimitys tulee sanasta ”rap-
pari”, joka merkitsi ryöstäjää, raiskaajaa, tuhoajaa. Keränen 1986, 214 nootti (*) mukaan
lukien. Rappasota, -sodat -nimitys kuvaa hyvin sodan tosiasiallista luonnetta, kuinka ko.
jakso oli paremminkin hävitys-, kosto- ja ryöstöretkien sarja kuin yhtenäinen sotatila.
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Petrunpäivän 1612 tervetullut rajarauha

Helmikuun viimeisenä päivänä 1609 Ruotsin Kaarle IX:n ja Venäjän tsaari Va-
sili Šuiskin neuvottelijat tekivät Viipurissa sopimuksen. Ruotsalaisten joukko-
jen piti auttaa sekasorron tilassa olevaa Venäjää maata miehittäneitä puolalaisia
ja kruunua tavoitellutta Vale-Dmitriä vastaan. Ruotsalaiset marssivat vapauttaji-
na Moskovaan maaliskuussa 1610, mutta jo saman vuoden juhannuksena he
joutuivat vetäytymään takaisin Suomeen, kun joukot olivat kärsineet tappion
lähinnä ulkomaisten palkkasotureiden petturuuden vuoksi. Taistelu jatkui avun
toimittamisesta palkkioksi luvatun Käkisalmen läänin sekä Inkerin ja Luoteis-
Venäjän suunnalla.3  Siihen liittyen Oulusta lähti maaliskuussa 1611 etenemään
noin 1 000 miestä (joista 400 talonpoikaista nostomiestä) eversti Anders Stuar-
tin johdolla kohti Suman linnaa ja Solovetskin luostaria Vienanmerellä. Sota-
joukko eteni Kainuun kautta Venäjän Karjalaan, jossa se menomatkallaan poltti
kymmenkunta venäjänkarjalaista kylää, muun muassa Roukkulan, Repolan,
Kolvasjärven, Tšolkan ja Lentieran Repolan pogostan alueella. Pääasialliset so-
tilaalliset tavoitteet jäivät kuitenkin saavuttamatta, ja muonavarojen ehtyessä
sotajoukon oli palattava vähäpätöisin tuloksin takaisin Pohjanmaalle.4  Venäjän-
karjalaiset vastasivat ruotsalaisten tuhotöihin pikaisella vastaiskulla, sillä jo sa-
man vuoden kesällä he tulivat Pohjanmaalle ilmeisesti kahtena joukkona Sotka-
mon ja Hyrynsalmen vesireittejä pitkin. Pahimman iskun sai osakseen Kajaanin
pitäjä, jonka nuoresta asutuksesta vihollinen poltti valtaosan, joko 168 taloa tai
hieman vähemmän 153 taloa.5  Parhaiten säästyivät Kajaanin linnan suojaamat
lähikylät. Suurilta ihmishenkien menetyksiltä vältyttiin todennäköisesti sen
vuoksi, että Vienanmeren rannikolle suunnatun retken jälkeen osattiin jo odot-
taa vastaiskua. Niinpä kainuulaisväestö pakeni, mikä muistettiin vielä myöhem-
minkin (> ”ensimmäinen karkuvuosi” / ”karkuvuosi” 1611). Ennakkotieto vi-
hollisen tulosta saatiin ilmeisesti oman rajavartioinnin avulla, tai sitten Venäjän
Karjalan puolelta toimitettiin varoitus tulevista vihollisuuksista. Jälkimmäinen
kuuluikin keskeisenä kohtana rajarauhainstituution toimintamuotoihin. Huo-
mattavia aineellisia tuhoja jouduttiin silti kuitenkin kärsimään.6

Tapahtumien kannalta kaksi keskeistä hahmoa Pohjanmaalla, eversti Anders
Stuart ja alueen käskynhaltija Erik Hare, lähetti Oulusta 7.7.1611 venäläistalon-
poikien hyökkäyksen vuoksi kirjeen Solovetskin luostarin igumeni Antonille.
He tiedustelivat siinä, oliko hän antanut määräyksen vai olivatko talonpojat teh-
neet iskunsa omin päin. Samalla he varoittivat häntä tapahtuneen toistumisesta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Lappalainen 2001, 11. Ko. sodasta lähemmin Kirkinen 1976, 232–287.
4 Virrankoski 1973, 493–495.
5 Ensiksi mainittu luku, 168 taloa (88 savua ja 80 uudistaloa), on peräisin Santeri Ingmanin

tutkimuksista, ja sitä lainaa mm. Pentti Virrankoski. Jälkimmäisen luvun, 153 taloa (87+66),
esittää puolestaan Jorma Keränen. Hänen mukaansa venäläisten kostoiskujen tapahtuessa
Kajaanin pitäjässä oli yhteensä 237 taloa. Sen pohjalta laskettuna taloista tuhoutui n. 65 %.
Keränen 1986, 405–408.

6 Virrankoski 1973, 495–496. Hänen mukaansa maakirjassa kerrotaan, että poltettujen kylien
väestö oli ennättänyt paeta vihollisen alta. Oulujärven ympäristössäkin kesä 1611 muistettiin
myöhemmin ”suurena karkukesänä”.
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Mutta jos niin kävisi, niin he vakuuttivat suojelevansa maataan ja hyökkäävänsä
Venäjän valtioalueelle. Siitä he kuitenkin vaikenivat tyystin, että iskun ja vas-
taiskun kierre oli alkanut Ruotsin tekemästä ensihyökkäyksestä, jossa Stuart
itse oli toiminut johtajana.7

Meneillään ollut sota kosketti suoranaisesti Solovetskin luostaria ja sen mit-
tavaa omaisuutta. Ruotsalaiset hyökkäsivät keväällä 1611 sille kuuluneisiin vo-
losteihin Vienanmeren rannikolla ja jatkoivat sitten Kuolan linnaan saakka. Sa-
man vuoden kesällä ruotsalaiset purjehtivat pienillä veneillä alueelle tarkoituk-
senaan ryöstää myös luostari. He pääsivät puolimatkaan, 60 virstaa (n. 64 km)
länteen Kuusisaarille (Kusova), mutta joutuivat lopulta palaamaan takaisin
odoteltuaan siellä kesän. Hyökkäys katsottiin luultavasti toivottomaksi, sillä
luostari oli vahvasti varustettu (paksut kivimuurit, sotilaita varusväkenä).8

Rajarauha, tai oikeammin aselepo9 , joka solmittiin petrunpäivän eli Pietarin
ja Paavalin päivän (29.6.) tienoilla 1612 Pohjanmaan ja Venäjän Karjalan kes-
ken, tarjosi rauhanomaisen ulospääsyn sotaisesta pattitilanteesta. Itse asiassa se
sopi erinomaisesti sen hetkiseen ulkopoliittisen tilanteeseen, jos olosuhteita tar-
kastelee kokonaisvaltaisesti: samaan aikaan kun itärajalla sovittiin rajarauhasta,
Ruotsin eteläosissa oli käynnissä sota vanhaa perivihollista Tanskaa vastaan.
Vihollisuudet olivat alkaneet yllättäen keväällä 1611 tanskalaisten hyökättyä.
Samalla sotilaallinen painopiste heilahti Venäjän rajalta sinne. Rajarauhan/ase-
levon akuuttia tarvetta ja merkitystä kuvaa hyvin se, että Ruotsin edustajana
neuvotteluissa toimi Oulun ja Kajaanin linnojen yhteinen päällikkö Erik Hare.
Venäläistä osapuolta edusti Suman linnan päällikkö Vienanmeren rannikolta.
Petrunpäivän 1612 rajarauha oli tervetullut myös Ruotsin ja Venäjän rajaseu-
dulla asuneille. Kevättalvella 1611 Ruotsin puolelta tehdyn sotaretken seurauk-
sena osapuolet olivat ajautuneet hävityksen- ja kostonkierteeseen, josta kum-
mallekin osapuolelle tulevaa hyötyä sai hakemalla hakea. Toivomuksia rauhan-
teosta satelikin molemmin puolin rajaa talonpoikien taholta. Rajarauha uudis-
tettiin sittemmin vuonna 1614 aselevon nimellä. Se piti varsinaiseen rauhan-
tekoon saakka vuonna 1617.10

Aloite vuoden 1612 aselevosta/rajarauhasta näyttäisi tulleen alunperin venä-
läisten taholta. Stuart sai Sumasta luultavasti paikallista aselepoa ehdottaneen
venäjänkielisen kirjeen, joka välitettiin edelleen Tukholmaan ja käännettiin
siellä. Vastauksen antaminen jäi valtaneuvoston tehtäväksi. Erik Harelle annet-
tiin lupa solmia venäläisten kanssa aselepo, jos hän katsoisi venäläisten olevan

○ ○ ○ ○ ○ ○

7 Castrén 1843, 202–203.
8 Castrén 1843, 204–205; Kirkinen 1976, 252.
9 Myös Tanskan-vastaisella rajalla rajarauhasopimuksia kutsuttiin ajoittain aselevoiksi.
10 Castrén 1843, 210–211; Virrankoski 1973, 496; Kirkinen 1976, 252; Bespätyh–Kovalenko

1981, 140. Ruotsin puolella eli pelko aselevon kestävyydestä. Kuninkaan määräyksestä Erik
Hare kirjoittikin venäläisille, että aselevosta pidettäisiin molemmin puolin kiinni. Kustaa II
Aadolf E. Harelle, Turku 28.4.1614. Waaranen 1874, 276–277 (n:o 227). Hare sai Solo-
vetskistä vastauksen, jossa luostarin väki tarjoutui omasta puolestaan noudattamaan edelleen
aselepoa. Ruotsin puolelta siihen vastattiin samalla tavalla: hyökkäyksistä pidättäydyttäi-
siin, ja jos niitä tulisikin, niistä varoitettaisiin ennakkoon. Kustaa II Aadolf E. Harelle, Narva
20.9.1614. Waaranen 1874, 330–331 (n:o 279).
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tosissaan. Häntä kuitenkin varoitettiin luottamasta liikaa venäläiseen.11  Valta-
neuvoston kirje osoittaa selvästi, kuinka jo 1600-luvun alussa tämänkaltaisista
kysymyksistä päättäminen oli tukevasti keskusvallan käsissä. Tilannetta seurat-
tiin ja ohjattiin kruunun paikallisten edustajien avulla, koska rajarauhoilla oli
laajempaakin kantavuutta kuin vain rajaseudun asukkaiden omakohtaiset int-
ressit. Niin myös petrunpäivän rajarauhassa 1612. Ruotsin kruunu pyrki rau-
hoittamaan tilanteen yhdellä suunnalla, jotta se pystyisi toimimaan täysipainoi-
sesti toisella, paljon uhkaavammalla suunnalla.12

Rajarauhoja ei solmittu yksinomaan itärajan piirissä, vaan ilmiö tunnettiin
myös Ruotsin rajoilla silloista Tanska-Norjaa vastaan. Sillä suunnalla rajarau-
hatraditio tunnettiin vähintään jo keskiajalta lähtien. Motiivit rajarauhojen sol-
mimiselle, samoin kuin olosuhteet ja ilmenemismuodot, olivat hyvin samankal-
taiset kuin Venäjän-vastaisella itärajallakin.

Yhteisenä piirteenä edellä mainituille alueille oli niiden sijainti perifeerisillä
rajaseuduilla. Valtiollinen ote oli siellä heikko, mistä seurasi asukkaiden kan-
nalta riittämätön puolustus ulkoista uhkaa vastaan. Rajarauhojen tarve kumpu-
sikin juuri suojan tarpeesta, koska kaukainen ja hento valtiovalta ei kyennyt tar-
joamaan sitä. Valtiovallan otteen hauraus näkyi myös paikallisen hallintoko-
neiston ja oikeuslaitoksen kyvyttömyytenä toimia sisältä tullutta uhkaa, yksit-
täisiä rikollisia ja rikollisjoukkoja, vastaan. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon
henkirikollisuutta Ruotsin vallan viimeisinä vuosikymmeninä tarkastellut Anu
Koskivirta toteaakin, että reuna-alueilla oli yhä monia lieveilmiöitä, jotka
keskusseuduilla olivat jo menneisyyttä. Hän mainitsee järjestäytyneen rikolli-
suuden (rosvojoukot), verikostoinstituution ja yleisen väkivallan perinteen.
Asukkaat olivat tottuneet siihen, että oma ja läheisten henki ja omaisuus olivat
alituisessa vaarassa ja että niitä oli oltava valmis puolustamaan ase kädessä.13

Korkean henkirikollisuuden reunaehtona toimi juuri usein toistunut joutuminen
sotatoimialueeksi. Väkivallan käytön perinne alkoi murtua vasta sitten, kun ul-
koa tullut uhka, sota, väistyi taka-alalle.14

Läntiset vertailuparit

Ruotsalais-tanskalaiset rajarauhat ja talonpoikaisrauhat

Ruotsissa rajarauhasta (gränsfred) on usein käytetty nimitystä talonpoikaisrau-
ha (bondefred). Ruotsalainen historioitsija Folke Lindberg muotoili talonpoi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

11 Valtaneuvosto E. Harelle, Tukholma 14.2.1612. Waaranen 1874, 24 (n:o 20).
12 Viranomaiset kummallakin puolella terottivat rajarauhan noudattamisen tärkeyttä. Sotilaita

käskettiin nimenomaan ”elämään rauhassa ja välttämään riitoja sodan loppuun asti”.
Bespätyh–Kovalenko 1981, 140.

13 Koskivirta 2001, 231–232.
14 Koskivirta 2001, 231–232. Koskivirta nostaa esimerkkinä smoolantilaisen Kongan kihla-

kunnan Lars-Olof Larssonia (ks. Larsson 1982) lainaten. Siellä henkirikollisuus oli korkealla
tasolla. Se alkoi taittua vasta, kun raja siirtyi kauemmas ja olot rauhoittuivat sen seuraukse-
na. Muita tutkittuja perifeerisiä raja- ja uudisasutusseutuja on 1600-luvun Skotlannista ja
Hollannista, 1700-luvun Kataloniasta, 1800-luvun Yhdysvaltain eteläosista, Uuden-See-
lannin ylämaalta, Andeilta, Länsi-Sisiliasta ja Meksikosta Titicaca-järven alueelta.
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kaisrauhakäsitteen näin: ”Talonpoikaisrauha on kahden toisiaan vastaan sodas-
sa olevan maan rajarahvaan keskenään tekemä sopimus rauhan ylläpitämisestä
ja toistensa auttamisesta.”15  Muita teeman kannalta keskeisiä tutkijoita ovat
Göran Rystad, Lars Linge ja Lars-Olof Larsson.16  Kaikki he ovat tarkastelleet
töissään Etelä-Ruotsia, jossa instituutio kukoisti vuosisatojen ajan Tanskan-vas-
taisella rajaseudulla. Sanan varsinaisessa merkityksessä talonpoikaisrauhoiksi
on katsottu ainoastaan ne, jotka olivat talonpoikien itsensä solmimia, useimmi-
ten keskusvallalta ja sen edustajilta salaa. Usein myös paikalliset rälssimiehet,
porvarit ja piispat olivat mukana rauhanhankkeissa turvatakseen omat intressin-
sä. Monessa tapauksessa onkin täysin mahdotonta määritellä, kuinka suuri kun-
kin ryhmän panos todellisuudessa oli talonpoikaisrauhoista, erillisrauhoista ja
aselevoista sovittaessa. Ongelman lähestymistä vaikeuttaa entisestään se, että
lukuisat paikalliset rauhansopimukset solmittiin epävirallisesti keskusvallan
tietämättä, jolloin nämä ’salaiset sopimukset’ eivät jättäneet itsestään mitään
jälkiä vallanpitäjien lähteisiin.17

Uudemmassa tutkimuksessa talonpoikaisrauhakäsitteen käyttöä on kritisoitu
muun muassa siitä syystä, ettei talonpoikaisrahvas yksistään ollut aloitteen-
tekijänä tai puuhamiehenä paikallisissa rauhanhankkeissa sodan sytyttyä tai sen
uhatessa. Yhteiskunnan yläkerrokseen kuuluneiden rälssimiesten ja piispojen
panos rajarauhoissa oli varsinkin Kalmarin unionin viimeisinä vuosikymmeni-
nä hyvin huomattava, ellei peräti ratkaiseva. Sen vuoksi termi on harhaanjohta-
va ja jopa virheellinen. Smoolannin ja Värendin raja-alueita tutkineen Lars-
Olof Larssonin mukaan sellaista ilmausta kuin ’talonpoikaisrauha’ ei edes esiin-
ny keskiajan tai 1500-luvun lähteissä. Itse asiassa se mainitaan ensimmäisen
kerran vasta Tanskan-sodan aikana vuonna 1676, jolloin kolmen tanskalaisen ja
eteläruotsalaisen rajapitäjän talonpojat solmivat keskenään ”tavan mukaan [...]
yleisen, varman ja voimallisen talonpoikaisrauhan” (efter plägsed [...] en all-
männelig, säker och kraftig bondefred). Paikalliset sodanaikaiset rauhansopi-
mukset ja erillisrauhat olivat koko seudun ja kaikki väestöryhmät kattavia, min-
kä vuoksi oikeampi ja nykyisin yhä vakiintuneempi termi on puhua raja-
rauhasta.18

Ruotsalaistutkijat ovat tarkastelleet lähinnä niitä rajarauhoja, joita tanskalai-
set ja ruotsalaiset solmivat keskenään 1300-luvulta alkaen nykyiseksi Etelä-
Ruotsiksi mieltämällämme alueella. Keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa se
oli rajaseutua, jossa rajanaapureina oli neljä tanskalaista maakuntaa Blekinge,
Skoone, Hallanti ja Bohuslän ja Ruotsille vanhastaan kuuluneet Taalainmaa,
Länsi-Göötanmaa ja Smoolanti. Niiden välinen maaraja oli noin 400 kilometrin
pituinen.19  1300-luvulta lähtien raja-alueesta muodostui usein toistuneiden so-
tien näyttämö, kun Ruotsin ja Tanskan keskinäinen kilpailu Pohjoismaiden

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 Lindberg 1928, 1.
16 Larsson 1964; Rystad 1965; Linge 1969; Larsson 1974; Larsson 1982.
17 Lindberg 1928, 1–2.
18 Larsson 1964, 200; Larsson 1974, 103; Larsson 1982, 56.
19 Lappalainen 2001, 13.
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KARTTA 9. Ruotsin valtakunta maakuntineen ja voittomaineen suurvalta-ajan
loppupuolella. Karttapohja: Kujala 2001, 34.
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hegemoniasta alkoi toden teolla. Sitä kesti kolme vuosisataa 1600-luvun puoli-
väliin saakka. Ensimmäisenä lähteissä näkyvänä ’talonpoikaisrauhana’ on pi-
detty paikallista ruotsalais-skoonelaista aseleposopimusta 24.3.1381. Aselevon
lisäksi siinä oli myös määräykset rauhanrikkojista ja rosvoista, ettei heidän tuli-
si saada turvaa rajan toiselta puolelta, sekä kaupan ja liikenteen vapauden tur-
vaamisesta.20  Rajarauhaperinteen juuret olivat siellä luultavasti kauempana
kuin sydänkeskiajassa. Saagoihin tukeutuen Folke Lindberg otaksuu, että jo
vuosisatoja ennen Ruotsin, Tanskan ja Norjan kuningasvallan vahvistumista ja
vanhan maakunnallisen suvereniteetin heikkenemistä ’talonpoikaisrauhat’ oli-
sivat olleet rajaseuduilla usein käytetty keino neutralisoida pohjoismaisten ku-
ninkaiden keskinäisistä sodista normaalille elämänmenolle aiheutuneita haitta-
vaikutuksia. Hän pitää ’talonpoikaisrauhojen’ olemassaolon edellytyksenä
heikkoa keskusvaltaa ja siten sen vähäistä otetta paikallistasosta, varsinkin syr-
jäisillä rajaseuduilla.21  Etelä-Ruotsissa rajarauhaperinteen kukoistusaikaa oli
eritoten keskiajan viimeiset vuosikymmenet (lähinnä vuodet 1505–1525), kun
Tanskan ja Ruotsin keskinäiset erimielisyydet leimahtivat uudelleen lukuisiksi
sodiksi Kalmarin unionin kuljettua tiensä päähän.22  Pohjoismaisen valtioliiton
romahdettua keskinäisiin riitoihin ja valtapyrkimyksiin rajarauhoille syntyi
uusi sosiaalinen tilaus lisääntyneestä suojan ja rauhan tarpeesta.

Kun Kustaa Vaasa otti Ruotsissa ohjat käsiinsä vuodesta 1521 valtionhoita-
jana ja vuodesta 1523 kuninkaana, hänen voimakkaasti ajama valtiollinen yhte-
näisyysajatuksensa toi mukanaan muutoksia myös rajarauhainstituution ole-
massaololle. Hänestä rajarauhat olivat yksi valtakunnanedun kannalta vaa-
rallisimmista provinsiaalisista itsenäisyyspyrkimyksistä.23  Hänellä oli omakoh-
taista kokemusta siitä, kuinka talvella 1522–1523 Länsi-Göötanmaan talonpo-
jat kieltäytyivät Skooneen suunnatulta sotaretkeltä vedoten Hallannin ja Ble-
kingen talonpoikien kanssa tekemäänsä sopimukseen ”olla aiheuttamatta toisil-
leen vahinkoa”.24  Rystad pitää väitteitä talonpoikien provinsialistisista pyrki-
myksistä kylläkin liioiteltuina ja näennäisinä. Hänen mielestään rajarauhat tuli-
vat yksinkertaisesti talonpoikien lisääntyneestä suojan ja rauhan tarpeesta raja-
sotien aiheuttamaa kurjuutta (hävitys, ryöstely ja pakkoverotus) vastaan. Hän
pitää rajarauhojen esiintymisen ehtona lähinnä sitä, että heikko keskusvalta ai-
heutti omilla toimenpiteillään uhkakuvia, mutta ei sitä vastoin kyennyt tarjoa-
maan rajaseudun ihmisille turvaa niitä vastaan.25  Siten rajamaakuntien ja -pitä-
jien asukkaat joutuivat hakemaan turvaa omin avuin rajarauhojen muodossa.

Esimerkiksi vanhimmassa tunnetussa varsinaisessa rajarauhasopimuksessa,
jonka on elokuulta 1505, on havaittavissa tanskalaisten ja ruotsalaisten raja-

○ ○ ○ ○ ○ ○

20 Lindberg 1928, 2–3. Rystad ei pidä ”talonpoikaisrauha”-nimen käyttöä tässä kohden täysin
oikeaan osuneena, sillä paikallisen aristokratian toiminta aselevon aikaansaamisessa oli
keskeinen. Rystad 1965, 33.

21 Lindberg 1928, 2.
22 Lindberg 1928, 12.
23 Lindberg 1928, 32.
24 Rystad 1965, 37.
25 Rystad 1965, 34.
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asukkaiden kriittistä suhtautumista heidän omien hallitustensa toimintaa koh-
taan. Samalla kun he juhlallisesti vakuuttivat lojaalisuuttaan vallanpitäjilleen,
he solmivat salaa rajarauhasopimuksen keskenään. Se soti monessa suhteessa
sekä ruotsalaisen valtionhoitajan että tanskalaisen unionikuninkaan intressejä ja
pyrkimyksiä vastaan johtaen myös vastatoimiin. Rajarauhat olivat erityisen ar-
ka kysymys rälssille ja kirkon johtaville henkilöille, joiden lojaliteetti valtion-
hoitajalle tai kuninkaalle oli enemmänkin henkilökohtaista laatua kuin paikal-
lisyhteisön kollektiivinen suhde. Rälssimiesten ja prelaattien oli siten vaikea, tai
lähinnä mahdoton, asettua avoimesti rajarauhojen taakse. Mutta joka tapaukses-
sa he, kuten rajaseudun kaupunkien porvaritkin, työskentelivät aktiivisesti raja-
rauhan puolesta.26  Niin myös vuoden 1505 rajarauhan yhteydessä: sopimus sol-
mittiin ensin Tanskan puolella Hjortsbergan maakäräjillä Blekingessä ja vahvis-
tettiin sen jälkeen Växjön maakäräjillä Smoolannissa piispan ja paikallista räls-
siä edustaneen Erik Trollen ollessa läsnä.27

Edellytykset rajaseudun asukkaiden itsenäiselle toiminnalle muuttuivat
1520-luvun jälkeen, kun Tanskan ja Ruotsin välillä vallitsi pitkään, neljän vuo-
sikymmenen ajan, rauha. Samalla keskusvalta voimistui kummassakin valta-
kunnassa desentralisoidun yhteiskunnan ja sen toimintamahdollisuuksien kus-
tannuksella. Ruotsissa tämä näkyi esimerkiksi siinä, että kruunu ryhtyi rakenta-
maan vahvaa sotavoimaa paikallisten rekrytointien avulla.28  Valtiovallan kont-
rolli kasvoi, samalla kun yhteydet valtakunnan keskusosiin paranivat ja kasvoi-
vat, mikä kavensi entisestään rajaväestön mahdollisuuksia omaan erityispo-
litiikkaan. Rajarauhat eivät vielä päättyneet kokonaan, mutta muuttuneet olo-
suhteet näkyivät siinä, että rajarauhojen alueellinen kattavuus ja laajuus supis-
tuivat aiempaan verrattuna huomattavasti. Kun myöhäiskeskiajalla ne käsittivät
tavallisesti suuria osia maasta (maakuntia), niin pohjoismaisesta seitsenvuoti-
sesta sodasta 1563–1570 lähtien sopimukset solmittiin yksinomaan pitäjä- tai
kihlakuntapohjalta. Kruunun edustajilla oli aiempaa paremmat mahdollisuudet
saada yliote alueesta, kun heillä oli käytössään sotaväkeä.29

Skoonen ja Blekingen sekä Smoolannin ja Värendin asukkaiden vanha yh-
teistoiminta näkyi tulevina vuosina kapinaliikkeiden yhteydessä. Kun suuri osa
Skoonen ja Blekingen talonpojista ja porvaristosta liittyi Sören Norbyhyn ku-
kistaakseen Tanskan aatelisvaltaisen hallituksen, he sopivat vuonna 1525 ruot-
salaisten kanssa erillissopimuksen (niin kutsuttu ”Kolshultsmötet”), että he sai-
sivat tarvittaessa turvapaikan Värendistä Ruotsin puolelta. Kun sitten kesäkuun
lopulla 1542 smoolantilainen rajatalonpoika Nils Dacke nosti kapinalipun Kus-
taa Vaasaa vastaan, ruotsalaisen Värendin ja Mören sekä tanskalaisen Blekingen
rahvaan välillä oli samantyyppinen tapaaminen heinäkuussa. Blekingen tuki on
nähtykin smoolantilaisille erittäin merkityksellisenä Dacke-kapinassa. Kun so-
taonni kääntyi, useat heistä hakivat turvaa Tanskan puolelta.30

○ ○ ○ ○ ○ ○

26 Larsson 1964, 205–207; Larsson 1974, 106.
27 Larsson 1974, 104–106.
28 Larsson 1974, 106–107.
29 Larsson 1974, 111–112.
30 Larsson 1974, 107–109.
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Myös suoranaisia rajarauhasopimuksia esiintyi yhä osoittaen, kuinka lujasti
traditio oli juurtunut rajarahvaan ajatusmaailmaan ja toimintamalleihin. Heti
Kustaa Vaasan kuoltua rajarauhaperinne elvytettiin pohjoismaisen seitsenvuo-
tisen sodan 1563–1570 aikana. Sota olikin poikkeuksellisen raaka; se oli myös
laaja ja hyvin systemaattinen. Kumpikin osapuoli pyrki toistensa tukikohta-
alueiden tuhoamiseen. Rajarauhatraditio jatkui sittemmin myös 1600-luvulla
jokaisen Tanskan ja Ruotsin välisen sodan aikana. Kalmarin-sodan 1611–1613
vuosina ainakin smoolantilaisen Mören pitäjän ja tanskalaisen Blekingen maa-
kunnan talonpoikien välillä oli rajarauhasopimus Kustaa II Aadolfin harmiksi.
Hän lähetti sotaväkeä etsimään ja rankaisemaan hankkeeseen osallistuneita.
Hän antoi myös plakaattin, jossa tuomittiin Skoonen ja Smoolannin väliset raja-
kontaktit luvattomina: vihollista ei saanut auttaa kauppaa käymällä. Kiellonrik-
kojia uhattiin kuolemanrangaistuksella. Myös paikallisia vouteja, jotka eivät
tarkoin valvoisi kiellon noudattamista, peloteltiin armottomilla rangaistuksilla.31

Seuraavan sodan aikana vuonna 1644 valtakunnanrajan erottaman Östran
kihlakunnan Blekingessä ja Mören pitäjän Smoolannissa kesken sovittiin myös
rajarauhan pidosta. Tällä kertaa Ruotsin kruunu suhtautui erittäin myötämieli-
sesti hankkeeseen, sillä se näki paikalliset rajarauhasopimukset yhtenä mahdol-
listavana askeleena Blekingen anastamisessa itselleen. Myös vuonna 1657 so-
dan puhjettua sovittiin ”rauhasta naapurimaisella sovulla” (fred om nabolig

sämja). Ruotsalaisen delegaation johdossa oli paikallinen kirkkoherra, joka sit-
temmin sai omavaltaisen toimintansa vuoksi kutsun maaherran luokse Kalmar-
iin – saamatta kuitenkaan rangaistusta. Kun tanskalaiset joukot vyöryivät vuon-
na 1676 vapauttamaan Ruotsin pari vuosikymmentä aiemmin valtaamia Skoo-
nea ja Blekingeä, heti sodan alettua syyskuussa päätettiin jälleen ”tavan mukaan
[...] yleisestä, varmasta ja lujasta talonpoikaisrauhasta” yhden smoolantilaisen
ja kahden pohjoisskoonelaisen pitäjän välillä. Se jäi siellä viimeiseksi pitkässä
rajarauhojen ketjussa.32

Larsson ja Rystad ovat voimakkaasti kritisoineet väitteitä ruotsalais-tanska-
laisen kansallisvihan olemassaolosta 1500- ja 1600-luvulla. Heidän mielestään
puhe sellaisesta on suurelta osin Ruotsin ja Tanskan keskusvallan omalla agitaa-
tiollaan luoma propagandistinen fiktio. On selvää, että sodat aiheuttivat syviä
haavoja, mutta kruunun edustajat koettivat parhaan kykynsä mukaan pitää niitä
auki röyhkeällä nationalistisella propagandalla ja viittauksilla rajasotien väki-
vallantekoihin ja kärsimyksiin omia tarpeitaan ja päämääriään ajatellen. Raja-
seudun asukkaiden omat tarpeet ja intressit olivat kuitenkin aivan toisenlaiset, ja
ne pysyivät muuttumattomina kansallisvihan lietsonnasta huolimatta. Katkea-
mattomien ja häiriöttömien kauppakontaktien tarve, sukulaisuussuhteet rajan
yli sekä luonnollinen halu pitää sota ja sen mukaan tuomat kärsimykset poissa
pitivät yhteenkuuluvuuden tunnetta yllä rajan läheisyydessä asuneiden tanska-
laisten ja ruotsalaisten kesken. Vihaa vihollissotilaita kohtaan tietysti esiintyi,
mutta se kohdistui lähinnä sitä mahtia vastaan, jota sotilaat edustivat, ei niin-

○ ○ ○ ○ ○ ○

31 Linge 1969, 389.
32 Larsson 1974, 102–103, 112; Larsson 1982, 56–57.
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kään naapurikansaa kohtaan koko laajuudessaan.33  Rajarauhat olivat rajaseu-
tujen oma rationaalinen ratkaisu ja tilapäisjärjestely akuutteihin vaikeuksiin ja
uhkakuviin, joita valtakunnanhallitusten politiikka oli luonut syrjäkulmiensa
ihmisille.34

Tärkein kohta, mihin rajarauhoissa sitouduttiin, oli tietenkin se, että Tanskan
ja Ruotsin rajalla asuneet pidättäytyivät toisiaan vastaan suunnatuista hyök-
käyshankkeista. Usein tämä tarkoitti jo sitä, että pelkät hyökkäysaikeet ja -hu-
hut luvattiin ilmoittaa uhanalaiseksi tulleen sopimusosapuolen tietoon. Muun
turvallisuuden kannalta erityisen merkittävä oli kohta, jossa tanskalaiset ja ruot-
salaiset sitoutuivat yhteisiin toimenpiteisiin rajaseutujen silloin yleisiä vitsauk-
sia, maantierosvoja, metsärosvoja ja muuta irtolaisväkeä, vastaan. Tällä halut-
tiin varmistaa se, etteivät rikolliset saisi naapurimaasta tuki- ja suoja-aluetta ja
puolustusta osakseen. Eritoten sota-aikana tai sodanuhan ollessa päällä paine
rajametsien rauhattomien joukkioiden taholta kasvoi muutenkin poikkeukselli-
sissa olosuhteissa. Toisaalta ruotsalaiset kätkivät sotaväenottojen vuoksi paen-
neita tanskalaisia ja päinvastoin.35

Ruotsin ja Tanskan keskinäiset sodat haittasivat varsinkin rajaseutujen asuk-
kaille tärkeätä elinkeinoa – kaupankäyntiä. Sen vuoksi rajarauhainstituution
yhtenä päätavoitteena onkin nähty kauppa- ja liikenneyhteyksien turvaaminen
sodan aikana yleisen turvallisuuden lisäksi.36  Kaupankäynnin esteetön ja häi-
riötön kulku turvattiin myös varhaisissa aseleposopimuksissa, kuten Bergassa
Etelä-Smoolannissa vuonna 1308. Tanskan ja Ruotsin asukkaat ja kauppiaat
saivat silloin oikeuden vierailla toisissaan ja käydä vapaasti kauppaa. Myös
myöhemmin (1312, 1381 ja 1466) keskeisenä sopimuskohtana oli juuri kaup-
pa- ja liikenneyhteyksien turvaaminen.37  Lindbergin mielestä kauppakontaktit
olivat ’talonpoikaisrauhoissa’ juuri se materiaalinen ja henkinen avaintekijä,
joka loi naapurisovun rajan yli. Kumpikin tiesi tarvitsevansa toista, mistä oli
seurauksena vahva keskinäisen riippuvuuden tunne.38

Rajarauhapolitiikan edellytykset luotiin varhaiskeskiajalla. Seudut toisistaan
erottaneet syvät rajametsät muuttuivat silloin uudisraivaustoiminnan kautta
luonnollisiksi, asutuiksi kontaktipinnoiksi Ruotsin ja Tanskan välillä. Keskiajan
vahva kaupankäynti, pohjoissaksalaiset hansakaupungit siinä keskeisinä teki-
jöinä, kasvatti eteläruotsalaisista rajamaakunnista tulleen tavaravirran merkitys-
tä. Jönköpingin seudulta, Finnvedenistä, Värendistä ja muualta Smoolannista
sekä Länsi-Göötanmaalta ja Värmlannista peräisin olleet tuotteet, kuten teuras-

○ ○ ○ ○ ○ ○

33 Rystad 1965, 41–42; Larsson 1974, 113.
34 Larsson 1974, 104; Larsson 1982, 57.
35 Larsson 1964, 199–200; Rystad 1965, 34–35, 41; Larsson 1974, 104–106, 112–113; Larsson

1982, 56.
Rosvot olivat ongelmana rauhankin aikana. Esim. v. 1673 kymmenkunta taloa ryöstettiin
täysin eräässä Ruotsin puoleisessa rajapitäjässä, ja niiden asukkaat pahoinpideltiin ja vam-
mautettiin. Tanskan-vastaisen rajan rosvojoukoista 1600-luvulla myös Englund 2001, 90–
91. Itärajaa Ruotsin vallan viimeisinä vuosikymmeninä terrorisoineista lainsuojattomista ja
rosvojoukoista ks. Koskivirta 2001, 273–277.

36 Rystad 1965, 32.
37 Linge 1969, 26–27.
38 Lindberg 1928, 16–17.
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kelpoinen lihakarja, vuodat ja turkikset, tali, voi, terva ja osmundirauta, hakeu-
tuivat suuressa määrin tanskalaisiin ja norjalaisiin kaupunkeihin ja satamapaik-
koihin, kuten Avaskäriin ja Ronnebyhyn, Pukavikiin ja Åhusiin, Halmstadiin ja
Getakärriin. Päinvastaiseen suuntaan, Tanskasta Ruotsiin, rahdattiin puolestaan
tynnyreittäin suolaa ja silliä, ohraa ja ruista niukkojen satojen aikana, ylelli-
syystavaroita (esimerkiksi kankaita) ja mausteita. Etelä-Ruotsista muodostuikin
tanskalaisten kauppapaikkojen ylämaata.39

Kustaa Vaasa oli tyytymätön smoolantilaisten Tanskaan käymään rajakaup-
paan. Hän puuttui siihen monin kielloin ja rajoituksin, mikä aiheutti suurta tyy-
tymättömyyttä talonpoikien parissa, sillä kaupankäynti oli heille perinteinen ja
elintärkeä elinkeino. Kuninkaan toimenpiteitä onkin pidetty yhtenä keskeisenä
syynä Dacke-kapinaan, joka oli vaarallisin kapinaliike Kustaa Vaasan hallitus-
kaudella. Kapinan johtohahmoksi valikoitui Nils Dacke, joka oli tyypillinen
kaupankäyntiä harjoittanut rajatalonpoika.40  Sittemmin myös Eerik XIV piti
smoolantilaisia talonpoikia epäluotettavina. Seitsenvuotisen sodan aikana hän
katsoi, ettei rajarauhojen ja -kaupan salliminen olisi pelkästään poliittinen riski,
vaan myös tanskalaisten operointimahdollisuuksien vahvistamista taloudelli-
sessa mielessä.41

Ajoittain Ruotsin kruunu koetti minimoida alamaistensa taloudellista riippu-
vuutta tanskalaisista kaupungeista ja satamapaikoista. Melko usein käytetty kei-
no oli asettaa määrätyille tavaroille vientikieltoja, mutta ne kumottiin yleensä
nopeasti. 1600-luvun alussa eteläiselle rajalle määrättiin rajatulli, koska raja-
kauppa aiheutti tulonmenetystä kruunulle ja ruotsalaisille kaupungeille. Vaikka
rajatullin suuruus ei ollut korkea, niin se silti houkutteli monet salakuljettamaan
tavaransa salateitä pitkin tullipaikat kaukaa kiertäen. Eteläruotsalaisten talon-
poikien ja porvarien tavarat kulkivat vanhoja tuttuja uriaan tanskalaisiin sata-
makaupunkeihin (Ronneby, Bodekull, Kristianstad, Helsingborg, Halmstad ja
muut) kaksinkertaisen tullin ja sakkojen uhalla. Tuomiokirjoissa on paljon pu-
hetta myös ruotsalaisten talonpoikien markkinamatkoista Tanskaan. Vastaavasti
tanskalaiset kauppiaat kävivät Smoolannin markkinoilla kilpaillen menestyk-
sekkäästi ruotsalaisten porvareiden kanssa ja aiheuttaen siten kateutta. Matko-
jensa aikana he usein harjoittivat myös kiellettyä maakauppaa. Tanskalaiset
myivät muun muassa aseita ja elivät muutenkin vaarallista elämää Ruotsin puo-
lella kulkiessaan. Tanskalaisiin kauppiaisiin kohdistunut väkivalta ja henkiri-
kokset eivät olleet mitenkään tavattomia. Rajakauppa kukoisti suuremmin kuin
koskaan aiemmin juuri vähän ennen Roskilden rauhaa 1658. Erityisen suuria ja
keskeisiä rajakaupan harjoittajia olivat länsismoolantilaisen Jönköpingin por-
varit. Rajakauppa oli heille elinehto esimerkiksi Tanskan puolella sijainneiden
satamien (Halmstad, Varberg) vuoksi.42

○ ○ ○ ○ ○ ○

39 Larsson 1974, 103–104.
40 Rystad 1965, 38–39.
41 Linge 1969, 140–141.
42 Larsson 1982, 57–60. Rajakaupasta Tanskan ja Ruotsin välillä 1500-luvulla lähemmin

Larsson 1964, 229–237.
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Jos rauhan säilyminen ja kaupan ja liikenteen turvaaminen ilman häiriöitä ja
katkoja olivat elinehto talonpojille ja porvareille sodan aikana, niin sitä se oli
myös muillekin sosiaaliryhmille. Tanskan ja Ruotsin rajakauppaa väitöskirjas-
saan tarkastelleen Lars Lingen mukaan keskiajan ja uuden ajan taitteessa suuri
osa korkeista rajarauhasopimusten ruotsalaisista allekirjoittajista oli kotoisin
Göötanmaalta valtakunnanrajan lähituntumasta.43  Piispojen ja rälssimiesten ti-
la- ja sukuyhteydet (ja sitä kautta omaisuuden turvaaminen) olivat tärkeä tekijä
rajarauhojen takana. Siitä on hyvänä esimerkkinä sukujuuriltaan tanskalainen
Trolle-suku, jolla oli vuoden 1500 paikkeilla ’tilaimperiumi’ kummallakin puo-
lella Ruotsin ja Tanskan välistä rajaa. Trollet olivatkin keskeisiä rajarauha-
politiikan kannattajia unionisotien aikana. Myös Lundin ja Växjön piispat suu-
rine maaomaisuuksineen olivat aloitteentekijöinä ja välittäjinä avainhenkilöitä
rajarauhasta sovittaessa.44

Rajan yli solmitut avioliitot vahvistivat entisestään yhteenkuuluvuutta ja rau-
hanomaista vuorovaikutusta. Rystad pitääkin rajatienoon voimakasta avioliitto-
liikettä intensiivisten talousyhteyksien kuvaajana.45  Lindberg puolestaan näkee
rajan vastakkaisilla puolilla eläneiden keskinäisen vetovoiman taustalla myös
ikivanhan heimoyhteyden, minkä puolesta puhuu se seikka, ettei Tanskan ja
Ruotsin rajalla asuneiden välillä ollut mitään jyrkkää kielellistä rajaa, vaan esi-
merkiksi Skoonen ja Smoolannin murteet olivat hyvin lähellä toisiaan.46  Myös
sama uskonto liitti alueita henkisesti toisiinsa.

Silti myös riitoja esiintyi. Tyypilliset rajatalonpoikien riidat koskivat rajan-
kulkua, kummalla puolella jokin kalavesi, mylly tai hakamaa sijaitsi. Nämä
taloudellisväritteiset riidat olivat muutenkin tavallisia kummassakin maassa pi-
täjien, kihlakuntien ja maakuntien välillä. Valtakunnanrajaan liittyneitä riitoja
ratkottiin yhteisissä rajakomissioissa.47  Myös itärajalla nautinta herätti suurim-
pia ristiriitoja rajan erottamien ihmisten välillä. Lähinnä kyse oli kaskeamiskel-
poisten rajametsien käytöstä. Riidat painottuivat lähinnä nykyisen Kuhmon
osuudelle rajasta.48

Rajarauhaa Norjan-vastaisella rajalla

Ruotsilla oli Norjan kanssa yhteistä rajaa toistatuhatta kilometriä, josta suuri
osa kulkukelvotonta Kölivuoristoa. Poikkeuksena oli kaksi norjalaista maakun-

○ ○ ○ ○ ○ ○

43 Linge 1969, 27.
44 Larsson 1964, 205–207; Larsson 1974, 105–106, 110.
45 Rystad 1965, 32–33.
46 Lindberg 1928, 18; Rystad 1965, 32.
47 Rystad 1965, 39.
48 Ks. esim. Pmo & Smo tk. 23.–24.3.1663. RA SDR vol. 5 / FR 136; Pmo & Smo tk. 22.–

24.3.1675, 70. KA tt2/ ES 2113; Pmo & Smo tk. 8.–10.2.1676, 48, 51–52. KA tt2 / ES 2113;
Smo tk. 4.2.1688, 96. KA rr25 / ES 2037; Smo tk. 5.–6.2.1692, 155–157. KA rr29 / ES 2038,
Smo tk. 6.–7.2.1694, 220–221, 223–224. KA rr31 / ES 2038. Pienenä yksityiskohtana voi
todeta, että kun Sotkamosta tuli oma hallintopitäjä v. 1681, niin sen asukkaat anoivat omaa
nimismiestä, pitäjänkirjuria ja käräjäpaikkaa juuri venäläisiin ja rajan kaskiriitoihin vedoten.
Smo tk. helmikuussa 1681, 36, 42. KA rr18 / ES 2034.
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taa Jämtland ja Härjedalen, jotka työntyivät pitkälti kohti Pohjanlahtea. Siten
Ruotsi kuroutui Härnösandin korkeudella miltei kahtia.49  Jämtlandin ja Härje-
dalenin maantieteellinen sijainti oli hyvä kahden rannikkoalueen välissä: län-
nessä Atlantin valtameri ja idässä Pohjanlahti niin omine kuin muualta tuotuine
tavaroineen. Siten niillä oli kuin luonnostaan hyvät edellytykset harjoittaa
kauppaa. Ruotsin puoleisina rajanaapureina niillä olivat Ångermanland, Medel-
pad, Hälsingland ja Taalainmaa (Dalarna). Eritoten Jämtlandin asukkaat omis-
tautuivat vanhastaan kaupankäynnille ostaen, myyden ja välittäen tavaroita.
Heidän omat elinkeinonsa tuottivat monenlaisia kauppatavaroita: lintuja, tur-
kiksia, nahkoja, lihaa, juustoa ja voita, hyvinä vuosina myös ohraa ja maltaita,
suomalmia, kotiteollisuustuotteista rautaa ja puutavaraa, villaa, pellavaa ja nau-
dankarvoja. Niiden lisäksi he ostivat muualta Norjasta suolattua tai kuivattua
kalaa (esimerkiksi silliä), ulkomaisia kankaita, hevosia ja muutakin. He kuljetti-
vat ne sitten Ruotsiin hankkien kuparituotteita, kankaita ja katovuosina myös
viljaa. Heti kun talvi tuli toden teolla, jämtlandilaiset kuormatalonpojat (for-

bönder) alkoivat valmistautua kauppamatkoilleen. Monet heistä tekivät huo-
mattavia ostoja kotiseudullaan (> maakauppa) ja toimivat suurien tavaraerien
tukkuostajina (partihandlare). Vastaavasti lukuisat Ångermanlandin, Medelpa-
din ja Hälsinglandin maakauppiaat Ruotsin puolelta kiersivät ympäri Jämt-
landia ja ostivat kaikenlaista riista- ja nahkatavaraa. Kaupankäynti oli näiden
rajamaakuntien ’henki ja elämä’, ja niiden luonnollisena intressinä oli, että
kauppakontaktit säilyisivät vapaina ja esteettöminä.50

Kun Kustaa Vaasa astui Ruotsin valtiolaivan peräsimeen, hän ryhtyi säätele-
mään rajakauppaa myös Norjan-vastaisella rajaseudulla. Hän kielsi vuonna
1548 kuparin, käteisen rahan ja palttinan viennin Norlannista ja Taalainmaalta
Norjaan. Kupari olikin hyvin kysyttyä Norjassa, koska siellä ei ollut vielä koti-
maista tuotantoa. Kuparinvientikieltoja ja -rajoituksia oli sittemmin myös itära-
jan piirissä 1600-luvulla, kuten tuonnempana käy ilmi. Eritoten 1500-luvun lo-
pulla Jämtlandin asukkaiden toiminta alkoi todella huolestuttaa Ruotsin kruu-
nua: seudun asukkaat ostivat huomattavia määriä kuparia suoraan Stora Kop-
parbergin tuotantoalueilta samalla, kun he veivät sinne norjalaistavaroita, var-
sinkin silliä, hevosia ja teuraseläimiä. Kuparin he sitten välittivät Jämtlandin
kautta Norjaan. Siitä oli seurauksena ankara vientikielto vuonna 1580.51

Kalmarin-sodan 1611–1613 jälkeen Tanskan kruunu koetti asettaa esteitä
Jämtlandin asukkaiden kauppamatkoille ruotsalaisiin kaupunkeihin ja markki-
napaikoille. Ruotsin valtaneuvosto pyysi siltä alkukesällä 1619, että matkustus-
ja kaupankäyntikielto olisi kumottava ja etteivät maaherrat saisi asettaa esteitä
norjalais-ruotsalaiselle kaupalle, mikä ”vanhastaan oli ollut tapana sillä maan-
äärellä”. Tanskan valtaneuvosto lupasikin, että rajakauppa vapautuisi Norjan
lain mukaan. Samalla se kehotti Norjassa toimineita maaherroja edistämään
Ruotsin-kauppaa. Kaupan oli kuitenkin tapahduttava kaupungeissa ja markki-
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49 Lappalainen 2001, 13.
50 Bromé 1945, eritoten 50–59.
51 Bromé 1945, 53.
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noilla; maakauppaa ei sallittu kummankaan maan puolella. Jämtlandin rahvaan
elintasoa on pidetty verrattain korkeana, mikä on katsottu selväksi merkiksi
kaupankäynnin keskeisestä asemasta alueella. Liiketoimien ansiosta maakun-
taan tuli rahaa veroihin ja muihin tarpeisiin, joten ei ole ihme, että Tanskan
kruunu otti uudelleen kaupankäyntiä suosivan kannan.52  Myös Venäjän-vastai-
sella rajalla, eritoten Käkisalmen läänin pohjoisosassa, liikkui varsin paljon ra-
haa juuri rajakaupan johdosta. Talonpoikaista rajakauppaa – ja kaupankäyntiä
ylipäätään – suosittiin juuri veronmaksukyvyn vuoksi, vaikka kielletty maa-
kauppa rehottikin sen vuoksi yleisesti.

Ruotsin ja Tanskan välisten sotien aikana jämtlandilaisten harjoittama raja-
kauppa joutui usein vaikeaan välikäteen. Niin esimerkiksi pohjoismaisen seit-
senvuotisen sodan 1563–1570 aikana, sillä varsinkin Ruotsissa rajakauppa näh-
tiin enemmänkin tiedusteluna ja vakoiluna kuin oikeana kaupankäyntinä. Jo
kriisin alkuvaiheessa Jämtlandin maakunnan asukkaat keskustelivat edustajien-
sa välityksellä Trondheimissa maaherran kanssa ilmoittaen, että he toivoivat
elää rauhassa ruotsalaisten kanssa. Rauhanpyrkimyksiin liittyen on vuodelta
1565 mielenkiintoinen kuitti, jota on pidetty todisteena suoranaisesta lahjuk-
sesta, että rauha säilyisi. Kahdeksan jämtlandilaisen käräjäkunnan väki lupasi
silloin alueella vierailleelle käskynhaltija Evert Bildille 24 näädännahkaa, jos
hän junailisi asiat niin, ettei mitään ”kahakkaa” (fejd) tulisi Ruotsin Eerik XIV:n
ja Tanskan kuninkaan välillä ja ettei se ainakaan koskettaisi heidän aluettaan ja
intressejään.53  Onpa etelämpää Vikan–Dalslandin alueelta tieto, että jo vuonna
1563 sovittiin paikallisesti, etteivät kummankaan maan talonpojat hyökkäisi
toistensa kimppuun.54

Myös muiden konfliktien aikana on havaittavissa samanlaista liikettä Norjan
ja Ruotsin välisellä rajalla. Kalmarin-sodan aikana ruotsalaiset tarjosivat raja-
rauhaa lähettämässään kirjeessä. Taalainmaalaiset julistivat, etteivät he tulisi ra-
jan yli vihollisina sillä ehdolla, etteivät norjalaisetkaan tekisi mitään hyökkäys-
tä heitä vastaan.55  Myös kauempaa etelästä tuli samankaltaisia rauhantarjouksia
norjalaiselle rajaväestölle. Norjalainen tiedustelija sai kuulla Värmlannin talon-
pojilta, etteivät he haluaisi olla mukana hyökkäyksessä rajan taakse.56  Rajarau-
han olemassaolosta kertoo välillisesti sekin, että Norjan puoleisissa rajamaa-
kunnissa esiintyi suurta vastahakoisuutta sotaväenottoja ja muita sodan muka-
naan tuomia rasituksia kohtaan. He eivät halunneet lietsoa sotaa lähtemällä sii-
hen offensiivisesti mukaan, vaan jos vihollisuuksia tulisi, he halusivat ottaa sii-
hen osaa vain puolustautumalla omalla kotimaaperällään.57  Norjalainen Halvdan
Koht kytkee toisiinsa sekä talonpoikaisrauhat että sotaväenottoja ja sota-
palvelusta kohtaan osoitetun vastarinnan. Hän pitää talonpoikaisrauhoja talon-

○ ○ ○ ○ ○ ○

52 Bromé 1945, 57.
53 Bromé 1945, 54–55 ja 94–95.
54 Koht 1928, 136.
55 Bromé 1945, 230–231. Myös seuraavan sodan (1657–1658) ajalta on olemassa kiistattomia

merkkejä rajarauhaperinteen elämisestä Taalainmaalla. Ks. Englund 2001, 582.
56 Koht 1928, 137.
57 Koht 1928, 137–139.
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poikien omana rauhanpolitiikkana sotia ja niiden mukanaan tuomaa hävitystä
vastaan, mikä näkyi samalla myös vastarintana yläluokkaa ja sen edustamaa
esivaltaa vastaan. Koht korostaa ruotsalaistutkijoiden tavoin rajaseudun tiiviitä
kauppakontakteja ja niiden mukanaan tuomaa keskinäisen yhteenkuuluvuuden
ja ystävyyden tunnetta rajan yli.58

Myös vuosina 1643–1645 käydyn Tanskan-sodan yhteydessä ilmeni, että
Norjan puoleiset rekryytit pakenivat väenottoja ja että rulliin merkityksi saadut
sotilaat karkasivat. Oli myös vahvoja epäilyksiä, että norjalaisilla talonpojilla
oli jopa ”salainen sopu ja kirjeenvaihto, ellei peräti päivittäinen tieto ja molem-
minpuolinen viestintä viholliseen”. Toiminta viittaa samanlaiseen kiinteään ja
tiiviiseen informointijärjestelmään kuin Venäjän-vastaisella itärajalla oli raja-
rauhojen voimassaoloaikana. Korkea tanskalaisviranomainen, käskynhaltija
Hannibal Sehested, joutui omakohtaisesti toteamaan sen, etteivät norjalaiset
hyökkäisi Ruotsin puolelle, eivätkä ruotsalaiset vastaavasti Norjan puolelle.
Hän joutui turvautumaan ulkomailta palkattuun sotaväkeen toteuttaakseen esi-
miestensä vaatimat operaatiot. Tilannetta ei auttanut sekään, että everstit ja
muut upseerit olivat norjan kieltä osaamattomia ulkomaalaisia, mikä kärjisti
norjalaisten sotilaiden vastarintaa entisestään.59  Sota sujui muutenkin huonosti
Tanskan kannalta, sillä sodan päätyttyä Jämtland ja Härjedalen liitettiin Ruot-
siin Brömsebron rauhassa 1645.

Levoton itäinen rajaseutu vuosina 1656–1661

Kaarle X:n Kustaan Venäjän-sota 1656–1658 oli Stolbovan rauhan jälkeen ja
ennen suuren Pohjan sodan alkamista ainoa Ruotsin ja Venäjän välillä käyty so-
ta 1600-luvun aikana. Se alkoi kesäkuun 1656 alussa venäläisten hyökättyä
Laatokan eteläpäässä Lavajoen yli Pähkinälinnaan ja Nevanlinnaan ja toisaalla
Aunuksen kaupungista Salmiin. Sodan siemenet piilivät edellisessä rauhan-
teossa vuonna 1617. Ruotsi oli tunkenut Venäjän pois Itämereltä, minkä vuoksi
venäläisillä oli luonnollinen halu päästä uudelleen suoriin kauppakontakteihin
Länsi-Euroopan kanssa juuri sitä kautta. Venäläisiä kaiveli myös Käkisalmen
läänin ja Inkerin menetys. Siten sodan päämääränä oli myös menetettyjen aluei-
den, joissa asui kaiken lisäksi ortodoksiväestöä, palauttaminen vanhaan valtio-
ja uskonyhteyteen Venäjän kanssa. Tsaari Aleksei Mihailovitš sai sopivan tilai-
suuden, kun Kaarle X Kustaan kädet oli sidottu Puolan sotaretken vuoksi. Ruot-
sin ja Venäjän suhteet olivat olleet hyvät vielä 1650-luvun alussa kansleri Axel
Oxenstiernan harjoittaman ”vakaumuksellisen rauhanomaisen idänpolitiikan”
johdosta. Myös kuningatar Kristiina oli kannattanut sitä. Kristiinan luovuttua
kruunusta vuonna 1654 Ruotsin ulkopolitiikan painopiste siirtyi Itämeren etelä-
puolelle.60

○ ○ ○ ○ ○ ○

58 Koht 1928, 133–134.
59 Koht 1928, 139–143.
60 Lappalainen 1972, 24–25; Lappalainen 2001, 111–125. Ks. melskeisestä 1650-luvusta

lähemmin Englund 2001.
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Pian sen jälkeen kun sota oli syttynyt Per Brahe esitti valtaneuvostossa
17.6.1656, että hän matkustaisi Suomeen ja asettuisi siellä olevien harvalukuis-
ten joukkojen johtoon. Siihen ei kuitenkaan suostuttu, koska hän oli drotsina
aivan liian keskeinen viranomainen lähtemään pois Tukholmasta. Suomessa
toimineiden joukkojen ylipäälliköksi määrättiin sen sijaan 37-vuotias sotamar-
salkka, kreivi Gustaf Adolf Lewenhaupt.61  Brahe oli jo 18.4.1656, pari kuu-
kautta ennen venäläishyökkäystä, enteillyt Magnus De la Gardielle lähettämäs-
sään kirjeessä vaikeuksia tulevan idän suunnalta.62

Alkupaniikki

Sotaa edeltävinä vuosina myös Kajaanin vapaaherrakunnan hallinnosta vastan-
neet viranomaiset olivat aistineet rajan pinnassa ristiriitaisia merkkejä. Helmi-

Aleksei Mihailovitš

Romanov (1629–

1676), joka oli

Venäjän tsaari

vuodesta 1645.

Hänen aikanaan

Venäjä vahvistui ja

uudenaikaistui.

Hänen on katsottukin

suotta jääneen

suuren poikansa,

Pietari I:n, varjoon.

Kuva: Veluwenkamp

2000.

○ ○ ○ ○ ○ ○

61 Nordmann 1904, 509; Lappalainen 1972, 105; Lappalainen 2001, 121.
62 Nordmann 1904, 509 (nootti 1). ”Ryssen för intet godt i Sinnet och är en svår granne”. Sodan

jälkeen Brahe luonnehti venäläisiä seuraavasti: ”venäläinen on sitkeä vihollinen, paha tap-
pelemaan ja on varovaisesti käsiteltävä”. Hainari–Grotenfelt 1922, 444.
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kuussa 1654 läänityksen hopmanni Zacharias Palmbaum63  ilmoitti Brahelle,
kuinka Venäjällä suolan perässä käyneet Kajaanin talonpojat olivat tulleet tietä-
mään, että rajan takana varustauduttiin ottamalla joka toinen mies talosta
sotilaaksi.64  Vuotta myöhemmin vouti Anders Eriksson (Cajanus) puolestaan
vakuutti Venäjältä kuuluvan ”kaikkea hyvää”. Rajaliikenne sujui yhä normaa-
liin tapaan vilkkaasti: ”kauppavenäläiset” matkustivat tapansa mukaan edesta-
kaisin, samoin porvarit ja talonpojat omissa kauppa-asioissaan. Kajaanin ja Pie-
lisen talonpojat kävivät Venäjällä muun muassa noutamassa suolaa.65

Sodan alettua Kajaanin vapaaherrakunnassa pelättiin yleisesti, että venäläiset
hyökkäisivät pian myös sinne. Henki oli alussa hyvin pessimistinen ja paniikin-
omainen. Palmbaum kertoi Brahelle, ”ettei [...] kuulu mitään muuta, Jumala
paratkoon, kuin pahaa sotaa ja vihollisuutta venäläisen puolelta”, vaikkei mi-
tään venäläisten sotatoimia ollut edes vielä kohdistunut läänityksen alueelle.
Pelkoa ruokkivat lähinnä huhut ja kaikkinaiset muut kulkupuheet. Puhuttiin
suurista vihollisen sotavoimista, 90 000 miehen joukosta, ”jonkun matkaa Ve-
näjällä Aunukseen päin” odottamassa sopivaa hetkeä hyökätä. Ehkä hälyttävin
yleisen paniikin laukaissut tieto oli kesäkuulta 1656, kun Hyrynsalmen kylässä
asunut lautamies tuli eskilinpäivänä (12.6.) vaimonsa, lastensa ja irtaimen
omaisuutensa kanssa turvaan Kajaanin linnaan väittäen saaneensa ”varmaa tie-
toa” yhdeltä venäläiseltä tuttavaltaan siitä, että ”vähän ajan päästä venäläisen
armeija tulisi tervehtimään heitä”. Varoitus oli tapahtunut yhteisestä sopimuk-
sesta, sillä hyrynsalmelainen lautamies ja hänen venäläinen ystävänsä olivat
sopineet keskenään, että jos venäläiset hyökkäisivät, niin venäläinen ilmoittaisi
siitä viipymättä lautamiesystävälleen ja vastaavasti myös toisin päin. Kesäkuun
alkupuolella 1656 venäläistalonpoika olikin lähettänyt sanan hyvälle ystäväl-
leen, ”pyhälle veljelleen” (Pyhäweli), että tämän olisi viipymättä kuljetettava
pois tavaransa ja ettei tämän pitäisi uskaltaa olla tuvassaan pietarinmessuun
(29.6), sillä venäläisvoimat olisivat täydessä valmiudessa hyökätäkseen Ruot-
siin, muun muassa Kajaaniin. Varoitus viittaa selvästi rajarauhainstituutioon,
jonka yksi keskeinen kohta oli, että sopimusosapuolet sitoutuivat tiedottamaan
tulossa olevista hyökkäyksistä, myös pelkistä niitä koskeneista huhuista. Varoi-
tus otettiinkin vakavasti: Sotkamon kirkon ja Ristijärven kappelin takaiset kylät
tyhjenivät asukkaiden paetessa metsiin ja lännemmäs lähelle Kajaanin linnaa

○ ○ ○ ○ ○ ○

63 Siitä, miten sota kosketti Kajaanin vapaaherrakuntaa, kertovat ensikädessä Palmbaumin kir-
jeet, joista ensimmäinen on jo kesäkuulta 1656. Niitä on käytetty useissa ko. ajanjaksoa ja
sen tapahtumia kuvaavissa tutkimuksissa. Ks. Nordmann 1904; Jokipii 1956 ja 1960; Lappa-
lainen 1972; Vartiainen 1980, 387–399. Palmbaumin sodanaikaiset kirjeet on julkaistu. Ks.
Nordmann 1904 (lyhennettyinä omana loppuliitteenään). Ne on julkaistu myös suomennet-
tuina. Ks. Vartiainen 1980. Tässä työssä on käytetty lähinnä Nordmannin julkaisemia kirjei-
tä, mutta niiden rinnalla myös alkuperäisiä, joita säilytetään Ruotsin valtionarkistossa (Ryd-
boholmssamlingen vol. 13). Vertailu osoittaa Nordmannin ottaneen kirjeistä kaiken oleel-
lisen ja tehneen myös huolellista työtä muutamia pieniä kömmähdyksiä lukuun ottamatta.
Palmbaum lähetti viimeisen kirjeensä Brahelle Kajaanista 25.8.1660, mutta jätti kaupungin
luultavasti vasta loppukesällä 1661. Jokipii 1960, 281 (liite ”Suomen suurläänitysten virka-
kunnan matrikkeli”).

64 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 13.2.1654. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
65 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 15.2.1655 ja Oulu 25.4.1655. RA Rydboholmssaml. vol. 5

/ FR 212.
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irtain omaisuus mukanaan. Kajaanin läänin asukkaat käyttivätkin vuodesta
1656 ilmausta ”toinen karkuvuosi” / ”karkuvuosi”. Myös rajan takana oltiin pa-
niikin vallassa: lähellä Ruotsin rajaa asunut Venäjän Karjalan väestö pakeni
idemmäs Jyskyjärvelle ja tuhosi lähtiessään omaisuuttaan, ettei se jäisi viholli-
sen käsiin.66

Palmbaumin epätoivo jatkui heinäkuussa 1656. Hän kirjoitti Brahelle, että
venäläinen olisi ”rajan päällä” 7 000 miehen vahvuisena ja että kaikki venäläi-
set rajatalonpojatkin olivat varpaisillaan. Sitä, mikä tiedon alkuperä oli, hän ei
ilmoittanut. Tiedonhankinta ei ollut yksinomaan huhujen varassa, vaan Venäjän
tapahtumia seurattiin tiedustelu- ja vakoilutoiminnan avulla, esimerkiksi rajan
takana kauppaa käyneiden talonpoikien välityksellä.67  Ainoita nimeltä tunnet-
tuja tiedustelijoita ovat aivan rajan pinnassa Suomussalmen Vuokissa asuneet
Materon veljekset, jotka harjoittivat samalla rajakauppaa. Antamastaan valtuu-
tuksesta huolimatta hopmanni Palmbaum kuitenkin takavarikoi Simolta ja tä-
män veljeltä Tuomaalta 18 leiviskää (153 kg) haukia, jotka olivat peräisin luul-
tavasti Venäjän puolelta.68

Jälkikäteen voi viisastella, että Palmbaumin ja monen muun huoli oli vahvas-
ti ylimitoitettu, sillä, kuten Jussi T. Lappalainen on todennut, huoltotilanne ja
tieolot asettivat selvät rajat 1650-luvun Suomeen kohdistettujen sotatoimien
suuruudelle. Itärajan erämaa-alueilla saattoivat tulla kysymykseen vain sissi-
retket joko veneillä, hiihtäen tai poroilla, mutta sitenkin suoritettuna saatiin jo
aikaan huomattavia tuhoja rajaseudun kylissä. Vain poikkeusolosuhteissa, erit-
täin vähälumisena tai kovana hankiaistalvena, saattoi ratsujen käyttö tulla kysy-
mykseen. Vain Repola, Vienan Kemi tai Kuola olivat asutukseltaan riittävän ti-
heitä toimiakseen hyökkäyksen tuki- ja lähtöalueina, vaikkapa ensimmäisiin
suomalaiskyliin rajan pinnassa. Suurta säännöllistä armeijaa ajatellen vain Laa-
tokan ympäristö, lähinnä Karjalan Kannas, oli ainoa seutu, jossa tiestö ja asutus
tarjosivat operaatiomahdollisuudet suurille sotatoimille ja etenemiselle. Novgo-
rodin, Laatokan ja Aunuksen väkirikkaat alueet olivat myös sen lähituntumassa.
Venäläisten hyökkäys alkoikin juuri sillä suunnalla.69

Kesän 1656 hyökkäysuhkaan vastattiin järjestämällä puolustustoimenpiteitä
myös läänityksen alueella. Tärkeimmille rajalle johtaneille kulkuteille ja Kajaa-
nin kaupungin luokse järjestettiin vahvat vartio-osastot. Sen lisäksi rakuunoita
värvättiin läänityksen alueella ja talonpoikia harjoitettiin talonpoikaisena nos-
toväkenä sodankäyntiin, samalla kun Kajaanin linnaa varustettiin pahimman

○ ○ ○ ○ ○ ○

66 Z. Palmbaum P. Brahelle, todennäköisesti kesäkuussa 1656. Nordmann 1904, 511–512; H.
Corte P. Brahelle, Raahe 14.6.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; A. Eriksson P.
Brahelle, Kajaani 18.6.1656 ja 19.7.1656 (”Post Scriptum”). RA Rydboholmssaml. vol. 5 /
FR 212; ”[...] såkallade Karckuwuosi, eller på Swenska Rysslåp Åhret som efftertijde
Rächningen är 1656”. Pmo tk. 1.2. ja 3.–4.2. 1711, 199. KA rr48 / ES 2047.

67 Z. Palmbaum P. Brahelle, 15.7.1656 ja 20.7.1656. Nordmann 1904, 512–513. Rajan yli kul-
keneita kauppiaita käytettiin suunnitelmallisesti vakoilijoina ylempää tulleiden ohjeiden
mukaan. Lappalainen 1972, 100.

68 Simo Matero Brahen lähettämille komissaareille, päiväämätön. Esitelty suuressa yleistarkas-
tuksessa Kajaanissa 3.2.1659. RA StA Kaj. / FR 626; Kaj. pit. hk. 1654. KA 9138: 244 / ES
2469.

69 Lappalainen 1972, 87–89.
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varalle. Suurimmaksi pelonaiheeksi osoittautui Venäjän armeija ja sen mahdol-
linen hyökkäys, ei niinkään rajantakaisten karjalaiskylien väestö.70  Puolustus-
laitosta pidettiin yllä koko läänitysajan. Jo ennen sotaa talvikäräjillä 1655 Pieli-
sen alueen rahvasta käskettiin hankkimaan sopivia ja kelvollisia aseita ja saapu-
maan niiden kanssa harjoituksiin, joita pidettiin käräjäaikoina kaksi kertaa vuo-
dessa. Samalla Pielisen pogostan ja Kajaanin pitäjän yhteiseksi kapteeniksi ni-
mitettiin Jöran Kofall von Wittenberg. Hänelle luvattiin palkkana 21 hopeaäyriä
jokaiselta talonpojalta.71  Maakapteenin johtamia harjoituksia jatkettiin vielä
sodan jälkeen pahimman varalta. Niiden ajankohta oli yhä käräjäaikoina, ja
osallistuminen niihin aseet mukana oli pakollista sakon uhalla.72

Sodan aikana Lieksaan ja Nurmekseen rakennettiin myös pienet puiset
linnoitukset eli skanssit suojelemaan sekä pitäjän kahta keskuspaikkaa että nii-
den kautta kulkeneita tärkeitä kulkuväyliä.73  Lieksan skanssin mitat pituuden,
leveyden ja korkeuden suhteen olivat 120 x 90 x 7,5 kyynärää eli noin 71 x 53 x
5 metriä. Nurmeksen skanssi oli hieman suurempi kuin pitäjän keskuksessa ol-
lut, sillä sen mitat olivat 126 x 114 x 7,5 kyynärää eli noin 75 x 68 ja 5 metriä.
Kummassakin oli kaksinkertaiset puuseinät ja kaksi porttia.74  Ainakin Lieksan
skanssissa oli myös pyöreät tornit ja useita rakennuksia.75  Viimeistään suureen
Pohjaan sotaan tultaessa Nurmeksen skanssi jäi kokonaan pois käytöstä, niin
että se hävisi jättämättä jälkiä todellisesta sijaintipaikastaan.76  1600-luvun vii-
meisinä vuosikymmeninä Lieksan skanssi palveli vanhan maanpuolustustehtä-
vänsä lisäksi myös vuokraaja Salomon Enbergin ylläpitämänä yleisenä kapak-
kana, jonka asiakkaina olivat myös rajan takaa tulleet venäläiset.77

1650-luvun ensipuoliskolla läänityksen alueelta värvätyt rakuunat, jotka oli-
vat luutnantti Jakob Mattssonin komennossa, jaettiin vartiopaikkoihin. Miesten
lukumäärä oli sodan alussa 60, ja heistä kolmasosa meni raahelaisen kapteenin
Henrik Henriksson Alholmin johdolla viisi peninkulmaa (n. 53 km) Ristijärven

○ ○ ○ ○ ○ ○

70 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 18.6.1656 ja 26.7.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR
212; Jokipii 1960, 301–302; Lappalainen 1972, 125–126.

71 Piel. tk. 3.–4.1.1655. KA tt1 / ES 2113; Jokipii 1960, 302–303 (muut Kajaanin vapaaherra-
kunnan upseerit löytyvät sivuilta 299–304).

72 Piel. kihlak.kär. 14.12.1663. RA SDR vol. 5 / FR 136.
73 Pielisjärven yhteinen rahvas Brahen lähettämille komissaareille, päiväämätön (kohta 2).

Esitetty suuressa yleistarkastuksessa helmikuussa 1659. RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204.
74 ”Förtäckning på Borgerskapet i Brahea den 20 Februarij Anno 1659”, kääntöpuoli. RA

Brahesaml. vol. 25 / FR 204. Lieksan skanssi rakennettiin vääpeli Olof Larsson Gröningin
johdolla. O. Gröning P. Brahelle, päiväämätön. RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204.

75 ”Extract af Pielisjerfwe Inventarium angående Skantzen de dato Kexholm d. 18 Martij
1685.” ja ”En Protocollo Judicij Territorialis Provinciæ Kexholmensis”. KA Sekalaisia jäl-
jennöksiä (I:1:a): Salomon Edenbergh emot Pielisjerfwi Sochnemäns beswär igenom Anders
Sandman, 1688, asiakirjat nrot 18–19. Ensiksi mainittu inventaarioluettelo on julkaistu. Ks.
Nevalainen 1915, 22.

76 On arveltu, että Nurmeksen skanssin sijaintipaikka olisi ollut joko Kuokkastensalmen Linna-
saaressa karjalaisten vanhan pohjantien varrella tai sitten ylempänä Kastellinkankaalla
Haapajärven ja Valtimojärven välisellä kannaksella (siis jossakin nykyisen Valtimon kunta-
taajaman alueella), jonka kautta kulki maatieyhteys Kajaaniin. Saloheimo 1953, 83–84.

77 Piel. tk. 5.–10.3.1688, 81–81v. KA gg7 / ES 1798. Lieksan skanssi sijaitsi kuusi vanhaa pe-
ninkulmaa (n. 36 km) rajalta. Vielä läänitysajan loppupuolella sitä korjattiin Brahen
19.8.1673 antaman käskyn mukaan. Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1674, 1. KA tt2 / ES 2113; Neva-
lainen 1915, 21–22.
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yläpuolelle, siis jonnekin Hyrynsalmen paikkeille. Sama määrä rakuunoita toi-
mi vartiossa Kajaanin ja myös Sotkamon alueella, 11 peninkulmaa (n. 118 km)
rajalle päin, siis jossakin Ontojärveen laskevien koskien paikkeilla nykyisen
Kuhmon alueella. Rakuunoiden tueksi komennettiin vielä seudun talonpojat.
Kesäkuun puolivälistä (16.6.) 1656 lähtien 150 talonpoikaa oli Ristijärven ylä-
puolella ja toinen vartiosto, 180 talonpoikaa, Sotkamon yläpuolella. Vartiointi
jaettiin siis kahden tärkeimmän kulkuväylän, Hyrynsalmen ja Sotkamon vesi-
reittien, mukaan. Kajaanissa oli aluksi 300 miestä lähinnä työskennellen Kajaa-
nin linnassa sen varustamiseksi kuntoon. Heinäkuun puoleenväliin tultaessa
heidän määränsä pudotettiin 100 mieheen. Suurin osa kajaanilaisista naisista ja
lapsista toimitettiin turvaan Ouluun, kun kaikkia ei voitu sijoittaa linnan suojiin.
Ouluun turvaan siirtyneiden joukossa oli myös hopmannin rouva.78

Massiivista venäläishyökkäystä ei kuitenkaan tullut vapaaherrakunnan
alueelle kesän tai syksyn 1656 aikana. Vartiointia pienennettiin ja talonpoikia
laskettiin suorittamaan kotiaskareitaan. Marraskuussa 1656 luutnantti Marcus
Jöransson Gååsin johtamat 25 rakuunaa ja 40 talonpoikaa pitivät ”vahvaa vah-
tia” Pielisjärvellä. Neljä rakuunaa ja 30 talonpoikaa oli Sotkamon pitäjän
alueella. Ristijärvellä oli luutnantti, rakuuna ja 30 talonpoikaa. Linnassa oli va-
rusväkenä 38 rakuunaa, 22 jalkaväen miestä (Såldatter) ja 70 talonpoikaa.79

Läänityksen rannikkopitäjät avustivat sodan aikana itärajan puoleista osaa vah-
dinpidossa. Salon pitäjästä tuli 100 miestä Kajaaniin vahtiin.80  Alueen sisäistä
turvallisuutta tehostettiin ottamalla ”monta kapinallista veitikkaa” Kajaanin lin-
naan säilöön. Hopmanni Palmbaumin luottamus alkoi pikkuhiljaa palautua
alkupaniikin jälkeen. Hän uhosi Brahelle lähettämässään kirjeessä, että jos ve-
näläiset tulisivat talvella Kajaaniin, niin he ”saavat selkäsaunan ja uivat Ämmää
alas” (tarkoittaen kaupungin vieressä ollutta Ämmäkoskea).81

Sodasta huolimatta venäjänkarjalaiset halusivat pitää rajarauhaa. Itse Vienan
Kemin ”sirnitza” lähetti Ruotsin puolelle viestin, että he pitäisivät omasta puo-
lestaan rauhan aina siihen asti, kun he tulisivat tietämään, että heidän suuriruh-
tinaansa on ruotsalaisten kanssa ilmisodassa.82  Sirnitzaksi kutsuttiin Vienan-
meren piirin taloudellisena ja henkisenä keskuksena toimineen Solovetskin
luostarin johtajaa, igumenia. Nimitys tulee venäjän kielen sanasta, joka alun
pitäen tarkoitti mustapukuista henkilöä ja sittemmin nimenomaan luostarin asu-
kasta (tšernets = munkki, tšernitsa = nunna). Kielentutkijat Viljo Nissilä ja
Veikko Ruoppila ovat todenneet, kuinka ortodoksisen kirkon vaikutusalueella
Karjalassa on omaksuttu venäläisperäistä sanastoa, joka sittemmin levisi laajal-
le itämurteisiin, vieläpä yli murrerajan. Niin myös ”sirnitsan”, savolaismurtei-

○ ○ ○ ○ ○ ○

78 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 19.7.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; Z.
Palmbaum P. Brahelle, 26.8.1656. Nordmann 1904, 514–515; Lappalainen 1972, 125–126.

79 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 11.11.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; Lappa-
lainen 1972, 181 ja 308 (liite 3).

80 H. Corte P. Brahelle, Raahe 30.10.1659. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 35 / FR 477.
81 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 3.8.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
82 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 18.6.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212.
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den ”sirnihtan”, kohdalla.83  Myös Pielisen alueen paikallishistorian tuntija, leh-
tori Olli Koistinen, oli jo vuonna 1916 sitä mieltä, että sirnitzalla tarkoitettiin
juuri mahtavan Solovetskin luostarin igumenia.84

Myös kaksi Repolassa tiedustelumatkalla käynyttä rakuunaa sai kesällä 1656
kuulla seudun asukkailta, että he mielellään pitäisivät rajarauhan ruotsalaisten
kanssa, vaikka valtakuntien välille syttyisikin sota. Jotkut Repolan asukkaista
olivat myös luvanneet tulla Kajaanin kesämarkkinoille.85

Solovetskin luostari – Luoteis-Venäjän uskonnollinen ja poliittinen keskus

1500- ja l600-luvulla

Venäjällä luostareita on aina pidetty niin uskonnon levittäjinä kuin myös talous-
ja kulttuurielämän ja valtiovallan vaikutuksen levittäjinä ja tukipylväinä. Venä-
jän luostareista neljä oli erityisen keskeistä, yhtenä niistä Vienanmeren Solo-
vetski. Sitä on kutsuttu myös ”Pohjolan Athokseksi” munkkielämän karuuden,
kilvoittelun ankaruuden ja kovan ilmaston vuoksi. Se hankki itselleen yli Venä-
jän rajojen kantaneen maineen iällään, rikkaudellaan ja loistollaan, suurenmoi-
sella ja jylhällä sijainnillaan sekä luostari-isillään, mutta myös huomattavalla
poliittisella arvovallallaan, niin että ajoittain Venäjän tsaaritkin hakivat siltä
apua ja tukea. Jopa Ruotsin Kaarle IX kosiskeli luostarin tukea saadakseen po-
jastaan Venäjän tsaarin suuren sekasorron vuosina.86  Solovetskin luostarin alue
muodostuu pinta-alaltaan noin 300 neliökilometrin suuruisesta saaristosta Ää-
nislahdella. Lähimpänä kaupunkina mantereella on Vienan Kemi 60 kilometrin
päässä luostarista.87

Luostari perustettiin noin 1430-luvulla kahden kilvoittelijan, Savvatin ja
Hermannin, toimesta. Luostarin perustamisajankohtana pidetään nykyisin
vuotta 1436.88  Venäjän hallitsijoiden suosiollinen suhtautuminen alkoi näkyä
pian 1400-luvun puolivälistä lähtien huomattavien raha- ja maalahjoitusten
muodossa. Ne jatkuivat Solovetskin kapinaan saakka 1660-luvun jälkipuolis-
kolla. Luostarin hyvää taloudellista kehitystä edesauttoivat myös suotuisat ta-
loudelliset olot ja suhdanteet. Erityisen nousun ja kehityksen aikaa olivat
rakentajaigumeni Filipin toimintavuodet vuodesta 1548 alkaen. Hänen aika-
naan luostarista muodostui keskusvallan voimakas ja pitävä tukipylväs maan
luoteisten rajojen tuntumassa. Luostari sai merkittäviä lahjoituksia Iivana
IV:ltä, mutta myös muita teitä. Iivana ymmärsi Solovetskin merkityksen, sillä

○ ○ ○ ○ ○ ○

83 Nissilä 1975, 200, 203. Pohjois-Karjalassa tavataan hänen mukaansa seuraavat murteenmu-
kaiset paikannimet: Sirnihta (maa-alue Liperissä), Sirnihtallampi, Sirnihtän talo ja Sirnih-

tän kukkula (Kontiolahti) ja Sirnihtansuar, Sirnihtansalami eli Nunnainsalami (Juuka).
84 Olli Koistinen, ”Sirnihtä, Sirnitsä, Tzirnitz”. Karjalatar 29.2.1916.
85 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 18.6.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212.
86 Castrén 1843, 203–204; Kirkinen 1976, 250.  Igumeni vastasi maaliskuussa 1611, että tsaari

valittaisiin Venäjän omista syntyperäisistä pajareista, eikä muiden maiden vierasuskoisista.
87 Pöllä 1994, 9–11. Kolme muuta merkittävää luostaria oli Troitse-Sergijevin luostari Mosko-

van lähellä Zagorskissa, Petshoran luostari Kiovan tuntumassa ja Kirillovin luostari pohjoi-
sessa Valkeallajärvellä.

88 Pöllä 1994, 14.
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hän piti sitä etuvartioasemanaan luodessaan voimakasta keskitettyä Venäjän
valtiota. Luostari toimi luoteisten rajojen puolustajana eritoten Ruotsia vastaan
käytyjen sotien aikana 1500–1700-luvulla. Palkkiona palveluksista luostarin
vuotuinen suolanmyyntioikeus korotettiin vuonna 1553 6 000 puudasta89

(96 000 kg) 10 000 puutaan (160 000 kg). Suolankeittotoiminta oli aloitettu jo
heti ensimmäisen igumenin aikana 1400-luvulla. Lisänimeltään ”Julma” pa-
remmin tunnetun Iivana IV:n aikana luostaria käytettiin ensimmäisen kerran
poliittisena karkotuspaikkana90 . Metropoliitaksi vuonna 1566 nimitetty Filip
sai omakohtaisesti tuntea hallitsijansa julmuuden: hän joutui epäsuosioon kriti-
soituaan hallitsijan ja tämän opritšnikkojen mielivaltaa, ja hänet kuristettiin jou-
lukuussa 1570.91

1500-luvun loppuun tultaessa Vienanmeren rannikon kylät lännessä, lou-
naassa ja etelässä olivat siirtyneet luostarin omistukseen. Lahjoitusten lisäksi
maaomaisuus karttui myös siten, että taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet talon-
pojat panttasivat maitaan luostarille saamaansa lainaa vastaan. Usein velat jäi-
vät maksamatta ja maat siirtyivät pysyvästi luostarin haltuun. Se sai myös huo-
mattavia raha- ja maalahjoituksia sitä vastaan, että luostari suoritti esirukouksia
lahjoittajan hyväksi. Niin esimerkiksi hirmutöitään katuneen tsaari Iivana IV:n
kohdalla. Maaomaisuus laajeni Sisä-Venäjälle Novgorodin ja Moskovan kihla-
kuntiin asti, niin että luostarista tuli Luoteis-Venäjän suurin maanomistaja.92  Sen
vuoksi ei ole yllättävää, että aina sodan sytyttyä Solovetskin luostari pyrki omin
aktiivisin ponnistuksin, esimerkiksi rajarauhojen muodossa, turvaamaan omai-
suutensa ja intressinsä. Ajoittain uhka olikin todellinen. Esimerkiksi vuonna
1579, siis 25-vuotisen Venäjän-sodan aikana, suuri määrä ”Kajaanin nemtsejä”,
kuten heitä kutsutaan Solovetskin kronikassa, hyökkäsi luostarille kuulunee-
seen Kemin volostiin saaden aikaan ”suuren autioitumisen”.93  Luostariin itseensä
kohdistui suoranainen uhka vuonna 1611, ja silloinkin luostari ryhtyi toimiin raja-
rauhan aikaansaamiseksi ruotsalaisten kanssa, kuten edellä on jo kerrottu.

Luostarin taloudellinen hyvinvointi ja mahti ei ollut yksinomaan muiden
osoittaman hyväntahtoisuuden varassa. Luostari harjoitti liiketoimintaa mones-
sa muodossa, joista parasta, tuottoisinta ja suurinta oli suolantuotanto ja -myyn-
ti. 1500-luvun loppupuolella luostari omisti jo kaksikymmentä tuotantoaluetta,
joissa toimi yhteensä 54 suolankeittämöä eli varnitsaa. Vuosisadan viimeisellä
neljänneksellä vuotuinen tuotanto oli vähintään 200 000 puutaa (3 200 000 kg).
1650-luvulle tultaessa se oli pohjoisten alueiden suurin suolantuottaja. Ei siis
ihme, että myös Pohjois-Karjala ja Kainuu olivat lähinnä sen tuottaman suolan

○ ○ ○ ○ ○ ○

89 Puuta = 16 kg.
90 Neljä vuosisataa myöhemmin kirjailija Aleksandr Sol�enitsyn kuvasi kirjassaan ”Vanki-

leirien saaristo” Solovetskin toimintaa vankileirinä ja karkotuspaikkana neuvostojärjestel-
män aikana. Kirjan nimestä muodostui koko Neuvostoliiton vankileiriverkostoa (GULAG)
kuvannut käsite.

91 Kirkinen 1970, 244; Kirkinen 1976, 106–107; Pöllä 1994, 25–33. Filip oli maallikkoni-
meltään Feodor Kolytshev, ja hän oli syntyisin novgorodilaisesta pajariperheestä. Hänet ju-
listettiin pyhäksi vuonna 1591.

92 Kirkinen 1970, 243–246; Pöllä 1994, 34–38.
93 Castrén 1843, 193; Kirkinen 1976, 133.
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varassa. Venäjällä luostari myi suolaa lähinnä Vologdaan, mutta jonkin verran
myös Holmogoriin ja Kargopoliin. Parhaina vuosina suolakaupasta saadut tulot
kipusivat jopa 22 000 ruplaan. Suolankeittämöitä sillä oli kolmella tavalla
saatuina: joko lahjoituksina, ostettuina tai ottamalla käyttöön vanhoja ja hylät-
tyjä. Toinen merkittävä tulonlähde oli kalastus. Luostari myös vuokrasi vesil-
lään kalastusoikeuksia muille sekä harjoitti raudantuotantoa ja rautaesineiden
valmistusta. Sen talous oli kapinaan saakka erinomaisessa kunnossa, niin että se
harjoitti myös luotonantoa korkoa tai vastalahjoja vastaan. Luostarin holveissa
oli merkittäviä määriä rahaa ja jalometalleja: esimerkiksi vuonna 1664 luostari
lainasi tsaarille 20 000 ruplaa ja 200 kultaruplaa. Suurimpia menoeriä olivat vil-
jan osto, työläisten palkat, sotaväen ylläpito, rakentamiskustannukset sekä rau-
dan ja puun hankinta suolankeittämöihin.94

Kaikkinainen hyvä päättyy aikanaan. Niin kävi myös Solovetskin luostarin
kohdalla. 1600-luvun puolivälissä Venäjällä syntyi vanhauskoisten liike95 , joka
vastusti metropoliitta Nikonin aloittamaa liturgian, uskonnollisten kirjojen,
kirkkolaulun ja eräiden muiden hartaudenharjoitusmuotojen uudistustyötä.
Solovetski liittyi pahaksi onnekseen vastustamaan uudistuksia ja nosti vuonna
1666 avoimen kapinalipun kieltäytyen neuvotteluista. Tsaari Aleksei lähetti
joulukuussa 1667 luostariin kaksi kirjettä, toisen munkeille ja toisen maallikoil-
le. Hallitsija määräsi, että kaikki luostarin saama omaisuus – kylät, suolankeit-
tämöt ja muut tuotantolaitokset – siirtyisivät hänelle itselleen rangaistuksena
tottelemattomuudesta ja kapinoinnista. Patriarkkain kokous puolestaan uhkaili
luostaria kirkonkirouksella. Veljestö vastasi kuitenkin pysyvänsä mieluummin
uskossaan ja puolustavansa sitä veronvuodatuksen hinnalla. Heinäkuussa 1668
tsaari lähetti streltsejä piirittämään luostaria. Alkoi niin kutsuttu ”Solovetskin
istunto”96 . Piirityksestä tulikin pitkä, sillä 1500–1600-luvun taitteessa kivimuu-
reilla ja torneilla varustetun luostarin valtaaminen osoittautui erittäin hankalak-
si. Lopulta 22.1.1676 luostarilinnoituksen portin salvat avautuivat kavaltajan
avustuksella. Seurasi verilöyly ja perinpohjainen ryöstö. Luostarin itsenäisyy-
den kausi päättyi, ja se siirtyi hallitsijan ja kirkon suoraan talutusnuoraan. Vasta
tsaari Pietari I:n aikana luostari alkoi hitaasti toipua, mutta se ei enää koskaan
päässyt siihen taloudelliseen loistoonsa, joka oli vallinnut kapinaa edeltäneenä
aikana.97  Pietari I suhtautui suosiollisesti kaukaiseen luostariin muun muassa
sen sotilaallisen merkityksen vuoksi. Hän teki luostariin kaksi vierailua: kesällä
1694 (ensimmäisenä Venäjän hallitsijana) ja elokuussa 1702 suuren Pohjan so-
dan aikana.98

○ ○ ○ ○ ○ ○

94 Kirkinen 1970, 246–248; Pöllä 1994, 38–42, 59.
95 Vanhauskoisuuden historiasta ks. lähemmin Robert O. Crummey, The Old Believers and the

World of Antichrist. The Vyg Community and the Russian State 1694–1855. University of
Wisconsin Press: Madison, Wisconsin 1970.

96 Venäjäksi Solovetskogo sidenija. Kapinasta ja siihen johtaneesta kehityksestä lähemmin
Barsukov 1954. Kirjan julkistamisajankohtaan nähden ei ole yllättävää, että Barsukov pu-
huu mm. ”kansan aseellisesta taistelusta tsaarin joukkoja vastaan”, ”protestista kirkon feo-
daalista keskushallintoa vastaan” ja ”yhteyksistä demokraattisiin kansankerroksiin”. Barsu-
kov 1954, 22, 34–35.

97 Pöllä 1994, 49–65.
98 Pöllä 1994, 67–74.
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* * *

Miksi Venäjän Karjalassa oltiin halukkaita pitämään rajarauha Ruotsin puolei-
sen rajaseudun kanssa, vaikka sen emämaa Venäjä oli aloittanut sodan kesä-
kuussa 1656? Yksi keskeinen syy siihen oli Venäjän Karjalan sekä Kainuun ja
Pohjanmaan vahvoissa kauppakontakteissa.99  Kainuussa venäjänkarjalaisia
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Kuva: Skopin–

Zakharchenko 1994,

49.

○ ○ ○ ○ ○ ○

99 Myös Juri Bespätyh ja Gennadi Kovalenko korostavat ruotsalais-venäläisten kauppakontak-
tien merkitystä. Heidän mielestään kummallekin sopimusosapuolelle oli erityisen tärkeää
kaupankäynnin turvaaminen rajarauhojen avulla. Jonkin suunnan oli säilyttävä kaupankäyn-
nille vapaana, vaikka muilla suunnilla riehuikin sota. Kaupankäynnin turvaamisen hyväksi
painoivat niin tavaratoimitukset kuin kaupan suuri taloudellinen merkitys. Bespätyh–
Kovalenko 1981, 139–142.
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kauppiaita veti puoleensa etenkin Kajaani ja sen kahdesti vuodessa pidetyt suu-
ret markkinat, jonne saapui ihmisiä kaupantekoon Käkisalmen läänistä, Viipu-
rin läänistä, Turusta sekä pohjoisesta Kemiä ja Torniota myöten – venäjänkarja-
laisten vahvasta mukanaolosta puhumattakaan. Kainuu merkitsi Venäjän Karjalan
kauppiaille myös kauttakulkualuetta Pohjanlahden kauppa- ja markkinapaik-
koihin, eritoten Ouluun, mutta myös muualle, kuten Norlantiin saakka. Edesta-
kaiset läpikulkumatkat tarjosivat venäjänkarjalaisille hyvät lisämahdollisuudet
kaupankäyntiin maakaupan muodossa alueen talonpoikien kanssa, mutta on
yksipuolista korostaa yksinomaan venäläisten panosta kauppakontakteissa.

Kainuun talonpojat kävivät kauppaa rajan takana Venäjän Karjalassa ostaen
ja vaihtaen siellä tuotteita Ruotsin puolelta tuomiinsa tavaroihin. Toiminta ta-
pahtui sekä talonpoikien omin varoin heidän ’omaan piikkiinsä’ että Oulun por-
vareiden rahoilla, siis näiden toimeksiannosta talonpoikien toimiessa kauppa-
asiamiehinä. Venäjältä tuodut tavarat toimitettiin suoraan Ouluun tai odotettiin,
kunnes oululaiset tulisivat seuraavan kerran Kajaanin kuuluille markkinoil-
le. Ruotsin alueelle tuotiin Vienanmeren varnitsoissa keitettyä suolaa, mutta sen
lisäksi myös kankaita, mausteita, työkaluja ja rihkamatavaraakin. Tuontitavarat
eivät olleet pelkästään Venäjän Karjalan omia, vaan joukossa oli myös englanti-
laisia ja hollantilaisia tuotteita, jotka oli kuljettu ensin Länsi-Euroopasta Ar-
kangelin kautta vuoden jäättömään satamaan, sieltä Vienan Kemiin ja edelleen
Vienan jokia pitkin Ruotsin puolelle. Kainuusta Venäjälle vietiin lähinnä kapa-
haukia, viljaa (etenkin ruista), voita, talia ja turkiksia. Rajakauppa tasasi tien
rauhanpidolle ja rauhanomaisen vuorovaikutuksen jatkumiselle. Jos ajattelee
vaikkapa suolaa, jota Venäjältä tuotiin mittavat määrät Ruotsiin ja jonka suur-
tuottajana Solovetskin luostari toimi, niin ei ihme, miksi luostari oli erittäin ha-
lukas ylläpitämään rajarauhan Ruotsin puoleisen rajaseudun kanssa. Myös itä-
rajan pinnassa rajakauppa ja rajarauha liittyivät saumattomasti toisiinsa, kuten
edellä jo todettiin Ruotsin ja Tanskan tai Ruotsin ja Norjan välisestä rajaseu-
dusta. Kyse oli pitkälti liikenne- ja kauppayhteyksien ja omaisuuden turvaami-
sesta paikallisten rajarauhasopimusten avulla.

Huhuista ja niiden synnyttämistä peloista huolimatta sota ei ulottunut Kai-
nuuseen saakka. Jos karkuvuoden 1611 tapahtumia ei oteta lukuun, niin Kainuu
sai nauttia vähän yli 100 vuoden pituisesta rauhankaudesta 25-vuotisen Venä-
jän-sodan ja suuren Pohjan sodan välissä. Ajanjakso oli aineellisen ja henkisen
kehityksen kannalta hyvin tärkeä rakennuskausi, jolloin alueen asutus vakiintui
ja kasvoi.100  Yksi keskeinen elementti rauhanomaisten olosuhteiden luomisessa
oli juuri rajarauhainstituution olemassaolo alueella.

Uhkakuvia omista

Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan alussa vuonna 1656 Pielisjärven pogostasta
muodostui muun Kajaanin vapaaherrakunnan turvallisuuden kannalta epävar-

○ ○ ○ ○ ○ ○

100 Virrankoski 1973, 500.
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muustekijä. Vähemmistöksi jäänyt ortodoksiväestö nousi siellä kapinaan ruot-
salaista esivaltaansa vastaan vannoen uskollisuudenvalan Moskovan suuriruhti-
naalle, kun ”moskovalaiset” hyökkäsivät pogostaan heinäkuussa 1656. Saman-
kaltaiset tapahtumat näkyivät myös Käkisalmen läänissä, johon Pielisjärvi oli
kuulunut ennen läänitysajan alkua (–1652). ”Melkein koko pitäjä huomatuim-
pia talonpoikia myöten” teki uskollisuudenvalan venäläisille, kuten Palmbaum
väitti kirjeessään Brahelle. Kapinointi alkoi, kun kaksi aunuslaista ja 26 Sorta-
valan asukasta käsittänyt sissijoukko saapui Lieksan kylään ja siellä sijainnee-
seen Brahean kaupunkiin. Vouti Anders Erikssonin mukaan päivä oli 13.7.1656.
Varsinkin ”Brahean venäläisten” todettiin vastaanottaneen sissit mitä parhaim-
malla tavalla. Ilmeisesti kyse oli samasta sissijoukosta, joka oli operoinut jo
Pälkjärvellä ja Tohmajärvellä ennen Pielisen Karjalaan tuloaan.

Vouti Anders Eriksson oli poistunut Braheasta 1.7.1656. Ainakaan Repolan
suunnalta ei kuulunut silloin mitään erityistä, vaan siellä haluttiin pitää rauha.
Mutta sitä vastoin ”Brahean venäläisten” ja muiden talonpoikien taholta vouti
oli selvästi havainnut jotain merkillistä: he eivät tulleet juttusille, vaan pysytte-
livät metsässä. Voudilla oli seuralaisinaan kirkkoherra, nimismies ja kaksi lauta-
miestä Nurmeksesta siinä tarkoituksessa, että talonpojat ruodutettaisiin. Läh-
tiessään hän asetti korpraaliston ja lupasi kaksi rakuunaa pitämään vahtia por-
vareiden apuna. Aseistukseksi oli luvassa neljä muskettia. Yhden rakuunan hän
otti mukaansa Kajaaniin noutamaan lisää aseita.

Sissijoukko saapui 13.7.1656, ja seudun asukkaat vannoivat itsensä ”kepeäs-
ti” Moskovan suuriruhtinaan alamaisiksi. Kahden Brahean turvaksi jääneen ra-
kuunan onnistui päästä aseineen veneeseen, samoin kahden porvarin. Heidän
peräänsä ammuskeltiin musketilla, mutta he pääsivät turvaan Kajaaniin. Huo-
no-onninen oli sitä vastoin seudun luterilaista esivaltaa edustanut nimismies
Henrik Danielsson. Hänet vietiin vankina ensiksi Liperiin ja sitten Venäjälle, ja
hän jäi sille tielleen. Sissijoukko poistui pian seudulta, mutta uhkasi tulla kah-
deksan päivän päästä uudelleen Braheaan koko sotavoimansa kanssa. Tarkoi-
tuksena oli sitten kerätä Lieksasta leipää ja olutta muonatarpeiksi ja hyökätä
Nurmeksen kylän kautta Kajaaniin. Olivatko suunnitelmat todella näin vai oliko
kyseessä vain pelottelusta, on mahdotonta sanoa varmasti.101  Hyökkäyshaluja
saattoi ehkä olla. Ainakin Palmbaumin mukaan Pielisen alueella mellastaneet
”moskovalaiset” nostattivat seudun rahvasta ja tahtoivat hyökätä eteenpäin Kai-
nuun puolelle.102  Toisessa viestissä hän kertoi, että Kajaanin eteläiset naapurit,
Pielisen ja Liperin talonpojat, olivat pyytäneet venäläisiltä lupaa hyökätä ”Ka-
jaaniin ja Oulun lääniin”. Palmbaumin mielestä he olivat paha uhka tietäessään
niin tiet kuin olosuhteet.103

○ ○ ○ ○ ○ ○

101 Z. Palmbaum P. Brahelle, 15.7.1656. Nordmann 1904, 512; A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani
19.7.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954,
202–203.

102 Z. Palmbaum P. Brahelle, 20.7.1656. Nordmann 1904, 513.
103 Z. Palmbaum P. Brahelle, 26.7.1656. Nordmann 1904, 513–514
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Lappalainen arvelee, että sissit polttivat Brahean kaupungin luultavasti vasta
syksyllä 1656 seudulta lopullisesti lähtiessään.104  Niin todennäköisesti oli. Hei-
näkuun 1656 tapahtumien yhteydessä ei puhuta kaupungin tuhosta. Elokuussa
1656 sissit mellastivat vielä Nurmeksen kylässä.

Sodan alkuvaiheessa venäläiset pyrkivät johdonmukaisesti saamaan väestön
Ruotsin alueelta puolelleen. Lappalainen on esittänyt ’keppi ja porkkana’ -me-
nettelymallin, jota venäläiset määrätietoisesti noudattivat edetessään: vallatun
alueen rahvas kutsuttiin koolle ja sille julistettiin sotaväenosastojen läsnä olles-
sa, että ne talonpojat, jotka halusivat antautua venäläisten valtaan, toisin sanoen
vannoisivat tsaarille uskollisuudenvalan, säästettäisiin taloineen ja omaisuuk-
sineen, mutta vastustelevat surmattaisiin tai käännyttämisessä ainakin käytettäi-
siin pakkokeinoja, kuten kidutusta. Valinnanvaraa ei siis juuri jäänyt. Palmbau-
min mukaan niitä, jotka eivät tahtoneet antautua tsaarin valtikan alle, rääkättiin
hyvin julmasti: venäläiset katkaisivat kylkiluun toinen toisensa jälkeen; leikka-
sivat lihan jalkojen alta, niin että luu paljastui (pakenemisen estämiseksi); toisia
poltettiin ja paistettiin.105  Uskollisuudenvala suoritettiin venäläiseen tapaan ris-
tiä suutelemalla, ja kokouksiin pyrittiin saamaan koko väestö molemmista us-
kontokunnista. Näin todennäköisesti meneteltiin myös Braheassa heinäkuussa
1656. Venäläisten tuloon liittyi myös ortodoksitalonpoikien ryhtyminen spon-
taaniin toimintaan, joka sai kaikkialla Käkisalmen läänin alueella sosiaalisen ja
uskonnollisen nousun leiman. Ortodoksitalonpoikien toiminta kohdistui lähin-
nä luterilaisten kirkkoihin, pappiloihin, taloihin ja lahjoitusalueiden hoveihin,
jotka ryöstettiin ja poltettiin (muun muassa Nurmeksesta poltettiin kirkko ja
pappila elokuussa 1656). Käkisalmen lääniin muualta tulleet säätyläiset – kir-
kollinen ja maallinen virkakunta – olivat erityisessä vaaravyöhykkeessä. Heitä
pahoinpideltiin, ryöstettiin, kidutettiin ja vietiin vangittuna Venäjälle (Pielisjär-
veltä vietiin ainakin nimismies vankina Venäjälle). Toiminta oli suoraa vasta-
vaikutusta sotaa edeltäneelle uskonnolliselle painostukselle, luterilaiselle muut-
tovirralle ja alueen läänityspolitiikalle.106

Sotaa edeltäneessä toiminnassaan venäläiset olivat kiinnittäneet suurta huo-
miota niin tehokkaan vakoilun järjestämiseen kuin Ruotsin puolella olleen orto-
doksiväestön mielialojen muokkaamiseen itselleen suosiolliseksi.107  Siitä näyt-
täisi olevan merkkejä myös Pielisjärven osalta. Kuten edellä jo todettiin, niin
”Brahean venäläiset” ja myös muutkin talonpojat piileskelivät mieluummin
metsässä kuin tulivat keskustelemaan paikkakunnalla käyneen voudin kanssa.
Ehkäpä he jo tiesivät, mitä oli tulossa.

Pielisjärvellä venäläiset kiduttivat ainakin Pielisjärven entisen kirkkoherran
leskeä, joka oli solminut uuden avioliiton paikallisen porvarin kanssa. Venäläi-
set polttivat ja paistoivat tulella hänen selkäänsä, jotta hän kertoisi rahojensa

○ ○ ○ ○ ○ ○

104 Lappalainen 1972, 164.
105 Z. Palmbaum P. Brahelle, 26.7.1656 ja 3.8.1656. Nordmann 1904, 513–514.
106 Lappalainen 1972, 116–117, 264 ja 272.
107 Lappalainen 1972, 95–97.
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kätköpaikan.108  Yksi ”rosvoniekkojen” mukana olleista, rantasalmelainen Arvi
Turunen, saatiin myöhemmin kiinni, ja hänet passitettiin Kajaanista Pielisjär-
ven käräjille.109  Toinen ”paljon Pielisen pogostan talonpojille vahinkoa tehneis-
tä” oli Sortavalasta kotoisin ollut Maksima. Hän pakeni sittemmin Venäjälle.110

Hyökkääjä antoi tsaarin uusille alamaisille tehtäväksi tuoda muonaa, ”suhka-
rileipää”111 , sotaväkensä tarpeisiin Käkisalmeen. Tiedot sen suuruudesta vaihte-
levat. Yhdessä lähteessä ilmoitetaan, että jokaiselta veromarkalta kannettiin yk-
si leiviskä (8,5 kg) suhkarileipää.112  Toisaalla ilmoitetaan, että provianttina pe-
rittiin 1/8 tynnyriä leipää, samoin myös lihaa ja voita.113  Määräys saatiin vouti
Anders Erikssonin Nurmeksesta Käkisalmeen 5.7.1656 lähettämien tiedusteli-
joiden kautta. Miehet, pari lautamiestä ja yksi talonpoika, pääsivät Kurkijoelle
saakka, jossa he pahaksi onnekseen törmäsivät venäläiseen pajariin ja ruhtinaan
tulkkiin. Tulkki otti miehiltä uskollisuudenvalan ja samalla heidän hiuksensa
ajeltiin jostakin syystä. Vapautuessaan he saivat määräyksen toimittaa muonaa
Käkisalmeen.114

Ainakin luterilaisen väestön taholta ilmeni vastahakoisuutta asettua venäläi-
sen miehitysvallan alaisuuteen. Pielisen talonpoikien pyynnöstä hopmanni
Palmbaum lähetti Kajaanista rakuunaluutnantti Jakob Mattssonin vähän yli 40
muskettimiehen kanssa alueelle. Sotilaat pääsivät Nurmekseen saakka saaden
siellä viholliskontaktin. Yli 200 miestä käsittänyt vihollisjoukko oli ”julmasti
kiduttanut muutamia lautamiehiä, rääkännyt ja polttanut näitä ja sitten lyönyt
päät poikki” juuri vähän ennen heidän tuloaan aamulla 26.8.1656. Saman päi-
vän aikana vihollisjoukko poltti vielä Nurmeksen kirkon, ”rakennuksen”
(Byggningen) ja pappilan. Kun sitten tieto lähestyvästä sotaväestä tuli, venäläi-
set menivät veneisiinsä. Rakuunaluutnantti miehineen ennätti kuitenkin paikal-
le, ja he ampuivat kuoliaaksi kolmessa suuressa veneessä olleet venäläiset.
Maalle jäi vähän yli 20 ruumista, joilta vietiin kaikki vaatteita myöten ajan
sodankäyntitapojen mukaisesti. Pakoon päässeet kaikkosivat todennäköisesti
Lieksan suuntaan, jossa kahakan jälkeen sanottiin olevan paljon venäläistä sota-
väkeä. Luutnantti lähetti Kajaaniin viestin tapahtuneesta ja pyysi enemmän ruu-
tia, musketteja ja lyijyä.115

Nurmeksen kahakan tapahtumia kuvataan myös Kajaanin vapaaherrakunnan
puolustusta ja sotatapahtumia kuvaavassa selonteossa vuodelta 1656. Siinä ker-

○ ○ ○ ○ ○ ○

108 Z. Palmbaum P. Brahelle, 20.7.1656. Nordmann 1904, 513. Kirkkoherran lesken uusi avio-
mies oli porvari Matti Kauppinen.

109 Kaj. konv. 6.–7.2. ja 9.–10.2. 1657 (kohta 1). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 12 / FR 475.
110 ”Förklaringh Oppå Confiseradh Godz”, allekirjoittajana Z. Palmbaum, ei päiväystä. RA StA

Kaj. / FR 626.
111 ”Suhkarileipä” = sotaväen ravinnoksi kannettua kuivaa leipää. Termi mainitaan itse asiassa

jo ennen sotaa. Kesäkuussa 1655 todettiin, että Käkisalmen läänin säätyläiset olivat suostu-
neet suhkarileivän maksamiseen. Sen vuoksi sitä (Suhkariebrödh) alettiin vaatia myös Pieli-
sen pogostan asukkailta. Piel. kk. 20.6.1655. KA tt1 / ES 2113; Kuronen 1990, 171.

112 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 26.7.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212. ”Suckri
Brödh”.

113 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 3.8.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
114 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 26.7.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212.
115 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 26.8.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214. Jul-

kaistuna Nordmann 1904, 514–515.
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rotaan, kuinka venäläiset olivat juuri lähdössä, kun rakuunaluutnantti Jakob
Mattsson tuli paikalle. Hän miehineen löi vihollisen pääosan saaden paljon so-
tasaalista. Vain vähäisen määrän kahdessa veneessä olleita venäläisiä onnistui
päästä pakoon. Pielisen alueella liikkuneen vihollisen sanottiin olleen pääasias-
sa ”Sortavalan venäläisiä”.116  Nurmeksen-retkellä oli mukana myös uskonvel-
jiensä puolelle menneitä Lieksan ortodokseja, sillä tapauksen jälkeen Palm-
baum antoi määräyksen etsiä ”Lieksan roistomaisia venäläisiä”, jotka olivat
ryhtyneet vehkeilemään vihollisen kanssa Nurmeksen kirkolla. Rakuunaluut-
nantti Jakob Mattsson haki heitä käsiinsä ja otti kiinnijääneiltä takuun. Menet-
telyllä pyrittiin siihen, että jos syyllinen pakenisikin, niin ainakin takuusumma
jäisi vahinkojen ja menetysten korvaukseksi.117

Nurmeksen silloinen kappalainen Laurentius Laurentij Hallitius kunnostau-
tui henkilökohtaisesti kahakan yhteydessä. Kun vihollinen oli polttanut kirkon,
pappilan ja muutamia talonpoikaistaloja, hän kutsui talonpojat kokoon ja ajoi
vihollisen pakosalle. Sillä aikaa hänen vaimonsa piileskeli ”ihka alasti” metsäs-
sä kahden yön ajan kahden pienen lapsensa kanssa.118  Tapauksesta on säilynyt
myös lehtori Olli Koistisen muistiinmerkitsemä tarina. Siinä kerrotaan, kuinka
venäläiset polttivat Nurmeksen pappilan, mutta Lauritsa (= Laurentius) pääsi
pakoon ja piiloutui Lieteniemeen (nykyisellä satama-alueella) Vinkerlahden
rannalla. Kun ryöstäjät soutivat pitkin Lieterantaa, mennäkseen ryöstämään
Vuokon kylään, he tuumivat: ”Kyll’ sie, herr’ Lauriht, pitkäkoipie, piäsit meilt
pagoh, vaan kyllä myö siut viel’ yllämmä!” Samassa Lauritsa ampui erään ve-
neen perämiehen kuoliaaksi.119  Tarinassa moni seikka yhdistyy todellisuuden
kanssa: Nurmeksen pappila poltetaan – vihollinen lähtee sen jälkeen veneillä –
niissä olleita venäläisiä ryhdytään ampumaan.

Hallitiuksen toiminta oli siinä määrin neuvokasta ja urhoollista, että hänestä
tuli Pielisjärven kirkkoherra pitkälti juuri sodanaikaisilla ansioillaan. Heti kun hä-
nen edeltäjänsä Anders Cajanus oli kuollut marraskuussa 1657 ”muutama päivä
sitten”, Laurentius Laurentij ilmaisi halukkuutensa virkaan. Hän pyysi hopmanni
Palmbaumia suosittelijaksi Brahen taholla. Myös seudun rahvas tahtoi nimen-
omaan Laurentiuksen ja lähetti hänet siinä tarkoituksessa Viipurin kapituliin
saamaan itselleen valtakirjan (Collations breef) virkaan. Perusteluissa mainit-
tiin erityisesti, että hän oli ollut sota-aikana aina paikalla ja että hän oli vahvista-

○ ○ ○ ○ ○ ○

116 Ei päiväystä, eikä allekirjoitusta tai otsikkoa. Ko. lähde käsittelee kuitenkin Kajaanin vapaa-
herrakunnan puolustusta ja sotatapahtumia vuonna 1656. RA Rydboholmssaml. vol. 16 / FR
214.

117 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 10.11.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
118 Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1680, 2–3. KA tt2 / ES 2113; (ko. tapaus suomeksi) Mäntylä 1969,

75–76.
119 Olli Koistinen, ”Muistoja Nurmeksen seurakunnasta”. Karjalatar 28.1.1909. ”Venäjän räi-

kän” tapahtumiin liittyy myös kansantarina, jonka Koistinen julkaisi vuonna 1909. Siinä ve-
näläisten veneiden upotuspaikka sijoitetaan Koudansalmeen. Tarinan mukaan nurmeslainen
talonpoika Antti Lappi ampui tovereineen yhden veneen upoksiin kiven suojasta. He olivat
menneet sinne odottamaan vihollista, kun se oli salmen kautta matkalla Vuokon kylää ryös-
tämään. Suuri Kynsiniemen puoleisella rannalla oleva kivi on kantanut siitä lähtien nimeä
”Lapinkivi”, joksi sitä kutsutaan vielä tänäkin päivänä. Olli Koistinen, ”Muistoja Nurmek-
sen seurakunnasta”. Karjalatar 28.1.1909; Lappalainen 1972, 164, eritoten nootti 23 siinä.
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nut heidät miehuisaan vastarintaan vihollista vastaan. Kirkkoherra Cajanus oli
sitä vastoin jättänyt seurakuntansa ja mennyt Ouluun. Konsistorio oli jo asetta-
nut Laurentiuksen etusijalle virkaa uudelleen täytettäessä vedoten hänen an-
siokkaaseen toimintaansa. Prosessi oli kesken vielä alkuvuodesta 1659, mutta jo-
ka tapauksessa Laurentius Laurentij’sta tuli myöhemmin Pielisjärven seurakun-
nan pitkäaikainen kirkkoherra. Hän sai myös rovastin arvonimen.120  Hän nautti
yleistä kiitosta ja kunnioitusta sodanaikaisesta toiminnastaan vielä vuosikym-
menien päästä. Hänen todettiin paenneen venäläisen alta ja pysyneen urhoolli-
sena ja järkähtämättömänä vihollista vastaan ”viimeisimmän ruptuurin aikana”.121

Jos ei oteta lukuun Nurmeksen kirkon, ”rakennuksen” ja pappilan tuhoutu-
mista, niin aineelliset tuhot jäivät silti melko vähäisiksi, jos niitä tarkastelee
vuoden 1656 maakirjan valossa. Nurmeksen kylästä ilmoitetaan venäläisten
polttamaksi kaksi taloa: toinen niistä oli Risto Pääkkösen, toinen Niilo Penna-
sen lesken. Sotatuhoja mainitaan myös Juuan Vaikon kylässä, jossa venäläiset
olivat polttaneet Jussi Puumalaisen omaisuuden.122  Myös ryöstöjä tapahtui,
mutta niistä ei juurikaan ole jäänyt mitään tietoa lähteisiin. Poikkeuksena on
yksi tapaus talvikäräjiltä 1675, jolloin käräjälautakunta todisti, että ”viimeisim-
män Venäjän-ruptuurin aikana” Juuan kylässä asuneelta avioparilta Olli Kokko-
selta ja Eeva Heikintytär Koljottarelta oli viety kaikki omaisuus, niin että heidän
oli täytynyt jättää talonsa. Aselevon ja rauhan tultua venäläisen kanssa he olivat
sitten ostaneet itselleen pienen talon ja vähitellen vaurastuneet taas.123

Marraskuuhun 1656 tultaessa tilanne Pielisen Karjalassa oli rauhoittunut.
Ainoastaan Enossa, Pielisjärven eteläpuolella, kerrottiin olevan muutama sata
venäläistä ryöstämässä ja polttamassa. Palmbaum ei uskonut heidän enää hyök-
käävän Pielisjärvelle, koska he olivat jo jättäneet Käkisalmen ja vetäytyneet
Pähkinälinnan tienoille. Samoihin aikoihin valtaneuvostossa kaavailtiin, että
everstiluutnantti Drakenstierna asettuisi 400 miehensä kanssa paikkaan, jossa
Pielisjärven ja Liperin välinen pitäjäraja oli (siis jonnekin sinne, missä Juuan ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

120 Z. Palmbaum P. Brahelle, Nurmes, Pielisen skanssi 27.11.1657. RA Rydboholmssaml. vol.
13 / FR 214; ”Anno 1659 den 19 Februarij höltz ransackning medh Almogen af PeilisJärfwi
Pogost [...]” (kohta 15). RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204. Dupletti: RA GFK Div. handl.
1650–1657 / FR 312; L. Laurentij P. Brahelle, Nurmes 22.2.1659. RA Skoklostersaml. Avd.
II vol. 33 / FR 477. Laurentius Laurentij kertoi toimineensa kappalaisena kahden edellisen
kirkkoherran (Thomae, Anders Andersson Cajanus) aikana.

121 Piel. tk. 10.–12.2.1687, 26. KA gg6 / ES 1797. Laurentius Laurentij Hallitiusta kiiteltiin
myös toiminnastaan kirkkoherrana: hän ei ollut kantanut kirkkoherransaatavinaan eli ”ap-
rakkana” enempää kuin kuusi kappaa viljaa niiltä, jotka kykenivät sen maksamaan. Eikä hän
koskaan ollut ollut tarkka varattomien ja köyhien kanssa, vaan hän oli ottanut vain sen,
minkä vähävaraiset kykenivät ja halusivat antaa; Piel. tk. 5.–10.3.1688, 42–42v. KA gg7 /
ES 1797. Hän kuoli todennäköisesti keväällä 1688. Viimeisinä elinvuosinaan hän ajautui
konfliktiin paikkakunnalle veronvuokraajaksi tulleen Salomon Enbergin kanssa. Vanha
kirkkoherra toimi talonpoikien tukijana Enbergiä vastaan eräänlaisena paikallisyhteisönsä
johtohahmona virkansa antaman statuksen kautta. Katajala 1994(b), eritoten 215–216, 280–
284. Laurentius Laurentij Hallitius sai talonpoikien tuen henkilökohtaisilla ansioillaan ja
ominaisuuksillaan.

122 Piel. mk. 1656. RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204.
123 Piel. tk. 4.–5.1. ja 7.–8.1. 1675, 14–15. KA tt2 / ES 2113. Olli Kokkonen mainitaan Juuan

kylässä vuonna 1656 puolen arvioruplan tilalla. Piel. mk. 1656. RA Brahesaml. vol. 25 / FR
204.
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Kontiolahden välinen kuntaraja kulkee nykyisin).124  Joukkojen siirto ei kuiten-
kaan saanut osakseen talonpoikien tukea. Rajan molemmin puolin asunut rah-
vas oli tehnyt keskenään rajarauhan, minkä arveltiin vaarantuvan, kun sotavä-
keä tuotaisiin lähelle Venäjän rajaa. Lisäksi Drakenstiernan siirtymisen Pohjan-
maalta Käkisalmen lääniin arveltiin jättävän ensiksi mainitun avoimeksi venä-
läishyökkäykselle.125

Alkuvuodesta 1657 venäläiset pysyttelivät rajojensa sisäpuolella.126  Kajaa-
nin vapaaherrakunnan hallinnosta ja sotalaitoksesta vastanneella hopmanni
Palmbaumilla olisi sitä vastoin ollut hyökkäyshaluja. Hän oli päässyt täysin yli
sodan alussa osoittamastaan pessimismistä. Brahe oli kuitenkin toista mieltä.
Brahe kielsi kirjeessään 11.2.1657 Palmbaumia hyökkäämästä rajan yli. Palm-
baum koetti esittää vasta-argumentteja: ”[...] olisi suotavampaa, että ennemmin
minä laidunnan hevostani hänen aitauksensa luona kuin hän meidän [...].”127

Brahe pysyi päätöksessään. Hän ei halunnut ’iskun ja vastaiskun’ -kierrettä, jol-
loin välittömässä vaaravyöhykkeessä olisivat olleet niin hänen läänityksensä
rajan pinnassa kuin sieltä tulevat tulot.

Vihollisen hyökkäyksen vuoksi Pielisjärven kesäkäräjät 1656 olivat jääneet
pitämättä, mutta seuraavat voitiin jo istua normaalisti, tosin eri paikassa. Nuori
Brahean kaupunki oli tuhottu, joten istuntopaikka oli siirrettävä vähemmän ai-
neellisia tuhoja kärsineeseen Nurmekseen. Talvikäräjistä 1657 muodostui edel-
lisvuoden sota- ja kapinatapahtumien tutkintatilaisuus.128  Vaikka seudun orto-
doksiväestö olikin altavastaajan asemassa, oikeudenkäyttö oli melko maltillista
ja rakentavaa. Aluksi kiitettiin niitä, jotka olivat pysytelleet uskollisina ruotsa-
laiselle esivallalleen. Toiset, jotka olivat hairahtuneet vihollisen puolelle, sääs-
tettiin rangaistukselta tutkinnan jälkeen; toisia ”neuvottiin ja kehotettiin paran-
nukseen ja yksimielisyyteen”.129  Menettely viittaa siihen, että niistä ortodok-
seista, jotka eivät vielä olleet pakosalla tai karanneet pysyvästi, haluttiin pitää
kiinni veronmaksajina. Eivätkä kaikki suinkaan olleet menneet vihollisen puo-
lelle. Oikeastaan käräjillä esillä olleiden tapausten lukumäärä on yllättävän vä-
häinen. Toisaalta voi olla, ettei kaikkia tapauksia edes tuotu käräjien tutkittavik-
si, koska osa venäläisen puolelle menneistä ortodokseista ei enää ollut kotiseu-
dullaan. Toisaalta vahingot otettiin huomioon suoraan veronkirjoituksessa,
minkä vuoksi niitä ei enää ollut tarpeellista tuoda käräjille.

Käräjillä nostettiin esille muun muassa kysymys ”suhkarileivästä”. Koska
sitä oli aiottu maksaa viholliselle, niin sitä piti ryhtyä maksamaan vahdissa ol-
leille rakuunoille. Määrä oli jokaiselta hengeltä seitsemän naulaa (n. 3 kg) lei-
pää, jokaiselta savulta kaksi naulaa (850 g) haukia ja jokaiselta päältä kaksi
kupariäyriä. Käräjillä kysyttiin myös sitä, ketkä ylipäätään olivat kehottaneet

○ ○ ○ ○ ○ ○

124 Z. Palmbaum P. Brahelle, 10.11.1656. Nordmann 1904, 515.
125 Lappalainen 1972, 183.
126 H. Corte P. Brahelle, Raahe 25.2.1657. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212.
127 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 26.3.1657. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
128 Piel. tk. 16.–17.2.1657. KA tt1 / ES 2113. Mainituilla käräjillä esillä olleista tapauksista lä-

hemmin Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 204–206.
129 Piel. tk. 16.–17.2.1657. KA tt1 / ES 2113; Nevalainen 1915, 23.
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maksamaan mainittua veroa viholliselle. Ortodoksitalonpoika Timo Mikkosta
Juuan Kajoosta puolestaan syytettiin siitä, että hän oli opastanut venäläiset ros-
vot eli ”rosvoniekat” (Rosswonieckor) niin Risto Kärkkäisen taloon Yläluostan
kylässä kuin naapurinsa Pekka Taskisen luokse. Yksi todistaja väitti, että ”jo
edellisessä Venäjän-kahakassa”, siis ennen vuotta 1617, Mikkonen oli ollut ros-
voniekkojen joukossa ja että myös hänen kummatkin poikansakin olivat ”kel-
vottomia sällejä”. Se, että he olivat ortodokseja, mainittiin raskauttavana seik-
kana. Pojat olivat olleet rosvojen mukana ja vieneet naapuriltaan Matti Kasu-
riselta tavaraa. Mikkonen oli tehnyt parhaansa kestitäkseen rosvoja: hän oli val-
mistautunut rosvojen paluuseen retkiltään polttamalla heille paloviinaa, ja hän
oli majoittanut ja ruokkinut heitä yhden päivän. Väitettiinpä, että rosvottua tava-
raa olisi Mikkosen luona. Rakuunaluutnantin rosvojen perään lähettämät mie-
het eivät kuitenkaan olleet löytäneet tai havainneet mitään epäilyttävää. Syytök-
set olivat ehkä osaksi naapureiden kokoon keittämiä. Luterilaiset naapurit eivät
pitäneet Timo Mikkosesta ja hänen pojistaan. Niinpä heistä haluttiin päästä
eroon. Mistään raskaasta tuomiosta ei kuitenkaan näy merkkejä. Heinäkuussa
1659 käräjillä vahvistettiin tilan siirto Timo Mikkoselta poika Teppanalle, joka
lupasi hoitaa ja ruokkia vanhan isänsä ’sukupolvenvaihdoksen’ tapahtuessa.
Mikkoset olivat ja pysyivät Kajoon kylän asukkaina.130

Uskontokuntien väliseen jännitykseen viittaa selvästi myös Danila Jaloin-
poika Timoskaisen ja Tahvo Leppäsen välinen juttu, jota tutkittiin käräjillä hel-
mikuussa 1657. Molemmat miehet olivat kotoisin Lieksan kylästä, ja he olivat
kävelleet yhdessä tiellä tilanteen ollessa kireimmillään syksyllä 1656. Siitä ker-
too se, että molemmilla oli silloin ase mukana. Ilman mitään riitaa Timoskainen
oli yllättäen sanonut ”Ei ole turvallista tänä aikana kävellä jonkun edellä”,
kääntynyt sitten ja kohottanut pertuskansa lyödäkseen Leppästä päähän. Leppä-
nen oli kuitenkin onnistunut lyömään keihäällään pertuskan Timoskaisen kä-
destä. Sitten Leppänen pisti Timoskaisen poskeen niin ison haavan, että ruoka ja
juoma pursuivat siitä ulos. Myöhemmin Leppänen tarjosi Timoskaiselle sovin-
toa vierasmiesten läsnä ollessa. Käräjillä Leppästä sakotettiin 20 markan verran
tahallisen haavoittamisen kaaren mukaan.131

Elokuussa 1657 Pielisjärvelle kohdistui jälleen vihollisretki, mutta se onnis-
tuttiin torjumaan melko pienin menetyksin. Itse asiassa kyseessä oli ainoa itära-
jan piirissä käyty taistelu vuoden 1657 aikana. Ollessaan 7.8. järjestämässä seu-
dun puolustusta Palmbaum sai yllättäen viholliskosketuksen 300 miestä käsittä-
neen venäläisjoukon kanssa, joka jo vähän aiemmin oli liikkunut alueella ym-
päriinsä. Venäläiset olivat häirinneet Pielisen seutua useamman kerran kesän
mittaan, mutta aina lyöty takaisin ilman suurempia menetyksiä. Kesä 1657 oli
siinä määrin rauhaton, että käräjätkin jäivät pitämättä. Tunnustelureissujen jäl-
keen venäläisillä oli elokuussa tarkoitus ryöstää ja polttaa koko pitäjä, mutta toi-
sin kävi. Kahakan jälkeen tantereelle jäi 85 venäläismiestä kaatuneina. Osa ve-

○ ○ ○ ○ ○ ○

130 Piel. tk. 16.–17.2.1657. KA tt1 / ES 2113; Piel. kk. 29.7.1659. RA SDR vol. 5 / FR 136;
Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 205.

131 Piel. tk. 16.–17.2.1657. KA tt1 / ES 2113; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 206.
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näläisistä syöksyi jokeen (Lieksanjokeen?) hevosineen ja tavaroineen. Hop-
mannin väestä kaatui kahdeksan miestä ja neljä päätyi haavoittuneena lääkärin
käsiin.132  Loppuvuodesta tieto itärajan tuntumassa tapahtuneesta kahakasta saa-
vutti vallan alkulähteet. Brahe kirjoitti silloin Kaarle X Kustaalle, että hän oli
”vähäisin voimin puolustanut valtakuntaa vapaaherrakuntansa laajuudessa ja
saattanut tappioon 300 venäläistä”.133

Olisi mielenkiintoista tietää, missä määrin ilmoitetut vahvuus- ja tappioluvut
pitivät todellisuudessa paikkansa. Liioitteliko Palmbaum vihollistappioiden
määrää? Toisaalta vähättelikö hän tarkoituksella omia menetyksiään nostaak-
seen ’osakkeitaan’ Brahen silmissä? Ehkä sellaista tapahtui. Tosin se jää arvai-
lujen varaan, sillä tapahtumista ei juurikaan ole muita lähteitä kuin Palmbaumin
kirjeet.

Marraskuussa 1657 venäläiset aikoivat uudelleen hyökätä Pielisjärvelle. Kun
Palmbaum matkusti sinne 20.11. tarkastaakseen vihollisen seudulle aiheuttamat
tuhot, Vonkerista134  lähtenyt 170 venäläisen joukko lähestyi Ilomantsin kautta
edeten. Mutta saatuaan tiedon Palmbaumin saapumisesta joukkoineen Lieksan
skanssiin, venäläiset kääntyivätkin Liperiin aiheuttaen siellä suurta tuhoa. Var-
muuden vuoksi Palmbaum lähetti kuitenkin tiedusteluosaston heidän peräänsä.135

Alkuvuodesta 1658 ilmeni vihollisen lisäksi uusi vastus jonkin kulkutaudin
muodossa, niin että melkein koko Pielisjärven seurakunta makasi sen kourissa
sairaana. Rakuunoitakin kuoli siihen ”kovasti” Palmbaumin ilmoituksen mu-
kaan.136  Kyse oli ehkä joko pilkkukuumeesta, punataudista tai lavantaudista,
jotka liikkuivat kriisiaikoina nälän, kerjäläisten, pakolaisten ja sotilaiden kinte-
reillä.

Vallansiirto

Samaan aikaan kun Pielisen Karjala joutui useiden hyökkäysten kohteeksi, Ka-
jaanin vapaaherrakunnan pohjoisosassa, Kajaanin pitäjässä, pidettiin rajarau-
haa rajantakaisten venäläisten kanssa. Yksi selvä ja kiistaton todiste siitä on
sanomamiesjärjestelmä, joka tunnetaan lähinnä 1700-luvulla käytyjen sotien

○ ○ ○ ○ ○ ○

132 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 7.9.1657. Tigerstedt 1880, 86–87 (n:o XXXVI). Sama
myös Nordmann 1904, 517; (suomeksi) Vartiainen 1980, 395–396; Lappalainen 1972, 224.
Pielisjärven pogostan asukkaat totesivat myöhemmin, että he olivat ottaneet vihollisen
kanssa yhteen kahtena kesänä (tarkoittaen peräkkäisiä vuosia 1656 ja 1657) ja kumpanakin
kesänä kolme kertaa, niin että työt olivat kärsineet sen vuoksi melkoisesti. Pielisjärven yh-
teinen rahvas Brahen lähettämille komissaareille, päiväämätön (kohta 5). Esitetty suuressa
yleistarkastuksessa helmikuussa 1659. RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204.

133 P. Brahe Kaarle X Kustaalle, Nyköping 3.12.1657. Tigerstedt 1880, 105 (n:o XLII); Vartiai-
nen 1980, 396.

134 Vonkeri sijaitsee Aunuksen Karjalan pohjoisosassa Ilomantsin korkeudella.
135 Z. Palmbaum P. Brahelle, Nurmes, Pielisen skanssi 27.11.1657. Nordmann 1904, 517. Venä-

läiset linnoittivat Vonkeria; Z. Palmbaum P. Brahelle, 4.12.1657. Nordmann 1904, 518–
519. Tässä lähteessä venäläisjoukon vahvuudeksi sanotaan 100 miestä; Z. Palmbaum P. Bra-
helle, Kajaani 31.3.1658. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214. Palmbaum kertoo vihol-
lisen ”raunioittaneen” Liperin, niin ettei siellä ollut yli kahtakymmentä talonpoikaa; Lappa-
lainen 1972, 224.

136 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 24.2.1658. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
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ajalta rajarauhainstituutioon olennaisesti liittyen. Ensimmäisen kerran sanoma-
mies-termiin törmää marraskuussa 1657. Silloin kolme Vienan Kemistä tullutta
miestä kävi rajalla Miinoan kylässä ”isäntänsä” lähettämänä. Isännällä tarkoi-
tettiin ”sirnitsaa” eli Solovetskin luostarin igumenia, joka halusi varmaa tietoa
rajarauhan pitävyydestä ja lähetti sen vuoksi omaa väkeään tiedustelemaan.
Sirnitsan lähettämät miehet kutsuivat mainittuun rajakylään ruotsalaiset sano-
mamiehet ja kysyivät, oliko rauha niin luja kuin sanomamiehet sanoivat. Kun
sirnitsan miehet saivat myöntävän vastauksen, he antoivat paljaan kätensä so-
vinnon merkiksi, ettei heidänkään puolelta rikottaisi rauhaa millään tavalla. Sa-
malla osapuolten kesken sovittiin, että entiset sanomamiehet kulkisivat aiem-
min ”miikkulanpäivänä” tehdyn ”liiton” mukaan. Ruotsalaiset sanomamiehet,
jotka mainitaan hopmanni Palmbaumin lähettämiksi, palasivat 27.11. takaisin
”Sirnitsan läänistä” (från Tzirnitzens län). Nimi osoittaa, kuinka suuri valta So-
lovetskin luostarilla ja sen igumenilla oli rajan takana Venäjän Karjalassa.
Sanomamiehet toivat Nurmekseen suomenkielisen asiakirjan, jonka Palmbaum
lähetti sitten eteenpäin Brahelle oman kirjeensä liitteenä. Asiakirja oli todennä-
köisesti peräisin sanomamiesten omasta kynästä, koska siinä olevassa jälkikir-
joituksessa valitetaan tehtävän suorittamisesta ollutta suurta vaivaa, ilmeisesti
palkkion toivossa.137  Myöhemmin sirnitsa majoitti jokaisen venäläisen rajata-
lonpojan luokse kolmesta neljään sotilasta rajarauhasta huolimatta. Ehkä kyse
oli vain rajavartioinnin tehostamisesta kriisiajan olosuhteissa.138

Alkuvuoteen 1658 tultaessa Venäjän puolella tapahtui merkittävä muutos:
vastuu rajarauhan vaalimisesta siirrettiin sirnitsalta suuriruhtinaalle ja tämän
edustajille, siis paikalliselta tasolta tiukasti keskusvallan käsiin. Muutos paljas-
tui, kun rajalla pidettiin tavanomaista kirjeenvaihtoa Palmbaumin ja sirnitsan
välillä. Kirjeenvaihto koski rajarauhaa ja tapahtui tietyin määräajoin. Palm-
baumin 19.2.1658 rajalta palanneen lähetin mukaan suuriruhtinas oli kieltänyt
sirnitsaa ”pitämästä” (förpläga) rajarauhaa. Tehtävä oli siirretty suuriruhtinaan
”omalle palvelijalle”. Sovittuna määräaikana Vienasta oli tullut rajalle kaksi
tsaariin suorassa käskyvaltasuhteessa ollutta upseeria, jotka olivat vahvistaneet
rajarauhan. Siitä huolimatta muutos herätti pahoja epäilyksiä ainakin Palm-
baumissa. Hän pelkäsi, että kesän tullen sotatoimet uusiutuisivat.139  Miksi muu-
tos tapahtui, sitä ei kerrota. Ehkä se on nähtävä osana sitä prosessia, joka lopulta
johti 1660-luvulla tsaari Aleksein ja Solovetskin luostarin väliseen avoimeen
välirikkoon ja kapinaan, joka kukistettiin verisesti. Seurauksena oli luostarin
mahtiaseman murtuminen Luoteis-Venäjällä hallitsijan vallan hyväksi.

Rajarauhan ulottuminen Pielisen Karjalaan on vaikea kysymys harvalukuis-
ten lähteiden vuoksi. Ainakin kahtena peräkkäisenä kesänä 1656 ja 1657 alue

○ ○ ○ ○ ○ ○

137 ”Rauha ja armo jumalalta [...]”, päivätty 22.11.1657, ei allekirjoituksia. Liite Z. Palmbaumin
kirjeeseen P. Brahelle, Nurmes, Pielisen skanssi 27.11.1657. RA Rydboholmssaml. vol. 13 /
FR 214. On julkaistuna Nordmann 1904, 518 (liite ”Zacharias Palmbaums berättelse om
ryssarnes anfall på friherreskapet Kajana 1656 och 1657”); Grotenfelt 1912, 105 (n:o 31).

138 Z. Palmbaum P. Brahelle, 4.12.1657. Nordmann 1904, 519.
139 Z. Palmbaum P. Brahelle, 24.2.1658. Nordmann 1904, 519. Upseereista toinen oli 52 miehen

”päämies eller höffuedsman” ja toinen 25 miehen; Z. Palmbaum P. Brahelle, 3.3.1658.
Nordmann 1904, 520; Lappalainen 1972, 246.
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joutui venäläisten hyökkäyksen kohteeksi. Vielä marraskuussa 1657 siihen koh-
distui hyökkäysuhka Vonkerin suunnalta. Ajoittain on mahdotonta sanoa täysin
varmasti, mitä ”venäläisellä” ja ”vihollisella” kulloinkin ymmärrettiin. Tuliko
vihollinen rajan takaa Venäjältä, ”suuriruhtinaan venäläisistä”, vai omien rajo-
jen sisältä Käkisalmen läänin ortodokseista? Tai ehkä molemmista, kuten heinä-
kuussa 1656, jolloin Braheaan hyökänneiden joukossa oli Sortavalan ja Aunuk-
sen ”venäläisiä”. Näyttäisi kuitenkin siltä, että rajarauha kattoi lopulta myös
Pielisjärven. Kun Palmbaum oli maaliskuussa 1658 sillä suunnalla lähellä Venä-
jän rajaa, hän sai tietää, että 600 sissiä oli tulossa hyökätäkseen ”mitä pikim-
min”. ”Toiset venäläiset”, jotka pitivät rajarauhaa Ruotsin puoleisen rajaseudun
kanssa, kuitenkin varoittivat siitä. ”Toisilla venäläisillä” hän luultavasti tarkoitti
rajan takana olleiden lähipogostoiden (esimerkiksi Repolan) asukkaita. Hyök-
käystä hautoneet sissit saattoivat ehkä olla Käkisalmen läänistä paenneita ja
yhteen liittyneitä ortodokseja. Varoituksen saatuaan Palmbaum ryhtyi vastatoi-
miin asettamalla kulkuteille vahvat vartiopaikat.140  Vihollinen ei kuitenkaan tul-
lut, eikä sitä näkynyt enää myöhemminkään Kajaanin vapaaherrakunnan
alueella Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan vuosina.

Miksi venäläiset olivat halukkaita rajarauhaan? Suomi oli pääosin sivusota-
näyttämö Liivinmaalle tehtyyn päähyökkäykseen nähden, kuten Jussi T. Lappa-
lainen esittää venäläisten strategista ajattelua kuvaavassa asetelmassaan. Suo-
mea vastaan ei ryhmitetty koko sodan aikana enempää kuin 5 000 miestä. Käki-
salmen pohjoisella läänillä oli tosin voimakas psykologinen merkitys vuonna
1617 menetettynä alueena, mutta venäläisen asutuksen ja merelle pääsyn puitteis-
sa sen strateginen merkitys oli olematon. Sillä oli myös uskonnollinen painoarvo
ortodoksien kohtalaisen määrän vuoksi, mutta silti taistelutoiminta vuosina
1656–1658 jäi heikoksi. Myös Pohjanmaa, johon Kainuukin laskettiin kuuluvak-
si, oli venäläisille sanalla sanoen jokseenkin yhdentekevä. Siksi on ajateltavissa,
että venäläiset olisivat olleet halukkaita rajarauhasopimuksiin osittain sen vuoksi,
että resurssit vapautuisivat toisarvoisilta suunnilta pääpainoalueille. Toisaalta ta-
voitteiltaan merkityksettömille alueille kohdistuneella häirinnällä olisi voitu si-
toa ruotsalaisjoukkoja, kuten ajoittain tapahtuikin. Ainoat alueet, jotka todella
kiinnostivat venäläisiä ja joihin heidän sotatoimensa primäärisesti kohdistuivat,
olivat Laatokkaan rajoittuvat seudut. Ne olivat heille historiallisista ja liiken-
teellisistä syistä läheisiä.141  Sota opetti, ettei Laatokka ollutkaan hyökkäyseste
Kustaa II Aadolfin ajalta periytyneen strategisen ajattelun mukaisesti, vaan
saattoi toimia suoranaisena hyökkäystienä Ruotsin itäiselle voittomaalle.142

Rauha laskeutui itärajalle 20.12.1658 alkaen, kun Vallisaaressa, Narvasta
hiukan etelään, sovittiin välirauhasta kolmeksi vuodeksi. Venäläiset saivat tois-
taiseksi luvan pitää Liivinmaalta ja Inkerin länsiosasta tekemänsä valloituk-
set.143  Aselevosta huolimatta ainakin Kajaanin vapaaherrakunnan rajoilla jat-

○ ○ ○ ○ ○ ○

140 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 31.3.1658. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214; Lap-
palainen 1972, 246.

141 Lappalainen 1972, 250–252.
142 Ks. lähemmin Englund 2001, 462; Lappalainen 2001, 16–22.
143 Lappalainen 1972, 230–231; Lappalainen 2001, 125.
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kettiin vartiointia vihollisuuksien uudelleen alkamisen varalta, mikä kustannuk-
siensa vuoksi herätti vastustusta ainakin vihollistoiminnasta kärsineessä Pieli-
sen pogostassa. Helmikuussa 1658 vartioväen määrä oli 25 rakuunaa ja kaksi
upseeria, ja tarkalleen vuotta myöhemmin 19 rakuunaa ja yksi kersantti.144

Myös Kainuussa oltiin yhä varuillaan, tosin melko vähäisin voimin enää.
Helmikuussa 1659 suoritetun katselmuksen mukaan Ristijärven luona oli kaksi
miestä vartiossa (heistä toinen varusmestari). Kuhmon Pajakanniskan vahtipai-
kassa oli puolestaan viisi miestä, jotka nimistä päätellen olivat alueelta värvät-
tyjä talonpoikia: Sakari Viitalainen, Jussi Yrjönpoika Ohtonen, Perttu Pertun-
poika Ahonen, Esko Eskonpoika Huotari ja Olli Paavonpoika Sutinen.145  Maju-
ri Samuel Lång ehdotti pian Kajaaniin tulonsa (1660) jälkeen Pajakanniskaa
skanssin paikaksi sen hyvään sijaintiin vedoten, sillä kesäisin ja talvisin ainoa
kulkutie rajalta Kuhmoon ja Sotkamoon oli juuri sitä kautta. Paikasta oli rajalle
kahdeksan vanhaa peninkulmaa (n. 48 km).146  Ajatus kävi kuitenkin tarpeetto-
maksi rauhan tultua.

○ ○ ○ ○ ○ ○

144 Z. Palmbaum P. Brahelle, 24.2.1658. Nordmann 1904, 519–520; ”1659 d. 8. Februarj munstrades
i Cajana Guardizon liggiande dragoner och såldater [...]”. RA StA Kaj. / FR 626. Yhden Pielisjär-
vellä olleen rakuunan, Pekka Jussinpoika Kilposen, mainitaan karanneen Venäjälle; E. Carpelan
ja T. Gunnarsson P. Brahelle, Kuopio 3.3.1659. Tigerstedt 1880, 142 (n:o LIII).

145 ”1659 d. 8. Februarj munstrades i Cajana Guardizon liggiande dragoner och såldater [...]”.
RA StA Kaj. / FR 626.

146 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 3.4.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214; Vartiainen
1980, 402.
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Varsinainen rauhansopimus allekirjoitettiin Kardisissa lähellä Tarttoa 21.6.
1661. Venäläiset myöntyivät lopulta pysyvään rauhaan Puolan ja tataarien muo-
dostaman uhan vuoksi. Olosuhteet Ruotsin ja Venäjän välillä palautettiin sotaa
edeltäneeseen tilanteeseen entisin rajoin.147

Etninen puhdistautuminen Ruotsin työnnössä ja Venäjän imussa

Veijo Saloheimo on seikkaperäisesti osoittanut tutkimuksissaan, kuinka 1600-
luku oli Pohjois-Karjalalle ja koko Käkisalmen läänille suurta väestön liikku-
vuuden aikaa.148  Suoranaisen lähtölaukauksen sille muodosti Stolbovan rauha
1617, jonka jälkeen itäiselle voittomaalle alkoi työntyä uutta läntistä luterilaista
väestöä samalla, kun karjalainen ortodoksiväestö alkoi vähitellen väistyä sen
alta joko muualle läänin alueella tai suoraan Venäjän puolelle. Pielisjärvelle vä-

○ ○ ○ ○ ○ ○

147 Lappalainen 1972, 230–231; Lappalainen 2001, 125. Kardisin rauhansopimus on julkaistu
kokonaisuudessaan. Ks. Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen. 1843. Andra Häftet, 85–
117. Helsingfors 1843.

148 Ks. Pohjois-Karjalan muuttoliikkeistä 1600-luvulla lähemmin Saloheimo 1974; Saloheimo
1976, 73–91 (on tiedoiltaan ja esitykseltään lähes samanlainen kuin edellinen). Hän on
tarkastellut itäsuomalaista liikkuvuutta – esimerkiksi Pohjois-Karjalaan kohdistunutta tulo-
muuttoa – myös yksittäisten sukujen tarkkuudella. Ks. Saloheimo 1993. Mainitussa julkai-
sussa on Savosta vuosina 1618–1655 ja 1657–1700 ja Viipurin läänistä vuosina 1620–1640
ja 1655–1697 karanneet. Inkerinmaalta ja Käkisalmen läänistä vuosina 1618–1655 paenneet
Saloheimo on koonnut lähdejulkaisuksi (ks. Saloheimo 1999) Ruotsin valtionarkiston
”Muscovitica”-kokoelmassa olevien karkulaisluetteloiden pohjalta. Hän on myös täyden-
tänyt niitä muissa lähteissä olevalla informaatiolla.
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keä tuli vuosina 1617–1651 lähinnä Pien-Savosta (Kuopio, Rantasalmi ja Sää-
minki), mutta myös Kainuusta, Suur-Savosta (Juva) ja Etelä-Karjalasta (Jääski
ja Lappee).149  Luterilaista uudisväestöä virtasi ortodoksien autioiksi jääneille
tiloille ja varsinkin entisen rajaseudun neitseellisiin metsiin ja vesistöjen varsil-
le alueen länsi- ja pohjoisosassa. Näiden tekijöiden lisäksi voittomaa tarjosi tu-
lijoille yhden elintärkeän edun: alue oli vallattuna alueena, provinssina, vapau-
tettu sotaväenotoista.150  Sitä voi luonnehtia voimallisesti puoleensa vetäneeksi
tekijäksi, sillä naapurimaakunnissa ei ollut mainittua vapautta valtakunnan käy-
dessä suurvaltasotiaan 1600-luvun alkupuoliskolla. Toisaalta Käkisalmen lää-
nillä ei ollut oikeutta lähettää edustajaa valtiopäiville, mutta sitä ei todennäköi-
sesti pidetty suurena puutteena, vaan lähinnä päinvastoin.151  Ortodoksien pois-
muutto kulminoitui Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan aikana 1656–1658 suora-
naiseksi joukkopaoksi Venäjälle monen eri tekijän vaikutuksesta ’Ruotsin
työnnössä ja Venäjän imussa’. Kolmantena elementtinä muuttovirroissa on huo-
mattava alueen sisäinen muuttoliike eteläisiin pogostoihin, joissa oli ortodok-
sien jäljiltä suuri määrä autioksi jääneitä tiloja. Ne vetivät puoleensa niin poh-
joisten pogostoiden luterilaisia uudisasukkaita kuin myös läänin ulkopuolista
väestöä. Pielisjärven kohdalla alueen sisäinen muuttoliike näkyi lähinnä siirty-
misenä pitäjän pohjoisosasta kaakkoon Ilomantsiin. Muuttoliike alkoi heti sen
jälkeen, kun aselepo oli tullut voimaan vuonna 1658. Kesti noin kuusi vuotta
ennen kuin asutuksellinen tasapaino saavutettiin alueella. Muuttoon vetäneenä
tekijänä oli eritoten houkutus päästä verottajaa pakoon (ennen kuin talonpoika
ehdittiin panna verolle edellisessä asuinpaikassaan), mutta sen lisäksi myös ha-
lu saada entistä paremmat kaskimaat käyttöönsä.152

Käkisalmen läänin ortodoksien muuttoliikettä, joka Ruotsin kruunun näkö-
kulmasta oli karkuruutta, ei voi pelkistää yhden tekijän tulokseksi, vaan se on
nähtävä laajemmassa kentässä, jossa vaikuttivat niin työntävät kuin vetävät te-
kijät alaotsikon kuvaamalla tavalla. Vetäneistä tekijöistä on mainittava eritoten
samaistuminen venäläiseen kulttuuriin ja uskontoon, sukulaisuussuhteet rajan
yli, samoin vahvat kauppakontaktit sekä muuttajille luvatut vero- ja muut etuu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

149 Saloheimo 1974, 11–13. Vuosisadan loppupuolella (1652–1700) Pien-Savo ja Kainuu olivat
yhä tärkeitä lähtöalueita Pielisen Karjalaan suuntautuneen tulomuuton kannalta. Etelä-Kar-
jalan osuus oli sitä vastoin vähentynyt ja Oulun puolestaan kasvanut. Saloheimo 1974, 14–
16.

150 Matikainen 1995, 19; Kimmo Katajala, ”Kuinka Pohjois-Karjalasta tuli osa Suomea? Maa-
kuntahistoria luotaa maakunnan muotoutumista”. Karjalainen 9.9.2001.

151 Viimeksi Heikki Ylikangas totesi (HAik 2/2001, 194–195), että talonpojat pitivät osallistu-
misoikeutta valtiopäiville lähinnä vastenmielisenä velvollisuutena, koska he joutuivat siellä
ankaran painostuksen alaisina suostumaan niin uusiin sotiin kuin niiden mukanaan tuomiin
uusiin rasituksiin, väenottoihin ja veroihin. Niinpä niillä alueilla, missä osallistumisoikeus
oli, talonpojat päinvastoin anelivat vapautusta valtiopäiville osallistumisesta.

152 Saloheimo 1974, 17–18. Hänen mukaansa Pielisjärveltä meni 1600-luvun kuluessa Ilomant-
siin 55 talonpoikaa, Pälkjärvelle 13 sekä Liperiin ja Kiteelle yksi kumpaankin, siis yhteensä
70. Brahen intressien kannalta karkulaisuus oli luonnollisesti erittäin harmillista. Mauno Jo-
kipii on kuvannut sitä Brahen alaistensa kanssa käymän kirjeenvaihdon pohjalta. Ks. lä-
hemmin Jokipii 1956, 219–222. Hän viittaa myös kesäkuussa 1663 laadittuun luetteloon,
jossa mainitaan yhteensä 51 Pielisjärveltä eteläisiin pogostoihin lähtenyttä talonpoikaa
(heistä Ilomantsiin 32, Tohmajärvelle 14 ja Mekrijärven rälssimaalle Ilomantsissa [Mekel-

järfwj pogost] 5).
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det Venäjällä.153  Työntäneistä tekijöistä on mainittava Ruotsin kruunun toimen-
piteet, joilla se joko suorasti tai epäsuorasti työnsi ortodoksista väestönosaa
muuttoon/karkuruuteen, esimerkiksi käännytys- ja verotuspolitiikan muodossa.
Uskontopolitiikkaa sekä siihen kytkeytynyttä käännytystyötä ja ortodoksisen
uskonnon diskriminointia on käsitelty lukuisissa tutkimuksissa154 , mutta siitä
huolimatta on paikallaan käsitellä niitä hiukan myös tässä yhteydessä muutamia
tarkennuksia esittäen.

Luterilaisuus oli Ruotsissa valtionuskontona ja siten valtakunnan hallitus toi-
voi, että itäisellä voittomaalla päästäisiin eroon siellä vallinneesta eriuskoisuu-
desta. Stolbovan rauhansopimuksessa oli tosin sovittu, että Käkisalmen läänin
ortodoksipapit jäisivät kotiseurakuntiinsa huolimatta alueen luovutuksesta
Ruotsille. Mainittu kohta on ymmärrettävä niin, että alueen ortodoksien uskon-
nonharjoitus haluttiin sitä kautta turvata ja että siten Ruotsin hallitus myös taka-
si uusille alamaisilleen uskonnonvapauden.155  Vallisaaren aseleposopimuksessa
1658 uskontoa koskeneet määräykset olivat hieman tarkemmat: Ruotsin puolel-
la olleille ortodokseille luvattiin, että he saisivat pitää pappinsa ja kirkolliset
seremoniansa ”vapaasti ja esteettä”.156  Kohta vahvistettiin Kardisin rauhansopi-
muksessa 1661.157  Sen vuoksi Ruotsin hallitus ei voinut – haluistaan huolimatta
– täysin avoimesti kieltää provinssin asukkaita tunnustamasta omaa uskon-
toaan. Ortodoksisuus koettiin Ruotsissa uhkana, suorastaan valtiollisesti vaaral-
lisena, koska vanha vihollismaa Venäjä edusti juuri sitä. Käkisalmen läänin kir-
kollinen toiminta oli estelyistä huolimatta pitkälti riippuvainen Venäjän orto-
doksisesta kirkosta. Ortodoksisuus nähtiin lähinnä ”taikauskoisena epäjuma-
lanpalveluksena” koruttomaan luterilaisuuteen verrattuna. Läänin ortodokseja
koetettiin käännyttää niin opetusta ja valitusta kuin suostuttelua ja palkitsemista
käyttämällä. Kenraalikuvernööri Per Brahen sanoja käyttäen ortodoksit tuli saa-
da kääntymään ”venäläisestä hapatuksesta totuuden tietoon”. Ortodoksit kään-
tyivät Ruotsin hallituksen puoleen valittaen, kuinka heidät pakotettiin luopu-
maan omasta uskostaan ja kuinka heidän ei annettu hankkia pappeja Venäjältä.
Suoranaisia pakkotoimenpiteitä tai väkivaltaa kuitenkin vältettiin avoimen kon-
fliktin (kapina, joukkopako Venäjälle) pelossa.158

Monesti on yksipuolisesti korostettu sitä, kuinka itäisen voittomaan ortodok-
sit koetettiin saada luterilaisiksi ja kuinka luterilaisten ja ortodoksien välillä oli-

○ ○ ○ ○ ○ ○

153 Katajala–Tšernjakova 1998, 74; Saloheimo 1999, 4.
154 Ks. esim. Tigerstedt 1886, 30–81; Simolin 1909, 313–325; Kuujo 1963, 46–53; Laasonen

1967, 22–26; Luukko 1967, 249–255; Saloheimo 1976, 105–112.
155 Stolbovan rauhansopimus 27.2.1617 (kohta 8). ST V:2, 250. ”[...] alle de Rysche sokne-

prester sampt alle bönderne i förbenömpde städer och länn, som Hans Kon. May:t af Hans
Zarsche May:t äre cederede, schole ingelunde få begiffwe sigh dedan, vthan med samptt
deris hustrur, barn och tienstfolk blifwe quarre vnder Swerigis crone boendes, [...]”.

156 Simolin 1909, 326. Ortodoksien uskonnonvapaus taattiin sopimuksen neljännessä kohdassa.
Viipurin hiippakunnan alueella asuneiden ortodoksien asemasta Ruotsin suurvalta-aikana
lähemmin Simolin 1909, 313–337.

157 Asiaa ei suoranaisesti mainita Kardisin rauhansopimuksessa, vaan se kuului niihin kohtiin,
jotka periytyivät aiemmista rauhansopimuksista ja vahvistettiin sitten uudelleen muuttumat-
tomina. Kardisin rauhansopimus 21.6.1661 (kohta 29). Suomi 1843:II, 112.

158 Ks. lähemmin Kuujo 1963, 46–53, 106; Laasonen 1967, 86–91.
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si ollut vain uskon erilaisuudesta johtunutta skismaa. Väestönosien välillä oli
myös väestö- ja uskontorajat ylittävää seurakunnallista yhteistoimintaa, kuten
Pentti Laasonen toteaa, ainakin ennen Kaarle X Kustaan Venäjän-sotaa.159  Niin
oli myös Pielisjärvellä. Kun seudun luterilaiseen kirkkoon oltiin vuonna 1653
hankkimassa neljän leiviskän (34 kg) painoista kelloa, jonka hinta oli 21 tynny-
riä viljaa, sovittiin käräjillä yhteisesti, että luterilaiset maksaisivat kaksi kappaa
savulta ja ortodoksit vain yhden. Kun ortodoksit puolestaan ostaisivat itselleen
kellon, niin luterilaiset lupasivat osallistua siihen yhdellä kapalla joka savul-
ta.160  Tammikuussa 1654 seudun ortodoksit saivat vanhan kirkonpaikkansa ja
sen luona olleen hautausmaan käyttöönsä rakentaakseen siihen uuden kir-
kon.161  Vähän myöhemmin heitä patisteltiin maksamaan tiakalleen Iivana Me-
lentianpojalle jumalanpalvelusten toimittamisesta aiheutuneesta vaivasta.162

Taloudellisista tekijöistä arvioverotus163  ja siihen liittynyt joustamattomuus
on nähty myös yhtenä tekijänä muuttoliikkeen taustalla. Kaikki pitäjäläiset oli-
vat kollektiivisesti vastuussa pitäjälle määrätystä verosta, vaikka veronmaksaji-
en lukumäärä olisikin vähentynyt muun muassa karkulaisuuden seurauksena.
Verotukseen liittyi lisäksi (ainakin valitusten mukaan) väärinkäytöksiä ja mieli-
valtaa, minkä on katsottu ruokkineen tyytymättömyyttä ortodoksien ja myös
muun väestön keskuudessa. Myös Käkisalmen linnaan tehtäviksi vaaditut päi-
vätyöt on nähty yhtenä syynä ortodoksitalonpoikien poismuutolle.164  Useat
katovuodet 1630- ja 1640-luvulla (1632–1635, 1638, 1640, 1642 ja 1644) kär-
jistivät tilannetta entisestään poismuuton hyväksi. Ainakin 1640-luvulla Venä-
jän hallitus myönsi seitsemän vapaavuotta sinne muuttaneille, mikä veti sinne
entistä enemmän väestöä puoleensa.165

Stolbovan rauhansopimuksessa oli sovittu, että kaikenlaiset karkurit palau-
tettaisiin takaisin tavaroineen molemmin puolin. Kumpikaan osapuoli ei saanut
”viekoitella tai houkutella” luokseen toisen puolen alamaisia.166  Käytännössä
kohdat jäivät lähinnä kuolleiksi kirjaimiksi. 1620-luvulla oltiin kylläkin niin
ankaria, että kiinnijääneet karkurit tuomittiin kuolemaan, mutta ankarasta käy-
tännöstä luovuttiin pian. Oli paljon hyödyllisempää saada karkuri asettumaan
entiselle kotipaikalleen veroa maksavaksi talonpojaksi kuin saada hänet hengil-
tä.167  Vuonna 1649 Ruotsin valtaneuvoston ja venäläisten lähettiläiden kesken
sovittiin karkurikysymyksen hoitamisesta siten, että kaikki 1.9.1647 mennessä
karanneet saivat jäädä Venäjälle sitä vastaan, että suuriruhtinas lupautui maksa-
maan heistä 190 000 ruplaa. Se oli siis suoranainen lunastusmaksu, jonka Venä-
jä suoritti uusista viljelijöistään ja veronmaksajistaan. Mutta kaikki ne, jotka

○ ○ ○ ○ ○ ○

159 Laasonen 1967, 89–90.
160 Piel. tk. 7.–8.1.1653. KA tt1 / ES 2113.
161 Piel. tk. 7.–8.1.1654. KA tt1 / ES 2113.
162 Piel. kk. 16.–17.6.1654. KA tt1 / ES 2113.
163 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 191, 209; Kuujo 1959, eritoten 74–87; AKH II

(1991), 7–16; Katajala 1994(b), 80.
164 Kuujo 1963, 53, 55; Laasonen 1967, 16–17.
165 Kuujo 1963, 54; Laasonen 1967, 20.
166 Stolbovan rauhansopimus 27.2.1617 (kohdat 19–20). ST V:2, 257.
167 Kuujo 1963, 57.
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olivat karanneet mainitun ajankohdan jälkeen puolelta toiselle, tuli luovuttaa
takaisin. Käytännössä sopimusta sovellettiin siten, että kenraalikuvernöörinä
silloin toiminut Per Brahe sai määräyksen laatia luettelot kaikista 1.9.1647 jäl-
keen Suomesta Venäjälle karanneista henkilöistä. Samalla myös karkulaisten
mukanaan viemä omaisuus tuli kirjata ylös ja toimittaa sen jälkeen luettelot
Inkerinmaan kenraalikuvernöörille Carl Mörnerille ruotsalaisten ja venäläisten
komissaarien rajatapaamista odottamaan. Brahen tuli myös salaa hankkia tieto
siitä, missä päin Venäjää kahden vuoden aikana (1647–1649) karanneet oikein
oleskelivat. Tällä toimenpiteellä pyrittiin estämään se, ettei venäläinen osapuoli
voisi teeskennellä olevansa tietämätön alueellaan olevista karkulaisista.168  Ko-
konaisuuteen nähden karkulaissopimuksen vaikutus jäi kuitenkin vähäpätöi-
seksi, sillä Venäjältä saatiin varsin vähäinen määrä karkulaisia takaisin.

Käkisalmen pohjoisesta läänistä Venäjälle 1.9.1647–1652 karanneiksi ilmoi-
tettujen joukossa oli vain 26 henkeä Pielisjärven alueelta. Heistä Juuan kylästä
oli 16, Lieksasta 3, Viekistä 5 ja Vuokosta 2 karkuria.169  Kaikkiaan 697 ihmisen
ilmoitetaan karanneen pohjoisen läänin alueelta mainitun ajanjakson puitteissa.
Myöhemmin lähtijöitä oli vielä lisää ennen sodan aiheuttamaa joukkopakoa
(ks. nootti).170  Karkuriluetteloista ilmenee myös, ettei suuri osa mennyt sen

○ ○ ○ ○ ○ ○

168 Kristiina P. Brahelle, Tukholma 23.11.1649. RA Brahesaml. vol. 3 / FR 202. Sama kirje on
myös seuraavassa: KA Reg.jälj. 1649–1650, 256–257v; SRP XIII (1649), 502–503. Erik
Gyllenstierna ja Bengt Skytte pääsivät 19.9.1649 Venäjän lähettiläiden kanssa yksimielisyy-
teen lunastussumman suuruudesta. Karkulaiskysymyksen käsittelystä enemmän SRP XIII
(1649), 479, 482–503 ja 506–509. Lokakuussa 1647 Venäjä oli jo lunastanut itselleen
10 000 ruplalla Käkisalmen läänistä ja Inkerinmaalta sinne karanneita. Pielisjärveltä kotoi-
sin olleita oli joukossa 40 (Kajoon, Lieksan ja Nurmeksen kylien entisiä asukkaita). Salo-
heimo 1999, 38, 68–69.

169 ”Ransakning oppå de öfwerlöpare och Förrymde Bönder ifrån Kexhollms Norre Lähn sedan
A:o 1647 den 1. Septemb: och till A: 1652 och till Rysslandh, hwarest dhe äre igenfinnandes
[...]”. RA Muscovitica, Gränskommissionen i Kexholms Län 1652–1653, Strödda hand-
lingar / FR 321. Pielisjärveltä karanneiden joukossa oli myös muutama luterilainen: Juuasta
Olli Musto(kai)nen ja Hannu Hiltunen sekä Vuokosta Olli Antinpoika. Heistä ensimmäinen
ja viimeinen karkasivat vaimonsa sisaren kanssa (todennäköisesti jatkaakseen Venäjällä lu-
vatonta suhdettaan ruotsalaisen kontrollikoneiston ulottumattomissa). Luetteloon merkittiin
myös karanneiden mukanaan viemät lehmät ja hevoset. Pielisjärveltä paenneista ainoastaan
Petruska Salimoffilla ja hänen vaimollaan oli mukanaan hevonen ja lehmä mennessään
Lieksan kylästä Repolaan vuonna 1649. Luettelo 1.9.1647–1652 karanneista on julkaistu.
Ks. Saloheimo 1999. Siinä on useita muita Inkerinmaalta ja Käkisalmen läänistä paenneita
kuvaavia lähteitä vuosilta 1618–1655. Pielisjärveltä ja muualta Käkisalmen pohjoisesta
läänistä karanneiden lukumääristä 1600-luvun alkupuoliskolla lähemmin esim. Saloheimo
1974, 19–21 ja liitteet 1–3.

170 ”Ransakning oppå de öfwerlöpare och Förrymde Bönder ifrån Kexhollms Norre Lähn sedan
A:o 1647 den 1. Septemb: och till A: 1652 och till Rysslandh, hwarest dhe äre igenfinnandes
[...]”. RA Muscovitica, Gränskommissionen i Kexholms Län 1652–1653, Strödda hand-
lingar / FR 321. Vain harvoilla oli mukana kotieläinvarallisuutta heidän siirtyessään Venä-
jälle. Poisviedyn omaisuuden määräksi ilmoitetaan yhteensä 72 hevosta ja 14 lehmää; Salo-
heimo 1999, 30.
Kesällä 1652 karkasi vielä 162 ihmistä (mukanaan 26 hevosta ja yksi lehmä). Salmin Mans-
silan ja Miinalanjoen kylistä puolestaan karkasi kuusi ihmistä. Syyskuun 1652 jälkeen kar-
kasi vielä 64 ihmistä (vieden Venäjälle yhdeksän hevosta) ja Joukion pogostasta kolme per-
hettä (nimiä ja lukumäärää ei tiedetty). Siten karanneiden lukumäärä nousi ainakin 929:ään,
kun karkulaiset lasketaan yhteen vuosina 1652–1653 toimineen rajakomission luetteloista.
”Ransakningh uppå de öfwerlöpare frå Käxholms lähn och till Ryssland hwilka i denne
Sommar äro afrymdt”, Käkisalmen linna 13.8.1652, Jeffim Semenoffin allekirjoittama ja
varustettu hänen sinetillään. RA Muscovitica, Gränskommissionen i Kexholms Län 1652–
1653, Strödda handlingar / FR 321; Saloheimo 1999, 31–35.
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kauemmaksi kuin rajan yli Aunukseen. Osa etsi uuden asuinpaikan Laatokan
etelärannalta tai Moskovan ja Valdain alueilta. Jotkut suuntasivat kulkunsa
”Muurmannin merelle” eli Vienanmeren alueelle. Erkki Kuujo on korostanut
sitä, kuinka helppoa muuttaminen oli käytännössä kaskiviljelyn ja pyynti-
elinkeinojen aikana. Vähäisten viljelysten ja rakennusten jättäminen ei tuotta-
nut ylitsepääsemättömiä taloudellisia menetyksiä, kun muu pääasiallinen omai-
suus, kotieläimet ja -irtaimisto, kulki melko vaivattomasti mukana uuteen
asuinpaikkaan.171  Onpa jopa suoranaisia todisteita siitä, että karkulaiset reali-
soivat kiinteän omaisuutensa ennen Venäjälle menoaan. Tästä annettiin jyrkkä
kielto kesäkuussa 1654. Sen rikkojia uhattiin ostamansa tilan menettämisellä.172

Pielisjärvellä, kuten muuallakin Käkisalmen läänissä, tilat olivat kruununtiloja
ja niiden asukkailla oli vain asumisoikeus suorituksia (verot, päivätyöt) vastaan,
ei omistus- tai hallintaoikeutta.

Pähkinälinnan läänistä on vuodelta 1630 osuva vertaus, joka kuvaa hyvin
myös muuta Venäjän-vastaista rajaseutua. Seudun talonpojista todettiin seuraa-
vaa: ”Sitä kansaa on käsiteltävä hyvin hellävaroen, jottei sekin maa autioidu ja
mene pilaan, kuten Suomelle on jo tapahtunut, sillä sellaisilla rajaseuduilla ta-
lonpoika on kuin lintu, joka istuu ampujan lähestyessä ylimmällä oksalla ja len-
tää tiehensä, milloin tahtoo.”173

Aina kuitenkin jotakin omaisuutta jäi. Ainakin Kaarle X Kustaan Venäjän-so-
dan jälkimainingeissa hopmanni Palmbaum antoi rakuunoidensa etsiä karan-
neiden karjaa metsistä. Talonpojat puolestaan saivat poislähteneiden viljan ja-
kaen sen sitten keskenään. Osa kotieläimistä päätyi Palmbaumille itselleen,
vaikka vouti Anders Eriksson joutuikin tilittämään ne Brahelle. Myöhemmin
Palmbaum oli korvattava voudin perillisille 145 kuparitaalaria.174

Joukkopako

Sotaonnen käännyttyä ruotsalaisille voitokkaaksi Käkisalmen läänin ortodok-
seille ei jäänyt juuri muuta vaihtoehtoa kuin paeta rajan yli Venäjälle sotajouk-
kojen ja suomalaisten luterilaisnaapuriensa mahdollista kostoa ja terroria. Pois-
muutto oli paikkapaikoin lähes täydellistä.175  Ortodokseilla oli täydet perusteet
lähteä koston ja terrorin pelossa Venäjälle, sillä, kuten Jussi T. Lappalainen to-
teaa, keskeinen ortodoksien Venäjälle pakenemista kiihdyttänyt tekijä oli sota-

○ ○ ○ ○ ○ ○

171 Kuujo 1963, 58.
172 Piel. kk. 16.–17.6.1654. KA tt1 / ES 2113. Samankaltaisen kiellon tapaa myöhemmin myös

Liperistä. Vuokraaja Simon Hoppenstång valitti nimittäin käräjillä, kuinka muutamat orto-
doksitalonpojat olivat paenneet Venäjälle. Sitä ennen he olivat myyneet kaiken sen omai-
suutensa, mitä eivät voineet viedä mukanaan. Alioikeus antoi kiellon, ettei karkulaisia saa-
nut auttaa, eikä heidän omaisuuttaan ostaa laillisen rangaistuksen uhalla. Lip. tk. 13.–
17.3.1694, 62–62v. KA gg13 / ES 1799.

173 Korhonen 1953, 250.
174 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 15.2.1659 (liite). RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214;

”Specification på dhe Saaker som Hopmannen Wälb: Zacharias Palmbaum ifrån Anders
Ericksson tagit haf:r [...]”, päiväämätön, Z. Palmbaumin allekirjoittama. RA Brahesaml. vol.
25 / FR 204; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 211.

175 Katajala–Tšernjakova 1998, 74–75.
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marsalkka Lewenhauptin 9.8.1656 antama julistus, joka teki venäläistä hyök-
kääjää ja miehittäjää auttaneet ortodoksit käytännöllisesti katsoen henkipa-
toiksi. Kenraalimajuri Erik Kruse toisti sen 27.12.1656 jokseenkin samansisäl-
töisenä.176  Kuten edellä jo todettiin, myös osa Pielisjärven ortodokseista toimi
aktiivisesti alueelle hyökänneiden venäläisten rinnalla. Jo joulukuussa 1657
hopmanni Palmbaum ilmoitti Brahelle, että Pielisen pogostasta oli karannut 40
ihmistä.177

Venäläiset osoittivat suurta mielenkiintoa karkulaisten sijoittamiseen heti so-
dan puhkeamisesta alkaen. Jo heti ensimmäisenä vuonna Novgorodin voivodit
saivat luvan asuttaa seudun autioiksi jääneitä tiloja Ruotsin puolelta tulleilla
karkureilla. Näitä sijoitettiin samoille alueille kuin jo ennen sotaa: Syväriltä al-
kaen ennen muuta Tihvinän seuduille, siitä katkonaisesti Ilmajärven ympäris-
töön Novgorodin ja Staraja Russan lähistölle sekä Valdain ylängölle. Menijöitä
riitti ehkä vähäisessä määrin myös Vienanmeren rannikolle saakka. Suurin yh-
tenäinen karjalaisasutuksen tihentymä sijaitsi Tverissä (muun muassa Be�ets-
kin ylängöllä).178  Repolassa asukkaat muistelivat vielä vuonna 1854, että seu-
dun kanta-asukkaat olivat olleet sotaväenottoja pakoilleita. Osa oli ollut et-
sintäkuulutettuja rikollisia, mutta – mikä tärkeintä tässä yhteydessä – joidenkin
sukujen tiedettiin tulleen seudulle ”välttyäkseen uskonnolliselta vainolta”. Vii-
meksi mainituilla tarkoitettiin todennäköisesti juuri Ruotsin puolelta paenneita
ortodokseja. Toisaalta on mahdollista, että heillä tarkoitettiin Venäjän keskus-
alueilta rajaseudulle siirtyneitä vanhauskoisia. Repolaan kylläkin tuli läntisiä
pakolaisia 1600-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 1628 repolalaiset kieltäytyivät
luovuttamasta venäläisille viranomaisille rajan takaa tulleita karkulaisia, jotka
rauhansopimuksen määräyksen mukaisesti olisi pitänyt palauttaa takaisin lähtö-
maahansa.179

Karkulaisongelma näyttää todella vaivanneen Brahea. Ortodoksisten lääni-
tystalonpoikien siirtyessä Venäjälle tuli luonnollisesti ongelma sekä pienenty-
neistä verotuloista että siitä, mistä saataisiin uudet asukkaat autioiksi jääneille
tiloille (tosin läntiset tulijat ottivat ne pian hallintaansa). Brahe otti asian esille
helmikuussa 1657 Kaarle X Kustaalle lähettämässään kirjeessä. Brahe ehdotti
siinä karkulaisten vaatimista takaisin Venäjältä. Samassa yhteydessä hän kuvasi
laajemmalti karkuruutta. Hänen mukaansa venäläinen oli suoranaisesti houku-
tellut Ruotsin puolelta luokseen – siis vastoin rauhansopimuksen kohtaa – suu-
ren määrän ihmisiä useille seuduille, jotka sijaitsivat laajalla alueella. Etenkin
”luostarien alaisuuteen” (under Clostren) ja autioille seuduille oli muuttanut
runsaasti väkeä. Kaikki tämä oli tapahtunut kuningatar Kristiinan aikana tehdyn
viimeisimmän karkulaissopimuksen (1649) jälkeen. Karkureita oli kaikkialta
ortodoksitalonpoikien asuma-alueilta Käkisalmen läänistä ja Inkerinmaalta.
Brahe arveli, että karkulaisten luovuttaminen olisi venäläisille luultavasti vai-
keaa ja vähän mahdotontakin, sillä karkulaiset oli aina kastettu ortodokseiksi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

176 Lappalainen 1972, 153.
177 Z. Palmbaum P. Brahelle, 15.12.1657. Nordmann 1904, 519.
178 Lappalainen 1972, 284–285.
179 Pöllä 2001(b), 17–19.
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Hän ei kuitenkaan maininnut sitä, että valtaosa oli jo alunperin ortodokseja.
Ehkä kyse oli tarkoituksellisesta asian kärjistämisestä hallitsijan huomion he-
rättämiseksi. Kysymyksen teki entistä vaikeammaksi se, että karkulaiset olivat
uusilla asuinsijoillaan enimmäkseen Venäjän ortodoksisen kirkon edustajien
alustalaisina – ”hengellisten ja luostarien tuomiovallassa” (under de andeliges

och Clostrens jurisdiction), kuten Brahe asian ilmaisi. Vapaudet olivat siellä
niin suuria, ettei suuriruhtinaalla juurikaan ollut määräysvaltaa uusiin alamai-
siinsa nähden. Jos jokin tutkinta tapahtui (tarkoittaen ilmeisesti vuoden 1649
karkulaissopimuksen aikaisia tutkimuksia), karkulaiset pujahtivat matkoihinsa.
Heitä suojeltiin etsijöiltään ortodoksisen uskon muodostaman turvaverkon alla.

Ongelman todellinen syvyys kävi ilmi Brahen kirjeestä. Hänen mukaansa
karkulaisia oli monia tuhansia. Hänen mielestään heidän lunastamisensa enti-
seen tapaan rahalla olisi maksanut melkoisesti – jopa aivan liikaa. Hän viittasi
myös karkulaisuudesta aiheutuneisiin ongelmiin: autioitumiseen ja verotulojen
pienenemiseen, jotka nakersivat muun muassa Ruotsin sotalaitoksen resursseja.
Ainoana ratkaisuna karkulaisongelman eliminoimiseksi Brahe näki rajojen
työntämisen kauemmas itään. Hän hahmotteli, että Ruotsin oli pohjoisessa en-
sinnäkin otettava Venäjän Lappi, joka alkoi Inarijärven luota ja käsitti ”koko
niemen” (den hela huken) tarkoittaen Kuolan niemimaata Nordkappista Norjan
rajalla Vienanmerelle180   . Alue oli tosin kelvotonta erämaata. Etelämpänä Brahe
toivoi myös Kantalahtea, Koutaa, Vienan Kemiä, Sumaa ja ”pientä ja yltäkyl-
läistä maata” Aunusta. Hän esitti, että uusi raja kulkisi Syvärijokea ylös Äänis-
järvelle, sen keskeltä Poventsaan ja edelleen virtaa pitkin Suman luokse Vienan-
merellä. Brahe toivoi aluevaltauksen piiriin myös Solovetskin luostaria, jota
hän kuvasi hyvin vahvaksi linnoitukseksi. Hänen mukaansa siellä asui 500
munkkia ja enemmänkin (Brahe puhui edellä ”luostareista”, mutta luultavasti
hän tarkoitti lähinnä Luoteis-Venäjän henkistä, sotilaallista ja taloudellista kes-
kusta Solovetskiä). Hän tähtäsi uudella kauas itään työnnetyllä rajalla turva-
vyöhykkeen luomiseen, ettei kukaan voisi enää paeta Suomesta ja Käkisalmen
läänistä lähialueille Venäjän puolella. Samalla oli määrä saada kauan himoittu
jalansija Pohjoisella Jäämerellä ja sitä kautta mahdollisuus kontrolloida Länsi-
Euroopan ja Venäjän pohjoista kauppatietä.

Brahen kirjeestä on pääteltävissä, että hän ajatteli Moskovan vallanpitäjien
suostuvan melko helposti raja-alueidensa luovuttamiseen ruotsalaisille, koska
suuriruhtinaalla oli niistä vain vähän tuloja, mutta luostareilla (eritoten Solo-
vetskillä) sitäkin enemmän. Brahella oli myös valmiit suunnitelmat siihen, mi-
ten Venäjän Karjalan väestön sympatiat saataisiin uusille isännille myötämieli-
siksi. Koska kyseessä olevat alueet olivat sijainniltaan epäedullisia, niitä vero-
tettaisiin vain vähäisessä määrin. Mitä tuli ortodoksiseen uskoon, joka oli Venä-
jän alamaisille hyvin tärkeä asia, niin Brahen mielestä oli parasta, että kuningas
vahvistaisi sen vapauden. Brahe nosti oman toimintansa kenraalikuvernöörinä
esimerkiksi: hän oli silloin koettanut voittaa ortodoksit pikkuhiljaa puolelleen
”hyvällä ja lahjoituksilla heidän papeilleen”, kuten hän oli todellisuudessa teh-

○ ○ ○ ○ ○ ○

180 Brahen mukaan venäläiset kutsuivat Vienanmerta nimellä ”terscana Wolochi”.
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nytkin.181  Kaarle X Kustaa otti Brahen esityksen mukaisesti Vienan ja Aunuk-
sen Karjalan sekä Venäjän Lapin Ruotsin aluevaatimusten pohjaksi kesäkuussa
1659 rauhanneuvottelijoille antamissaan ohjeissa.182

Ortodoksien poismuuttoa tarkastelleissa tutkimuksissa on usein siteerattu
kenraalikuvernööri Gustaf Hornin laskelmaa, joka laadittiin Käkisalmen poh-
joisesta läänistä syksyyn 1657 mennessä karanneista.183  Siinä alueelta karan-
neiden perheiden lukumääräksi ilmoitetaan 4 107, josta Pielisjärveltä paennei-
den osuus oli 235. Esitettyihin lukuihin on suhtauduttu kuitenkin hyvin varauk-
sellisesti. Ensinnäkään Hornin laskelmasta ei käy ilmi, mihin tiedot perustuvat.
Lukuja on myös tulkittu siten, että niissä olisi laskettu mukaan nekin, jotka oli-
vat vielä pakosalla piilopirteissään, mutta jotka sitten palasivat takaisin koti-
tiloilleen olojen rauhoituttua. Todellisen väestötappion selville saamiseksi lu-
vuista pitäisi siten vähentää takaisin palanneet. Läntiset ja pohjoiset osat näyt-
täisivät laskelman mukaan kuitenkin selvinneen melko vähällä, sillä pakolai-
suus näyttäisi olleen suhteellisesti suurinta niissä pitäjässä, joissa ortodokseja
oli eniten ennen sotaa. Vähän ennen sitä, vuonna 1651, ortodokseilla oli ollut
Pohjois-Karjalassa enää vain niukka enemmistö (58 %) alueen kokonaisväes-
töstä.184  Sodan tuloksena Pohjois-Karjalasta muotoutui selvästi luterilainen
alue. Esimerkiksi Pälkjärven, Kiteen ja Tohmajärven alueella ylivoimainen or-
todoksiasutus muuttui lähes puhtaasti luterilaiseksi. Vain Ilomantsissa ja Lipe-
rissä säilyivät mainittavat ortodoksisaarekkeet.185

Jussi T. Lappalainen toteaa väitöskirjassaan, että Kardisin rauhansopimuksen
1661 mukaan vangit ja pakolaiset olisi pitänyt palauttaa puolin ja toisin, mutta
kun sen ratifioimisen aika tuli, Kaarle XI:n holhoojahallitus hyväksyikin venä-
läisen tulkinnan, jonka mukaan ortodokseiksi vapaaehtoisesti kääntyneitä ei
tarvitsisi luovuttaa takaisin Ruotsiin. Kun suurin osa sodan aikana Venäjälle
karanneista oli jo alunperin ortodokseja, niin palautuspykälä jäi käytännössä
kuolleeksi kirjaimeksi.186  Asia ei kuitenkaan ollut ihan näin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

181 P. Brahe Kaarle X Kustaalle, Tukholma 7.2.1657. Dupletti, pääosin salakirjoituksella laadit-
tu. RA Brahesaml. vol. 1 / FR 202. Alkuosansa, joka on laadittu tavanomaisella kirjoituk-
sella, ja siinä olevien tietojen perusteella kirje osoittautuu täysin samaksi, jonka Tigerstedt
on julkaissut kahdessa lähdejulkaisussaan. Ks. Tigerstedt 1869, 126–133; Tigerstedt 1880,
69–77 (n:o XXXII). Tässä tutkimuksessa on käytetty juuri niitä.

182 Lappalainen 1972, 231; Attman 1985, 26–27. Ekspansiohaaveisiin liittyen voi todeta, että
Solovetskin kronikkatiedoissa väitetään ruotsalaisten tehneen niin vuonna 1658 kuin myös
edellisinä vuosina useita sotaretkiä luostarille kuuluneisiin volosteihin. Rajan turvaamiseksi
tsaari antoi rakentaa uuden linnoituksen (ven. ostrog, paaluaidan suojaama alue, linnoitus)
Ljepa-nimiselle saarelle keskellä Vienan Kemijokea, joka oli vanhastaan vakiintunut kulku-
väylä rannikolle niin sodan kuin rauhankin aikana. Castrén 1843, 211. Tieto on sikäli risti-
riitainen, että linnoituksen rakennuttajaksi nimetään Mikael Feodorovitš (Romanov), joka
oli tsaarina vuonna 1645 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka. Sodan aikana tsaarina oli hä-
nen poikansa Aleksei I Mihailovitš.

183 ”Kort Förslagh huru månge familier ell:r böndher ähre, sedhan 656 då rupturen ahngick, till
Ryssen bortrymbdhe ifrå Kexholms Norre Lähn”. Liite Gustaf Horn Evertssonin kirjeeseen,
Mägrän pääleiri 12.11.1657. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 17 / FR 475.

184 Saloheimo 1976, 370 (Taulukko 2. ”Talolukujen kehitys Pohjois-Karjalan pitäjissä vuosina
1618–1651”). Kokonaismäärä oli silloin 2 048 savua, joista ortodoksien oli 1 189 ja luteri-
laisten 859.

185 Lappalainen 1972, 279–283; Katajala–Tšernjakova 1998, 75–76.
186 Lappalainen 1972, 278. Hän perustaa väitteensä Luukkoon (1967, 494).
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Rauhansopimuksessa oli kohta, jossa sovittiin pahantekijöiden (rikollis-
ten)187  ja kaikkinaisten karkulaisten takaisinpalauttamisesta perheenjäsenineen.
Palautuksen piiriin kuului myös se, mitä he olivat vieneet mukanaan. Erityisen
tärkeää on kuitenkin se, mitä kerrotaan myöhemmin samassa sopimuskohdassa.
Siinä nimenomaan todetaan, että kaikki Ruotsin puolelta Venäjälle jaksolla
1617–1661 karanneet saisivat jäädä pysyvästi Venäjälle, eikä ketään tultaisi
vaatimaan sieltä takaisin. Mutta ne, jotka karkaisivat puolin ja toisin myöhem-
min Kardisin rauhansopimuksen solmimisen 21.6.1661 jälkeen, tuli toimittaa
takaisin vaimoineen, lapsineen ja mukana olleine omaisuuksineen, kun sitä vain
pyydettäisiin ja vaadittaisiin.188  Sopimuksessa oli mukana myös jo vuonna
1617 ollut kohta, jossa kiellettiin väestön ”houkutteleminen tai viekoittelemi-
nen” siirtymään rajan yli toiselle puolelle.189  Mielestäni niillä, jotka saivat jäädä
Venäjälle, tarkoitettiin selvästi Käkisalmen läänistä 27.2.1617–21.6.1661 väli-
senä aikana karannutta ortodoksiväestöä, mutta niillä, jotka Lappalaisen mu-
kaan kuuluivat takaisinluovutuksen piiriin, tarkoitettiin vangiksi jääneitä soti-
laita ja siviilejä (esimerkiksi Liivinmaan pääsotanäyttämöltä olleita), karanneita
rikollisia ja rauhansopimuksen solmimisen jälkeen paenneita ortodokseja.

Enemmistöstä vähemmistöksi

Sitä, miten ortodoksien osuus muuttui Pielisen Karjalassa 1600-luvun aikana,
tarkastellaan alla olevassa kuviossa. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 1.

Tarkastelu on suoritettu pääasiassa alkuperäislähteiden pohjalta (poikkeuksi-
na ainoastaan vuosien 1631 ja 1637 maakirjat, jotka ovat käytettävissä myös
lähdejulkaisuina). Päätepisteeksi on valittu vuosi 1690 ennen suuria kuolon-
vuosia. Laskelmien ulkopuolelle on rajattu kokonaan autiot, karanneet ja kuol-
leet. Populit190  (ja myös irtolaiset, kun heidät vain mainitaan) on sitä vastoin

○ ○ ○ ○ ○ ○

187 Jo Täyssinän rauhansopimuksessa oli kohta, jossa sovittiin rikollisten luovuttamisesta takaisin
lähtömaahansa heti, kun sitä vain vaadittaisiin. ”Ther som och någen af både siider förlöper
anthen för föräderii, mordh, tiufnadh, gäld eller annen bowerii skuld, de samme skole af
ingendere parten bliffwe annamedh, vthan strax på både siider tilbake öffwerantwardes, så
snart der opå bliffwer fordret.” Täyssinän rauhansopimus 10.5.1595 (sopimuskohtia ei ole
numeroitu). Suomi 1841:V, 61. Rikollisten palautuspykälä liitettiin vielä Uudenkaupungin ja
Turun rauhansopimuksiin. Uudenkaupungin rauhansopimus 30.8.1721 (kohta 23). Suomi
1843:III, 184–185; Turun rauhansopimus 7.8.1743 (kohta 20). Suomi 1843:IV, 240.

188 Kardisin rauhansopimus 21.6.1661 (kohta 21). Suomi 1843:II, 108–109. ”Och hwilke
öfwerlöpare ifrån Hans Kongl. May:tt inpå Hans Tzar. May:tz sijda öfwerlupne äre uthi dee
förre åhren, sedan det Stohlbowiske Fredzslutet, in til den tijdh, då af Hans Tzar. May:tz
Store Gesandter, [...], medh Hans Kongl. May:tz och Sweriges Rijkes Rådh och deputerade
en richtigheet giordes, och ifrån den tijden til det Walliesarske Stilleståndet, och sedan in til
detta ewigwahrande Fredzslutet, alle sådane Öfwerlöpare, skole förmedelst det derföre skedde
nöye, och denne wenlige afhandlingh, och detta ewige Fredzsluth, ewigt förblifwa på Hans
Tzar. May:tz sijda, och ingen där ifrån tilbakar fordrat warda: [...].” Venäläisten lähettiläiden ja
Ruotsin valtaneuvoston sopimuksella tarkoitettiin vuoden 1649 karkulaissopimusta.

189 Kardisin rauhansopimus 21.6.1661 (kohta 8). Suomi 1843:II, 96–97.
190 Tulee venäjän kielen sanasta bobyl, jolla tarkoitettiin maaseudun köyhintä väestönosaa, joka

ei kyennyt maksamaan täyttä veroa. Venäjän pohjoisosissa, esimerkiksi Itä-Karjalassa, po-
puleiksi kutsuttiin köyhtyneiden talonpoikien lisäksi myös niitä, jotka saivat toimeentulonsa
muista elinkeinoista kuin maataloudesta. Pöllä 2001(a), 113. Käkisalmen läänin alueella
populi näyttäisi merkinneen lähinnä mäkitupalaista tai mökkiläisiä, siis sellaista, jolla ei
ollut asuttavanaan täyttä veronmaksukykyistä maakirjataloa.
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laskettu yhteen talollisten kanssa, jotta talouksien kokonaismäärä saataisiin
mahdollisimman kattavasti esiin.

Ortodoksit olivat niukkana enemmistönä vielä vuonna 1631, mutta selvä
muutos luterilaisten tulokkaiden hyväksi tapahtui jo saman vuosikymmenen
kuluessa vuoteen 1637 tultaessa. Läntinen asutus valtasi alaa eritoten Savon-
vastaisella rajalla Juuassa ja Rautavaaralla. Samaan aikaan Keski-Euroopassa
käyty 30-vuotinen sota ja sen aiheuttamat sotaväenotot olivat todennäköisesti
primäärisin syy runsaaseen tulomuuttoon. 1630-luvulla Nurmeksessa oli vielä
muutama ortodoksi (Nurmeksen kylässä kolme vuonna 1631 ja kaksi vuonna
1637). Rautavaaralla mainitaan yksi ortodoksi (Wassi Kåcka Ylikeyrityn kyläs-
sä) vuonna 1637.191

Vuoteen 1651 tultaessa Pielisjärven asutus oli lähes kolminkertaistunut. En-
simmäiseen tarkasteluvuoteen verrattuna luterilaisten määrä oli 4,5-kertaistu-
nut. Myös ortodoksitalouksien lukumäärässä oli tapahtunut vähäistä nousua 20
vuoden aikana niin Lieksassa kuin Juuassa. Sitä vastoin pitäjän pohjoisosasta
viimeiset ortodoksit olivat hävinneet täysin luterilaisten tulokkaiden keskeltä.

Sodan dramaattinen vaikutus näkyy selvästi myös Pielisjärvellä. Ortodoksien
määrä koko pitäjässä oli vuonna 1661, siis samana vuonna kun varsinainen rau-
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KUVIO 1. Pielisjärven väestösuhteet vuosina 1631–1690 läänintiliasiakirjoissa
mainittujen talouksien (talolliset, irtolaiset ja populit) mukaan.

Lähteet: Piel. mk. 1631. AKH I (1987), 502–505; Piel. mk. 1637. AKH II (1991), 251–263; Piel.
mk. 1651. KA 9681: 345–355 / ES 2676; Piel. mk. 1656. RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204; Piel.
mk. 1661. RA GFK Räk. 1661: 100–131 / FR 312; Piel. mk. 1680. RA GFK Räk. 1680: 149–166
/ FR 314; Piel. kylvö- ja satol. 1690. KA 9766: 1167–1170 / ES 2687.

○ ○ ○ ○ ○ ○

191 AKH I (1987), 503–504; AKH II (1991), 256, 258.
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ha solmittiin, vain noin 35 % siitä, mitä se oli ollut vuonna 1651 vähän ennen
sotaa. Absoluuttisin numeroin vähennys oli 48 savua. Lieksassa ortodoksita-
louksia oli vain 32 % siitä, mitä niitä oli ollut kymmenen vuotta aikaisemmin.
Juuassa vastaava arvo oli noin 42 %. Tämä maakirjojen pohjalta saatu tulos on
melko lähellä sitä, mikä saatiin vuonna 1660. Pielisjärveltä vuosina 1652–1660
paenneiden perheiden lukumääräksi laskettiin silloin 60.192  Maakirjatietojen ja
laskelman välinen erotus (=12) selittynee joko sillä, että vuoden 1660 laskel-
massa, jonka laatimisperusteet eivät ole tiedossa, otettiin ehkä mukaan myös
luterilaiset, joita siirtyi läänin muihin osiin 1650–1660-luvun taitteessa, tai sit-
ten joukossa on myös tilattomia ortodoksiperheitä, jotka eivät näy maakirjoissa
populeita lukuun ottamatta. Joka tapauksessa kenraalikuvernööri Gustaf Hor-
nin laskelmat syksyyn 1657 mennessä Pielisen Karjalasta karanneista perheistä
(n=235) näyttäisivät vahvasti liioitelluilta. Ylipäätään koko suurpitäjässä ei edes
ollut niin monta ortodoksitaloutta. Voi siis olla, että Hornin ilmoittama luku tar-
koittaa kaikkia pysyvästi tai tilapäisesti poistuneita perheitä molemmista us-
kontokunnista. Yksi mahdollisuus on, että luku tarkoittaakin karanneiden hen-
kilöiden lukumäärää eikä perheitä.

Vähenemistä on havaittavissa selvästi jo vuosien 1651–1656 osalta, sillä jäl-
kimmäisen vuoden maakirjassa ortodoksitaloja on 24 taloa vähemmän kuin en-
siksi mainitussa. Ilmiö selittyy todennäköisesti ensimmäisen sotavuoden 1656
tapahtumilla: venäläisten hyökkäyksellä ja alueen ortodoksien menemisellä
heidän rinnalleen, mitä sitten seurasi pakeneminen koston ja terrorin pelossa.
Suurin muutos tapahtuikin juuri kapinaan nousseen Lieksan kohdalla. Siellä
ortodoksitalojen lukumäärä väheni 20:llä. Vuonna 1658 nykyisen Lieksan alu-
eella ortodokseja oli neljässä kylässä (Lieksa, Nurmijärvi, Pankajärvi ja Ylivie-
ki) yhteensä 17 taloudessa. Juuassa ortodokseja mainitaan yhteensä 14 talou-
dessa kolmen kylän (Juuka, Kajoo ja Vuokko) alueella.193  Ortodoksien määrä
oli vähentynyt entisestään samalla, kun luterilaisia oli tullut lisää vuoteen 1651
verrattuna.194

Pielisjärven ortodoksien määrä väheni vähenemistään 1600-luvun jälkipuo-
liskolla rauhanajasta huolimatta. Ortodoksiasutusta oli enää vain nykyisen
Lieksan ja Juuan alueen muutamassa kylässä. Pohjoisosa, Nurmes, Rautavaara
ja Valtimo, oli luterilaistunut täysin jo vuosisadan alkupuoliskolla. Ortodoksien
keskuudessa näyttää selvästi olleen eräänlainen ’viimeinen sammuttaa valot’ -
mieliala luterilaisen valtaväestön puristuksessa. Paine viimeksi mainitun taholta

○ ○ ○ ○ ○ ○

192 Saloheimo 1974, 21. Hän ei ilmoita, mistä laskelma löytyy. Kyseessä on todennäköisesti
sama lähde kuin, minkä Lappalainen mainitsee (= Längder å bönder bortförda till Ryssland
krigsåren 1656–1658. Insända 1661. RA Muscovitica / FR 333). Ks. Lappalainen 1972, 279
ja eritoten nootti 6 siinä.

193 Piel. mk. 1658. RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204. Myös tilattomat (”Hwussmenner och
Tårpare”) on laskettu mukaan.

194 Lappalainen arvioi, että koko Käkisalmen läänin väestötappio (kuolleet, pysyvästi muutta-
neet) olisi ollut maksimissaan noin 4 350 perhettä (eteläisestä läänistä noin 250 perhettä) eli
noin 22 000 henkeä, kun hän käyttää kertoimena viittä. Käkisalmen läänistä Kaarle X
Kustaan Venäjän-sodan johdosta pysyvästi Venäjälle menneitä oli noin 3–5 % koko Suomen
ja Käkisalmen läänin silloisesta väkiluvusta. Lappalainen 1972, 283.
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kasvoi luultavasti entisestään ortodoksien sodan aikana harjoittaman toiminnan
seurauksena. Muuttopaineita kasvatti entisestään alueen ortodoksien koko ajan
näyttämä esimerkki kadota tarpeen vaatiessa Venäjälle. Uskonveljet vähenivät
vähenemistään ympäristöstä: kotikylästä, -pitäjästä ja -läänistä, mikä asetti
oman jäämisen kovalle koetukselle. Ortodoksiasutus keskittyi Pielisjärvellä
muutamiksi kokonaisuuksiksi, jos sitä tarkastelee vaikkapa vuoden 1680 maa-
kirjan195  valossa. Lieksassa ortodokseja tapasi enää Lieksan (10 talollista + 2
populia), Nurmijärven (1 tal.), Pankajärven (2 tal. + 1 pop.) ja Ruunaan (1 tal.)
kylistä. Juuassa heitä oli Juuan (2 tal.), Kajoon (2 tal.) ja Vuokon (1 tal.) kylissä.
Ortodoksiväestön säilymisellä Lieksan kirkonkylässä näyttäisi olleen selvä yh-
teys siellä toimineen Brahean kaupungin kanssa. Ortodoksitalonpojat harjoitti-
vat siellä traditionaalista elinkeinoaan, kaupankäyntiä, hyvinkin menestyksek-
käästi. Heitä toimi siellä muun muassa porvareina. Mutta kun kaupunki lakkau-
tettiin, myös siellä ortodoksien määrä kääntyi jyrkkään laskuun. Vuoteen 1696
tultaessa ortodoksit hävisivät lähes kokonaan koko Pielisjärven suurpitäjästä.
Katastrofaaliset vuodet 1695–1697 (suuret kuolovuodet) ja niiden mukanaan
tuoma nälänhätä ehkä lisäsivät muuttohalukkuutta entisestään.

Vuoden 1696 savuluettelossa196  ortodokseja mainitaan pitäjän alueella enää
vain seitsemän. Lieksan alueella heitä oli paikalla kolme (Lieksan kylässä Abra-
ham Gregorioff ja veljekset Jyrki ja Riiko Sapattinen sekä Pankajärvellä Riiko
Moisanen). Samassa lähteessä kolmen ortodoksin kerrotaan karanneen (Liek-
san kylästä Kosto Vaakanainen ja Ilja Timitra sekä Ruunaalta Huotari Simanai-
nen, jonka tiedettiin menneen Venäjälle).197  Juuassa oli enää kolme ortodoksia:
Juuan kylässä Senophej Repo(nen) ja Kajoossa Kauro ja Hilippa Tuononen.
Vuokon viimeinen ”venäläinen” Kalina Michalin ilmoitetaan sitä vastoin ka-
ranneeksi.198  Pielisjärven ortodoksiasutuksesta hävisi tarkasteluajanjakson
1631–1696 aikana pääosa (n. 89 %), kun alku- ja loppupistettä vertaa toisiinsa.
Vuonna 1722 maakirjaan merkityistä savuista oli ortodoksien hallinnassa enää
vain noin 2 %.199  Vuonna 1631 ortodokseilla oli ollut vielä noin 51 % savuista ja
Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan päätyttyä vuonna 1661 noin 7 %.

○ ○ ○ ○ ○ ○

195 Vuonna 1680 oli 572 taloudesta irtolaisille ja populeille kuuluvia 261 (n. 46 %). Viimeksi
mainitut olivat myöhemmin talonpoikien joukossa. Kyse oli uudisasutuksesta, joka johti
useiden uusien kylien syntymiseen juuri 1600-luvun viimeisellä kolmanneksella. Mainit-
tuna vuonna Lieksassa oli 7 kylää, Juuassa samoin, Nurmeksessa 10, Valtimolla 3 ja Rauta-
vaaralla 9. Kymmenen vuotta myöhemmin Lieksassa oli jo 23 kylää, Juuassa 13, Nurmek-
sessa samoin, Valtimolla 5 ja Rautavaaralla 10. Piel. mk. 1680. RA GFK Räk. 1680: 149–
166 / FR 314; Piel. kylvö- ja satol. 1690. KA 9766: 1167–1170 / ES 2687.

196 Piel. savul. 1696. KA 9790: 1051–1056v / LT 1339. Koko pitäjän alueella oli yhteensä 358 sa-
vua, joista maksukykyisiä oli 209 (58 %) sekä maksukyvyttömiä tai vapautettuja 149 (42 %).
Viimeksi mainittujen syyt voi luokitella seitsemään kategoriaan: 1. autiot 12 kappaletta (8 %),
2. karanneet 15 (10 %), 3. kuolleet tai hengiltä tuomitut 3 (2 %), 4. lautamiehet 4 (3 %), 5.
vuodenvaihteen 1696–1697 ”nälkäkapinaan” osallistuneet ”ryövärit” 30 (20 %), 6. syyltään
tuntemattomat 3 ( 2 %) ja 7. taloudelliset seikat (aivan rutiköyhä/varaton; kerjuulla; varaton)
82 (55 %).

197 Piel. savul. 1696. KA 9790: 1051–1052 / LT 1339.
198 Piel. savul. 1696. KA 9790: 1053–1053v, 1055 / LT 1339.
199 Saloheimo 1976, 402–403 (Taulukko 42. ”Uskontokuntien voimasuhteet taloluvuissa

Pohjois-Karjalassa 1683 ja 1690”). Savuja oli yhteensä 256, joista ortodoksien oli 6 ja
luterilaisten 250.
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Jälkihoito

Lokakuussa 1659 hopmanni Palmbaum saattoi kehua Brahelle, ettei läänityk-
sen alueella ollut enää yhtään tilaa autiona, vaan että kaikissa oli jo uusi asu-
kas.200  Siitä virallisesta menettelystä, kuinka talonpojat ottaisivat ne laillisesti
hallintaansa, sovittiin helmikuussa 1659, jolloin Brahen lähettämät komissaarit
olivat pitämässä suurta yleistarkastusta läänityksen alueella. Ohjeiden mukaan
sen, joka halusi ottaa aution viljeltäväkseen ja asuttavakseen, tuli ensin pyytää
voudilta ”immissiota” eli sijoituskirjaa tilaan. Seuraava etappi olivat kihlakun-
nankäräjät, jonne hakijan oli mentävä saamansa paperi mukanaan. Siellä hänen
oli esitettävä takuumiehet siitä, että hän olisi sekä kaikin puolin kykenevä vilje-
lijä että myös veronmaksukykyinen. Takuumiehet olivat velvollisia maksamaan
tilan ulosteot, jos ne jäisivät rästiin. Myös talon senhetkinen tila tutkittiin kärä-
jillä samalla kertaa. Puoltavassa tapauksessa käsittely päättyi siihen, että käräjät
antoivat hakijalle laillisen kirjeen eli siis eräänlaisen kiinnekirjan tilaan. Lopuk-
si läänityksen hopmanni määräsi uudelle asukkaalle tulevat vapaavuodet ve-
roista.201

Karanneiden ortodoksien tiloja asutettiin urakalla juuri vuonna 1659 uusien
veronmaksajien saamiseksi. Prosessi noudatti edellä kuvattua kaavaa. Heinä-
kuussa 1659 kuuden tilan asukkaat saivat virallisen vahvistuksen hallintaoikeu-
delleen. Kyliä olivat Juuka (kolme autiota), Lieksa (kaksi) ja Pankajärvi (yk-
si).202  Vuoden 1660 asutustoiminta jatkui niin, että ainakin yksi talo Pankajär-
veltä ja kaksi Yliviekistä saivat uudet asukkaansa.203  Niitä, jotka vielä suunnitte-
livat kotiseudultaan karkaamista, uhattiin ankarilla sanktioilla niin kesäkäräjillä
1659 kuin talvikäräjillä 1660 olojen vakiinnuttua: heidän omaisuutensa taka-
varikoitaisiin, jos karkaamisaikeista saataisiin vihiä. Toimenpiteellä tähdättiin
siihen, että karkaamisen onnistuessa ainakin takavarikoitu omaisuus peittäisi
osan läänityksen haltijalle aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.204

Yllättävää kyllä Pielisjärven ortodokseilla oli pienimuotoinen vaikutuskana-
va käräjillä, vaikka osa heistä olikin menetellyt epälojaalisti läntistä esivaltaan-
sa kohtaan sodan aikana. Ortodoksiväestön pitkäaikaisena lautamiehenä toimi

○ ○ ○ ○ ○ ○

200 Z. Palmbaum P. Brahelle, Tukholma 19.10.1659. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
201 ”Anno 1659 den 19 Februarij höltz ransackning medh Almogen af PeilisJärfwi Pogost [...]”

(kohta 11). RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204. Sama asiakirja löytyy myös seuraavasta: RA
GFK Div. handl. 1650–1657 / FR 312.

202 Piel. kk. 29.7.1659. RA SDR vol. 5 / FR 136. Juuka, Juuka: Mikko Hörskäinen (uusi asukas
Paavo Heinonen), Parppei Onttoinen (> Pekka Piispanen) ja Teppana Vasila (> Perttu Lin-
tunen); Lieksa, Lieksa: Tarassia Liinoinen (> Juho Kiiskinen) ja Jöyssi Salimainen (> Kle-
metti Tahvonpoika); Lieksa, Pankajärvi: Jormana Kohoinen, hylännyt tilansa vuonna 1656
ja karannut Venäjälle. Uusi asukas Lauri Paavonpoika Vartiainen.

203 Piel. tk. 7.1. ja 9.1. 1660 sekä kihlak.kär. 11.–12.12.1660. RA SDR vol. 5 / FR 136. Lieksa,
Pankajärvi: Lasari Kohoinen. Uusi asukas, Paavo Koponen, oli jo asunut siinä ”kolmen vuo-
den ajan”; Lieksa, Ylivieki: Iivana Putilainen (> Olli Lintunen) ja Riiko Ännäinen (> Heikki
Tahvonpoika). Tammikuussa 1660 oli esillä tapaus, jossa Mihkali Martinpoika Liukkunen
sai isänsä entisen tilan Lieksan kylässä. Isä oli aikanaan asunut siinä ja maksanut verot,
mutta sitten karannut Venäjälle. Vanha isä oli kuitenkin tullut sittemmin takaisin. Talo jäi
pojan hallintaan, kun isä ei enää jaksanut hoitaa sitä, eikä kyennyt maksamaan veroja. Piel.
tk. 7.1. ja 9.1. 1660. RA SDR vol. 5 / FR 136.

204 Piel. kk. 29.7.1659 sekä tk. 7.1. ja 9.1. 1660. RA SDR vol. 5 / FR 136.
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Ignata Olperinpoika Juuan Vuokon kylästä. Hänet mainitaan heti ensimmäisillä
Pielisen Karjalan omilla käräjillä tammikuussa 1653 ja viimeisen kerran talvi-
käräjillä 1676. Hän toimi lähes neljännesvuosisadan ajan lautamiehen tehtäväs-
sä. Käräjillä oli aluksi kaksi ortodoksilautamiestä, mutta lieksalaisen Lari Sa-
pattisen jäätyä vuoden 1656 jälkeen pois (kuoli?), ortodoksien edustus lauta-
kunnassa putosi yhteen – Ignata Olperinpojan harteille. Läänitysaikana Pielis-
järven käräjien lautakunta oli täysilukuinen (12 lautamiestä).205  Hänen jälkeen-
sä paikan sai Hovatta Saavanpoika Lieksan kylästä, ilmeisesti juuri seudun orto-
doksiväestön edustajana. Hovatta mainitaan ensimmäistä kertaa lautamiehenä
talvikäräjillä 1678. Edellisen vuoden pöytäkirjat eivät ole säilyneet.206  Lääni-
tysajan päätyttyä hän oli yhä lautamiehenä, kunnes vuonna 1688 hänen oli luo-
vuttava paikastaan riitaannuttuaan veronvuokraaja Enbergin kanssa. Hovatta oli
yksi niistä, jonka maista muodostettiin Lieksan kirkonkylässä veronvuokraajan
asuntona ja tukikohtana toiminut hovileiri.207  Hänen jälkeensä ortodokseilla ei
enää ollut edustusta Pielisjärven käräjillä.

* * *

Brahen lähettämien komissaarien ollessa helmikuussa 1659 pitämässä Pielis-
järvellä suurta yleistarkastusta seudun rahvasta kiiteltiin sen sota-aikana osoit-
tamasta ahkeruudesta ja uskollisuudesta. Heille luvattiin, että ”Hänen Korkea-
kreivillinen Armonsa” muistaisi sen vastedes. Mutta mitä tuli sodasta heille ai-
heutuneisiin kustannuksiin (esimerkiksi rakuunoiden ylläpidon osalta), niin ne
kuittaantuivat sillä, että alueen rahvas oli jo saanut karanneiden viljan keske-
nään jaettavaksi. Eikä veronmaksunkaan suhteen ollut odotettavissa pyydettyä
helpotusta tai lykkäystä, vaan sen tuli tapahtua entiseen tapaansa. Ainoastaan
niiden osalta, joilta vihollinen oli polttanut rakennukset, vahingot luvattiin huo-
mioida veronkirjoituksessa. Muut rosvojen tekemät aineelliset tuhot oli jo vä-
hennetty talvikäräjillä 1658.208

Sotatapahtumien vuoksi keskeytynyt rajakauppa alkoi pian uudelleen, tosin
kangerrellen. Aselevon aikana venäläiset eivät olisi halunneet päästää maahan-
sa Ruotsin puolelta tulleita talonpoikia, vaikka he itse kulkivatkin kaupan mer-
keissä näiden luona. Menettely herätti epäluuloa ja katkeruutta Ruotsin alueen
talonpojissa. Läänityksen hopmannilta pyydettiin, että hän vielä toistaiseksi pi-
täisi rakuunoita rajalla vahdissa venäläisten varalta.209  Eräästä toisesta yksityis-

○ ○ ○ ○ ○ ○

205 Pielisjärven käräjät: KA tt1–2 / ES 2113; RA SDR vol. 5 / FR 136; Ignatan asuinpaikasta ks.
esim. Piel. mk. 1671. RA GFK Räk. 1671: 307 / FR 313. Tila oli veroltaan viisi arvioruplaa
(melko suuri). Hän muutti sittemmin Juuan kylään. Piel. mk. 1677. RA GFK Räk. 1677: 205
/ FR 313.

206 Piel. tk. 2.–4.1.1678, 1. KA tt2 / ES 2113.
207 Piel. tk. 11.2. ja 13.2. 1682, 263v. KA gg2 / ES 1796; Katajala 1994(b), 229–230.
208 Piel. tk. maaliskuussa 1658. KA tt1 / ES 2113; ”Anno 1659 den 19 Februarij höltz

ransackning medh Almogen af PeilisJärfwi Pogost [...]” (kohdat 1 ja 9). RA Brahesaml. vol.
25 / FR 204; Ote Pielisjärven talvikäräjien, Nurmeksen kylä 20.2.1659, pöytäkirjasta, kihla-
kunnantuomari Johannes Curnoviuksen allekirjoituksellaan vahvistama. RA Brahesaml.
vol. 25 / FR 204.

209 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 10.3.1659. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
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kohdasta saa sen käsityksen, että rajakauppa alkoi uudelleen todellakin vasta
keväällä 1659, siis muutama kuukausi aseleposopimuksen solmimisen jälkeen.
Huhtikuussa 1659 Brahelle ilmoitettiin, että venäläiset olivat ”taas alkaneet es-
teettä ja hyvällä tavalla käydä kauppaansa seudulla”. Samalla hänelle vakuutet-
tiin, että rauhaa pidettäisiin yllä ”hyvän kirjeenvaihdon” avulla. Venäläisiin
nähden toimittiin varovasti, etteivät he millään tavoin voisi syyttää Brahen lää-
nitysviranomaisia huonosta kohtelusta.210  Tammikuussa 1661, viisi kuukautta
ennen varsinaista rauhansopimusta, kerrottiin, että venäläiset matkustivat jou-
koittain Kajaanin kautta kaikenlaisten tavaroidensa kanssa. Kauppavenäläiset
olivat vakuuttaneet pitävänsä mielellään omasta puolestaan rajarauhan, vaikka
valtakuntien välille puhkeaisikin ”uusi meteli”. Yleinen ilmapiiri oli jännittynyt
varsinaista rauhaa odoteltaessa – menneestä sodasta puhumattakaan.211  Talven
1661 edetessä rajan takaa ei kuitenkaan kuulunut mitään erikoista, vaan venä-
läiset tulivat tavaroineen kuten aiemminkin, muun muassa Kajaanin kynttilän-
messun (2.2.) markkinoille. Samalla kertaa pidettiin harjoitukset kolmellesadal-
le alueen asekuntoiselle miehelle ja kaikille rakuunoille. Asevalikoima oli laaja:
musketteja, pyssyjä, teräsjousia, jousia, pertuskoita ja keihäitä. Kyse oli ehkä
tarkoituksellisesta ’pullistelusta’ ja pelottelusta markkinoille saapuneisiin Venä-
jän alamaisiin nähden.212

Suuren Pohjan sodan vuodet

Kardisin rauhasta 1661 jatkunut pitkä suojasää Ruotsin ja Venäjän ulkopoliitti-
sissa suhteissa päättyi elokuun lopussa 1700 venäläisten antamaan sodanjulis-
tukseen. Tuleva tapahtumavyöry oli alkanut sitä ennen oikeastaan yhdestä ai-
noasta kuolemantapauksesta, kun Ruotsin Kaarle XI, joka suurimmaksi osaksi
oli onnistunut pitämään valtakuntansa sotien ulkopuolella, menehtyi vatsa-
syöpään pääsiäispäivänä 5.4.1697 41-vuotiaana. Valtaistuimen peri hänen 14-
vuotias poikansa, joka kruunattiin jo samana vuonna täysivaltaiseksi hallitsijak-
si nimellä Kaarle XII.

Ruotsin vanhat viholliset huomasivat oitis revanssin ajan koittaneen vallatak-
seen takaisin ne maat, jotka ruotsalaiset olivat riistäneet niiltä vuosina 1561–
1661. Alaikäistä Kaarle XII:ta pidettiin ikänsä ja kokemuksensa puitteissa vaa-
rattomana. Hänen valtakuntansa oli myös nälkä- ja kuolonvuosien pahoin hei-
kentämä. Syyskuussa 1699 oli jo kasassa Ruotsia vastaan solmittu hyökkäys-
liitto Tanskan, Saksin ja Venäjän kesken. Aiemmin oli päätetty samanlaisesta lii-
tosta Tanskan ja Puolan välillä. Helmikuussa 1700 puolalaiset vyöryivät Liivin-
maalle ja valtasivat nopeasti ruotsalaisilta alueita. Suuri Pohjan sota oli alkanut.

Syyskuussa 1700 Venäjän Pietari I aloitti sotatoimet Ruotsia vastaan. Venä-
läiset hyökkäsivät Inkerinmaalle ja mellastivat pian Virossa, mutta nuori Kaarle

○ ○ ○ ○ ○ ○

210 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 14.4.1659. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
211 J. Curnovius P. Brahelle, Raahe 25.1.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212.
212 J. Wassenius P. Brahelle, Joroisten käräjäpaikka 11.2.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 14 /

FR 214.
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XII saavutti heistä 20.11.1700 murskavoiton Narvassa Viron ja Inkerin rajalla.
Ruotsissa sorruttiin totaaliseen virhearvioon, että venäläiset olisi nyt lyöty yh-
dessä ainoassa taistelussa. Voitosta huumautunut nuori kuningas alkoi yliarvioi-
da itseään ja samalla vähätellä vastustajaansa. Pahana puutteena on nähty myös
se, ettei Kaarlen lähipiirissä ollut montakaan suomalaista neuvonantajaa, jotka
Venäjän tuntijoina olisivat varoittaneet häntä idän suunnalla piilleistä vaara-
tekijöistä. Ruotsalaiset eivät osallistuneet heille tarjottuihin rauhanneuvottelui-
hin, kunnes he lopulta huomasivat jääneensä ilman poliittisia ja sotilaallisia liit-
tolaisia. Tuleva tappioputki ja suurvalta-aseman romahdus varmistettiin myös
sillä, että Kaarle XII suuntasi sotajoukkoineen Puolaan samalla, kun Pietari al-
koi koota uutta armeijaa Ruotsin-vastaiselle rajalle. Vähitellen osa Viroa ja Kä-
kisalmen lääniä sekä Inkerinmaa siirtyivät Ruotsilta takaisin Venäjälle.

Tultaessa vuoteen 1709 Kaarle XII213  seikkaili Ukrainassa ja yritti sitä kautta
edetä Moskovaan, kunnes hän kärsi Pultavassa murskatappion 27.6. Taistelu oli
yksi maailmanhistorian verisimmistä ja myös Ruotsin historian suurin sotilaal-
linen katastrofi. Ruotsin suurvalta-asema romahti kerralla ja kuningas pakeni
Turkkiin. Hän astui Ruotsin kamaralle vasta vuoden 1715 lopulla ja sai 30.11.
1718 kuulan ohimoonsa – joko vihollisen puolelta tai omien joukosta poliittisen
salamurhan uhrina – piirittäessään Fredrikstenin linnoitusta Norjassa.

Pallo oli täysin Pietarin ja hänen sotilaidensa käsissä. Viiden vuoden hiljais-
elon jälkeen venäläiset aloittivat hyökkäyksen Suomen suunnalla tavoitteenaan
sen miehittäminen. Kevättalvella 1710 venäläiset ryhtyivät piirittämään Viipu-
ria, joka antautui 13.6. Syyskuun lopulle tultaessa kaikki Ruotsin keskeiset itä-
rajan kaupungit ja linnoitukset Viipuri, Riika, Käkisalmi ja Tallinna oli menetet-
ty viholliselle. Käkisalmi antautui 9.9.1710. Venäläiset vetivät henkeä ja jatkoi-
vat Suomen valtaamista vasta vuonna 1713. Napuen taistelu helmikuussa 1714
varmisti käytännössä Suomen miehityksen.214

Vanha koeteltu konsti

Tieto vihollisuuksien alkamisesta Ruotsin ja Venäjän välillä saavutti varsin pian
myös Pohjanmaan läänin, sillä jo marraskuussa 1700 Pudasjärven kirkkoherra
Keckman oli lähettänyt erään lautamiehen välityksellä Oulun kirkkoherra Jacob
Frosterukselle kirjeen, että Ruotsin ja Venäjän rajalla asuvat haluaisivat solmia
keskenään rajarauhan turvallisuutensa takeeksi. Frosterus totesi vastaukses-
saan, että koska tämänkaltaiset asiat olivat kruunun päätäntävallassa, hän aikoi

○ ○ ○ ○ ○ ○

213 Skotlantilainen emeritusprofessori Anthony F. Upton päätyy vuonna 1993 julkaisemassaan
artikkelissa (Sweden, teoksessa Absolutism in Seventeenth-Century Europe) murska-arvioin-
tiin Kaarle XII:n suhteen. Perinnöllinen kuningasvalta oli hänen mielestään geneettistä arpa-
peliä, joka ko. tapauksessa nosti valtaistuimelle Kaarle XI:n jälkeen ”karismaattisen psykopaa-
tin, joka, jos hänen elinpäivänsä eivät olisi päättyneet (1718), olisi suistanut valtakuntansa sel-
laiseen perikatoon kuin Adolf Hitler Natsi-Saksan”. Suomennos Antti Kujalan (Kujala 2001,
27). Muita tutkijoiden käsityksiä ruotsalaisesta yksinvaltiudesta: ks. Kujala 2001, 27–29.

214 Tämä suuren Pohjan sodan yleistä tapahtumakulkua käsittelevä osuus on laadittu lähinnä
seuraavien tutkimusten pohjalta: Englund 1989(a); Ranta 1987(b); Kujala 2001; Lappa-
lainen 2001, 171–208; Mäntylä 1993, 258–271.
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ensin tiedustella maaherran mielipidettä hankkeen suhteen ja sitten ilmoittaa
Keckmanille vastauksen heti, kun vain saisi sen maaherralta.215  Pohjanmaan maa-
herrana silloin toiminut Johan Ehrenskiöld216  otti siihen todennäköisesti myöntei-
sen kannan: koska Ruotsin kruunu ei riittävässä määrin pystyisi suojelemaan
aluetta, rahvas saisi solmia rajarauhansa vanhan tavan mukaan. Voimassa pysyes-
sään rajarauhasta ei olisi mitään haittaa kruunun intressien kannalta – päinvastoin.

Myös Kainuussa valmistauduttiin sopimaan rajarauhasta, sillä jo sodan en-
simmäisestä vuodesta alkaen Paltamon pitäjässä toimi edellisen Venäjän-sodan
1656–1658 ajalta tuttuja ”sanomamiehiä” (Boodbärarne), jotka kävivät rajalla
säännöllisesti neuvottelemassa vihollismaan edustajien kanssa.217  Hankkeen,
josta kertovat lähteet ovat erittäin fragmentaarisia, takana oli vanha Paltamon
kirkkoherra, rovasti Johannes Cajanus (k. 13.5.1703). Luotettavana tietolähtee-
nä pidettävän Erik Castrénin mukaan rajarauhasta sovittiin juuri hänen myötä-
vaikutuksellaan tehtävään erityisesti valtuutettujen pappien ja rahvaan edusta-
jien sekä tiettyjen rajavenäläisten kesken. Sopimuksella oli laajempaa kanta-
vuutta kuin pelkästään paikalliset intressit, sillä Kaarle XII ja Pietari I vahvisti-
vat ja pitivät sen voimassa sarkasotaan saakka.218  Hajanaisista lähteistä rekonst-
ruoituna rajarauhasta sopimisen kuvio näyttäisi noudattaneen yleensä seuraa-
vaa kaavaa:

Sota tai uhka sen puhkeamisesta – Turvaton ilmapiiri laukaisee rajaseu-
dun asukkaiden keskinäiset kontaktit rajarauhan aikaansaamiseksi tradi-
tion mukaan – Aloite esitetään viranomaisille, joko papistolle tai kruu-
nun virkamiehille – Alemmat viranomaiset tiedustelevat lupaa ylemmäl-
tään (maaherralta, Venäjän puolella voivodilta) ja tämä vastaavasti ylem-
miltään (Ruotsissa kuninkaalliselta neuvostolta [entinen valtaneuvosto],
puolustuskomissiolta tai suoraan kuninkaalta) – Lupa rajarauhan solmi-
miselle219  – Rajarauhasta neuvottelemiseen valtuutetaan molemmin

○ ○ ○ ○ ○ ○

215 J. Frosterus J. Keckmanille, Oulu 13.11.1700. Murman 1865, 63–64; Kujala 1953, 40–41.
216 Johan Ehrenskiöld toimi Pohjanmaan läänin maaherrana vuodesta 1694 alkaen (saapui

Korsholman residenssiinsä 24.6.1694). Hän oli aikaisemmalta asemaltaan pitkään verohal-
linnon alalla työskennellyt virkamies, kamarineuvos. Pätevä, tunnollinen ja koulutettu vi-
ranomainen, Virrankoskea arviointia lainaten. Virrankoski pitääkin sitä merkkinä Pohjan-
maan merkityksen kasvusta, että alueelle lähetetyn maaherran valintaan kiinnitettiin aiem-
paa enemmän huomiota. Ehrenskiöld kuoli Korsholmassa 15.4.1706 sairastettuaan jonkin
aikaa vaikeaa sairautta. J. Ehrenskiöld Kaarle XI, Korsholma 1.7.1694. RA LSF ÖL vol. 4 /
FR 62; Lääninkirjanpitäjä S. Brinck ja lääninsihteeri A. Bergudd KM:lle, Korsholma
16.4.1706. RA LSF ÖL vol. 6 / FR 62; Virrankoski 1973, 514.

217 Pmo tk. 16.2.1722–, 196v–197. KA rr54 / ES 2049.
218 Castrén 1754, 43. Erik Castrén oli Kajaanin pormestarin ja Kajaanin läänin kihlakunnanvou-

din Matthias Castrénin poika. Hän julkaisi Kajaanin läänin historiaa ja taloudellisia oloja kä-
sittelevän maisterinväitöskirjansa Turun akatemiassa vuonna 1754. Siihen tutustuessaan saa
vääjäämättömän vaikutelman, että hän oli saanut huomattavan osan detaljitiedoistaan virka-
miesisältään. Akateemisten opintojensa jälkeen Erik Castrén toimi Pudasjärven ja myö-
hemmin Kemin kirkkoherrana. Halila 1954, 223, 622; Heikkinen 1986, 16–17.

219 Myös myöhemminkin rajarauhan solmimisesta päättäminen oli tiukasti kruunun asia. Hattu-
jen sodan aikana Pohjanmaan läänin maaherra Creutz tiedusteli kuninkaalta, miten rajaseu-
dun rahvaan hartaaseen pyyntöön rajarauhasta tulisi oikein suhtautua. Hän viittasi perinteen
olemassaoloon kertoen, että niin oli menetelty myös Kaarle XII:nnen aikana. Rajaseudun
rahvas oli silloin neuvotellut ja vahvistanut sopimukseen keskenään, ilman että Ruotsin tai Ve-
näjän esivalta oli puuttunut enempää kuin vain antamalla rajarahvaalle luvan päättää (sluta)
sellaisesta. Maaherra Gustaf Creutz kuninkaalle, lokakuu 1741. Murman 1865, 112–113.
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puolin tunnettuja, luotettuja ja riittävän arvovaltaisia henkilöitä – Raja-
rauhasopimus solmitaan neuvottelujen jälkeen juhlallisin menoin ja
vakuutuksin – Sopimustilan vallitessa sanomamiehet käyvät joko rajalla
tai vihollismaan puolella vakuuttamassa rauhantilan säilymisestä. Sano-
mamiehet toimivat samalla myös tiedustelijoina, ettei toinen osapuoli
voisi menetellä vilpillisesti rajarauhasopimuksen rikkoen.

Marraskuussa 1702 rovasti Cajanus teki tiedustelumatkan Kuusamoon, Lapin ja
Venäjän rajalle. Matka tapahtui todennäköisesti maaherra Ehrenskiöldin toi-
meksiannosta, kuten Lauri Kujala otaksuu tutkimuksessaan. Ehrenskiöldin ja
Cajanuksen välillä näyttää olleen luottamuksellinen ja läheinen suhde heti so-
dan sytyttyä. Ehrenskiöld luotti arvovaltaiseen ja kokeneeseen Cajanukseen ja
tämän huomiokykyyn. Hän kehuikin kuninkaalliselle neuvostolle rovasti Caja-
nusta ”valppaaksi ja aktiiviseksi mieheksi”. Cajanus jätti tiedustelutietonsa
19.11.1702 lähettämässään kirjeessä. Hän kertoi oleskelleensa ensimmäisissä
venäläisissä kylissä kahden vuorokauden ajan. Hän oli saanut kuulla tapaamil-
taan venäläisiltä, että Kuolan linnoituksessa oli ainoastaan kaksinkertainen
määrä sotilaita normaaliin verrattuna ja että sotilaat tekivät vain linnoitustöitä.
Pelkoa vihollishyökkäyksestä ei siis ollut Kuolan suunnalta. Cajanuksen kirjee-
seen sisältyi myös kertomus tsaari Pietari I:n Solovetskin luostariin tekemästä
vierailusta elokuussa 1702. Luostarin johtajana toiminut arkkimandriitta oli
lyönyt päätään lattiaan pyytäen hallitsijalta kaikkien munkkien ja seudun puo-
lesta rajarauhan säilyttämistä ”kajaanilaisten kanssa”. Aikansa mietittyään tsaa-
ri oli luvannut pitää sen voimassa, koska niin oli menetelty jo aiemminkin mo-
nien kuninkaiden ja tsaarien hallitusaikoina. Pietari oli sitten antanut siirtää
Kuolassa olleen sotaväen alas Novgorodiin. Hänen oli ollut jokseenkin helppo
suostua pyyntöön: Pohjanmaa ja Lappi eivät sillä hetkellä olleet sotilaallisessa
mielessä mitenkään ensiarvoisen tärkeitä suuntia.220

Luostarin johtaja ja veljestö toimivat omasta puolestaan, mutta myös muun
Vienanmeren piirin äänitorvena. Heidän rauhanhalunsa oli epäilemättä yhtä
suuri kuin rajan toisella puolellakin. Aiemmista rajaseudun selkkauksista oli
varmaankin vielä muistiperäistä tietoa, kuinka yksikin hävitys- ja ryöstöretki oli
johtanut vastaiskuun ja sitä kautta kierteeseen, jossa ei ollut voittajia, vaan kum-
pikin osapuoli oli joutunut kärsimään suuria aineellisia tuhoja ja henkisiä kärsi-
myksiä. Toisaalta luostarilla oli omat intressinsä: ennen pitkää sotatoimet olisi-
vat uhanneet sen huomattavaa maaomaisuutta Vienanmeren piirissä ja myös
luostaria itseään. Sota olisi myös pahoin häirinnyt tai peräti katkaissut luostarin
harjoittaman kaupankäynnin. Kuten edellä on jo kerrottu, luostari oli huomatta-
va suolantuottaja. Kainuukin oli riippuvainen tästä rajan takana tuotetusta suo-
lasta.

Rajarauha saatiin asetetuksi viimeistään syyskuuhun 1703 mennessä. Maa-
herra Ehrenskiöld informoi silloin kuninkaallista neuvostoa kertomalla, kuinka

○ ○ ○ ○ ○ ○

220 J. Ehrenskiöld kuninkaalliselle neuvostolle, Korsholma 30.11.1702, ja ote J. Cajanuksen
kirjeestä J. Ehrenskiöldille, 19.11.1702. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten t. KM:t vol. 92;
Kujala 1953, 62–67.
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talonpojat olivat, kuten aiempina sota-aikoina, tehneet keskenään sellaisen so-
pimuksen, etteivät he harjoittaisi toisiaan vastaan mitään vihollisuuksia, vaan
ilmoittaisivat ajoissa, jos jotakin hyökkäystä suunniteltaisiin jommaltakummal-
ta puolelta toista vastaan. Hän puolestaan kertoi asettaneensa jokaiseen Venä-
jään rajautuvaan pitäjään määrätyt henkilöt, tarkoittaen sanomamiehiä, joiden
tuli varsinaisen rauhanvakuuttelutehtävänsä lisäksi uutterasti tiedustella, mikä
tilanne vihollisen puolella todellisuudessa olisi.221

Oulun pohjoisen voutikunnan vouti välitti joulukuussa 1703 maaherra Eh-
renskiöldille kirjeen, joka oli peräisin Pudasjärven kappalaiselta Daniel Ang-
leniukselta. Sen liitteenä oli venäjänkielinen asiakirja, jonka Anglenius oli saa-
nut Kuusamon pappilassa muutamilta venäläisiltä, jotka olivat tulleet sinne Vie-
nan Kemistä ja Kuolan kaupungista. Venäläisten mukaan se oli itseltään tsaa-
rilta sisältäen varoituksen rauhan säilyttämisestä Pohjanlahden alueen pitäjien
kanssa (medh Norbottz socknar). Kirjeen sisältö pystyttiin tulkitsemaan vasta
Tukholmassa. Venäjänkielinen teksti osoittautui Aunuksen voivodin ruhtinas
Boratinskoin kirjeeksi Paanajärven pogostan staarostalle, joka yhdessä alueen
rahvaan kanssa oli anonut tsaarilta apua syyskuussa 1703. Paanajärveläiset oli-
vat valittaneet sitä, kuinka aiempina sota-aikoina ruotsalaiset olivat tuhonneet
täysin heidän pogostansa (tarkoittaen 1500-luvun lopun ”rappasotia”) ja kuinka
heidän alueensa läpi virtaavaa suurta Kemijokea pitkin ruotsalaisilla oli pääsy
aina ”Kemin saarelle saakka” (in til Kemi Holmen). Sillä tarkoitettiin todennä-
köisesti Solovetskin luostarisaaristoa, joka sijaitsee Vienan Kemin edustalla
noin 60 km Kemijoen suusta. Samalla he ilmaisivat luonnollisen pelkonsa seu-
tua kohtaavasta uudesta hävityksestä. Kirjeen mukaan tsaari olikin antanut käs-
kyn 6 000 miehen vahvuisen sotilasosaston muodostamisesta rajan turvaksi. To-
dellisuudessa määrä oli luultavasti huomattavasti pienempi. Suureksi ilmoite-
tulla sotilasjoukolla voitiin myös hämätä ruotsalaisia olla hyökkäämättä Venä-
jän Karjalaan. Osaston oli määräys vartioida rajaa ilmeisesti Jyskyjärvellä (wid

Jaghoserschi gräntzen) yhdessä 74 Paanajärven pitäjän miehen kanssa erään
venäläisen luutnantin komennossa. Kirjeessä ei siis käsitelty rajarauhaa ollen-
kaan, mutta venäläiset pitivät sitä rajarauhan ylläpidon kannalta merkitykselli-
senä ja toimittavat sen sitten Ruotsin puolelle. Kirjeeseen sisältyi myös nimen-
omainen kielto siitä, etteivät paanajärveläiset, eivätkä muidenkaan volostien
asukkaat, saisi käydä rajan takana ilman tsaarin käskyä. Kiellon rikkojat uhat-
tiin pidättää heti ja kuljettaa sitten Aunukseen.222

Kainuun pohjoispuolella Kuusamossa, joka oli saanut läntisen uudisasutuk-
sensa vasta 1670- ja 1680-luvulla, rajarauhan pitämisestä oli sovittu venäjän-
karjalaisten kanssa viimeistään vuonna 1701, ja kaikesta päätellen aivan oma-

○ ○ ○ ○ ○ ○

221 J. Ehrenskiöld kuninkaalliselle neuvostolle, Korsholma 10.9.1703 (kohta 3). RA Def.kom.:
Landsh. i Österbotten t. KM:t vol. 102; Kujala 1953, 79. Kujala väittää, ettei maaherra
Ehrenskiöld olisi antanut suurta merkitystä rajarauhalle, mutta sellaisesta ei ole mitään mai-
nintaa edellä mainitussa kirjeessä tai muissakaan alkuperäislähteissä.

222 J. Ehrenskiöld neuvostolle, Korsholma 19.12.1703, liitteineen: D. Anglenius, Pudasjärvi
2.12.1703, sekä Angeleniuksen Kuusamossa saama venäjänkielinen kirje ja sen käännös
ruotsiksi (Zarens order ord if:n ord). RA LSF ÖL vol. 6 / FR 62; Kujala 1953, 79–83
(sisältää suomennoksen venäjänkielisestä kirjeestä); Murman 1865, 64–65 (kirje ruotsiksi).
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toimisesti, koska kuusamolaiset joutuivat selittelemään toimiaan. Maaherralle
lähettämässään vastauskirjeessä he pyysivät häntä ottamaan huomioon paikalli-
set olosuhteet Venäjän naapurissa.223  Rajarauhaa pidettiin, kunnes se vuonna
1709 joutui pahoin uhatuksi venäläisten rosvojen Kainuuseen kohdistamien
sissiretkien seurauksena. Epävakaa tilanne heijastui Kuusamoon saakka aiheut-
taen paniikkia ja liikehdintää ja johtaen myös yhden uudisasukkaan surmaan.
Tilanne vakautettiin rajarauhan uudistamisneuvotteluissa jouluna 1709, kun
Kuusamon pappilaan saapui venäläinen ”danzikka”224  eli veronkantomies.
Seikka osoittaa selvästi, kuinka tämänkaltaisista kysymyksistä päättäminen oli
sielläkin keskusvaltaa edustaneiden viranomaisten käsissä. Kuusamolaiset uu-
disasukkaat maksoivat alkuperäisasukkaiden, lappalaisten, tavoin veroa myös
Venäjälle. Se oli eräänlainen uudisasukkaiden maksama hinta rajarauhan säily-
misestä, samalla kun se oli myös korvaus alueiden nautinnasta Venäjän puolel-
la. Danzikka vieraili tavanomaisesti paikallisessa pappilassa, jonne staarosta oli
kuljettanut verot valmiiksi. Pappila oli muutenkin keskeinen kokoontumis- ja
majoituspaikka, jossa keskinäisiä ruotsalais-venäläisiä suhteita hoidettiin ja
ylläpidettiin. Kuusamon rajatalonpojilla ja Vienan Karjalalla oli tiiviit kauppa-
kontaktit keskenään. Kuusamolaiset välittivät vienalaisten tavaroita Iin Hami-
naan, Tornioon, Rovaniemelle ja Ouluun. Kuusamossa ei kuitenkaan uskottu
sokeasti rajarauhan pitävyyteen, vaan vahtia pidettiin sopivissa tarkkailupai-
koissa sodan vuosina.225

”Nyt meillä, Luojan kiitos, on venäläisiltä rauha, kun vain saisimme

nauttia sitä omilta tyranneiltamme”

Kun suuri pohjoiseurooppalainen konflikti puhkesi vuonna 1700, Pielisjärvellä
oli takanaan ilmeisen myönteiseksi koettu läänitysaika 1652–1680, jolloin se
kuului kreivi Per Brahelle osana hänen Kajaanin vapaaherrakunta -nimistä
suurläänitystään. ”Kreivin aikaa” muisteltiin varmasti useasti hyvänä, menetet-
tynä aikana sen jälkeen, kun veronvuokrausaika226  oli alkanut pitäjässä vuoden
1685 alusta lukien. Pielisen Karjalassa järjestelmä aiheutti pian voimakasta tyy-
tymättömyyttä. Arrendaattorin vaatimuksia (verot ja päivätyöt) ja niiden tiuken-
tunutta perimistä pidettiin kohtuuttomina. Vuokraajan hoveihin kertynyt varal-
lisuus sai aikaan myös kademieltä. Seurauksena oli vuodenvaihteen 1696–1697
kuohunta, ”nälkäkapina”, joka oli nuijasodan jälkeen mittavin Suomen maape-
rällä esiintynyt kapinaliikehdintä.227

○ ○ ○ ○ ○ ○

223 Ervasti–Vasari 1978, 116.
224 Venäjäksi danš�ik.
225 Ervasti–Vasari 1978, 118–121, 124.
226 Veronvuokraus tarkoitti käytännössä sitä, että vuokraaja eli arrendaattori sai kerätä tietyn

alueen talonpoikien verot itselleen sitä vastaan, että hän maksoi kruunulle vuosittain määrä-
tyn vuokrasumman.

227 Katajala 1994(b), 396. Ks. myös sivut 395–409 veronvuokraajista yleensä, heidän suhteis-
taan vuokratalonpoikiin, talonpoikaisen vastarinnan muodoista sekä vastaikkainasettelun
kärjistymisestä kapinaksi suotuisissa olosuhteissa (esim. nälänhädän aikana).
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Pielisjärveläisten vihan kohde ruumiillistui veronvuokraaja Salomon En-
bergin palveluksessa toimineessa Simon Affleckissa228 , jota kansanomaisesti
kutsuttiin nimellä ”Simo Hurtta”. Hän oli syntynyt luultavasti 1660-luvulla.
Affleck-suku oli tullut Ruotsiin Skotlannista pohjoisen suurvallan työmarkki-
noiden puoleensa vetämänä. Simonin isä Thomas Affleck toimi kielenkääntäjä-
nä Inkerinmaalla. Simon Affleckista itsestään tuli Pielisjärven arrendaattori
vuonna 1706 luultavasti 10 tai 12 vuodeksi Enbergin jälkeen. Hänen hallussaan
oli myös Kiteen Suorlahden hovi.229

Yksi keskeinen paikallinen piirre Käkisalmen läänissä ja eritoten Pielisjär-
vellä oli säätyläistön keskinäiset riidat, joita esiintyi enemmän kuin missään
muualla Suomessa. Papit, veronvuokraajat, voudit ja muut säätyläiset eivät yrit-
täneet pitää ehjää yhteisrintamaa rahvasta vastaan. Antti Kujalan mukaan keski-
näinen riitely ja käräjöinti ilmensivät osaltaan yhteiskuntasuhteiden kehittymät-
tömyyttä ja vakiintumattomuutta Käkisalmen läänin voittomaalla. Erityisesti
papit ja paikalliset arrendaattorit kunnostautuivat keskinäisessä eripurassa,
mutta ei välttämättä ryhmänä in corpore, vaan riidoissa oli aina kyse tiettyjen
yksilöiden keskinäisestä konfliktista. Niitä on pidetty myös nälkäkapinan jäl-
kikaikuina, sillä papit olivat menneet veronvuokraajia vastaan niskuroineiden
talonpoikien puolelle osallistumatta kuitenkaan varsinaiseen kapinointiin. Ta-
loudellisessa mielessä alueen papisto ei useimmiten ollut kovinkaan kaukana
varakkaimmista talonpojista, ja se toimi paikallisyhteisössä kruunun ja rahvaan
välisenä tulkkina ja iskunvaimentimena. Liittoutumalla talonpoikien kanssa pa-
pit pystyivät samalla myös haastamaan uusien tulokkaiden, arrendaattorien,
aseman paikallisyhteisön johtajina.230

Sodan puhkeaminen näkyi pian myös Pielisen rannoilla ylimääräisten vaati-
musten ja rasitusten muodossa. Edellisen rauhattomuuden, Kaarle X Kustaan
Venäjän-sodan, ajalta emäkirkon luona seisoi vielä pieni puusta rakennettu
nelikulmainen linnoitus eli skanssi, joka suojasi pitäjän keskusta Lieksaa. Sillä
oli myös strateginen tehtävä valvoa Aunuksen pohjoisosasta ja etelämpää Käki-
salmen läänistä tullutta liikennettä. Veronvuokraaja oli kuitenkin muuttanut sen
hyötykäyttöön, kapakaksi kirkko- ja käräjäväkeä varten. Nyt siellä alkoi oles-
kella vartiointitehtävissä olevaa rahvasta.

Talonpoikainen vahdinpito aloitettiin heti sodan puhjettua. Käkisalmen käs-
kynhaltijan määräyksestä pohjoisen voutikunnan vouti Erik Andersin vaati tam-
mikuussa 1701 perustettaviksi talvivartiostot ainakin Salmiin ja Suojärvelle,
mutta tarpeen tullen myös Ilomantsiin ja Pielisjärvelle.231  Kenraalikuvernööri
Otto von Wellingk oli kehottanut läänin veronvuokraajia pitämään pysyviä

○ ○ ○ ○ ○ ○

228 Simon Affleckista lähemmin Cederberg 1927; Katajala 1994(b); Kilpeläinen–Hintikka–Sa-
loheimo 1954; Koistinen 1909; Kokkonen 2000; Kujala 1953; Kujala 2001, 159–164
(huom. nootti 352, jossa on uutta tietoa Affleckin väkivaltaisuudesta), 173 ja 260; Salohei-
mo 1953, 92–103. Yhtenäistä häneen keskittyvää kriittistä elämäkertatutkimusta ei vielä
toistaiseksi ole, vaikka sellaiseen olisikin runsaasti aineksia.

229 Kokkonen 2000, 21.
230 Katajala 1994(b), 279–291; Kokkonen 2000, passim (Affleckin ja Pielisjärven papiston väli-

sistä riidoista); Kujala 2001, 158–161.
231 Ranta 1987(b), 235.
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vartioita, ettei vihollinen pääsisi yllättäen hävittämään seutua.232  Pielisjärven
kirkkoherra Pehr Härkepaeus koetti muuttaa Lieksan skanssissa pidetyn vartion
niin, että kolmasosa vahdeista olisi suorittanut tehtäväänsä pappilassa Lieksan-
joen toisella puolella.233  Puolustustoimia tehostettiin entisestään vuonna 1702
asettamalla kaksi kutsuntamiestä, joiden todennäköisesti piti hälyttää tarpeen
tullen koko pitäjän miehet talonpoikaisena nostoväkenä aseisiin. He nauttivat
vuotuista palkkaa tehtävästään.234

Ei ole erityisen yllättävää, ettei Affleck erityisemmin luottanut seudun talon-
poikiin. Hän asetti vuonna 1703 talonpoikaisvartioston lisäksi myös vakinaisen
rajavartiokomppanian hyökkäysuhan ja venäläisten kasvaneen tiedustelutoi-
minnan vuoksi. Skanssissa vartiopalvelusta suorittaneeseen miehistöön kuului
38 rakuunaa, joille hän hankki omilla varoillaan asianmukaiset varusteet. Sa-
malla hän sai luutnantin arvon.235  Seudun puolustusasioita hoiti myös pitäjän-
luutnantti. Sodan syttyessä tehtävässä toimi Erik Ahlholm.236  Lähteistä saa vai-
kutelman, että pitäjänluutnantti todella nähtiin tarpeellisena henkilönä. Hänen
virkavelvollisuuksinaan olivat Lieksan skanssin ylläpitäminen sekä talonpoi-
kien harjoittaminen ja johtaminen niin vihollisen sissijoukkoja kuin rajaseudun
rosvoja ja rosvojoukkoja vastaan. Hän valvoi myös seudun talonpoikia, joissa
ajoittain ilmeni kapinahenkeä ja halua niskoitteluun.237

Vaikka Käkisalmen lääni oli voittomaana vapautettu sotaväenotosta ja sota-
verosta, Pielisjärveltä ryhdyttiin kantamaan kontribuutiota eli apuveroa sodan-
käynnin tarpeisiin. Sittemmin myös sotaväenotto ulotettiin läänin alueelle, kun
Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin kenraalikuvernöörikuntaan perustettiin kak-
si rykmenttiä. Niistä toinen oli jalkaväki- ja toinen rakuunarykmentti.238  Läänin
papisto sai maksettavakseen vuonna 1702 700 kuparitaalarin suuruisen ylimää-
räisen sotaveron. Vastahakoinen kirkkoherra Härkepaeus maksoi sen vasta pa-
kon edessä sotilaiden nöyryyttämänä.239

Ylimääräisiin suorituksiin suhtauduttiin vastahankaisesti, ja sen vuoksi niitä
alettiin periä voimatoimin. Apulaispappi Henrik Georgii Weckman totesi sen

○ ○ ○ ○ ○ ○

232 Saloheimo 1976, 345; Kujala 2001, 162–164.
233 Piel. tk. 23.–28.2.1703, 56. KA gg22 / ES 1801.
234 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 293.
235 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 293–294; Kujala 2001, 164.
236 Edellinen pitäjänluutnantti Lars Peersson Björn oli kuollut keväällä 1684. Varusmestarina

toiminut Erik Aalholm (myös muodossa Ahlholm) anoi vapautunutta virkaa itselleen heti
saman vuoden syksyllä. Hän sai siihen kenraalikuvernööri Sperlingiltä nimityksen 29.11.
1684. Lip. & Piel. ksk. 9.–12.9.1684, 170. KA gg3 / ES 1797; Piel. & Lip. tk. 20.–21.2. ja
23.2. 1685, 39v–40. KA gg4 / ES 1797; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 292.

237 Esim. helmikuussa 1664, kun sairaan ja spitaalisen talonpoikaisluutnantti Marcus Jöransson
Gååsin tilalle oltiin hankkimassa uutta henkilöä, erityisenä perusteluna mainittiin, että mo-
net Pielisjärven talonpojista olivat niskoittelevia. Kaj. konv. 1.–3.2.1664. RA SDR. vol. 5 /
FR 136.

238 Ranta 1987(b), 228–229; Kujala 2001, 157–158. Arrendaattorit ottivat velvollisuudekseen
asettaa osan rakuunoista. Osa jalkaväen sotilaista rekrytoitiin väenottojen avulla joko jon-
kinlaista ruotujärjestelmää tai verotuksen ja hallinnon aluekokonaisuuksia hyväksikäyttäen.
Loput kummankin rykmentin tarpeista värvättiin mm. väkivaltaisia keinoja käyttäen otta-
malla riveihin irtolaisia ja rajaseudun miespuolisia evakkoja. Asiasta Pohjois-Karjalan osalta
seikkaperäisemmin Saloheimo 1976, 341–344.

239 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 294.
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johdosta Lieksan pappilassa: ”Nyt meillä, Luojan kiitos, on venäläisiltä rauha,
kun vain saisimme nauttia sitä omilta tyranneiltamme.” Edellissunnuntain ju-
malanpalveluksessa hän oli jo saarnannut profeetta Miikaa lainaten ”ne nylke-
vät nahan heidän päältänsä” tarkoittaen ’niillä’ Affleckia ja tämän avuksi Käki-
salmesta verorästejä keräämään tullutta sotaväkeä.240

Eroon Hurtasta vaikka ryssän avulla

Ruotsin ja Venäjän välisestä sotatilasta huolimatta Pielisjärven ja rajantakaisten
karjalaiskylien välillä oli aluksi rauhallista. Rajarauhaa pidettiin heti sodan
puhkeamisesta lähtien todennäköisesti Affleckin itsensä aloitteesta. Olojen säi-
lyessä rauhanomaisina hän kykeni perimään verot ja päivätyöt vuokra-alueel-
taan sekä käymään kauppaa vihollismaan alamaisten kanssa sodasta huolimat-
ta. Pielisjärven ja Aunuksen pohjoisosan välinen rajarauha kuitenkin rikottiin
tammikuussa 1708, kun Affleck oli käymässä Viipurissa. Pielisjärveläiset ja
ilomantsilaiset ryöstivät ja polttivat yhdessä muutamia taloja Repolan Lentieran
ja Tuulivaaran kylistä. Ainakin yksi Lentieran asukas surmattiin.241

Hävitys- ja ryöstöretken pääasiallinen motiivi oli houkutella vihollinen kos-
toiskuun Pielisen skanssia ja Lieksan hovileiriä vastaan. Sitä kautta Pielisen
Karjalan asukkaat olisivat päässeet niin rajarauhan pystyttäjästä ja takaajasta
Simon Affleckista kuin hänen keräämistään veroista ja muista suorituksista. Ra-
jantakaisia karjalaisia oli suorastaan vaatimalla vaadittu tulemaan kostoretkelle
Lieksaan: ”Mahtaa te kelmit tulla Lieksan hovin polttamaan, sen tähden me
olemme tänne tulleet, ja tulkaa vielä hovi polttamaan.”242  Tavoite oli niin tinki-
mätön, että vähät välitettiin siitä, että myös oma henki ja omaisuus olisivat suo-
ranaisessa vaarassa vihollisen rynnätessä Pielisjärvelle kostamaan. Rovasti
Härkepaeus aavisteli pahoja seurauksia ja varoitti hankkeessa mukana olleita
tekemästä venäläisille vahinkoa.243

○ ○ ○ ○ ○ ○

240 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 296–297. Affleckin mukaan Weckman oli julkisesti
lausunut siteeratulla tavalla. Weckmanin ja Affleckin tulehtuneista henkilösuhteista ks.
Kokkonen 2000, 35; Kujala 2001, 160–161.

241 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 79–79v, 80v. KA gg26 / ES 1801. Tapausta on käsitelty mm. seuraa-
vissa: Kujala 1953, 99–102; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 297–301; Kokkonen
2000, 23–25. Tässä yhteydessä tapahtumakuvaus esitetään kuitenkin alkuperäislähteiden
mukaan.

242 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 79v, 83. KA gg26 / ES 1801. ”[...] machta te skälmit tulla Lexa Håvi
poltaman, sentähden me olemme tänne tullet, ja tulkat vielä Håvi poltaman.” Antti Kujala on
päätynyt osaltaan siihen tulokseen, että Affleck paisutteli tätä pohjimmiltaan sosiaalista ris-
tiriitaa, veronvuokraaja vastaan talonpojat, saadakseen tapauksen käännetyksi maanpettu-
ruudeksi, josta oli mahdollista langettaa kuolemantuomio. Hän kylläkin toteaa, että eräiden
pielisjärveläisten kohdalla oli todella kyse ”macchiavellistisestä salajuonesta”. Kujala 2001,
164–165.

243 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 83–83v. KA gg26 / ES 1801. Karjalan pitkäaikainen kruununvouti
Gabriel Wallenius (1725–1808) kuvasi vuonna 1760 alueella aiemmin harjoitettua sodan-
käyntitapaa onnettomaksi. Rajantakaiset venäläiset olivat kostaneet ruotsalaisten talonpoi-
kien tekemät terroriteot aina paikalliseen väestöön. Talonpoikien käydessä omatoimista so-
taansa vihollispuoli oli iskenyt erottelematta alueen kaikkiin asukkaisiin. Ruotsin puoleiset
asukkaat olivat omaa syytään aloittaneet rajan yli ryöstelyn sekä anastellen ja tappaen yl-
lyttäneet Venäjän alamaiset kostoretkiin. Koskivirta 2001, 233. Walleniuksen sanat sopivat
hyvin vuoden 1708 tapahtumiin.
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Rajarauhan rikkomusta tutkittiin käräjillä maaliskuussa 1708 Affleckin aloit-
teesta.244  Pielisjärveläisistä syyllisistä ja alkuunpanijoista oli käräjillä vain vähäi-
nen osa. Samoin oli myös ilomantsilaisten kohdalla. Pielisjärveltä ainakin 18
miestä oli mennyt rajan yli ryöstämään ja hävittämään. Ilomantsista retkellä oli
ollut mukana vähintään 28 miestä, joukossa niin talonpoikia kuin loisiakin.245  He
olivat olleet liikkeellä kostomielessä, sillä heidän kirkkonsa ja yli 25 kylää oli
vuonna 1703 poltettu poroksi tai ryöstetty täysin. Asukkaita oli myös surmattu.
Ilomantsista ryöstettyä omaisuutta löydettiinkin Lentierasta ja Tuulivaarasta tam-
mikuussa 1708. Suojärveltä Venäjälle paenneita oli ollut myös mukana Ilomant-
siin suuntautuneissa iskuissa. Toisin kuin Pielisjärven ja Aunuksen pohjoisosan
välillä, ilomantsilaisilla ei ollut rajarauhaa rajantakaisten kanssa.246  Pielisjärveläi-
set olivat aktiivisesti värvänneet ilomantsilaisia mukaansa. He olivat matkanneet
ympäri Ilomantsia ja sanoneet, että koko Pielisjärvi oli aikeissa mennä rajan yli
ryöstämään viholliskyliä.247  Muodollisina syinä mainittiin, että Pielisjärveltä oli
viety muutamia hevosia kesällä 1707 ja ettei Affleck voisi enää kuljettaa Venäjän
Karjalasta ostamiaan haukia, talia ja voita Ruotsin puoleisiin kaupunkeihin myy-
täviksi.248  Affleck ja Enberg harjoittivat laajaa kauppaa. Heidän renkinsä kiersivät
ympäri maakuntaa ja tekivät isäntänsä nimissä kauppoja. Affleck vei Ouluun
muun muassa huomattavia määriä haukia. Esimerkiksi talvella 1719–1720 hänel-
lä oli pihamaalla 100 leiviskää (850 kg) haukia odottamassa Ouluun vientiä, mut-
ta yön aikana kuormasta katosi kahdeksan leiviskää (68 kg).249

Affleck oli selvillä hankkeen taustavoimista. Eräs hänen käräjille manaamis-
taan todistajista oli kuullut rajan takana monesta suusta, että rajan yli meno oli
Erkki Ikosen250  organisoima. Tämä oli käskenyt hävittämään parhaan omaisuu-
den rajantakaisten kotipaikoista.251  Matti Ikonen – Erkin poika – oli tekeytynyt
sairaaksi ja kääntynyt Kitsinvaarassa takaisin. Hän oli kuitenkin yllyttänyt mui-
ta rajan yli. Myös hänen veljensä Pekka ja Risto Ikonen olivat jättäneet mene-
mättä rajan yli, vaikka heidät mainittiinkin hankkeessa mukana olleina.252

Affleckin mielestä Ikonen oli tammikuun 1708 tapahtumien alkuunpanija, kos-
ka tämä oli jo arrendaattori Enbergin aikana ollut mukana ”kaikissa hävyttömis-
sä asioissa” kapinallisten Anders Sandmanin ja Matti Kotilaisen kanssa. Vii-
meksi mainitut oli sittemmin karkotettu Pommeriin, Ruotsin ’Siperiaan’.253

○ ○ ○ ○ ○ ○

244 Tutkinta kokonaisuudessaan: ks. Piel. tk. 9.–14.3.1708, 79–85v. KA gg26 / ES 1801.
245 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 79v–81v. KA gg26 / ES 1801. Kunkin retkellä mukana olleen

kohdalla on mainittu myös se, mitä jokainen oli saanut saaliikseen.
246 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 84–85. KA gg26 / ES 1801; Saloheimo 1976, 345–346; Björn 1991, 547.
247 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 84. KA gg26 / ES 1801.
248 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 83v–84. KA gg26 / ES 1801. Affleckin kauppa- ja luottosuhteista

venäläisten kanssa myös seuraavissa: Piel. tk. 14.2.1723, 39v–40. KA gg29 / ES 1802; Piel.
tk. 20.1.1729–, 4–8. KA gg34 / ES 1803.

249 Piel. ksk. 10.9.1720–, 513–514. KA rr52 / ES 2049; Halila 1984, 130.
250 Rikas talollinen ja maakauppias Lieksan kylästä. Hän toimi myös Lieksan kirkonisäntänä.

Kuului veronvuokrausjärjestelmän vastustajien johtohahmoihin Pielisjärvellä.
251 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 81v–82. KA gg26 / ES 1801.
252 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 80v, 81v ja 82v. KA gg26 / ES 1801.
253 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 82. KA gg26 / ES 1801. Anders Sandman = Antti Hietanen. Ks. esim.

Brahea RO 26.9.1674 ja 22.3.1679, 6. KA c1 / ES 1197; Piel. tk. 9.–14.3.1691, 110. KA
gg10 / ES 1798. Hänestä enemmän Katajala 1994(b), 452 (”Hietanen, Antti”).
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Toinen Affleckin avaintodistajista kertoi valallisesti, että hän oli kuullut Tuu-
livaarassa eräältä Olli Ryhäseltä, joka oli karannut rajan yli aiemmin ja kastettu
ortodoksiksi, että Erkki Ikonen oli Lieksassa pyytänyt häntä (Ryhästä) ampu-
maan Affleckin kuoliaaksi. Ikonen oli luvannut 100 kuparitaalaria ja naulan
(425 g) tupakkaa korvauksena palkkamurhasta. Affleck kertoi, että Ryhänen ja
eräs toinen mies olivat olleet hovin luona metsässä ja odottaneet hänen lähtö-
ään. Mutta koska hänellä oli ollut mukanaan hyviä koiria, Ryhänen ei ollut us-
kaltanut ampua häntä.254  Kaksi Pielisjärveltä Venäjälle karannutta miestä, joista
toinen oli Ryhänen, oli todellakin vaaninut kesällä 1703 seitsemän viikon ajan
Affleckin henkeä Lieksassa. Toisella oli ollut aseenaan keihäs ja toisella pys-
sy.255  Ikonen väitti todistajalausuntoa ”sulaksi valheeksi”, mutta Affleckin mie-
lestä oli riittävästi todisteita, että Ikonen oli tahtonut rikkoa rajarauhan ja nostaa
siten vihollisen polttamaan hovin.256  Vanha Erkki Ikonen kiisti edelleen ja ker-
toi olleensa sissiretken tapahtuessa Kajaanin seudulla.257

Ikonen oli ollut ilmeisen varma hankkeensa onnistumisesta. Hän oli useiden
muiden vauraiden talonpoikien tavoin jättänyt veronsa maksamatta vuonna
1708 ja käyttänyt rahojaan suuren tupakkaerän ostamiseen Viipurista.258  Hän
olikin tunnettu ja rikas maakauppias, kuten tuonnempana käy ilmi.

Karjalaiskylistä saatu ryöstösaalis käsitti pääasiassa venäläistä rahaa ja vaate-
tavaraa, jonkin verran myös viljaa. Kaiken kaikkiaan saalis oli vähäinen, sillä
eräs lautamies, joka ei ollut yrityksen takana, oli pidätellyt valheen avulla Pie-
lisjärven ja Ilomantsin talonpoikia kolmen päivän ajan ja lähettänyt sillä aikaa
varoituksen Tuulivaaraan, että siellä oltaisiin varuillaan ja paettaisiin.259  Yksi
rajarauhojen keskeinen kohta oli juuri toista vastaan kohdistuvista hyökkäyk-
sistä varoittaminen etukäteen. Niin meneteltiin tässäkin tapauksessa, vaikka
rajarauhaa rikottiinkin tieten tahtoen.

Käräjien suorittaman esitutkinnan jälkeen tapaus lähetettiin puolustuskolle-
gion päätettäväksi. Viipurista oli jo 29.2.1708 tullut Affleckille kirje, jossa kaik-
kinainen omavaltainen toiminta, kuten sissijoukoiksi kokoontuminen, rajan yli
tunkeutuminen ja vahingon aiheuttaminen viholliselle ilman esivallan lupaa,
kiellettiin. Kielto oli seurausta Pohjanmaan maaherra Lorentz Clerckin kirjees-
tä 5.2.1708 virkaveljelleen Viipuriin, jossa hän kantoi huolta rajarauhan pitä-
vyydestä oman lääninsä alueella tammikuun 1708 tapahtumien seurauksena.260

Rajantakaisten karjalaisten kosto seurasi pian käräjien jälkeen: Jaakonvaaran
kylä tuhottiin kokonaan. Talot ryöstettiin ja poltettiin ja asukkaat surmattiin,
mutta Lieksan hovi ja Hurtta saivat vielä toistaiseksi jäädä rauhaan.261

○ ○ ○ ○ ○ ○

254 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 82–82v. KA gg26 / ES 1801. Affleckin avaintodistajana toimi
lautamies Hannu Nevalainen.

255 Piel. sk. 1.–3.10.1703, 99–100. KA gg22 / ES 1801.
256 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 82–82v. KA gg26 / ES 1801.
257 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 82. KA gg26 / ES 1801.
258 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 82v. KA gg26 / ES 1801.
259 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 79v–81v, 82v–83. KA gg26 / ES 1801.
260 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 85–85v. KA gg26 / ES 1801.
261 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 300–301.
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Lentieraan ja Tuulivaaraan tammikuussa 1708 suunnattu ryöstö- ja hävitys-
retki oli yksi lenkki veronvuokraajaa vastaan esiintyneessä vastarinnassa, mutta
se liittyi myös rajaseudun olojen kurjistumiseen nälänhädän seurauksena. Sa-
mantyyppinen retki tehtiin myös vuotta myöhemmin; sen ensisijaiseksi syyksi
ilmoitettiin ”pakottava nälkä”. Vaikka maaherra oli kieltänyt omavaltaisen toi-
minnan, tammikuussa 1709  meni rajan yli arviolta 130 Pielisjärven miestä saa-
den kehnosta aseistuksestaan huolimatta aikaan pahaa jälkeä Repolan ja Kol-
vasjärven kylissä.262

Huonot vuodet ja sitä seurannut nälänhätä olivat alkaneet vuodesta 1704, jol-
loin koko maassa kärsittiin yleisestä kadosta. Kesät 1704–1707 olivat sateisia,
joten kaskenpoltto vaikeutui ja vilja pilaantui. Talvi 1708–1709 oli kuulu anka-
rista pakkasistaan; koko Euroopankin puitteissa se oli poikkeuksellisen kylmä.
Kesällä 1708 halla oli pannut viljan niin, ettei siitä ollut siemeneksi. Puutetta
kuvaa hyvin tieto lokakuulta 1708. Pielisjärveläiset lautamiehet ja rahvas eivät
tulleet silloin yhteisille käräjille Kontiolahden Selkien kylään, koska he eivät
pystyneet varustamaan itseään matkaeväillä mainitun vuoden sadosta. Myös ta-
vanomaista pitempi käräjämatka varmaankin karsi lähtijöiden lukumäärää. Pai-
koitellen puute oli vuonna 1709 suurempi kuin katastrofaalisena vuonna 1697.263

Uskollisuutta Venäjän suurelle Pietarille

Viipurin ja Käkisalmen piirityksen aikaan ja sen jälkeen hyökkäävän armeijan
kenraali Jakob Bruce lähetti 22.9.1710 julistuksen kuulutettavaksi kaikissa Kä-
kisalmen läänin kirkoissa. Julistus jakeli kaikkinaista hyvää seudun asukkaille.
He saisivat pitää niin luterilaisen uskonsa kuin maansa ja omaisuutensa. Lisäksi
he voisivat harjoittaa kauppaa ja muita elinkeinoja kuten ennenkin. Heidät va-
pautettiin antamasta elintarvikkeita maata vaivanneen pitkällisen kadon vuoksi,
jollei pakottava tarve niin vaatisi. Jokaista, joka oli lähtenyt kodistaan, kehotet-
tiin palaamaan takaisin. Suojeluskirjeitä olisi saatavissa kaikille tarvitseville.

Valloittaja ei antanut lupauksiaan ilmaiseksi. Hintana oli, että väestön olisi
vannottava uskollisuudenvala Venäjän tsaari Pietarille ja oltava uskollinen ja
kuuliainen myös häntä edustaneille virkamiehille. Kaikkinainen yhteydenpito
ja kirjeenvaihto ruotsalaisten kanssa kiellettiin. Kaikki Venäjää vastaan tähdätyt
salahankkeet oli annettava ilmi. Papeille annettiin tehtäväksi ottaa uskollisuu-
denvala vastaan ja valmistaa sen jälkeen luettelo valan vannoneista. Luettelot
oli sitten toimitettava Käkisalmeen, jossa pappien itsensä oli annettava vala Pie-
tarille. Vastustajia uhkailtiin ”tulella ja miekalla”. Venäläisten valtaustaktiikka
oli valittu taitavasti. Pappeja pidettiin suunnannäyttäjinä paikallisyhteisössään:
jos he suostuisivat, rahvas seuraisi tottelevaisesti esimerkkiä.264

○ ○ ○ ○ ○ ○

262 L. Clerck puolustuskomissiolle, Kajaani 5.2.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten t.
Def.kom. vol. 185; Kujala 1953, 102.

263 Piel., Ilom. & Suoj. ksk. 19.–24.10.1708, 132v. KA gg26 / ES 1802; Kilpeläinen–Hintikka–
Saloheimo 1954, 295.

264 Saloheimo 1976, 353–354; Ranta 1987(a), 71–77; Kujala 2001, 165–174.
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Pielisjärven kirkkoherra Härkepaeus sai luottamuksellisesti lukea pakomat-
kalla olleen arrendaattori, kapteeni Enbergin käsiinsä saaman ja Lieksaan tuo-
man Brucen julistuksen.265  Hän ryhtyi oitis toimimaan annettujen ohjeiden mu-
kaisesti. Eikä hän ollut Käkisalmen läänin alueella ainoa: myös Hiitolan kirkko-
herra Gudsaeus, Uukuniemen kirkkoherra Wastén, Liperin kirkkoherra Dan-
nenberg, Jääsken kirkkoherra Punderus ja Rautjärven kappalainen Kexlerus
katsoivat Härkepaeuksen tavoin viisaammaksi ryhtyä noudattamaan venäläisen
antamia määräyksiä ja taivuttelemaan rahvasta puolenvaihtoon.266  Heidän va-
lintaansa ei voi ihmetellä ’Damokleen miekan’ riippuessa heidän päänsä päällä.
Ruotsi oli kärsinyt murskatappion Pultavassa; Viipuri ja Käkisalmi olivat jo an-
tautuneet viholliselle; vihollinen vyöryi koko ajan eteenpäin vääjäämättömällä
voimalla. Lojaalius oli kovalla koetuksella tilanteessa, jossa oli valittavina joko
oma etu (omaisuuden ja hengen säilyttäminen julistuksen lupausten mukaisesti)
tai tyhmänrohkea sankaruus ja isänmaallisuus vallinneissa olosuhteissa. Luulta-
vasti myös mahdollisuus päästä eroon vihatuista arrendaattoreista esivaltaa
vaihtamalla kangasteli monen mielessä, kuten syksyllä 1710 tapahtuneet ho-
vien ryöstöt Tohmajärven Kemiessä ja Nurmeksessa sittemmin osoittivat.267

Härkepaeus kuulutti julistuksesta ja kehotti seurakuntalaisiaan vannomaan us-
kollisuutta tsaari Pietarille. Pitäjäläisiä ei tarvinnut kauan houkutella, kun oli
pelättävissä hävitys venäläisten taholta ja vihatun Affleckin takaisinpaluu. Sekä
Affleck että Lieksan skanssissa majailleet vartiomiehet olivat lähteneet vihollis-
ta karkuun. Uskollisuudenvalaan taivuttiin luultavasti myös sen vuoksi, ettei olo-
jen luultu voivan muuttua sen huonommiksi kuin mitä ne olivat olleet Affleckin
aikana. ’Porkkanana’ toimivat myös julistuksessa annetut lupaukset.268

Pielisjärveen kuuluneessa Nurmeksen kappelissa kirkkoherran suunnitelmat
eivät aluksi toteutuneet hänen toivomallaan tavalla. Hän lähetti sinne kuulutus-
kirjeen, jossa kehotettiin vannomaan uskollisuudenvala Venäjän tsaarille. Kap-
palaisen poika Erik Jockman luki sen saarnastuolista, mutta tuloksetta. Rahvas
ei ollut taipuvainen alistumaan suuren Pietarin valtikan alle.269  Mielissä kyti
pelko Affleckista, joka majaili naapuripitäjässä Sotkamossa ja saattaisi tulla
sieltä takaisin.

Rovasti Härkepaeus tuli omakohtaisesti Nurmekseen. Saarnassaan hän sanoi,
että olisi parasta antaa vala ja ryhtyä venäläisen veronmaksajaksi, koska Käki-
salmi oli jo kukistunut. Vannomalla uskollisuudenvalan kaikki säilyisi venäläi-
seltä koskemattomana, muussa tapauksessa omaisuus ryöstettäisiin ja ihmiset
vietäisiin vangittuina Käkisalmeen. Sitten hän rukoili varjelusta ja siunausta
Pietarin puolesta, ei Turkissa majailleelle Kaarle XII:lle. Jumalanpalveluksen

○ ○ ○ ○ ○ ○

265 Piel. kk. 28.5.1722, 22. KA gg28 / ES 1802.
266 Kujala 2001, 171–173. Rovasti Härkepaeus, joka oli itse asiassa Simon Affleckin appi,

pakeni vuoden 1712 lopulla Kuopion Rissalanrannan kylään joko pettyneenä venäläiseen
komentoon tai sitten häneen kohdistuneen uhan vuoksi. Ks. lähemmin Kokkonen 2000, 34–
36.

267 Saloheimo 1976, 354–356; Katajala 1994(b), 44–45; Kujala 2001, 171.
268 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 303.
269 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1429. KA rr49 / ES 2048.
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jälkeen hän kutsui seurakuntalaiset kokoon, saneli kirjoitetun, melkoisen laajan
uskollisuudenvalankaavan sekä määräsi sen lopuksi kaikkia nostamaan kaksi
sormea ilmaan ja rukoilemaan ”Jumalan apua ruumiille ja sielulle” valanvahvis-
tukseksi.270  Yllytyssaarna oli tehonnut. Kirkonmenojen jälkeen nurmeslaiset
olivat vaihtaneet puolta.

Bruce oli saavuttanut tavoitteensa Käkisalmen läänin pohjoisosassakin. Vaik-
ka venäläisjoukkoja ei vielä edes ollut siellä, niin alue oli jo siirtynyt Venäjän
alaisuuteen. Pohjois-Savon ja Kainuun turvallisuuden kannalta se merkitsi
suurta uhkaa. Vihollinen oli asettunut aivan naapuriin.

Pian Nurmeksen tapahtumien jälkeen Pielisjärveltä matkasi Käkisalmeen
neljä miestä mukanaan luettelot uskollisuudenvalan vannoneista. Seurueeseen
kuuluivat Lieksan kappalainen Jöran Wallius, lukkari Johan Porkander, Klemet-
ti Saarelainen ja Tuomas Kyyhkyläinen. Tohmajärvellä he kohtasivat 1 000 mie-
hen venäläisosaston, jota johti vihollisen palvelukseen loikannut luutnantti
Stävingen. Hän oli uhannut tulla miehineen Lieksaan, mutta jättänyt sen sitten
rauhaan, kun Wallius ja kolme muuta olivat luvanneet hänelle 20 leiviskää (170
kg) suolaa ja neljä karhuntaljaa.271  Todennäköisesti he ilmoittivat samalla, että
uskollisuudenvala oli jo vannottu Pielisjärvellä ja että heillä oli siitä luettelot
mukanaan.

Jo ennen uskollisuudenvalaa Nurmeksesta oli pyrkinyt Karjalaan kolme
miestä – Pekka Karjalainen Lipinlahdesta, Tuomas Turunen Kuohatista ja Reku
Sormunen Nurmeksen kylästä – noutaakseen venäläisen Pielisjärvelle. Tuuma
oli yleisesti tunnettu, ja tieto siitä kantautui Affleckin käskyläisten tietoon.
Affleckin palvelija Henrik Björn ja muutamat muut lähtivät perään ja saavutti-
vatkin miehet. Seurasi tappelu ja kolmikon oli käännyttävä takaisin pahasti ha-
kattuna. Myöhemmin Sormunen antoi Björnille hopealusikan sovittajaisina –
ilmeisesti vaientaakseen tämän. Sittemmin Sormunen väitti, että he olivat olleet
menossa kenraalikuvernööri Nierothin luokse hakeakseen helpotusta apuveros-
ta, ei noutaakseen vihollista.272

Myöhäissyksyllä 1710 Pohjois-Karjala oli Venäjän etupiirissä ja miehittämä,
mutta siitä huolimatta sekava tilanne jatkui vielä vuoden 1711 puolelle. Entiset
kruununvoudit ja veronvuokraajat yrittivät kantaa veroja ja muita saatavia
Ruotsin kruunulle. Pielisjärvellä talonpojat asettuivat syksyllä 1710 ehkäise-
mään ja vastustamaan vihattua Affleckia uskollisuudenvalan turvin.273

Venäläisten toimintatavat poikkesivat toisistaan Itä- ja Länsi-Suomessa.
Kaakkois- ja Itä-Suomea ei hävitetty siinä määrin kuin Länsi- ja Etelä-Suomea,
sillä Pietarilla oli jo varhain tavoitteena ensiksi mainittujen liittäminen valta-
kuntaansa.274  Niinpä esimerkiksi Käkisalmen läänin pohjoisosassa Pielisjärvel-
lä, joka oli venäläisen miehityshallinnon alaisuudessa vuosina 1710–1721, ei

○ ○ ○ ○ ○ ○

270 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1429–1430. KA rr49 / ES 2048.
271 Piel. kk. 28.5.1722, 20–21. KA gg28 / ES 1802.
272 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1441–1442. KA rr49 / ES 2048.
273 Kujala 1953, 137; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 307.
274 Ranta 1987(a), 126; Karonen 1999, 318–319.
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puhuttu jälkikäteen isostavihasta, vaan ”venäläisen ylivallan ajasta”.275  Kai-
nuussa puolestaan käytettiin ajanmäärettä ”venäläinen aika”, jolla kuvattiin
epämääräistä ajanjaksoa sen jälkeen, kun venäläiset olivat kukistaneet Kajaanin
linnan vuonna 1716, mutta alue oli lähinnä ei-kenenkään maata.276  Valtaus-
vaiheen aikana tsaari oli jyrkästi kieltänyt siviiliväestöön kohdistuvat laitto-
muudet, joskaan niistä ei täysin päästy eroon. Miehityksen alussa sotilasviran-
omaisille oli tärkeää saada normalisoitua suhteensa alueen väestöön mahdolli-
simman nopeasti. Väkivaltaisuuksia sattui enää poikkeustapauksissa ja lähinnä
raja- ja äärialueilla.277

Toisen omasta minun omaani: Nurmeksen hovin ryöstö 1710

Kun vihollinen vielä piiritti Viipuria kesällä 1710, kaksi talonpoikaa, Reku
Pertunpoika Sormunen ja Sippo Nevalainen, alkoivat yllyttää muita talonpoikia
käymään käsiksi Nurmeksen hovissa olleeseen Affleckin omaisuuteen.278  Ho-
vin ruoka-aitta oli joutunut ryöstön kohteeksi jo eräänä elokuisena yönä 1709.
Affleck osoitti syyttävän sormensa Sormuseen väittäen, että tämä oli houkutel-
lut veljensä Ollin varastamaan aitasta. Tapauksen sattuessa Olli Sormunen oli-
kin ollut Affleckin palveluksessa. Affleckin oman ilmoituksen mukaan aitasta
oli kadonnut tavaraa yli 200 hopeataalarin arvosta, muun muassa tynnyri espan-
jansuolaa, muuta ruokatavaraa ja kolme teräsjousta.279  Reku koetti vierittää
syytöksen Affleckin palveluspojan Jacob Gröönin niskoille. Hän väitti, että
Gröön oli suostutellut Ollin mukaan varkaisiin. Aitassa murtovarkaissa käynei-
tä oli todennäköisesti monia muitakin.280

Affleckin katkera vihamies Reku Pertunpoika Sormunen oli noin 30-vuo-
tias281  varakas talollinen hovin naapurista Rekulasta. Juuri hän oli myös nouta-
massa venäläisiä Pielisen Karjalaan. Sippo Nevalainen oli niinikään hyvinvoipa
talonisäntä ja sen lisäksi myös lautamies. Hän asui Valtimon Karhunpäässä.282

Hovin ruoka-aitta oli ryöstetty, mutta muu omaisuus oli pääosin vielä koske-
matta. Nevalainen varoitti hovissa majaillutta veronkantokirjuri Petter Jessen-
hausia pitämään varansa. Nevalaisen mukaan seudun rahvaalla oli pahat mieles-
sä tämän veronkannossa harjoittaman kovuuden tähden. Nevalaisen mielestä oli
sen vuoksi parasta, että Jessenhaus lähtisi ja piiloutuisi. Mutta se oli luultavasti

○ ○ ○ ○ ○ ○

275 Esim. Piel. ksk. 1.–4.10.1728, 26, 28. KA gg33 / ES 1802. ”under Ryska öfwer wäldetz
tijdh”; Piel. tk. 20.1.1729–, 10. KA gg34 / ES 1803; Piel. tk. 16.–17.2.1730, 4. KA gg35 / ES
1803. ”under Ryska öfwerwäldet”.

276 Kaj. RO 28.2.1728, 2. KA i2 / ES 1304. ”Ryska tiden”; Keränen 1986, 258.
277 Ranta 1987(a), 337.
278 Smo ksk. 12.8.1712–, 863. KA rr49 / ES 2048. Pielisen Karjalan tapahtumia vuonna 1710 on

kuvattu seikkaperäisesti myös seuraavissa: Castrén 1867, 47–55; Kilpeläinen–Hintikka–
Saloheimo 1954, 301–307.

279 Smo ksk. 12.8.1712–, 862–863. KA rr49 / ES 2048.
280 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1419–1423. KA rr49 / ES 2048.
281 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1423. KA rr49 / ES 2048.
282 Sippo Nevalainen Karhunpään kylästä mainitaan ensimmäistä kertaa lautamiehenä talvikä-

räjillä 1698. Piel. tk. 21.–26.2.1698, 81. KA gg17 / ES 1800. Hän oli samassa tehtävässä
vielä maaliskuussa 1708, jolloin Lieksassa pidettiin viimeiset käräjät ennen venäläismie-
hitystä. Piel. tk. 9.–14.3.1708, 79. KA gg26 / ES 1801.
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vain veruke. Todennäköisesti vouti haluttiin pelottelemalla pois hovissa olleen
omaisuuden luota. Jessenhaus ehkä aavisti sen, sillä hän kutsui kokoon lähim-
mät luottohenkilönsä ja pyysi heitä omaisuuden suojaksi siihen saakka, kunnes
Affleck tulisi ja ottaisi sen haltuunsa. Myös Viipurin porteilla olleet venäläiset
aiheuttivat päänvaivaa isäntänsä omaisuutta varjelleelle Jessenhausille.283

Kun Viipuri oli jo kukistunut ja venäläinen piiritti Käkisalmea, yhdeksän
miestä asettui väijymään Affleckia tiellä estääkseen häntä tulemasta Kajaanin-
kodistaan Pielisen Karjalaan.284  Väijytyspaikkaa ei mainita tapauksesta kerto-
vassa käräjäjutussa, mutta sen on oletettu olleen jossakin Valtimon Haapajärven
ja Karhunpään välillä. Tarkoituksena oli lopultakin saada hänet elävältä ja sitä
kautta vapaat kädet ryöstää hänen omaisuutensa. Affleck pääsi väijytyksestä ohi
vahingoittumatta, mutta menetti kuitenkin yhdeksän mukana ollutta hevostaan.
Affleck näki Sippo Nevalaisen pojan muiden mukana ottamassa niitä metsäs-
sä.285

Affleckin tie kulki ensimmäisestä väijytyksestä seuraavaan paikkaan erään
salmen rannalla. Se oli ilmeisesti Neitivirralla Valtimon Karhunpäässä. Siellä
kaikki airot oli katkaistu ja hevoset olivat poissa. Odotellessaan renkiensä
noutavan uusia kulkupeliä Affleck kuuli vastapäisestä metsästä, kuinka yksi ai-
koi tähdätä häntä päähän, toinen sydämeen – ilmeisesti tarkoituksenaan vain
säikytellä.286  Hän pääsikin jatkamaan matkaansa Lieksaan pelastaakseen siellä
olleen omaisuutensa ja sai sen kuljetettua suurimmaksi osaksi Nurmekseen.
Tarkoituksena oli, että rengit noutaisivat sen hevosilla Kajaaniin heti, kun vesis-
töt jäätyisivät. Hän itse meni Kajaaniin viimeisen kelirikon aikana myöhäissyk-
syllä 1710. Lähes 5 000 hopeataalarin arvoinen tavarapaljous jäi 11 miehen val-
vottavaksi Nurmeksen hoviin. Heidän joukossaan oli muun muassa Pähkinä-
linnasta paennut vouti Björn Finne ja henkikirjuri Fredrik Arnkil.287

Jäät alkoivat kantaa vähän ja Pielisen Karjalassa oli siirrytty uskollisuuden-
valan seurauksena vihollisleiriin. Affleckin asema vuokra-alueellaan oli käynyt
tukalaksi. Nurmeksen hovissa oli valmiina 21 kuormaa – joukossa muun muas-
sa taloustavaroita – pois kuljetettavaksi, mutta lähellä hovia asunut Reku Sor-
munen piti tarkoin silmällä Affleckin väen askareita. Kun kuormasto oli lähte-
nyt kohti Kajaania, Sormunen kutsui väen kokoon kaikilta kulmilta ympäröivis-
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283 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1424. KA rr49 / ES 2048.
284 Smo ksk. 12.8.1712–, 863. KA rr49 / ES 2048.
285 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1426–1427. KA rr49 / ES 2048.
286 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1427–1428. KA rr49 / ES 2048.
287 Smo ksk. 12.8.1712–, 863–864. KA rr49 / ES 2048. Nurmeksen hoviin jääneen omaisuuden

joukossa oli todennäköisesti myös Affleckin Kiteen Suorlahden hovista evakuoitua viljaa.
Suuren Pohjan sodan aikana toiminnallaan kuuluisuuteen kohonnut Stefan Löfving (1689–
1777) kertoo päiväkirjassaan: ”I september tog jag 80 tunnor spannmål med mig och seglade
längsmed stora Libelitssjön till Kukkosön. Därifrån måste jag 9 mil med rep opp mot
strömmen och så bort till Lieksa eller Pielisjärvi gård. Omsider måste vi åter till Nurmis och
änteligen till Kajaneborg för fiendens ankomsts skull.” Nyberg 1986, 21. Löfving tarkoittaa
”suurella Liperinjärvellä” Pyhäselkää ja ”Kukkosensaarella” nykyistä Kuhasaloa Pielisjoen
suulla. Hän ryhtyi Affleckin palvelukseen loppuvuodesta 1708 toimien kantokirjurina
Kiteen Suorlahden hovissa. Alkuvuodesta 1711 Löfving meni Turun jalkaväkirykmentin
katselmuskirjuriksi. Poislähtö ei ollut Affleckin mieleen. Myöhemmin sodan aikana Löfving
toimi sissinä ja vakoojana. Nyberg 1986, 7–9, 19 ja 22.
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tä kylistä. Yhteisen sopimuksen mukaan talonpojat hyökkäsivät Nurmeksen ho-
viin pyssyillä, musketeilla ja pertuskoilla varustettuina joko yöllä marraskuun
30. päivää vasten tai (toisen aikalaistiedon mukaan) antinmessun aamuna
30.11. 1710. Hyökkäys tuli täytenä yllätyksenä. Hovissa olleet eivät tehneet
vastarintaa. Talonpojat olivat luvanneet, ettei heille tehtäisi mitään, jos he vain
antautuisivat vapaaehtoisesti. Finne ja Arnkil vangittiin ja sidottiin vahvasti,
mutta sitten heille luvattiin vieraina esteetön poistumisoikeus tavaroineen. Kun
he olivat istuutumassa rekeen, Sormunen tuli ja esti lähdön. Hän moitti kovasti
muita siitä, että vangit oli ajateltu laskea menemään. Finne ja Arnkil asetettiin
aseistettujen vartioiden silmälläpidettäviksi. Voimansa tunnossa ollut Sormu-
nen käyttäytyi vankejaan kohtaan kuin ”ankarin vihollinen” ja uhkaili heitä
alinomaan tappamisella. Hän uhitteli vievänsä vangit pihalla olleille hirsille
mestattaviksi.288

Affleckin tavarat olivat matkalla kohti Kajaania, mutta Sormunen komensi
50 miestä ladattujen aseiden kanssa niiden perään. He saivatkin kuormaston
kiinni Sormusen itsensä toimiessa johtajana. Hän asettui sitten miehineen odot-
tamaan Affleckin tuloa otolliseen väijymispaikkaan jossakin salmessa Valtimon
Nuolijärven luona, noin neljä vanhaa peninkulmaa (n. 24 km) hovista.289  Ta-
pausta tutkittaessa Sormuselta kysyttiin, aikoivatko he ottaa Affleckin hengiltä.
Sormunen oli aluksi vähän aikaa hiljaa ja vastasi lopulta merkitsevästi: ”Mitä-
hän olis tainu tapahtua.”290

Iltapuolella Affleckin kirjuri291  tuli pahaa aavistamatta väijytykseen muuta-
mien renkien ja hevosten kanssa. Heidät otettiin kiinni ja miehiltä tiukattiin hen-
genmenon uhalla, milloin Affleck tulisi. Saatiin vastaus: ”Seuraavana päivänä”.
Sormunen jakoi väijytyspaikat ja jäi itse odottamaan saalistaan erääseen syvään
laaksoon. Väijytys kuitenkin epäonnistui, kun samana yönä kaksi Sormusen ri-
veihin siirtynyttä Affleckin renkiä otti kaksi parasta hevosta ja karkasi isäntänsä
luokse. Sormunen ja hänen kumppaninsa huomasivat paon vasta seuraavana aa-
muna. Hankkeesta oli luovuttava ja oli marssittava pikaisesti takaisin Nurmek-
seen.292

Nurmeksen hoviin oli kokoontunut lähes 450 tai 500 miestä, kuten Sormunen
myöhemmin arvioi. Sormusen saavuttua paikalle huonoine uutisineen, hovin
ympärille alettiin tehdä vastarintaa varten rintavarustusta. Tarpeet otettiin ra-
kennuksista. Mutta ennen kuin puolustusrakennelma saatiin valmiiksi, Affleck
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288 Smo ksk. 12.8.1712–, 865–867. KA rr49 / ES 2048; Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1438–1440.
KA rr49 / ES 2048.

289 Smo ksk. 12.8.1712–, 865–866. KA rr49 / ES 2048; Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1432–1433.
KA rr49 / ES 2048.

290 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1433. KA rr49 / ES 2048.
291 ”Kirjuri” oli todennäköisesti itse Stefan Löfving, joka oli toiminut kantokirjurina Affleckin

Kiteen Suorlahden hovissa, mutta sitten paennut pohjoisemmas venäläisten tulon vuoksi.
Löfving kertoo päiväkirjassaan, että hän sai isännältään Affleckilta määräyksen lähteä va-
koilemaan Nurmekseen kolme renkiä mukanaan. Matkan aikana miehet jäivät kuitenkin
”venäläisten ryövärien vangiksi”, mutta ainakin Löfvingin onnistui paeta. Hän tuli päivän
sarastaessa talonpoika Oravan luokse Maanselässä (Sotkamon ja Valtimon rajalla) juostuaan
syysöisessä metsässä kuusi peninkulmaa. Vähän aiemmin Löfving oli jo sopinut Karppinen-
nimisen rengin kanssa, että tämä veisi tietoja Affleckille. Nyberg 1986, 21–22.

292 Smo ksk. 12.8.1712–, 866–867. KA rr49 / ES 2048.
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tuli paikalle mukanaan 30 miestä. He karkottivat pahoin pelästyneet kapinalli-
set tiehensä ja päästivät vangit vapaiksi.293

Nurmeksen hovissa olivat paikalla rovasti Härkepaeuksen lähettäminä pitä-
jänluutnantti Erik Ahlholm ja Affleckin leppymätön vastustaja Erkki Ikonen,
joka kolmisen vuotta aiemmin oli ollut organisoimassa rajarauhan rikkomista ja
vihollisen vetämistä Hurtan kimppuun. He olivat tuoneet kirjalliset määräykset
hovin omaisuuden hallinnasta. Tarkoitus oli, että 100 tynnyriä viljaa olisi otettu
päältä tsaari Pietarille. Loput olisivat olleet miesten ravinnoksi siihen saakka,
kun olisi käyty tarkempaan jakoon. Mutta kun hälytys ammuttiin ja sana
Affleckin tulemisesta saapui, jakomiehet pötkivät pakoon.294

Affleck oleskeli Nurmeksessa neljä päivää, mutta pakeni sitten saatuaan var-
man tiedon, että Tikka ja Sykkö, kaksi talonpoikaa muista hovileireistä, olivat
menneet Venäjälle kutsuakseen vihollisen apuun. Siihen oli saatu ”papin suos-
tumus”; kyse oli ilmeisesti rovasti Härkepaeuksen antamasta luvasta. Maa alkoi
polttaa Affleckin jalkojen alla myös sen vuoksi, että Pielisen asukkaat alkoivat
uudelleen kokoontua suurin määrin. Heidän riveihinsä saapui myös vieraiden
hovileirien talonpoikia. Affleckille ei jäänyt muuta keinoa kuin polttaa poroksi
melkein 400 tynnyriä viljaa, kaikki hovin rakennukset ja muu omaisuus venä-
läisten ja kapinallisten talonpoikien uhkaamana. Sen jälkeen hän vetäytyi takai-
sin Kainuuseen mukanaan muutamia kuormia tavaraa.295

Affleck yritti periä verosaataviaan vielä vuonna 1711, mutta Pielisen talon-
pojat kieltäytyivät tottelemasta vuokraajan käskyjä. Hän kääntyi suoraan Suo-
messa olleen ylipäällikön puoleen pyytäen sotilaita avukseen. Affleck ilmeisesti
pyrki myös saamaan takaisin ainakin osan talonpoikien ryöstämästä omaisuu-
desta. Ylipäällikkö Nieroth käski Savonlinnan komendanttia lähettämään up-
seerin ja 40 miestä Pielisjärvelle. Samalla hän kuitenkin kehotti Affleckia toimi-
maan siten, ”että tämä vastaisuudessa voi rauhallisina aikoina vastata niistä.”
Veronkeruu onnistui sotilaiden turvin, mutta apu maksoi 2 000 hopeataalaria.
Venäläiset lähettivät 300 rakuunan ja 160 kasakan tarkkailuosaston Pielisen tie-
noille, mutta yhteenottoa ei syntynyt.296  Vuonna 1712 Affleck ei enää saanut
veroja kootuksi.297

○ ○ ○ ○ ○ ○

293 Smo ksk. 12.8.1712–, 867. KA rr49 / ES 2048; Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1433–1434. KA
rr49 / ES 2048. Stefan Löfving antaa päiväkirjassaan hieman erilaisen kuvan tapahtumista.
Hän kertoo, että päästyään pakoon ”venäläisten ryöväreiden” käsistä nykyisen Valtimon
alueella hän pian kohtasi Affleckin, joka oli koonnut 20 maanihtiä sekä kirjureita ja renkejä.
Löfving kääntyi joukon mukana kohti Nurmesta. Toisena adventtina 1710 ryövärit lyötiin
”skanssistaan” ja heidän makasiininsa poltettiin. Affleck sai saalikseen 60 hevosta. Löfving
kertoo omasta osuudestaan: ”[...] och jag min anpart sköt tre stycken och stack över tio
stycken uppå flykten ihjäl.” Sitten Affleck matkasi miehineen takaisin Kajaaniin. Nyberg
1986, 22.

294 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1434–1435. KA rr49 / ES 2048.
295 Smo ksk. 12.8.1712–, 868. KA rr49 / ES 2048.
296 Kujala 1953, 137.
297 Kokkonen 2000, 30.
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Turun korvana Turunkorvassa

Affleck oli alkanut valmistella hyvissä ajoin siirtymistä Kainuuseen. Hänelle
kuulunutta viljaa, hevosia ja karjaa siirrettiin Kajaaniin jo vuonna 1706 venäläi-
sen pelossa.298  Lopullisesti hän pakeni sinne Käkisalmen piirityksen aikaan
elo–syyskuussa 1710 koko talous mukanaan. Affleckilla oli pakotoverinaan
arrendaattori, kapteeni Salomon Enberg299 , eli hänen entinen työnantajansa.
Miesten pakomatka oli ”täysin turvaton” rahvaan alkaessa osoittaa vihamieli-
syyttä venäläisten antaman julistuksen kiihottamana.300

Affleckilla oli Kajaanissa kotinaan hyvin rakennettu talo, jonka hän oli osta-
nut pormestari Johan Hollsteenilta 30 riikintaalarilla eli 60 hopeataalarilla.301

Kajaani veti Affleckia puoleensa kahdesta syystä. Kaupunki oli kaukana lähes-
tyvästä venäläisestä ja sitä suojasi linna. Toisaalta Kajaanissa olivat laajalti kuu-
lut ja suuret markkinat. Affleck harjoitti aktiivisesti kauppaa muun muassa Ou-
lun porvareiden kanssa huomattavilla määrillä viljaa ja haukia.302  Häneltä mai-
nitaan myös kangasta tuhansia metrejä.303  Venäjältä hän osti haukia, talia ja voi-
ta, jotka hän sitten vei Ruotsin puoleisiin kaupunkeihin myytäviksi. Hänellä oli
muutenkin läheiset ja välittömät kontaktit rajantakaisiin karjalaisiin.304

Affleck sijoitti omaisuuttaan kiinteistöihin. Sotkamon Nuasjärvellä hänellä
oli Turunkorvan puolen manttaalin perintötila. Hän oli maksanut suuren sum-
man, 600 kuparitaalaria, ostaessaan sen nimismies Jeremias Cajanuksen leskel-
tä Anna Angleniaalta.305  Talon sijainti oli kätevä, sillä Turunkorvasta oli vain
1,5 peninkulmaa (noin 16 km) Kajaaniin. Kuhmossa hänellä oli tukikohtanaan
Pulkkilan puolen manttaalin perintötila Korpisalmen kylässä. Hän oli saanut
sen maksettuaan 170 kuparitaalarilla tilan omistaneen Esko Pulkkisen kato-
vuosina kertyneet verorästit.306

Helmikuun alussa 1709 Affleck tapasi Kajaanissa Pohjanmaan läänin maa-
herra Lorentz Clerckin. Tapaamisesta saadut vaikutelmat olivat ilmeisen myön-
teiset, sillä Clerck suositteli Affleckin nimittämistä Pohjanmaan maamajuriksi
tehtävänään rajaseudun puolustuksen järjestäminen. Affleckilla olikin erin-
omainen rajaolojen tuntemus. Tehtävän hoidon kannalta merkittävä meriitti oli
luultavasti myös hänen venäjän kielen taitonsa.307  Puolustuskomissio vahvisti
3.3.1709 nimityksen, mutta palkkakysymys jäi avoimeksi.308

○ ○ ○ ○ ○ ○

298 Kaj. RO 12.8.1708. KA i1 / ES 1304.
299 Enbergin henkilötiedoista ks. Katajala 1990, 86 (”Matrikkeli. Käkisalmen läänin arrendaat-

torit 1683–1700”).
300 Piel. kk. 28.5.1722, 22. KA gg28 / ES 1802.
301 Kaj. RO 21.5.1704. KA i1 / ES 1303; Kaj. RO 2.6.1725. KA i2 / ES 1304. Affleck myi

tonttinsa Kajaanissa kauppakirjalla 29.3.1725, juuri vähän ennen kuolemaansa, raatimies
Lauri Matinpojalle.

302 Kaj. RO 12.8.1708. KA i1 / ES 1304; Smo ksk. 10.9.1720–, 513–514. KA rr52 / ES 2049.
303 Kaj. RO 4.5.1704. KA i1 / ES 1303.
304 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 84. KA gg26 / ES 1801; Piel. tk. 14.2.1723, 39v–40. KA gg29 / ES

1802; Piel. tk. 20.1.1729–, 4–8. KA gg34 / ES 1803.
305 Smo ksk. 7.8. ja 9.8. 1709, 945. KA rr46 / ES 2046.
306 Smo ksk. 14.–16.8.1711, 717–718. KA rr48 / ES 2047.
307 Smo ksk. 14.–15.8.1721, 484. KA rr53 / ES 2049.
308 L. Clerck puolustuskomissiolle, Korsholma 19.6.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten

t. Def.kom. vol. 185; Halila 1984, 15, 17 ja 164–165. Affleck seurasi virassa edesmennyttä
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Rikkoutuvien rajarauhojen aika

Pielisen Karjala oli vanhastaan pohjoisen rajanaapurinsa Kajaanin läänin tur-
vallisuuden kannalta epävarmuustekijä. Niin oli myös sen jälkeen, kun Pielis-
järveltä suuntautuneen hävitys- ja ryöstöretken seurauksena Repolan kylä paloi
täysin ja Kolvasjärven kylään jäi ainoastaan kolme taloa polttamatta tammi-
kuussa 1709. Kesä 1708 oli ollut kasvuolosuhteiltaan niin huono, että syksyn
sato jäi todella heikoksi. Elintarviketilannetta pahensi entisestään se, ettei edel-
lisiltä vuosilta ollut juurikaan mitään varastossa. Todennäköisesti liikkeellä ol-
tiin pitkälti samoin motiivein kuin vuotta aiemmin; haluttiin päästä eroon ve-
ronvuokraaja Affleckista samalla, kun rajan takaa toivottiin saatavan helpotusta
pahenevaan nälänhätään. Nälkä vaivasi tavallista ankarammin juuri Pohjois-
Karjalaa talvella 1708–1709 luoden otollisen maaperän lähteä ryöstämään ve-
näjänkarjalaisia kyliä vastoin viranomaisten antamaa nimenomaista kieltoa.
Kynnys siihen oli madaltunut tai ehkä kokonaan hävinnyt tammikuussa 1708,
kun Repolan Tuulivaaran ja Lentieran rajakylät joutuivat pielisjärveläisten
hyökkäyksen kohteiksi. Suurista odotuksista huolimatta tammikuun 1709 sissi-
retkestä oli vain vähän hyötyä, sillä huonot kasvuolosuhteet olivat kohdelleet
yhtä lailla kaltoin myös samoilla leveysasteilla sijaitsevaa Repolaa.309

Repolassa mellastaneesta joukosta on vain niukkoja tietoja: se oli lähtöisin
Pielisjärveltä ollen suuruudeltaan 130 miestä. Pohjanmaan maaherra Lorentz
Clerck kuvasi heitä ”enimmäkseen kehnoksi väeksi ilman aseita”. Varustuksena
oli ollut vain muutamia keihäitä, teräsjousia ja seipäitä. Silti he pystyivät suurel-
la joukolla aikaansaamaan pahaa tuhoa Repolassa.310

Tieto rajan takana suoritetuista tuhoista saavutti pian myös Korsholman. Sen
vuoksi maaherra Clerck311  matkusti asemapaikaltaan heti Kajaaniin peläten ve-
näläisten kostoa. Hän pyrki Pohjanmaan läänin alueen turvaamiseen siitä huoli-
matta, että isku Repolaan oli tehty Käkisalmen läänin pohjoisosasta. Hän halusi
turvata rajarauhan, jota oli pidetty sodan alusta lähtien hänen johtamansa läänin
ja Venäjän kesken hyvin tuloksin. Clerck lähetti kapteenin ja 54 miestä rajalle
pitääkseen pielisjärveläiset poissa lääninsä alueelta.312  Hän ajatteli, että jos ve-

○ ○ ○ ○ ○ ○

maamajuri Bernhard Teetgreniä (k. kesällä 1708). Tämä oli nauttinut kuukausipalkkanaan
40 hopeataalaria, mitä Clerck piti suurena.

309 L. Clerck puolustuskomissiolle, Kajaani 5.2.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten t.
Def.kom. vol. 185; J. von Brochdorff L. Clerckille, Kajaani 6.8.1709. Liite jälkimmäisen
kirjeeseen puolustuskomissiolle, Lapväärtin pitäjän käräjäpaikka 23.8.1709. RA Def.kom.:
Landsh. i Österbotten t. Def.kom. vol. 185; Kujala 1953, 102.

310 L. Clerck puolustuskomissiolle, Kajaani 5.2.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten t.
Def.kom. vol. 185.

311 Lorentz Clerck. Syntyi 14.5.1653. Astui sotilasuralle 1670. Luutnantti Kronobergin rykmen-
tissä 5.12.1672 (toimi luutnanttina tilapäisesti myös hollantilaisten palveluksessa). Kapteeni
Kalmarin rykmentissä 8.1.1675. Majuri siellä 10.10.1677. Everstiluutnantti Länsi-Göötan-
maan ja Dalin rykmentissä 31.12.1693. Sama Kalmarin rykmentissä 3.2.1696. Eversti Jön-
köpingin rykmentissä 15.1.1700. Kenraalimajuri 25.6.1706. Pohjanmaan läänin maaherra
samana vuonna; otti tehtävät vastaan 17.7.1707. Vapaaherra 16.9.1707. Kenraaliluutnantti
11.3.1720. Kuoli Hunnerstadissa 16.3.1720. Lewenhaupt 1921, 117–118; Kujala 1953, 93.

312 KA 9249a: 266 / LT 975. Maakapteeni Joakim Brochdorff ollut miehineen kahden kuukau-
den ajan rajavartiointitehtävässä Kajaanin läänissä; KA 9252a: 442 / LT 139. Brochdorff
kuoli melko pian menestyksekkään Repolan-retkensä jälkeen. Maaliskuun alussa 1710 hänet
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näläiset huomaisivat tai luulisivat Pohjanmaan läänin puoleista rajaseutua
hyökkäysten lähtöalueeksi ja tukikohdaksi, Kajaanin läänin alueelle kohdistuisi
vääjäämättä kostoisku. Hän lähetti pielisjärveläisten luokse upseerin ja muuta-
man miehen kysymään heidän suunnitelmistaan, muun muassa sitä, oliko heillä
ollut jonkun käsky toimilleen. Samalla hän toimitti määräyksen, että jos heidän
oli pakko hankkia itselleen ravintoa, niin heidän oli poistuttava ja vetäydyttävä
Venäjän alueelle. Kun sitten upseeri palasi miehineen komennukselta, Clerck
sai kuulla, että pielisjärveläiset olivat olleet liikkeellä ilman ylempää tullutta
käskyä. Pielisjärveläiset olivat selitelleet kuulleensa, että Kajaanin läänin alu-
eelta hyökättäisiin ja tulleet siten muka avuksi. Kun he olivat saaneet tietää, ettei
mitään hyökkäystä suoritettaisikaan Kajaanin läänin alueelta, he olivat vakuut-
taneet heti poistuvansa sieltä. Myös muita oli liikkeellä samoissa merkeissä.
Toinen paremmin aseistautunut joukko, jossa oli muutama sata miestä, eteni 30
peninkulmaa (n. 320 km) Venäjän alueelle.313

Clerck oleskeli Kajaanissa koko helmikuun 1709 ryhtyäkseen välittömiin
toimenpiteisiin, jos jotain uhkaavaa ilmenisi. Hän ei odotellut toimettomana,
vaan oli läsnä käräjillä sekä toimitti nostoväen katselmuksia ja Pohjanmaan
rykmentin täydentämiseksi määrätyn väenoton. Hän kirjoitti Viipuriin kenraali-
majuri Lybeckerille, että tämä antaisi kiellon omavaltaisista sissiretkistä. Ly-
becker vastasi ryhtyneensä jo mainittuun toimenpiteisiin, mutta epäili vahvasti,
ettei kieltoa kuitenkaan noudatettaisi.314

Yksi tapa torjua rajan takaa tuleva uhka oli luonnollisesti tehostaa rajavar-
tiointia. Lauri Kujalan mukaan se aloitettiin jo joulukuussa 1708. Maakapteeni
Joakim Brochdorffin johtama pieni vartiosto oleskeli Kuhmon Pajakassa, pai-
kassa, jossa oli tähytty vihollisen liikkeitä aiemminkin – viimeksi Kaarle X
Kustaan Venäjän-sodan aikana. Paikka oli strategisesti tärkeä kahden rajalta
päin tulevan kulkureitin yhtymäkohdassa. Komennuskunta oli Pajakassa yh-
deksän viikkoa, eli suunnilleen helmikuun puoleenväliin 1709 saakka. Vartioin-
tia suoritettiin ehkä sen jälkeenkin, kunnes se lopetettiin huhtikuun loppupuo-
lelle tultaessa, kun rajalla kaikki oli hiljaista.315  Hiljaisuus osoittautui tulevana
kesänä kuitenkin pettäväksi harhaksi.

Pielisjärveläisten aiheuttaman hävityksen ja ryöstelyn vuoksi rajan takana
vallitsi suuri kurjuus. Osatekijänä oli luultavasti myös nälänhätä edellisvuosien
heikkojen satojen seurauksena. Kodittomat perheet vaelsivat paikasta toiseen,
ja miehet alkoivat kerääntyä pieniksi rosvojoukoiksi, ”rosboinikoiksi”, kuten
usein aiemmin ja monesti vielä myöhemminkin. Rosvoja alkoi näyttäytyä pie-
nin partioin Kajaanin läänin ja Pielisjärven rajakylissä, niin että heistä saatiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

mainitaan jo edesmenneenä. Manninen määrittelee kuoleman tapahtuneen 18.12.1709–
5.3.1710 välisenä aikana. Smo tk. 8.3.1710–, 543–544. KA rr47 / ES 2047; Manninen 1981,
22 (Jochum Brochstorff).

313 L. Clerck puolustuskomissiolle, Kajaani 5.2.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten t.
Def.kom. vol. 185; Kujala 1953, 102–103.

314 L. Clerck puolustuskomissiolle, Kajaani 5.2.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten t.
Def.kom. vol. 185. Julkaistuna Kreüger 1950, 76–77; Kujala 1953, 102–103.

315 L. Clerck puolustuskomissiolle, Korsholma 28.4.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten
t. Def.kom. vol. 185; Kujala 1953, 104–105.
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havaintoja. Aluksi he eivät kuitenkaan polttaneet taloja, eivätkä vieneet karjaa.
Maaherra Clerck lähetti maakapteeni Brochdorffin ja muutamia sotilaita uudel-
leen Kuhmoon tarkkailemaan ja tarvittaessa puolustamaan asukkaita sopivista
vartiopaikoista käsin.316

Akuutiksi noussut rajavartiointikysymys oli esillä käräjillä elokuussa 1709.
Kruununvouti Tammelander tiedusteli paikalla olleelta rahvaalta, halusiko se
itse vastata rasituksesta vai suostuisiko se ylläpitämään tarpeellisen määrän so-
tilaita jonkin aikaa. Lautamiehet ja käräjärahvas päätyivät jälkimmäisen vaihto-
ehdon kannalle kiireisimpään elonkorjuuaikaan ja muihin kotiaskareisiinsa ve-
doten. He olivat valmiita varustamaan joukon sotilaita rajan suojaksi vähän pi-
demmällekin syksyyn luvaten myös tarpeellisen muonan. Sen vuoksi jokainen
lautamies määrättiin omassa piirissään kokoamaan nihtien ylläpitoa ja muonaa
varten tarpeita niin paljon kuin vain tarvittaisiin.317

”Rosboinikkojen”318 , joka venäjän kielessä tarkoittaa kirjaimellisesti rosvoa,
ensimmäinen varsinainen isku tapahtui keväällä 1709. Venäläiset surmasivat
silloin Antti Heikinpoika Tihisen ja hänen väkensä Suomussalmen Vuokissa
niin, että talo jäi autioksi.319  Lauri Kujalan väite, ettei vihollinen olisi syyllisty-
nyt vahingontekoihin vuoden 1709 alkupuoliskolla, on siis väärä. Kahden raja-
selkkauksen seurauksena rajavenäläiset eivät katsoneet voivansa pitää rajarau-
haa myöskään Pohjanmaan läänin kanssa, eikä venäläisten esivallalla ollut ha-
lua hajottaa rajaseudulla liikkuvia partioita tai kieltää niiden toimintaa.320  Kosto
eli elinolosuhteiden käytyä muutenkin huonoiksi Venäjän Karjalan rajakylissä.

Pitkällä Venäjän-vastaisella rajalla oli täysin mahdotonta luoda kattavaa ja te-
hokasta rajavartiointia. Niinpä Venäjältä tulleen rosvojoukon onnistui vuonna
1709 tehdä useita yllätysiskuja Kajaanin läänin kyliin lähinnä rajanpinnassa:
Kuhmon Korpisalmelle, Lammasperään ja Lentualle, Sotkamon Tipasojalle se-
kä Suomussalmen Vuokkiin. Rajakylien asukkaat olivat pelon vallassa, lähtivät
pakoon, piilottivat irtainta omaisuuttaan ja oleskelivat pakopaikoissaan sadon-
korjuuaikaan asti vihollisen tehdessä siellä täällä yllätysiskujaan enimmäkseen
koko kesän 1709 ajan. Pelko ja karkuteillä oleminen haittasivat pahoin elinkei-
noja ja kotiaskareita.321

Kuhmon Lammasperän ja Lentuan rajakylien kärsimiä tuhoja tarkastellaan
tässä vuoden 1711 maakirjan pohjalta, joka on vuoden 1709 lyhennysluetteloa
tarkempi kuvatessaan veronmaksukyvyttömyyden syitä. Lammasperässä, jossa
oli yhteensä 22 maakirjasavua, 11 talon autioituminen oli kytköksissä venäläis-
ten toimiin vuonna 1709. Venäläiset kiduttivat Simo Juhonpoika Kettusta ja hä-

○ ○ ○ ○ ○ ○

316 L. Clerck puolustuskomissiolle, Korsholma 19.6.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten
t. Def.kom. vol. 185; J. Tammelander L. Clerckille, Kajaani 7.8.1709. Liite L. Clerckin
kirjeeseen puolustuskomissiolle, Lapväärtin pitäjän käräjäpaikka 23.8.1709. RA Def.kom.:
Landsh. i Österbotten t. Def.kom. vol. 185; Kujala 1953, 105.

317 Smo ksk. 7.8. ja 9.8. 1709, 947–948. KA rr46 / ES 2046.
318 Rosvo on venäjäksi razboinik.
319 Pmo lyh.l. 1709. KA 9252a: 389v–390 / LT 139.
320 L. Clerck puolustuskomissiolle, Lapväärtin pitäjän käräjäpaikka 23.8.1709. RA Def.kom.:

Landsh. i Österbotten t. Def.kom. vol. 185. Julkaistuna Kreüger 1950, 79; Kujala 1953, 105.
321 Pmo ksk. 11.–12.8. ja 14.8. 1709, 989–991. KA rr46 / ES 2046; Kujala 1953, 105–106.
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nen väkeään polttamalla näitä kuumalla raudalla todennäköisesti saadakseen
selville irtaimen omaisuuden kätköpaikan. Rosboinikat veivätkin sen muka-
naan ja polttivat rakennukset paikalta poistuessaan. Kymmenen Lammasperän
taloa poltettiin ja yhdestä tilan asukas pakeni venäläisen pelossa. Venäläiset vei-
vät taloista kaiken käsiinsä saaman irtaimiston. Useat kodittomiksi ja varatto-
miksi joutuneet lammasperäläiset menivät kerjuulle etsiäkseen itselleen ravin-
toa ja katon päänsä päälle.322  Lentualla maakirjasavuja oli 38, joista kolme ryös-
tettiin ja poltettiin vuonna 1709 ja yksi vain ryöstettiin putipuhtaaksi. Hannu
Valtasen luona venäläiset surmasivat niin hänet kuin hänen poikansakin. Talon
emäntä joutui lähtemään kerjuulle.323  Yhdeksän talonpoikaa jätti tilapäisesti
kotinsa ja siirtyi kesällä 1709 turvallisimmille seuduille rosboinikkojen pelos-
sa.324  Korpisalmen kylässä ainakin kaksi taloa joutui venäläisten ryöstön ja hä-
vityksen kohteeksi.325

Sotkamon Tipasojalla kaksi perintötilaa autioitui venäläisten hävitettyä ne.326

Suomussalmen Vuokissa venäläiset surmasivat keväällä 1709 Antti Heikinpoi-
ka Tihisen ja hänen väkensä. Venäläiset vierailivat todennäköisesti samalla ker-
taa myös Olli Tenhusen entisellä tilalla surmaten sen uuden asukkaan. Yhden ta-
lon venäläiset ryöstivät täysin.327  Voi olla, että venäläiset iskivät muihinkin ta-
louksiin, mutta niiden tuhot ja menetykset eivät olleet siinä määrin vakavia, että
talot olisivat jääneet täysin autioiksi tai veronmaksukyvyttömiksi. Suomussal-
men Vuokin turvaksi komennettiin 30 sotilasta heinäkuussa 1709. Heistä 12 jäi
rajalle vartioon siihen saakka, kunnes saatiin täysi varmuus rosboinikkojen
poistumisesta seudulta ja rajarauha ennalleen.328

Pian tuhoisien tapahtumien jälkeen Kajaanin läänin puolelta alettiin hakea
ulospääsyä rajaselkkauksista. Myös venäläisten puolelta siihen oli selvää ha-
lukkuutta. Kruununvouti Johan Tammelander meni henkilökohtaisesti erääseen
rajataloon Vuokin kylässä kutsuakseen sinne ”tavalliset venäläiset sanomamie-
het” nimismiehen välityksellä, mutta tämä oli jo ehtinyt sopia tapaamisesta en-
nen kuin kruununvouti saapui rajalle. Tammelander kuuli matkansa aikana, että
Paltamon ja Sotkamon rajakylissä riehuneet rosvot olivat ryöstelleet myös lä-
hellä rajaa olevissa karjalaiskylissä, mutta sikäläinen väestö oli saanut heidät
kiinni. Rosvoilun alullepanija, Mikko Rempsunen, oli heitetty iso kivenmu-
rikka selässään lampeen. Muut rosvojoukon jäsenet oli ”venäläiseen tapaan
ruoskittu” ja sitten hajotettu erilleen. Omien rosvoaminen oli koitunut rosboi-
nikkojen tuhoksi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

322 Smo mk. 1711. KA 9256: 91–96 / LT 1191.
323 Smo mk. 1711. KA 9256: 95–102 / LT 1191.
324 Smo tk. 8.3.1710–, 536–538. KA rr47 / ES 2047.
325 Smo lyh.l. 1709. KA 9252a: 397v–398 / LT 139. Mauno Toivanen sekä Lauri Malinen tai

Esko Heiskanen.
326 Smo lyh.l. 1709. KA 9252a: 396v–397 / LT 139. Olli Liimatta ja Pekka Tervo.
327 Pmo mk. 1711. KA 9256: 39–44 / LT 1191.
328 KA 9252a: 443 / LT 139; Kujala 1953, 106. Vartiokomennuskunnan johtajina toimivat vää-

peli Mikko Mustonen ja varusmestari Jaakko Pääkkönen. Jälkimmäinen tuli myöhemmin
tunnetuksi siitä, että hän päästi sarkasodan keskeisen hahmon, Hilippa Simonpojan, va-
paaksi.
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Vuokkilaiseen rajataloon saapuneet venäläiset sanomamiehet vahvistivat
Tammelanderin saamat tiedot tosiksi. Samalla he vakuuttivat, että rosvojoukko-
jen kokoontuminen ja toiminta tultaisiin vastedes ehkäisemään ja lopettamaan
yhtä säälimättömästi kuin nyt oli tapahtunut. He lupailivat, ettei Venäjän puolel-
la kukaan enää uskaltaisi ryhtyä rosvojoukon jäseneksi. Sanomamiesten harras
toive oli, että rajarauha saataisiin uudelleen voimaan. Oloja toivottiin entisel-
leen, jotta paenneet voisivat palata takaisin kotikonnuilleen. Tammelander us-
koi sanomamiesten vilpittömyyteen, sillä varakkaimmat venäläistalonpojat oli-
vat jo matkalla asettuakseen taloihinsa. Maaherran antamien ohjeiden mukai-
sesti hän kuitenkin varoitti venäläisiä uusista rajaselkkauksista uhkaillen ”[hei-
dän] maansa ja kansansa lopullisella autioitumisella ja turmiolla.”329  Paltamon
suunta rauhoittui tapaamisen jälkeen.

Kajaanin läänin turvallisuuden kannalta epävarmana suuntana olivat lähinnä
ne karjalaiskylät, jotka sijaitsivat Pielisjärven itäpuolella Repolassa. Niiden
kanssa sillä ei ollut rajarauhasopimusta. Rosvoilleet sissipartiot olivat olleet läh-
töisin juuri sieltä, joten olojen rauhoittamisen kannalta niiden täydellinen tuho-
aminen nähtiin välttämättömäksi. Tehtävä annettiin maakapteeni Joakim
Brochdorffille 16.7.1709 alkaen. Hänellä oli komennossaan 30 sotilasta. Kajaa-
nin pormestarin poika Petter Hollst toimi aliupseerina. Brochdorff jäljitti ros-
voja Kolvasjärven, Repolan, Virran ja Haukkasaaren (Hawicka Saari) kyliin on-
nistuen 23.8. tuhoamaan pääosan siitä joukosta, joka oli aiemmin ryöstänyt ja
polttanut Pielisjärven ja Sotkamon pitäjiä. Brochdorffin oman ilmoituksen mu-
kaan 60 rosboinikkaa kuoli ja vain yhdeksän tai kymmenen pääsi pakoon. Omat
tappiot olivat yksi haavoittunut.330  Maaherra Clerck oli erittäin tyytyväinen
Brochdorffin ja tämän miesten toimintaan Sotkamon puoleisen rajaseudun rau-
hoittamisessa. Hän määräsi palkkiona maakapteeni Brochdorffille 30 hopeataa-
laria ja aliupseeri Holstille puolta vähemmän.331  Toinen Sotkamosta lähtenyt
’etsi ja tuhoa’ -partio kävi Vienassa Piismalahden, Miinoan ja Kiimasjärven kar-
jalaiskylissä. Siihen kuului yli 100 talonpoikaa, ja sen onnistui eliminoida kaksi
Sotkamon pitäjässä mellastanutta miestä. Johtajana toimi ilmeisesti lautamies
Pekka Ohtonen Kuhmon Lentualta.332  Vartiointia jatkettiin vielä kiireisimmän
elonkorjuuajan yli ja vähän kauemminkin vakinaisten sotilaiden voimin.333

Vuonna 1710, ainakin toukokuussa, uusia hyökkäyksiä kohdistui Kuhmon
Lammasperään, joka jo edellisellä kerralla oli saanut raskaimman iskun osak-
seen. Toiminta tapahtui joko uusin voimin tai sitten kaikkia edellisiin iskuihin

○ ○ ○ ○ ○ ○

329 J. Tammelander L. Clerckille, Kajaani 7.8.1709. Liite L. Clerckin kirjeeseen puolustusko-
missiolle, Lapväärtin pitäjän käräjäpaikka 23.8.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten t.
Def.kom. vol. 185. Julkaistuna Kreüger 1950, 79–81; Kujala 1953, 106–107. Sotkamosta on
myös tieto, että nimismies Johan Hollst kävi henkilökohtaisesti rajalla vakiinnuttamassa
rajarauhaa. Smo ksk. 14.–16.8.1711, 727. KA rr48 / ES 2047.

330 J. v. Brochdorff L. Clerckille, Kajaani 6.8.1709. Liite L. Clerckin kirjeeseen puolustusko-
missiolle, Lapväärtin pitäjän käräjäpaikka 23.8.1709. RA Def.kom.: Landsh. i Österbotten t.
Def.kom. vol. 185. Raportti on myös julkaistuna: ks. Kreüger 1950, 81–84. Brochdorffin
Repolan-retkestä tarkemmin Kujala 1953, 108–110.

331 KA 9252a: 223 / LT 139.
332 Kujala 1953, 110–111.
333 Kujala 1953, 111.
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osallistuneita ei oltu saatu täysin eliminoitua. Lammasperässä seurauksena oli
kuusi uutta autiota. Kolme taloa autioitui venäläisten polttaessa ja ryöstäessä ne;
saman verran autioita syntyi, kun asukkaat pakenivat venäläisen tieltä.334  Myös
Lentualla yksi savu merkittiin vuonna 1710 autioksi, kun asukas oli lähtenyt
pois tilaltaan venäläistä pakoon.335  Rosboinikat liikkuivat luultavasti Sotkamon
Tipasojalla saakka, sillä Erkki Hatsosen vaimo ilmoitetaan venäläisten surmaa-
maksi vuonna 1710.336

Talonpoikaisdiplomaatit

Ilmapiiri itärajan tuntumassa jännittyi entisestään vuonna 1710. Edellisenä
vuonna Ruotsi oli kärsinyt murskatappion Pultavassa. Venäläiset etenivät Kaak-
kois- ja Itä-Suomessa niin, että he olivat jo loppuvuodesta Kainuun eteläpuolel-
la Pielisen Karjalassa. Monet kainuulaiskylät olivat joutuneet venäjänkarjalais-
ten rosboinikkojen rosvoilun ja hävityksen kohteiksi kahtena peräkkäisenä
vuonna. Kiristyneissä tunnelmissa turvauduttiin aikaisempaa enemmän sano-
mamiehiin, joiden varassa rajarauhan hoito käytännössä oli ja jotka sen vuoksi
kävivät säännöllisesti lyhyin väliajoin Venäjän karjalaiskylissä tapaamassa si-
käläisiä luottohenkilöitä. Näiden matkojen ensisijainen tavoite oli saada raja-
rauha pidettyä voimassa, samalla kun nämä yhdysmiehet toimivat myös soti-
laallisina tiedustelijoina337  pannen merkille rajan itäpuolella vallinneet mielialat
ja sieltä mahdollisesti uhanneet vaaratekijät.

Joitakin hajanaisia mainintoja on säilynyt siitä, keitä nämä sanomamiehet
olivat. Nykyisen Kuhmon alueelta tunnetaan nimeltä kolme: Risto Paavonpoika
Kähkönen Lentualta, Matti Parviainen Korpisalmelta ja Juuso Eskonpoika Pii-
rainen Lammasperästä. Paltamon suurpitäjän puolella toimivat ainakin seuraa-
vat: Juho Härkönen Paltamon Mieslahdesta, Lauri Heikinpoika Juntunen Hy-
rynsalmen kylästä, veljekset Iisakki ja Lauri Laurinpoika Keränen Hyrynsal-
men Kerälästä, Olli Keränen Suomussalmen Kiannalta, Matti Tiikkaja Suomus-
salmen Vuokista ja Lauri Väisänen Puolangan kylästä. Millä kriteereillä heidät
valittiin tehtäväänsä? Onko joitakin heitä yhdistäviä piirteitä löydettävissä? Oli-
ko heillä kenties omia intressejä ajettavanaan, muutakin kuin turvallisuuden
hakeminen? Seuraavassa otetaan lähempään tarkasteluun ne, joista lähteet ker-
tovat eniten ja jotka toimivat ilmeisesti pisimpään sanomamiehinä. Kenties sitä
kautta päästään syvemmälle sanomamiesjärjestelmään.338

○ ○ ○ ○ ○ ○

334 Smo mk. 1711. KA 9256: 91–96 / LT 1191; Smo tk. 6.2.1711–, 234. KA rr48 / ES 2047.
Matti Matinpoika Piiraisen vaimo Elli Laurintytär Saastamotar oli haudannut rahaa maahan
toukokuussa 1710, kun vihollispartiot olivat hyökänneet rajan yli.

335 Smo mk. 1711. KA 9256: 97–98 / LT 1191.
336 Smo rk. 1698–(1711), 214. Vaarnanen 1991.
337 Puolustuskomissio oli korostanut tiedustelun tärkeyttä 13.10.1702 Pohjanmaan ja Länsipoh-

jan läänien maaherroille antamissaan ohjeissa. Heidän tuli käyttää hyviä ja luotettavia tie-
dustelijoita ollakseen koko ajan selvillä siitä, mitä vihollisen puolelta oli odotettavissa. Ku-
jala 1953, 48. Tiedustelutehtävä lankesi kuin luonnostaan niin rajalla kuin Venäjän puolella
liikkuneille sanomamiehille.

338 Lauri Kujala nosti sanomamiehet esille väitöskirjassaan vuonna 1953 analysoimatta heitä
kuitenkaan sen tarkemmin. Vastaväittäjänä toiminut professori Pentti Renvall piti sitä selvä-
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Sanomamiehistä ehdottomasti tunnetuin on Risto Paavonpoika Kähkönen,
joka sittemmin toimi myös Kajaanin läänin edustajana Tukholman valtiopäivil-
lä 1723. Todennäköisesti menestyksekäs toiminta sodan aikana ja sitä kautta
saavutettu arvostettu asema olivat keskeinen kriteeri valittaessa juuri hänet val-
tiopäivämieheksi.339  Hän ei ollut syntyperäinen kainuulainen, vaan kotoisin
Pielisjärveltä. Hän kertoi helmikuussa 1705 tulleensa sieltä ”21 vuotta sitten”
eli noin vuonna 1684.340  Hänen juurensa olivat luultavasti Lieksan Vuonislah-
dessa, jossa 1600-luvun loppupuolella asui talollinen, lautamies Paavo Kähkö-
nen.341  Kuhmoon tultuaan Risto Kähkönen oli ensin itsellisenä Lentuan kyläs-
sä. Jouluaattona 1695 hän osti neljäsosa manttaalin perintötilan ”Juttuan kyläs-
tä”. Hinta oli 200 kuparitaalaria. Tila tunnettiin sittemmin Kähkölänä N:o 3
Lentuan kylässä.342  Hän kuului paikallisyhteisönsä talonpoikaiseen yläkerrok-
seen: hän oli talollinen, sanomamies ja myöhemmin valtiopäivämies. Hän kas-
vatti varallisuuttaan hankkimalla vielä Lauri Kovalaisen kahdeksasosa manttaa-
lin perintötilan Lentuan kylästä.343  Risto Kähkönen oli elossa vielä vuonna
1746, jolloin hän laati testamenttinsa.344  Lautamiehet luonnehtivat häntä vuon-
na 1705 ”kyljestään raihnaiseksi”. Hän tuskin oli kovin toimintakyvytön, koska
hän pystyi hoitamaan sanomamiehen tehtävänsä sodan pitkinä vuosina.345  Hä-
nellä mainitaan oman väen lisäksi myös renki, joten hänellä oli hyvät edellytyk-
set paneutua ’talonpoikaisdiplomaatin’ tehtäväänsä täysipainoisesti.346

Kähkönen peri sanomamiehen saataviaan käräjillä helmikuussa 1711. Joulu-
kuussa 1710 hän oli jo jättänyt maaherralle sitä koskeneen anomuskirjeen, ja
lääninhallituksesta hänet luultavasti ohjattiin käräjille. Kähkönen kertoi siellä,
että hänellä oli ollut ”suurta vaivaa ja matkoja Sotkamon pitäjän puolesta Venä-
jän rajalle ja rauhan säilyttämiseksi”. Kähkönen vaati sen vuoksi kuluistaan ja
vaivastaan kahdelta vuodelta (tarkoittaen luultavasti vuosia 1709–1710) 50 ku-
paritaalaria, siis noin muutaman viljatynnyrin suuruista summaa. Oikeus piti

○ ○ ○ ○ ○ ○

nä puutteena. Renvall olisikin toivonut, että Kujala olisi tarkemmin selvittänyt sanomamies-
ten yhteiskunnallista asemaa ja sosiaalisia suhteita, jota kautta rajarauhalaitoksen luonne
olisi paremmin tullut esille. Renvall 1953, 73–74.

339 Kähkösen valtiopäivämiehen palkkiosta ks. Snellman 1897, 171–172. Hän koetti palk-
kioonsa vedoten saada verovapauden kahdelle asumalleen tilalle, mutta kuningas ei suos-
tunut siihen päätöksessään 26.7.1725, koska niiden verotulot oli määrätty palkkana henki-
kirjoittajalle. R. W. von Essen KM:lle, Korsholma 29.10.1725. RA LSF ÖL vol. 9 / FR 63.
Heikkisen mukaan Kähkösen saatavia oli rästissä vielä vuonna 1738. Heikkinen 1986, 42.

340 Smo tk. 7.–9.2.1705, 231–232. KA rr42 / ES 2044.
341 Risto Kähkösestä ja hänen perheestään lähemmin Pulli 1994, 100–101 (taulu 1); Smo rk.

1728–1734, 367. Vaaranen 1992. Puolisona mainitaan jo v. 1697 Annikki Hannuntytär
Määtätär (k. 1745) Lentualta.

342 Smo ksk. 12.–13.8.1696, 156–157. KA rr33 / ES 2039. Juttua ei ollut maakirjakylä, vaan se
kuului virallisesti Lentuan kylään. Tilan myyjänä toimi Matti Keränen. Kähkönen sai  apua
kauppahinnan maksamiseen apeltaan Hannu Määtältä.

343 Smo hk. 1708. KA 9249a: 165 / LT 975; Smo kymm.l. 1712. KA 9262: 273 / LT 750.
Talvikäräjillä 1730 Kähkönen kertoi ostaneensa ”noin 26 vuotta sitten” Lauri Kovalaisen
”metsäpirtin pienen pellon kanssa” 15 kuparitaalarilla. Smo tk. 10.–12.3.1730, 503–504. KA
rr60 / ES 2056.

344 Kähkösen testamentti on päivätty Juttualla 22.12.1746. Smo tk. 4.–7.2.1747, 259–261.
OMA Sotkamon pitäjän tuomiokirjat 1745–1749 (Kajaani 72).

345 Smo tk. 7.–9.2.1705, 232. KA rr42 / ES 2044. ”uti sin sijda bräcklig”.
346 Smo hk. 1708. KA 9249a: 201 / LT 975; Smo hk. 1712. KA 9262: 272v / LT 750.
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vaatimusta kohtuullisena. Nimismies, pitäjänkirjuri ja kaksi lautamiestä mää-
rättiin jakamaan maksuosuudet savujen kesken.347

Toisen kerran Kähkösen saatavat olivat käräjillä esillä syyskuussa 1720. Käh-
könen vaati Lentuan ja Lammasperän kyliltä korvausta, koska hän oli toiminut
juuri niiden sanomamiehenä. Hän kertoi, että silloin kun hän oli ottanut tehtä-
vän hoitaakseen, maaherra Clerck oli vakuuttanut, että hän saisi vaivastaan ja
kuluistaan ”oikean palkan”. Sanomamiehenä toimimisella oli siis laajempaakin
merkitystä kuin vain kahden rajakylän turvallisuuden takaaminen, koska myös
läänin maaherra oli ollut suostuttelemassa Kähköstä tehtävään. Jutusta käy ilmi
muitakin mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kähkönen oli sukkuloinut rajavenä-
läisten luona viiden vuoden ajan (1709–1713) tehden lukuisia matkoja rajan
taakse. Erityisen paljon häntä olivat työllistäneet rajarauhan rikkoutumisen
vuodet 1709–1710, jolloin hän oli käynyt Kiimasjärven kylässä Vienassa kaksi-
toista kertaa vuodessa, siis kerran kuukaudessa. Hänen kotitalostaan Juttualta
oli sinne matkaa 16 peninkulmaa (noin 100 km, kun kyse oli ilmeisesti vanhasta
peninkulmasta). Hän oli viipynyt jokaisella matkallaan 14 päivää. Yksistään täl-
tä osin Kähkösen vaatimus kohosi 100 kuparitaalariin. Vuonna 1710 hän oli ol-
lut kruununvouti Tammelanderin määräyksestä renkinsä, 30 sotilaan ja 60 ta-
lonpojan kanssa rauhoittamassa rajaseutua. Siitä kuluja oli kertynyt 20 kupari-
taalarin verran. Vuosilta 1711–1713, jolloin hän oli tämän tästä matkannut
Miinoaan ja Luvajärvelle jokaisena vuonna, hän vaati 150 kuparitaalaria. Käh-
kösen pyysi, että hän saisi kantaa jokaiselta Lammasperän ja Lentuan savulta
kaksi hopeataalaria. Lautamiehet ja muu käräjäkunta pitivät vaatimusta oikeu-
denmukaisena ja kohtuullisena, etenkin kun hän oli hoitanut tehtäväänsä ”mitä
suurimmalla ahkeruudella ja huolellisuudella”. Kiittävistä sanoista huolimatta
käräjät (todennäköisesti lähinnä tuomari) eivät katsoneet voivansa päättää asi-
aa. Kähkönen sai siitä todistuksen, ja hänet ohjattiin papereineen maaherran pa-
keille.348

Myös muut sanomamiehet näyttäisivät saaneen palkkaa, kuten käy ilmi yh-
destä tapauksesta. Suomussalmen Vuokissa asunut Erkki Hyry oli joutunut
venäläisjoukkion ryöstämäksi vuonna 1709. Menetykset kohosivat vähintään
400 kuparitaalariin. Hän anoi apua pitäjänmiehiltä vedoten siihen, että oli kyy-
dinnyt ja ylläpitänyt sanomamiehiä Venäjän rajalla. Pitäjänkirjuri, lautakunta ja
läsnä ollut käräjärahvas myönsivät sanat tosiksi. Hyry saikin apuna kuusi
hopeaäyriä jokaiselta Paltamon pitäjän savulta.349

Sarkasodan tutkinnan yhteydessä mainitaan vielä kaksi muuta kuhmolaista
sanomamiestä: Matti Parviainen ja Juuso Eskonpoika Piirainen.350  Parviainen
asui talollisena kahdeksasosa manttaalin kruununtilalla Korpisalmen kylässä,
joka oli Venäjältä tulleiden kulkureittien yhtymäkohdassa ja josta siten oli käte-
vä valita sopiva kulkutie rajan taakse kulloisenkin tarpeen mukaan.351  Hän oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

347 Smo tk. 6.2.1711–, 234–235. KA rr48 / ES 2047.
348 Smo ksk. 10.9.1720–, 556–560. KA rr52 / ES 2049.
349 Pmo tk. 1.2. ja 3.–4.2. 1711, 179–180. KA rr48 / ES 2047.
350 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 639. KA rr49 / ES 2048.
351 Smo mk. 1711. KA 9256: 89–90 / LT 1191; Smo rk. 1698–(1711), 234. Vaarnanen 1991.
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ilmeisen tarmokas mies, sillä hän viljeli kotitilansa lisäksi myös vuonna 1709
autioituneen Matti Kettusen talon maita Lammasperän kylässä asianmukaista
kruunulle maksettua korvausta vastaan.352  Sarkasodan yhteydessä Parviaisen-
kin talo joutui ryöstön ja hävityksen kohteeksi, vaikka hän oli yksi lenkki raja-
rauhaa vaalineessa järjestelmässä.353

Juuso Piirainen oli yksi 1600-luvun puolivälissä Kuhmon Lammasperän
Kiekkiin uudisasukkaaksi asettuneen Esko Piiran kuudesta pojasta.354  Kiekin
Piiralan väkeä on pidetty suorastaan klassisena esimerkkinä suurperheestä, eikä
suotta. 1600-luvun lopulla Kiekin Piiraiset olivat Kainuun suurin perhe ja myös
kuuluja ja vauraita kaskenraatajia.355  Veljeksistä Paavo Eskonpoika Piirainen
toimi lautamiehenä Sotkamon käräjillä.356  Hoitaessaan suuren Pohjan sodan
vuosina sanomamiehen tehtäväänsä Juuso jo asui omana taloutenaan Lammas-
perän kylässä entisellä Martti Kuvajan kahdeksasosa manttaalin kruununtilalla.
Sodan jälkeen perheellä mainitaan toinenkin talo, Lammasperän Ikola N:o 5.357

Tässäkin tapauksessa sanomamiehenä toimi taloudellisesti keskimääräistä vau-
raampi henkilö, jos hänet suhteuttaa muuhun yhteisöön. Tehtävän käytännön
hoidon mahdollisti talouden suuri väkimäärä. Juuso Piiraisella oli kuusi aikuis-
ikään varttunutta poikaa, joista yksi erosi myöhemmin omilleen.358  Juuso Pii-
rainen kuoli 26.11.1732 87-vuotiaana. Sen perusteella hänen syntymävuotensa
oli noin vuoden 1645 paikkeilla.359  Sanomamiehen tehtävä siirtyi Mikko Juu-
sonpoika Piiraiselle vanhan isän vielä eläessä.360

Paltamon pitäjässä pitkäaikaisina sanomamiehinä toimivat Lauri Heikinpoi-
ka Juntunen Hyrynsalmen kylästä, Lauri Keränen Hyrynsalmen Kerälän kylästä
ja Matti Tiikkaja Suomussalmen Vuokin kylästä. Heistä kaksi ensiksi mainittua
oli tehtävässä vuodesta 1700 alkaen ja jälkimmäinen vuodesta 1717. Kaikkien
kolmen mainitaan toimineen Uudenkaupungin rauhaan saakka. Juntunen anoi
omasta ja kahden toverinsa puolesta korvausta helmikuussa 1722, siis pian rau-
han jälkeen. Hän kertoi, etteivät he olleet saaneet maksua koko aikana. Vaati-
mukseen suhtauduttiin myönteisesti, sillä heidän todettiin hoitaneen tehtävää

○ ○ ○ ○ ○ ○

352 ”Specification Uppå dhe Ödes Hemman i Sottkamo Sochn, hvilcka A:o 1711 af effterskrefne
brukas emoth Grääsgiäldz Ränttan [...].” KA 9262: 339v / LT 750.

353 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 644. KA rr49 / ES 2048.
354 Pmo & Smo kk. 25.–27.6.1651. KA tt1 / ES 2113. Esko Piira pyysi oikeudelta ”laillista

kirjettä” tilaan, jonka hän oli ottanut ”metsästä ja maasta” Lammasperän kylässä ”kaksi
vuotta sitten”; Smo rk. 1683–1697, 118–119. Vaarnanen 1991.

355 Paulaharju 1958, 15, 141; Keränen 1986, 483, 518–519; Heikkinen 1997, 31 ja 116.
356 Ks. esim. Smo tk. 7.–9.2.1700, 273. KA rr37 / ES 2041; Smo tk. 7.–9.2.1705, 221. KA rr42

/ ES 2044.
357 Smo mk. 1711. KA 9256: 91–92 / LT 1191; Pokela 1991, 40. Mikko Juusonpoika Piira anoi

tilalle verovapautta helmikuussa 1723. Sen kerrottiin jääneen autioksi vuonna 1709, ja Mik-
ko oli saanut siihen 22.9.1720 kruununvouti Arnkililta immission. Smo tk. 18.2.1723–, 978–
980. KA rr55 / ES 2051.

358 Smo rk. 1698–(1711), 237. Vaarnanen 1991; Smo rk. 1728–1734, 311. Vaarnanen 1992; Po-
kela 1991, 40.

359 OMA Smo kuoll. 1729–1748 / IK 99. Hyvästä varallisuudesta ja arvostuksesta kertoo osal-
taan sekin, että hänet haudattiin Sotkamon kirkkoon jouluaattona 1732.

360 Smo ksk. 14.–15.8.1721, 484, 487. KA rr53 / ES 2049; Pokela 1991, 47. Mikko Juusonpoika
Piirainen syntyi noin v. 1684 ja kuoli v. 1735.
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ahkerasti. Käräjät eivät kuitenkaan antaneet päätöstä, vaan asia ohjattiin läänin
maaherralle, kuten Kähkösenkin tapauksessa.361

Lauri Heikinpoika Juntunen oli kotoisin Hyrynsalmen kylän talosta N:o 1,
joka tunnettiin Juntulana asukkaidensa mukaan. Talo oli neljäsosa manttaalin
perintötila. Kuten tilanumero osoittaa, kyseessä oli kylän kantatalo. Tilalla asut-
tiin suurperheenä, jossa pelkästään henkikirjoitettua väkeä oli neljä veljestä vai-
moineen.362  Juntuset tulivat Kainuuseen vuonna 1599, siis melko pian Täyssi-
nän rauhan jälkeen, ja he juurtuivat varhain Hyrynsalmen alueelle.363  Tässäkin
tapauksessa on havaittavissa, että sanomamiehen tehtävä tuli sellaisen talouden
osaksi, joka oli muutenkin mukana paikallisyhteisönsä asioiden hoidossa. Lau-
rin isä Heikki Laurinpoika Juntunen mainitaan kihlakunnanoikeuden lauta-
miehenä vuosina 1689–1708, siis varsin pitkän ajan.364

Hyrynsalmen Kerälän kylästä olleiden Iisakki ja Lauri Laurinpoika Keräsen
kohdalla sanomamiehen tehtävää kantoi kaksi veljestä.365  Siitä, olivatko he sa-
nomamiehinä yhtä aikaa vai peräkkäin, ei ole tietoa. Vuoden 1708 henkikirjassa
heidät mainitaan yhteisellä kotitilalla, jossa eli aikuisväestöä kaikkiaan kuusi
henkeä: veljekset vaimoineen ja lisäksi kaksi renkiä.366  Heidän hallinnassaan
oli kaksi tilaa: kahdeksasosa manttaalin perintötila ja samansuuruinen kruunun-
tila. Marraskuussa 1708 Keräset hajaantuivat omilleen, kun Lauri hankki itsel-
leen kaupan avulla kahdeksasosa manttaalin perintötilan kotikylästään Keräläs-
tä367  ja pian myös erään toisen. Helmikuussa 1709 Lauri pyysi lupaa yhdistää
autioksi jääneen kahdeksasosa manttaalin kruununtilan Kerälän kylästä koti-
taloonsa. Kruununvouti ja muut toimitusmiehet puolsivat pyyntöä.368  Huonosta
ajasta huolimatta Lauri pystyi huomattaviin investointeihin, mikä osoittaa hy-
vää ja vakaata taloudellista tilaa pesässä.

Matti Tiikkaja oli kotoisin rajan lähituntumasta Suomussalmen Vuokista.
Hänen talossaan mainitaan neljä henkeä: Matti, vaimo Elli, lanko Olli ja tämän

○ ○ ○ ○ ○ ○

361 Pmo tk. 16.2.1722–, 196v–197. KA rr54 / ES 2049.
362 Pmo hk. 1709. KA 9252a: 353v / LT 139; Kankaanpää 1998, 131–132 (perhe 71). Lauri

Heikinpoika Juntunen kuoli v. 1738 82-vuotiaana. Hyrynsalmi N:o 1, Juntula = isonjaon
jälkeen Mikkola N:o 2 Hyrynsalmen Oravivaaran kylässä.

363 Keränen 1986, 606 (Liite 1b. ”Sukujen sijoittuminen ja alkuperä 1620-luvulla”); Kan-
kaanpää 1998, 64–65.

364 Kankaanpää 1998, 130–131 (perhe 70).
365 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 636. KA rr49 / ES 2048; Pmo tk. 16.2.1722–, 196v–

197. KA rr54 / ES 2049.
366 Pmo hk. 1708. KA 9249a: 182v / LT 975. Keränen oli yleisimpien sukunimien joukossa v.

1695 (savuja 19). Suku tavataan Kainuussa jo vuodesta 1575 lähtien (vrt. Läntinen 1999, 91.
Ilmoittaa saapumisajankohdaksi vuoden 1563). 1600-luvun loppupuoliskolla Hyrynsalmen
Kerälän kylän Keräset olivat yksi suurimmista viljantuottajista alueella. Keränen 1986, 426,
519, 521 ja 613 (Liite 1c. ”Kainuun suvut kylittäin v. 1695”).

367 Pmo tk. 1.2.1709–, 270. KA rr46 / ES 2046. Lauri Keränen osti tilan 23.11.1708 Antti
Laurinpoika Romppaselta 250 kuparitaalarilla.

368 Pmo tk. 1.2.1709–, 278–279. KA rr46 / ES 2046; Pmo ksk. 11.–12.8. ja 14.8. 1709, 996–998.
KA rr46 / ES 2046. Kyseessä oli Antti Laurinpoika Keräsen tila, joka aiemmin oli ollut pe-
rintötila, mutta jonka perintöoikeus oli otettu pois ilmeisesti maksamattomien verojen
vuoksi. Lauri Laurinpoika Keränen anoi perintöoikeutta itselleen asianmukaista lunastusta
vastaan ja sen jälkeen yhdistämistä asumaansa tilaan. Toimitusmiehet katsoivat 29.7.1709,
että autiotilan arvo oli 31:14:16 hopeataalaria, vaikka maat olivatkin melko vähäiset ja kel-
vottomat. Yhdistämisasia meni vielä maaherralle.
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puoliso Riitta. Taloudelliset puitteet näyttäisivät olleen keskimääräistä parem-
mat hänenkin kohdallaan. Hän maksoi veroa neljäsosa manttaalin edestä, kun
hänen kahdeksasosa manttaalin suuruiseen perintötilaansa oli sulautettu maa-
herran päätöksellä samassa kylässä sijainnut Juho Tiikkajan kahdeksasosa
manttaalin kruununtila.369  Tiikkajat olivat Kainuun asutuksen pioneerivaiheen
tulokkaita, sillä he saapuivat alueelle ennen vuotta 1585. Vuokin asukkaina hei-
dät mainitaan jo vuonna 1605.370  Matti Tiikkaja toimi sittemmin myös lauta-
miehenä Paltamon käräjillä.371

Sanomamiehiksi kutsuttiin myös Olli Kerästä Suomussalmen Kiannalta ja
Lauri Väisästä Puolangan kylästä, mutta heistä ei juurikaan ole tietoa.372  Pal-
tamon Mieslahdesta kotoisin olleen Juho Härkösen kohdalla ei voi sanoa täysin
varmasti, oliko hän varsinainen sanomamies. Joka tapauksessa hän kävi kruu-
nunvoudin määräyksestä Sotkamon rajalla kuulostelemassa rajarauhan tilaa.373

Tarkastelemalla näin sanomamiehiä erikseen heidän yhteiset piirteensä ja va-
lintakriteerinsä tulevat esiin. Kaikki edellä mainitut sanomamiehet kuuluivat
poikkeuksetta talollisväestöön. He olivat suurperheiden jäseniä muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta, mikä mahdollisti yhden jäsenen, yleensä isännän,
täysipainoisen omistautumisen talouden ulkopuoliselle tehtävälle kotitalous-
töiden siitä suuremmin kärsimättä. He asuivat kotiseutunsa kantataloissa tai ai-
nakin olivat niistä lähtöisin. Monessa tapauksessa he kykenivät kartuttamaan
kiinteätä omaisuuttaan huonosta ajasta (sota, katovuodet) huolimatta. Heidän
asemaansa pönkitti myös se, että he olivat jo varhaisessa vaiheessa Kainuuseen
asettuneita. Paikallisyhteisön luottamustoimet (sanomamies, lautamies ja val-
tiopäivämies) näyttävät selvästi keskittyneen juuri heidän talouksiinsa. Sosio-
ekonomisessa mielessä he olivat seutukuntansa arvovaltaisimpia miehiä, jotka
ilmeisesti juuri vakaalla ja arvostetulla asemallaan saattoivat neuvotella raja-
rauhasta ja vakuuttaa vastapuolen rauhan horjumattomuudesta. Valintakritee-
rien kohdalla oli ilmeisesti kyse myös mahdollisuuksista. Olisiko vähäväkisen
ja taloudelliselta asemaltaan heikon talouden päällä tai jäsenellä ollut resursseja
hoitaa aikaa ja varoja kysynyttä sanomamiehen tehtävää pitkäksi venyneen so-
dan vuosina?

Sota sarasta

Kajaanin läänin ja Venäjän Karjalan välillä pidetty rajarauha rikkoutui täysin
13. maaliskuuta 1712, tarkasti ottaen klo 4 aamulla. Kajaanin asukkaat yllätet-
tiin silloin täysin, kun ilman esteitä paikkakunnalle tunkeutunut venäläinen so-
tilasosasto ryhtyi ryöstämään ja hävittämään pikkukaupunkia. Samaan aikaan
Paltamossa toinen vihollisosasto ryösti Paltaniemen kirkon ympäristöä. Paluu-

○ ○ ○ ○ ○ ○

369 Pmo hk. 1708. KA 9249a: 183v / LT 975; Pmo mk. 1711. KA 9256: 39–40 / LT 1191.
370 Keränen 1986, 617 (Liite 1c. ”Kainuun suvut kylittäin v. 1695”); Läntinen 1999, 120.
371 Ks. esim. Pmo ksk. 29.8.1720–, 425. KA rr52 / ES 2049; Pmo ksk. 7.8.1723–, 2264. KA rr55

/ ES 2051.
372 Pmo ksk. 8.8.1712–, 829. KA rr49 / ES 2048.
373 Smo tk. 7.–8.2.1707, 252–253. KA rr44 / ES 2045.
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matkallaan rajan taakse venäläiset hävittivät ja rosvosivat vielä Sotkamon pitä-
jää.

Venäläisten hyökkäysoperaation motiivina oli suuri erä sarkaa: toisen tiedon
mukaan 3 000 kyynärää (n. 1 781 m), toisen lähteen mukaan 4 300 kyynärää (n.
2 553 m). Se kuului neljälle venäjänkarjalaiselle: Hilippa Simonpojalle, Teppa-
na Tiivanaiselle, Iivana Perttuselle ja Jaakko Remsulle374 . Talvella 1710–1711
sarka oli ensin talletettuna nuoren Pekka Tolosen luokse Ristijärvelle, kuusi pe-
ninkulmaa (n. 64 km) Paltamosta. Sieltä venäläiskauppiaat veivät osan markki-
na-aikaan Kajaaniin maksaen siitä täysin asianmukaisesti pikkutullin. Sarka ei
kuitenkaan mennyt sillä kertaa kaupaksi. Myöhemmin väitettiin, ettei sarka oli-
si ollut aivan ensiluokkaista, vaan ”vähän raskaampaa” (något tyngre).375  Niin-
pä miehet joutuivat viemään sen takaisin entiseen säilytyspaikkaansa. Kangas-
pakat olivat siellä seuraavaan kesään (1711) saakka. Vähän ennen laurinmessun
(10.8.) markkinoita miehet ottivat tavaran mukaansa viedäkseen sen uudelleen
Kajaaniin. Välttyäkseen siltä, että sarka tullattaisiin toisen kerran, he jättivät sen
kaupungin ulkopuolelle Hevossaareen, 1,5 uutta peninkulmaa (n. 16 km) Ka-
jaanista Paltaniemen pohjoispuolella. Sen jälkeen he jatkoivat kaupunkiin löy-
tääkseen sopivan ostajan. Markkinoilla ei ollut suurta tungosta. Muiden kau-
punkien porvareita oli kielletty matkustamasta niihin maahan rantautuneen ru-
ton leviämisen ehkäisemiseksi. Venäläiset eivät tienneet kiellosta, vaan olivat
tulleet paikalle. Myös oululaisia oli paikalla salaa saapuneina.376  Heidän jou-
kossaan oli porvari Jacob Estlander, jonka kanssa venäläiset ryhtyivät käymään
kauppaa. Yhteisymmärrykseen ei kuitenkaan päästy. Siitä suuttuneena Estlan-
der kieli saran säilytyspaikan Kajaanin tulliviranomaisille. Tullikirjuri Petter
Jessenhaus ja kaksi pitäjänsotilasta, Yrjö Sivonen ja Pekka Leinonen, takavari-
koivat saran Estlanderin toimiessa oppaana Hevossaaren kätköpaikalle. Tapaus-
ta tutkittiin tullitarkastaja Bergströmin johtamassa aksiisioikeuden istunnossa
Kajaanissa helmikuussa 1712, mutta takavarikko pysyi edelleen voimassa – tu-
hoisin seurauksin.377

Takavarikon jälkeen Estlanderin kauppiasperhe suututteli venäläiset vielä
uudemman kerran. Matinmessuna (24.2.) 1712 Jacob Estlanderin poika, isänsä
kaima, kävi kauppaa venäläisen Omenia Pappisen kanssa harjoittaen vilppiä.
Venäläinen tuli siitä erittäin pahalle tuulelle ja tyytymättömäksi. Omenia suo-

○ ○ ○ ○ ○ ○

374 ”Kauppavenäläinen” Jaakko Remsu(nen) oli kotoisin Vuokkiniemeltä. Ks. Pmo ksk.
7.8.1723–, 2268. KA rr55 / ES 2051; Pmo tk. 6.2.1724–, 427, 456–457. KA rr56 / ES 2052;
Pmo tk. 8.–10.2.1725, 696. KA rr57 / ES 2053.

375 Jacob Falander, ”Berättelse om Österbottens öden under det långwariga Kriget ifrån 1700 til
1721”. Åbo Nya Tidningar n:o 7 / 12.2.1789. Falander toimi raatimiehenä Kokkolan kau-
pungissa. Hän oli kuvaamiensa tapahtumien aikalainen. Åbo Nya Tidningar n:o 6 / 5.2.1789.

376 Jacob Falander, ”Berättelse om Österbottens öden under det långwariga Kriget ifrån 1700 til
1721”. Åbo Nya Tidningar n:o 7 / 12.2.1789.

377 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 632–633, 637. KA rr49 / ES 2048; Castrén 1754,
72–73; Jacob Falander, ”Berättelse om Österbottens öden under det långwariga Kriget ifrån
1700 til 1721”. Åbo Nya Tidningar n:o 7 / 12.2.1789. Tässä takavarikoinnin ajankohta
ilmoitetaan väärin vuodeksi 1712; Kujala 1953, 138–139.
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rastaan itki sitä, kuinka hän ei ollut saanut maksua kaikista tavaroistaan ”vastoin
sanaa ja sopimusta”.378

Surullisen kuuluisaksi tullut sarkaerä tutkittiin maaherran 22.6.1712 anta-
man määräyksen mukaisesti. Se mitattiin Oulussa 3 000 kyynäräksi (n. 1 781
m). Hinta arvioitiin à 12 kuparitaalariksi/kyynärä ja kyse oli todennäköisesti
vähittäiskauppahinnasta. Koko sarkaerän arvo katsottiin 1 125 kuparitaalariksi
(ilmeisesti tukkukauppahinta). Samassa yhteydessä todettiin, että sarka oli
myyty kauppias Jacob Estlanderille, eli juuri samalle henkilölle, joka oli kan-
nellut sen säilytyspaikan tulliviranomaisten korviin. ”Varmana miehenä” Est-
landerin annettiin maksaa se velkakirjalla. Varsinaisen kauppahinnan hän lupasi
maksaa sille, jolle velkakirja lopulta osoitettaisiin.379

Venäläiset eivät niin vain nielleet kankaansa menetystä. He alkoivatkin uh-
kailla joka käänteessä. Syksyllä 1711 venäläiskauppiaita liikkui Oulussa, Pyhä-
joella ja Limingassa saakka. Venäläisillä oli sodasta huolimatta ruotsalaisvi-
ranomaisten antama liikkumislupa, joka salli kaupankäynnin vain rajalla ja
markkina-aikoina Kajaanissa. Venäläiset saivat myydä seudulle tuiki tarpeelli-
sia tuotteita, kuten suolaa, viljaa ja sarkaa. Mainittu lupakirje oli esimerkiksi
majuri Simon Affleckilla. Venäläiset tulkitsivat lupaa kuitenkin väljästi. He tun-
keutuivat syvälle Ruotsin puolelle käyttämällä kaikenlaisia sivuteitä niin, että
vain harvat tiesivät heidän liikkeistään ennen kuin he olivat jo paluumatkalla
kotimaahansa.380  Suomussalmen Vuokissa asunut Juho Kyllönen kuuli sarkan-
sa menettäneiltä venäläisiltä, jotka olivat paluumatkalla Kajaanin talvimarkki-
noilta helmikuussa 1712, että ”sarka tulisi kyllä kerran maksetuksi”. Hän ei us-
kaltanut ilmoittaa uhkausta viranomaisille, sillä venäläiset olivat uhanneet polt-
taa hänet elävältä, jos hän ei pysyisi vaiti. Kyllönen asui aivan rajan vieressä,
niin että koiranhaukunta kuului Venäjältä.381  Joulun 1711 aikoihin Hilippa ja
Teppanan poika Vasili olivat suolanmyyntimatkallaan. Vuolijoen Vuottolahden
Esko Halonen kuuli silloin, kuinka venäläiset uhkailivat ”hankkivansa itse oi-
keutta, jos eivät muuten saisi sarkaa käsiinsä”.382  Jaakko Pääkkönen Paltamon
Melalahdesta kuuli myös uhkailuja talossaan venäläisten ollessa siellä myy-
mässä suolaa ennen joulua 1711. Hän ilmoitti kruununvouti Tammelanderille
tietonsa venäläisten aikeesta hyökätä maahan. Tammelander tarttui heti paha-
enteiseen uutiseen ilmoittaen sen kirjeitse maaherralle. Kruununvoudilla oli ko-
ko ajan käsitys ja toivomus, että saran takavarikko purettaisiin aksiisioikeudes-
sa. Niin ei valitettavasti kuitenkaan tapahtunut.383  Tammelander sai kuulla myös

○ ○ ○ ○ ○ ○

378 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 636–637. KA rr49 / ES 2048. ”[...] gråtit, för det
han eij fått betahlning för 4 st: Filttar och 9 st: Roomor”; Kujala 1953, 172. Estlander
mainitaan kangaskauppa-asioissa venäläisten kanssa mm. Kajaanin juhannusmarkkinoilla
1700. Kaj. RO 26.6.1700. KA i1 / ES 1303.

379 ”Ett värderingsbevis angående vadmalet, som gaf anledning till sarkasota. Copia af
Magistratens i Uleåborg skrifvelse till Herr General-Majoren och Landshöfdingen Clerk.”
Murman 1865, 79. Jo tätä ennen, 11.4.1712, sarka oli arvioitu jo kerran ja tieto siitä lähetetty
maaherralle 19.4.1712.

380 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 636. KA rr49 / ES 2048.
381 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 634. KA rr49 / ES 2048; Kujala 1953, 139.
382 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 635. KA rr49 / ES 2048; Kujala 1953, 139.
383 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 635. KA rr49 / ES 2048; Kujala 1953, 139.
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Juho Tervoselta Vaalan Jaalangasta, että Hilippa oli vakavasti uhannut ”ottavan-
sa sarasta kymmenkertaisen maksun”.384  Kujalaa lainaten voi todeta, että raja-
rauha oli luonut eräissä (esimerkiksi Kajaanin aksiisioikeudessa) eräänlaisen
vaarallisen illuusion rauhantilan kestämisestä tilanteessa kuin tilanteessa.385

Onnettoman sarkatakavarikon kohdalla venäläiskauppiaiden mitta tuli kuiten-
kin täyteen, ja seurauksena oli lyhyt, mutta raju sarkasota, joka teki rajarauhasta
tilapäisesti lopun.

Tieto hyökkäyksestä tuli ilmi oikeastaan jo muutama viikko ennen määräai-
kaansa. Kuhmon Lentualta kotoisin ollut lautamies Pekka Ohtonen oli yhtenä
iltana kaksi viikkoa kynttilänmessun 1712 jälkeen ”Miinoan rajalla”. Venäläisiä
oli myös siellä, ja he olivat juovuksissa. Väkevien juomien vapauttaessa kielen-
kannat he puhuivat lopulta ohi suunsa sopien keskenään jostakin tulevasta so-
dasta. Aamun tullen he koettivat mitätöidä puheensa Ohtosen otettua asian uu-
delleen esille. Ohtonen pyysi mukanaan ollutta pitäjänkirjuri Jöns Bergiä il-
moittamaan mitä pikimmin vaaralliset puheet muille viranomaisille paluumat-
kansa aikana Kajaanissa ja Paltamossa. Berg ei noudattanut pyyntöä ja kävi
niin, että hän tuli surmatuksi kaikkein ensimmäisenä venäläisten rynnistäessä
Kajaaniin.386

Tuntuu suorastaan siltä kuin kainuulaiset olisi tuomittu saamaan iskunsa.
Heidän kannaltaan kaikki näytti menevän pieleen useista ennakkovaroituksista
huolimatta. Kuhmon Korpisalmen kylässä Kuhmoniemellä asunut Perttu Sor-
munen oli hyökkäystä edeltäneenä lauantaina 8.3. matkalla Nurmeksen kylään,
kahdeksan uutta peninkulmaa (n. 86 km) kotipaikastaan. Paluumatkalla Nur-
meksen Mujejärven kylässä hän sai tietää ”savolaisilta”, että ”ryövärit” (Ströf-

ware) olivat matkalla. Sormunen jätti heti mukanaan olleen viljakuorman ja kii-
ruhti viemään sanaa Erkki Klemettiselle, joka asui Sotkamon Tipasojalla. Tämä
puolestaan lähetti pitäjänsotilas Paavo Partasen matkaamaan Sotkamoon asti,
mutta sotilas Partanen, vastoin vakuutustaan, pysähtyikin Heikki Tervon luokse
Tipasojalla tiistai-iltana 11.3. samalla, kun varoitus lähestyvästä vihollisesta py-
sähtyi myös sinne. Tapauksen tutkinnan aikana Partanen väitti nolona, että Antti
Klemettinen oli kieltänyt häntä viemästä varoitusta eteenpäin. Klemettinen oli
pitänyt venäläisten tuloa lähinnä joutavana kulkupuheena, josta olisi seuraukse-
na vain suurta hämmennystä ja pelkoa 3,5 peninkulman päässä (n. 37 km) Sot-
kamon kirkolla.387

Kajaaniin suuntautuneen hyökkäyksen ajankohta on varma: 13.3.1712 aa-
muyöllä klo 4. Viisi Kajaanin asukasta todisti myöhemmin, että venäläiset oli-
vat saapuneet odottamatta ”noin lähes kello neljä aamulla”. Pikkukaupungin

○ ○ ○ ○ ○ ○

384 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 637. KA rr49 / ES 2048; Kujala 1953, 139.
385 Kujala 1953, 245.
386 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 637–639. KA rr49 / ES 2048; Kujala 1953, 139–

140.
387 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 640–641. KA rr49 / ES 2048; Kujala 1953, 140;

Vilmi 1997, 252–253; Tervo ja Klemettiset asuivat Sotkamon Tipasojalla. Ks. Smo mk.
1711. KA 9256: 79–80 / LT 1191.
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asukkaat tavattiin vuoteistaan.388  Mihinkään niistä puolustustoimenpiteistä,
joista oli sovittu kajaanilaisten ja linnan komendantti Nils Silverbaggen johdol-
la raastuvanoikeudessa helmikuussa 1703, ei ehditty ryhtyä. Vihollisen ahdis-
taessa ja ”kovan hädän vaatiessa” kaupunkilaisten olisi pitänyt polttaa talonsa
ennen linnaan siirtymistään, hävittää ja polttaa myllyt sekä särkeä tai polttaa
kaikki veneet.389  Niin ei ehditty menetellä. Yllätys oli täydellinen, kuten venä-
läisten suunnitelmien mukaan pitikin. Valmistelut oli suoritettu huolellisesti, ja
ne onnistuttiin pitämään salassa. Mitkään ennakkovaroituksista, jotka saatiin,
eivät edenneet keskeisten viranomaisten tietoon, jotta hyökkäyksen tullessa oli-
si oltu valmiudessa kohtaamaan vihollinen ase kädessä. Vihollinen oli täysin pe-
rillä kulkuteistä ja paikallisista olosuhteista muun muassa vapaasti liikkuneiden
venäläiskauppiaiden ansiosta. Toiminta oli viileän laskelmoitua, mihin viittaa
esimerkiksi se, että iskut käynnistettiin varhain aamuyöllä ja että paikat olivat
tarkkaan valikoituja.390  ’Pallo’ oli täysin venäläisten hallussa. Silti voi ihmetel-
lä, miten yksittäisen sarkaerän takavarikko sai tällaiset mittasuhteet. Samaan
hengenvetoon voi ihmetellä sitä, kuinka vakavasti ’virallinen Venäjä’ otti
alamaisiinsa kohdistuneen ilmiselvän vääryyden. Ruotsin puolella oltiin sokean
uskon vallassa, että rajarauha kestäisi, vaikka varoittavia äänenpainojakin
(kruununvouti Tammelander, Paltamon kirkkoherra Erik Cajanus) kuului pian
sarkatakavarikon jälkeen.

Hyökkääjien koostumuksesta kertovat tiedot vaihtelevat hiukan, joskaan ne
eivät ole pahasti ristiriidassa keskenään. Maaherra Clerck kuvaa puolustus-
komissiolle lähettämässään kahdessa viestissä hyökkääjää ”joukoksi venäläistä
sotaväkeä ja talonpoikia”. Hän arveli, että varsinainen sotaväki oli ollut kasa-
koita ja että joukon suuruus oli 150–160 miestä, kaikki hevosin liikkeellä. Mu-
kana oli ollut muutakin sotaväkeä Käkisalmen läänistä, mutta lisäksi myös Pie-
lisen alueen ja Venäjän talonpoikia.391  Kajaanin postimestari Johan Ullvik ku-
vaa puolestaan ”julmaa ja barbaarista venäläistä” kasakoiksi ja kalmukeiksi,
jotka olivat liikkeellä hevosin.392  Joukko koostui siis kaikenlaisesta väestä: ve-
näläisistä, kasakoista, kalmukeista ja osaksi myös ruotsalaisista, ja he olivat hy-
vin aseistautuneita ja liikkuivat ratsain sujuvasti paikasta toiseen.393  Kuhmo-
laiset sanomamiehet Matti Parviainen ja Juuso Piirainen tiesivät myöhemmin
tarkalleen, että venäläiset olivat lähtöisin Aunuksesta ja että aseet (”miekat,
musketit, keihäät ja muut hyvät varusteet”) oli saatu Käkisalmesta. He arvioivat
kokonaismäärän olleen liki 340 miestä, joista 200 oli jätetty Miinoan rajalle.

○ ○ ○ ○ ○ ○

388 L. Clerck puolustuskomissiolle, Korsholma 19.3.1712. RA LSF ÖL vol. 7 / FR 63; J. Ullvik
postilaitoksen päätirehtöörille, Kajaani 15.4.1712. Westrin 1903, 196–197; Tutk.kär. Palta-
mon pappilassa 2.6.1712, 641. KA rr49 / ES 2048. Toisaalla (KA rr49: 632) sanotaan, että
vihollinen olisi tullut Kajaaniin ja Paltamoon noin klo 3–4:n välillä; Kujala 1953, 141.

389 Kaj. RO 23.2.1703. KA i1 / ES 1303; Vartiainen 1980, 429.
390 Kujala 1953, 144–145.
391. L. Clerck puolustuskomissiolle, Korsholma 19.3.1712 ja Oulu 29.3.1712. RA LSF ÖL vol. 7

/ FR 63.
392 J. Ullvik postilaitoksen päätirehtöörille, Kajaani 15.4.1712. Westrin 1903, 196–197.
393 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 632, 639. KA rr49 / ES 2048.
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Loput 140 mellastivat Kajaanissa, Paltamossa ja Sotkamossa. Määrä vastaa hy-
vin Clerckin esittämää arviota joukon suuruudesta.394

Tulosuunta oli joka tapauksessa venäläisten hallinnassa olleen Käkisalmen
läänin kautta. Edellä jo kuvattiin, kuinka Kuhmon Kuhmoniemen kylässä (Kor-
pisalmella) asunut Perttu Sormunen, joka oli hyökkäystä edeltäneenä lauantai-
na 8.3. matkalla Nurmeksen kylään, sai paluumatkallaan Mujejärven kylässä
tietää ”savolaisilta”, että ”ryövärit” olivat matkalla.395  Reku Sormunen, Nur-
meksen hovin ryöstön nostattaja ja Affleckin arkkivihollinen, kiirehti Kainuu-
seen menneiden venäläisten perään ja saavuttikin heidät Maanselän Torvilan ta-
lossa Pielisjärven ja Sotkamon rajalla, jossa everstin johtamat venäläiset lepä-
sivät.396  Myös Erik Castrén kertoo, että sarkasodan aikana vihollinen tuli Käki-
salmesta.397  Kujalan mukaan vihollisosasto tuli Pielisjärven puolelta ensin Sot-
kamon pappilaan, jossa kirkkoherra oli kuollut pari viikkoa aikaisemmin, ja
seuraavaksi Nuasjärven Turunkorvaan, majuri Simon Affleckin taloon. Siellä
osasto jakaantui kahtia: toinen karautti ilmeisesti Rehjanselän jäätä pitkin Ka-
jaaniin ja toinen Paltamon kirkolle.398  Hyökkäysreitti oli suunnitelmallinen
kohdistuen juuri niihin paikkoihin, joissa Kajaanin läänin maalliset ja hengelli-
set viranomaiset asuivat ja joissa oli myös eniten ryöstösaaliiksi otettavaa omai-
suutta. Koitti saranmaksun aika, vaikka 14–18 päivää aiemmin rajavenäläiset
olivat Ruotsin puoleisen papiston ja muiden edustajien läsnäollessa antaneet va-
lallisen vakuutuksensa venäläiseen tapaan ristiä suudellen, että rauha pidettäi-
siin.399

Osasto ryösti Kajaanin tyhjäksi. Mitä se ei saanut tai ei halunnut mukaansa,
sen se tuhosi. Linnasta ammutut tykinlaukauksetkaan eivät paljoa estäneet vi-
hollista toimimasta. Venäläiset polttivat 18 taloa, suurimman osan ”köyhästä
pikkukaupungista”. Lauri Kujalan mukaan kaupungin eteläosa paloi kokonaan.
Jäljelle jäivät ainoastaan lähellä linnaa sijainneet talot, joita kosken keskellä
seissyt linna varjeli tulituksellaan.400  Vihollisarmeija vei mukanaan myös posti-
mestari Johan Ullvikin postiasiakirjat ja vähäisen omaisuuden postitorvea ja
messinkistä vaakunaa myöten.401  Venäläiset ryöstivät Kajaanin kirkon sekä
polttivat koulun ja kaupungin parhaat julkiset rakennukset. Myös torin markki-
na-aitat, joissa he itsekin tapasivat käydä kauppaa, haihtuivat tuhkana ja savuna
maaliskuiselle taivaalle.402

Samaan aikaan venäläisosastoon kuulunut joukkue tunkeutui Paltamossa,
peninkulman (n. 11 km) päässä Kajaanista, pappilaan, kruununvouti Tamme-

○ ○ ○ ○ ○ ○

394 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 639. KA rr49 / ES 2048; Kujala 1953, 140.
395 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 640–641. KA rr49 / ES 2048
396 Smo ksk. 12.8.1712–, 869. KA rr49 / ES 2048; Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712. KA rr49: 1436–

1437 / ES 2048.
397 Castrén 1754, 25–26.
398 Kujala 1953, 140–141.
399 G. Creutz kuninkaalle, lokakuu 1741. Murman 1865, 113.
400. L. Clerck puolustuskomissiolle, Korsholma 19.3.1712. RA LSF ÖL vol. 7 / FR 63; Kujala

1953, 143.
401 J. Ullvik postilaitoksen päätirehtöörille, Kajaani 15.4.1712. Westrin 1903, 196–197.
402 G. Creutz kuninkaalle, lokakuu 1741. Murman 1865, 113; Castrén 1754, 25–26; Qvist 1909,

297.
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landerin taloon Immolaan ja kirkkoon. Kruununvoudin talosta venäläiset saivat
saaliikseen toistatuhatta hopeataalaria hänen kantamiaan rahoja. He veivät
myös asiakirjat ja kaiken muun omaisuuden. Toiminta oli niin perusteellista,
että rouva ja lapset riisuttiin kokonaan ja vaatteet vietiin. Niin meneteltiin myös
Kajaanissa. Henki kuitenkin säilyi. Sitä vastoin lasten kotiopettajaa haavoitet-
tiin pahoin, mutta ketään ei viety vankina. Vouti ei ollut kotona ilmeiseksi on-
nekseen, kuten ei myöskään Paltamon rovasti. Paltamon kirkko ryöstettiin
typötyhjäksi. Kirkonkellot kuitenkin säästyivät.403

Väestökään ei saanut armoa, sillä sitä kohdeltiin julmasti ryöstäen, haavoit-
taen ja ruoskien. Kajaanissa venäläiset surmasivat tykistökersantin ja yhden
porvarin. He haavoittivat pahoin tullaria ja veivät hänen lapsensa mukanaan,
kuten tullikirjurin vaimonkin. Hyökkääjäkään ei säästynyt menetyksiltä, sillä
linnoituksesta ammutut laukaukset surmasivat kaksi venäläistä. Talonpojat sur-
masivat kaksi käsiinsä saamaa ’rapparia’.404  Näyttäisi siltä, että venäläisten vä-
kivalta ja raivo kohdistuivat suunnitelmallisesti lähinnä papistoon, siviilivirka-
kuntaan ja Kajaanin kaupunkiin. Surmatuksi tuli ensimmäisenä hyökkääjän
tielle osunut pitäjänkirjuri Jöns Berg Alasotkamon kylästä. Rovasti Erik Caja-
nuksen ylioppilaspoika Johannes, kotiopettaja Isak Björklund (myöhemmin
Turun akatemian professori) ja henkikirjuri Fredrik Arnkil pahoinpideltiin.
Vangiksi joutui 15 henkeä Affleckin taloudesta Turunkorvasta ja kappalainen
Zacharias Uhlbrandtin nuorin poika Ylisotkamon kylästä.405  Kajaanin kirkko-
herra Gabriel Cajanusta kidutettiin ja haavoitettiin.406  Erityisen pahaa aineellis-
ta tuhoa vihollinen sai aikaan Sotkamon pitäjässä, joka mennen tullen oli sen
kulkureitin varrella. Nuasjärvellä 3, Alasotkamossa 11 ja Ylisotkamossa 13 ta-
loa joutui hyökkäyksen kohteiksi. Niiden joukossa mainitaan muun muassa
kappalainen Isak Siniuksen, edesmenneen pitäjänkirjuri Jöns Bergin ja aiem-
man henkikirjoittaja Johan Norinin talot sekä kirkkoherran ja kappalainen
Zacharias Uhlbrandtin pappilat. Nykyisen Kuhmon alueella vihollistuhoja mai-
nitaan kolmesta kylästä. Katermassa vihollistoiminta kohdistui 11, Korpisal-
mella 14 ja Lentualla 9 taloon (viimeksi mainittujen joukossa oli myös sanoma-
mies Risto Kähkösen talo). Kaiken kaikkiaan aineelliset menetykset kohtasivat
61 taloutta. Tutkintapöytäkirjassa ei kuitenkaan täsmennetä, oliko kyseessä
ryöstöistä tai rakennusten polttamisesta vai kenties molemmista.407

○ ○ ○ ○ ○ ○

403 L. Clerck puolustuskomissiolle, Korsholma 19.3.1712 ja Oulu 29.3.1712. RA LSF ÖL vol. 7
/ FR 63; Jacob Falander, ”Berättelse om Österbottens öden under det långwariga Kriget ifrån
1700 til 1721”. Åbo Nya Tidningar n:o 7 / 12.2.1789.

404 L. Clerck puolustuskomissiolle, Oulu 29.3.1712. RA LSF ÖL vol. 7 / FR 63.
405 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 638–639, 641–644. KA rr49 / ES 2048. Kujala

mainitsee muutamia muitakin nimiä. Ks. Kujala 1953, 141–143. Myöhemmin Fredrik
Gotthard Arnkil toimi ensin (–1723) Kajaanin läänin ja sitten (1723–) Oulun eteläisen
kihlakunnan kruununvoutina. Halila 1984, 158; Pmo ksk. 7.8.1723–, 2183. KA rr55 / ES
2051. Uutena kruununvoutina Gustaf Rikberg; Pmo tk. 2.3. ja 4.–8.3.1728, 655–657. KA
rr58 / ES 2054 (tässä jälkimmäisessä lähteessä kuvataan Arnkilin kärsimyksiä sarkasodan
aikana).

406 ”Om Ryssens härjande i Cajana Län: utdraget af ortens Authentike Handlingar” (kirjoittajaa
ei ole mainittu). Åbo Tidning n:o 20 / 30.5.1798.

407 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 643–644. KA rr49 / ES 2048. Suuren Pohjan sodan ai-
kana Paltamon kirkko joutui kolmeen otteeseen venäläisten ryöstön kohteeksi: maaliskuussa
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Suoritettuaan tehtävänsä Kajaanissa ja Paltamossa vihollinen palasi Affleckin
Turunkorvaan. Talon isäntä itse oli käymässä Vaasassa. Alkoivat ”hurjat juo-
mingit” (wilda lustbarheter). Tuntematon kirjoittaja kuvaa vuonna 1798 niitä
seuraavasti: ”[...] med fråssande och supande, drucko skålar til sine helgons
minne; men på sit eget barbariska wis, ty wid hwarje skål mördades en fånge –
midt i calaset.”408  Venäläiset oleskelivat Sotkamossa sunnuntaihin 16.3.1712
saakka, jolloin he vetäytyivät polttaen ja ryöstäen kolmea eri tietä (Miinoa,
Maanselkä ja Vuokki) käyttäen.409

Sarkasodasta muodostui venäläisille hyvä keino uhkailla myöhemminkin.
Esimerkiksi vuonna 1748 Kainuussa pelättiin ’uutta sarkasotaa’. Kajaanin tal-
vimarkkinoilla oli tulliviranomaisten toimesta pidätetty yksi venäjänkarjalai-
nen. Häneltä oli tavattu kiellettyjä kankaita, jotka takavarikoitiin. Lähtökuvio
oli siis jokseenkin samanlainen kuin ’oikean sarkasodan’ alla. Venäläiskaup-
piaat lähtivät mielenosoituksellisesti pois karmeita uhkauksia ladellen. He ai-
koivat palata suurin joukoin marianpäivän (25.3.) aikaan, jolloin Kajaani, Sot-
kamon pappila ja muita taloja poltettaisiin ja ”monia herroja”, muun muassa
ylpeät tulliherrat, murhattaisiin. Vuoden 1712 tapahtumat elivät yhä muistissa ja
uhkaukset aiheuttivat todellista pelkoa aina maaherraa ja kenraalikuvernööriä
myöten. Toisin kuin edellisellä kerralla, uhkauksien vuoksi ryhdyttiin nyt laa-
joihin varotoimenpiteisiin: vartiointia tehostettiin, puolustussuunnitelmia laa-
dittiin, maakomppaniaa harjoitettiin ahkerasti, Kemin komppania oli valmiu-
dessa tulla rajalle ja vakoilijoita lähetettiin rajan taakse kauppiaiksi naamioi-
tuina. Sotaa ei kuitenkaan tullut, ja venäjänkarjalaiset katuivat uhkauksiaan ti-
lanteen kärjistyttyä niin kriittiseksi, että se vakavasti häiritsi rauhanomaista
vuorovaikutusta, esimerkiksi kauppaa.410  Myös vuonna 1769, kun vienalaiset
olivat murhanneet erään kainuulaisen kauppatalonpojan ja kun sen vuoksi oli
pidätetty neljä karjalaista, rajan takaa kuultiin uhkauksia, että Kajaani poltet-
taisiin, jos pidätetyt eivät pian pääsisi vapaaksi. Silloinkin pahaenteiset puheet
herättivät vakavaa levottomuutta Kajaanin läänissä.411

○ ○ ○ ○ ○ ○

1712, joulukuussa 1715 ja viimeisen kerran talvella 1716, jolloin kirkko ja kellotapuli myös
poltettiin. Kaiken menetetyn irtaimiston arvo laskettiin myöhemmin 3 942:2 kuparitaa-
lariksi. ”Specification uppå dhen Egendom. Som Fijenden Ryssen [...] af Paldamo Kyrckian
bårt tagit [...]”, Paltamo 24.9.1726. Liite R. W. von Essenin kirjeeseen KM:lle, Korsholma
26.5.1727. RA LSF ÖL vol. 9 / FR 63. Sotkamon kirkosta venäläiset veivät tavaraa 853
hopeataalarin arvosta. Joukossa oli mm. yksi kirkonkello (painoltaan kolme kippuntaa eli
510 kg) ja 29 ikkunaa. ”Uppå samptel: [...] med dhe tillhörigheter som under fijentel. tijden
af fijenden blifwit eröfwade och Kyrckian fråntagne [...]”, Sotkamo 26.9.1726. Liite R. W.
von Essenin kirjeeseen KM:lle, Korsholma 23.8.1728. RA LSF ÖL vol. 9 / FR 63.

408 ”Om Ryssens härjande i Cajana Län: utdraget af ortens Authentike Handlingar” (kirjoittajaa
ei ole mainittu). Åbo Tidning n:o 20 / 30.5.1798. ”[...] mässäillen ja ryypäten, joivat maljoja
pyhimystensä muistoksi; mutta omalla barbaarisella tavallaan, murhattiin yksi vanki joka
maljalla – kemujen keskellä.” Suomennos Jukka Kokkosen.

409 Jacob Falander, ”Berättelse om Österbottens öden under det långwariga Kriget ifrån 1700 til
1721”. Åbo Nya Tidningar n:o 7 / 12.2.1789; Kujala 1953, 141.

410 Castrén 1867, 104; Halila 1954, 400–401.
411 Halila 1954, 402.
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Jälkijättöisiä toimenpiteitä

Maaherra Lorentz Clerck sai tiedon Kajaanin läänin tapahtumista kesken kir-
konmenojen 16.3.1712. Hän kirjoitti 19.3.1712 saamistaan huonoista uutisista
puolustuskomissiolle Tukholmaan. Aluksi hän oli odottelevalla kannalla, sillä
hän saapui vasta 24.3.1712 lähemmäs tuhon tapahtumapaikkoja Ouluun.412

Hän oleskeli siellä 16 päivää, mutta ei vielä kuitenkaan uskaltanut mennä Ka-
jaaniin. Hän pysytteli Oulussa ehkä siksi, että venäläiset olivat uhanneet myös
sitä kostotoimilla. Eikä syyttä, sillä sarkaerän kätköpaikan tulliviranomaisille
kielinyt Jacob Estlander kuului kaupungin porvareihin. Aksiisioikeutta helmi-
kuussa 1712 johtanut tullitarkastaja Bergström oli luultavasti myös sieltä, sillä
venäläiset syyttivät muutamia oululaisia avustamisesta mainitussa oikeuden is-
tunnossa. Niinpä, kun pikalähetti toi sanan venäläisten Kajaanin seudulla toi-
meenpanemasta hävityksestä, Oulussa ryhdyttiin kovalla kiireellä varustautu-
maan. Kaupunkilaiset kutsuttiin rummunlyönnillä kokoon, ja kaupungin ase-
kuntoinen väestö sai seistä kolme vuorokautta varuillaan, kunnes saatiin tieto
vihollisen poistumisesta Kajaanista. Maaherra Clerck ryhtyi järjestämään raja-
seudun puolustusta. Kajaanin linna varustettiin muutaman kuukauden muonalla
60 miestä varten ja rajalle asetettiin vartijat. Myös vanhat hyökkäysurat, Ii-,
Oulu- ja Kemijoki, saivat vartiostot ja jokiin laitettiin paalutuksia ja tokeita vi-
hollisen liikkumisen estämiseksi.413

Sotkamon ja Paltamon pitäjät oli maanpuolustusvelvollisuutensa mukaan
kutsuttu koolle heti hyökkäyksen tapahtuessa, mutta lähinnä tuloksetta, sillä
alueen laajuuden vuoksi väkeä ei saatu riittävän nopeasti koolle. Kajaanin lää-
nin komppanian 150 miestä jaettiin kolmeen paikkaan: osa Kajaanin linnaan,
osa Kajaanin kaupunkiin ja loput tärkeimmissä paikoissa olleisiin rajavartio-
paikkoihin. Uuden mahdollisen hyökkäyksen murtokohdan arviointi ja siten
rajavartioinnin järkevä järjestäminen olivat kuitenkin vaikea tehtävä, sillä yli 50
peninkulmaisella (n. 300 km, kun kyse oli todennäköisesti vanhasta penin-
kulmasta) rajalla vihollinen pystyi tulemaan, mistä vain halusi. Maaherra rau-
hoitteli puolustuskomissiota sillä, että kevään ollessa käsillä kaikki ratkeaisi
kuin itsestään: kelirikon vuoksi uusi hyökkäys olisi erittäin hankala suorittaa.
Kihlakunnantuomari Ekenbohm oli kutsunut lähimpien pitäjien väkeä kokoon
Oulujärven Säräisniemelle, jossa sijaitsi tärkeä kolmelle suunnalle (Oulu ja
Pohjanlahden rannikko, Savo ja Kainuu) johtanut teiden yhtymäkohta. Tie-
dustelijoita oli joka kolkalla ja talonpoikainen nostoväki liikekannalla. Valitet-
tava puute oli se, ettei ollut yhtään upseeria johtamaan talonpoikia. Aiemmin
tehtävässä toimineet vanhat, palveluksesta eronneet miehet olivat jo kuolleet.414

○ ○ ○ ○ ○ ○

412 L. Clerck puolustuskomissiolle, Korsholma 19.3.1712 ja Oulu 29.3.1712. RA LSF ÖL vol. 7
/ FR 63; Kujala 1953, 151–152.

413 L. Clerck puolustuskomissiolle, Oulu 29.3.1712 ja Korsholma 17.4.1712. RA LSF ÖL vol. 7
/ FR 63; Jacob Falander, ”Berättelse om Österbottens öden under det långwariga Kriget ifrån
1700 til 1721”. Åbo Nya Tidningar n:o 7 / 12.2.1789; Virkkunen 1953, 628–630.

414 L. Clerck puolustuskomissiolle, Oulu 29.3.1712. RA LSF ÖL vol. 7 / FR 63; (julkaistuna)
Murman 1865, 65–67; Kujala 1953, 147–157.
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Heti samana päivänä, kun maaherra Clerckin ensimmäinen viesti oli saapu-
nut 5.4.1712, puolustuskomissio antoi määräyksen tutkinnan pitämisestä. Ky-
symyksenä oli, miksi rajarauha oli rikkoutunut ja vihollinen yllättäen hyökän-
nyt 13.3.1712. Clerck välitti tutkintamääräyksen 25.4. tapahtumapaikalle Ka-
jaanin lääniin. Verestäviä haavoja alettiin aukoa 2.6.1712 Paltamon pappilassa
pidetyillä tutkintakäräjillä Paltamon ja Sotkamon papiston, voudin, nimis-
miesten, lautamiesten ja Kajaanin porvareiden ollessa läsnä.415  Clerck lähetti
27.6. puolustuskomissiolle 15-sivuisen tutkintapöytäkirjan ja saatekirjeen resi-
denssipaikastaan Korsholmasta. Lähetys saapui perille 11.7. 1712, mutta esitel-
tiin komissiossa vasta 6.9.416

Tutkinnassa oltiin yksimielisiä siitä, miksi oli käynyt niin kuin oli käynyt.
Kruununvouti Tammelanderilla ja useilla muilla oli asiasta selvä käsitys: venä-
läisille aiheutettu vääryys eli tullatun tavaran takavarikointi oli ainoa syy raja-
rauhan rikkoutumiseen. Venäläiskauppiaat olivatkin uhanneet, että jos sarkaa ei
luovutettaisi heille takaisin, niin siitä seuraisi ”pahankurista melskettä”.417  Tam-
melander ilmoitti, ettei takavarikointia olisi koskaan suoritettu, jos hän olisi ol-
lut terve silloin, kun onneton toimenpide tehtiin. Hän oli ollut vaikean sairauden
kourissa enimmäkseen koko kesän ja syksyn 1711.418  Kolme päivää venäläisten
vankina ollut kuhmolainen Olli Pääkkönen oli vapautuessaan saanut selvästi
kuulla joukon johtajilta, everstiltä, majurilta ja useilta muilta upseereilta, että
hyökkäyksen nimenomaisena syynä oli sarka. Venäläisupseerit olivat pyytäneet
ilmoittamaan sen seudun viranomaisille.419

Kauppavenäläinen Hilippa Simonpoika näyttäytyi sarkasodan aikana selvästi
’kymmenkertaista saatavaansa perimässä’. Kruununvouti Tammelanderin vai-
mo Elisabeth Gråå oli nähnyt hänet ryövärien joukossa täysin varmasti ja
luotettavasti. Kun venäläiset olivat tulleet kruununvoudin taloon Immolaan var-
hain aamulla 13. maaliskuuta, Hilippa oli astunut sisään kaikkein ensimmäise-
nä. Hilippa oli ottanut hopeisen pikarin ja kiskonut sitten rouvan sormesta kul-
tasormuksen. Kun rouva oli pyytänyt, ettei häneen kajottaisi (tarkoittaen toden-
näköisesti seksuaalista väkivaltaa), Hilippa oli käskenyt häntä menemään mat-
koihinsa. Hilippa vältteli selvästi äärimmäisiä otteita, kun kyse oli Kajaanin lää-

○ ○ ○ ○ ○ ○

415 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 631–649. KA rr49 / ES 2048; Kujala 1953, 172.
416 L. Clerck puolustuskomissiolle, Korsholma 27.6.1712. RA LSF ÖL vol. 7 / FR 63; Kujala

1953, 176. Sarkasotaa on kuvattu myös seuraavissa tutkimuksissa: Castrén 1867, 58–64;
Ignatius 1861, 135–144; Kujala 1953, 137–147; Vartiainen 1980, 430–435. Mainittua episo-
dia koskevista lähdejulkaisuista on mainittava seuraavat. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen julkaisi
2.6.1712 suoritetun tutkinnan pöytäkirjan kokonaisuudessaan (Koskinen 1865, 265–275
[n:o 180]). Hän käytti Ruotsin valtionarkistossa olevaa kappaletta (maaherra Clerckin puo-
lustuskomissiolle lähettämää pöytäkirjaotetta), mutta vertasi sitä silloisessa Vaasan hovi-
oikeuden arkistossa olleeseen renovoituun tuomiokirjaan, jossa on mukana myös Hilippaa
koskeva jälkinäytös. Murman (1865, 68–77) puolestaan julkaisi tutkintapöytäkirjan Ruotsin
valtionarkistossa olevan kappaleen mukaan ’ilman Hilippaa’.

417 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 634. KA rr49 / ES 2048. Sodan alkusyy, sarka,
vakiintui myös sodan nimeksi ”sarkasota” / ”kangassota”. Ks. esim. Castrén 1754, 72–73;
Jacob Falander, ”Berättelse om Österbottens öden under det långwariga Kriget ifrån 1700 til
1721”. Åbo Nya Tidningar n:o 7 / 12.2.1789. ”[...] af Ryssen kallade Sarca Sota (Kangas
Sota)”.

418 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 636. KA rr49 / ES 2048.
419 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 639. KA rr49 / ES 2048.
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nin korkeimman viranomaisen vaimosta, mutta vei kuitenkin kaiken arvok-
kaimman omaisuuden. Rouvan ja lasten piti paeta alastomina venäläisen ”hir-
muista käytöstä”. Kruununvouti itse oli poissa venäläisten tullessa Immo-
laan.420  Myös sanomamiehenä toimineella Risto Kähkösellä oli selvä havainto
Hilipan mukana olosta sarkasodassa. Hän oli omin silmin nähnyt, kuinka
Hilippa astui Kajaanissa tullari Johan Hoffrenin sänkykamariin ”nurja turkki
päällään”, koppasi heti hopeisen lippaan ja aikoi sitten ampua pistooleillaan,
mutta lähtikin sitten yllättäen pois. Kyse oli ilmeisesti jonkinlaisesta ’teatterista’
pelottelumielessä. Kähköseltä Hilippa riisti paidassa olleen hopeasoljen.421

Harjoittamastaan rosvoilusta huolimatta Hilippa toimi melko lailla varovaisesti.
Se ei ollut sattumaa.

Hilippa – ”aivan lentäväinen mies”

Kun sarkasodan taustaa ja tapahtumia ruotinut istunto oli päätetty, mutta ennen
kuin oikeus oli ehtinyt vielä hajaantua, majuri Affleck saapui noin klo 18 pai-
kalle. Hän kertoi, kuinka tutkinnan aikana kaksi venäläistä, Hilippa Simonpoika
ja Teppana Tiivanainen, siis kaksi sarkasodan keskeistä hahmoa, oli rohjennut
tulla paikan päälle Paltamoon rajarauhan vahvistamisen varjolla, vaikka maa-
herra oli vasta äskettäin antanut yleisen kiellon, ettei kenelläkään venäläisellä
olisi lupa tulla Ruotsin alueelle. Kielto oli julistettu läänin kaikissa seurakunnis-
sa. Sen vuoksi Affleck oli antanut panna venäläiset arestiin ja asettanut vahvan
vahdin (kapteeni, kaksi aliupseeria ja 24 sotamiestä). Siitä huolimatta Hilippa
oli keinotellut itsensä pakoon, vieläpä petoksellisesti varusmestari Jaakko Pe-
kanpoika Pääkkösen avustamana. Myös Pääkkönen oli yrittänyt lähteä pakoon,
mutta nimismies Daniel Cajanus oli ottanut hänet heti kiinni. Virkaintoinen ma-
juri Affleck vaati varusmestarille rangaistusta petoksellisesta menettelystä
”suurta kuningasta ja isänmaata kohtaan”. Ankaran rangaistuksen tuli toimia
pelotuksena muille maanpetturuutta hautoneille.422

Pääkkönen myönsi, että häntä ”oli kohdannut suuri onnettomuus”, mutta
kiisti kovasti, että hänellä olisi ollut salajuoni venäläisen kanssa. Hän kertoi
yksinkertaisuudessaan päästäneensä Hilipan ulos tarpeilleen, kun tämä oli vaa-
tinut sitä tiukasti. Kun Hilippa oli sitten päässyt pihamaalle kruununvoudin ta-
lon kamarista, jossa hän oli ollut vangittuna oikean vankihuoneen puuttuessa,
hän oli heti häipynyt tiehensä karjapihan vastaisen veräjän kautta. Pääkkönen ei
saavuttanut häntä enää, etenkin kun Hilippa oli ”aivan lentäväinen mies” (en

alldehles flygande Karl). Pääkkönen väitti myös, ettei hän ennättänyt nähdä,
minne Hilippa meni. Pääkkönen luonnollisesti pyysi, että rikkomusta katsottai-
siin lieventävien asianhaarojen valossa.423

○ ○ ○ ○ ○ ○

420 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 639–640. KA rr49 / ES 2048.
421 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 637–638. KA rr49 / ES 2048. ”med een afwig

Pälss”.
422 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 645–646. KA rr49 / ES 2048. Ko. tapauksesta myös

Koistinen 1910, 93–97. Se sisältää mm. suomennoksen tuomiokirjasta koskien Hilippaa ja
hänen karkaamistaan.

423 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 646–647. KA rr49 / ES 2048.
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Affleckin todistajat puhuivat kuitenkin omaa kieltään salaisen yhteisymmär-
ryksen olemassaolosta Pääkkösen ja Hilipan välillä. Sotilas Heikki Heikinpoika
Räkkänen todisti valallisesti, että Pääkkönen oli mennyt kahdestaan Hilipan
kanssa ulos ja että jälkimmäinen oli ollut enimmäkseen riisuuntunut (elettiin
kesäkuun alkupäiviä). Pääkköseltä oli silloin kysytty, kuinka hän uskalsi mennä
yksin vangin kanssa ulos, etenkin kun venäläinen oli jo vähää aiemmin ollut
ulkona. Pääkkönen oli mennyt menojaan sanaakaan sanomatta. Vartioston pääl-
likkö, maakapteeni Johan Grabbe, oli sisällä tupakkaa poltellen, mutta ei ollen-
kaan tiennyt Hilipan liikkeistä ennen kuin tämä oli jo poissa Pääkkösen kanssa.
Grabbe sai nuhteet, ettei hän ollut tarkemmin pitänyt silmällä vartiointia. Myös
sotilas Erkki Niilonpoika Meriläisellä oli kerrottavaa. Hän oli kuullut sotilas
Räkkäsen kysyvän Pääkköseltä sitä, miten tämä uskalsi mennä yksin venäläisen
kanssa ulos. Meriläinen oli asettanut miekkansa oven eteen estääkseen varus-
mestaria ja vankia lähtemästä, mutta antoi sitten heidän kuitenkin mennä Pääk-
kösen omalla vastuulla. Kulkujärjestyskin oli ollut outo: ensin Hilippa ja sitten
Pääkkönen perässä. Pihamaalla sijainneen vartiopaikan kautta vanki ja vartija
astelivat karjapihan veräjälle ja sitten karkuun kenenkään sen suuremmin estä-
mättä. Menettelystä oli sovittu jo aiemmin päivällä, kuten eteisessä ulkovahtina
toimineen sotilaan Paavo Paavonpoika Virkkusen todistajalausunnosta voi pää-
tellä. Pääkkönen oli ollut Hilipan kanssa pihamaalla puolenpäivän aikaan
karkaamispäivänä. He olivat istuneet ja tupakoineet multiaisella saunan vieres-
sä jutellen samalla keskenään. Pääkkönen kiisti, että hänellä olisi ollut sopima-
tonta puhetta tai salajuonia venäläisen kanssa. Hän ei kuitenkaan paljastanut
sitä, mitä oli puhunut Hilipan kanssa tupakoidessaan.424

Pääkkösen menettely tuntuu erittäin oudolta, kun sitä tarkastelee hänen ase-
maansa vasten. Rovasti Erik Cajanus, vouti ja nimismies sekä useat muut antoi-
vat hänestä hyvän mainetodistuksen. Pääkköstä ei koskaan aiemmin oltu tavattu
mistään ”pahoista elkeistä”, vaan hän oli ollut aina rauhallinen ja rehti talonpoi-
ka. Hän oli myös varakas mies ja Kajaanin läänin talonpoikaisen sotaväen va-
rusmestari. Hän asui kahdeksasosa manttaalin perintötilalla Paltamon Mies-
lahden kylässä Oulujärven rannalla. Alioikeuden jäsenten yksimielisen äänes-
tyksen jälkeen hänet tuomittiin vuoden 1683 sota-artiklojen (24. luku, 141. ar-
tikla) nojalla kärsimään saman rangaistuksen kuin Hilippa Simonpojan piti.
Pääkkösen oli määrä menettää henkensä, kunniansa ja omaisuutensa, koska va-
lalla kuultujen todistajien kautta oli selvästi näytetty toteen, että hän oli petol-
lisesti ja salaa vienyt venäläisvangin vankeudesta ulos, niin että tämä pääsi pa-
koon. Tuomio kuitenkin alistettiin hovioikeuden tarkastettavaksi.425

Pääkkösen menettelyyn sisältyy monia merkillisyyksiä. Jo Lauri Kujala arve-
li aikanaan, ettei Hilippa Simonpojan ja Teppana Tiivanaisen saapuminen kes-
kelle sarkasodan syiden ja tapahtumien tutkintaa ollut kaikille edes yllätys.426

○ ○ ○ ○ ○ ○

424 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 647–648. KA rr49 / ES 2048.
425 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 648–649. KA rr49 / ES 2048. ”een bemedlat och

förmögen Karl”.
426 Kujala 1953, 174.
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Ainoa henkilö, joka selvästi nosti suuren porun tapauksesta, oli majuri Simon
Affleck, virassaan uusi, kenties nousukasmainen ja virkaintoinen mies sekä yli-
päätään melko uusi henkilö paikallisissa piireissä. Venäläisten saapuminen var-
masti nostatti aidosti hänen vihantunteensa ottaen huomioon hänen suuret hen-
kilökohtaiset menetyksensä sarkasodan aikana. Venäläiset olivat vanginneet ja
vieneet mukanaan hänen vaimonsa, seitsemän lasta ja muita talouden jäseniä
yhteensä 15 henkeä. Lisäksi vihollinen oli ryöstänyt kaiken hänen omaisuuten-
sa. Hyökkääjät olivat kuitenkin jättäneet polttamatta hänen hyvin rakennetun
talonsa Kajaanissa, mutta heti kun vihollinen oli poistunut paikalta, Kajaanin
linnan komendantti Silverbagge oli antanut polttaa sen kaikkine sisällä olleine
kauniine tavaroineen ja asiakirjoineen.427  Seikka viittaa selvästi siihen, etteivät
kaikki paikalliset virkamiehet suhtautuneet hänen läsnäoloonsa erityisen myö-
tämielisesti. Paikallisten viranomaisten äänenpainoja ei sitä vastoin esiinny Hi-
lippaa koskevan episodin riveillä. Sanalla sanoen tapauksesta saa sen vaikutel-
man, että vain ja ainoastaan Affleck oli täysin yllättynyt venäläisten saapumi-
sesta.

Minkä vuoksi Hilippa ja Teppana tulivat tutkintapaikalle? Todennäköisesti he
olivat juuri sen vuoksi, mitä väittivätkin: tunnustelemassa tai peräti solmimassa
rajarauhaa. He olivat kauppiaita (ilmeisesti suuria ja tärkeitä sellaisia), niin että
heillä oli jo kova halu ja intressi päästä aloittamaan uudelleen sarkasodan kes-
keyttämä kaupankäynti. Rajanaapurukset olivatkin vahvassa taloudellisessa
riippuvuussuhteessa toisiinsa nähden. Venäjän Karjalaan kohdistui myös vaka-
va uhka hävitysretkestä, kuten vuonna 1709 oli tapahtunut samankaltaisissa
olosuhteissa venäläisten rosboinikkojen hävitettyä ja ryöstettyä Kainuun puo-
leisia rajakyliä. Hilipalla ja Teppanalla oli luultavasti myös halu selittää sarka-
sotaan johtaneita tapahtumia omalta kannaltaan. Silti he olivat suuressa vaaras-
sa, suorastaan hengenvaarassa, tullessaan vihollismaahan keskelle käräjiä, soti-
laita ja virkamiehiä! Lauri Kujala arvelee, että Venäjän puolelle olisi saapunut
kutsu tulla solmimaan rajarauha uudelleen.428  Niin ilmeisesti oli, kun Hilippa ja
Teppana tiesivät tulla juuri oikeaan aikaan Paltamon pappilaan, jossa tutkinta-
käräjiä istuttiin parasta aikaa. Kun miehet sitten vangittiin sisäpiiriin kuulumat-
toman Affleckin toimesta, Hilippa päästettiin menemään – kenties siksi, etteivät
asiat mutkistuisi entisestään. Mutta miten Teppanan kävi, ei ole tietoa. Hän tuli
tutkintaan ja hänet vangittiin, mutta muuta hänestä ei kerrota tutkintapöytäkir-
jassa.

Pääkkösestä tuli joka tapauksessa kärsijä. Mutta miksi hän auttoi Hilipan pa-
koon? Hänen oma selityksensä, yksinkertaisuus, ajattelemattomuus, tuntuu se-

○ ○ ○ ○ ○ ○

427 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 641–642. KA rr49 / ES 2048; Ylim. kär. Kaj.
29.12.1712, 1421, 1428. KA rr49 / ES 2048. Muutama vuosi rauhan jälkeen todettiin, ettei
Affleckin rouvasta oltu saatu mitään tietoa sen jälkeen, kun vihollinen oli vuonna 1712 vie-
nyt hänet vankina pois. Smo ksk. 12.–14.8.1725, 1641. KA rr57 / ES 2054. Rouvaa, Anna
Härkepæaa, muisteltiin myöhemmin ”kunnialliseksi ja kauniiksi naiseksi”. ”Om Ryssens
härjande i Cajana Län: utdraget af ortens Authentike Handlingar” (kirjoittajaa ei ole mainit-
tu). Åbo Tidning n:o 20 / 30.5.1798.

428 Kujala 1953, 174.
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pitetyltä. Jos ajattelee taloudellista hyötyä, että hän olisi saanut Hilipalta lu-
pauksia lahjuksista, niin Pääkkönen oli jo ennestään varakas ja arvostettu mies
yhteisössään. Ylipäätään mitä hyötyä lahjuksista olisi ollut, kun hänestä tuli
maanpetturi kotimaassaan? Minne hän loppujen lopuksi olisi mennyt lainsuo-
jattomana? Kajaanin läänin talonpoikien ja ylimmän virkakunnan rauhanhalu
oli todennäköisesti niin suuri, että rajarauha haluttiin saada pian voimaan ja että
Pääkkönen toimi sen hyväksi yhteistuumassa muiden kanssa Affleckia lukuun
ottamatta. Rajan jatkuva vartiointi kävi kaikin puolin raskaaksi, sillä venäläis-
ten tavaratoimitukset (esimerkiksi suolan osalta) olivat keskeytyksissä ja kaikis-
ta epävarmuustekijöistä huolimatta rajarauha antoi silti turvallisuustakeen alu-
een väestölle. Siten kaikkien intressinä oli rajarauhan uudelleen pystyttäminen
mahdollisimman nopeasti.

Myös yksi seikka, jota aiemmin ei ole huomioitu, puhuu sen puolesta, ettei
Pääkkönen toiminut yksin. Elokuussa 1712 Affleck kertoi Sotkamon käräjillä,
että Kajaanin linnan komendantti Silverbagge oli omin päin päästänyt Pääkkö-
sen vapaaksi heti sen jälkeen, kun tälle oli julistettu tuomio! Affleck vaati Sil-
verbaggelle asianmukaista rangaistusta niin siitä kuin useista muista omaval-
taisuuksista (muun muassa hänen talonsa polttamisesta tavaroineen Kajaanis-
sa).429  Kuolemaantuomittu Jaakko Pääkkönen päätti päivänsä vapaalla jalalla
muutama vuosi sarkasodan jälkeen. Hän makasi talvella 1716–1717 sairasvuo-
teellaan Paltamon Mieslahdessa. Venäläinen Iivana, joka oli karannut muutama
vuosi aiemmin Venäjän armeijasta ja liittynyt sitten kapteeni Lauri Kärjen (Kär-
kisudd) jalkarakuunoihin, käsitteli Pääkkösen niin, niin että tämä kuoli kolmen
päivän päästä pahoinpitelyn jälkeen.430  Venäläiset koituivat monella tapaa
Pääkkösen kohtaloksi.

Hilippa Simonpoika on todellinen historiallinen henkilö, jonka ympärille on
kutoutunut laajalti tunnettu kansantarinoiden joukko Pohjois-Karjalassa (Liek-
sa, Nurmes ja Valtimo) ja Kainuussa (Kuhmo, Sotkamo). Hilipasta kertoo myös
K. A. Castrén vuonna 1867. Castrénin mukaan Hilippa oli ”mainio sissi”, joka
asui Kuhmon Lentualla. Asuinpaikkaa koskeva tieto ei kylläkään pidä paikkan-
sa, mutta muuten Castrénin muistiinmerkitsemä tarina on mielenkiintoinen. Sen
kulku on seuraava: Oulujärveläiset ajavat Hilippaa takaa – ei tavoiteta – Hilippa
ehtii kotiinsa ja kehuu urotöillään – emäntä lämmittää saunan, jonne Hilippa
menee – takaa-ajajat tulevat ja menevät saunalle – Hilippa laittaa kuumaa poroa
housuihinsa ja hosuu niillä ympäriinsä – tuhka menee ahdistajain silmiin ja Hi-
lippa pääsee karkuun – pötkii pakoon suksin – takaa-ajajat saavat hänet kiinni ja
tappavat metsään – menevät ”Hilppanaisen” kotiin ja vaativat emännältä Hili-
pan tuomia saaliita ja muuta omaisuutta – sanovat Hilipan kuolleen – emäntä ei
usko ja sanoo luottaen miehensä sukkeluuteen suksilla ”Ei oo Hilpan hiihtänyt-
tä, Suomen maassa suuressa” (Olli Koistisen versiossa: ”Ei ole Hilipan hiihtä-
nyttä, eikä kallopään kaatanutta”) – kun näytetään Hilipan lakkia, emäntä ei us-
ko vieläkään, vaan toteaa ”Saapukka johonni saapi, Kintas tielle kirpoaapi, Hil-

○ ○ ○ ○ ○ ○

429 Smo ksk. 12.8.1712–, 862. KA rr49 / ES 2048.
430 Ylim. kihlak. kär. 16.–18.7.1717, 6. KA rr50 / ES 2048.



T U R V A L L I S U U T T A  A L H A A L T A  K Ä S I N           171

peältä hiihtäjältä” – uskoo vasta sitten, kun näkee Hilippansa veitsen.431  Tarinan
kulku on pääpiirteissään näin, mutta yksityiskohdissa esiintyy muunnosten kes-
ken pieniä eroja. Myös monista Kalmoniemistä ja -saarista löydetyt ihmisluut
on usein vanhan kansan keskuudessa liitetty Hilippa-tarinaan siten, että suoma-
laiset (savolaiset tai kainuulaiset) lopulta yllättävät Hilipan rosvonpesästään
salojärven rannalla, hänet surmataan ja haudataan sinne.432

Yhtymäkohta historiallisen hahmon ja kansanperinteen Hilipan välillä on se,
että todellakin oli olemassa Hilippa Simonpoika, kauppavenäläinen, joka oli
yksi sarkasodan keskeisistä hahmoista. Toinen seikka, jossa eletty todellisuus ja
perimätieto yhdistyvät, on se, että Hilippa oli todellisuudessa ”aivan lentävä
mies”, siis nopea, sukkela. Mutta miten tarinat saivat alkunsa? Kuten Koistinen
toteaa, sarkasota kosketti laajoja alueita Itä-Suomessa ja Kainuussa. Oli luon-
nollista, että tapahtumien primus motor herätti aikalaisissaan mielenkiintoa laa-
jalla alueella. Kun tähän lisätään vielä se, että Hilippa pääsi hämärissä olosuh-
teissa karkuun vihatun Affleckin kynsistä, hänen hahmonsa sai osakseen entistä
enemmän myyttistä ulottuvuutta ja huomiota. Hilippa jäi elämään kansanmuis-
tissa ihmeellisenä, tarunhohtoisena karkulaisena. Hänen nimensä alettiin liittää
myös aiempiin ja myöhempiin sota- ja vainoaikoihin yleensä. Varmaan myös
hänen aikalaisissaan herätti ihmetystä se, kuinka hän ensin kävi ’rappaamassa’
Kainuussa ja tuli sitten ’muina miehinä’ hieromaan rajarauhaa.

* * *

Vaikka Hilippa ja hänen kumppaninsa Teppana olivat saapuneet Paltamoon ke-
säkuun alussa 1712 vahvistaakseen uudelleen Kajaanin läänin ja Venäjän Karja-
lan välisen rajarauhan, niin sen solmimisesta päästiin sopuun vasta noin kah-
deksan kuukautta myöhemmin. Helmikuussa 1713 maaherra Clerck ilmoitti
puolustuskomissiolle Tukholmaan, että rajarauhasta oli päätetty ”entiseen ta-
paan” rajavenäläisten kanssa. Puolustuskomissio oli jo hoputtanut Clerckiä, että
hänen oli palautettava rajarauha mitä pikimmin. Saadessaan 6.9.1712 Clerckin
lähettämän tutkintapöytäkirjan komissio oli antamassaan vastauksessa moitti-
nut häntä siitä, että rajarauhaa oli ylipäätään vaalittu huonosti. Venäläisille oli
annettu selvä syy ja tilaisuus rajarauhan rikkomiseen harjoittamalla vääryyttä ja
vilppiä kaupanteossa. Clerckin oli ryhdyttävä toimenpiteisiin niin syyllisten
edesvastuuseen saattamiseksi ja rankaisemiseksi kuin rajarauhan palauttami-
seksi uudelleen.433

Kainuun puolelta rajarauhaneuvotteluja kävivät Paltamon rovasti Erik
Cajanus ja kruununvouti Johan Tammelander, jotka ennen sarkasodan syttymis-
tä olivat voimakkaasti vedonneet takavarikoidun sarkaerän palauttamisen puo-
lesta. Rauhan palauttaminen tapahtui siis niiden voimin, joiden käsissä maalli-
nen ja hengellinen hallinto paikallisesti lepäsivät ja joiden välityksellä paikalli-

○ ○ ○ ○ ○ ○

431 Castrén 1867, 12–13 (nootti 1); Koistinen 1910, 93–97.
432 Mönkkönen 2001, 47–48 (huom. kartta Hilippa-tarinoiden levinneisyydestä).
433 Kujala 1953, 176–177.
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set hankkeet linkittyivät osaksi suurempaa kuviota vallanpitäjien toivomalla ta-
valla. Cajanus ja Tammelander valikoituivat tehtävään luultavasti myös sen
vuoksi, että juuri heihin uskottiin ja luotettiin eniten rajan takana. Rajarauhan
uudelleen solmimisen jälkeen positiiviset vaikutukset alkoivat näkyä heti. Tal-
ven 1712–1713 aikana rajavenäläiset ryhtyivät käymään keskeytyksissä ollutta
kauppaansa Kainuun rajatalonpoikien kanssa tuoden mukanaan tuiki tarpeelli-
sia tuotteita, muun muassa huomattavan määrän suolaa. Venäläisten asennetta
kuvaa hyvin Clerckin toteamus, että he olivat olleet hyvin innokkaita normali-
soimaan suhteet.434

Kosto elää

Joissakin yhteyksissä puhuttiin, että sarkasodan aikana Pielisjärveltä olisi liitty-
nyt väkeä venäläisten joukkoon ja että siellä olisi kehotettu kostamaan Aff-
leckille. Maaherra Clerck kuvaa puolustuskomissiolle lähettämässään seikka-
peräisessä kirjeessä, että mukana oli ollut talonpoikia Pielisen alueelta ja Venä-
jältä.435  Hän ei kuitenkaan kerro siitä lähemmin, eikä myöskään ilmoita tiedon
alkuperää. Väitettä on siten mahdotonta osoittaa todeksi. Ainakaan sodan syitä
ja tapahtumia käsittelevässä tutkintapöytäkirjassa ei kerrota mitään Pielisjärven
asukkaiden osallistumisesta venäläisten rinnalla Kajaanin lääniin kohdistunei-
siin iskuihin. Toisaalta samassa lähteessä kylläkin puhutaan, että venäläisjouk-
ko koostui kaikenlaisesta väestä: venäläisistä, kasakoista, kalmukeista ja osaksi
ruotsalaisista, jotka olivat hyvin aseistautuneita.436  Kuhmolaiset sanomamiehet
Matti Parviainen ja Juuso Piirainen puolestaan todistivat, että hyökkääjät olivat
olleet enimmäkseen ratsumiehiä, hyvin harjoitettua sotaväkeä, kuten kasakoita,
kalmukkeja, ruotsalaisia ja venäläisiä.437  Siitä, olivatko ”ruotsalaiset” juuri
Affleckille kostamaan lähteneitä Pielisjärven asukkaita tai kenties sotilaskarku-
reita, ei voi sanoa mitään varmaa. Jos pielisjärveläisiä olisi ollut mukana retkel-
lä, niin he olisivat kostaneet Affleckille luultavasti polttamalla hänen Turunkor-
van tilansa. Sarkasodan yhteydessä nousee kylläkin yksi hahmo esiin Nurmek-
sen alueelta.

Venäläisosaston mennessä kohti Kajaanin lääniä Reku Sormunen kiiruhti sen
perään. Hänen onnistuikin saavuttaa se Maanselän Torvilan talossa Pielisjärven
ja Sotkamon rajalla, jossa venäläiset lepäsivät. Hän toivotti heille onnea ja lah-
joitti venäläiseverstille hopealusikan. Saamansa suopean vastaanoton huumaa-
mana hän meni kahden lyödyn ja piinatun Affleckin veronkantokirjurin luokse
nauraen ja ivaten vangittuja. Se oli liikaa jo venäläisellekin. Sormusta lyötiin
siitä hyvästä patukalla ja piiskattiin.438

○ ○ ○ ○ ○ ○

434 L. Clerck neuvostolle, Kalajoen nimismiehen talo 9.2.1713. RA LSF ÖL vol. 8 / FR 63.
435 L. Clerck puolustuskomissiolle, Oulu 29.3.1712. RA LSF ÖL vol. 7 / FR 63.
436 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 632. KA rr49 / ES 2048.
437 Tutk.kär. Paltamon pappilassa 2.6.1712, 639. KA rr49 / ES 2048; Kujala 1953, 140.
438 Smo ksk. 12.8.1712–, 869. KA rr49 / ES 2048; Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1436–1437.  KA

rr49 / ES 2048.
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Maaliskuun lopulla 1712, pian sarkasodan jälkeen,  Affleck kokosi Kajaanin
läänin sotilaita ja talonpoikia yhteen. Tavoitteena oli hajottaa Pielisjärvelle ke-
rääntynyt suuri talonpoikaisjoukko. Luultavaa on, ettei sellaista todellisuudessa
edes ollut, vaan että Affleck pyrki keräämään niin verosaataviaan kuin Nurmek-
sen hovin ryöstön yhteydessä häneltä rosvottua omaisuutta. Myös syyllisten
rankaiseminen luultavasti kangasteli hänen mielessään. Maaherra Clerck kielsi
kuitenkin seurausten pelossa Affleckia ryhtymästä varsinaisiin hyökkäystoi-
miin, mutta kieltokirje ei ennättänyt perille ennen tämän lähtöä.439  Affleck eteni
miehineen Nurmekseen saakka, jossa pääpukari Reku Sormunen vangittiin ja
tuotiin Kainuuseen käräjille.440  Toista Nurmeksen kapinan 1710 nokkamiestä,
Sippo Nevalaista, ei saatu vangittua, eikä häntä vastaan juurikaan ollut todistei-
ta. Todistajien hankkiminen vihollisen hallussa olleelta alueelta oli erittäin vaa-
rallista ja hankalaa. Vankeudessa ollessaan Sormunen nautti Kajaanissa suuria
vapauksia Affleckille suureksi mieliharmiksi.441  Miten Sormusen ja Nevalaisen
loppujen lopuksi kävi, ei ole tietoa. Heistä kertovat jäljet päättyvät joulukuun lo-
pulla 1712 pidettyihin tutkintakäräjiin, joista asia siirtyi hovioikeuteen.442

* * *

Sodan jatkuessa Kainuu ei joutunut venäläishallinnon alaisuuteen. Vaikka venä-
läiset valtasivat Kajaanin linnan helmikuussa 1716, he eivät siitä huolimatta on-
nistuneet saamaan aluetta täydellisesti valvontaansa. Kainuu oli oikeastaan ei-
kenenkään maata, joka jäi virkakunnan hylkäämäksi alueeksi.443  Myös Affleck
kaikkosi joksikin aikaa muuanne turvaan. Erään tiedon mukaan hän olisi oles-
kellut Skellefteåssa Ruotsin Länsipohjassa, jossa myös Enberg ja Suomesta ve-
täytyneen armeijan rippeet olivat.444

Venäjän Karjalan ja Kajaanin läänin rajarauha rakoili pahoin vuonna 1718
asukkaiden rauhantahdosta huolimatta. Majuri Salomon Enbergin445  johtama
sissijoukko teki maalis–huhtikuun vaihteessa 1718 muonan puutteessaan 22
päivän mittaisen ryöstöretken Venäjän Karjalan suuriin kyliin, muun muassa
Kivijärvelle, Vuokkiniemelle, Uhtualle, Suopasalmelle ja Jyskyjärvelle.446  Kos-

○ ○ ○ ○ ○ ○

439 L. Clerck puolustuskomissiolle, Oulu 5.4.1712. RA LSF ÖL vol. 7 / FR 63.
440 Smo ksk. 12.8.1712–, 860. KA rr49 / ES 2048.
441 Smo ksk. 12.8.1712–, 861–862. KA rr49 / ES 2048.
442 Ylim. kär. Kaj. 29.12.1712, 1443. KA rr49 / ES 2048.
443 Keränen 1986, 258–260.
444 Tieto perustuu lehtori Olli Koistisen merkintöihin. Nurmeksen kotiseutuarkistossa on hänen

artikkelinsa ”Lisiä Simo Afläckin historiaan” (HAik 1909, 28–35), jossa Koistinen pohtii
sitä, missä Affleck vietti isonvihan ajan. Koistinen on korjannut sitä myöhemmin viivaamal-
la lauseen yli ja kirjoittamalla ”Skellefteåssa”.

445 Majuri Salomon Enbergiä, joka oli Pielisjärven ja sittemmin Sortavalan vuokranneen Salo-
mon Enbergin poika, on pidetty sodan tunnetuimpana sissinä. Hän oli syntynyt noin v. 1685.
Kapteeni v. 1710, majuri Pohjanmaan jalkaväkirykmentissä 26.9.1715. Jäi mm. kahdesti
vangiksi (Narva 1704, Pälkäne 1713), mutta onnistui pakenemaan. Petander 1971, 180 (liite
”Personförteckning”); Kujala 2001, 162.

446 Ote S. Enbergin kirjeestä C. Armfeltille, Paltamo, Vuokki 23.4.1718. Liite C. Armfeltin
kirjeeseen Kaarle XII:lle, Gävle 4.6.1718. RA Skrivelser till Konungen, Karl XII: Carl
Armfelt 1715–1718 vol. 3; Pmo ksk. 7.8.1723–, 2262–2263. KA rr55 / ES 2051. Venäläiset
lunastivat takaisin Enbergin rosvoamia kuparipannuja ja -kattiloita.
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to seurasi melko pian, sillä jo saman vuoden kesällä venäläinen ratsuväkiosasto
tuli Nurmeksesta Tipasjärven kautta Sotkamon kirkolle.447

Ennen Uudenkaupungin rauhansopimusta 30.8.1721, joka päätti pitkällisen
vihanpidon, Ruotsin ja Venäjän sotakollegiot sopivat vielä rajarauhan ylläpitä-
misestä edelleen Kajaanin läänin ja Venäjän Karjalan välillä. Kuten muutkin ra-
jarauhasopimukset suuren Pohjan sodan aikana, tämäkin vuonna 1720 annettu
rajarauhavakuutus rauhoitti merkittävän osan Ruotsin ja Venäjän välistä rajaa ja
rajaseutua ennen sodan lopullista päättymistä. Kummankin maan intressinä oli
rajarauhan säilyminen pohjoisella rajalla samalla, kun ne pystyivät keskittä-
mään yhdeltä lohkolta vapautuneet resurssinsa toisaalle pitkäksi venyneen so-
dan aikana. Venäjän sotakollegiosta oli 21.4.1720 kirjoitettu vastaavalle ins-
tanssille Ruotsissa. Kirjeessään venäläiset kiinnittivät huomion ruotsalaisten
sissipartioiden toimintaan ”Lapin suunnalla”. Venäläiset vakuuttivat, että sodan
alusta saakka vallinnut rajarauha pidettäisiin siellä yhä voimassa, elleivät ruot-
salaiset partiojoukot pakottaisi rikkomaan sitä, kuten oli tapahtunut kahta vuot-
ta aiemmin (= Enbergin-retki). Vastauksessaan Ruotsin sotakollegio piti myös
tärkeänä, että rajarauha jatkuisi. Venäjän sotakollegiolle vakuutettiin, ettei ra-
janylityksiä ja rosvouksia ollut tapahtunut Ruotsin sodanjohdon käskystä. Raja-
rauhan olemassaolosta tiedotettiin eteenpäin viranomaisille ja Ruotsin sotakol-
legion vastaus suomennettiin rahvaalle julistettavaksi. Venäläiset menettelivät
samoin ilmoittaen asiasta Lapin seitsemään pogostaan ja niihin virallisesti kuu-
lumattomaan Repolaan. Venäläisen julistuksen jäljennöksiä toimitettiin myös
Kajaanin lääniin. Osapuolet korostivat erityisesti vapaata kaupankäyntioikeutta
raja-asukkaiden kesken.448

Elokuussa 1721, pari viikkoa ennen Uudenkaupungin rauhaa, Sotkamon kä-
räjillä käsiteltiin Repolan kappalaisen Stephanuksen lähettämää kirjettä, joka
oli osoitettu majuri Affleckille. Kirje oli saapunut Kuhmon Lammasperästä ko-
toisin olleen Mikko Piiran välityksellä. Affleck oli läsnä käräjillä ja ymmärsi
venäjän kielen taitoisena sen sisällön. Venäjän rajaseutuväestöön oli kohdistu-
nut ryöstöjä ja sen vuoksi kirjeessä tiedusteltiin, olivatko rosvot saapuneet Ka-
jaanin läänistä tai oleskelleet siellä. Käräjillä läsnä olleet vastasivat kieltävästi
venäläisten kysymyksiin ja arvelivat, että sissit olivat tulleet Pohjois-Savosta.
Stephanukselle saneltiin kirje, jonka toimittaminen jäi Piiran tehtäväksi. Ryös-
töretken tehneitä ”metsärosvoja tai sissejä” (skogs röfware eller Sissor) luultiin
vastauksessa venäläisistä yhteen kerääntyneiksi sisseiksi, mutta osaksi myös suo-
malaisiksi. Rajan taakse luvattiin myös, että rosvoja ja sissejä ajettaisiin tarmok-
kaasti takaa ja että heidät otettaisiin kiinni. Ilmeisesti Kajaanin läänistä lähe-
tettyihin rauhanvakuutuksiin uskottiin, koska kostoretkeä ei tullut rajan takaa.449

○ ○ ○ ○ ○ ○

447 Halila 1984, 39.
448 ”a) Arhangelin läänin viranomaiset ilmoittavat tsaari Pietarin antamasta käskystä rajarauhan

pitämisestä läänin rajalla, b) Kapteeni ja komisarius Uvarov ilmoittaa Lapin seitsemän ja Re-
polan pogostan asuvaisille rajarauhasta ja c) Ruotsin sotakollegion kirje 4 p:ltä heinäk. 1720
rajarauhasta.” Grotenfelt 1912, 175–178 (n:o 54); Kujala 1953, 236–238; Halila 1984, 42.

449 Smo ksk. 14.–15.8.1721, 484–488. KA rr53 / ES 2049. ”et Ryskt bref til Majoren (Affleck)
hwilket Majoren Kan förstå”; Kujala 1953, 238–239; Halila 1984, 42–43; Keränen 1986,
261–262.
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Suuren Pohjan sodan jälkeen

Kajaanin läänin ja Venäjän Karjalan rajarauhatraditio ei katkennut suuren Poh-
jan sodan päättymiseen. Ainakin pikkuvihaan 1741–1743 saakka on varmaa tie-
toa siitä, että kainuulaiset ja venäjänkarjalaiset pitivät rajarauhaa yllä entiseen
tapaansa. Itärajalla vuosisatoja vaalittu rajarauhainstituutio päättyi todennäköi-
sesti vasta, kun Suomi liitettiin Venäjään Haminan rauhassa syyskuussa 1809.

Kun suuren Pohjan sodan jälkeen vakinaista sotamiehenpitoa yritettiin saada
myös Kajaanin lääniin, hanketta vastaan käytiin nostamalla juuri rajarauhainsti-
tuution olemassaolo rajaseudun turvallisuustakeena. Paltamon kirkkoherra Si-
mon Forström vetosi vuoden 1732 valtiopäivillä seudun pitkään rajarauhaperin-
teeseen, joka hänen mielestään takasi paremmin turvallisuuden 30 peninkulman
(n. 321 km) mittaisella rajalla kuin sinne sijoitettavaksi aiottu sotajoukko. Hän
arveli, että sotilaat vain aiheuttaisivat jännityksen kiristymistä itärajalla niin,
että Venäjä vastaisi ’aseiden kalisteluun’ asettamalla myös upseereita ja sotavä-
keä omalle puolelleen. Luultavasti myös vakinaisesta sotaväenpidosta aiheutu-
vat kustannukset pelottivat Forströmiä ja muita kainuulaisia. Tässä vaiheessa
suunnitelmasta luovuttiinkin.450

Hattujen sodan aikana rajarauhaperinne nostettiin uudelleen esille. Kun Lap-
peenrannan tappion 23.8.1741 jälkeen venäläisten tuhoisat ryöstöretket ulottui-
vat Pohjois-Karjalaan saakka loka–marraskuun paikkeilla, Kainuussa alettiin
pelätä niiden leviämistä myös sinne. Kuten poikkeusaikoina yleensä, pelko ja
kauhu lisääntyivät entisestään huhujen, usein väärien sellaisten, seurauksena.
Vaikka Kajaanin läänin rajaseutu ei toiminutkaan varsinaisena sotanäyttämönä,
siellä alinomaa pelättiin sotatoimien etenevän senkin alueelle. Alituisena uhka-
na olivat myös rajan takaa tulevat rosvot, rosboinikat, joiden toiminta kiihtyi
aina kriisiaikoina.451  Kiristyneessä ilmapiirissä sopua ja keskinäistä luottamusta
ryhdyttiin rakentamaan vanhalla totutulla tavalla, sillä rajarauhaneuvottelut al-
koivat jo heti sodan sytyttyä kesällä 1741. Vuokkiniemestä kotoisin ollut Iivana
Remsunen tuli Kajaanin läänin kruununvoudin Matthias Castrénin luokse ko-
rostaen rauhan tarpeellisuutta ja rajarauhan mukanaan tuomia huomattavia etu-
ja. Remsunen ehdottikin, että molemmin puolin valittaisiin luotettavat sanoma-
miehet, kuten kahden edellisenkin sodan aikana. Sanomamiesten tehtävinä oli
hänen mukaansa niin itse sopimuksesta neuvotteleminen kuin luotettavien ja
omakohtaisten ensikäden tietojen saaminen vastapuolen oloista ja tapahtumista.
Castrén suhtautui positiivisesti Remsusen tarjoukseen.452

Syyskesällä 1741 sanomamiesverkosto, jonka luomisesta vastasivat Kajaanin
läänin puolella kruununvouti Castrén ja kirkkoherran apulainen Josef Ahllund,
oli täydessä toiminnassa. Kainuun yläosassa reitti kulki Hyrynsalmen Oravi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

450 Heikkinen 1986, 13.
451 Halila 1954, 440–442.
452 Halila 1954, 442–446. Rajarauhaa kutsuttiin tällöin myös ”rajasovuksi” (gräntssämja). ”[...]

rajalta ei kuulu muuta kuin tavallista rajasopua [...] venäläiset omalta puoleltaan erityisen
innokkaita pitääkseen voimassa sen aiemmin tavallisen rajarauhan [...]”. Pohjanmaan läänin
maaherra Gustaf Creutz kuninkaalle, lokakuu 1741. Murman 1865, 112.
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vaaran Juntuseen, sieltä Suomussalmen Vuokkiin ja edelleen rajan taakse Vie-
naan. Eräänä sanomamiehistä toimi seudun huomattavimpiin talonpoikiin kuu-
lunut Simo Moilanen Suomussalmen Kiannalta. Kuhmon Lentuan Risto Käh-
kösen tavoin hänkin toimi sittemmin valtiopäivämiehenä (vuosina 1760–1762
ja 1765).453  Pekka Kovalainen toimi Vuokin rajakylässä eräänlaisena yhdysmie-
henä kainuulaisten ja vienalaisten sanomamiesten välillä. Alapuolella, Sotka-
mon pitäjän alueella, sanomamiehinä mainitaan Antti Lappalainen Lammaspe-
rältä ja Risto Kähkönen Saunajärveltä. Aunuksen pohjoisosassa Repolassa sa-
nomamiehenä toimi Iivana Törhönen, joka vangittiin väliaikaisesti yhden venä-
läisen sotilaan ilmiannon perusteella. Sanomamiesten välityksellä kruununvou-
ti Castrén piti jatkuvaa yhteyttä rajantakaisiin talonpoikaisjohtajiin.454

Rajarauhatraditio eli pikkuvihan aikana vielä myös Pielisen Karjalassa. Siel-
lä koko sodan ajan vallinnut rauhantila on katsottu kirkkoherra Jacob Stenius
vanhemman (Korpi-Jaakko) ansioksi, sillä hän järjesti rajapuolustuksen vapaa-
ehtoisilla joukoilla ja –  A. S. Kilpeläisen arvelujen mukaan – puuhasi luultavas-
ti rajarauhasopimuksen Repolan asukkaiden kanssa. Siihen viittaa osaltaan se,
että kun pielisläiset yrittivät lähteä Kiihtelysvaarasta kotoisin olleen Erkki Salli-
sen talonpoikaisjoukkoihin, Stenius ei antanut heidän poistua pitäjän rajojen
ulkopuolelle, vaan käännytti heidät takaisin Enosta.455  Stenius ei halunnut jou-
tua huonoon valoon venäläisen sopimuskumppanin silmissä.

Hattujen sodan vuosina rajarauha vallitsi vanhaan tapaan myös Kuusamon ja
Pudasjärven sekä Venäjän välillä. Elias Lagus, joka toimi Kuusamon kirkkoher-
ran apulaisena vuosina 1759–1772 ja julkaisi Ruotsissa vuosina 1772–1773 ar-
tikkelisarjan Kuusamosta Ruotsin Tiedeakatemian julkaisusarjassa, piti järjes-
telyä ”suurena onnena” ja rajakylien sanomamiesjärjestelmää ”oivallisena”.456

Turvallisuusjärjestelyistä huolimatta rajaseutua terrorisoineet rosvojoukot ai-
heuttivat ongelmia myös tälläkin suunnalla.457

Kustaan III Venäjän-sodan 1788–1790 aikana Oulun ja Kajaanin läänin maa-
herra J. F. Carpelan ehdotti kirjeessään 28.8.1788 venäläiselle kuvernöörille
Petroskoissa rajarauhasopimusta. Carpelan kertoi olleensa Kajaanin läänissä
valtakunnanrajan luona. Paikalle oli tullut venäläisiä talonpoikia ehdottaen ”ra-
jarauhaa ja sopua” Ruotsin ja Venäjän alamaisten välillä. Vielä silloin oli ollut
vain huhuja lähestyvästä sodasta, mutta nyt – Carpelanin kirjoittaessa venäläi-
selle virkaveljelleen – oli jo sota. Saman matkan aikana häntä oli valistettu siitä,
kuinka aiempien vihollisuuksien aikana rajaseudun väestöllä oli ollut samanlai-
nen järjestely voimassa. Sotatoimista ei Carpelanin mielestä ollut mitään muuta
hyötyä ”näissä erämaissa” kuin antaa ”pahantapaiselle väelle” aihe ryöstö- ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

453 Halila 1954, 149–150; Heikkinen 1986, 47–52. Simo Moilanen kuoli Tukholmassa vuonna
1765 valtiopäivien aikana.

454 M. Castrén G. Creutzille, Paltamo 17.6.1742. Murman 1865, 116; Halila 1954, 447, 449–
451.

455 Kilpeläinen 1925, 51; Saloheimo 1953, 297.
456 Halila 1954, 622–623. Perä-Pohjolan asukkaat saivat sotavuosina 1741–1743 Tukholmasta

luvan ”[että] elettäisiin venäläisten kanssa edelleenkin sovussa eikä aiheutettaisi mitään
riitoja.” Bespätyh–Kovalenko 1981, 142.

457 Halila 1954, 404–405, 451–452.
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hävitysretkillä kulkemiseen ja julmuuksiin, kuten oli jo tapahtunut Kuusamos-
sa. Carpelan lähetti rajan taakse kirjallisen sopimusluonnoksen, jonka ydin-
kohdat olivat tiivistettyinä seuraavat:

1)  Vihollisuuksista pidättäytyminen: rajarauhan ja sovun uskottava pitä-
minen, niin että molempien valtakuntien alamaiset voisivat kohdata toi-
sensa muun muassa kaupankäynnin merkeissä.
2) Rajaseudun liikenteen valvonta: matkustavaisten olisi käytettävä ylei-
siä teitä ja kauttakulkupaikkoja. Matkapassi olisi hankittava heti rajalla.
Matkustusoikeuden rajat määriteltäisiin passissa.
3) Jännityksen vähentäminen: kaikki sotaväki ja vartiostot vedettäisiin
molemmin puolin pois. Paitsi ne, jotka olisivat välttämättömiä ryöväri-
joukkioiden toiminnan estämiseksi.
4) Sopimusmuodollisuudet: rajarauhasopimusta allekirjoitettaisiin ja
vaihdettaisiin kaksi kappaletta. Jos hallitsijat eivät pitäisi sopimuksesta
ja hylkäisivät sen, osapuolet sitoutuisivat tiedottamaan siitä toinen toi-
selleen kuukautta ennen vihollisuuksien alkamista.458

Seikkaperäisestä ja hyvää tarkoittavasta sopimusluonnoksesta huolimatta kaksi
venäläistä talonpoikaa toi 10.10.1788 Ouluun tyrmäävän vastauksen venäläi-
seltä hovineuvos von Tisinghausenilta, joka toimi rajalla olevien vartiostojen
komentajana. Siinä venäläiset ilmoittivat näkevänsä Ruotsin kuninkaan hyök-
kääjänä, kuten olikin. Sota oli Kustaa III:n aloittama hyökkäyssota, eivätkä ve-
näläiset – ainakaan ’virallinen Venäjä’ – olleet siten halukkaita sopimaan raja-
rauhasta hyökkääjän kanssa. Sitä vastoin Ruotsin puoleisia virkamiehiä, pap-
peja ja rahvasta houkuteltiin hakemaan Venäjän hallitsijan suojelusta ja alistu-
maan hänen valtaansa.459

Pielisen Karjalan ja sen rajanaapurin Repolan välillä vallitsi vanhaan tapaan
rajarauha myös Kustaa III Venäjän-sodan aikana. Pielisjärven kirkkoherra Ja-
cob Stenius nuorempi (Koski-Jaakko) kirjoitti vuoden 1788 lopulla Repolan
Lentieran ja Lusman väestölle varoittaen ankarasti rikkomasta rajarauhaa. Hän
ilmoitti myös, että ”aunuslaiset saisivat kuuman vastaanoton, jos he yrittäisivät
Suomen puolelle”. Myöhemmin Steniusta syytettiin maapetoksesta. Väitettiin,
että hän olisi lähettänyt vihollismaahan kirjeitä. Juttu päättyi lopulta Steniuksen
hyväksi kestettyään kolme vuotta. Rajarauhasta huolimatta rauhan säilymiseen
ei uskottu sokeasti. Pielisjärven asukkaat olivat aseistettuina Värälän rauhaan
1790 asti Steniuksen asettamina. Lieksan päävartion lisäksi rajavartiointia suo-
ritettiin pitkin rajaa: Jonkerissa, Savijärvellä, Nurmijärvellä, Pankajärvellä,
Ruunaalla, Louhivaarassa, Kontiovaarassa ja Kuorassa. Pielisen Karjala kuiten-
kin säästyi varsinaisilta sotatoimilta ja rosvojoukkojen toimeenpanemalta hävi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

458 ”Lands Höfdingens i Uleåborgs och Cajana Län, til Ryska Gouvernementet i Petroviskoi
afsände proposition om Gränse friden”. Wasastjerna 1886, 78–81.

459 ”Utdrag af protocollet hållit på Lands Cancelliet i Uleåborg d. 10 October 1788; Ryska Hof-
rådet Tisenhausens bref til kyrkoherden Kranck i Kusamo med 2:ne Kusamo Bönder, som
voro såsom deputerade af Socknen utskickade at söka afhandling om Gränse frid”.
Wasastjerna 1886, 83–84 ja 85–88. von Tisinghausenin vastaus on päivätty Vuokkiniemellä
20.9./1.10.1788.
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tykseltä ja ryöstelyltä.460  Myös ilomantsilaisilla mainitaan olleen rajarauhaso-
pimus rajantakaisten venäläisten kanssa, ja se piti alueen sodan ulkopuolella.461

Ruotsille tappiollinen Suomen sota 1808–1809 ja Suomen siirtyminen sen
seurauksena Venäjälle toivat itärajalle rauhan, pax russican, vuoteen 1917 saak-
ka. Muuttuneissa valtiollisissa olosuhteissa rajarauhainstituutio kävi tarpeetto-
maksi suuriruhtinaskunnan ja sen uuden emämaan Venäjän välisellä rajaseu-
dulla. Sen toteaa myös tarkoista muistiinpanoistaan tunnettu kuhmolainen ta-
lonpoika Paavo Pulkkinen (1842–1920), kuten alla olevan sitaatin viimeinen
virke osoittaa. Pulkkinen on myös siinä oikeassa, kun hän toteaa lähinnä luon-
nonvarojen (kalavedet, kaskimetsät ja riistavarat) nautinnan aiheuttaneen riitaa
ja kilpailua rajaseudulla asuneiden kesken.

”[...] kun Ruotsin ja Venäjän välillä on ollut kaukaisista ajoista vihamie-
lisyys, ja sota on raivonnut aina vähä väliä, niin siitä on tullut kansain
välille vihamielisyys ja iso viha, ja kun rajakin on ollut epäselvä, niin
aineellisissakin suhteissa on ollut riidan aihetta, niinkuin metsästys-, ka-
lastus- ja myöhemmin kaskimaiden suhteen. Niin on ollut aina kapina,
sota ja vaino-aika kahden puolen monta sataa vuotta. Ei milloinkaan
eikä missään ollut turvattu hengestään ja tavarastaan. Näitä sotia eivät
hallitsijat saaneet puoliakaan tietää, ja näitä kesti niin kauvan kuin Suo-
mi joutui Venäjän vallan alle.”462

○ ○ ○ ○ ○ ○

460 Olli Koistinen, ”Muistoja Nurmeksen seurakunnasta”. Karjalatar 2.2.1909; Kilpeläinen
1925, 70, 98–99; Olli Koistinen, ”Kaksi Pielisjärven seurakunnan parhainta paimenta.
Korpi-Jaakon ja Koski-Jaakon toiminta Pielisjärvellä”. Karjalainen 12.8.1939.

461 Björn 1993, 144.
462 Engelberg 1912, 20. Paavo Pulkkinen oli syntynyt Kuhmon Lammasperän Kälkäsessä, lä-

hellä Venäjän rajaa, v. 1842. Hän oli kuullut isoäidiltään mm. vainoajoista kertoneita ta-
rinoita, joita hän sitten myöhemmin merkitsi muistiin. Sama, 7–8. Muistiinpanoista syntyi
kaksi julkaisua: ”Paavo Pulkkisen muistiinpanoja Kuhmoniemen vaiheista” (Otava: Helsin-
ki 1912) ja ”Paavo Pulkkisen muistiinpanoja Kuhmoniemen tavoista ja elannoista” (Otava:
Helsinki 1913). Niissä kummassakin toimittajana oli Kainuun, Pielisen Karjalan ja Venäjän
Karjalan kansanperinnettä kerännyt ja julkaissut Rafael Engelberg. Esim. Antero Heikkinen
on käyttänyt niitä monissa tutkimuksissaan. Ks. lähemmin Heikkinen 1986; Heikkinen
1988; Heikkinen 1997; Heikkinen 2000.
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   Rajakaupan monet
ulottuvuudet

Kaupan suuret kuviot. Venäjän ja Länsi-Euroopan kauppa
1500- ja 1600-luvulla

Länsi-Euroopan ja Venäjän kauppayhteyksien avautuminen Pohjoisen Jääme-
ren kautta oli itse asiassa osa uuden ajan alun suuria löytöretkiä. 1500-luvulla
Pohjanmeren valtiot Englanti ja Hollanti olivat epäedullisessa asemassa kilpai-
lijoihinsa Espanjaan ja Portugaliin nähden, koska jälkimmäiset olivat saavutta-
neet lähes monopoliaseman merireitillä Hyväntoivonniemen ympäri Intiaan ja
Kaakkois-Aasiaan.1  Jo vuonna 1527 englantilainen Robert Thorne oli toden-
nut, että ”pohjoinen oli alue, jossa englantilaiset olisivat vapaita kulkemaan il-
man poliittisten selkkausten pelkoa Espanjan ja Portugalin kanssa.”2  Koillis-
väylän etsintä kohti idän rikkauksia päättyi englantilaisten osalta pettymyksiin
ja vastoinkäymisiin tuottaen kuitenkin yhden tärkeän tuloksen. Löytöretkeilijä
Richard Chancellorin johtama laiva ajautui vuonna 1553 myrskyssä Vienajoen
(Dvina) suulle Vienanmerellä. Kaksi muuta retkikunnan alusta oli vähemmän
onnekkaita, sillä niiden miehistö paleltui kuoliaaksi Lapissa talven tultua.
Chancellor matkasi maitse Moskovaan, jonne Iivana IV oli kutsunut hänet.
Englantilaisen seikkailijan ja julmana pidetyn tsaarin tapaamisesta seurasi
kauppakontaktien solmiminen englantilaisten ja venäläisten välillä juuri avattua
meritietä käyttäen.3  Tsaari Iivanaa kannusti kauppayhteyden luomiseen se, et-
teivät venäläiset olisi enää taloudellisessa mielessä riippuvaisia yksistään poliit-
tisille suhdanteille herkästä Itämerestä.4

Muutamat pääasiassa lontoolaiset kauppiaat perustivat pian vuonna 1555
kauppakomppanian Venäjän-kauppaa varten.5  Vanhimmassa säilyneessä privi-
legiokirjassa (1564) tsaari myönsi sille muun muassa vapaan purjehdusoikeu-
den Pohjois-Venäjälle ja oikeuden tullivapaaseen kaupankäyntiin. Viittä vuotta
myöhemmin Jäämeren-kauppa varattiin yksinomaan komppanian käsiin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Ahvenainen 1967, 7.
2 Willan 1956, 1.
3 Willan 1956, 5; Attman 1973(a), 23; Baron 1980, III, 57–58. Chancellorin löytöretkikunnan

perustamisesta, tavoitteista, kokoonpanosta ja tuloksista Willan 1956, 1–6.
4 Ahvenainen 1967, 7. Ruotsi ja Puola pelkäsivät, että uutta meritietä pitkin Venäjälle vietäi-

siin myös sotamateriaalia. Itämeren valtioiden useista esityksistä huolimatta englantilaiset
kuitenkin kieltäytyivät hylkäämästä Jäämeren-purjehdustaan. Kustaa Vaasa Tanskan
Kristian III:lle, Tukholma 18.8.1556. SKBS I, 147–148; Attman 1973(a), 25.

5 Willan 1956, 6–8; Ahvenainen 1967, 7; Attman 1973(a), 23. Komppania tunnettiin yleisesti
sellaisilla nimillä kuin ”the Muscovy Company”, ”the Russia Company” ja ”the Company of
Merchants trading with Russia”. ”Muscovy Companysta” enemmän Gerson 1912; Willan
1973.
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Komppania menetti vuonna 1586 monopolioikeutensa pohjoiseen kauppatie-
hen, mutta sille suotiin kuitenkin täysi tullivapaus ja maksuttomat kauppatalot
eräissä Venäjän kaupungeissa, esimerkiksi vuonna 1584 perustetussa Arkange-
lissa. Privilegiot olivat voimassa vuoteen 1649 saakka.6

Hollantilaiset ja flaamit alkoivat asteittain tunkeutua englantilaisten pohjoi-
selle kauppa-alueelle 1570-luvulta lähtien. Yksi keskeinen syy siihen oli, että
Itämeri oli vuosina 1570–1595 sodan vuoksi joko kokonaan tai osittain suljettu
kaupankäynniltä. Pohjoinen merireitti ei ollut alankomaalaisille tuntematon,
sillä jo keskiajalta lähtien he olivat harjoittaneet kauppapurjehdusta Norjan ran-
nikolle.7  Antwerpenista muodostui merkittävä venäläisten tavaroiden määräsa-
tama ja välityspaikka muualle Länsi-Eurooppaan. Sinne perustettiin vuonna
1577 Pohjois-Venäjän kauppaa varten erityinen komppania. Samaan aikaan
alankomaalaiset saivat tsaarilta virallisen kaupankäyntioikeuden Venäjällä.8

1590-luvulla pohjoisen kaupan ja purjehduksen keskuspaikka siirtyi Antwer-
penista Amsterdamiin.9

Keskeisenä tekijänä pohjoisen tuotteiden voimistuneelle kysynnälle on nähty
Italian kaupunkien taloudellinen elpyminen 1530-luvulta alkaen pitkällisen las-
kukauden jälkeen. Myös väestönkasvu ja sitä kautta lisääntynyt tavarantarve
ruokkivat tuontia Venäjältä Italiaan ja muualle Länsi-Eurooppaan. Italiaan tuo-
tiin muun muassa suuria määriä turkiksia, joiden käyttöä myös renessanssiajan
muotivirtaukset suosivat. Venäläisten ja italialaisten välillä toimineille hollanti-
laiskauppiaille järjestely sopi hyvin. He maksoivat italialaisilta ostamansa tava-
rat turkiksilla, joilla oli jatkuva kysyntä asumusten lämmityksen kehnouden
vuoksi. Turkiksia käytettiin joko vuorina tai asustemateriaalina erilaisiin pää-
hineisiin, kauluksiin, käsineisiin ja ”muhveihin” eli käsipuuhkiin. Turkikset oli-
vat myös sosiaalisen arvon ja vaurauden mittapuu.10  Välimereltä hollantilais-
alukset ottivat uuden lastin jatkaakseen takaisin Alankomaihin tai Lontooseen.11

Länsi-Euroopan ja Venäjän väliset kauppatiet kulkivat osittain Itämeren kaut-
ta, osittain Pohjoista Jäämerta pitkin. Itämeren kauppareitillä oli suuri merkitys
varsinkin hollantilaisille.12  Itämeren-kaupan merkitys Alankomaiden tasaval-
lalle on nähty kolmiosaisena. Ensinnäkin on laskettu, että peräti 3/4 Amsterda-
min pörssissä liikkuneista pääomista olisi ollut kytköksissä Itämeren-kauppaan
vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1666. Toiseksi Itämeren alue oli tasavallan

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Attman 1973(a), 23–24. Venäjän tsaari pystyi antamaan englantilaisille monopolioikeuden
Jäämeren-kauppaan, koska hänellä oli tapulikaupunki Itämerellä Narvassa, jonne kaikilla ul-
komaisilla kauppiailla oli vapaa pääsy. Tilanne muuttui täysin v. 1581 ruotsalaisten vallattua
Narvan. Attman 1973(a), 23. ”Muscovy Companystä” ja sen privilegioissa tapahtuneista
muutoksista Baron 1980, V, 133–155.

7 Ahvenainen 1967, 8–9. Jo ennen Jäämeren-reitin löytymistä hollantilaiset olivat olleet
niinkin kaukana kuin Pohjois-Norjassa. Hollantilaisten kaupasta Pohjoisella Jäämerellä ja
Itämerellä 1500–1600-luvulla Attman 1983.

8 Ahvenainen 1967, 42–43; Attman 1973(a), 24.
9 Pakaslahti, 17–18; Ahvenainen 1967, 16–17.
10 Pylkkänen 1970, 104.
11 Ahvenainen 1967, 24–25 ja 42–43.
12 EFSR, s. III; Attman 1973(b), 5. Venäjän-markkinoista ja vaihtoehtoisista kauppareiteistä

sinne Attman 1985, 10–17.
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tarvitsemien ja kuluttamien viljan, puutavaran ja laivastotarvikkeiden pääasial-

linen lähde. Kolmanneksi, jota on pidetty kaikkein tärkeimpänä kohtana, Itäme-

ren piiristä peräisin olleet tuotteet, erityisesti vilja, loivat pohjan sen kehittymi-

selle Euroopan kaupan polttopisteeksi. Muutoksen on katsottu alkaneen Väli-

meren piiriä pahoin vaivanneesta nälänhädästä 1590-luvulla, jolloin hollantilai-

set pääsivät alueen markkinoille juuri Itämereltä tuomansa viljan avulla. Ams-

terdamista muodostui sittemmin koko Euroopan tarvitsemien tuotteiden varas-

topaikka.13

Pohjoisen Jäämeren reitillä on arvioitu liikkuneen 1500-luvun lopulla vuosit-

tain 10–20 hollantilaisalusta. Määrä pysyi aluksi vähäisenä hollantilaisten Itä-

merellä harjoittamaan purjehdukseen ja kauppaan verrattuna, sillä Hollannista

liikennöi vuosittain keskimäärin 270 alusta Itämeren satamiin. Suuret riskiteki-

jät ja lyhyt purjehduskausi moniin muihin Euroopan reitteihin verrattuna ka-

vensivat pohjoisen meritien käyttöä. Matkan pituus vaati myös suuria pääomia

osakseen. Pohjoisen reitin käytön teki kannattavaksi kuitenkin se, että sitä kaut-

ta kuljetetut tuotteet olivat paljon kalliimpia ja alukset keskimääräistä suurem-

Hollantilainen

Venäjän-kaupan

harjoittaja Nicolaes

Ruts (1573–1638)

turkiksiin

somistautuneena.

Niille avautui Länsi-

Euroopassa suuri

kysyntä ilmaston

kylmennyttyä

huomattavasti

vuoden 1600

paikkeilla. Toisaalta

turkikset ilmaisivat

kantajansa korkeaa

ja vaurasta

sosiaaliasemaa.

Kuva on vuodelta

1799 oleva jäljennös

Rembrandtin

alkuperäisestä

maalauksesta. Kuva:

Veluwenkamp 2000.

○ ○ ○ ○ ○ ○

13 de Vries 1976, 120–121.
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pia kuin Itämerellä. Jäämeren reitti oli hollantilaisille kauppiaille huomattavan

tärkeä, mutta myöhemmin myös muille sen jälkeen, kun ruotsalaiset olivat

vuonna 1581 vallanneet Narvan, joka oli merkittävä kauppakeskus Venäjän ja

Länsi-Euroopan välillä.14  Englantilaisten ja hollantilaisten vanavedessä Pohjoi-

selle Jäämerelle ilmaantuivat uusina tulokkaina pian myös ranskalaiset.15

1600-luvun puolivälissä hollantilaiset löivät englantilaiset Venäjän-markki-

noiden herruudesta käydyssä kilpailussa. Heidän käsissään oli jo ennestään Itä-

meren-kauppa, mutta nyt he alkoivat välittää suurimman osan myös Arkange-

lin-kaupasta. Viljanhinta oli kohonnut Euroopassa niin paljon, että sen tuonti

rahtitavarana Venäjältä Länsi-Eurooppaan tuli kannattavaksi. Samaan aikaan

myös Venäjälle purjehtineiden alusten lukumäärä kohosi ja pohjoinen merireitti

tuli entistä tutummaksi vakiinnuttaen asemansa jokapäiväisessä käytössä.16

Joinakin vuosina alusten määrä kohosi Arkangelissa huomattavan korkealle

tasolle. Vuonna 1630 siellä kävi yli 100 alusta ja vuonna 1658 yli 50. Samoin oli

1690-luvulta vuoteen 1718 saakka. Tavallisesti sinne purjehtineiden alusten

määrä liikkui vuosittain noin 30–40 välillä.17  Ennen kaikkea nahkat, vuodat ja

turkikset sekä tali ja potaska olivat keskeisiä Arkangelin päävientituotteita.18

Sitä on pidetty jopa tärkeimpänä turkisten vientikeskuksena 1600-luvulla.19

Turkiksia, vahaa, pellavaa, hamppua – venäläistuotteiden suuri menekki

Venäläisten tuotteiden toimituksilla Länsi-Euroopan markkinoille – ennen

kaikkea Hollantiin ja Englantiin – oli perustavaa laatua oleva merkitys Euroo-

pan taloudelle. Venäläiset turkikset olivat olleet hyvin tunnettuja ja haluttuja

Keski- ja Etelä-Euroopassa jo keskiajalta saakka.20  Myös kirjallisissa ja uskon-

nollisissa tarkoituksissa tarvittu vaha oli merkittävä ja myös kallis Venäjältä

tuotu hyödyke. Keskiajan loppuun tultaessa Venäjältä alettiin kuljettaa myös

○ ○ ○ ○ ○ ○

14 Ahvenainen 1967, 44–45; Attman 1973(a), 25.
15 Attman 1973(a), 24.
16 Ahvenainen 1967, 45; Attman 1973(a), 31–32. Hollantilaisten ja englantilaisten keskinäi-

sestä kilpailusta Venäjän-markkinoilla 1600-luvulla Lubimenko 1924.
17 Attman 1973(a), 30. Länsi-Eurooppaa vaivannut viljakriisi 1620–1630-luvun taitteessa johti

poikkeukselliseen viljanvientiin Arkangelista. Hollantilaisten alusten suhteellisen suuri
määrä v. 1658 johtui puolestaan samanaikaisista sodista Itämeren alueella. 1700-luvun
alussa alusten lukumäärän kasvu Arkangelissa oli myös suoraa seurausta Itämeren piirissä
käydystä sodasta (< suuri Pohjan sota). Attman 1973(a), 30; Attman 1973(b), 89 (nootti
183). Arkangelissa käyneiden länsieurooppalaisten alusten lukumääristä vuosina 1555–
1676 enemmän Attman 1973(b), 86 (taulukko) ja 92 (nootti 184).

18 Attman 1944, 60–61; Attman 1973(a), 31 (taulukko 3); Attman 1973(b), 91 (taulukko) ja 92.
Attmanin mukaan nahkojen, vuotien, turkisten ja talin viennissä Itämereltä Juutinrauman
kautta Länsi-Eurooppaan tapahtui jyrkkä aleneminen vuoden 1570 jälkeen. Myös 1600-lu-
vulla niitä kirjattiin Juutinrauman tullitileihin vain merkityksettömiä määriä. Niiden pää-
asiallinen vientipaikka oli siis siirtynyt Arkangeliin. Sitä vastoin pellavaa ja hamppua vietiin
Arkangelista Länsi-Eurooppaan vain vähän Itämeren satamien ollessa niiden pääasiallisina
vientipaikkoina. Vain yksi prosentti Englantiin tuodusta pellavasta ja hampusta oli lähtöisin
Arkangelista esimerkiksi vuosina 1681, 1685 ja 1696. Attman 1973(b), 92.

19 Baron 1980, VII, 523.
20 Venäjän asemasta turkisten tuottajamaana maailmankaupassa keskiajalla ja uudella ajalla ks.

Fischer 1943; Martin 1986. Venäläiset kauppiaat hankkivat turkiksia Ruotsia myöten, mikä
lopulta johti siellä v. 1561 kiellon antamiseen, etteivät he saisi vapaasti kierrellä Pohjois-
Suomessa ostamassa kaikkea turkistavaraa. Kirkinen 1976, 118–119.
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pellavaa, hamppua, talia, tuhkaa ja vuotia. Pellavaa ja hamppua tarvittiin suuret

määrät eritoten Englannin ja Hollannin laivanrakennusteollisuudessa, kun uu-

sien meriteiden löytyminen uuden ajan alussa loi kasvavan laivanvarustelutar-

peen. Niitä käytettiin takilan, köysien ja purjeiden materiaalina. Pellava oli

myös tärkeä tekstiiliteollisuuden raaka-aine. Talia käytettiin saippuan, kyntti-

löiden, kankaiden ja nahkojen valmistuksessa. Tuhkaa ja potaskaa21  tarvittiin

tekstiiliteollisuudessa kankaiden valkaisussa ja värjäämisessä, mutta myös lasin

valmistuksessa. Vuodat puolestaan olivat nahkanvalmistuksen raaka-ainetta.

Niitä tuotiin Venäjältä niin parkittuina kuin parkitsemattomina. Kaikki edellä

luetellut raaka-aineet olivat pitkälti Venäjän monopolituotteita, joille Länsi-Eu-

roopassa oli aina suuri kysyntä.22

Keskeisiä hollantilaisten ja englantilaisten 1500-luvun lopulla Arkangelista

tuomia artikkeleita olivat myös suolatut ja kuivatut kalat (lohi, turska ja seiti),

kaviaari, valaanrasvaöljy ja hylkeenrasva. Myös karjataloustuotteita, kuten

talia, voita, naudan- ja sianlihaa sekä harjaksia, kuljetettiin Venäjältä sen pohjoi-

sesta sijainnista huolimatta. Kuten Ahvenainen toteaa, osa niistä oli ilmeisesti

peräisin Pohjois-Pohjanmaalta, jonka jokilaaksoissa oli jo 1500-luvulla suuria

nautakarjoja laajojen niittyjen vuoksi. Metsätaloustuotteista Venäjältä vietiin

tervaa, mastopuita ja pikeä Länsi-Euroopan laivanrakennusteollisuutta varten.

Tuotteita kuljetettiin vientiin Jäämeren rannikolle ja Vienanmeren satamiin

myös Venäjän muista osista ja Ruotsista.23  Venäjältä tuotiin silloin tällöin myös

viljaa katovuosina tai muuten olosuhteiltaan poikkeuksellisina aikoina.24

Englantilaiset ja hollantilaiset kauppiaat veivät Venäjälle lähinnä mausteita

(pippuria, kanelia, neilikkaa, inkivääriä ja sokeria), rohdoksia, metalleja (kupa-

ria, lyijyä, messinkiä, rautaa ja tinaa), viiniä, olutta, ylellisyystavaroita, paperia,

värejä ja jalometalleja.25  Venäjä toimi myös englantilaisten ja hollantilaisten

kankaiden, esimerkiksi veran, silkin, sametin ja puuvillakankaiden, tuonti-

alueena.26  Kuten tuonnempana käy ilmi, yllä lueteltuja tuotteita välittyi sitten

Venäjän kautta Ruotsin puolelle saakka.

* * *

Venäjältä vietyjen tavaroiden merkittävä asema maailmankaupassa ei jäänyt

huomaamatta Ruotsissa. Sen aggressiivista ulkopolitiikkaa vuosina 1561–1721

koskevissa tulkinnoissa on menty niin pitkälle, että yhtenä selityksenä on nähty

juuri taloudellisten etujen hankkiminen alueellisen ekspansion avulla. Teorian

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 Kaliumkarbonaatti, jota saatiin tuhkasta ja käytettiin myös suovan valmistuksessa.
22 Attman 1944, 3–4; Attman 1973(a), 15 ja 17; Attman 1973(b), 5–6. Pellavan, hampun, talin,

vahan, nahkojen, vuotien ja turkisten tuotantoalueista Itä-Euroopassa Attman 1944, 7–14
sekä karttaliitteet 1–5; Attman 1973(b), 9–16 sekä karttaliitteet 1–5 (s. 220–224).

23 Attman 1944, 57–58; Ahvenainen 1967, 14 ja 21–22; Attman 1973(b), 85–87.
24 Tavallisesti Venäjän viljantuotanto meni omaan kulutukseen. Ylijäämäviljaa vietiin satun-

naisesti, lähinnä korkean hintatason aikana. Niin esim. v. 1630 viljakriisin vaivatessa Keski-
Eurooppaa. Viljanvienti Venäjältä oli ehdollista tsaarin antamaa lupaa vastaan. Attman
1973(b), 16–17 ja 89 (nootti 183).

25 Attman 1944, 57–58 ja 61; Ahvenainen 1967, 23; Attman 1973(b), 87 ja 92–93.
26 Attman 1973(b), 6.
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mukaan Kustaa Vaasaa seuranneet hallitsijat pyrkivät hankkimaan monopolin
siinä kaupassa, joka suuntautui Venäjältä ja Koillis-Euroopasta Länsi-Euroop-
paan. Sitä haluttiin sekä säädellä että verottaa. Onpa jopa väitetty (eritoten ruot-
salainen Artur Attman), että Ruotsin Itämeren-politiikan tärkeimpänä tavoittee-
na olisi ollut saada Venäjän-markkinat täydelliseen valvontaansa.27

Koska Venäjän ja Länsi-Euroopan välistä kauppaa käytiin niin Pohjoisen Jää-
meren kuin Itämeren kautta, Ruotsin oli jaettava toiminta-alueensa kahdelle
suunnalle. Itämeren piirissä Ruotsi koetti kääntää Venäjän käymän kansainväli-
sen kaupan omiin satamiinsa. Ruotsin Itämeren-politiikalla oli 1600-luvulla
käytössään pari keinoa: joko kauppapoliittiset menetelmät houkutellakseen Ve-
näjän-kaupan omiin satamiinsa tai alueellinen ekspansio28 . 1600-luvun alku-
puoliskolle tultaessa Ruotsin onnistui asteittain luoda aluevaltauksillaan este
Venäjän ja Itämeren väliin sadan vuoden ajaksi. Ruotsi koetti vahvistaa asemi-
aan myös Pohjoisella Jäämerellä aina Kuolan niemimaata, Venäjän Karjalaa ja
Vienanmerta myöten.29

○ ○ ○ ○ ○ ○

27 Tästä ja kahdesta muusta selitystavasta enemmän Lundkvist 1973, 30–31; Englund 1989(a),
22–27; Nilsson 1998, 28–29; Karonen 1999, 135–138.

28 Ensimmäistä kertaa alueellinen ekspansio kauas itään oli ollut esillä jo v. 1348, jolloin
kuningas Maunu Eerikinpoika kaavaili itärajan siirtämistä Vienanmerelle ja Äänisjärvelle
saakka. Kärkkäinen 1987, 3.

29 Attman 1985, 4–5.

Näkymä Arkangelin

kaupunkiin Vienajoen

(Dvina) suulta ennen vuotta

1636. Kaupungissa oli

muun muassa lukuisia

kirkkoja, linnoitus, luostari

ja ulkomaalaisten

kauppataloja. Kuva sisältyy

Claes Jansz Visscherin ja

Nicolaas Visscherin

Venäjän karttaan vuodelta

1651. Kuva: Veluwenkamp

2000.
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Narva – Venäjän Itämeren-portti länteen

Narva toimi Venäjän henkireikänä länteen vuosina 1558–1581. Venäläiset teki-

vät siitä vuonna 1559 ensimmäisen oman vientisatamansa, jonne saapui pian

huomattavat määrät ulkomaisia kauppiaita: lyypekkiläisiä, englantilaisia, skot-

teja, ranskalaisia ja hollantilaisia.30  Ruotsin Juhana III hahmotteli 1570-luvun

alussa toimintastrategian, jonka yhtenä tavoitteena oli kaikkien merkittävien

Venäjän-markkinoille johtaneiden liikenneväylien valvontaanotto – yhtenä

niistä myös Narva. Lähtölaukaus sille oli annettu jo vuonna 1561, kun Ruotsi

oli saanut hallintaansa Tallinnan, joka oli tärkeä Venäjälle suuntautuneen kaut-

takulkukaupan vuoksi. Vuonna 1581 ruotsalaisten onnistui vallata Narva. Sen

jälkeen Venäjä kykeni suoriin kontakteihin Länsi-Euroopan kanssa vain Pohjoi-

sen Jäämeren kautta, mutta Juhana III halusi estää senkin vetääkseen Venäjän-

kaupan kokonaan Narvaan. Vanha Nevajokea kulkenut kauppatie oli menettä-

nyt merkityksensä jo keskiajalla, eikä se siten voinut korvata venäläisille Nar-

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 Attman 1973(a), 17; Attman 1973(b), 73; Attman 1985, 8. Noin vuoteen 1560 saakka Tallin-
na ja Riika olivat Venäjän päävientisatamina Länsi-Eurooppaan. Ruotsin sotilaallisista vas-
tatoimenpiteistä huolimatta huomattavat määrät venäläistä tavaraa kulki venäläisestä Nar-
vasta Juutinrauman kautta Länsi-Euroopan markkinoille. Attman 1985, 10.
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van menetystä.31  Vastavetona sille venäläiset perustivat vuonna 1584 Arkan-
gelin kaupungin Vienajoen suulle, siis samaan paikkaan, jossa Englannin ja Ve-
näjän kauppakontaktit oli avattu kolme vuosikymmentä aiemmin.32

Narvan menetyksen jälkeen venäläiset sijoittivat ulkomaankaupan keskuk-
sensa Pihkovaan. Narvasta tuli aluksi lähinnä vain tullipaikka Pihkovaan suun-
tautuneelle läpikulkuliikenteelle, eikä se siten täyttänyt sille Ruotsissa asetettu-
ja suuria taloudellisia odotuksia. Vientinsä venäläiset ohjasivat joko Puolan hal-
lussa olleisiin Pärnuun ja Riikaan tai Pohjoisen Jäämeren satamiin.33  Vienti ta-
pahtui tavaroiden tuontantoalueiden mukaan: tali, vuodat, nahkat ja turkikset
lähetettiin Länsi-Eurooppaan Arkangelista, kun taas pellava ja hamppu menivät
Riian kautta.34

Ruotsalaisten kannalta Stolbovan rauha 1617 ja Altmarkin välirauha merkit-
sivät ratkaisevaa askelta kohti Venäjän-markkinoiden herruutta. Ruotsi rakensi
valloituksillaan (Käkisalmen lääni, Inkerinmaa ja Liivinmaa) Venäjän ja Itäme-
ren väliin esteen, joka säilyi sitten suuren Pohjan sodan puhkeamiseen asti. Siitä
huolimatta Venäjän ulkomaankauppa käytti yhä edelleen Ruotsin hallintaan
siirtyneitä Baltian satamia. Suurinta vienti oli Riian kautta, jonka ruotsalaiset
olivat vallanneet vuonna 1621.35  Esimerkiksi vuonna 1640 Riika edusti yksi-
nään 84 % Ruotsin Baltian-satamien vienninarvosta. Eritoten hollantilaiset kä-
vivät siellä vilkkaasti kauppaa.36

Suuri idän ohjelma

Pohjoisen Jäämeren suunnalla Juhana III hahmotteli valloitussuunnitelman,
joka piti sisällään Kuolan niemimaan ja Venäjän Karjalan. Raja olisi kulkenut
Kuolan niemimaalta linjaa Vienanmeri, Äänislahti, Uikujärvi, Äänisjärvi, Au-
nuksen Kannas, Laatokka, Karjalan Kannas ja Suomenlahti. Yltiöpäistä suunni-
telmaa on kutsuttu niin ”kaukokarjalaiseksi ohjelmaksi” (Artur Attman) kuin
”suureksi idän ohjelmaksi” (Heikki Kirkinen). Kaarle IX jatkoi veljensä aloitta-
malla linjalla. Hän pyrki laajentamaan Ruotsin asemia myös Ruijassa valvoak-
seen sieltä käsin Arkangelin-kauppaa.37  Toisaalta Ruijan alue oli taloudellisessa
mielessä arvokas rikkaine turkis- ja kalavaroineen.38  Täyssinän rauhassa 1595

○ ○ ○ ○ ○ ○

31 Linge 1969, 232; Attman 1973(a), 22–23 ja 26; Kirkinen 1976, 118; Attman 1985, 6–7.
32 Ahvenainen 1967, 13. Arkangelin kaupunki sai nimensä läheisen 1300-luvun lopulla perus-

tetun Mihailo-Arhangelskij’n luostarin mukaan. Arkangelin kaupungilla oli Vienajoen an-
siosta keskeinen asema kaupan alalla, sillä vesiväylä peittää noin 141 000 neliömailin suu-
ruisen alueen. Sitä pitkin on mahdollista edetä syvälle Venäjälle ja saavuttaa jopa Moskova
muutamia kapeita maakannaksia ylittämällä. Joki on purjehduskelpoinen koko pituudeltaan,
tosin se on noin puolet vuodesta jäässä. Ahvenainen 1967, 13.

33 Attman 1973(a), 26; Attman 1985, 10–11 ja 14–15.
34 Attman 1973(a), 26; Attman 1985, 10–11. Arkangelista vietiin pääasiassa sellaisia tavaroita,

jotka kykenivät kantamaan suuret rahtikustannukset.
35 Attman 1973(a), 28; Kirkinen 1976, 287; Attman 1985, 7–8 ja 12–13; Karonen 1999, 130.
36 Attman 1973(a), 29 (taulukko 1 ja sen alapuolinen teksti).
37 Attman 1973(a), 27; Kirkinen 1976, 94, 125, 136–137, 148, 198, 241, 249, 257 ja 291. Jo v.

1558 Ruotsin taholta esitettiin ajatus, että se liittäisi Kuolan niemimaan itseensä ja että itära-
ja vedettäisiin Vienanmereen. Kirkinen 1976, 93–94.

38 Linge 1969, 242.



R A J A K A U P A N  M O N E T  U L O T T U V U U D E T           187

Ruotsin oli kuitenkin haudattava niin ekspansiiviset suunnitelmansa kuin toi-
veensa Jäämeren rannikon suhteen.39

1600-luvun alussa Ruotsi ajautui Tanskan kanssa sotaan Jäämerelle osoit-
tamiensa pyrkimysten vuoksi. Sotaonni oli huono ja Knäredin rauhassa 1613
Ruotsin oli luovuttava toiveistaan Ruijassa.40  Myös Venäjän kanssa Ruotsi koki
vastoinkäymisiä, vaikka ”suuren sekasorron aika” oli avannutkin siellä uusia
odottamattomia mahdollisuuksia. Stolbovan rauhanneuvotteluissa 1617 välittä-
jänä toiminut englantilainen John Merrick teki tyhjäksi ruotsalaisten suunnitel-
mat. Ruotsi sai tyytyä ainoastaan Käkisalmen lääniin ja Inkerinmaahan. Ruot-
salaisten toiveet Jäämeren rannikon suhteen olivat sivunneet aivan liian läheltä
Englannin taloudellisia intressejä. Englanti halusi silloin, kuten aiemminkin,
että pohjoinen meritie Venäjälle säilyisi avoimena. Kustaa II Aadolf luopui Jää-
meren-politiikasta ja kääntyi sen sijaan Itämerelle kohti Puolan hallussa olleita
kauppa- ja liikenneväyliä, jotka olivat merkittäviä Venäjän ulkomaankaupalle.41

Juhana III:n ajoilta peräisin ollut ”Karjala-ohjelma” ajankohtaistui usean
vuosikymmenen tauon jälkeen käytäessä Venäjän ja Ruotsin rauhanneuvottelu-
ja 1650-luvun lopulla. Kaarle X Kustaa esitti 6.6.1659 antamissaan neuvottelu-
ohjeissa, että venäläisiltä oli vaadittava Venäjän Karjalaa, Venäjän Lappia, Kar-
gopolia Äänisjoella ja Äänisjärveä sekä koko Äänisen ja Laatokan välistä kan-
nasta korvauksena heidän sodan aikana tekemistään tuhoista. Vaatimusten poh-
jana oli hänen läheisen luotettunsa, Per Brahen, helmikuussa 1657 esittämä
suunnitelma, jossa raja kaavailtiin siirrettäväksi Vienan ja Aunuksen Karjalaan
ja Venäjän Lappiin. Yhtenä päämääränä vaatimuksissa oli edelleen Arkangelin-
kaupan valvonta.42  Voi vain arvailla, mitkä Brahen henkilökohtaiset intressit
olivat. Hänen suurläänityksensä, Kajaanin vapaaherrakunta, olisi luultavasti
laajentunut huomattavasti itään, jos venäläisille esitetyissä aluevaatimuksissa
olisi onnistuttu.

Kaarle X Kustaa kuoli yllättäen 13.2.1660. Venäjän Karjala ja Kuolan niemi-
maa säilyivät silti Ruotsin aluevaatimuksina uusissa neuvotteluohjeissa
25.8.1660. Muutos tapahtui 9.2.1661, jolloin Ruotsin hallitus kehotti neuvotte-
lijoita solmimaan rauhan ilman mitään vaatimuksia. Venäjän kanssa ei haluttu
uutta sotaa. Maaliskuussa 1661 Ruotsi veti takaisin Venäjän Karjalasta esittä-
mänsä vaatimukset samalla, kun se sai takaisin venäläisten Inkerinmaalta mie-
hittämät alueet. Rauhansopimus allekirjoitettiin Kardisissa lähellä Tarttoa
21.6.1661.43  Sen ratifioiminen venyi kuitenkin 2.6.1684 saakka lukuisten vuo-
sina 1661–1683 käytyjen neuvottelujen vuoksi. Ruotsi nosti sotavahinkojen
korvausasian esille muun muassa Pljusan neuvotteluissa 1663 ja 1666. Kor-

○ ○ ○ ○ ○ ○

39 Attman 1973(a), 27; Karonen 1999, 129.
40 Attman 1973(a), 27; Kirkinen 1976, 252; Attman 1985, 6.
41 Attman 1973(a), 27–28; Attman 1985, 6–7.
42 P. Brahe Kaarle X Kustaalle, Tukholma 7.2.1657. Dupletti, pääosin salakirjoituksella laadit-

tu. RA Brahesaml. vol. 1 / FR 202. Alkuosansa, joka on laadittu tavanomaisella kirjoituk-
sella, ja siinä olevien tietojen perusteella kirje osoittautuu täysin samaksi, jonka Tigerstedt
on julkaissut kahdessa lähdejulkaisussaan. Ks. Tigerstedt 1869, 126–133; Tigerstedt 1880,
69–77 (n:o XXXII). Tässä tutkimuksessa on käytetty juuri niitä; Attman 1985, 26–27.

43 Attman 1985, 27–28.
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vauksena vaadittiin nimenomaan Venäjän Karjalaa ja Venäjän Lappia. Vuodesta
1674 lähtien myös Venäjä esitti Ruotsille aluevaatimuksia. Venäläiset vaativat
takaisin menettämiään Käkisalmen lääniä ja Inkerinmaata. Vaatimuksista luo-
vuttiin vasta sitten, kun rauhansopimus lopulta vahvistettiin.44

Haaveita Arkangelin-kaupan vetämisestä Itämerelle

Vaikka Arkangelin-kauppa oli suhteellisen vähäistä Itämeren satamista tapahtu-
neeseen venäläistavaroiden vientiin nähden, se silti oli alinomaa Ruotsin halli-
tuksen intressin kohteena suurvalta-aikana. Ekspansiivisen Jäämeren-politiikan
epäonnistuttua Arkangelin-kauppa koetettiin kääntää Itämerelle kauppapoliitti-
sia keinoja käyttämällä. Siinä tarkoituksessa Arkangelin-kaupasta ja ylipäätään
Venäjän-markkinoista valmisteltiin Ruotsissa lukuisia selvityksiä ja suunnitel-
mia.45

Pyrkimys kääntää Pohjoisen Jäämeren kauppa Itämerelle ei ollut uusi. Jo
Kustaa Vaasa oli vuonna 1550 antanut direktiivit valtakuntansa kaupan uudel-
leen järjestämisestä. Riippuvuutta Tallinnasta ja Lyypekistä oli vähennettävä
samalla, kun painopistettä siirrettäisiin Venäjän ja Länsi-Euroopan välisen kau-
pan suuntaan. Suuri osa Ruotsin valtakunnan sisäisestä kaupasta oli kytkettävä
siihen. Venäläistuotteet, pellava ja hamppu, oli kuljetettava suomalaisten ja
norlantilaisten tuotteiden kanssa Vätternjärven pohjoispäähän Askersundin
suurille markkinoille, jonne myös Ruotsin eteläisten maakuntien asukkaiden oli
tultava vaihtamaan omia tuotteitaan Perämeren kalaan ja venäläisiin tavaroihin.
Markkinoilla myymättä ja vaihtamatta jääneet tavarat tuli sitten viedä Englan-
tiin, Alankomaihin ja saksalaisiin kaupunkeihin myytäviksi.46  Myös Helsingin
perustaminen vuonna 1550 on nähtävä yhtenä palasena tässä Länsi-Euroopan,
Ruotsin ja Venäjän muodostamassa kauppakuviossa.47  Kuninkaan suunnitelmat
kuitenkin elivät. Myöhemmin Kustaa Vaasa kaavaili Älvsborgista Venäjän-kau-
pan keskusta. Ruotsin Englannin-lähettiläälle 1556 toimitetuissa ohjeissa hän

○ ○ ○ ○ ○ ○

44 Attman 1985, 29 ja 33.
45 Attman 1973(a), 31; Attman 1973(b), 88. Varhaisin ruotsalaisen viranomaisen laatima

raportti Venäjän-markkinoista on 1620-luvun lopulta, jolloin Anton Monier jätti selonte-
konsa. 1630-luvun alussa kauppaedustaja Johan Möller laati seuraavan. V. 1642 valmistui
tiivis selvitys Arkangelin-viennistä, ja sen laati todennäköisesti Ruotsin Moskovan-resi-
dentti Peter Krusebjörn. Myöhemmin Carl Pommerering täydensi sitä. V. 1643 valmistui
diplomaatti Peter Anton Loofeldtin selvitys, jossa pohdittiin mm. Narvan edellytyksiä tulla
Venäjän ja kansainvälisen kaupan keskukseksi. Kauppaedustaja Aadolf Ebersköld raportoi
puolestaan Novgorodin kaupasta. Vuodelta 1653 on Ruotsin Moskovan-edustajan Johan de
Rodes’n kertomus Venäjän-kaupasta. V. 1660 Philip von Krusenstierna (ennen aatelointia
Crusius) antoi selvityksen Venäjän-markkinoista. Siihen sisältyi samalla ehdotus, kuinka
Arkangelin-kauppa voitaisiin sopivasti ohjata Itämerelle. Seuraavana vuonna hän palasi
uudelleen kaupan kääntämiskysymykseen. Hänet oli nimitetty v. 1653 Viron ja Inkerinmaan
kauppajohtajaksi. Myös kauppakollegion asessori Jochim Pötter Lillienhoff tarkasteli
kaupan kääntämistä Arkangelista Itämerelle 1670-luvulta olevassa mietinnössään. EFSR,
X–XI; Geijer 1979, 234–236; Attman 1985, 20–21. Muutamat mainituista raporteista on
julkaistu. Ks. EFSR, 57–58 (n:o 12, Krusebjörn), 58–67 (n:o 13, Loofeldt), 130–141 (n:o 20,
samoin), 106–130 (n:o 19, de Rodes), 142–157 (n:ot 22–23, von Krusenstierna) ja 199–209
(n:ot 38–39, Lillienhoff).

46 Linge 1969, 112–113.
47 Suolahti 1950, 119, 134 ja 136.
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määräsi korostamaan englantilaisille kauppiaille niitä etuja, jotka heille tarjot-
taisiin, jos he luopuisivat käyttämästä vastalöydettyä Jäämeren meritietä ja sen
sijaan ostaisivat venäläistavaroita Älvsborgista. Kuninkaan mielenkiinto Venä-
jän-markkinoita kohtaan säilyi hänen kuolemaansa (1560) saakka.48

Seuraavat vakavat keskustelut Venäjän-kaupan kääntämisestä Itämerelle käy-
tiin Ruotsin hallituksessa vuonna 1634. Ongelmana nähtiin silloin se, että Ruot-
sin Itämeren satamakaupunkien porvareilta puuttui niin kompetenssi kuin pää-
oma ottaa haltuunsa Venäjälle käyty kauttakulkukauppa. Ainoaksi ratkaisuksi
nähtiin ulkomaiset kauppiaat.49  Heitä saatiin lopulta houkuteltua Baltian kau-
punkeihin kauppapoliittisia keinoja käyttäen. Rajatulli poistettiin Venäjän rajal-
ta vuonna 1646. Vuonna 1648 ulkomaiset kauppiaat saivat oikeuden käydä va-
paasti kauppaa Tallinnassa, Narvassa ja Nevanlinnassa samalla, kun kauttakul-
kutulli Venäjän rajalla alennettiin kahteen prosenttiin.50

Ruotsi luopui virallisesti vasta 1690-luvun alussa hankkeestaan kääntää
Arkangelin-kauppa Itämeren satamiinsa. Kaarle XI päätti 23.3.1692, että Ruot-
sin oli parasta olla sekaantumatta Arkangelista käytyyn Länsi-Euroopan ja Ve-
näjän väliseen kauppaan. Päätös noudatti sellaisenaan kanslia-, kamari- ja
kauppakollegioiden 8.3.1692 antamaa mietintöä. Riiasta, Tallinnasta, Narvasta
ja Nevanlinnasta Venäjälle käyty kauttakulkukauppa oli samaan aikaan voimak-
kaassa kasvussa, ja sitä ei haluttu millään tavoin vaarantaa. Kokemus oli opetta-
nut, että mitä voimakkaammin Ruotsi puuttui Arkangelin-kauppaan, sitä enem-
män venäläiset turvautuivat kostotoimiin esimerkiksi mainitun kauttakulku-
kaupan suhteen. Kaiken lisäksi englantilaiset ja hollantilaiset olivat asiassa ve-
näläisten puolelle. He halusivat säilyttää Luoteis-Venäjällä käymänsä kaupan
ennallaan.51  Suuren Pohjan sodan aikana Ruotsi koetti vallata Arkangelin lähet-
tämällä sinne Norjan ympäri sotajoukon, mutta yritys epäonnistui.52

Ikuisin sopimuksin taattua oikeutta vapaaseen kauppaan

Yltiöpäisistä suunnitelmista huolimatta ruotsalais-venäläinen kauppa on nähty
merkittävästi vakaannuttaneeksi tekijäksi niiden keskinäisissä ulkopoliittisissa

○ ○ ○ ○ ○ ○

48 Linge 1969, 113.
49 Attman 1985, 19–20 ja 33.
50 Attman 1985, 20 ja 35.
51 Kaarle XI kanslia-, kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 23.3.1692. SKBS V, 311–313;

(päätös julkaistuna) EFSR, 276–281 (n:o 53); Attman 1985, 34. Voimakas kasvu Ruotsin
Itämeren-kaupunkien viennissä 1600-luvun lopulla oli seurausta siitä, että länsieurooppalai-
set, lähinnä englantilaiset ja hollantilaiset, supistivat merenkulkutarvikkeiden ja muiden
tuotteiden tuontia Danzigista ja Königsbergistä ja alkoivat hankkia niitä varsinkin Riiasta ja
Narvasta. Samalla venäläiset kauppiaat ryhtyivät tuomaan tavaroita Pihkovasta ja sitä ympä-
röineiltä alueilta Itämeren satamakaupunkeihin. Myös sahatavaranvienti kasvoi voimak-
kaasti Suomenlahden ympäristöstä. Attman 1985, 34–36.

52 Lindeqvist 1919, 258; Attman 1985, 36; Ranta 1987(b), 240–241. Suuren Pohjan sodan ai-
kana Kuurinmaan kenraalikuvernööri K. M. Stuart esitti yltiöpäisen suunnitelman, jossa
12 000 miestä olisi viety Laatokan ja Syvärin kautta Äänisjärven pohjoispäähän, josta sota-
joukko olisi marssinut ensin Sumaan ja sitten pääkohteeseen Arkangeliin. Tarkoituksena
olisi ollut nimenomaan Venäjän kauppayhteyksien katkaiseminen Länsi-Euroopan kanssa.
Lindeqvist 1919, 257.
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suhteissa 1600-luvulla. Niin siitäkin huolimatta, että niiden välinen kauppa oli
minimaalista siihen verrattuna, mitä hollantilaiset ja englantilaiset kävivät ve-
näläisten kanssa.53  Ruotsin ja Venäjän keskinäinen vapaa kauppa taattiin perin-
teisesti rauhansopimuksissa. Ensimmäisen kerran kauppasuhteet määriteltiin
virallisesti Täyssinän rauhansopimuksessa 1595 siten, että Ruotsin alamaiset
saivat vapaasti kulkea kauppamatkoilla Venäjällä ja vastaavasti venäläiset Vi-
rossa, Suomessa ja Ruotsissa. Tosin venäläisiä kiellettiin harjoittamasta maa-
kauppaa.54  Rajakauppaan tiiviisti kytkeytynyt maakauppa oli myöhemminkin
usein esillä. Myös Stolbovan rauhansopimukseen 1617 kirjattiin lupa vapaasta
ja esteettömästä kaupankäynnistä kummankin valtion alamaisten kesken heidän
ensin suoritettuaan tullivelvollisuutensa asianmukaisissa tullihuoneissa. Myös
kauppatalojen perustaminen sallittiin puolin ja toisin. Aiemmin ruotsalaisilla oli
ollut oma kauppatalonsa Novgorodissa, mutta vuonna 1617 oikeus laajennettiin
koskemaan myös Moskovaa ja Pihkovaa. Venäläiset puolestaan saivat perustaa
kauppatalon Tukholmaan ja Viipuriin Tallinnassa olleen kauppatalonsa lisäk-
si.55  Vapaa ja rajoittamaton kaupankäyntioikeus vahvistettiin sittemmin myös
Vallisaaren aseleposopimuksessa 20.12.1658.56

Varsinaisessa Kardisin rauhansopimuksessa 1661 kauppaa koskevat kohdat
olivat seikkaperäisemmät kuin kertaakaan aiemmin. Ensinnäkin niissä taattiin
tavanomaiseen tapaan ”vapaa, esteetön ja keskeytyksetön matkustusoikeus”
liikkua tavaroineen puolin ja toisin. Kauppiaiden liikkumista ei rajoitettu mää-
rättyihin paikkoihin. Liikkuminen ja kaupankäynti sallittiin parhaiten sopivalla
tavalla kaikkialla ja milloin vain. Myös matkustustapa oli vapaa (joko maitse tai
vesitse). Rajan yli kulkevien oli kuitenkin huolehdittava ensin tullivelvollisuuk-
sistaan. Stolbovan rauhansopimukseen verrattuna Kardisissa sovitut passi-
määräykset olivat erittäin tarkat. Ruotsalaisten oli esitettävä lähtöpaikkansa
maistraatilta tai käskynhaltijalta saamansa passi heti ensimmäiselle rajaa lähin-
nä olleelle voivodille. Venäläisten oli vastaavasti näytettävä passinsa heti ensim-
mäiselle rajaa lähinnä olleelle kenraalille tai kuvernöörille. Passitarkastuksen
jälkeen kaupalla kulkeneita ei saanut enää pakottaa uuden passin ottamiseen.
Myös muu ”vaivaaminen ja estäminen” kiellettiin. Päinvastoin rajan yli liikku-
via oli autettava kaikin tavoin kaupankäynnissä, matkustamisessa ja muissa asi-
oissa. Kotimaahansa palaavien kauppiaiden oli otettava lähtöpaikan maistraatil-
ta tai käskynhaltijalta passi niin itsestään kuin tavaroistaan.57  Rauhansopimuk-

○ ○ ○ ○ ○ ○

53 EFSR, III; Attman 1985, 17.
54 PRF IV, 802 (kohta ”18 maj 1595. Fredstraktat mellan Sverige och Ryssland 18.5.1595.”);

Kirkinen 1976, 199.
55 Stolbovan rauhansopimus 27.2.1617 (kohdat 14–15). ST V:2, 254–255. Ruotsin alamaiset

saivat käydä ”esteettä ja vapaasti” kauppaa Moskovassa, Novgorodissa, Pihkovassa ja Laa-
tokan kaupungissa, mutta myös muissa venäläisissä kaupungeissa, kun he olivat ensin mak-
saneet tullin. Tsaarin alamaisilla oli kaupankäyntioikeus eritoten Tukholmassa, Viipurissa,
Tallinnassa ja Narvassa tullia vastaan. Ks. myös Pakkaslahti, 24–26.

56 Pakaslahti, 88–89; Attman 1985, 26.
57 Kardisin rauhansopimus 21.6.1661 (kohta 10). Suomi 1843:II, 99–101. Ruotsalaisilla oli

oikeus käydä kauppaa erityisesti Moskovassa, Novgorodissa, Pihkovassa, Laatokan kaupun-
gissa, Jaroslavlissa, Peresjaslavlissa, Holmogoryssä, Tihvinässä, Aleksandrovissa ja Pusti-
nassa, mutta myös muissa venäläisissä kaupungeissa. Venäläisillä oli vastaava oikeus ni-
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seen kirjattiin myös kohta ruotsalaisten oikeudesta omiin kauppataloihin neljäs-
sä venäläisessä kaupungissa ja päinvastoin, kuten aiemmissa sopimuksissakin.58

* * *

Venäjän hallitsijana vuosina 1682–1725 toiminut Pietari I oli täysin selvillä,
mitä esteitä Ruotsin omistukset Itämerellä aiheuttivat Venäjän ulkomaankaupal-
le ja elinkeinoelämälle. Arkangelista kulki ainoastaan rajoitettu liikenne Länsi-
Eurooppaan. Sen lisäksi Pohjoisen Jäämeren ilmasto oli kauppamerenkululle
tyly; talvet siellä olivat pitkiä; purjehtimista vaikeuttivat jää ja sumu; matka oli
kolminkertainen Länsi-Euroopan ja Itämeren väliseen purjehdusreittiin verrat-
tuna. Kun venäläiset eivät onnistuneet hankkimaan itselleen meritietä Mustalta-
mereltä Välimerelle, tsaari Pietari käänsi katseensa Ruotsin hallussa olleisiin
provinsseihin Itämeren rannalla. Pultavan musertavan katastrofin jälkeen Riika
kukistui vuonna 1710. Sen jälkeen Ruotsin mahti Itämerellä kaatui lopullisesti.
Uudenkaupungin rauhassa 1721 koko rannikkokaista Viipurista Riikaan jäi Ve-
näjän käsiin. Fyysiseltäkin olemukseltaan suuri Pietari määräsi sen jälkeen kau-
pan johdettavaksi Arkangelista Pietariin. Hän ei välittänyt siitä, että pohjoisen
kauppa oli kasvanut voimakkaasti Itämeren oltua sodan aikana merenkululle
turvaton. Vain hollantilaiset koettivat itsepintaisesti pitää kiinni kaupastaan poh-
joisessa. Mutta turhaan. Venäjän suurimmiksi vientisatamiksi tulivat Pietari,
jonka venäläiset perustivat vuonna 1703 ruotsalaisilta vallatun Nevanlinnan
(Nyen) paikalle, ja Riika. Ruotsin ekspansio 1561–1621 vaihtui Venäjän mars-
siksi länteen vuosina 1721–1809. Venäjän ja Länsi-Euroopan välinen kauppa
kääntyi reitille, josta Ruotsin suurvaltapolitiikka oli kerran uneksinut.59

○ ○ ○ ○ ○ ○

menomaan Tukholmassa, Riiassa, Viipurissa, Tallinnassa, Narvassa, Inkerinmaalla, Kar-
jalassa ja Nevanlinnassa – muut Ruotsin, Suomen ja Liivinmaan kaupungit mukaan lukien.
Passimääräykset eivät sinänsä olleet uusi ilmiö Ruotsissa. Niitä sovellettiin jo 1540-luvulta
alkaen Tanskan-vastaisella rajalla, kun se asetettiin erityistarkkailuun. Jokaisella kauppiaal-
la tuli olla mukanaan joko kotikaupungistaan saamansa ”matkakirje” (vägabrev) tai käskyn-
haltijan antama passi. Lisäksi heille asetettiin tiepakko. He saivat käyttää matkoillaan ai-
noastaan yleisiä, erityisesti määrättyjä teitä. Kyse oli rajaliikenteen ja rajakauppamääräysten
valvonnan tehostamisesta samaan aikaan, kun rajatullin perimistä tehostettiin. Kontrollin
tiukentamisella oli myös turvallisuuspoliittinen tehtävä aikana, jolloin Tanskaa kohtaa tun-
nettiin syvää epäluuloa. Usein vieraat kauppiaat rinnastettiin tiedustelijoihin (kunskapare) ja
vakoilijoihin (spejare). Sittemmin myös Kaarle-herttua (Kaarle IX) antoi 1590-luvun alusta
lähtien määräyksiä tanskalaisten entistä paremmasta valvonnasta Ruotsissa juuri poliittisiin
turvallisuusnäkökohtiin vedoten. SKBS I, 143–144 (pykälät 6–9), 496–497 ja 506–509;
Smith 1950, 189–190; Linge 1969, 73, 101 ja 257–258. Passimääräyksiä kiristettiin Ruotsis-
sa entisestään vuonna 1638. Kaikilla, niin oman maan alamaisilla kuin ulkomaalaisilla, tuli
olla rajaa ylittäessään mukanaan passi, josta näkyisi paikka, mistä asianomainen oli tulossa
ja minne menossa. Tuomi 1978, 37.

58 Kardisin rauhansopimus 21.6.1661 (kohta 11). Suomi 1843:II, 101–102. Kardisin rauhan-
sopimuksen kauppaa koskeneista kohdista myös Pakaslahti, 91–92.

59 Attman 1973(a), 33; Attman 1985, 37.
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Venäläiskaupan lainsäädännölliset kehykset
suurvalta-ajan Ruotsissa

Kaupankäynti oli kenties säännöllisin ja merkittävin vuorovaikutusmuoto
Ruotsin ja Venäjän välillä 1600-luvulla. Venäläiset olivat siinä erityisen aktiivi-
sena osapuolena.60  Heidät on jaettavissa kahteen ryhmään. Toiseen kuuluivat
varsinaiset Venäjän tsaarin alamaiset, joista pääosa oli venäjänkarjalaisia koti-
paikkanaan joko Vienan Karjala tai Aunuksen Karjala. Rajan takaa tulleiden
joukossa oli ehkä muutamia kansallisuudeltaan todella venäläisiä Vienanmeren
rannikolta. Venäläiskauppiaiden toisen ryhmän muodostivat Käkisalmen läänin
karjalaiset, joista oli tullut Ruotsin kruunun alamaisia Stolbovan rauhassa 1617
alueen siirryttyä voittomaana sen hallintaan. Selvyyden vuoksi on kuitenkin to-
dettava, ettei aikalaislähteissä juuri koskaan puhuttu karjalaisista, vaan yksin-
omaan ”venäläisistä” (ryssar) tai ”kauppavenäläisistä” (köpryssar). Joskus Kä-
kisalmen läänin karjalaisia kutsuttiin ”omiksi venäläisiksi” tai ”Käkisalmen
läänin venäläisiksi” ja Venäjän tsaarin alamaisia puolestaan ”suuriruhtinaan ve-
näläisiksi”. Vaikka nimien ortografia on lähteissä hyvin horjuva ja saman henki-
lön kohdalla usein jopa vaihteleva (ks. liitteet 2–4), venäläiskauppiaat erottuvat
selvästi Ruotsin evankelis-luterilaisista asukkaista omaksi homogeeniseksi ryh-
mäkseen. Sekä venäläisten että Käkisalmen läänin karjalaisten henkilönimien
pohjana olivat ortodoksipyhimyksistä juontuvat nimet, tosin monimuotoisina
kansanomaisina muunnoksina, hypokorismeina, joko sellaisinaan tai johdoksi-
na (esimerkiksi erilaisina sukunimityyppeinä).61  Venäjänkarjalaisten ja Käki-
salmen läänin karjalaisten nimissä ja niiden kirjoitusasussa ei siis ollut mitään
eroja toisiinsa nähden, mikä toisaalta estää heidän tunnistamisensa toisistaan
esimerkiksi Kajaanin pikkutulliluetteloissa. Niihin heidän kotipaikkansa kirjat-
tiin lähinnä satunnaisesti.

Säännöllinen laajalla alueella tapahtunut kaupankäynti oli venäläiskaup-
piaille – siis sekä venäjänkarjalaisille että Käkisalmen läänin karjalaisille – kes-
keinen ja vahvasti traditionaalinen elinkeino. Eritoten Pohjois-Pohjanmaa ja
Norlanti62  (nykyinen Pohjois-Ruotsi) olivat heidän tärkeitä kaupankäyntialuei-
taan jo 1500-luvulla, siis samoihin aikoihin, kun Skandinavian pohjoisosan ja
Luoteis-Venäjän kaupallinen merkitys kohosi merkittävästi uuden pohjoisen
meritien myötä. Venäläiskauppiaiden vuotuiset kauppamatkat suuntautuivat
varsinkin Ouluun, Iihin, Kemiin ja Tornioon. Kauppa jatkui vilkkaana, kunnes
vuonna 1570 alkanut 25-vuotinen Venäjän-sota tyrehdytti sen. Heti Täyssinän
rauhan 1595 jälkeen venäläiset aloittivat uudelleen sodan estämät kauppa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

60 Venäläisten kaupankäynnistä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa 1600-
luvulla Saloheimo 1953, 69–72; Virkkunen 1953, 242–255; Kilpeläinen–Hintikka–Salo-
heimo 1954, 174–175; Virrankoski 1973, 403–411; Saloheimo 1976, 235–254; Tuomi
1978; Vartiainen 1980, 287–299; Keränen 1986, 565–579; Katajala 1994(a), 63–75; Kataja-
la 1994(b), 263–272.

61 Nissilä 1976, 45.
62 Ruotsiksi Norrland. Siihen kuuluivat aluksi niin Länsipohja (Västerbotten) kuin myös Poh-

janmaakin (Österbotten eli Itäpohja), mutta myöhemmin pelkästään nykyinen Pohjois-
Ruotsi eli Norlanti.
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matkansa.63  Heidän myyntitavaroinaan mainitaan muun muassa hamppu, pella-
va, sarka, palttina, kamlotti64 , rukkaset, päähineet, huovat, saappaat, saippua ja
kala. Maksuksi he ottivat lähinnä erilaisia turkiksia, jotka päätyivät Vienan-
meren satamien kautta maailmanmarkkinoille.65  Idän ja lännen vilkkaista kaup-
pakontakteista 1500-luvulla oli osaltaan seurauksena laittomaksi katsotun maa-
kaupan vahva traditio Pohjanmaalla, Norlannissa ja Viipurin tienoilla. Ruotsin
kruunu koetti puuttua siihen julkaisemalla kieltoja ja rajoituksia saavuttamatta
kuitenkaan mitään merkittäviä pysyviä tuloksia.66  Kruunun kannalta epätoivoi-
nen kamppailu maakauppaa vastaan jatkui yhä 1600-luvun puolella.

Aikalaisnäkemysten mukaan venäläiskauppaa pidettiin tarpeellisena, vaikka
sen ympärille nivoutuikin paljon maakauppaa ja tullirikoksia vastoin Ruotsissa
noudatettua merkantilistista talouspolitiikkaa. Rajaseudulla ja ylipäätään har-
vaanasutuilla seuduilla venäläiskaupan kontrollointi oli viranomaisille käytän-
nössä mahdoton tehtävä. Sota-aikaa tai sen uhkaa lukuun ottamatta rajavartioin-
tia ei juurikaan ollut Ruotsin ja Venäjän rajalla 1600-luvulla. Siellä ei myöskään
ollut tullikamareita tai -viranomaisia.67  Tavarat ja ihmiset saivat kulkea rajan yli
esteettä ja ilman valvontaa. Vakinaiset rajavartiostot ja rajatullikamarit perustet-
tiin Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan vasta 1720- ja 1730-luvulla.68

1600-luvun alkupuoliskolla alkoi kuulua voimistuvaa kritiikkiä venäläis-
kauppaa vastaan. Valitusten äänitorvena oli eritoten Oulun kaupungin porvaris-
to, joka kritisoi lähinnä venäläisten harjoittamaa laajamittaista maakauppaa.
Sen vuoksi oululaiset anoivat venäläisten kaupankäynnin rajoittamista yksin-
omaan Ouluun omia intressejään mitenkään unohtamatta.69  Vaatimus toistui
pitkin 1600-lukua.

○ ○ ○ ○ ○ ○

63 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kauppaolosuhteista 1500-luvulla Luukko 1954, 480–522.
Venäläisten kaupasta Pohjanmaalla keskiajalta Stolbovan rauhaan 1617 Kirkinen 1970,
121–124; Naakka-Korhonen 1988, 14–23. Norlannin kauppaoloista 1500-luvulla Olofsson
1962, 262–266 ja 319–342. Esim. Olavinlinnasta kerrottiin v. 1599, että lääniin tulee venä-
läisiä kauppiaita ”toinen toisensa jälkeen”. Kirkinen 1976, 229.

64 Kaksiniitinen, pehmeä villakangas, usein raidallista tai kuviollista. Pylkkänen 1956, 475
(liite 13); Pylkkänen 1970, 469 (liite 7).

65 Luukko 1954, 487, 489 ja 492; Olofsson 1962, 266, 321, 327, 332–333, 336 ja 342; Vahtola
1991, 148. Kaupankäynnistä Oulussa 1500-luvulla Vahtola 1991, 144–148.

66 Olofsson 1962, 263–264, 320–324 ja 331–336; Katajala 1994(b), 263.
67 Cederberg 1911, 8; Vartiainen 1980, 281. Suomeen oli perustettu v. 1638 tullipaikat Tur-

kuun, Viipuriin ja Uuraansalmeen, Helsinkiin ja Santahaminaan sekä Porvooseen ja Kunin-
kaansalmeen. V. 1669 tullipaikkoja olivat Turku, Helsinki, Viipuri, Uuraansalmi, Hanko-
niemi, Barösund (Inkoossa), Vehkalahti ja Pellinki sekä Porkkalanniemi. Smith 1950, 167.
Nähtävästi ainoa rajavartiosto, jota Ruotsi vakinaisesti piti itärajalla 1600-luvulla, toimi
Salmin Miinalan kylässä. Venäläisillä oli omansa Konnun kylässä Aunuksen puolella. Raja-
vartioinnin järjestämisen tärkeys Laatokan itärannalla selittyy vilkkaalla henkilö- ja tavara-
liikenteellä, joka kulki Manssilan ja Rajakonnun kautta Aunukseen ja Venäjälle ja vas-
taavasti Raja-Karjalaan ja Laatokan Karjalaan. Kuujo 1963, 31–32 ja 107–108; Lappalainen
1972, 52–53; Nenonen 1999, 211–212.

68 Pysyvien rajatullikamarien ja rajavartiostojen perustamisesta Pohjois-Karjalaan ks. Ceder-
berg 1911, 88–95.

69 Virkkunen 1953, 243–244; Virrankoski 1973, 404; Vartiainen 1980, 288.
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Oulu venäläiskaupan tapulikaupunkina

Sijaintinsa ja tavaratarjontansa vuoksi Oulu70  oli perinteisesti yksi venäläis-
kauppiaiden tärkeimmistä käyntikohteista Pohjanlahden rannikolla. Oulun ja
venäläiskaupan tiivis kytkeytyminen toisiinsa näkyy osittain jo siinä, että heti
ensimmäisissä venäläiskauppaa säädelleissä määräyksissä 1600-luvun alussa
venäläiskauppaa alettiin ohjailla Oulun kaupallisten etujen mukaan. Pohjan-
maan käskynhaltija Isak Behm kielsi vuonna 1608 venäläisiä kulkemasta kau-
emmas kuin Ouluun estäen siten heidän tavanomaisen kaupankäyntinsä Torni-
on satamassa. Tornio markkinoineen oli tärkeä Lapista ja Perämeren ympäris-
töstä tulleiden turkisten kauppapaikka. Tornion merkityksestä kertoo, että aluet-
ta on kutsuttu ”Tukholman nahkurien raaka-ainevarastoksi”. Vielä 1600-luvun
lopulla venäläiset kävivät siellä vuosittain tuoden muun muassa hollantilaisilta
Arkangelissa edullisesti ostamiaan tavaroita, kuten esimerkiksi mausteita.71  Ra-
joittamalla venäläisten matkustusoikeutta kruunu koetti suojella pohjoisen
turkisvaroja, mutta myös edistää vähän aiemmin perustetun Oulun kaupungin
kauppaa.

Venäläisten liiketoimien laajuutta Oulussa kuvaa selvästi se, että Kaarle IX
antoi 29.4.1606 erityisen tullitaksan, jonka mukaan venäläisten oli ryhdyttävä
maksamaan tullia ostamistaan tavaroista, jotka he aikoivat viedä mukanaan ko-
timaahansa.72  Kustaa II Aadolfin 8.9.1618 antamalla luvalla venäläiset saivat
sittemmin kaupata tullitta tavaroitaan Oulussa, mutta myös muuallakin, ”tois-
taiseksi”.73

Kuningatar Kristiinan holhoojahallitus asetti 20.3.1639 venäläisten kauppa-
matkojen päätepisteeksi Oulun laajaksi paisuneen maakaupan vuoksi. Ruotsin
kruunun ”omat venäläiset” Käkisalmen läänistä saivat sitä vastoin jatkaa Oulus-
ta muihinkin kaupunkeihin myymään tuotteitaan.74  Pohjanmaan maaherra
Melcher Wernstedt ei ollut tyytyväinen matkustusoikeuden rajoitukseen. Hänen
mukaansa osa Ouluun saapuneista venäläiskauppiaista jatkoi matkaansa Tor-
nioon ja muihin Länsipohjan kaupunkeihin siitä yksinkertaisesta syystä, ettei
Oulun porvareilla ollut riittävästi rahaa ostaa heidän tuotteitaan. Hän pelkäsi,

○ ○ ○ ○ ○ ○

70 Kaarle IX esitti v. 1600 ohjelman, että tärkeimpiin Pohjanmaan ja Länsipohjan satamapaik-
koihin oli perustettava kaupunki, joista yhtenä Oulu. Varsinaisen kaupungin perustamiskäs-
kyn hän antoi 3.1.1605. Paikkana oli vanhan vihan aikana tärkeäksi osoittautuneen linnan
tienoo, jossa myös vanha markkinapaikka sijaitsi. Oulu sai varsinaiset privilegionsa vasta
v. 1610. PRF IV, 763–764 (kohta ”Uleåborg”); Virrankoski 1973, 373 ja 375.

71 Kaarle IX B. Beckille, Tukholma 27.6.1608. PRF IV, 502 (kohta 3); Bilberg 1695, 27.
Tornion venäläiskaupasta yleensä ks. Mäntylä 1971, 80–84; Halila 1984, 122–127; Naakka-
Korhonen 1988, 16–18.

72 PRF IV, 836 (kohta ”29 april 1606”).
73 PRF V, 632–633 (kohta ”8 september 1618”); Virkkunen 1953, 243–244. Antaessaan luvan

Kustaa II Aadolf kuitenkin tiedusteli Pohjanmaan käskynhaltijalta Erik Harelta, ketkä oikein
kävivät kauppaa Torniossa ja muualla Pohjanperässä kavaltaen tullia ja mihin oikeuksiin
toiminta ylipäätään perustui.

74 ”[...] låte eder detta vara till information, at dee Rysser som våre egne Undersåthere ähre,
kunne I vell see igenom finger medh, at må resa Uhlå förbij till dee andre Städerne och der
deres vahror föryttra.” Holhoojahallitus M. Wernstedtille, Örebro 20.3.1639. Tigerstedt
1849–1850, 332–333 (n:o CXLI).
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että jos rajan takaa tulleiden kauppamatkoja ryhdyttäisiin todella rajoittamaan
määräyksen mukaisesti, niin venäläiset eivät saapuisi enää Ouluunkaan.75  Kä-
kisalmen läänin karjalaisten matkat Oulun ohi Pohjois-Suomeen ja Pohjois-
Ruotsiin kiellettiin sittemmin Nyköpingin päätöksellä 21.8.1640.76

Venäläiskauppaa oli jo aiemmin puntaroitu Kristiinan aristokraattisen hol-
hoojahallituksen piirissä. Se oli pyytänyt 30.12.1637 maaherra Wernstedtiltä
seikkaperäistä selontekoa venäläisten kaupankäynnistä esittämällä siitä lukuisia
tarkasti eriteltyjä kysymyksiä.77  Wernstedt delegoi 20.1.1638 selvityksen anta-
misen venäläiskaupan todellisille asiantuntijoille, Oulun pormestarille ja raadil-
le. Oululaisten lausunto valmistui heti samana päivänä, mutta jostakin syystä
sen lähettäminen viivästyi Wernstedtiltä yli vuodella 10.4.1639 saakka.78  Lau-
sunto on ensimmäinen seikkaperäinen kertomus venäläisten Ruotsin puolella
harjoittamasta kaupasta.

Kertomuksessa todettiin, että Pohjanmaalla kauppaa käyneitä venäläisiä tuli
kahtaalta: Käkisalmen läänin maakylistä ja rajan takaa Venäjältä Vienan Kemis-
tä ja Aunuksesta. Vienan Kemin kauppiaiden myyntiartikkeleita olivat verka,
palttina, soopelinnahat ja kaikenlainen venäläinen nahkatavara. Käkisalmen
läänistä ja siihen rajautuneesta Aunuksesta tuotiin sitä vastoin lähinnä palttinaa,
sarkaa, rohdinta, silkkiä, jouhia, hamppua, rukkasia, kaikenlaista nahkatavaraa,
haukia ja monenlaista kapakalaa. Oululaisilla ei ollut mitään huomautettavaa
tuotteisiin ja niiden tuontiin nähden, vaan kaikkia venäläistavaroita pidettiin
hyvin tarpeellisina.

Ongelmana oli lähinnä laajamittainen maakauppa, kun venäläiset täyttivät
tavaroillaan kulkuteiden varsilla asuneet talonpojat matkatessaan rajalta Ou-
luun. Autonomian ajan laukkukauppiaiden, ”laukkuryssien”, tavoin venäläiset
kiersivät maaseutua ympäriinsä mennen ”toisesta papin ja nimismiehen talosta
toiseen, toista jokivartta ylös ja toista alas”. Lopuksi he hakeutuivat kaupunkei-
hin mukanaan se, mikä oli jäänyt myymättä maaseudulla. Samalla hinnat sel-
västi nousivat. Oululaisten väittämän mukaan venäläiset perivät kaupungeissa
kaksinkertaisen hinnan maaseudulla esittämiinsä taksoihin verrattuna. Venäläi-
set ottivat tavaroistaan maksuksi enimmäkseen selvää rahaa, vanhaa kuparia,
punaisia kettuja, saukkoja, jäniksennahkoja ja kärppiä. Oululaisten valitus lu-
vattoman maakaupan suuruudesta lienee pääosin oikea, sillä niinkin myöhään
kuin vuonna 1754 Kemin Lapin kruununvouti ja taloustirehtööri Anders

○ ○ ○ ○ ○ ○

75 M. Wernstedt Kristiinalle ja tämän holhoojahallitukselle, Närpiö 23.4.1639. RA LSF ÖL vol.
1 / FR 62; (mainittu kirje painettuna) Tigerstedt 1849–1850, 317–318; Virkkunen 1953, 244.
”Käkisalmen läänin venäläisiä” oli kaupoilla Torniossa, Luulajassa ja Piitimessä v. 1640.
Hallitus muistutti heitä 21.8. samana vuonna, että heidän kaupankäyntinsä oli sallittua vain
Pohjanmaan kaupungeissa. Kuujo 1963, 39.

76 Tuomi 1978, 50; Tuomi 1984, 307.
77 Holhoojahallitus M. Wernstedtille, Tukholma 30.12.1637. Tigerstedt 1849–1850, 300–301

(n:o CXXII).
78 Kopio Oulun pormestarin ja raadin antamasta selonteosta, Oulu 20.1.1638, sekä M.

Wernstedtin saatekirje, Oulu 10.4.1639, siihen. RA LSF ÖL vol. 1 / FR 62. Holhoojahallitus
oli jo hoputtanut Wernstedtiä selvityksen antamisessa. Holhoojahallitus M. Wernstedtille,
Örebro 20.3.1639. Tigerstedt 1849–1850, 332–333 (n:o CXLI).
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Hellant arvioi, että Tornioon kulkeneet venäläiskauppiaat myivät tavaroistaan
2/3 rajaseutujen talonpojille.79

Oulun maistraatin kertomus kuvaa myös venäläisten kaupankäyntialueen
laajuutta. Talvisin venäläisten käyntikohteita olivat Oulu ja Länsipohjan kau-
pungit Tornio, Luulaja, Piitime ja Uumaja. Kesäisin venäläiset kulkivat jopa
Gävlen seudulla saakka. He kävivät ensin maakauppaa Suomen puolella ja jat-
koivat sitten Oulun ohi kohti Länsipohjaa. Kulkureitistä voi päätellä, että he
käyttivät matkoillaan Turusta Tukholmaan johtanutta Pohjanmaan rantamaan-
tietä. Venäläisillä oli tapana tulla Pohjois-Pohjanmaalle joulun tienoilla, ja he
kulkivat siellä ristiin rastiin niin kauan kuin keli salli. Kun yksi lähti, niin toinen
tuli. Myös kesäisin tapahtui samalla tavalla.

Ainoa markkinapaikka, josta venäläiset todella välittivät, oli Kajaani ja sen
juhannusmarkkinat. Kaupankäyntipaikan vakiintuneen aseman ja sinne Venä-
jän Karjalasta ja Käkisalmen läänistä tuotujen haukien ja muiden tavaroiden
vuoksi oululaiset anoivat sinne myös talvimarkkinoita 20. päiväksi joulukuuta,
joka katsottiin sopivimmaksi ajankohdaksi puolin ja toisin. Oululaiset tähtäsi-
vät ehdotuksellaan myös siihen, että venäläisten edestakainen matkustelu ja
maakauppa saataisiin ainakin vähenemään, kun Kajaanissa olisi kahdet vuotui-
set markkinat.80  Kajaanilla ja sen markkinoilla tulikin olemaan keskeinen rooli
rajakaupassa myöhemmin 1600-luvun mittaan.

Venäläisille 20.3.1639 määrätyllä matkustusoikeudenrajoituksella saattoi
aluksi olla jonkinasteista vaikutusta. Tornion kaupungin edustaja pahoitteli
Tukholman valtiopäivillä 1642 sitä, ettei venäläisten annettu tulla Tornioon
saakka. Oululaiset eivät olleet tyytyväisiä määräyksen tehoon, sillä – kuten
Mäntylä toteaa – kauppavenäläisiä kävi Torniossa kiellosta huolimatta koko sen
voimassaoloajan. Vastavetona sille Oulu anoi valtiopäivämiehensä välityksellä
vuonna 1643, että kaupungista tehtäisiin venäläiskaupan keskus.81  Tavoitteena
oli, ettei yksikään venäläinen, oma tai rajantakainen, saisi mennä Oulua kauem-
mas. Oulun porvarit pyrkivät siten eliminoimaan venäläiskaupan muista kilpai-
levista Pohjanmaan ja Norlannin kaupungeista omaksi hyödykseen.

Hallitus suostui vuonna 1645 oululaisten esitykseen.82  Määräystä täydennet-
tiin 29.3.1647 väliaikaiseksi tarkoitetulla säädöksellä venäläiskaupasta osatto-
miksi jääneitä kaupunkeja ajatellen. Oulussa oli pidettävä kynttilänpäivänä

○ ○ ○ ○ ○ ○

79 Ervasti–Vasari 1978, 269.
80 Kopio Oulun pormestarin ja raadin antamasta selonteosta, Oulu 20.1.1638, koskien Poh-

janmaalla käytyä venäläiskauppaa. RA LSF ÖL vol. 1 / FR 62; Manninen 1922, 18; Virk-
kunen 1953, 245–246; Vartiainen 1980, 288–290. Kuujo on todennut Käkisalmen maa-
herran kirjekonsepteista vuodelta 1635 ja vuoden 1636 alkupuoliskolta, että Käkisalmen
läänin maakauppiaat kävivät Pohjanmaalla eritoten talvisin. Tavallisesti heillä oli tavaraa
mukanaan muutaman reellisen verran. Samat henkilöt eivät näytä harrastaneen kauppaa kai-
kille suunnille, vaan se oli selvästi eriytynyttä. Toiset kulkivat Pohjanmaalla ja toiset Tuk-
holmassa laivalla. Venäjän suuntaan käydystä kaupasta ei ole merkintöjä, koska sitä har-
joitettiin ilman passia. Kuujo 1963, 39–41.

81 Castrén 1867, 40; Mäntylä 1971, 81; Virrankoski 1973, 404–405. ”Kauppavenäläisten” mat-
koihin puututtiin Torniossa ”kieltoaikana” vain yhden kerran, kun Luulajassa saakka
käyneet venäläiset pidätettiin v. 1655 ja lähetettiin suorinta tietä Ouluun. Silloinkin he selvi-
sivät ilman rangaistusta. Mäntylä 1971, 81.

82 Virkkunen 1953, 246; Virrankoski 1973, 404–405.
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(2.2.) vapaamarkkinat, joihin myös Vaasan, Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan por-
varit saivat tulla käymään kauppaa venäläisten kanssa.83  Ne menettivät merki-
tyksensä vasta, kun venäläiset saivat vapaan kaupankäyntioikeuden kaikissa
Ruotsin kaupungeissa Kardisin rauhansopimuksen 1661 mukaisesti.84  Varsinai-
set Oulun vapaamarkkinat olivat laurinmessuna (10.8). Ne pidennettiin vuonna
1650 kahdeksanpäiväisiksi ja seuraavana vuonna kaksitoistapäiväisiksi.85

Ruotsin hallituksen 16.12.1646 antamalla päätöksellä Venäjän alamaiset olivat
saaneet virallisen luvan tulla Käkisalmen läänissä järjestetyille markkinoille,
koska Ruotsin kruunun alamaisilla oli vastaava oikeus Venäjän puolella.86

Aluksi Vienan Kemin venäläiset (Kemi Ryssar) kävivät kuuliaisesti kauppaa
vain Oulussa, mutta sitten rajoitus unohtui ja he aloittivat uudelleen liiketoi-
mensa myös muissa Pohjanmaan kaupungeissa. Tieto siitä kantautui Tukhol-
maan. Vuonna 1649 kuningatar Kristiina pyysi kenraalikuvernöörinä toimineel-
ta Per Brahelta selontekoa siitä, oliko venäläiskaupasta hyötyä vai vahinkoa
Ruotsin kruunulle ja sen alamaisille ja mitä venäläiset ylipäätään toivat ja vei-
vät. Odoteltaessa Brahen vastausta hän piti parhaana, etteivät venäläiset kulkisi
kaupoillaan muualla kuin Oulussa.87  Hän vahvisti 30.10.1650 uudelleen Oulun
aseman venäläisten ainoana laillisena kauppakaupunkina Ruotsissa.88  Miten
Brahelta pyydetyn selvityksen kävi, ei ole tietoa.

Vähän myöhemmin 8.11.1650 rajoitukset julkaistiin uudelleen lähinnä kai
Käkisalmen läänin ”venäläisten” menettelyn vuoksi, sillä he olivat matkusta-
neet ”entiseen tapaansa” Norlantiin, kulkeneet kaupungista toiseen ja harjoitta-
neet kaupunkien välillä suurta maakauppaa. Valitus oli luultavasti peräisin mo-
nopolioikeuttaan mustasukkaisesti varjelleen Oulun taholta. Omilta ja rajan-
takaisilta venäläisiltä kiellettiin edestakainen matkustelu, kaupankäynti rah-
vaan kanssa ja matkustaminen kauemmas kuin Ouluun. Kiellonrikkojia uhattiin
tavaroiden menettämisellä ja rangaistavaksi asettamisella maaherran toimesta.89

Venäläisten kuljettamat hursti, hamppu, pellava, palttina ja sarka olivat olleet
tärkeitä kauppatavaroita Tornion harjoittamassa Lapin-kaupassa, jota Oulun
saamat privilegiot tuntuvasti vaikeuttivat. Kun torniolaisten oli ostettava tava-
ransa oululaisilta, niin niiden hinta luonnollisesti kohosi yhden ylimääräisen
välittäjäportaan tullessa toimitusketjuun mukaan. Toisaalta on väärin kuvitella,

○ ○ ○ ○ ○ ○

83 Qvist 1909, 123–124; Virkkunen 1953, 247; Virrankoski 1973, 405.
84 Kardisin rauhansopimus 21.6.1661 (kohta 10). Suomi 1843:II, 99–101.
85 KM:n valtiopäiväpäätös, Tukholma 8.11.1650, Pohjanmaan rahvaan valtiopäivämiestensä

välityksellä esittämiin valituskohtiin. KA Reg.jälj. 1649–1650, 504v–505 (kohta 10); Qvist
1909, 24–27. Vapaamarkkinoiden määräajan pidennys koski myös viittä muuta Pohjanmaan
kaupunkia. Oulun laurinmessun markkinat oli perustettu 25.2.1642. Staf 1935, 363.

86 Kuujo 1963, 45. Myöhemmin suomalaisilla oli vaikeuksia päästä Aunuksen kaupunkiin,
jonne v. 1649 oli alettu rakentaa linnoitusta. Sen vuoksi ulkomaalaisten liikkumisoikeutta
rajoitettiin siellä. Kuujo 1963, 45.

87 Kristiina P. Brahelle, Tukholma 5.5.1649. KA Reg.jälj. 1649–1650, 88v–89.
88 Kristiina, Tukholma 30.10.1650. KA Reg.jälj. 1649–1650, 485v (kohta 2). Brahe vahvisti

17.1.1660 Oulun pormestarin Daniel Krögerin pyynnöstä, että Pohjanmaan rannikkokau-
pungeista vain Oulu olisi venäläisten ainoa luvallinen kauppapaikka. P. Brahe, Göteborg
17.1.1660 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 40 / FR 479. Ks. myös Oulu RO
16.1.1661. KA u4 / ES 3088.

89 Oulun kaupungista etc., Tukholma 8.11.1650. KA Reg.jälj. 1649–1650, 535 (kohta 1).
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että venäläiset olisivat täysin pysyneet poissa Torniosta. Tornion kaupungin
edustaja anoi Tukholman valtiopäivillä 1654 virallista lupaa, että venäläiskaup-
piaat saisivat uudelleen tulla tavaroineen Tornioon. Hän perusteli pyyntöä juuri
Lapin-kaupalla. Oulu pidettiin kuitenkin edelleen ulommaisimpana paikkana,
johon venäläisillä oli oikeus tulla. Päätöksessä vedottiin sekä laittoman maa-
kaupan että tullipetosten ja -vilpin poistamiseen ja ehkäisemiseen.90  Kuusa-
molla oli myöhemmin keskeinen välittäjänrooli Tornioon ja Iin Haminaan
suuntautuneessa venäläiskaupassa. Venäläiskauppiaat toivat tavaransa talvella
tai syksyllä Pohjois-Kuusamoon. He säilyttivät niitä kuusamolaisten raja-aitois-
sa, kunnes lumikelien tultua talonpojat ajoivat rahdin pororaidoillaan, harvoin
hevosilla, Tornioon myytäväksi. Toinen vaihtoehto oli, että venäläiset kuljetti-
vat tavaransa kevättulvien aikana veneellä Kuusamoon, josta kuusamolaiset
veivät ne sitten veneillään Iin Haminan laurinpäivän markkinoille käyttäen
Iijokea kulkutienään. Kuusamolaisten rahdinajo oli erityisen voimakasta 1700-
luvun puolivälissä. Eräin paikoin se oli jopa tärkeä elinkeino.91

Ruotsin hallituksen antamista tiukoista määräyksistä huolimatta venäläiskau-
pan rajoittaminen vain Ouluun osoittautui käytännössä mahdottomaksi tehtä-
väksi. Kauppiaat liikkuivat entiseen tapaansa kaikkialla Pohjanmaan ja Länsi-
pohjan lääneissä virkakunnan tai Oulun porvareiden pystymättä sitä suuremmin
estämään. Samoin oli laita kruunun kielletynä pitämän maakaupan kohdalla.
Väestö talonpojista pappeihin ja virkamiehiin kauppasi turkiksia ja muita elin-
keinojensa tuotteita maaseutua kierrelleille venäläiskauppiaille. Venäläiset toi-
mittivat maaseutukyliin välttämättömiä tuotteita, esimerkiksi suolaa. Hinnat
olivat kaupungeissa maksettuihin verrattuna kohtuulliset, mikä entisestään
ruokki halua tarttua kielletyn kaupan tarjoamaan täkyyn. Venäläiskaupan kes-
kittäminen Ouluun osoittautui ennen pitkää kestämättömäksi tilaksi. Oulun
naapurikaupunkien valtiopäivillä esittämät valtiopäivävalitukset olivat siitä
yksi näkyvä kateuden ja kiukun ilmaus.92  Venäläiskaupan hegemoniasta käyty
kilpailu tuli näkymään myös Oulun ja Per Brahen vuonna 1651 perustaman
Kajaanin välillä.

Kädenvääntöä venäläiskaupan herruudesta

Kardisin rauhansopimuksen 10. kohta, joka salli venäläisille ja ruotsalaisille
vapaan kaupan toistensa kaupungeissa, johti entisestään maakaupan kasvuun ja
kaikenlaisiin väärinkäytöksiin Ruotsin alueella. Venäläisten sanottiin muun
muassa ”keräävän kaikki turkikset, kavaltavan tullia ja tekevän kaikenlaista lait-
tomuutta”. Väärinkäytöksistä oli pian seurauksena, että venäläisten harjoittama
kauppa rajoitettiin uudelleen Ouluun ja sen erityisille venäläismarkkinoille, jot-

○ ○ ○ ○ ○ ○

90 Päätös Hudiksvallan ja Tornion kaupungeista, Tukholma 15.7.1654. KA Reg.jälj. 1654–
1657, 34 (kohta 1); Mäntylä 1971, 47

91 Ervasti–Vasari 1978, 266–269.
92 Virkkunen 1953, 246–248; Vartiainen 1980, 290. Raahen ja Oulun välisestä skismasta venä-

läiskaupan suhteen ks. H. Corte P. Brahelle, Raahe 24.11.1661. Tigerstedt 1880, 20–21 (n:o
LXXXII).
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ka olivat kaikille avoimet käydä. Määräys annettiin Tukholman valtiopäivillä
1664. Siinä säädettiin, että venäläiset saivat tulla Pohjanmaalle ainoastaan Ka-
jaanin (!) kautta ja että viranomaisten oli kirjattava siellä heidän kauppatava-
ransa muistiin. Todistus oli sitten esitettävä Oulussa, jossa todistusta ja kuormaa
vertaamalla voitiin nähdä, oliko kauppias mahdollisesti syyllistynyt luvatto-
maan kauppaan Kajaanista Ouluun kulkiessaan. Kauppiaiden lähtiessä takaisin
toimittiin samalla tavalla. Kompensaationa siitä, että venäläiskauppa keskitet-
tiin uudelleen Ouluun, myös muiden kaupunkien porvarit saivat kaupankäynti-
oikeuden venäläisten kanssa vapaamarkkinoiden aikana.93  Säännös oli voimas-
sa toistakymmentä vuotta, ja se vahvistettiin vielä Halmstadin valtiopäivillä
1678. Pohjanmaan läänin maaherra Didrik Wrangel määräsi 29.7.1678 venä-
läismarkkinoiden ajankohdaksi 2.–20. tammikuuta Oulun maistraatin toivo-
muksesta. Markkina-ajan ulkopuolella muut kuin oululaiset eivät saaneet käydä
kauppaa venäläisten kanssa.94

Venäläiskaupan rajoituksessa kiinnittyy huomio Kajaanin kaupungin saa-
maan rooliin. Venäläisten kauppamatkojen oli tapahduttava juuri sitä kautta.
Siten Kajaani (ja viime kädessä Brahe) sai pikkutullitulonsa ja porvarit toi-
meentulonsa. Oululaisilla ei ollut mitään valittamista järjestelyn suhteen. Mää-
räyksen ollessa voimassa vuosina 1664–1680 oululaiset eivät koskaan valitta-
neet venäläisten Kajaanissa käymästä kaupasta. Tuskin siihen oli aihettakaan,
sillä Kajaani oli käytännössä Oulun kauppa-alueen takamaata. Kajaanissa käyty
kauppa oli lujasti oululaisten omissa käsissä. Siitä, miten Brahe oli mukana val-
tiopäiväpäätöksen valmistelussa, lähteet eivät suoranaisesti kerro. Rivien välis-
tä on kuitenkin luettavissa, että Brahen rooli oli keskeinen. Venäläiskauppa oh-
jattiin kulkemaan juuri hänen läänityskaupunkinsa välityksellä. Toisaalta venä-
läisten käyttämät kulkureitit menivät vanhastaan Oulujärven suuntaan juuri Ka-
jaanin kautta.

Vuoden 1664 päätöksestä luonnollisesti seurasi protestointia muiden Pohjan-
maan ja Länsipohjan kaupunkien taholta. Valtiopäivävalituksissa todettiin kerta
toisensa jälkeen, että Oulun venäläismarkkinoista oli hyötyä vain oululaisille
itselleen ja että venäläiskauppa oli vapautettava uudelleen.95  Kuten valituksiin
yleensä, niin myös Pohjanmaan ja Länsipohjan kaupunkien valituksiin on suh-
tauduttava tietyllä varauksella. Huurteen mukaan venäläisiä kävi Raahessa
1670-luvulla, vaikka venäläiskauppa oli keskitetty Ouluun ja sen venäläismark-
kinoille. Tosin kävijöitä oli vuositasolla vain yhdestä kolmeen. Kaikkein useim-
min mainitaan Vienan Kemistä kotoisin ollut Markus Terenti, joka kävi Raahes-
sa vuosina 1673–1675 ja 1679.96  Kyseessä on ilmeisesti sama Markus Terenti,
joka mainitaan Kajaanissa vuonna 1681 erään velkatapauksen yhteydessä.97

○ ○ ○ ○ ○ ○

93 Päätös Oulusta, Tukholma 31.8.1664. KA Reg.jälj. 1664, 212 (kohta 1); Virkkunen 1953,
248. Venäläisten kaupankäynnistä Oulussa 1600-luvulla tarkemmin Virkkunen 1953, 251–
255.

94 Kaj. RO 4.11.1678, 5. KA i1 / ES 1303; Qvist 1909, 123–124; Virkkunen 1953, 248.
95 Vartiainen 1980, 292–293.
96 Huurre 1962, 18–19 ja taulukko VII.
97 Kaj. RO 27.6.1681. KA i1 / ES 1303.
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Merkille pantavaa on, että vain yhden venäläisen – juuri yllä mainitun Terentin
– kohdalla kotipaikka on ilmoitettu. Muiden kotipaikaksi todetaan ylimalkaan
vain ”Venäjä”.98  Kaikkiaan Venäjältä Raahessa vuosina 1672–1675 ja 1679
käyneitä oli kahdeksan. Käynnit keskittyivät poikkeuksetta alkuvuoteen tam-
mi- ja helmikuulle.99

Tukholman valtiopäivillä 1672 asetelma oli täysin nurinkurinen. Oululaiset
anoivat venäläisille kaupankäyntikieltoa Ruotsissa. Syynä tähän yllättävään ve-
toon oli mitä ilmeisemmin kaupunkikauppaa nakertanut maakauppa, joka kulki
käsi kädessä venäläiskaupan kasvun kanssa. Kaarle XI:n holhoojahallitus piti
Oulun porvareiden pyyntöä ”täysin arveluttavana” ja halusi päinvastoin paran-
taa ja kehittää venäläiskauppaa entisestään. Yksi päätöksen allekirjoittajista oli
Per Brahe.100

Venäläiskaupan suhteen ilmeni muitakin ongelmia. Venäläisten kerrottiin
saapuvan Ouluun monta viikkoa ennen tai jälkeen säädetyn markkina-ajan, jol-
loin kaupungin porvarit käyttivät tilaisuutta hyväkseen. Porvarit ostivat kaikki
parhaat tavarat päältä ja jättivät huonot muualta tulleiden ostettaviksi markki-
noilla. Toisinaan venäläisten oli myytävä tavaransa puoleen hintaan oululaisille
tai vietävä ne takaisin myymättöminä, kun eteläisten Pohjanmaan kaupunkien
porvarit eivät tulleet venäläismarkkinoille suuriksi katsomiensa matkakustan-
nusten vuoksi. Eikä venäläisille määrätty matkustusrajoitus pitänyt täysin. Kiel-
losta huolimatta he jatkoivat edelleen kaupalla kulkua Länsipohjan kaupungeis-
sa ja jopa Keski-Ruotsin Härnösandissa saakka vanhan tapansa mukaisesti.101

Venäläiskauppiaat kiersivät matkustusmääräystä kulkemalla Lapin ja Poh-
janperän kautta. Kyse ei ollut mistään uudesta kulkutiestä, vaan vanhasta ja va-
kiintuneesta reitistä Kuusamon kautta Kemijoelle. Venäläiset käyttivät sitä men-
nessään esimerkiksi Tornioon. Kiertämällä Kajaanin he välttyivät pikkutullin
maksamiselta ja kauppatavaroidensa luetteloimiselta, joka olisi estänyt heiltä
maakaupan harjoittamisen. Tosin pohjoisen kautta kulkemalla matkaa kertyi
60–70 peninkulmaa, mutta mahdollisuus maakauppaan säilyi. Valituksissa väi-
tettiin myös, että venäläiset ostivat talonpojilta kivääreitä ja muita ampuma-
aseita ja kuljettivat ne sitten Venäjälle. Pääasiallisin hankintakohde lienee kui-
tenkin ollut pohjoisesta saadut turkikset. Matkoilla väitettiin olevan myös soti-
laallisen tiedusteluluonteen. Venäläiskauppiaiden kerrottiin ottavan selkoa
Ruotsin puoleisista oloista, kulkupaikoista ja muista seikoista mahdollista uutta
sotaa varten.102  Lähteet vaikenevat siitä, missä määrin venäläisiä vastaan esitet-

○ ○ ○ ○ ○ ○

98 Huurre 1962, 13–14.
99 Huurre 1962, taulukko I–II.
100 Päätös Oulun kaupungista, Tukholma 13.12.1672. KA Reg.jälj. 1671–1672, 548 (kohta 9);

Virrankoski 1973, 405.
101 Virkkunen 1953, 249. Virkkunen ei ilmoita tiedon alkuperää. Toisaalla hän kertoo, että

karjalaiskauppa vapautettiin 3.12.1680. Tosiasiassa kauppa järjestettiin jo 11.11.1680
Kardisin rauhansopimuksen määräyksen mukaisesti.

102 Virkkunen 1953, 248. Taaskaan hän ei ilmoita lähdettään. Lapin ja Pohjanperän kautta
kulkeneesta reitistä ks. Calonius 1929, 48–51; Luukko 1954, 26–28; Virrankoski 1973, 407;
Ervasti–Vasari 1978, 266–268. Venäläiskauppiaiden käyttämisestä vakoilijoina Naakka-
Korhonen 1988, 16.
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ty kritiikki oli totta, samoin kuin siitä, kuinka paljon venäläisiä todella kulki
pohjoisen kautta Kajaanin kaukaa kiertäen. Se on ainakin varmaa, että esittä-
mällä mainitunkaltaisia vakavia valituksia Pohjanmaan ja Länsipohjan kaupun-
git pyrkivät saamaan Ruotsin hallitukselta kovia toimenpiteitä, jotka palveli-
sivat myös Pohjanlahden ympäristön kaupunkien taloudellisia etuja. Oululais-
ten kohdalla se tarkoitti käytännössä sitä, että he halusivat omia venäläiskaupan
kokonaan itselleen.

Venäläiskaupan uudelleen vapauttaminen

Venäläiskauppa vapautettiin Tukholman valtiopäivillä 1680 Kardisin rauhanso-
pimuksen 10. kohdan mukaiseksi lähes parin vuosikymmenen tauon jälkeen.103

Toimenpide on nähtävä osana Kaarle XI:n Venäjää kohtaan 1680- ja 1690-lu-
vulla harjoittamaa rauhanomaista ulkopolitiikkaa.

Tieto venäläiskaupan vapauttamisesta välitettiin välittömästi Suomeen.
Kaarle XI määräsi Pohjanmaan maaherra Didrik Wrangelille lähettämässään
kirjeessä, että valtiopäiväpäätös oli pantava asianmukaisesti toimeen. Toisaalta
oli myös pidettävä huoli siitä, että venäläiset maksaisivat tullinsa oikein ilman
vilppiä.104  Kajaanissa uudet määräykset näkyivät siten, että venäläisten oli ran-
gaistuksen uhalla ilmoittauduttava siellä viranomaisille ja kerrottava, mistä he
tulivat ja minne he halusivat. Lisäksi heidän oli kerrottava, mitä tavaraa heillä
oli mukanaan.105  Rauhansopimukseen kirjattujen passimääräysten noudatta-
mista oli myös erityisesti valvottava. Rajavartioiden antamia passeja ei saanut
pitää pätevinä. Mitä tuli venäläisten harjoittamaan hevosten ostoon ja maasta-
vientiin, niin Kaarle XI kielsi sen.106  Hevoset katsottiin perinteisesti sotamate-
riaaliksi, jota tuli olla riittävä määrä saatavilla mahdollisia kriisitilanteita var-
ten.107

Oulu oli menettänyt monopolioikeutensa venäläiskauppaan, mikä heijastui
muun muassa sen venäläismarkkinoihin. Kaupungin porvarit vaativat jo Tuk-
holman valtiopäivillä 1682 pormestarinsa välityksellä, että venäläisten kauppa
ja matkat oli estettävä heidän laajalla kauppa-alueellaan.108  Kun siihen ei suos-
tuttu, he esittivät vuonna 1684 maaherralle toiveen, että Kajaanissa järjestettäi-
siin joka vuosi kahden kuukauden mittaiset venäläismarkkinat, jonne kaikilla

○ ○ ○ ○ ○ ○

103 Ks. esim. Kaarle XI:n päätös, Tukholma 11.11.1680, Oulun kaupungin porvariston edustajan
valtiopäivillä esittämiin valituksiin. KA Reg.jälj. 1680, 573 (kohta 1).

104 Kaarle XI D. Wrangelille, Tukholma 11.11.1680. KA Reg.jälj. 1680, 572.
105 Kaj. RO 10.5.1682. KA i1 / ES 1303.
106 Kaarle XI Turun ja Porin läänin maaherra Harald Oxelle, Kungsör 21.3.1682. KA Reg.jälj.

1682, 200–201.
107 Sotamateriaaliksi katsottujen hyödykkeiden maastavientiä kontrolloitiin perinteisesti vienti-

kielloin. Hevosten vienti maasta kiellettiin joko kokonaan tai osittain esim. Skaran sään-
nössä 1414 (niitä, joiden arvo oli enemmän kuin 8–10 markkaa), Strängnäsin säännössä
1437 (Uplannista ja Södermanlannista) ja v. 1531 (koskien suurempia hevosia). Linge 1969,
32 ja 51.

108 Kaarle XI:n päätös ja vastaus, Tukholma 20.12.1682, Oulun kaupungin edustajan Tukhol-
man valtiopäivillä esittämiin valituksiin ja anomuksiin. KA Reg.jälj. 1682, 835v (kohta 3);
Virkkunen 1953, 249.
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Pohjanmaan kaupunkien porvareilla olisi oikeus tulla samalla, kun venäläisten
kauppamatkat kauemmas kuin Kajaaniin kiellettäisiin.109  Länsipohjan lääniin
kuulunut Tornion kaupunki puolestaan anoi vuonna 1682 maaherraltaan venä-
läiskaupan keskittämistä uudelleen Ouluun vedoten voimistuneeseen maa-
kauppaan. Pyyntö oli täysin päinvastainen torniolaisten aiempiin esityksiin ver-
rattuna, sillä venäläiskaupan ollessa keskitettynä Ouluun torniolaiset olivat vaa-
tineet sen ulottamista myös omaan kauppapiiriinsä.110  Mitkään mainituista
anomuksista eivät johtaneet toivottuun tulokseen, vaan kruunu vetosi vuoden
1680 valtiopäiväpäätökseen ja rauhansopimuksen kauppaa koskevaan kohtaan.111

Pohjanmaan kaupungit nostivat venäläiskaupan uudelleen esille vuosien
1686, 1689 ja 1693 valtiopäivillä Tukholmassa. Valitusten keskeisenä kohtana
oli, että Venäjältä tulleet kauppiaat harjoittivat laillisen kauppansa ohella maa-
kauppaa ja muita laittomia liiketoimia. Hallitsijan antama vastaus oli lähinnä
muodollinen: Kaarle XI kehotti alueen maaherraa ehkäisemään venäläisten
tullikavallukset ja laittoman maakaupan.112

Pohjanmaan kaupunkien yhteinen valitus vuodelta 1689 on informatiivi-
suudessaan samaa luokkaa kuin Oulun maistraatin vuonna 1638 laatima kerto-
mus venäläiskaupasta. Siten se ansaitsee tässä lähemmän tarkastelun. Valituk-
sessa kuvataan lähimpinä Pohjanmaan lääniä asuneiden venäläisten Kainuussa
ja Pohjanlahden rannikolla käymää kauppaa. ”Lähimmillä venäläisillä” tarkoi-
tettiin Vienan Karjalan ja Aunuksen pohjoisosan (Repola, Rukajärvi) asukkaita.
Valituksen mukaan heidän käymänsä kauppa oli paljon tuottoisampaa kuin
muiden Ruotsin puolella kulkeneiden venäläisten. Keskeinen syy siihen oli, että
heidän tavaravalikoimansa oli hyvin monipuolinen: he eivät kuljettaneet pel-
kästään omia tuotteitaan, esimerkiksi suolaa, vaan he toivat mukanaan myös
kaikenlaista silkkiä, villavaatetavaraa, pitsejä, tinaa, messinkiä, pientä rautata-
varaa ja paljon muuta, joita he ostivat englantilaisilta ja hollantilaisilta Arkan-
gelissa, mutta myös persialaisilta. Arkangelista länsieurooppalaiset ja persia-
laiset tuotteet kuljetettiin ensin Vienan Kemiin. Turvallisena pidetty laivamatka
kesti kolmesta neljään päivää. Vienan Kemistä tavarat kuljetettiin Kainuuseen
talvella rekikelien aikana. Rahtina yhdestä suuresta hevoskuormasta Vienan
Kemistä Kajaaniin perittiin 16 kuparitaalaria, eikä sitä pidetty kalliina. Ruotsin
puolelle tultaessa tavaroista ei maksettu ”suurta meritullia”113 , mikä näkyi osta-
jan kannalta huokeina hintoina. Venäläiskauppiailta sai esimerkiksi yhden lei-

○ ○ ○ ○ ○ ○

109 Virkkunen 1953, 249.
110 Virkkunen 1953, 249; Virrankoski 1973, 406.
111 Kaarle XI:n päätös ja vastaus, Tukholma 20.12.1682, Oulun kaupungin edustajan Tuk-

holman valtiopäivillä esittämiin valituksiin ja anomuksiin. KA Reg.jälj. 1682, 835v (kohta
3); Virkkunen 1953, 249; Virrankoski 1973, 405–406.

112 Kaarle XI:n päätös, Tukholma 9.11.1686, Pohjanmaan kaupunkien yleisiin valituksiin. KA
Reg.jälj. 1686, 634–635 (kohta 5); Kaarle XI:n päätös, Tukholma 18.3.1689, Pohjanmaan
kaupunkien yhdessä esittämiin yleisiin valituksiin. KA Reg.jälj. 1689, 207v–208v (kohta 2);
Virkkunen 1953, 250.

113 Suurta meritullia (Stora Sjö-Tullen) kannettiin Ruotsin merikaupungeissa ja valtakunnanra-
joilla ulkomailta tuoduista tai sinne viedyistä tavaroista. Sisämaassa kaupunkien markki-
noille ja toreille tuoduista tavaroista ja tuotteista perittiin puolestaan vuodesta 1622 alkaen
pikkutullia (Lilla Tullen). von Bonsdorff 1833, 644; Karonen 1999, 174.



R A J A K A U P A N  M O N E T  U L O T T U V U U D E T           203

viskän persialaista täyssilkkiä 14–16 kuparitaalarilla. Hinta oli paljon kalliimpi
jopa valtakunnan pääkaupungissa Tukholmassa.114

Saman valituksen mukaan venäläiskauppa oli kasvanut Pohjanmaan läänissä
moninkertaiseksi. Kun Venäjän Karjalasta oli aiemmin tullut vuosittain 20
kuormaa tavaraa, niin 1680–1690-luvun taitteessa määrä oli jo 200 hevoskuor-
maa. Eikä jälkimmäisessä luvussa ollut mukana sitä tavaramäärää, mikä meni
suoraan Länsipohjaan. Kymmenkertaisen kasvun takana oli epäilemättä rau-
hansopimuksen mukainen päätös vuodelta 1680, jolla venäläiskauppa vapautet-
tiin. Pohjanmaan kaupunkien porvarit pelkäsivätkin, että ennen pitkää venäläi-
set syrjäyttäisivät heidät kokonaan pois alueen kaupasta ja että venäläisten liike-
toimet laajenisivat koko maata kattaviksi. Toinen huolenaihe oli, että venäläis-
ten kaupankäyntiin kuului edelleen myös laiton puoli, etenkin suuressa mitta-
kaavassa käyty maakauppa. Venäläisillä oli siinä tarkoituksessa käytössään lu-
kuisia syrjäteitä, joita pitkin he kulkivat Venäjältä Kainuun ja Pohjanmaan maa-
seudulle ja takaisin samalla myyden ja ostaen. Heidän olisi pitänyt käyttää oike-
aa Kajaanin kautta kulkenutta yleistä tietä ja maksaa kaupungissa pikkutulli.
Venäjälle viedyistä tavaroista mainittiin erityisesti kupari, jonka keskeinen
tuottajamaa Ruotsi oli ja jonka vientiä katsottiin erityisen karsaasti, koska se
tapahtui pääasiassa salaa ja tullitta.115

Suomen, Pohjanmaan ja Länsipohjan kaupunkien usein toistuneet valitukset
venäläisten laittomasta kaupasta ja suuresta meritullista vapaasta tuonnista joh-
tivat lopulta siihen, että Kaarle XI siirsi asian kamari- ja kauppakollegioiden tut-
kittaviksi.116  Niiden yhteinen mietintö mainituista ongelmakohdista ja muista
akuuteista Ruotsin Venäjän-suhteita koskeneista kysymyksistä valmistui kol-
men vuoden kuluttua 8.3.1692.117

Kaarle XI antoi päätöksensä 23.3.1692 kanslia-, kamari- ja kauppakollegioi-
den mietinnön pohjalta.118  Hallitsija määräsi, että kamari- ja kauppakollegioi-
den ja maaherrojen ja tulliviranomaisten Suomessa, Pohjanmaalla ja Länsipoh-
jassa tuli käydä keskenään kirjeenvaihtoa siitä, kuinka venäläisten väärinkäy-
tökset saataisiin torjuttua ja ehkäistyä lain ja asetusten puitteissa. Erityiseen tar-
kasteluun oli otettava venäläisten Ruotsissa harjoittama kauppa.119  Venäläiset
toivat kaupunkeihin ja maaseudulle oman maansa tavaroita, mutta myös ulko-

○ ○ ○ ○ ○ ○

114 Kaarle XI:n päätös, Tukholma 18.3.1689, Pohjanmaan kaupunkien yhteisiin valituksiin. KA
Reg.jälj. 1689, 207v–208 (kohta 2). Ks. myös Virkkunen 1953, 250; Vartiainen 1980, 292.

115 Kaarle XI:n päätös, Tukholma 18.3.1689, Pohjanmaan kaupunkien yhteisiin valituksiin. KA
Reg.jälj. 1689, 208 (kohta 2).

116 Kaarle XI kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 16.3.1689. KA Reg.jälj. 1689, 199–
199v; Kaarle XI:n päätös, Tukholma 18.3.1689, Pohjanmaan kaupunkien yhteisiin valituk-
siin. KA Reg.jälj. 1689, 208–208v (kohta 2).

117 Kanslia-, kamari- ja kauppakollegiot Kaarle XI:lle, Tukholma 8.3.1692. EFSR, 267–276
(n:o 52). Myös kenraalikuvernööri Jöran Sperling Narvasta otti osaa mietinnön valmiste-
luun. Suomen, Pohjanmaan ja Länsipohjan kaupunkien valituksen ohella esillä oli yksitoista
muuta ongelmakohtaa, mm. kysymys karkulaisista, passiasiat ja Ruotsin alamaisia Venäjällä
koskeneiden päätösten saaminen kirjallisesti.

118 Kaarle XI kanslia-, kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 23.3.1692. EFSR, 276–281
(n:o 53). Kyseessä oleva päätös on julkaistu. Ks. SKBS V, 308–317.

119 Kaarle XI kanslia-, kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 23.3.1692. EFSR, 280 (n:o 53).
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maisia tuotteita. Joukossa oli verkaa, silkkiä, kaikenlaista rihkamaa ja maustei-
ta, joita he kaupittelevat kyynäröittäin ja luodeittain kaupunkien avonaisissa
kauppa-aitoissa ja kaikkialla maaseudulla. Samalla he hankkivat itselleen kai-
kenlaisia turkiksia, kuparia, talia ja muuta sellaista. Venäläisten menettely kat-
sottiin kielletyn maakaupan harjoittamiseksi. Myös venäläisten Ruotsin kau-
pungeissa harjoittama kauppa ulkomaalaisten kanssa oli otettava tutkimusten
piiriin. Toiminnan katsottiin rikkovan kaupunkien privilegioita. Venäläisten va-
litettiin myös kuljettavan mukanaan käsityöläisiä, lähinnä nahkureita sekä läk-
ki-, miekka- ja messinkiseppiä, jotka ostivat ammattiinsa sopineita materiaaleja
ja valmistivat niistä kaikenlaisia valmiita tuotteita. Niitä he sitten myivät eteen-
päin Venäjän puolelta mukanaan tuomiensa tavaroiden kanssa. Sitä pidettiin
luvattomana porvariselinkeinon harjoittamisena.120

Venäläiset saivat käydä vapaasti Suomen, Pohjanmaan ja Länsipohjan kau-
pungeissa, mutta vain sillä ehdolla, että kaupankäynti tapahtuisi yksinomaan
porvareiden kanssa, ei maaseudulla.121  Päätöksessään Kaarle XI puuttui lopulta
myös venäläisten suuresta meritullista vapaaseen tuontiin, joka oli kasvanut
melkoisesti venäläiskaupan vapauttamispäätöksen 1680 jälkeen. Venäläisiä
kiellettiin takavarikon uhalla purkamasta kuormaansa ennen kuin he olivat tul-
leet rajalta lähimpään maakaupunkiin. Tullivirkailijoiden oli tutkittava siellä
tarkoin kaikki venäläiskuormat, oliko niissä ulkomaisia tavaroita. Jos oli, niin
venäläisten oli maksettava niistä suuri meritulli ja muut maksut, jotka tavallises-
ti suoritettiin valtakunnan merikaupunkeihin tapahtuneesta tuonnista.122  Sisä-
maassa liikkuessaan venäläisten oli maksettava myös pikkutulli maakaupunkei-
hin tullessaan. Tullin perimistä tehostettiin osittain sen vuoksi, kun Ruotsin ala-
maiset joutuivat maksamaan Venäjällä kahta tullia: ”ensimmäistä tullia” (rajaa
ylitettäessä), joka oli varsin korkea (10 %), ja ”läpikulkutullia” (sisämaassa),
joka oli kuuden prosentin suuruinen ja josta venäläiset itse olivat vapaita.123

Vaikka tullipolitiikkaa tiukennettiin venäläisiin nähden, Kaarle XI pidättäy-
tyi silti muilta Venäjän kaupallisia tarpeita vaarantaneilta toimenpiteiltä. Hänen
maltillisuutensa asiassa onkin nähtävä osana sitä rauhanomaista ulkopolitiik-

○ ○ ○ ○ ○ ○

120 Ks. esim. kanslia-, kamari- ja kauppakollegiot Kaarle XI:lle, Tukholma 8.3.1692. EFSR, 269
(n:o 52). Esim. Turun nahkurit valittivat ”venäläisten ja muiden ulkomaalaisten” aiheutta-
van vahinkoa heidän elinkeinolleen tuomalla valmiita rukkasia, käsipuuhkia ja lakkeja.
Kaarle XI:n päätös, Tukholma 18.3.1689, Turun kaupungista. KA Reg.jälj. 1689, 236–236v
(kohta 18); Pylkkänen 1970, 108.

121 Cederberg 1911, 12–13.
122 Kaarle XI kanslia-, kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 23.3.1692. EFSR, 280 (n:o 53).

Tätä ennen oli jo päätetty, että venäläisten oli ryhdyttävä maksamaan Ruotsiin tuomastaan
viljasta ja kapaturskasta (stockfisk) suurta meritullia. Kanslia-, kamari- ja kauppakollegiot
Kaarle XI:lle, Tukholma 8.3.1692. EFSR, 273–274 (n:o 52).

123 Kaarle XI kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 30.3.1688. SKBS IV, 1012; Kansliakol-
legio Kaarle XI:lle, Tukholma 31.3.1688. KA Reg.jälj. 1688, 187–188. Venäläiset protestoi-
vat pikkutullin maksamista, sillä Nevanlinnaan tai Narvaan tultuaan he maksoivat ensin
lisenssitullin ja sitten vielä pikkutullin sisämaan kaupungeissa. Ruotsalaisilla kauppiailla oli
ongelmia tullivelvollisuuksien kanssa lähinnä Venäjän ydinalueilla Moskovassa, Pihkovas-
sa ja Novgorodissa. Ongelmina olivat niin korkeat tullimaksut kuin niiden vaatiminen ruot-
salaisina hopearikseinä. Ks. esim. kanslia-, kamari- ja kauppakollegio Kaarle XI:lle, Tuk-
holma 8.3.1692. EFSR, 267–276 (n:o 52).
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kaa, jota Ruotsi harjoitti Venäjään nähden suurimman osan 1600-lukua.124

Myös ajankohdan puitteissa Ruotsi halusi välttää erimielisyyden aiheet suuren
itäisen naapurinsa kanssa, sillä vuonna 1692 Venäjä oli sodassa tataarien kans-
sa. Ruotsissa tiedettiin täysin, että jos se yrittäisi hyötyä Venäjän tukalasta ase-
masta, niin ennen pitkää seurauksena voisi olla sota, jossa pahimmassa tapauk-
sessa Venäjällä olisi apunaan monet muut vanhat viholliset.125  Pelko Ruotsia
vastaan suunnatusta liittokunnasta kävi toteen vuonna 1700. Ruotsin harjoitta-
man suopean Venäjän-politiikan taustalla olivat myös kaupalliset intressit, sillä
Venäjän kauppa Länsi-Euroopan kanssa haluttiin ohjata Ruotsin hallinnassa ol-
leisiin Itämeren satamiin rahti- ja tullitulojen vuoksi. Narvan, Nevanlinnan, Tal-
linnan ja Riian kauppa olikin hyvässä kasvussa, eikä sillä saralla saavutettua
menestystä haluttu vaarantaa millään tavalla.126

Venäläiset Ruotsissa

Seitsemän Lapin pogostaa (Lintujärvi, Selki, Paatene, Rukajärvi, Suikujärvi,
Paanajärvi ja Semsjärvi) oli valtava noin 35 000 neliökilometriä suuruinen alue,
jossa asui hyvin harvalukuinen väestö. 1600-luvun lopulla perheitä oli noin
1 500 ja asukkaita vain noin 8 000. Suurimmillaan määrä oli vuonna 1678, jol-
loin asukkaita oli 8 500. Harvalukuisen väestön ja sen harjoittaman kaupan val-
vonta valtavilla, vaikeakulkuisilla ja soisilla alueilla olikin venäläisille viran-
omaisille käytännössä mahdoton tehtävä. On arvioitu, että 1600-luvun viimeisi-
nä vuosikymmeninä, ennen 1690-luvun suuria katovuosia, asukastiheys olisi
ollut vain 0,2 asukasta/km2. Tilaluku kipusi 1600-luvun viimeisellä neljännek-
sellä 1 287:ään, mutta romahti suuren Pohjan sodan aikana vuoteen 1707 tul-
taessa 732:een.127

Oman erikoisen alueensa muodosti Lieksan ja Kuhmon korkeudella sijaitse-
va Repola, joka kuului vielä 1500-luvulla Ilomantsin pogostaan, mutta jäi
Stolbovan rauhassa 1617 Venäjälle. Käytännössä se oli oikeastaan kahdeksas
Lapin pogostoista Rukajärven, Paateneen ja Selkien ympäröimänä. Se säilyi
pitkälle 1600-lukua Venäjän keskusvallan kannalta epämääräisenä rajaseutuna,
josta oli vaikea saada otetta. 1670-luvun lopulla Repolan asukkaat kirjattiin
Kuolan ujestin128  eli läänin henkiluetteloon, eikä sitä 1720-luvulle saakka luettu
kuuluvaksi Äänisen (Aunuksen) ujestiin.129  Vuoden 1571 verokirjassa silloista

○ ○ ○ ○ ○ ○

124 Virrankoski 1973, 411.
125 Kanslia-, kamari- ja kauppakollegiot Kaarle XI:lle, Tukholma 8.3.1692. EFSR, 269 ja 272–

273 (n:o 52); Kaarle XI kanslia-, kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 23.3.1692. EFSR,
277 (n:o 53).

126 Kanslia-, kamari- ja kauppakollegiot Kaarle XI:lle, Tukholma 8.3.1692. EFSR, 273–274
(n:o 52); Kaarle XI kanslia-, kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 23.3.1692. EFSR,
278–279 (n:o 53).

127 Tšernjakova 1995, 135; Katajala–Tšernjakova 1998, 69.
128 Venäjäksi ujezd. Ne jakautuivat pitäjiin eli pogostoihin. Viimeksi mainittujen alayksikkönä

olivat volostit. Paikoin volostit ja pogostat esiintyivät samanarvoisina hallintoyksikköinä.
Pöllä 2001(a), 109.

129 Katajala–Tšernjakova 1998, 60 (kartan kuvateksti), 62 (samoin) ja 63–64.
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Repolan kylää kutsuttiin venäjänkielisellä termillä ”sloboda”, joka merkitsee
kaupunkimaista asutuskeskusta, jossa asukkaat saivat pääosan toimeentulos-
taan joko kaupankäynnistä tai käsityön harjoittamisesta.130

”Pomoressa” eli Vienanmeren länsirannalla sijaitsivat Äänislahden rannan
volostit131 , joista suurin osa kuului Uikujärven pogostan yhteyteen ja loput poh-
joisempana Kuolan kihlakuntaan. Vaikka alueen maaperä on köyhä ja karu, niin
siitä huolimatta Pomorea on pidetty Karjalan rikkaimpana alueena Vienanme-
ren kaupan, kalastuksen sekä suolankeiton ja -myynnin johdosta.132  1600-lu-
vulla siellä oli kolme kaupunkia Vienan Kemi, Suiku ja Suma. Tunnusomaista
niille oli, että ne olivat vanhoja asutus- ja kauppakeskuksia. Kaikki ne myös si-
jaitsivat samannimisten jokien suilla rannikolla.133  Fragmentaarisista lähteistä
johtuen väestömäärä on arvioitu likimääräisesti noin 3 000–4 000 henkilöksi.134

Etelässä sijaitsi kahdeksantoista Aunuksen pogostaa (Aunus, Suoju, Ki�i,
Tolvoja, Šungu, Uikujärvi, Tsolmuinen, Vodlajärvi, Puutoinen, Šalski, Vytegra,
Andoma, Megra, Ošta, Ostretšina, Vaasena, Venitsa ja Pirkkinä).135  Olonka- ja
Megregajokien yhtymäkohdassa sijaitsevasta Aunuksesta tuli vuonna 1649 so-
tilashallinnollinen keskus, kun sinne perustettiin linnoituskaupunki. Samalla
sinne pystytettiin myös vakituinen voivodihallinto136 . Seitsemän Lapin pogos-
taa liitettiin siihen kuuluvaksi. Käkisalmen läänistä saapuneita kauppiaita ja
muita ruotsalaisia varten laitettiin uuteen kaupunkiin erityinen kauppatalo jo
sen perustamisvaiheessa.137  1670-luvulla Aunuksessa oli esikaupunkeineen
700 taloa, joista 376 oli porvareiden, 315 streltsien ja 30 maallisen ja hengelli-
sen yläluokan edustajien.138  Kaupungin asukkaat kävivät kauppaa muun muas-
sa Ruotsin puolella. Äänisen pogostoissa ilmasto ja maaperä olivat paremmat
kuin muilla alueilla. Siten siellä oli suotuisammat edellytykset maatalouden
harjoittamiseen kuin muualla Karjalassa.139  Paremmat elinolosuhteet kantoivat
huomattavasti suuremman väestön kuin Lapin pogostoissa. On arvioitu, että
esimerkiksi vuonna 1678 Aunuksen pogostoiden yhteenlaskettu väestömäärä
olisi ollut 73 500. Tiloja oli yli 12 000.140

Aunuksen alueella oli vain nimellisiä kaupanrajoituksia 1500-luvun lopulla
ja 1600-luvun alkupuoliskolla. Päinvastoin on merkkejä siitä, että kaupankäyn-
tiä pyrittiin lähinnä suosimaan. Aunuksen voivodi antoi vuonna 1650 määräyk-
sen, että talonpojat, jotka asuivat Ruotsin rajan läheisyydessä, noin 5–10 virstan

○ ○ ○ ○ ○ ○

130 Pöllä 2001(b), 24–25. Myös Liperiä kutsuttiin ”slobodaksi” 1500-luvun lopun asiakirjoissa.
Katajala–Tšernjakova 1998, 63.

131 Kyläpiirikunta.
132 Karelija v XVII veke, 4; Tuomi 1978, 12–13.
133 Kirkinen 1994, 84.
134 Katajala–Tšernjakova 1998, 70.
135 Katajala–Tšernjakova 1998, 63.
136 ”Voivodi” oli maaherran arvonimi Venäjällä 1800-luvulle asti. Se oli myös vanha slaavien

sotapäälliköistään käyttämä nimitys. Oikeastaan voivodi oli eräänlainen sotilaskuvernööri,
joka hoiti sekä siviili- että sotilashallintoa hänelle uskotulla alueella.

137 Müller 1947, 158; Katajala–Tšernjakova 1998, 64–65.
138 OIK I, 132.
139 Müller 1947, 116.
140 Katajala–Tšernjakova 1998, 69.
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(n. 5–11 km) päässä siitä, saivat mennä lähialueille ilman asianmukaisia kulku-
asiakirjoja. Myös tavaroiden tulliton vienti ja tuonti oli perinteistä ja laajaa.141

Kaupankäynnin keskeinen merkitys käy ilmi valituskirjeestä, joka tehtiin 1680-
luvulla voimassa ollutta ruokatavaroiden vientikieltoa vastaan:

”Mikäli kaloja, haukia, naudan- ja sianlihaa ei saa viedä Ruotsin puolel-
le, niin Aunuksen kihlakunnan talonpojilla ei ole millä maksaa veroja ja
kylänmaksuja.”142

Edellä on ollut puhetta kaupankäynnin merkityksestä talonpoikien veronmak-
sukyvylle Ruotsin puoleisella rajaseudulla. Tilanne oli siis sama myös Venäjän
puolella. Kaupalla kulku muodosti veronmaksukyvyn perustan. Varsinkin poh-
joisempana Lapin pogostoissa se oli suurelta osin myös toimeentulon pohja143

sen jälkeen, kun Luoteis-Venäjän kaupallinen merkitys oli huomattavasti kasva-
nut Länsi-Euroopan kanssa solmittujen kauppakontaktien vuoksi.

Venäjän Karjalan eri alueet erosivat huomattavasti toisistaan myös väestön
suhteen. Lapin pogostoissa asui yksinomaan karjalaisia. Eteläisissä ja itäisissä
Äänisen pogostoissa oli pääasiassa venäläistä väestöä, kun taas pohjoisissa ja
läntisissä karjalaisia. Äänisen Kannaksella puolestaan asui lähinnä karjalaisia ja
vepsäläisiä, mutta Äänislahden rannalla pääasiassa venäläisiä, mutta myös kar-
jalaisia ja vähäisessä määrin saamelaisia.144

Lapin pogostat olivat Karjalan köyhintä aluetta, missä maatalous ei pelkäs-
tään tuonut toimeentuloa. Niinpä kauppaa käytiin toimeentulon parantamiseksi
ja verorahojen hankkimiseksi. Alueen väestöllä oli perinteisesti etuoikeuksia,
joita muilla karjalaisilla ei ollut. Asukkaat saivat itse valita keskeiset viran-
omaisensa, kuten tuomarit, staarostat ja viinurit ja 1600-luvun alkupuolella eri-
tyisen sota-asioiden hoitajan, ja myös toimittaa itse veronsa Novgorodiin. Sen-
kin jälkeen kun Lapin pogostat tulivat Aunuksen voivodin alaisuuteen, ne saivat
lisää uusia erioikeuksia, joita muilla ei ollut. Niitä olivat muun muassa vapautus
kyyditysvelvollisuudesta, hallinnollisissa asioissa ei tarvinnut matkustaa Au-
nukseen ja kenenkään ei tarvinnut muuttaa väkisin vastaperustettuun Aunuksen
kaupunkiin. Vuodesta 1676 alkaen Lapin pogostoiden asukkaat saivat vapau-
tuksen tulli- ja kuljetusmaksuista. Ehtona vain oli, että kultakin hengeltä suori-
tettiin vuosittain 20 ruplan suuruinen maksu valtiolle.145  Pääluvun mukaan suo-
ritettu vero kertookin kaupan merkityksestä ja laajuudesta alueen väestölle.

Asukkaat käyttivät etua laajalti hyväkseen. Lapin pogostoiden tuotteita myy-
tiin sinne saapuneille ostajille tullitta, ja niiden tuotteita vietiin muun muassa
Arkangeliin, Novgorodiin ja Staraja Russan kaupunkiin. Lapin pogostoiden
asukkaat puolestaan ostivat läheisen Äänislahden tuotteita ja välittivät niitä

○ ○ ○ ○ ○ ○

141 Tšernjakova 1995, 135.
142 Tšernjakova 1995, 136.
143 Virrankoski on samaa mieltä, etteivät maatalous ja muut elinkeinot tarjonneet Venäjän Kar-

jalassa riittävää elinkeinoa. Siten oli pakko turvautua kauppaan. Virrankoski 1973, 411.
144 OIK I, 78–79.
145 Müller 1947, 118–120; Tšernjakova 1995, 135.
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eteenpäin kotiseudulleen ja Ruotsin puolelle.146  Viimeksi mainitusta tuotiin Ve-
näjälle eritoten kuparia sekä oravannahkoja ja muita turkiksia. Myös viinaa
salakuljetettiin pogostoissa myytäväksi.147

Lapin pogostoiden nauttimat kauppaedut aiheuttivat 1600-luvun lopulla kas-
vavaa tyytymättömyyttä ja kateutta muualla Äänisen voivodikunnan alueella.
Moskovaan valitusmatkalle lähetetyn aunuslaisen kyläkunnan edustajan mu-
kaan:

”[...] niillä Lapin pogostoissa on paljon elinkeinoja ja kauppoja. Nämä
jalostavat eläimiä, tekevät terästä, rautaa ja rautanauloja sekä myyvät
kaiken ilman tullia. Näiden pogostien läheisyydessä ovat Solovetskin
luostarin suolankeittämöt, mistä he myyvät paljon suolaa. Lapin pogos-
tissa käydään runsaasti kauppaa ja he myyvät ulkomaille ilman tullia ja
näissä Lapin pogostissa nämä lappalaiset kauppaavat omaksi edukseen
viiniä ja ostavat viiniä ulkomailta, saksalaisilta [= ruotsalaisilta].”148

Sitaatissa mainittu kutsunimi ’saksalaiset’ tarkoittaa todellakin kansallisuudel-
taan saksalaisia, mutta myös mitä tahansa muita vierasmaalaisia, jotka eivät
osanneet puhua venäjää. He olivat venäläisten mielestä ’mykkiä’.149

Erityisoikeuksia ryhdyttiin karsimaan. Lapin pogostoihin alettiin lähettää
tullipäälliköitä ja viinureita, joiden tehtävänä oli kerätä valtiolle verotuloja niin
kauppalain kuin virkamiehille annettujen ohjeiden puitteissa. Virkamiehet
rekrytoitiin Aunuksen porvareiden joukosta, ja heidän tehtäviinsä kuului muun
muassa tullikirjojen pitäminen. Tulliasemat rakennettiin teiden varsille. Yksi
useimmin mainituista oli Paanajärven tulli Pomoren Kemistä ja Sumasta Kai-
nuuseen johtaneen tärkeän ja keskeisen kauppatien varrella. Kaupankäynnin
vapauteen tottuneet kauppiaat pyrkivät luonnollisesti kiertämään tullikamarit
kaukaa. Vastatoimenpiteenä sille tulliasemia uhattiin vahvistaa sotilailla, koska
tavaroita, kuten suolaa, verkkoja, silkkiä, sokeria ja Arkangelista ostettuja tava-
roita, vietiin edelleen tullitta Ruotsin puolelle.150  Tullinkeruupaikkoina maini-
taan Äänisen pogostoissa myös Poventsan markkinat ja Šungun ja Tolvojan po-
gostat, jotka sijaitsivat tärkeän Novgorodista Äänisen kautta Äänislahdelle joh-
taneen kauppatien varrella.151  Esimerkiksi Poventsan tullipäällikön tehtäväksi
tuli 1680-luvulla järjestää tullinkanto siten, että hän itse kiertäisi maaseudulla
kauppiaiden luona ja pitäisi samalla silmällä teitä ja rajoja.152

○ ○ ○ ○ ○ ○

146 Karelija v XVII veke, 354–359.
147 Karelija v XVII veke, 299–300, 355.
148 Tšernjakova 1995, 135–136.
149 Pöllä 1995(b), 65–67. Saksalainen/muukalainen on venäjäksi nemets (monikkomuoto on

nemtsy). Mykkä = nemoj.
150 Karelija v XVII veke, 298–300 ja 363–364; Tšernjakova 1995, 135–136.
151 Karelija v XVII veke, 404–405. Aiemmin varsin sekava ja monimutkainen Venäjän tullijär-

jestelmä oli uudistettu ja yksinkertaistettu v. 1653. Tullit alettiin kerätä kauppapaikoilla,
kaupungeissa ja markkinoilla, missä tavarat myytiin. Tullimaksujen suuruus määräytyi pro-
sentuaalisena osuutena myyntihinnasta. Ruplan arvoisesta tavarasta tullia kannettiin viisi
kopekkaa eli viisi prosenttia. Karelija v XVII veke, 401 ja 405; Katajala–Tšernjakova 1998,
90.

152 Karelija v XVII veke, 215–216 ja 300–301.
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Ongelmat ja epäkohdat olivat itse asiassa melko samankaltaiset kuin Ruotsin-
kin puoleisella rajaseudulla, esimerkiksi tullinkierron ja luvattomaksi katsotun
kaupankäynnin osalta. Vuonna 1694 Aunuksen maaherra kovisteli käskykir-
jeessään Lapin pogostoiden tullipäällikköä tekemään lopun asukkaiden laitto-
masta kaupalla kulkemisesta Suomessa. Erityisesti mainittiin suola, joka oli tär-
kein myyntiartikkeli. Sitä hankittiin Vienanmereltä länsi- ja etelärannikon suo-
lankeittämöistä ja vietiin sitten tullitta Suomeen.153  Lapin pogostoilla oli oltava
samanlaiset kauppa- ja tullisäädökset kuin muuallakin. Minkäänlaisia helpo-
tuksia ei enää sallittu. Keskusvalta kiristi otettaan reuna-alueista – tai ainakin
yritti sitä.

Kauppaa käyneet olivat rekrytoituneet kylien talonpoikaisesta väestöstä. He
olivat selvä vastine Ruotsin puolella toimineille maakauppiaille ja rajakaupan
harjoittajille, jotka myös olivat pääasiassa maaseudun talonpoikia. 1600-luvun
lopulla luostaritalonpoikien piirissä syntyi merkittävä kauppiasryhmä. Erityi-
sesti Solovetskin luostarin talonpojat alkoivat ostaa Äänisrannan talonpoikien
tuotteita ja välittää niitä edelleen markkinoille eritoten Kargopoliin, mutta sen
lisäksi myös Vologdaan, Jaroslavliin, Moskovaan ja Vienanmeren piirissä Ar-
kangeliin. Suman ja Kemin asukkaat puolestaan alkoivat hankkia kauppatava-
roita Arkangelista ja välittivät niitä edelleen Ruotsin alueelle.154  Solovetskin
luostari sai runsaasti tuloja tullimaksuista ja kauppaa harjoittaneiden talonpoi-
kien maksamista veroista hallitsijan sille antamien privilegioiden mukaisesti.
Luostari itsekin osallistui kaupankäyntiin Poventsan markkinoilla, Sumassa ja
Vienan Kemissä.155

Muutamia keskeisiä kauppiaita ja kauppiassukuja on identifioitavissa Ruot-
sin puoleisista lähteistä. Yhtenä niistä on Loskan156  suku, joka mainitaan useas-
sa yhteydessä laajalla alueella Pohjois-Suomessa. Mäntylä kertoo heidän käy-
neen säännöllisesti vuosi vuoden jälkeen Torniossa 1600-luvun jälkipuoliskol-
la. Hän luettelee sellaisia nimiä kuin Miihkali (Mikkel, 1664, 1672), hänen poi-
kansa Ohvo (Ofo Mikkelinpoika, 1685–1686), Jaakko (1694, 1696), Ohvo
(Ofonatius, 1695, 1699) ja viimeksi mainitun veljenpoika Miihkali (Mikkel,
1699).157  Tornion lisäksi heitä tapaa Pohjois-Suomessa myös Iissä158 , Kainuus-
sa, Kemissä159  ja Kuusamossa. Kuusamon käräjillä 1710 oli Jaakko (Jaakov)
Loska, joka ilmoitetaan Vienan Kemistä kotoisin olleeksi kauppiaaksi. Hän oli
kahden venäläisen toverinsa kanssa vakiinnuttamassa rajarauhaa kuusamolai-

○ ○ ○ ○ ○ ○

153 Pöllä 1995(b), 271–272.
154 Karelija v XVII veke, 298–300; Müller 1947, 164.
155 OIK I, 135.
156 Pöllä arvelee Loskien (Loškin) karanneen aikanaan Ruotsin puolelta Venäjälle monien mui-

den sukujen tavoin. Muolaasta karkasi v. 1629 Lauri Losko, joka saattoi olla heidän esi-isän-
sä. Vienan Kemin asukasluettelossa on v. 1723 yksi Loškin-sukuniminen henkilö, Afanasei
Nikitanpoika. Kaupungissa luultavasti asui muitakin sukuun kuuluvia, mutta jostakin syystä
heitä ei merkitty luetteloon. Pöllä 1995(b), 192.

157 Mäntylä 1971, 82; Virrankoski 1973, 406 (edelliseen tukeutuen).
158 Mikita Låskanen ja Piet Perfvanss(on). Iin käräjät 1670 (KA rr12: 436v). KA tuomiokirja-

kortisto, Pohjois-Pohjanmaa, Tuokko 197, hakusana ”laukkuryssä”.
159 ”[...] ehn Storforstes Rysse ifron Topajärfwi Mickel Losk”. Kemin käräjät 1672 (KA rr13:

96v). KA tuomiokirjakortisto, Pohjois-Pohjanmaa, Tuokko 197, hakusana ”laukkuryssä”.
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sen uudistilallisen saatua surmansa sekavissa olosuhteissa vuonna 1709. Sa-
moilla käräjillä hän vaati myös maksua paikkakunnan lukkarille luovuttamis-
taan kauppatavaroista.160

Jaakko Loska mainitaan myös eräässä toisessa yhteydessä, kun hän oli Vie-
nan Kemistä kotoisin olleiden Omenia ja Mikihvara Lappalaisen kanssa paluu-
matkalla takaisin Venäjälle. Heidän lisäkseen seurueeseen kuului kaksitoista
renkiä, joten kyse oli todella suuren luokan kauppiaista. Tavaraa oli paljon ja
kaupparenkejä sen mukaisesti. Seurue saapui Matti Laatikaisen luokse Kuhmon
Katermaan, mutta alkoi sitten tapella Pekka Hakkaraisen kanssa. Riidan syystä
ei ole tietoa, mutta joka tapauksessa talonväki meni väliin ja koetti saada miehet
rauhoittumaan siinä epäonnistuen. Venäläiset kävivät Matti Laatikaisen päälle
ja retuuttivat hänet ulos pihamaalle. Hänen iäkkäälle isälleen he löivät lihas-
haavan, kaksi verihaavaa ja mustelmia päähän niin, että tämä makasi pahoinpi-
telystä kuolemankielissä vuodepotilaana. Samoin Matin veli Erkki. Aineellisia
vahinkoja tuli ainakin sen verran, että venäläiset löivät pirtin oven hajalle. Tapaus
oli verekseltään esillä Sotkamon käräjillä helmikuun alussa 1688, mikä viittaa
siihen, että venäläiset olivat paluumatkalla Kajaanin talvimarkkinoilta. Matti
Laatikaisella olisi ollut tapauksen tiimoilta muutakin esitettävää kuin yllä ker-
rottu, mutta oikeus ei voinut tehdä muuta kuin todeta venäläisten olevan kärä-
jien ulottumattomissa Venäjällä. Tapausta ei löydy enää myöhemmistä tuomio-
kirjoista, mikä selvästi viittaa sovintoon Laatikaisten ja venäläisten välillä.161

Toinen lähteissä usein esiintyvä suku on Vienan Kemin Lappalaiset. Suvun
jäsenistä ainakin viisi, Huotari, Janassima, Markei/Markus, Mikihvara ja Sima-
na, kävi kauppamatkoillaan Kajaanissa 1670-luvun mittaan. Usein heidän kuor-
mansa olivat suuria ja arvokkaita (ks. liite 3). Simana Lappalainen mainitaan
vuonna 1690.162  Aunuksen maaherra oli vuonna 1686 allekirjoittanut Vienan
Kemistä kotoisin olleen Omeljanko Lopintsovin (Omenia Lappalainen) sekä
tämän veljien ja kumppaneiden pidätysmääräyksen. Heitä syytettiin siitä, että
he olivat pahoinpidelleet tullimiehiä ja jättäneet kauppatavaransa tullaamatta.
Pöllän mukaan 1630-luvun valvontakirjassa Lappalaiset olivat Vienan Kemin
vaurain suku. Heidät mainitaan pogostan asukkaina myös vuonna 1669.163

Kuten Loskan ja Lappalaisten tapaukset osoittavat, venäläiset liikkuivat
useimmiten ryhminä. Johtopäätöstä tukevat myös Kuujon ja Tuomen huomiot
Käkisalmen läänin kirjekonsepteihin sisältyvistä passiluetteloista vuodelta
1635 ja vuoden 1636 alkupuoliskolta. Monilla kauppiaista mainitaan niissä
apumiehiä mukanaan. Keskimäärin apulaisia oli kolme. Joillakin oli myös usei-
ta rekiä. Ellei kauppiaalla ollut renkejä mukanaan, niin hän liikkui muiden sa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

160 Ervasti–Vasari 1978, 119–121.
161 Smo tk. 4.2.1688, 98. KA rr25 / ES 2037; Smo rk. 1683–1697, 72. Vaarnanen 1991. Tapaus-

ta kuvaava tuomiokirjaote löytyy myös seuraavista: G. Grass Kaarle XI:lle, Oulu 3.3.1688.
RA LSF ÖL vol. 3 / FR 62; Raja-asiakirjat (IIIAc1), 16–16v. KA Suomen ja Venäjän rajaa
koskevia asiakirjoja.

162 Liite 4: Lappalain, Simana.
163 Pöllä 1995(b), 271. Hänen mukaansa suku (nimellä Lopin/Lopinov/Lopintsov) mainitaan

Vienan Kemissä jo 1590-luvulla. Suvun tulosuunnasta hän ei osaa sanoa mitään varmaa.
Sama, 68.
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malta suunnalta kotoisin olleiden kanssa. Passeja onkin monesti myönnetty
useille samasta pitäjästä kotoisin olleille juuri saman päivän aikana.164  Venäläis-
kauppiaat liikkuivat vielä Uudenkaupungin rauhan jälkeenkin suurina 20–30
miehen aseistautuneina saattueina Ruotsin puolella.165  Ensisijainen syy ryh-
mässä liikumiseen oli todennäköisesti sen tarjoamissa turvallisuusnäkökohdis-
sa. Kauppiailla oli mukanaan suuret määrät tavaraa ja käteistä rahaa. Siten poru-
kassa liikkuminen tarjosi omaisuuden ja hengen suojaa heidän kulkiessaan vie-
raassa ympäristössä. Tavarat voitiin myös jakaa tasaisesti kauppiasseurueeseen
kuuluneiden kesken.

Venäjän puolelta tulleilla oli Ruotsissa vakiintuneet kaupankäyntikohteet,
joissa käytiin säännöllisesti. Hyvänä esimerkkinä on aunuslainen Oksenti Sido-
roff, joka kertoi käräjillä 1694 kulkeneensa Liperissä 24 vuoden ajan ”rehelli-
sesti” passin kanssa. Hän oli ostellut nahkoja ja myynyt Narvasta hankkimaansa
tupakkaa joutuen lopulta rettelöihin paikallisen kirkkoherran kanssa.166  Käki-
salmen lääni ja myös Pohjanmaakin näyttävät olleen Aunuksesta saapuneiden
tavanomaisia kauppa-alueita. Myös koko Raja-Karjala oli heidän suuresti
suosimaansa aluetta. Kuujo arveleekin, että rajapitäjät Salmi ja Suojärvi (myö-
hemmin ehkä Korpiselkä poisluettuna) lienevät kuuluneet pikemminkin Au-
nuksen kuin Sortavalan talousalueeseen.167  Salmin Miinalan rajavartioston
kautta oli tie Manssilaan ja siitä Aunukseen.168  Eräät venäläiskauppiaat kävivät
jopa Tukholmassa asti. Erään Vienan Kemistä kotoisin olleen kauppiaan reitti
sinne kulki seuraavia etappeja pitkin: Vienan Kemi–Aunus–Nevanlinna–Tuk-
holma.169

Suurvalta-ajan Ruotsissa kulkeneita venäläiskauppiaita on tutkimuksissa
kutsuttu usein ”laukkukauppiaiksi” tai ”laukkuryssiksi”, siis suoranaisiksi edel-
täjiksi autonomian aikana kulkukauppaa harjoittaneille karjalaiskauppiaille,
joiden myyntitavarat kulkivat repussa paikasta toiseen.170  Muita laukkukaup-
piaista käytettyjä synonyymejä ovat ”reppurit”, ”laukkurit” ja ”sumsan”/”kon-
tin kantajat”.171

Pentti Virrankosken mukaan tavaralaukkua tai -reppua kantava karjalainen
oli kuitenkin harvinainen näky 1600-luvulla. Suurien tavaramäärien kuljettami-
nen muutoin kuin sulan veden aikana veneellä tai talvisin hevosella ja reellä oli-

○ ○ ○ ○ ○ ○

164 Tuomi 1984, 302–303.
165 Halila 1954, 316.
166 Tuomi 1984, 309; Katajala 1994(a), 63.
167 Kuujo 1963, 123–125.
168 Kuujo 1963, 127. Ko. ”Pohjanmaan ja Venäjän rajan yleinen tie” kulki Sortavalasta Hely-

lään ja siitä Purovaaran kautta Kerisyrjälle. Sieltä reitti jatkui Impilahden kirkon, Sumerian,
Syskyän, Kitelän, Uuksun ja Salmin Kirkkojoen kautta rajavartioston sijoituspaikkaan Mii-
nalaan ja sitten Manssilaan. Sortavalan–Helylän välin asemasta kuljettiin usein vesitse suo-
raan Sortavalasta Läskelän Joensuuhun ja maatietä Purovaaran kautta Kerisyrjälle. Kuujo
1963, 127; Kuujo 1970, 38; Nenonen 1999, 196 (kartta 19) ja 211.

169 Kaarle XI Venäjän tsaareille, Tukholma 14.9.1693. KA Reg.jälj. 1693, 531–533.
170 Laukkukaupan historiasta enemmän lähinnä autonomian aikana ks. Bazegski 1997; Heik-

kinen 1994; Hoviniemi 1970; Hämynen 1997; Keynäs 1981; Korablev 1997; Naakka-Kor-
honen 1988; Ranta 1995. Laukkukaupan kukoistusaikaa oli 1800-luku, eritoten aika ennen
vuoden 1859 maakauppa-asetusta, jolla maaseudun sekatavarakauppa vapautettiin.

171 Hämynen 1997, 56 (nootti 1).
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si ollut sula mahdottomuus.172  Oulussa puhuttiin vuonna 1699 myös suksin tu-
levista venäläisistä tavaroiden kulkiessa ilmeisesti ahkiossa.173  Tavaroita oli
yleensä niin suuria määriä, etteivät ne mitenkään olisi mahtuneet laukkuun tai
reppuun.174  1600-luvun venäläiskauppiaat eivät siten ole sellaisinaan suoranai-
sia edeltäjiä autonomian aikana kierrelleille laukkuryssille ja -kauppiaille. Heil-
lä oli usein ”sumsa”175  mukanaan, mutta se oli osa tavanomaista matkavarustus-
ta muun muassa eväiden ja rahojen kuljettamista varten. On tietenkin mahdol-
lista, että joukossa oli jokunen laukkukauppiaskin, joka harjoitti vain pienimuo-
toista kaupankäyntiä repustaan tai laukustaan myyden tai vaihtaen.

* * *

Petroskoilaisen tutkijan Irina Tšernjakovan tutkimusten mukaan Lapin pogos-
toiden kauppakontakteista rajan yli Ruotsiin on säilynyt erittäin vähän tietoja
1600-luvun osalta. Tärkeimmät lähteet, tullikirjat, eivät ole säilyneet tarkastel-
tavalta alueelta. Katkonaisia, hajanaisia ja satunnaisia mainintoja löytyy sitä
vastoin Aunuksen voivodin kanslian asiakirjoista. Lähdetilanne on parhain
1600-luvun jälkipuoliskolta, eritoten kahden viimeisen vuosikymmenen osalta.
Kaikkia rajantakaisia kauppakontakteja nimitettiin kaupaksi ”ruotsalaisten” tai
”Ruotsin saksalaisten” kanssa. Asiakirjoista on hänen mukaansa turha etsiä
konkreettisia paikannimiä, jotka kertoisivat kaupankäynnin reiteistä ja eta-
peista.176

Tuomiokirjat eivät anna venäläiskauppiaiden liikkumisen tiheydestä oikeaa
kuvaa, sillä he joutuivat virkavallan kanssa tekemisiin vain harvoin, lähinnä
poikkeustilanteissa rikos- ja riita-asioissa. Oikeastaan tuomiokirjat kertovatkin
siitä, että venäläiskauppiaat syyllistyivät rikoksiin tai joutuivat riitoihin suhteel-
lisen harvoin, kuten Maija-Liisa Tuomi toteaa. Paikallisella väestöllä näyttää
olleen venäläiskauppiaisiin hyvät, kiinteät ja vakiintuneet suhteet. Rajan takaa
tulleiden kauppiaiden käynneistä kotinurkilla oli suurta hyötyä, kun laillisia
kauppapaikkoja oli harvassa.177

○ ○ ○ ○ ○ ○

172 Virrankoski 1973, 406–407.
173 Virkkunen 1953, 254.
174 Ks. Kajaanin pikkutulliluetteloita käsittelevä osio.
175 ”Sumsa” eli nahkainen reppu, laukku mainitaan tämän tästä itärajan tuntumassa Ruotsin

vallan ajan lähteissä: ”Sumbsa eller lädher säck” (Pälkjärven käräjät 21.2.1673), ”Räntzel
eller sumbsa” (Pielisjärven rajatullioikeus 1.8.1787). Manninen 1922, 27 ja eritoten nootti 2
siinä; ”Lagt Maat åth sigh i sin Sumpsa el:r Läder Säck, som dhe här bruka bära på Ryggen”.
Piel. tk. 9.–14.3.1691, 112. KA gg10 / ES 1798; ”Sumpsa el: Wäska”. Piel. tk. 5.–10.3.1694,
48v. KA gg13 / ES 1799; Piel. tk. 8.–13.2.1697, 29. KA gg16 / ES 1800. Matti Partaselta
Lieksan kirkonkylästä varastettiin elokuisena yönä 1696 aitasta sumsa, jonka arvo määritel-
tiin kolmeksi kuparitaalariksi. Esim. naula tupakkaa (425 g) maksoi silloin 1:16 kupari-
taalaria.

176 Tšernjakova 1995, 133.
177 Tuomi 1978, 8.
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Markkinat rajakaupan osana

Per Brahe nuoremman vuonna 1650 saama vapaaherrakirja antoi niin hänelle
kuin hänen jälkeläisilleen oikeuden rakentaa ja korjata linnoja ja kaupunkeja
Kajaanin vapaaherrakunnassa. Hän sai myös erityisluvan perustaa sinne kaup-
pakaupungin ja myöntää asukkaille etuoikeuksia ja vapauksia, mutta sillä va-
rauksella, etteivät ne olisi vahingoksi lähikaupungeille ja niiden asukkaille. Hä-
nellä annettiin myös oikeus markkinapäivän määräämiseen kauppakaupungis-
saan.178  Brahe ryhtyi pian käyttämään saamiaan valtaoikeuksia. Suurläänityk-
sen eri kolkkiin nousi nopeassa tahdissa uusia kaupunkeja: Kajaani (1651),
Brahea (1652) ja Raahe (1652. Entinen vuonna 1649 perustettu Salon kaupun-
ki). Kuopion kaupungin perustamisesta oli myös suunnitelmia vuodesta 1652
lähtien, mutta hankkeesta luovuttiin vuoden 1659 suuressa yleistarkastukses-
sa.179  Brahelle myönnetyissä oikeuksissa ei kuitenkaan ollut kyse uusista ainut-
kertaisista privilegioista.

Samanlaiset valtaoikeudet olivat olleet jo hänen isoisällään Per Brahe van-
hemmalla (1520–1590), joka oli korotettu kreivin arvoon aivan ensimmäisten
joukossa Eerik XIV:n kruunajaisissa 1561. Per Brahe vanhempi oli pojanpoi-
kansa tavoin valtaneuvos (1542) ja drotsi (1569).180  Hänellä oli maaomaisuutta
Etelä-Ruotsissa pitkin Götajokea, joka oli silloin Tanskan-vastainen valtakun-
nanraja, mutta myös tärkeä kulkureitti. Kreivikunnan keskuksena toimi vuodes-
ta 1562 Vätternjärven keskellä oleva Visingö, josta oli kätevät kulkuyhteydet
käydä ulkomaankauppaa etelään.181  Juhana III:lta saamassaan lahjoituskirjees-
sä (1569) Brahe oli saanut ”oikeuden rakentaa ja parantaa linnoja ja kaupunke-
ja” Visingsborgin kreivikunnan alueella. Sen jälkeen oli pykälä, jossa Brahelle
annettiin lupa erityisen kauppakaupungin rakentamiseen Visingön saarelle.182

Oikeudet toistuivat lähes sellaisinaan Per Brahe nuoremman saamassa vapaa-
herrakirjassa.

Asemansa puitteissa Per Brahe vanhempi oli yksi keskeisimmistä Ruotsin ra-
jakauppapolitiikan muovaajista 1500-luvun lopulla. Hänen käsityksensä raja-
kaupasta muistuttivat monessa suhteessa hänen enonsa Kustaa Vaasan ajatuk-
sia. He kumpikin pitivät rajakauppaa Ruotsille vahingollisena taloudellisessa ja
turvallisuuspoliittisessa mielessä. He näkivät tanskalaisten ja norjalaisten kans-
sa käydyn rajakaupan estävän ruotsalaisia kaupunkeja kehittymästä Länsi- ja
Etelä-Ruotsissa. Brahen mielestä rajakauppaa vastustettiin parhaiten perusta-
malla uusia kaupunkeja, jotka vetäisivät rajaseudun kaupan puoleensa. Brahe
esitti uusien kaupunkien perustamista raja-alueille jo vuonna 1579.183  Sortu-
matta mitenkään liioitteluun voi todeta, että hänen ajatuksensa rajakaupan jär-

○ ○ ○ ○ ○ ○

178 Vartiainen 1980, 96.
179 Jokipii 1960, 9–11.
180 Nordmann 1904, 19–22 ja liite ”Braheättens stamtafla”.
181 Nordmann 1904, 253–258; Linge 1969, 183–184.
182 Swedlund 1936, 234 (nootti 3); Linge 1969, 193 (nootti 22).
183 Linge 1969, 192–193 ja 203.
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jestämisestä kantoivat Kajaanin vapaaherrakunnan perustamiseen ja olemassa-

oloon saakka.

Per Brahe vanhemman kaupunkipoliittinen hengenheimolainen oli hänen

serkkunsa Kaarle-herttua, josta tuli myöhemmin hallitsija nimellä Kaarle IX.

Perustamalla uusia kaupunkeja hän pyrki ensisijaisesti nujertamaan laittoman

maakaupan. Häntä harmitti erityisesti se, kuinka norjalaiset ostivat tavaroita

Värmlannin maaseudulta. Toiseksi hän näki kaupunkien ja markkinapaikkojen

perustamisen ainoana varteenotettavana keinona rajakaupan vastustamiseksi.

Kaarle-herttuaa vaivasi myös hänen Södermanlannin herttuakuntansa asukkai-

Kreivi, valtaneuvos

ja drotsi Per Brahe

vanhempi (1520–

1590), joka

hahmotteli Ruotsin

rajakauppapolitiikan

ääriviivat 1500-

luvun jälkipuoliskol-

la. Hänellä oli

läheiset yhteydet

vallan huipulle

senkin puitteissa,

että hänen enonsa oli

Kustaa Vaasa.

Skoklosterin linnassa

oleva tuntemattoman

mestarin maalaus.

Kuva: Losman

1994, 7.
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den pitkät ja vaivalloiset matkat lähimpiin kauppakaupunkeihin.184  Heti hallit-

sijaksi noustuaan hän kävi toden teolla taisteluun rajakauppaa vastaan antamal-

la määräyksiä vientikielloista ja tulleista. Hän myös nosti uudelleen esiin Per

Brahe vanhemman kaupunkipoliittisen ohjelman uusien markkinapaikkojen ja

kaupunkien perustamisesta valtakunnan syrjäkolkkiin rajakaupan eliminoimi-

seksi. Hän esitti kaupunkipoliittisen ohjelmansa vuonna 1595. Siinä korostet-

tiin eritoten sitä, että ulkomaankauppa oli johdettava sellaisia väyliä pitkin, että

kaupankäynnistä käärityt voitot jäisivät Ruotsiin menemättä ulkomaalaisten

kauppiaiden hyödyksi.185

Kajaanin kaupungin perustaminen

Per Brahe nuoremman edustama aika eroaa edellä kerrotusta. Rajakauppa näh-

tiin nyt merkitykseltään positiivisena ja kaupunkipolitiikkaa sovellettiin sen

edistämiseksi. Brahe ryhtyi pian käyttämään vapaaherrakirjassaan saamiaan

Eerik XIV:n Brahe-

suvulle 20.3.1562

antama kirje, jolla se

sai Vätternjärvellä

sijaitsevan Visingön

kreivikunnakseen.

Kuva: Losman 1994,

22.

○ ○ ○ ○ ○ ○

184 Linge 1969, 204 ja 206–207.
185 Linge 1969, 385 ja 403.
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erityisoikeuksia siinä hengessä. Ollessaan kolmatta kertaa käymässä Kajaanissa
hän allekirjoitti 6.3.1651 privilegiokirjan, jota on pidetty myös kaupungin pe-
rustamisasiakirjana.186  Kajaanin perustamisen primäärisenä tehtävänä oli juuri
kaupan edistäminen läänityksen alueella.187  Brahen vapaaherrallinen läänitys-
kaupunki syntyi vuonna 1604 perustetun Kajaanin linnan ympärille. Paikka oli
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan asutusta turvaava sotilaallinen keskus, mutta
myös vanha markkinapaikka ja -kylä, joka kokosi kaupankävijöitä niin lähi-
alueilta kuin kauempaakin. Kajaani oli myös liikenteellisessä mielessä merkit-
tävä, sillä se toimi venäläisten ja Ruotsin omien alamaisten läpikulkupaikkana
Pohjanlahden rannikolle. Sillä tuli olemaan myös tärkeä hallinnollinen tehtävä,
kun läänitys perustettiin. Vapaaherrakunnan ylimmät hallintoelimet ja -henkilöt
toimivat Kajaanin linnassa, jota ryhdyttiin uudistamaan 1660-luvun alussa.188

Valtakunnan keskusalueisiin nähden syrjäisestä sijainnistaan huolimatta Ka-
jaanin vapaaherrakunnalla oli huomattava taloudellinen merkitys Brahelle.
Vapaaherrakunta tuotti hänelle yli 12 500 hopeataalarin teoreettiset vuositulot.
Suomessa sijainneista läänityksistä se oli myös alueellisesti ehdottomasti laa-
jin.189  Yksi tulonlähde, joskin kokonaisuuteen nähden marginaalinen, olivat Ka-
jaanissa ja Raahessa kannetut välilliset rahaverot, pikkutulli- ja aksiisimak-
sut190. Kuningatar Kristiina oli suostunut 26.1.1651, että kreiveillä olisi privile-
gioidensa mukaisesti oikeus rakentaa kaupunkeja kreivikunnissaan. Niin oli jo
Brahen vapaaherrakirjassa 1650, kuten edellä on todettu. Erityisen mielenkiin-
toinen on kuitenkin kohta, jossa Kristiina puuttui kreivillisten läänityskaupun-
kien perustamisesta ja rakentamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Niiden
vuoksi kreivit saivat kymmenen vuoden verovapauden kaikista kruunun rasi-
tuksista ja veroista. Käytännössä määräys tarkoitti muun muassa sitä, että va-
paavuosien aikana kreivit saivat pikkutulli- ja aksiisitulot kokonaisuudessaan
itselleen. Vapaavuosien päätyttyä puolet pikkutullista meni kruunulle ja aksiisi-
tuloista kolmasosa. Kreiveille suotiin myös vapaa oikeus valita ja nimittää itse
kaupunkiensa tullarit ja tarkastajat. Kreivillisillä läänityskaupungeilla oli lisäk-
si oikeus erityisiin markkinapäiviin, jos niistä ei olisi haittaa lähikaupungeille ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

186 Alkuperäinen privilegiokirja ei ole säilynyt. Se tuhoutui todennäköisesti v. 1716 Kajaanin
linnan kukistuttua. Venäläiset hävittivät silloin kaikki kaupungin asiakirjat. Kaj. RO
21.1.1727, 5. KA i2 / ES 1304. Raatimies Samuli Vilpunpoika totesi v. 1722, että ”venäläiset
olivat polttaneet kaikki Kajaanin linnassa olleet kirjoitukset ja asiakirjat.” Kaj. RO 9.7.1722.
KA i2 / ES 1304. Privilegiokirjasta on kuitenkin säilynyt vouti Hans Bohmgårdin ja kihla-
kunnantuomari, pormestari Johannes Curnoviuksen allekirjoituksellaan todistama kopio.
Ks. RA StA Kaj. / FR 626. Se löytyy painettuna Kajaanin historiasta. Ks. Vartiainen 1980,
100–101 (suomennettuna) ja liite II (ruotsiksi).

187 Ks. esim. Kajaanin konventin ohjesääntö, päiväämätön, kohdat 8 ja 12. RA GFK Div. handl.
1650–1657 / FR 312. ”[...] mitenkä Kajaanin kaupunki ja sen kauppa on kasvanut [...]” ja
”On edistettävä kauppaa venäläisten ja kajaanilaisten kesken, etenkin Kajaanin kaupungissa,
niin paljon kuin voidaan.” Suom. Jokipii 1956, 150; Castrén 1867, 11.

188 Virrankoski 1973, 612–613, 647–648.
189 Jokipii 1956, 57; Virrankoski 1973, 609–610. Kajaanin vapaaherrakunnan teoreettinen

tuotto (12 643 hopeataalaria) on vuodelta 1654. Kajaanin vapaaherrakunta tuotti silloin va-
paaherrakunnista eniten ja läänityksistä ylipäätään kolmanneksi eniten Suomen alueella.
Swedlund 1936, liite IIb; Jokipii 1956, 170 (taulukko 9).

190 Aksiisia vaadittiin mm. väkijuomien valmistuksesta ja myynnistä sekä karjan teurastuksesta
ja lihan myynnistä. Ranta 1981, 107.
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niiden privilegioille.191  Määräykset koskivat vain kreivikuntia ja niiden kaupun-
keja, mutta käytännössä niitä sovellettiin myös vapaaherrallisten kaupunkien
Kajaanin ja Raahen kohdalla.192

Kajaanin ja Raahen kohdalla vapaavuodet olisivat päättyneet syksyllä 1663,
mutta holhoojahallitus, jonka jäsen Brahe itsekin oli drotsina, päätti 18.6.1662
jatkaa niitä vielä viideksi vuodeksi eteenpäin. Pyyntö tuli luonnollisesti Brahen
itsensä taholta. Vapaavuodet ulottuivat nyt vuoden 1668 loppuun. Brahe perus-
teli pyyntöään sillä, etteivät Kajaani ja Raahe olleet kasvaneet ja kehittyneet hä-
nen odottamallaan tavalla, vaikka hän oli panostanut niihin melkoisesti esimer-
kiksi puolustuksen ja ylläpidon osalta. Vastoinkäymisiä olivat olleet vuosien
1656–1658 sota, katoaika ja ”muut vastukset”.193  Vapaavuosia jatkettiin vielä
4.5.1668 Brahen esittämien syiden vuoksi, jotka jätettiin kuitenkin kirjaamatta
registratuuraan. Vapaavuosien oli nyt määrä päättyä silloin, kun hallitsijasta tu-
lisi täysi-ikäinen. Kaarle XI julistettiin täysi-ikäiseksi Tukholman valtiopäivillä
1672.194

Tärkeä ryhmä Kajaanissa pikkutullia maksaneista olivat venäläiset. Läänitys-
ajan alussa he olisivat tahtoneet maksaa pikkutullin ainoastaan niistä tavaroista,
jotka he saivat myytyä Kajaanin markkinoilla, mutta ei muusta. Läänityksen
ylin hallintoelin, Kajaanin konventti, määräsi kuitenkin vuonna 1653, että venä-
läisten oli suoritettava tulli kaikista kaupunkiin markkina-aikaan tuomistaan ta-
varoista.195

Kulkutien varrella sijainnut Kajaani oli vanhastaan – vähintään jo 1500-lu-
vulta alkaen – kauppapaikka ja markkinakylä. Aluksi kauppaa käytiin Vuohen-
ginkosken rannalla, mutta sieltä kauppapaikka siirrettiin käskynhaltija Isak
Behmin määräyksestä yhden neljäsosa peninkulman päähän (n. 1,5 km) Nuas-
järven rannalle, kun Kajaanin linnaa ryhdyttiin rakentamaan 1600-luvun alussa.
Toimenpiteellä haluttiin varmistaa se, etteivät venäläiset saisi tilaisuutta vakoil-
la linnan rakennustöitä. Sijaitsihan Kajaanin linna keskellä heidän kulkureit-
tiään. Kaarle IX oli Behmin menettelyyn tyytyväinen, mutta kehotti tätä kuiten-
kin vielä pitämään varansa venäläisten suhteen, koska nämä ”ovat ja ovat aina
olleet petokseen taipuvaisia” kuninkaan sanoja lainaten. Hän lähetti Behmille

○ ○ ○ ○ ○ ○

191 Kristiinan päätös, Tukholma 26.1.1651, kreiveille. SKBS II, 648–650; P. Brahe J. Graanille,
Tukholma 17.5.1661 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 42 / FR 479; Swedlund
1936, 234. Kristiinan antama vastaus kreivien kyselyyn oli 26.1.1651, eikä 2.6.1651, kuten
Jokipii (1960, 9 [nootti 5]) väittää. Jälkimmäinen oli selitys 26.1.1651 annetun päätöksen
kolmannesta kohdasta koskien jo olemassa olleita, mutta läänitettyjä kaupunkeja. SKBS II,
656.

192 Jokipii 1960, 9. Axel Oxenstierna oli saanut 12.7.1622 luvan perustaa uuden kaupungin Ke-
miön vapaaherrakuntaansa. Hän oli vapaaherroista ensimmäinen, jolle suotiin mainittu oi-
keus. Swedlund 1936, 234 eritoten nootti 4 siinä.

193 Holhoojahallitus P. Brahelle, Tukholma 18.6.1662. KA Reg.jälj. 1661–1662, 233–233v; P.
Brahe H. Cortelle, Tukholma 3.7.1662 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 43 / FR
479.

194 Holhoojahallitus P. Brahelle, Tukholma 4.5.1668. KA Reg.jälj. 1667–1668, 293–293v.
195 Kaj. konv. 8.–12.2.1653 (kohta 3:2). RA GFK Div. handl. 1650–1657 / FR 312. ”[...] de då

afläggia Tullen för alt det Godzet de medfara, anten de då få sälia lijtet eller mykit”; Z.
Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 9.2.1653. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214; Vartiainen
1980, 291.
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samalla myös erityisen tullijärjestyksen venäläisten ja alamaistensa keskinäistä
kauppaa varten.196

Kajaani ja Kainuu kuuluivat Oulun kauppa-alueeseen koko 1600-luvun ajan.
Merkille pantavaa on, että perustaessaan Raahen ja Kajaanin kaupungit Brahe
oli antanut erityisen suullisen vakuutuksen, etteivät hänen uudet läänityskau-
punkinsa aiheuttaisi vahinkoa Oulun kaupankäynnille.197  Kajaanin ja Oulun
keskinäinen riippuvuussuhde toisiinsa nähden näkyi myös markkinakysymyk-
sessä. Kohta Oulun kaupungin perustamisen jälkeen sen porvarit ryhtyivät ano-
maan markkinoita myös Kainuuseen. Hankkeen keskeisiä motiiveja olivat ve-
näläisten voimaperäinen kauppa ja läpikulkuliikenne. Oululaisten mielestä ve-
näläiskauppiaat tulisivat mieluummin varsinaisille markkinoille kuin kierteli-
sivät pitkiä matkoja harvaanasutulla seudulla.198  Markkinahankkeella pyrittiin
myös venäläiskauppiaiden liikkumisen ja kaupankäynnin (eritoten maakaupan)
valvonnan tehostamiseen, kun tavaroiden ostajat ja tarjoajat olisivat koolla yh-
dessä ja samassa paikassa Oulun porvareiden silmien alla.199

Kajaanin markkinat syntyivät virallisesti 20.4.1625, kun Kustaa II Aadolf
suostui Oulun porvareiden pyyntöön. Kuningas katsoi, että oululaiset voisivat
ryhtyä pitämään omia yksityisiä markkinoitaan Kajaanin pitäjässä. Markkinoita
tuli pitää kahdet vuodessa: kesämarkkinat 24.6. Paltamon kylässä ja talvimark-
kinat 15.12. Saaresmäessä. Kuningas perusteli päätöstään sillä, ”ettei pitkien ja
vaivalloisten matkojen vuoksi laajan Pohjanmaan kansa, varsinkin Kajaanin
seutuvilla, voinut tulla kaupunkiin ostamaan tarvitsemiaan tavaroita.” Seudun
asukkaat saivat samalla kertaa kauppapakon: heidän oli ryhdyttävä käymään
kauppaansa markkinoilla nimenomaan Oulun porvareiden kanssa. Määräyksen
rikkojia uhattiin tavaroiden takavarikoinnilla kruunulle ja Oulun kaupungille.200

Paltamon kesämarkkinat osoittautuivat elinkelpoisiksi ja menestyviksi, jos-
kin ne siirrettiin myöhemmin Kajaaniin. Ainakin jo vuonna 1638 niitä pidettiin
Kajaanissa, sillä oululaiset kertoivat Kajaanin juhannusmarkkinoiden olevan
venäläisten, niin omien kuin Venäjän puolelta tulleiden, erityisessä suosiossa.201

○ ○ ○ ○ ○ ○

196 Kaarle IX I. Behmille, Örebro 27.4.1606. PRF IV, 400 (kohta 5); Kirkinen 1976, 231; Var-
tiainen 1980, 48. Aluksi venäläiset pitivät Vuohenginkosken keskelle rakennetuksi aloitet-
tua linnaa heille varta vasten laitettuna esteenä, jolla pyrittiin estämään heidän kulkunsa
Pohjanlahden rannikolle. Toivuttuaan alkutyytymättömyydestään he alkoivat kuitenkin pian
uudelleen kulkea Kajaanin kautta Ouluun. I. Behm Kaarle IX:lle, Kokkola 16.11.1607;
Kaarle IX I. Behmille, Tukholma 22.10.1608. Waaranen 1864, 352 ja 391.

197 Oulun pormestarin ja raadin päiväämätön valituskirjelmä. RA StA Kaj., 21 / FR 626. He jät-
tivät sen Kajaanissa 1.2.1659 pidetyssä suuressa yleistarkastuksessa, jossa Brahen lähettä-
mät komissaarit olivat läsnä.

198 Qvist 1909, 122; Vartiainen 1980, 268; Keränen 1986, 560.
199 Vartiainen 1980, 267–268. Ruotsin kruunu käytti myöhemminkin markkinoita välineenään

kontrolloidessaan rajaseudun venäläiskauppaa. Esim. Kuusamoon perustettiin v. 1756 mark-
kinat venäläiskaupan hegemonian murtamiseksi seudulla. Samoihin aikoihin sinne lähetet-
tiin myös tullivirkailija ja ehdotettiin rajavartioston perustamista. Tullivirkailija poistui kui-
tenkin pian asemapaikaltaan todettuaan rajakaupan jatkuvan entiseen luvattomaan malliin-
sa. Ervasti–Vasari 1978, 269–271.

200 Castrén 1867, 38; Qvist 1909, 122; Virkkunen 1953, 180; Vartiainen 1980, 268; Keränen
1986, 560.

201 Kopio Oulun pormestarin ja raadin antamasta selonteosta, Oulu 20.1.1638, koskien Pohjan-
maalla käytyä venäläiskauppaa. RA LSF ÖL vol. 1 / FR 62; Vartiainen 1980, 269 ja 290;
Keränen 1986, 560.
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Sitä vastoin Saaresmäen, joka sijaitsi Savoon ja Viipuriin johtaneen tien varres-
sa, talvimarkkinat jäivät jo alusta pitäen merkitykseltään niin vähäisiksi, että
niiden pitäminen lakkasi pian. Talvimarkkinat siirrettiinkin Kajaaniin, jossa ne
olivat 1630-luvulta lähtien ilmeisesti paavalinpäivänä (25.1.).202  Vuonna 1638
Oulun kaupungin edustajat anoivat niitä joulukuun 20. päiväksi, jonka he kat-
soivat sopivimmaksi ajankohdaksi kokoontua puolin ja toisin.203  Talvimarkki-
nat pysyivät kuitenkin paavalinpäivässä vuoteen 1649 saakka.

Oululaiset koettivat saada myös markkinapaikan sopivampaan paikkaan. He
esittivät vuonna 1649 Kajaanin talvimarkkinoiden siirtämistä Kajaanin linnan
kupeesta Oulujärven länsirannalle Säräisniemelle. Oululaisten kannalta se olisi
ollut huomattavasti lähempänä kuin kaukainen Kajaanin markkinapaikka. Ou-
lulaiset olisivat säästyneet Oulujärven ylitykseltä, sillä he olisivat päässeet uu-
teen kaupankäyntipaikkaan jokseenkin vaivattomasti 1610-luvulla valmistu-
nutta Oulun–Säräisniemen maantieyhteyttä pitkin. Siirrolla tähdättiin myös sii-
hen, että myös Oulujoki- ja Siikajokivarren asukkaat saataisiin Säräisniemelle,
joka sijaitsikin lähellä heitä. Talvimarkkinoiden ajankohdaksi Oulun porvarit
kaavailivat kynttilänmessua (2.2.). Kenraalikuvernöörinä toiminut Per Brahe
suostui ajankohdan muuttamiseen, mutta markkinapaikka pysyi Kajaanissa.204

Brahella oli ehkä jo muita suunnitelmia Kajaanin varalta.
Läänitysaika 1650–1681 ei tuonut muutoksia Kajaanin markkinoiden ajan-

kohdan tai paikan suhteen. Vapaaherrakunnassa järjestettyjen markkinoiden
ajankohdat järjesteltiin vain siten, ettei niissä ilmenisi päällekkäisyyksiä.205

Markkinakierto noudatti hopmanni Zacharias Palmbaumin esitystä. Hän ehdot-
ti Brahelle vuonna 1653, että Kuopiossa kesämarkkinat pidettäisiin marketan-
päivänä 14 päivää juhannuksen jälkeen ja Kajaanissa puolestaan vakiintuneena
määräaikanaan juhannuksena. Brahean kesämarkkinoiden ajaksi hän kaavaili
14 päivää ennen juhannusta, jolloin siellä istuttiin käräjiä. Talvimarkkinoita hän
suunnitteli Kuopioon loppiaiseksi (om trättonde dagen) ja Braheaan uudenvuo-
den jälkeiseksi päiväksi. Kajaanin talvimarkkinoiden ajankohtaan (2.2.) Palm-
baum ei puuttunut.206

Kajaanin markkinat osuivat suunnitelmallisesti yksiin erilaisten väentapah-
tumien kanssa. ”Mitä enemmän kävijöitä, sitä suurempi kauppa ja voitto”,
Brahe itsekin totesi. Talvi- ja kesämarkkinat pidettiin samaan aikaan kuin Pal-
tamon ja Sotkamon käräjätkin.207  Talvimarkkinoiden yhteydessä istuttiin myös
laamanninkäräjiä.208  Talvimarkkinoiden aikana myös läänityksen sotaväki ko-

○ ○ ○ ○ ○ ○

202 Vartiainen 1980, 268–269; Keränen 1986, 560.
203 Kopio Oulun pormestarin ja raadin antamasta selonteosta, Oulu 20.1.1638, koskien

Pohjanmaalla käytyä venäläiskauppaa. RA LSF ÖL vol. 1 / FR 62; Virkkunen 1953, 246;
Vartiainen 1980, 290.

204 Virkkunen 1953, 181; Vartiainen 1980, 269; Keränen 1986, 560.
205 Vartiainen 1980, 269–270.
206 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 9.2.1653. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214;

Vartiainen 1980, 270. Kuopion markkinoista ks. Lappalainen 1982, 91–96.
207 Pmo & Smo tk. ja kk. 1652–1657, 1659–1660, 1662–1663 ja 1667. RA SDR vol. 5 / FR 136;

KA tt1 / ES 2113. Joitakin poikkeuksia oli lähinnä talvikäräjien ajankohdan suhteen.
208 Kajaanin vapaaherrakunnan laamanninkäräjät 4.2.1654, 8.2.1656, 8.2.1657, 7.2.1659, 4.–

5.2.1661, 27.–28.1.1664, 5.–6.2.1666 ja 7.2.1671. RA SDR vol. 5 / FR 136; Jokipii 1960,
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koontui harjoittelemaan mieslukuisana kaupungissa.209  Samaan aikaan linnassa
piti istuntoaan vapaaherrakunnan ylin paikallinen hallintoelin, Kajaanin kon-
ventti.210

Suurinta tyytymättömyyttä näyttää aiheuttaneen Kajaanin kesämarkkinoiden
perinteinen ajankohta juhannuksena. Tukholman valtiopäivillä 1697 ajankohtaa
anottiin muutettavaksi syksymmäksi laurinpäivään (10.8.). Pyyntö tuli Pohjan-
maan pohjoisen rovastikunnan taholta. Siirtoa perusteltiin sillä, että keskeiset
kauppakumppanit, Oulun porvarit, olivat juhannuksena suurelta osin asioillaan
Tukholmassa. Myös seudun rahvaan kannalta vanha ajankohta oli huono, sillä
pitkämatkalaisimmat olivat juhannuksen aikaan kaskillaan ja siten estyneitä
saapumasta tavaroineen markkinoille. Valtiopäiväaloite lienee kuitenkin ollut
lähtöisin lähinnä Oulun porvareiden taholta. Siihen viittaa edellä mainittu va-
littelu, kuinka heidän piti olla markkina-aikana asioillaan Tukholmassa, eikä
Kajaanissa.211  Esitys siirrettiin valtiopäiviltä kauppakollegion ratkaistavaksi,
mutta se ei suostunut ajankohdan muuttamiseen vielä tällä kertaa.212

Epävirallisissa puitteissa laurinmessulla näyttää olleen jo vuoden 1690 paik-
keilla vakiintunut asema kokoontua ja käydä kauppaa. Kajaanilaiset valittivat
silloin – juuri elokuun 10. päivän tienoilla – raastuvassaan, että oululaiset osti-
vat kaiken tavaran seudulta, niin etteivät he päässeet käymään kauppaa Palta-
mon ja Sotkamon asukkaiden kanssa. Kajaanilaisten väitteisiin on suhtaudutta-
va tietyin varauksin, mutta oululaisten toiminta kauppa-alueensa takamailla oli
silti hyvin vahvaa kaventaen luonnollisesti Kajaanin porvareiden kaupankäynti-
mahdollisuuksia.213  Oululaisten vankka asema Kajaanissa näkyi muun muassa
siinä, että eräillä heistä – esimerkiksi varakkaalla porvarilla ja raatimiehellä
Claes Jenderjanilla – oli siellä jopa oma kauppa-aitta tavaroiden varastointia
varten.214  Eikä hän varmaankaan ollut Oulun porvareista ainoa, jolla oli kau-
pungissa pysyvä kaupankäynti- ja varastopaikka.

Oululaisia jäi kiinni vuonna 1708 luvattomasta markkinoiden pitämisestä
laurinmessuna. Heitä kovisteltiin tavaroiden menettämisellä ja muilla rangais-
tuksilla, jos he jatkaisivat vielä jatkossakin laitonta menettelyään. Kiinnijääneet
väittivät puolustuksekseen, että laurinpäivänä rahvaalla oli tarjota tuotteita kau-
paksi toisin kuin juhannuksena alkukesästä. Kyse oli osittain myös velkasaa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

58. Kajaanin konventin ohjesäännössä laamanninkäräjien sopivimmaksi ajankohdaksi
katsottiin nimenomaan kynttilänpäivän aika. Kajaanin konventin ohjesääntö, päiväämätön
(kohta 1). RA GFK Div. handl. 1650–1657 / FR 312.

209 J. Wassenius P. Brahelle, Joroisten käräjäpaikka 11.2.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 14 /
FR 214; Jokipii 1960, 80 ja 95.

210 Kajaanin konventin ohjesääntö, päiväämätön, kohdat 4 ja 8. RA GFK Div. handl. 1650–
1657 / FR 312; Jokipii 1956, 148. Kajaanin konventista enemmän Jokipii 1956, 148–156.

211 Pohjanmaan pohjoinen rovastikunta KM:lle. Esitelty 9.11.1697. RA AB Österbotten 4 / FR
8; Qvist 1909, 124; Virkkunen 1953, 181; Vartiainen 1980, 270–271.

212 Qvist 1909, 124; Vartiainen 1980, 271.
213 Kaj. RO 9.8.1690. KA i1 / ES 1303.
214 Kaj. RO 7.2.1698. KA i1 / ES 1303; Virkkunen 1953, 146–147 ja 182; Vartiainen 1980,

266–267. Claes Jenderjanilla oli Kajaanissa kaksi aittaa, joista toinen sijaitsi ”Kajaanin kos-
ken varrella”. Hänellä oli kaupungissa myös tupa majoittumista varten. Virkkunen 1953,
182 (nootti 2). Jenderjan oli saksalaista sukujuurta ja toisen polven oululainen. Hänen kuo-
linpesänsä varallisuus arvioitiin 70 788 taalariksi v. 1704. Hän olikin aikakautensa rikkain
oululainen. Virkkunen 1953, 259; Halila 1984, 114.
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tavien perimisestä, sillä Kainuun asukkaat olivat ottaneet Oulusta suuret määrät
velkaa maksaakseen veronsa. Toisaalta luotonanto viittaa myös laittomana pi-
detyn majamieslaitoksen olemassaoloon porvareiden ja talonpoikien välillä.
Oululaiset pelkäsivät, että talonpoikien myytäviksi tarjoamat tuotteet päätyi-
sivät maakauppaa käyneiden irtolaisten käsiin, jos markkinoiden virallista ajan-
kohtaa ei saataisi syksymmäksi. Varattomista Kajaanin porvareista ei oululais-
ten mielestä ollut tavaroiden ostajiksi tai verovelan maksajiksi.215  Kamarikolle-
gion kirjeellä 11.5.1709 Kajaanin kesämarkkinat lopulta siirrettiin laurinmes-
suun.216  Suuren Pohjan sodan päätyttyä kesämarkkinoita pidettiin edelleen lau-
rinpäivänä 10. elokuuta.217

Kajaanin ’maailmanmarkkinat’

Kajaanin markkinoista tehtiin vapaamarkkinat Göteborgin valtiopäivien pää-
töksellä 13.3.1660. Pyyntö siitä oli tullut torniolaisten taholta. Koska oululaiset
ja kajaanilaiset olivat kulkeneet Tornion vapaamarkkinoilla, torniolaiset saivat
nyt vastavuoroisen virallisen luvan käydä Kajaanin markkinoilla.218  Valtio-
päiväpäätös syrjäytti Brahen pari kuukautta aiemmin antaman määräyksen. Ka-
jaanilaiset ja raahelaiset olivat saaneet häneltä 17.1.1660 oikeuden käydä va-
paasti kauppa-asioissaan Lohtajan, Pyhäjoen ja Kalajoen markkinoilla, Oulun
ja Kokkolan porvarit Raahen markkinoilla ja oululaiset yksinään Kajaanin
markkinoilla.219  Virallisesti luvasta huolimatta torniolaisten taholta tuskin tuli
suurta ryntäystä Kajaaniin. Yksi tekijä, mikä varmasti karsi kävijöiden luku-
määrää, oli pitkä matka.220  Siitä huolimatta oululaiset koettivat saada torniolai-
set hätisteltyä pois omaksi katsomaltaan reviiriltä. Oulun kaupungin edustaja
pyysi sitä muun muassa vuosien 1682 ja 1686 valtiopäivillä.221

Kajaanin markkinoilla kävi oululaisten ja torniolaisten lisäksi joskus myös
raahelaisia. Braheasta ja ylipäätään Pielisen Karjalasta kuljettiin Kajaanissa ah-
kerasti.222  Kaukaa etelästä tuli toisinaan myös Viipurin, Nevanlinnan223  ja Sor-

○ ○ ○ ○ ○ ○

215 Virkkunen 1953, 181–182; Vartiainen 1980, 271.
216 Castrén 1754, 28–29. Vrt. Keränen 1986, 560–561.
217 Kaj. RO 13.8.1722. KA i1 / ES 1304. ”Laurentii Marcknad”.
218 Päätös, Göteborg 13.3.1660, Torniosta. KA Reg.jälj. 1660, 65 (kohta 1); Virkkunen 1953,

180; Virrankoski 1973, 380–381; Vartiainen 1980, 272.
219 P. Brahe, Göteborg 17.1.1660 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 40 / FR 479. Kir-

jeen vastaanottaja ei käy ilmi lähteestä; Virkkunen 1953, 180–181; Vartiainen 1980, 272–
273. Edellä mainitusta kirjekonseptista on olemassa myös dupletti. Ks. RA Rydboholms-
saml. vol. 4 / FR 212.

220 Virrankoski 1973, 381. Torniolaisia mainitaan Kajaanissa esimerkiksi v. 1699. Kaj. RO
9.2.1699. KA i1 / ES 1303.

221 Kaarle XI:n päätös ja vastaus, Tukholma 20.12.1682, Oulun kaupungin edustajan Tukhol-
man valtiopäivillä esittämiin valituksiin ja anomuksiin. KA Reg.jälj. 1682, 835–835v (kohta
2); Kaarle XI:n päätös, Tukholma 9.11.1686, Oulun kaupungista. KA Reg.jälj. 1686, 639v
(kohta 2).

222 Ks. esim. Brahea RO 8.4.1671, 13.6.1672 ja 26.9.1674. KA c1 / ES 1197; Kaj. RO 6.2.1671,
3–4, 8.2.1671, 5, 5.2.1673, 25.2.1673, 17.6.1673, 6.2.1675, 1–2, 9.2.1678, 1v–2, 5.2.1686,
1v, ja 9.2.1689. KA i1 / ES 1303.

223 Virrankoski 1973, 381. Viipurilaisten kauppiaiden käynnit Kajaanissa: Kaj. RO 28.6.1669,
7–8, 10.2.1686, 3v (Petter Eliesson, Rigert Hansson Huchhoff ja Rigert Jahimsson Huchhoff)
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tavalan224 porvareita kauppa-asioilleen. Mainitaanpa kerran Hampurinkin kaup-
pamiehiä paluumatkallaan Venäjältä.225  Venäjän Karjalan kauppiaat eivät vält-
tämättä tulleet suoraan Kajaaniin, vaan kiersivät ensin muualla Suomessa. Esi-
merkiksi kaksi Vienan Kemistä kotoisin ollutta kauppiasta asioi ensin Viipurissa
tupakan ostossa. Vasta sen jälkeen heidän matkansa jatkui Sotkamon kautta
Kajaanin juhannusmarkkinoille.226

Kajaanin markkinoille tuli 1600-luvulla väkeä myös Kuopion ja Iisalmen pi-
täjistä, tosin vähäisessä määrin.227  Muuten markkinoilla käyneiden kotipaikan
selvittäminen on erittäin vaikea kysymys. Kajaanin pikkutulliluetteloita on säi-
lynyt ainoastaan vuosilta 1653–1680, ja tavaraa tuoneiden kotipaikka on mer-
kitty niihin vain satunnaisesti. Kajaanissa käyneiden tulosuuntia on pystytty
selvittämään lähinnä vain joko tuomiokirjoista tai Brahen ja tämän alaisten vä-
lisestä kirjeenvaihdosta. On tosin olemassa kaksi myöhempää lähdettä, jotka
tarjoavat tietoa myös Kajaanin markkinoilla käyneistä.

Kainuulaissyntyinen Erik Castrén luonnehti eritoten Kajaanin talvimark-
kinoita vielä ”melkoisiksi” julkaistessaan väitöskirjansa vuonna 1754. Niihin
aikoihin Kajaanin-kävijöitä olivat varsinkin Kokkolan, Oulun, Raahen ja Uu-
denkaarlepyyn porvarit. Aika ajoin myös kahdesta muusta Pohjanlahden kau-
pungista, Vaasasta ja Kristiinankaupungista, käytiin Kajaanissa. Pohjanmaan
kaupungeista tuotiin muun muassa tupakkaa ja mausteita. Tavanomaista kävijä-
kuntaa 1700-luvun puolivälissä oli edellisten lisäksi myös karjalaiset (tarkoitta-
en pohjoiskarjalaisia) ja savolaiset. He kuljettivat myytäviksi kaikenlaisia tur-
kiksia, oravannahkoja, voita, talia, hamppua ja pellavaa. Venäjän puolelta tultiin
huomattavan laajalta alueelta, kuten Kargopolista, Pyhäniemestä, Repolasta,
Sortavalasta, Vienan Kemistä ja Vuokkiniemeltä. Markkinoiden välillä Kajaa-
nissa käytiin jopa Arkangelista saakka. Itärajan takaa tuotiin perinteisiä venäläi-
siä tavaroita: pellavaa, hamppua, lankaa, kaikenlaista palttinaa, nahkaa, saap-
paita ja rukkasia, mutta niiden lisäksi myös kalaa, kuten lohta (et slags lax) ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

ja 4.2.1697 (Rytkert Sutthåff). KA i1 / ES 1303; N. Petrellius P. Brahelle, Kajaanin raastu-
vanoikeus 20.3.1669, ja sen liite, viipurilainen Petter Nyman ja nevanlinnalainen Antoni
Timmerman P. Brahelle, päiväämätön. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 12. / FR 475;
Pöytäkirjaote Kajaanin ylimääräisestä raastuvanoikeuden istunnosta 5.2.1669 (Johan Tim-
merman, Peter Nyman ja Jacob Ruthe Viipurista) sekä tullari Johan Gammanin Kajaanissa
20.3.1669 kirjoittama todistus (viipurilaisesta Petter Nymanista). RA Skoklostersaml. Avd.
II vol. 41 / FR 479; Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677 / FR 313 (Christer Kröger
Nevanlinnasta, joka toi Kajaaniin 31.1.1677 yhden leiviskän tupakkaa); Kuujo 1970, 43
(nevanlinnalaisesta Christian Langista, joka matkusti Sortavalan kautta Kajaaniin).

224 Kaj. RO 6.2.1671, 4 (porvari Antti Määttä). KA i1 / ES 1303; Piel. tk. 5.–10.3.1694, 48v
(porvari Heikki Hyvönen, joka oli matkalla Kajaanin talvimarkkinoille Lieksan kirkonkylän
kautta tammikuun lopussa 1694). KA gg13 / ES 1799; Kuujo 1970, 43; Vartiainen 1980, 351
(edellä mainitusta Heikki Hyvösestä).

225 Kaj. RO 16.1.1699. KA i1 / ES 1303; Vartiainen 1980, 299.
226 Kaj. RO 30.6.1663. KA i1 / ES 1303.
227 Saloheimo 1990, 304–308. Hänen mukaansa etenkin Kalajoki, Oulu ja eritoten Raahe olivat

kuopiolaisten ja iisalmelaisten suosiossa Pohjanmaan-kaupassa 1600-luvulla. Kajaani oli
Pohjois-Savon kannalta vähäinen kaupankäyntikohde. Samoilla linjoilla on myös Pekka
Lappalainen (1982), joka toteaa, että Pohjois-Savon kaupallinen pääsuunta oli ”suolamerien
rannalla”, Suomen- ja Pohjanlahdella. Pohjoissavolaisten kaupankäyntipaikkoja olivat lä-
hinnä Lappeen eli Lappeenrannan vanhat markkinat sekä Raahe ja Oulu. Lappalainen 1982,
86–90 ja 106–114. Vrt. Virrankoski 1973, 382.
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silliä, jota kuljetettiin lähinnä talvisin Vienanmereltä melkeinpä tuoreena. Mo-
nipuolisesta tavaravalikoimastaan ja laajasta kävijäkunnastaan huolimatta Ka-
jaanin markkinat olivat Castrénin mukaan olleet aiemmin ”paljon suuremmat”.
Hänen mukaansa käänne huonompaan oli tapahtunut Kajaanin linnan kukistut-
tua ja kaupungin tuhouduttua vuonna 1716. Menneinä suuruuden vuosina Ka-
jaaniin oli saapunut kauppiaita Turusta, Viipurista, useimmista Pohjanmaan
kaupungeista ja lukuisista paikoista Venäjältä varsinkin talvella.228

Peter Nymansson, joka tarkasteli Kajaania myös sen markkinoiden näkökul-
masta vuonna 1804 laatimassaan selonteossa, jakoi saman käsityksen kuin
Castrénkin Kajaanin markkinoiden menneistä kukoistuksen vuosista. Ne olivat
olleet ennen kuin kaupunki ja linna hävitettiin suuressa Pohjan sodassa. Mutta
Nymansson ei nähnyt sitä ainoana syynä pikkukaupungin taantumiseen. Hän
mainitsee erityisesti ’kaupan suurissa kuvioissa’ tapahtuneet muutokset. Eng-
lannin ja Venäjän välinen kauppa oli kääntynyt Arkangelista Itämerelle 1700-
luvun alussa, kun Nevajoen suuhun oli perustettu Pietarin kaupunki. Kajaani oli
jäänyt sen vuoksi sivuun kaupan valtavirrasta, joka oli aiemmin heijastunut sin-
ne Vienanmeren ja Venäjän Karjalan välityksellä. Nymansson toteaa myös, että
ennen sotaa Kajaani oli todella ollut merkittävä kohtaus- ja kauppapaikka, jon-
ne oli saapunut englantilaisia, hämäläisiä, karjalaisia, käkisalmilaisia, pohjalai-
sia, savolaisia, uusimaalaisia, varsinaissuomalaisia (Finnar) ja venäläisiä.229

Kajaanin pikkutulliluettelot osoittavat suurta kasvua kävijä- ja tavaramäärien
suhteen, kun 1650- ja 1670-luvun tietoja vertaa keskenään. On syytä uskoa, että
Kajaanin kauppa kasvoi vielä entisestäänkin 1680- ja 1690-luvulla ja että Ka-
jaanin markkinoiden kulta-aika oli juuri Ruotsin suurvalta-ajan lopulla. Kasvun
taustalla on nähtävissä keskeisinä tekijöinä muun muassa venäläiskaupan va-
pauttaminen Ruotsissa vuonna 1680 ja maakaupan laillistaminen Käkisalmen
pohjoisessa läänissä vuonna 1684, joilla oli kaupankäyntiä entisestään virkis-
tänyt vaikutus. Pahaksi onneksi pikkutulliluetteloita ei ole säilynyt Kajaanin
vapaaherrakunnan jälkeiseltä ajalta, mikä tekee 1600- ja 1700-luvun taitteen
lähemmän tarkastelun mahdottomaksi.

Oulun hegemonia – Kajaanin markkinat Oulun kauppa-alueen

takamaalla

Merkantilististen rajoitusten aikana kullakin Ruotsin kaupungilla oli tarkoin
määrätty kauppapiiri, jonka puitteessa maaseudun tuotteet tuli kuljettaa alueen
kaupalliseen keskukseen.230  Kajaanin kaupunki ja Paltamon ja Sotkamon pitä-
jät kuuluivat Oulun kauppa-alueeseen, kuten Limingan, Oulun ja Iin (Pudasjär-
vi mukaan lukien) pitäjätkin. Sillä oli hallussaan maakunnan laajin kaupallinen

○ ○ ○ ○ ○ ○

228 Castrén 1754, 27–29.
229 Nystad, Raumo, Uleåborg, Kajana och Riksgränsen vid Uleåborgs Höfdingedöme (12), 76–

77. KA Nymanssonin kertomus. Kertomus on päivätty Tukholmassa 22.12.1804.
230 Suomen kaupunkien kauppa-alueista eritoten 1600-luvulla Ranta 1980, 276–282. Pohjois-

Pohjanmaan kauppapiireistä ja niiden myyntitavaroista Virrankoski 1973, 377–387.
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takamaa ja se piti tiukasti kiinni siitä. 1700-luvulle tultaessa Oulu olikin Poh-
jois-Suomen kaupan keskus suuren vakinaisen kauppapiirinsä ja sen tuotannon
monipuolisuuden ansiosta.231  Oululaisten tiukka ote kauppa-alueestaan näkyi
muun muassa siinä, että he pitivät Kajaanin markkinoita omina yksityisinä
markkinoinaan. Niin ne olivatkin vuoteen 1660 saakka. Kun Kajaanin kaupunki
perustettiin vuonna 1651, vastaperustetun pikkukaupungin porvarit jäivät heti
alusta pitäen varakkaiden ja kokeneiden Oulun porvareiden jalkoihin omassa
kotiympäristössään. Lukumäärältään ja pääomiltaan vähäisinä he eivät kyen-
neet ostamaan ja välittämään eteenpäin kaikkea sitä tavaramäärää, joka virtasi
sinne ympäröineeltä maaseudulta ja rajan takaa Venäjältä. Oulun ylivalta-asema
perustui kauppa-alueen laajuuden lisäksi muutamaan muuhun seikkaan. Ensin-
näkin Oulu oli vanhempi kuin Kajaani. Oulun kaupunki oli perustettu Kaarle
IX:n käskystä vuonna 1605 Oulujokisuun vanhaan satamapaikkaan, jossa oli
käyty kauppaa ainakin 1300-luvun alusta lähtien.232  Kaupankäynnillä oli siellä
pitkä traditio. Myös Oulun sijainti Ruotsin kaupunkien rankilistalla kertoo sen
asemasta, vauraudesta ja merkityksestä Ruotsin kaupunkilaitoksen ja talouselä-
män piirissä. Oulun järjestysnumero oli 38. vuonna 1664. Suomessa sijainneis-
ta kaupungeista ainoastaan Turku, Viipuri ja Helsinki noteerattiin sitä korkeam-
malle sijalle mainittuna vuonna.233  Suurvalta-ajan kääntyessä lopulleen Kajaa-
nin paikka oli vasta 105.234  Oulu oli myös väestöltään suurempi ja varakkaampi
kuin Kajaani. Jos väkilukua vertaa yhdeltä vuodelta, niin esimerkiksi vuonna
1682 Oulun väkiluku oli 4,5-kertainen Kajaaniin nähden.235  Väestön määrän
epäsuhta Oulun hyväksi näkyi selvästi viimeiseen tarkasteluvuoteen 1712 saak-
ka. Seuraavassa taulukossa esitetyt luvut eivät kuvaa todellista väkilukua, vaan
henkikirjoihin merkittyä väestöä (15–63-vuotiaat), josta jäävät siis pois niin
ikänsä puolesta vapautetut (lapset, vanhukset) kuin erinäisistä syistä työky-
vyttömät (esimerkiksi sokeat ja rammat). Myös köyhyys esiintyi vapauttamis-
perusteena henkirahasta.

Kajaanin kohdalla on pantavissa merkille kaksi käännekohtaa henkirahaa
maksaneiden määrässä, nimittäin jaksot 1678–1683 ja 1696–1697. Ensiksi
mainitun jakson osalta on huomattava, että Kajaanin vapaaherrakunta peruutet-
tiin vuonna 1681 takaisin kruunulle. Samalla Kajaanin kaupunki siirtyi kruu-
nun välittömään hallintoon, mikä luultavasti näkyi henkikirjoituksen tehostu-
misena. Käytännössä se tarkoitti sitä, että henkirahaa maksaneiden piiri kasvoi.
Ylipäätään kruunun ote ja vaatimukset tiukkenivat muutenkin kolme vuosi-
kymmentä kestäneeseen läänitysaikaan verrattuna.236  On olemassa selviä merk-
kejä, että Brahen aikana henkikirjoitukseen sovelletut ohjeet olivat väljempiä
kuin myöhemmin. Niinpä esimerkiksi poikia, tyttöjä, piikoja ja renkejä jäi Ka-

○ ○ ○ ○ ○ ○

231 Ranta 1981, 70; Halila 1984, 114.
232 Virkkunen 1953, 87–92; Virrankoski 1973, 373; Vahtola 1991, 144–148.
233 Ranta 1981, 56–57 (kartta 4).
234 Gebhard 1885, 25; Vartiainen 1980, 169.
235 Väkiluku vuonna 1682: Oulu 1310 ja Kajaani 292. Turpeinen 2001, 39 (liitetaulukko 3).
236 Kruunun hallintoon siirtymisestä aiheutuneista vaikutuksista lähemmin Vartiainen 1980,

169–171.
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jaanissa merkitsemättä henkiluetteloihin, vaikka he olivat jo täyttäneet 15 vuot-
ta. Läänityskaudella myös osa virkakunnasta, kuten profossit ja kaupungin-
palvelijat, olivat henkirahasta vapautettuja vastoin määräyksiä. Jaksolla 1678–
1683 tapahtunut hyppäys 61:stä 138:aan on luultavasti ainakin osittain selitettä-
vissä läänitysaikaisen harkintavallan huomattavalla kaventumisella.237

Jakson 1696–1697 osalta on huomattava katastrofaaliset suuret kuolovuodet.
Kajaanin porvareiden elanto oli pitkälti riippuvainen maanviljelyksestä, joten
usealla peräkkäisellä katovuodella oli välitön vaikutus verotettujen lukumää-
rään ja asukaslukuunkin. Ajalla 1696–1698 henkiverotetun väestön määrä laski
Kajaanissa 150:stä 48:aan. Vuoden mittaisena ajanjaksona 29.9.1696–29.9.
1697 siellä ilmoitettiin haudatun yhteensä 160 miestä, naista ja lasta. Osa pois-
tui kaupungista muualle joko kerjuulle lähdön, laillisen muuton tai karkaamisen
seurauksena. Harvennus näkyi myös porvareiden riveissä.238

Myös varallisuustiedot tukevat kuvaa Pohjanlahden rannikkokaupunkien yli-
otteesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeinoelämässä. Tiedot perustuvat
vuonna 1713 toimeenpantuun ”prosenttiveroon”, joka koski kaikkea kiinteää ja
irtainta omaisuutta koko valtakunnassa.239  Kajaanin kohdalla luvut ovat karke-

TAULUKKO 1. Henkirahaa maksaneen väestön määrä Kajaanissa ja Oulussa
vuosina 1647–1712.

Vuosi Oulu Kajaani
1647 236 –
1653 – 67
1660 – 74
1663 611 –
1675 539 73
1678 429 61
1683 542 138
1688 486 115
1692 443 117
1696 519 150
1697 415 59
1699 362 69
1706 695 85
1712 386 70

Lähteet: Virkkunen 1953, 152; Vartiainen 1980, 377 ja 143–145; Manninen 1981, 9.

○ ○ ○ ○ ○ ○

237 Manninen 1981, 12–14. Henkirahaa maksaneiden piiri kaventui entisestään v. 1693, kun
koko valtakuntaa varten annettiin uudet aiempaa perinpohjaisemmat henkikirjoitusohjeet.
Lähde sama.

238 Manninen 1981, 9–10; Vartiainen 1980, 372–377.
239 Prosenttivero/omaisuudenluovutusvero suoritettiin Kaarle XII:n Benderissä 4.6.1712

antaman päätöksen mukaisesti epäonniseksi kääntyneen sodankäynnin rahoittamiseksi. Val-
tion ja kirkon omaisuus sekä kaupunkien yleiset rakennukset jäivät verosta vapaiksi. Veron
toimeenpanoa on pidetty melko pinnallisena, sillä asukkaat saivat itse suorittaa arvioimisen
maaseudulla joko pitäjittäin tai kihlakunnittain ja kaupungeissa kortteleittain ”jonkun ete-
vämmän henkilön johdolla”. Vartiainen 1980, 145; Halila 1984, 185–186.



226         R A J A K A U P A N  M O N E T  U L O T T U V U U D E T

asti suuntaa-antavia, sillä vasta edellisenä vuonna (1712) kaupunki oli pahoin
ryöstetty ja osittain myös poltettu sarkasodan yhteydessä.

TAULUKKO 2. Vuoden 1713 ”prosenttiveron” tulokset kiinteän ja irtaimen
omaisuuden osalta Kajaanissa, Oulussa ja Raahessa.

Kaupunki Tontit (niin Rakennukset Irtaimisto Yhteensä
rakennetut kuin (hopeataalaria)
rakentamattomat
sekä pellot ja niityt)

Kajaani 350 400 570 1 320
Oulu 8 840 18 040 56 980 83 860
Raahe 2 740 3 720 11 520 17 980

Lähteet: Vartiainen 1980, 145; Halila 1984, 185–186.

Rannikkokaupunkina Oululla oli myös suorat ja tiiviit kauppakontaktit Tukhol-
maan ja Turkuun, mikä näkyi käytännössä runsaampana ja monipuolisempana
tavaravalikoimana ja edullisimpina hintoina kuin mitä Kajaanin pikkuporva-
reilla oli tarjota.240  1700-luvun alussa Oulun tärkeitä vientitavaroita olivat terva,
voi, kala (etenkin lohi), hylkeenrasva, vuodat ja turkikset. Tuontitavaroita olivat
suola, metallit, vilja, hamppu ja pellava, tekstiilituotteet, väkijuomat ja tupak-
ka.241  Oulun valtaporvareiden taloudelliset voimavarat olivat yksinkertaisesti
liian suuret nuoreen pikkukaupunki Kajaaniin nähden, joka kaiken lisäksi sijait-
si vielä Oulun kauppa-alueen takamaalla.

Kajaanin pikkutulliluetteloiden mukaan kaupungin omien porvareiden kaup-
pa oli vähäistä eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Toisaalta on muistettava,
että luettelot kertovat yksinomaan kaupunkiin suuntautuneesta tavaraliikentees-
tä, ei siitä, mitä kajaanilaiset ostivat kaupungissaan ja veivät sieltä muualle. On
arveltu, että Kajaanin asukkaiden tärkein elinkeino 1600-luvulla olisi ollut kau-
punkiin saapuneiden matkalaisten majoittaminen ja anniskelutoiminta (kapa-
kointi, oluen ja paloviinan valmistus ja myynti). Tämän ajatuksen esitti ensim-
mäisenä Hannes Gebhard vuonna 1885. Hänen mukaansa suurin hyöty kajaa-
nilaisille heidän ”maailmanmarkkinoistaan” oli majoitus- ja anniskelutoimin-
nan kautta.242  Eräät yksittäiset tiedot tukevatkin tätä olettamusta. Heti ensim-
mäisessä raastuvanoikeuden istunnossa 23.3.1659 käsiteltiin oluen ja palo-
viinan myyntiä todennäköisesti yhteisen taksan määräämiseksi, jotta epäasialli-
nen kilpailu estettäisiin.243  Myös myöhemminkin hintataso määriteltiin raastu-
vassa koko kaupungin kattavaksi244 , ja polkumyynnin ehkäisemiseksi hinta-

○ ○ ○ ○ ○ ○

240 Virrankoski 1973, 380–382; Vartiainen 1980, 271–272 ja 279–280.
241 Halila 1984, 115.
242 Gebhard 1885, 13–14.
243 Kaj. RO 23.3.1659 (kohta 5). KA i1 / ES 1303.
244 Ks. esim. tiedot vuosilta 1667, 1669, 1670, 1675 ja 1681. Vartiainen 1980, 263. Anniskelu-

toiminnasta Kajaanissa ylipäätään suurvalta-aikana sama, 260–264 ja 368–369.
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tasoa valvottiin yleisesti. Toukokuussa 1682 määrättiin kaksi miestä seuraa-
maan sitä, millä hinnalla alkoholituotteita myytiin kaupungissa.245  Samalla ker-
taa myös valitettiin sitä, kuinka irtolaiset myivät Kajaanissa paloviinaa ja olutta
porvareille suureksi vahingoksi.246  Myös Aimo Halila oli samoilla linjoilla
Gebhardin kanssa. Hänen mukaansa väkijuomien anniskelu, lähinnä kuulujen
ja suurten markkinoiden aikana, oli kajaanilaisten pääasiallisin toimeentulon-
lähde, sillä heidän kauppansa oli vähäistä maakaupan yleisyyden ja kainuulais-
ten Ouluun suuntautuneiden suorien kauppakontaktien vuoksi.247  Yhtenä merk-
kinä kajaanilaisten huomattavasta aktiivisuudesta anniskelutoiminnassa voi pi-
tää myös sitä, että muualta kaupunkiin tuodut paloviina- ja olutmäärät olivat
pikkutulliluetteloiden mukaan melko pieniä.248  Koko janoisen markkinayleisön
anniskeluntarvetta tuskin tyydytettiin vähäisellä tuonnilla.

Majoitus- ja anniskelutoiminta oli tärkeä elinkeino myös muissa valtakunnan
kaupungeissa suurvalta-aikana, joten kajaanilaisten kohdalla ei ollut kyse mis-
tään yksittäisestä ilmiöstä.249  Syyskuussa 1682 Pielisjärven nimismies valitti,
että Lieksan kylässä (entisessä Brahean kaupungissa) majaillut irtolaisjoukko,
joka koostui pääosin naisista, myi olutta ja paloviinaa asukkaille ja veronmak-
sajille suureksi haitaksi ja vahingoksi. Toiminta kiellettiin heti samasta päivästä
lukien ja määräyksen rikkojia uhkailtiin kovilla sanktioilla – 40 markan sakoilla
ja alkoholijuomien takavarikoinnilla.250

Lähteistä saa sen vaikutelman, että Kajaanin porvareiden kaupankäynti oli
todella vähäistä, ainakin markkinoiden väliaikana. Tämän tästä he valittivat niin
köyhyyttään ja varattomuuttaan kuin myös sitä, että he joutuivat hankkimaan
elantonsa pääasiassa työskentelemällä talonpoikien luona.251  On tosin tarkoin
huomattava, missä asiayhteyksissä valitukset esitettiin. Kun maaherra Wrangel
vaati maaliskuussa 1681, että kajaanilaiset alkaisivat maksaa apuveroja, aksiisia
ja leivinuunirahaa, muiden kaupunkien tavoin, hän sai vastaansa kerrotun kal-
taisen valitusryöpyn.252  Myös silloin, kun kajaanilaiset anoivat tullivapautta
kotikaupunkiinsa tuomistaan tavaroista, jotka he olivat saaneet palkaksi talon-
poikien luona tekemästään työstä, työnteko talonpoikien luona esitettiin kau-
punkilaisten ainoaksi elinkeinoksi.253  Valituksista yleensä on todettu, että ne
olivat ilmaisultaan usein hyvin reheviä. Ne olivat kirjaimellisesti valituksia,

○ ○ ○ ○ ○ ○

245 Kaj. RO 10.5.1682, 4v (kohta 1). KA i1 / ES 1303.
246 Kaj. RO 10.5.1682, 5 (kohta 7). KA i1 / ES 1303.
247 Halila 1984, 116.
248 Ks. liite 6: IX Muut.
249 Karonen 1999, 176–177.
250 Piel. ksk. 4.–6.9.1682, 393v–394. KA gg2 / ES 1796.
251 Ks. esim. Kaj. RO 4.2.1682, 1v (kohta 5), ja 23.7.1698. KA i1 / ES 1303.
252 D. Wrangel Kaarle XI:lle, Korsholma 30.3.1681. RA LSF ÖL vol. 2 / FR 62. Wrangel suo-

sitteli hallitsijalle kajaanilaisten vapauttamista mainituista maksuista, mutta sitä vastaan, että
jokainen porvari tekisi 30 päivätyötä Kajaanin linnaan ja että heidän olisi maksettava tulli- ja
henkirahat. Kaarle XI noudatti sellaisenaan alaisensa esitystä. Kaarle XI D. Wrangelille,
Kungsör 26.4.1681. KA Reg.jälj. 1681, 328–329. Aksiisia vaadittiin muun muassa väkijuo-
mien valmistuksesta ja myynnistä sekä karjan teurastuksesta ja lihan myynnistä. Kotileivon-
nastaan porvarin oli annettava leivinuunirahoina yhdestä kuuteen hopeataalaria vuodessa
uunista riippuen. Ranta 1981, 107.

253 D. Wrangel Kaarle XI:lle, päiväämätön (kohta 9). RA LSF ÖL vol. 2 / FR 62.
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joissa luotiin kuva köyhästä ja kärsivästä paikallisyhteisöstä. Valituksilla luon-
nollisesti myös tähdättiin johonkin päämäärään. Todennäköisesti niin oli myös
Kajaanin asukkaiden valitusten kohdalla, ainakin osittain. Valittaminen kuului
normaaliin valtion ja alamaisten väliseen vuorovaikutukseen uuden ajan poliit-
tisessa kulttuurissa. Silti Petri Karonen on tullut siihen johtopäätökseen, että
suuri osa valituksissa kuvatuista asioista oli todella täyttä totta.254

Vaikka maaherra Didrik Wrangel esitti tai ainakin suunnitteli useiden Poh-
janmaan läänin kauppaloiden ja ”kaupunkipahasten” lakkauttamista, hän teki
Kajaanin kohdalla kuitenkin poikkeuksen. Hän katsoi Kajaanin kaupungin vält-
tämättömäksi niin linnan kuin markkinoiden vuoksi. Hän korosti sitä, kuinka
talvimarkkinoilla kynttilänmessuna ja kesämarkkinoilla juhannuksena kävi
”niin kuninkaan omia kuin suuriruhtinaan venäläisiä, muita alamaisia Viipurin
läänistä ja siihen rajautuvia asukkaita”.255  Päätöksen teki viime kädessä kuiten-
kin kuningas. Kaarle XI yhtyi Wrangelin näkemykseen Kajaanin olemassaolon
oikeutuksista. Kajaani sai jatkaa kaupunkina.256

Kuuluista markkinoistaan huolimatta Kajaani säilyi vaatimattomana sisä-
maan pikkukaupunkina. Aikalaiset kuvasivat yhtenä syynä sen heikkoon tilaan
1690-luvun suuria kuolovuosia, jotka tosin koettelivat kaikkia Suomen kaupun-
keja yhtä lailla ankarasti.257  Pohjanmaan läänin maaherra Lorentz Clerck piti
Kajaania vuonna 1707 ”vain markkinapaikkana, ei täydellisenä kaupunkina”.
Hän viittasi muun muassa siihen, ettei kuningas ollut antanut Kajaanille sen
privilegioita, vaan että ne olivat peräisin Brahen sulkakynästä. Myös kaupungin
pormestarit olivat olleet vain maaherran tehtävään määräämiä ja valtuuttamia.
Mainittuna aikana kaupungissa oli yhteensä 30 raatimiestä ja porvaria. Kajaa-
nin maistraatti nautti palkakseen 120 hopeataalaria, jotka olivat peräisin pääasi-
assa vieraiden kauppamiesten markkina-aikana maksamista koju- ja aitta-
rahoista.258

Talvimarkkinoiden lopettamishankkeet

Kajaanilaiset olisivat mielellään vastanneet yksinään kaupankäynnistä Kai-
nuun, Pielisen Karjalan, Pohjois-Savon ja rajantakaisen Venäjän Karjalan kans-
sa. Todellisuus oli kuitenkin toisenlainen. Talvi- ja kesämarkkinoilla tungeksi
suuret määrät Oulun porvareita ostamassa, myymässä ja vaihtamassa. Kajaanin
markkina-aikana jopa Oulun raastuvanoikeuden työskentely oli keskeytyksissä

○ ○ ○ ○ ○ ○

254 Karonen 1999, 157 ja 268. Valittamisesta Käkisalmen pohjoisessa läänissä veronvuokraa-
jien aikana ks. Katajala 1994(b), 175–223 ja 401–404.

255 D. Wrangel Kaarle XI:lle, päiväämätön (kohta 8). RA LSF ÖL vol. 2 / FR 62.
256 Kaarle XI:n päätös muutamissa D. Wrangelin esittämissä kysymyskohdissa, Tukholma

14.3.1685 (kohta 3). KA Reg.jälj. 1685, 98v–99.
257 Ks. esim. Kaj. RO 22.10.1702. KA i1 / ES 1303. ”[...] köyhtyneet niin viime kuluneina vali-

tettavina katovuosina, että porvareista harvat nyttemmin varoissaan, vaan kaikki jäljelle
jääneet rutiköyhiä ja kurjia.”; Kaj. RO 25.4.1704. KA i1 / ES 1303. ”Kajaani, pieni kaupun-
kipahanen, köyhtynyt ja joutunut suureen viheliäisyyteen nyttemmin kuluneina katovuo-
sina. Lisäksi vaikeat sotaolosuhteet tällä rajaseudulla [...].”

258 L. Clerck Kaarle XII:lle, Korsholma 21.10.1707. RA LSF ÖL vol. 6 / FR 62.
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raatimiesten mentyä mieslukuisina markkinoille.259  Kajaanin markkinat näyttä-
vät tyydyttäneen vaihdannan tarpeen siinä määrin hyvin, että niiden väliaikoina
kaupankäynti pikkukaupungissa oli vähäistä. Pikkutulliluetteloiden mukaan ta-
varaa tuotiin ja tullattiin lähinnä vain markkina-aikoina.

Omilla markkinoillaan alakynteen jääneet kajaanilaiset alkoivat esittää aloit-
teita talvimarkkinoidensa lopettamisesta. Ensimmäisen kerran asia oli esillä
vuoden 1659 suuressa yleistarkastuksessa Brahen lähettämien komissaarien ol-
lessa paikan päällä Kajaanissa. Kajaanilaisten mielestä talvimarkkinoista oli
heille enemmän haittaa kuin hyötyä.260  Brahen lähettämät valtuutetut eivät kui-
tenkaan suostuneet epätavalliseen pyyntöön. Ajatus jäi kytemään edelleen ka-
jaanilaisten mielissä, ainakin osalla. Myös Torniossa esiintyi samankaltaisia
hankkeita, sillä sen edustaja vaati Göteborgin valtiopäivillä 1660 kotikaupun-
kinsa vapaamarkkinoiden lakkauttamista. Myös Tornion porvarit olivat kajaani-
laisten tavoin jääneet oululaisten ja näiden edullisen ja monipuolisen tavara-
valikoiman jalkoihin. Hallituksen vastaus oli, että Tornion vapaamarkkinat py-
syisivät voimassa entiseen tapaansa.261

Asia nostettiin toisen kerran esiin Oulun raastuvanoikeudessa 24.4.1661.
Eräät oululaisista, heidän pormestarinsa Daniel Kröger etunenässä, esittivät sil-
loin, että ”he mielellään näkisivät, että Kajaanin talvimarkkinat tultaisiin poista-
maan”, koska he olivat menettäneet yksinoikeutensa Kajaanin markkinoihin.
Edellisenä vuonna niistä oli tehty vapaamarkkinat, minkä vuoksi myös Tornion
porvarit, Kemin ja Iin talonpojat ja ”monet muut” olivat alkaneet käydä Kajaa-
nissa. Oulun porvareita se ei miellyttänyt ollenkaan. Raastuvanoikeudessa oli
läsnä tavallista enemmän arvovaltaisia henkilöitä, sillä myös kihlakunnan-
tuomari, pormestari Johannes Curnovius Kajaanista ja Pohjanmaan läänin maa-
herra Johan Graan olivat siellä. He olivat tulleet paikalle, koska raastuvan käsit-
telylistalla olivat myös Oulun porvareiden ja Kainuun talonpoikien väliset lu-
vattomat kauppakontaktit.

Curnovius kertoi asiasta Brahelle raastuvanistuntoa seuranneena päivänä lä-
hettämässään kirjeessä. Hän totesi siinä, että myös Kajaanin porvarit olivat use-
aan otteeseen esittäneet hänelle talvimarkkinoiden lopettamista ja pyytäneet
häntä sen vuoksi laatimaan anomuskirjeen Brahelle. Hän oli kuitenkin jättänyt
asian sikseen vedoten muun muassa Oulun kaupungin intresseihin. Vasta Oulun
raastuvanoikeuden kokoontumisen jälkeen Curnovius suostui välittämään ou-
lulaisten ja kajaanilaisten yhteisen pyynnön Brahelle. Myös Oulun pormestari
Kröger oli aikonut lähestyä Brahea samoissa merkeissä.262

Curnoviuksen välittämä pyyntö oli varsin erikoinen, etenkin kun sen esittäjä-
nä oli Kajaanin markkinakaupungin oma pormestari. Brahen vastaus siihen oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

259 Virkkunen 1953, 425; Keränen 1986, 561–562.
260 Kajaanin porvareiden päiväämätön valituskirjelmä (kohta 6). RA StA Kaj., 19 / FR 626. He

esittivät sen suuressa yleistarkastuksessa Kajaanissa 1.2.1659. Ks. myös Vartiainen 1980,
125 ja 273.

261 Päätös, Göteborg 13.3.1660, Torniosta. KA Reg.jälj. 1660, 65v (kohta 4); Mäntylä 1971,
74–75.

262 J. Curnovius P. Brahelle, Oulu 25.4.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; Vartiainen
1980, 274–275.
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erittäin tiukkasävyinen. Ensiksi Brahe ihmetteli sitä, miksi Oulun pormestari
Kröger ei ollut esittänyt asiaansa valtiopäivillä, kuten muita valituksiaan, niin
että hän olisi voinut esittää tälle suullisen vastineensa. Curnoviukselle Brahe
lateli kaiken sen, mitä pyynnöstä toteutuessaan seuraisi. Jos talvimarkkinat  lak-
kaisivat Kajaanista, niin se haittaisi merkittävästi niin kaupunkia kuin Brahea
itseään läänityskaupungin haltijan ominaisuudessa. Kaupunki ei kasvaisi eikä
kehittyisi keskeisen kaupallisen vetonaulan poistumisen myötä, ja Brahe me-
nettäisi tullituloja. Brahe piti ajatusta aivan järjettömänä, että monta vuotta
talvimarkkinoistaan hyötynyt Kajaani halusi päästä niistä yhtäkkiä eroon.
Brahe lisäsikin kirjekonseptin marginaaliin, että ”kajaanilaiset eivät ymmärrä
mitä pyytävät”. Hän ei halunnut estää ketään tulemasta Kajaanin markkinoille.
Hän totesikin, että ”mitä enemmän väkeä tulee, sitä parempi kaupankäynti ja
voitto”. Curnoviuksen oli vastaisuudessa estettävä talvimarkkinoiden lakkau-
tusyritykset, ja läänityksen varahopmanni Samuel Långin oli pidettävä huolta,
että talvimarkkinat pidettäisiin edelleenkin helmikuun alussa.263

Brahe ei luottanut täysin läänitysviranomaisiinsa ja heidän kykyynsä hoitaa
asia. Hän laati 24.5.1661 kirjeen Pohjanmaan läänin maaherra Johan Graanille.
Säilyneen kirjeenvaihdon mukaan Brahe ja Graan olivat läheisessä vuorovaiku-
tuksessa keskenään. Heidän yhteistyönsä sivusi muun muassa Kajaanin pitäjän
talonpoikien tiiviitä suhteita Oulun porvareiden kanssa, maakauppaa ja nyt
myös Kajaanin talvimarkkinoiden lopettamishanketta. Brahe kiitteli Graania jo
saamastaan avusta ja vakuutti tälle ”taaskin kaikkea hyvää ystävyyttä”, mutta
toivoi myös, että maaherra Graan ilmoittaisi talvimarkkinoiden lakkautusyri-
tyksistä ja auttaisi pitämään asiat oikealla tolallaan.264

Talvimarkkinoiden lakkauttamiseen palattiin vielä kolmannen kerran, kun
raatimies Matti Laukkanen Kajaanista matkusti vuonna 1662 Brahen luokse
Ruotsiin ja jätti kaupunkilaisten yhteisen anomuskirjelmän. Siinä valitettiin
sitä, kuinka talonpojat saivat myytyä tavaransa kaksi kertaa vuodessa niin oulu-
laisille kuin muillekin, mutta Kajaanin porvarit eivät saaneet mitään elättääk-
seen itsensä.265  Antamassaan vastauksessa Brahe piti ajatusta ”aivan typeränä”
ja näki, että joku oli yllyttänyt kajaanilaisia tuumaan. Brahen mielestä ”yllyt-
täjä” joko haki omaa hyötyään tai oli muuten ymmärtämätön markkinoista ja
niiden merkityksestä kaupungille ja sen asukkaille.266  Aarno Vartiainen arvelee
Kajaanin kaupungin historiassaan, että pormestari Curnovius olisi tälläkin ker-

○ ○ ○ ○ ○ ○

263 P. Brahe J. Curnoviukselle, Tukholma 24.5.1661 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II
vol. 43 / FR 479; S. Lång P. Brahelle, Kajaani 11.7.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR
214; Vartiainen 1980, 275.

264 P. Brahe J. Graanille, Tukholma 24.5.1661 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 42
/ FR 479; J. Graan P. Brahelle, Oulu 22.6.1661. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 34 / FR 477.
Brahe myös puolusti Graania valtaneuvostossa tämän jouduttua Oxenstiernojen hyökkäyk-
sen kohteeksi Etelä-Pohjanmaalla syntyneiden riitojen vuoksi. Virrankoski 1973, 614.

265 Kajaanin kaupungin porvarit P. Brahelle, päiväämätön. Brahe antoi 6.6.1662 siihen pää-
töksensä. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 41 / FR 479; Vartiainen 1980, 275; Manninen
1981, 57

266 P. Brahen vastaus ja päätös, Tukholma 6.6.1662, Matti Laukkasen Kajaanin kaupungin puo-
lesta esittämiin asioihin (kirjekons., kohta 3). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 40 / FR 479.
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taa toiminut hankkeen primus motorina.267  Kajaanilaisten haaveet talvimarkki-
noidensa lopettamisesta päättyivät kuitenkin Brahen kesäkuussa 1662 anta-
maan jyrkkäsanaiseen vastaukseen.

Kajaanin kuulut ja laajat markkinat nostettiin esille vielä oululaisten taholta.
Heidän edustajansa pyysi Tukholman valtiopäivillä 1682, ettei Kajaanin mark-
kinoita pidettäisi enää kaupunkimarkkinoina vaan maalaismarkkinoina. Reduk-
tiopäätökseen ja Brahen kuolemaan vedoten edustaja esitti, ettei Kajaani nautti-
nut enää täysiä kaupunkioikeuksia Brahen perustamana entisenä läänityskau-
punkina. Pyynnöllä tähdättiin lähinnä torniolaisia vastaan, jotka asuivat Länsi-
pohjan läänissä ja kävivät luvallisesti Kajaanin markkinoilla. Oulun edustaja
pyysi sen vuoksi, etteivät muut kuin Pohjanmaan läänissä asuvat saisi tulla Ka-
jaaniin. Kaarle XI:n mielestä markkinat tuli kuitenkin pitää entiseen tapaan-
sa.268  Vielä vuoden 1686 valtiopäivillä oululaiset koettivat häätää muut pois
Kajaanista, mutta hallitsija piti markkinat edelleen vapaamarkkinoina, joihin
kaikilla olisi vapaa oikeus tulla.269  Kajaanin kesä- ja talvimarkkinat säilyttivät
vapaamarkkinaluonteensa suureen Pohjan sotaan saakka ja sen jälkeenkin.270

Toteutumattomia rajamarkkinahankkeita

Kesällä 1639 tekemänsä kiertomatkan pohjalta Brahe totesi hallitukselle jättä-
mässään kertomuksessa, että Pielisjärvellä ”voisi hyvin olla paikka, johon olisi
hyödyllistä perustaa kaupunki”. Hänen ajatuksenaan oli, että sinne perustetta-
van kaupungin avulla solmittaisiin kauppakontaktit Vienanmerelle ja kolmeen
merkittävään kauppapaikkaan, Sumaan, Koutaan ja Vienan Kemiin, sen ranni-
kolla.271  Korkeana ruotsalaisena valtiomiehenä hän oli tietoinen Ruotsin eks-
pansiivisesta idänpolitiikasta, jota oli harjoitettu 1500-luvun jälkipuoliskolta
alkaen. ”Suuri idän ohjelma” oli onnistunut Stolbovan rauhassa 1617 vain osit-
tain, sillä raja oli siirtynyt idässä ainoastaan Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan
verran. Ruotsi ei saanut Vienanmerta ja Kuolan niemimaata itselleen, eikä se
siten pystynyt valvomaan Länsi-Euroopan ja Venäjän kauppaa Pohjoista Jääme-
rellä. Brahe tavoitteli ekspansiivisen ohjelman jatkamista rauhanomaisin kei-
noin – kauppa niistä yhtenä tärkeimmistä. Tosin Kaarle X Kustaan Venäjän-so-
dan aikana 1656–1658 hän suositteli hallitsijalle suuria aluevaatimuksia Venä-
jän Karjalasta ja Lapista. Pielisjärveltä oli useita kulkureittejä käydä kauppaa
Venäjän Karjalan suuntaan. Yksi niistä oli Lieksanjoki, jonka suulle hän kaa-
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267 Vartiainen 1980, 275.
268 KM:n päätös ja vastaus, Tukholma 20.12.1682, Oulun kaupungin edustajan esittämiin

valituksiin ja anomuksiin. KA Reg.jälj. 1682, 835–835v (kohta 2); Virkkunen 1953, 181;
Vartiainen 1980, 277–278; Keränen 1986, 562.

269 Kaarle XI:n päätös, Tukholma 9.11.1686, Oulun kaupungista. KA Reg.jälj. 1686, 639v
(kohta 2); Virkkunen 1953, 181.

270 Vartiainen 1980, 278.
271 Nordmann 1894, 281; Nordmann 1904, 336; Nevalainen 1915, 18; Manninen 1922, 22.

Suma ja Kemi olivat myös sotilaallisia tukikohtia ja suolankeittopaikkoja. Vienanmeren luo-
teisperukassa oleva Kouta oli puolestaan kauppapaikka, jonka keskeisiä artikkeleita olivat
turkikset ja lohi. Kirkinen 1970, 113–115.
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vaili kaupunkia. Kesällä 1639 hän oli noussut sitä pitkin miltei Lentieraan saak-

ka Aunuksen Karjalan pohjoisosassa.

Kaupungin perustamisajatus lähti etenemään heti, kun Brahe oli vuonna

1652 ostanut Pielisen pogostan itselleen ja liittänyt sen sitten läänitykseensä.

Hän antoi määräyksen pienen kaupungin perustamisesta Lieksanjoen rannalle

käskykirjeellään 25.9.1652. Hän lupasi siinä kaupunkiin tuleville porvareille

kymmenen vuoden verovapauden vakinaisista ja ylimääräisistä veroista. Jokai-

nen, joka halusi vain tulla, sai luvan asettua kaupunkiin. Ehtona kuitenkin oli,

että tulijoilla piti olla tarpeeksi varallisuutta kaupan tai teollisuuden harjoittami-

seen.272  Brahella oli suuria visioita ja odotuksia perustamansa Brahean kaupun-

gin suhteen.

Kaupungin perustamiskäsky oli esillä tammikuun alussa 1653 pidetyillä tal-

vikäräjillä, jolloin kaupunkihankkeesta tyydyttiin vielä vain keskustelemaan.273

Varsinaiseen toimeenpanoon ryhdyttiin kesäkuun puolivälissä 1653, jolloin

perustamiskäsky julistettiin yleisesti käräjillä. Kaikki halukkaat saivat asettua

perusteilla olleeseen kaupunkiin Lieksan kylässä ja nauttia hyväkseen Brahen

○ ○ ○ ○ ○ ○

272 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 218. Mainitussa tutkimuksessa ei kerrota lähdettä,
mistä tieto Brahean perustamiskäskykirjeestä 25.9.1652 on peräisin.

273 Piel. tk. 7.–8.1.1653. KA tt1 / ES 2113; Nevalainen 1915, 18; Kilpeläinen–Hintikka–
Saloheimo 1954, 218–219.
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ilmoittamat vapaavuodet.274  Kaupungin paikka mitattiin todennäköisesti samal-

la kertaa.275

Markkinat ihmisineen ja tavaroineen olivat Kajaanin kaupungille elinehto.

Pian niitä ryhdyttiin suunnittelemaan myös vastaperustettuun Braheaan, sillä

olihan kaupungin perustamisella vankat kauppapoliittiset motiivit. Markkina-

kysymyksestä keskusteltiin ”hiukan” Pielisjärven kesäkäräjillä 1653. Kun va-

paaherrakunnan markkinakiertoa järjesteltiin yleisesti, hopmanni Palmbaum

ehdotti, että kesämarkkinoiden sopivin aika olisi 14 päivää ennen juhannusta,

jos Pielisen alueelle todella annettaisiin markkinat. Samaan aikaan siellä istut-

tiin käräjiä, jolloin väkeä oli paljon koolla ostajiksi, myyjiksi ja vaihtajiksi.

Talvimarkkinoita hän kaavaili uudenvuoden jälkeiseksi päiväksi.276  Palmbau-

min esitys oli todennäköisesti vastaus Brahen esittämään kysymykseen Brahean

kaupungin ja ylipäätään vapaaherrakunnan markkinakierron järjestämiseksi

järkeväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

274 Piel. kk. 14.–15.6.1653. KA tt1 / ES 2113; Nevalainen 1915, 18.
275 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 11.5.1653. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214. Tässä

kirjeessään Palmbaum ilmoitti Brahelle, että ”kaupungin paikka mitattaisiin ja pistettäisiin
uutterasti toimeen” kesäkäräjillä 1653.

276 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 9.2.1653. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214; Var-
tiainen 1980, 270.
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Markkinoiden ajankohdat elivät vielä suunnitelmissa. Kesäkäräjillä 1654

rahvaalle ilmoitettiin, että talvi- ja kesämarkkinat pidettäisiin samana ajankoh-

tana kuin käräjätkin.277  Tämän tiedon perusteella näyttäisi siltä, että Brahean

markkinoita olisi todella ryhdytty pitämään ennen kuin Kaarle X Kustaan Venä-

jän-sota ylsi myös Pielisen pogostaan. Määräaikaa tarkennettiin vielä tammi-

kuussa 1655 istutuilla käräjillä. Talonpoikien piti saapua Braheaan tavaroineen

kaksi kertaa vuodessa, nimittäin 1.1. ja 18.6.278  Vuosina 1653–1656 käräjiä is-

tuttiin juuri tammikuun alussa ja kesäkuun puolivälissä.279  Brahean markkinat

määrättiin suunnitelmallisesti sellaiseksi ajaksi, jolloin kaupunkipaikalla Liek-

san kirkonkylässä oli tavallista enemmän väkeä koolla. Talvimarkkinat, talvikä-

räjät ja veronkirjoitus olivat kaikki kolme yhtä aikaa.280  Joukkoon on lisättävä

vielä neljäskin tapahtuma, joka liittyi alueen talonpoikaiseen maanpuolustus-

velvollisuuteen. Pielisen pogostan asukkaat harjoittelivat aseineen käräjäaikoi-

na kahdesti vuodessa maakapteeninsa johdolla.281

Heti sodan alussa, ilmeisesti syksyllä 1656, venäläis-karjalainen sissijoukko

poltti nuoren Brahean kaupungin sieltä poistuessaan.282  Brahean markkinoiden

pitäminen katkesi siten luultavasti kesäkuuhun 1656. On toisaalta mahdollista,

ettei perusteilla olleita markkinoita ehditty pitää vielä kertaakaan ennen sodan

alkamista. Myöhempien tietojen mukaan näyttäisi siltä. Talvikäräjät istuttiin

Nurmeksen kylässä vuosina 1657–1659.283  Brahea oli niin perin pohjin hävitet-

ty, ettei markkinoita tai käräjiä voitu järjestää siellä. Myös sota-ajan sekavat

olosuhteet rajoittivat ihmisten liikkumista ja kokoontumista. Kesään 1659 tul-

taessa olot olivat jo siinä määrin rauhoittuneet ja vakiintuneet, että kesäkäräjät

voitiin pitää 29.7. taas Braheassa.284

Brahean markkinakysymykseen palattiin toukokuussa 1663. Silloin – yllättä-

vää kyllä – Kajaanin porvarit ottivat ne esille raastuvassaan. He valittivat sitä,

kuinka he olivat jääneet pahasti alakynteen oman kaupunkinsa liike-elämässä.

Sen vuoksi he hakivat itselleen uusia markkina-alueita muualta. Majuri Samuel

Lång ja pormestari Johannes Curnovius lupasivat kirjoittaa asiasta Brahelle

tiedustellakseen tämän mielipidettä.285  Pyyntö ei kuitenkaan tuottanut toivottua

tulosta, mutta se ei lannistanut kajaanilaisia.

Kajaanin porvarit kirjoittivat toukokuussa 1667 Brahelle anomuksen, jonka

yhdessä kohdassa uudelleen pyydettiin markkinoita Braheaan. Heidän mukaan-

sa siellä ”ei koskaan aiemmin ollut pidetty markkinoita”. Sinne kuitenkin saa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

277 Piel. kk. 16.–17.6.1654. KA tt1 / ES 2113; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 219.
278 Piel. tk. 3.–4.1.1655. KA tt1 / ES 2113; Nevalainen 1915, 19; Kilpeläinen–Hintikka–Salo-

heimo 1954, 219–220.
279 Piel. tk. 7.–8.1.1653, 7.–8.1.1654, 3.–4.1.1655 ja 3.–5.1.1656 sekä kk. 14.–15.6.1653, 16.–

17.6.1654 ja 20.6.1655. KA tt1 / ES 2113. Talvikäräjät 7.–8.1.1653 pidettiin Nurmeksen ky-
lässä, muut Lieksan kylässä / Brahean kaupungissa.

280 Nevalainen 1915, 11; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 209. Aluksi veronkirjoitus pi-
dettiin ensimmäisenä käräjäpäivänä, mutta sittemmin tavallisesti käräjien jälkeen.

281 Nevalainen 1915, 21; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 201.
282 Lappalainen 1972, 164.
283 Piel. tk. 16.–17.2.1657, maaliskuussa 1658 ja 20.–21.2.1659. KA tt1 / ES 2113.
284 Piel. kk. 29.7.1659. RA SDR vol. 5 / FR 136.
285 Kaj. RO 2.5.1663. KA i1 / ES 1303; Vartiainen 1980, 276.
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pui talvisin suuret määrät venäläisiä tavaroita Käkisalmen läänistä ja itse Venä-

jältä. Ongelma oli lähinnä siinä, etteivät Brahean omat porvarit pystyneet osta-

maan kaikkia tavaroita, eivätkä venäläiset mielellään halunneet jatkaa matkaan-

sa Braheasta Kajaaniin. Reitti olisi kulkenut vanhaa ”karjalaisten suurta pohjan-

tietä” noudatellen Nurmeksen, Valtimon ja Maanselän kautta Sotkamoon ja Ka-

jaaniin. Kajaanilaisten pyyntönä oli, että Braheaan saataisiin omat markkinat,

jonne myös Kajaanin porvaritkin voisivat tulla käymään kauppaa, tosin luvan

siihen ensin saatuaan. Ajankohdaksi he ehdottivat loppiaista (om Epifania

tijdh), jotta he sen jälkeen ehtisivät hyvin omille talvimarkkinoilleen kynttilän-

päiväksi. Selvä Brahen suuntaan osoitettu ’porkkana’  oli ehdotus, että hän voisi

kantaa Braheassa tullia venäläisten tavaroista kuten Kajaanissakin.286

Pyynnöstä ja hyvistä perusteluista huolimatta Brahea ei saanut omia markki-

noita tälläkään kertaa. Tilanne oli muuttunut vuoden 1663 anomuksesta sikäli,

että heti seuraavana vuonna venäläiskauppa oli annettu Oulun kaupungin mo-

nopoliksi. Samalla Kajaanista oli tehty luvallinen välietappi Ouluun matkan-

neille venäläisille. Venäläiskauppa oli Oulun ja Kajaanin käsissä, eikä Braheaan

anotut markkinat sopineet enää kauppakuvioon mukaan, vaikka Brahella oli

kaupunkia perustaessaan ollut siitä suuret visiot Ruotsin ja Vienanmeren alueen

yhdistävänä kauppakeskuksena. Brahean porvareiden oli harjoitettava kaup-

paansa joko kotikaupungissaan ja Pielisen pogostassa ilman markkinoita tai sit-

ten matkustettava muualle.

Brahe kuoli syyskuussa 1680 ja isossa reduktiossa Kajaanin vapaaherrakunta

lakkautettiin. Pielisjärven pitäjä ja Brahean kaupunki siirtyivät takaisin kruunun

hallintaan ja nautintaan. Kohta Brahen kuoleman jälkeen, ”ei kauan reduktion

1680 jälkeen”, Käkisalmen läänin maaherra Hindrich Piper antoi käskyn, että

”kaupunkipahanen” oli hävitettävä, koska siitä oli maalle enemmän vahinkoa

kuin hyötyä. Lakkauttamispäätöksessä vedottiin myös Brahean kaukaiseen si-

jaintiin seudulla, jonne oli odotettavissa ja pelättävissä ”paljon pahaa, joko ve-

sitse tai maitse”. Sillä viitattiin kaupungin olemassaoloon aivan Venäjän rajan

tuntumassa.287

Lopullinen kuolinisku antoi odottaa itseään vielä vähän aikaa. Kaupungin

hallinto lopetti toimintansa, kun Pielisjärven voutina ja Brahean viimeisenä

pormestarina toiminut Per Bergenhemb muutti voudiksi Pohjanmaalle. Myös

porvarit alkoivat siirtyä muualle vähän kerrassa: muutamat Enoon ja Ilomant-

siin, toiset Sortavalaan asti. Jotkut jäivät asumaan Lieksaan. Sortavalaan muutto

kiihtyi vuonna 1685, kun Pielisen pitäjä vuokrattiin veroineen Salomon

Enbergille, joka ensitöikseen ryhtyi fyysisesti tuhoamaan kaupunkia. Sen kaup-

paa vähäteltiin tarkoitushakuisesti mitättömäksi, koska niin haluttiin perustella

○ ○ ○ ○ ○ ○

286 Kajaanin kaupungin asukkaiden anomuskirja, Kajaani 28.5.1667, P. Brahelle (kohta 3). RA
Rydboholmssaml. vol. 15 / FR 214; N. Petrellius P. Brahelle, Raahe 3.6.1667. RA Rydbo-
holmssaml. vol. 13 / FR 214; Vartiainen 1980, 276–277. Vrt. Kilpeläinen–Hintikka–Salo-
heimo 1954, 229.

287 Piel. tk. 5.–10.3.1688, 71v. KA gg7 / ES 1798; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 243.
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pikkukaupungin hävittämistä. Siinä hengessä ei unohdettu mainita sitäkään, et-

tei kaupungissa ollut yhtään kivikatua.288

Brahean kaupunki hävitettiin perustettavaksi määrätyn hovileirin alta. Ensin

purettiin talot, ja sen jälkeen tontit ja kadut kynnettiin pelloksi ja kylvettiin vil-

jalle.289  Kaupungin tuhosta on myös kaksi muuta kuvausta. Vuonna 1688 kaksi

Kaarle XI:n luona käynyttä mieromiestä kertoi jättämässään valituksessa, että

arrendaattoriksi tullut Enberg oli antanut hävittää Pielisjärven emäkirkon luona

olleen kaupungin. Ensin asukkaat oli ajettu pois kodeistaan, sitten rakennuksis-

ta oli revitty katot alas ja lopulta talot oli kaadettu kumoon. Lieksan skanssin

Enberg oli muuttanut kapakakseen. Myös koulu oli kokenut purkutuomion

muiden rakennusten tavoin.290  Erityisen mielenkiintoinen on kuitenkin syyskä-

räjillä 1772 annettu valallinen todistus. Se on siinäkin mielessä kiinnostava, et-

tei sitä ole aiemmin huomioitu tutkimuksessa. Valallisen todistuksen esitti sil-

loin ”yli 60 vuotta vanha” talollinen Erkki Ikonen Lieksan kylästä. Hän kertoi

kuulleensa tietonsa edesmenneeltä isältään. Ikosen mukaan Kaupunginniemel-

lä Pielisjärven kirkon vieressä oli ”entisinä aikoina” ollut suuri kylä kruunun-

tiloja viljelleistä asukkaista, jotka olivat asuneet tiheästi lähellä toisiaan nie-

mestä alkaen. Arrendaattori Enberg oli sitten hävittänyt koko kylän yhdessä tai

kahdessa päivässä. Asukkaiden rakennukset oli purettu ja sen jälkeen heitetty

Lieksanjokeen, kun kaikki maat oli asetettu hovileirin alle.291  Kuvaus koskee

selvästi Brahean kaupungin tuhoa, vaikka Ikonen puhuikin vain ”kylästä”.

Käkisalmen pohjoisen läänin kaupan suuntautuminen

Omien markkinoiden puuttumista Pielisjärven alueella kompensoi Brahean

porvareiden ja pogostan talonpoikien vilkas liikkuminen muualla. Kajaanin

markkinat olivat heidän erityisessä suosiossaan suuren kävijämäärän, hyvän

menekin ja tarjonnan ja siten ilmeisen suotuisan hintatason vuoksi. Siellä pääs-

tiin myös suoriin kauppayhteyksiin markkinoille runsaslukuisina tulleiden Ou-

lun porvareiden kanssa. Pielisjärven asukkaat olivat saaneet 16.12.1646 Ruot-

sin hallitukselta virallisen luvan käydä talvisin Kajaanissa ja kesäisin Lappeen-

rannassa. Myös Liperin ja Suojärven asukkaat saivat saman oikeuden. Heidän ei

enää tarvinnut viedä tuotteitaan joko Käkisalmeen tai muihin läänin vastape-

rustettuihin kaupunkeihin. Kyse oli jo olemassa olleen käytännön vahvistami-

○ ○ ○ ○ ○ ○

288 Piel. tk. 5.–10.3.1688, 71v–72. KA gg7 / ES 1798; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954,
243.

289 Piel. tk. 5.–10.3.1688, 70v. KA gg7 / ES 1798.
290 Anders Sandman ja Matti Kotilainen Pielisjärven asukkaiden puolesta KM:lle vuonna 1688.

RA AB Karelen / FR 4.
291 Piel. & Nmes sk. 4.9.1772– § 132, s. 664v–665. KA Karjala KOa41 / UK 1663. Ikosen mu-

kaan ”kylä” oli alkanut ”niemestä” eli Kaupunginniemestä ja jatkunut sen paikan ohi, jossa
entisestä hovileiritilasta kolmasosan omistanut Juho Mustonen asui (= Hovila). Taloja oli
ollut rajaratsastaja Henrik Johan Winterin talonpaikkaan, josta isossajaossa tuli Rantalan tila
n:o 80 Lieksan kylässä, ja myös siitä itäänpäin. Todistuksen antanut Erkki Ikonen oli tässä
työssä useaan kertaan mainitun talollisen, maakauppiaan ja veronvuokraajia vastustaneen
opposition johtohahmon Erkki Ikosen pojanpoika.
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sesta.292  Kajaanin markkinoiden suurta suosiota kuvaa hyvin helmikuussa 1666

pidetyt talvimarkkinat. Yksistään Pielisen pogostasta oli ollut paikalla 200

kuormaa. Hopmanni Lång kehuikin niitä Brahelle ”melkoisen hyviksi”.293

Markkinoille lähtivät kaikki ’kynnelle kyenneet’  kirkkoherrasta alkaen. Per

Bergenhembin mukaan Pielisjärven laaja seurakunta sai olla kolmesta neljään

viikkoa ilman pappia, kun kirkkoherra Laurentius Laurentij Hallitius oli mark-

kina-aikoina poissa. Kantelun taustalla olivat erinäiset riidat Pielisen voutina ja

Brahean pormestarina toimineen Bergenhembin sekä kirkkoherran välillä.294

Pielisjärveltä ja Braheasta liikuttiin kauppamatkoilla pohjoisessa ainakin

Oulussa saakka. Oululaiset näyttävät pitäneen Pielisen Karjalaakin omaan

kauppapiiriinsä kuuluvana. Ulottuihan Oulun kauppa-alue Pohjois-Karjalaan

saakka Kajaanin markkinoiden välityksellä.295  Pielisjärven voutina ja Brahean

pormestarina toiminut Henrik Aalholm valitti Brahelle vuonna 1664, että kun

”muutamat kaupungin porvareista” matkustivat Ouluun kauppa-asioissaan, niin

heitä pidäteltiin siellä niin kauan, että heidän oli lopulta myytävä tavaransa puo-

leen hintaan tai sitten heidän velkojaan kuitattiin vain puolella tuotteiden todel-

lisesta arvosta. Oululaisten harjoittaman pidättelyn ja estelyn vuoksi Brahean

porvarit pyysivät Brahen väliintuloa asiassa. He toivoivat vapaata matkustus- ja

kaupankäyntioikeutta eritoten Tornioon, mutta myös muihin Oulun ympäristö-

kaupunkeihin.296

Pielisjärveltä käytiin myös Ilomantsin loppiaismarkkinoilla, jotka pidettiin

13.1.297  Lappeenrannan markkinoilla kuljettiin eritoten 1650-luvulla, jolloin

Brahean kaupungin sinetti vuodelta 1669.

Mieshahmo jännitettyine jousineen ja

kuvekirveineen valittiin myöhemmin Lieksan

kaupungin vaakunaksi sillä pienellä

muutoksella, että mies tähyää nykyisin

länteen päin. Kuva: Kilpeläinen–Hintikka–

Saloheimo 1954, 226.

○ ○ ○ ○ ○ ○

292 Kuujo 1963, 44; Kuujo 1970, 37. Samana vuonna (1646) Sortavalan porvarit olivat anoneet
läänin asukkaille kauppapakkoa, että Liperin, Pielisjärven ja Suojärven asukkaat suorittai-
sivat kaikki kauppa-asiansa juuri heidän kotikaupungissaan.

293 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 9.2.1666. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214. Syksyllä
1665 oli saatu hyvä sato monien pahojen katovuosien jälkeen. Ko. markkinoilla viljatynny-
rin hinta oli vain kuusi kuparitaalaria.

294 P. Bergenhemb P. Brahelle, Brahea 22.11.1668. RA Rydboholmssaml. vol. 4 / FR 212.
295 Halila 1984, 114.
296 H. Aalholm P. Brahelle, Brahea 2.5.1664 (kohta 5). RA Rydboholmssaml. vol. 4 / FR 212;

Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 230–231; Virrankoski 1973, 382.
297 Ks. esim. Brahea RO 20.1.1679, 3. KA c1 / ES 1197; Piel. tk. 5.–10.3.1694, 46–46v. KA

gg13 / ES 1799. Vuodelta 1710 olevan tiedon mukaan Ilomantsin loppiaismarkkinoille, ”vie-
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Pielisen talonpojat veivät sinne syksyisin tervaa.298  Lappeenrannan vetonaulana
oli kahdet markkinat: ”äidinmessun markkinat” Neitsyt Marian syntymäpäivä-
nä 8.9. ja mikonmessun markkinat 29.9.–13.10.299  Näyttäisi kuitenkin siltä, että
Pielisjärveltä käytiin pääasiassa Kajaanissa, koska Lappeenrannassa ei mainita
yhtään Pielisjärveltä tullutta ainakaan vuosina 1638 ja 1702, joilta on säilynyt
tietoa kävijöistä.300

Nykyihminen ehkä kuvittelee, että vaihdanta olisi suoritettu lähiympäristös-
sä. Näin ei kuitenkaan ollut. Sidonnaisuutta tiettyihin markkinoihin ei ollut ole-
massa. Talonpoika saattoi matkustaa tuotteineen mihin tahansa haluamaansa kau-
punkiin. Hän haki sellaisia markkinoita, joilla hän uskoi saavansa itselleen tar-
peelliset ostohyödykkeet mahdollisimman edullisesti ja myyvänsä omat tuotteen-
sa mahdollisimman kalliilla hinnalla. Lähikaupunkien porvarit tietenkin pyrkivät
kieltämään ja estämään maaseuturahvasta menemästä heidän ohitsensa.301

Kajaanin pikkutulliluettelot kaupan kuvaajina

Määrättyjä markkinapaikkoja lukuun ottamatta kaupankäynti oli maaseudulla
ankarasti kiellettyä. Lain ja asetusten (vuoden 1614 kauppa- ja purjehdussään-
tö, sitä täydentänyt vuoden 1615 plakaatti ja vuoden 1617 kauppaordinantia)
mukaan talonpoikien ja porvareiden oli harjoitettava keskinäistä kauppaansa
joko kaupunkien toreilla tai markkinoilla. Talonpojat toivat kaupunkiin tuottei-
taan saadakseen rahaa veroihin ja ostohyödykkeisiin. Kaupunkiin saavuttuaan
heidän oli maksettava tuomistaan tavaroista ”pikkutulli” (lilla tullen).

○ ○ ○ ○ ○ ○

ristämarkkinoille”, tultiin Arkangelista saakka ennen suurta Pohjan sotaa. Qvist 1909, 88–
89; Manninen 1922, 24. Niiden pohjana oli praasniekka. Cronstiernan rälssin hopmanni
Simon Hoppenstång ja käräjälautakunta anoivat syyskuussa 1671 Ilomantsiin vapaamarkki-
noita loppiaiseksi, koska ”jo muutaman vuoden ajan” praasniekkaa oli pidetty juuri silloin.
Ilom., Pälkj. & Suoj. ksk. 11.–12.9.1671, 350–350v. KA gg1 / ES 1794.

298 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 20.10.1652 ja Oulu 3.8.1659. RA Rydboholmssaml. vol.
13 / FR 214; Piel. tk. 7.–8.1.1653. KA tt1 / ES 2113. Paavo Oravainen oli kesällä 1652 tur-
mellut ja hakannut rikki Vasila Vaakanaisen ja muiden Lieksan kylässä asuneiden kalapadon
(Fiskewärck eller Pato). Oravainen oli ollut kuljettamassa tervatynnyreitään Lappeenran-
taan, ja hänen mielestään kulkuväylä oli jäänyt liian ahtaaksi liikkua. Patorakennelma
sijaitsi luultavasti Lieksanjoessa; Piel. tk. 3.–4.1.1655. KA tt1 / ES 2113. Olli Parviainen oli
kuollut Lappeenrannan matkalla syksyllä 1654. Samassa veneessä oli ollut myös kolme
muuta talonpoikaa: Martti Väisänen, Matti Jaaranen ja Matti Kolehmainen; Piel. tk. 11.2. ja
13.2. 1682, 266v. KA gg2 / ES 1796. Iisakki Siponen oli myynyt syksyllä 1681 Lappeen-
rannan markkinoilla 22 luutnantti Lars Björnin lähettämää lohta; Piel. tk. 9.–14.3.1691,
95v–96. KA gg10 / ES 1798. Lukkari Olof Gröning ja perämies talollinen Iivari Heinonen
olivat olleet laurinmessuna (10.8.) 1690 viemässä kirkkoherra Härkepaeuksen tavaroita ve-
neellä Lappeenrantaan. He olivat avanneet luvatta Utrankoskessa ollutta kalapatoa kulku-
väylän ahtauden vuoksi.

299 Toivanen 1979, 132–133.
300 Pekka Toivanen on tarkastellut tervan, viljan, kotieläinten, voin, kapahaukien, talin ja niinin

tuontia Lappeenrantaan pikkutulliluettelon 1638 ja laituripaikkojen maksuluettelon 1702
pohjalta. Niissä ei mainita Pielisjärveltä tai muista rajaseudun pitäjistä Ilomantsista, Suojär-
veltä tai Salmista tulleita. Toivanen 1979, 138–153. Pielisjärven ja Käkisalmen pohjoisen
läänin kaupansuunnista Katajala 1994(a), 72; Saloheimo 1976, 400 (Taulukko 38.
”Liikesuhteet eri suuntiin Pohjois-Karjalan pitäjistä 1627–1710”).

301 Staf 1935, 246; Saloheimo 1976, 239. Saloheimo kiinnittää huomion kauppapaikan valin-
nassa myös siihen, mihin talonpoikien oli toimitettava veronsa.
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Pikkutullia, jota kutsuttiin myös ”kaupunkitulliksi”, ”maatulliksi” ja ”portti-
tulliksi”302, kannettiin vuonna 1622 annetun asetuksen mukaan kaikista kau-
punkiin myytäväksi, syötäväksi tai kulutettavaksi tuoduista tavaroista.303  Tä-
män lähinnä kulutusveroluontoisen maksun tulo osuu yksiin Ruotsin alueelli-
sen ekspansion kanssa; pikkutullia kannettiinkin sodankäynnin rahoittamiseksi.
Pikkutulli oli voimassa melkein 200 vuotta. Sitä perittiin yleensä 1/32 tavaran
myyntiarvosta, mutta on toisaalta arveltu, että käytössä olisi ollut erityinen kiin-
teä tullitaksa ainakin tavallisimpia tavaroita varten.304  Myös Kajaanin vapaaher-
rakunnassa sijainneista kaupungeista on olemassa selviä viitteitä kiinteän tulli-
taksan olemassaolosta. On arveltu, että talonpojat – ja luultavasti myös muutkin
– olisivat siirtäneet maksamansa pikkutullin tuotteidensa hintoihin, niin että
maksu tuli loppujen lopuksi ostajan suoritettavaksi.305  Eräin paikoin pikkutullin
kannossa oltiin pikkumaisen tarkkoja, sillä sitä perittiin jopa porvareiden omis-
ta maanviljelystuotteista, kaupunkiin tuoduista polttopuista ja veronmaksuun
tarkoitetuista tavaroista. Kruunun tiukka suhtautuminen saataviinsa näkyy
myös kajaanilaisten kohdalla läänitysajan päättymisen jälkeen. He anoivat
kruunulta tullivapautta niistä kaupunkiin tuomistaan tavaroista, jotka he olivat
saaneet palkaksi talonpoikien luona tekemästään työstä.306  Kaarle XI suostui
pyyntöön ainoastaan heinien ja polttopuiden osalta. Kaikesta muusta oli mak-
settava asianmukainen tulli.307  Ei ole erityisen yllättävää, että uusi vero ja vielä-
pä sellainen, jota perittiin kaikkein välttämättömimmistä tarvikkeista, herätti
syvää tyytymättömyyttä ja jopa väkivallan purkauksia, niin että kruunun oli
pian otettava tulliviranomaiset suojelukseensa.308  Uudet välilliset verot, pikku-
tulli, aksiisit ja leivinuunirahat, aiheuttivat voimakkaita reaktioita eritoten pää-
kaupungissa Tukholmassa vuosina 1623–1627. Helmikuussa 1623 käytiin Tuk-
holman torimellakka tai ”katumellakka”, ja saman vuoden marraskuussa Norr-
malmilla lyötiin hengiltä leivinuunirahojen kerääjä.309

○ ○ ○ ○ ○ ○

302 Nimitys on peräisin siitä, että tavarat tullattiin useimmiten heti kaupunginportilla vilpin estä-
miseksi. Ainoana laillisena tienä kaupunkiin olivat tulliportit, jotka pidettiin öisin suljettui-
na. Tullituvat sijaitsivat niiden vieressä. Tullauksen suorittivat erityiset tehtävään määrätyt
virkamiehet, jotka sekä valvoivat kaupunkiin saapuvaa tavaraliikennettä että kantoivat siitä
pikkutullin pitäen samalla kirjanpitoa tullituloista. Suuremmissa kaupungeissa tulliportteja
ja -tupia saattoi olla useita. Esimerkiksi Oulussa niitä oli kolme, ja ne sijaitsivat tärkeimpien
kaupunkiin johtaneiden kulkuteiden varrella. Niiden lisäksi meren puolella oli vielä eri-
tyinen tullipuomi suuren meritullin perimistä varten. Virkkunen 1953, 292; Huurre 1962, 4

303 Valtiopäiväpäätös, Tukholma 7.5.1622 (kohta 3). ARMB, 755–757; Smith 1950, 52. Sa-
maan aikaan pikkutullin täydennyksinä hyväksyttiin aksiisit ja leivinuunirahat, jotka olivat
valmiste- ja myyntiveroja. Niitä kannettiin mm. juomien valmistuksesta ja myynnistä,
eläinten teurastuksesta ja lihan myynnistä. Vuorela 2000, 87.

304 Huurre 1962, 3; Vuorela 2000, 87.
305 Kujala 2001, 43–44.
306 D. Wrangel Kaarle XI:lle, päiväämätön (kohta 9). RA LSF ÖL vol. 2 / FR 62.
307 Kaarle XI:n päätös, Tukholma 14.3.1685, muutamissa maaherra D. Wrangelin esittämissä

kysymyksissä (kohta 4). KA Reg.jälj. 1685, 99–99v; Vartiainen 1980, 300.
308 Jo 26.11.1623 – siis vuoden päästä pikkutullin käyttöönotosta – kuninkaan oli annettava pa-

tentti tulliviranomaisten suojelemiseksi. Se uudistettiin useita kertoja: esim. 12.5.1658 anne-
tussa plakaattissa, juomanpanija- ja kapakoitsijajärjestyksessä 20.11.1664 sekä pikkutulli-,
aksiisi- ja myllytulliviranomaisia suojelevassa protektoriaalissa 26.4.1681. Smith 1950,
287–288; Ranta 1981, 88.

309 Ks. lähemmin Piia Vuorelan artikkeli ”Pikkutullin voimaansaattamisen aiheuttamat konflik-
tit Tukholmassa 1620-luvulla” (Vuorela 2000).
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1600-luvun Ruotsissa oli pääasiassa kolmentyyppisiä tulleja: ”suuri meri-

tulli” (stora sjötullen) meritse tapahtuneessa ulkomaankaupassa, ”rajatulli”

(gränstullen) maarajojen yli kulkeneessa kaupassa ja ”pikkutulli” (lilla tullen)

kaupunkien ja markkinapaikkojen tavaranvaihdossa.310  Tutkimuksessa niistä on

käsitelty lähinnä suurta meritullia ja pikkutullia, mutta sen sijaan rajatulli on

jäänyt vähemmälle huomiolle. Pitkään oli jopa epätietoisuutta sen synnystä ja

luonteesta.311  Rajatullin kannosta tai olemassaolosta ei kuitenkaan ole merkkejä

tarkasteltavan alueen osalta vielä 1600-luvulla. Samaa tulokseen on päätynyt

Maija-Liisa Tuomi, joka toteaa, ettei Venäjän rajalle perustettu rajatullilaitosta

1600-luvulla. Sen puuttuminen korvattiin siten, että kun venäläiset kauppiaat

tulivat Ruotsin puolelle, heidän täytyi matkustaa tavaroineen lähimpään kau-

punkiin. Jos kaupunki oli tapulikaupunki (esimerkiksi Viipuri), kauppiaiden

piti maksaa tulli meritullitaksan mukaan. Vastaavasti maakaupungeissa (kuten

Kajaanissa) maksu oli suoritettava maatullin eli pikkutullin mukaan.312

Tullinkierron estämiseksi kaupungit ympäröitiin tulliaidalla. Myös Kajaanin

kaupungissa oli sellainen vuodesta 1653 lähtien, jolloin rakennelma pystytet-

tiin. Kajaania ympäröinyt tulliaita kaksine tulliportteineen on kuvattu todennä-

köisesti vuodelta 1659 olevassa asemakaavassa.313  Kaupunkiin tultiin joko itäi-

sen tai läntisen tulliportin kautta. Ainakaan aluksi tulliporteilla ei ollut ketään

vahdissa, tosin ne suljettiin yöksi. Tullarin tupa ja toimipaikka sijaitsivat keskel-

lä kaupunkia. Periaatteessa jokaisen kaupunkiin tavaraa tuoneen olisi pitänyt

Kajaanin kaupungin

asemakaava

vuodelta 1659.

Piirroksessa näkyy

kaupunkia ympäröi-

nyt aita kaksine

tulliportteineen, joita

yhdisti toisiinsa

Pitkäkatu. Se on

arveltu sijainneen

nykyisen Kauppa-

kadun paikalla.

Liikenne kaupunkiin

tapahtui pääasiassa

itäisen tulliportin

kautta. Myös

rakennusten

enemmistö sijaitsi

sillä puolella

kaupunkia. Tori oli

lähellä linnaa

”kaupungin mäellä”.

Kaupunki oli

pituudeltaan 733

kyynärää (435 m) ja

leveydeltään 600

kyynärää (356 m)

asemakaavan

laatimisen aikoihin

(RA StA Kaj., 8 / FR

626). Piirroksessa on

myös neljä

vesimyllyä: yksi

Ämmäkoskessa, yksi

linnaan johtavan

laskusillan vieressä

ja loput kaksi

Koivukoskessa.

Kainuun museo.

Asemakaavasta

enemmän Vartiainen

1980, 136–138.

○ ○ ○ ○ ○ ○

310 Linge 1969, 323.
311 Rajatullin synnystä ja käytöstä Tanskan-vastaisella rajalla 1600-luvun alussa lähemmin

Smith 1950, 94 ja seur.; Linge 1969, 323 ja 361.
312 Tuomi 1978, 35; Tuomi 1984, 301.
313 RA StA Kaj., 7 / FR 626. Asemakaava on ajoitettu vuoteen 1659 sen vuoksi, että se on mui-

den suuressa yleistarkastuksessa 1.2.1659 esiteltyjen asiakirjojen joukossa. Julkaistuna Var-
tiainen 1980, 137; Keränen 1986, 578.
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ajaa suoraan tullimiehen talolle ilmoittaakseen tavaransa ja maksaakseen niistä
pikkutullin. Käytännössä tullia varmaankin kierrettiin eritoten markkina-aikoi-
na, jolloin väkeä oli paljon ja jolloin velvollisuuden laiminlyönti joko kokonaan
tai osittain oli siten helppoa. Tavarat voitiin ensin ajaa suoraan jonkun tuttavan,
esimerkiksi porvarin, luokse. Osa tavaroista jätettiin sinne, minkä jälkeen sitten
jatkettiin tulliviranomaisten luokse vajaan kuorman kanssa. Tullikavallusten es-
tämiseksi pormestari Petrellius ehdottikin vuonna 1667 Brahelle, että kummal-
lekin portille rakennettaisiin tullitupa.314  Johtiko esitys toivottuun tulokseen, ei
ole tietoa. Ainakin aluksi pikkutullia perittiin ainoastaan markkina-aikoina.315

Myöhemmin – 1670-luvulta säilyneiden pikkutulliluetteloiden mukaan – sitä
vaadittiin myös markkinoiden väliaikana tuoduista tavaroista.316  Tosin kauppa
näyttäisi silloin olleen vähäistä, sillä maalaiset ja venäläiskauppiaat toivat tava-
roitaan lähinnä markkina-aikaan menekin ollessa silloin parhainta. Kajaanin
porvarit tuskin hankkivat suuria varastoja kotikaupunkiinsa, vaan kuljettivat ta-
varansa suoraan sinne, missä aikoivat ne myydäkin.317

Aluksi Kajaanin porvarit myivät kauppatavaroitaan omista asuinrakennuk-
sistaan käsin. Ne, joilla kaupattavaa tai vaihdettavaa oli enemmän, rakensivat
erityisen myyntiaitan omalle tontilleen. Vähitellen tori alkoi muodostua kau-
pungin mäelle, jonka reunoille tori- ja katupuoteja rakennettiin tai muutettiin
muualta kaupungin alueelta. Paikalla käynyt kreivin komissaari antoi vuonna
1668 määräyksen torin rakentamisesta katupuoteineen markkinoita varten.
Keskittämällä kauppa torille ja sen ympärille tähdättiin lähinnä kaupankäynnin
laillisuuden valvontaan. Kajaanilaisten oli myös rakennettava kauppapuoteja
vuokratakseen niitä muualta tulleille. Jo olemassa olleetkin aitat oli siirrettävä
torille. Vierailta kauppiailta perittiin puotien käytöstä paikkamaksua. Niistä ke-
rätyistä varoista maksettiin palkkaa pormestarille, raatimiehille ja muille kau-
pungin palveluksessa olleille.318

Tässä yhteydessä on paikallaan esittää tapaus, joka ainutkertaisella tavalla
kuvaa venäläisten saapumista ja oleskelua Kajaanissa, mutta myös sitä, kuinka
heidän kanssaan ylipäätään meneteltiin.

Loginan markkinamatka

Vienan Kemistä kotoisin ollut Logina Stephanovitš saapui iltahämärissä
2.2.1666 Kajaanin talvimarkkinoille ja jätti kuormansa kadulle. Hän meni etsi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

314 Vartiainen 1980, 119–120 ja 299–301.
315 J. Curnovius P. Brahelle, Säräisniemi 16.5.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212. ”[...]

der ingen Toll Upbärs, Uthan allenast om Marknadztijderne [...]”; Vartiainen 1980, 299.
316 Esim. 9.1.1677, jolloin Kajaanissa ei ollut markkinoita, kaikkiaan 13 henkilöä, joukossa

mm. Pekka Matinpoika Laukkanen, Simana Lappalainen, Antti Yrjönpoika, Vahroi Pöllä-
käinen, Ipatti Harakainen, Levo Pölläkäinen, toi tavaraa sinne maksaen niistä myös pikku-
tullia. Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677: 171–172 / FR 313. Tullauksen ajankohta (päivä
ja kuukausi) mainitaan ensimmäisen kerran vasta vuoden 1675 jälkimmäisessä tullikirjassa
(9.3–31.12.). KA 9163: 565 / LT 1514.

317 Vartiainen 1980, 300.
318 Gebhard 1885, 7; Virkkunen 1953, 146; Vartiainen 1980, 264–267.
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mään tullimiestä ja laittoi rajatalonpoika Pentti Koistisen vartioimaan kuor-
maansa. Tullarin tupa oli täynnä markkinoille tavaroineen saapuneita. Virka-
kunnasta vain Pielisjärven nimismies Carl Lukasson oli paikalla pöydän ääressä
kirjoittaa tuhertaen. Logina poistui tyhjin toimin kuormalleen ja ajoi pappilan
pihaan. Siellä oli jo ennestään useita muita venäläisiä kirkkoherra Jacob Theud-
schoviuksen luokse majoittuneina. Logina pyysi majapaikkaa aamuun asti,
mutta kirkkoherra kehotti häntä hakemaan ensin tullimiehen käsiinsä. Logina
lähti, kuten kirkkoherra myöhemmin todisti, mutta ei kuitenkaan onnistunut
löytämään tullaria. Venäläinen palasi takaisin, ajoi kuormansa seinän viereen,
meni tupaan, sai toisilta venäläisiltä viinaa ja alkoi rentoutua matkan vaivoista.
Väsynyt mies humaltui, paneutui maata ja nukahti, kunnes keskellä yötä kaksi
rakuunaa tuli noutamaan hänet tullimiehen luokse. Kajaanin tullari Johan
Gamman oli saanut kuulla venäläisen Loginan tulosta, kun majuri oli kertonut
siitä illalla Kajaanin linnassa. Gamman oli heti lähettänyt rakuunat noutamaan
venäläistä yön pimeyteen. Sotilaat todistivat myöhemmin näin todella tapahtu-
neen. Loppuyö Loginalta kului tullarin tuvan lattialla humalaisen unta maaten.
Aamulla kohmeloisen miehen uteliaisuus heräsi, ja hän marssi oitis ulos katso-
maan tavarakuormaansa. Kuorma oli avattu ja osa tavaroista oli poissa.

Venäläinen nosti porun. Loginan sanan mukaan tullari Gamman oli takavari-
koinut 11 3/4 kyynärää (7 m) sinistä verkaa, 4 leiviskää (34 kg) hamppua ja 70
kyynärää (42 m) sarkaa. Alilaamanni Johan Wasseniuksen edessä tullimies lu-
pasi palauttaa kaiken vahvistaen vielä sanansa ja lupauksensa ”kädellä ja suul-
la”. Siitä huolimatta Logina sai vain 4 kyynärää (2 m) verkaa ja 4 leiviskää (34
kg) hamppua. Tavaroiden katoaminen harmitti, ja asia siirtyi kaupungin raastu-
paan. Logina jätti sinne luettelon, jonka mukaan Gamman oli jättänyt palautta-
matta 7 3/4 kyynärää (5 m) sinistä verkaa, 7 kyynärää (4 m) vanuttamatonta sar-
kaa, messinkikattilan, kirveen ja pienen kauraryynejä täynnä olleen pussin.
Gamman vastasi ottaneensa vain 10 3/4 kyynärää (6 m) sinistä verkaa ja 4 lei-
viskää (34 kg) hamppua, kuten tullikirja osoitti. Sarasta ja muista Loginan mai-
nitsemista tavaroista Gamman ei tiennyt mitään. Niin hän ainakin väitti. Logina
oli toista mieltä. Hänen käsityksensä mukaan esimerkiksi sarasta oli vain osa
jäljellä, kun hän löysi kuormansa aamulla tullarin pihasta.

Oikeus sorvasi päätöksensä. Koska venäläinen ei ollut tahallaan vältellyt tul-
lia, vaan oli kahteen otteeseen haeskellut tullaria, päätettiin, että hän saisi tava-
ransa takaisin, mutta kaikesta oli ensin maksettava täysi tulli. Venäläisen kan-
nalta myönteiseen päätökseen vaikuttivat myös läänityksen haltijan ja kaupun-
gin perustajan Per Brahen virkamiehilleen antamat ohjeet. Oikeudessa luettiin
alilaamanni Wasseniuksen tullari Gammanille Paltamosta 9.2.1666 lähettämä
kirje, jossa viitattiin siihen, että kreivi Brahe oli nimenomaan kieltänyt venäläis-
ten ”vaarallisen kohtelun” (betänkeliga handterande). Läänitysviranomaisten
oli toimittava venäläisiin nähden joka suhteessa hyvin ja kunnioittavasti.319  Pää-

○ ○ ○ ○ ○ ○

319 Ks. esim. S. Lång P. Brahelle, Kajaani 23.7.1664. Lång ilmoittaa ”pitävänsä hyvää ystävyyt-
tä venäläisten kanssa”; S. Lång P. Brahelle, Raahe 13.2.1665. Lång kertoo, että hän ”on kai-
kin tavoin kohteliaassa kanssakäymisessä venäläisten kanssa [...] Brahen tahdon mukaises-
ti.” RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214.
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töksestä huolimatta tapaus alistettiin vielä Brahelle. Sitä odotellessa Logina sai
vapaat kädet etsiä reestään kadonnutta omaisuutta.320  Ehkäpä oikeuskin asetti
tullarin epäilyksen polttopisteeseen.

Viisitoista pikkutulliluetteloa

Pikkutulliluetteloita on säilynyt yllättävän vähän, vaikka pikkutulli otettiin
käyttöön jo varhain kaikissa vähänkin suuremmissa kaupungeissa.321  Siinä suh-
teessa Kajaanin pikkutulliluettelot muodostavat poikkeuksellisen pitkän ja yh-
täjaksoisen lähdesarjan. Niitä on säilynyt yhteensä viisitoista yhdentoista vuo-
den ajalta.322  Kaikkina vuosina pikkutullitilejä ei koottu yhdeksi vaan kahdeksi
tullikirjaksi. Vuosina 1655, 1672 ja 1673 talvi- ja kesätulli kirjattiin omiksi luet-
teloikseen. Vuodelta 1675 olevat kaksi luetteloa (1.1.–8.3. ja 9.3.–31.12.) selit-
tynevät tullarin vaihtumisella kesken mainittua vuotta.323  Läänityksen toisesta
keskeisestä kaupungista, Raahesta, on myös säilynyt pikkutulliluetteloita vuo-
silta 1672–1675 ja 1679.324  Sittemmin arkeologina tunnettu Matti Huurre laati
niiden pohjalta suorastaan häkellyttävän tarkan pro gradu -tutkielman ”Raahen
maalaiskauppa ja sen alue 1670-luvulla” (1962), jota käytetään tässä vertaileva-
na tutkimuksena. Huurteen tutkielmasta on kylläkin jäänyt pois kolme Ruotsin
valtionarkistossa olevaa tulliluetteloa (1677, 1678 ja 1680), mikä ei vähennä
sen tieteellistä arvoa.325  Ottamalla mukaan Ruotsissa olevat luettelot Raahesta
säilyneiden pikkutulliluetteloiden määrä kipuaa yhteensä kahdeksaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

320 Kaj. RO 21.11.1666, 18–20, ja 24.11.1666, 20–21. KA i1 / ES 1303; Vartiainen 1980, 293–
295.

321 Esim. Oulusta pikkutulliluetteloita on säilynyt nykypäiviin saakka ainoastaan vuoden 1669
lokakuulta ja marraskuulta. Virkkunen 1953, 297 (nootti 1).

322 Kaj. tullil. kesämarkk. 24.–27.6.1654. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. tal-
vimarkk. 2.–5.2.1655. Vartiainen 1980, 459–467 (liite IV). Originaali: RA Rydboholms-
saml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. kesämarkk. 1655. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214;
Kaj. tullil. vuoden 1656 talvitullista. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil.
kesämarkk. 1657. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. talvitullista 1672. KA
9158: 594–598 / LT 1510; Kaj. tullil. kesätullista 1672. KA 9158: 599–599v / LT 1510; Kaj.
tullil. talvelta 1673. KA 9160: 701–717 / LT 1511; Kaj. tullil. kesältä 1673. KA 9160: 719–
721 / LT 1511; Kaj. tullik. 1675 (1.1.–8.3.). KA 9163: 551–564 / LT 1514; Kaj. kesätulli
1675 (9.3.–31.12.). KA 9163: 565–570 / LT 1514; Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677:
171–199 / FR 313; Kaj. tullik. 1678. RA GFK Räk. 1678: 469–497 / FR 314. Osia siitä jul-
kaistuna: Vartiainen 1938, 160–175. Vartiaisen julkaisussa on 83 henkilön tiedot (49
’ruotsia’ / 34 ’venäläistä’), kun alkuperäisessä merkintöjä on 471 (400 ’ruotsia’ / 71 ’venä-
läistä’); Kaj. tullik. 1679. KA 9176: 548–560v / LT 1521; Kaj. tullik. 1680. RA GFK Räk.
1680: 530– / FR 315.

323 Johan Gamman, joka oli vannonut 27.6.1663 Kajaanin tullinhoitajan valan, luovutti Ka-
jaanin konventin kokouksessa 5.2.1675 viran Erik Peersson Lochtanderille, koska hän ei
kyennyt hoitamaan ”niin monta virkaa”. Gamman toimi niin pitäjänkirjurina 1660– (vala
21.6.1662) kuin Paltamon ja Sotkamon nimismiehenä 1660/1661–. Lochtander vannoi tulla-
rinvalansa 15.2.1675. Pmo & Smo kk. 27.6.1663. RA SDR vol. 5 / FR 136; Kaj. konv. 5.–
6.2.1675 (kohta 18). Schybergson 1889, 51; Kaj. RO 15.2.1675, 4. KA i1 / ES 1303; Manni-
nen 1981, 26 ja 61.

324 KA 9158: 601–649; KA 9160: 727–833; KA 9161: 641–856; KA 9163: 571–705; KA 9176:
561–634.

325 RA GFK Räk. 1677: 539–657 / FR 314; RA GFK Räk. 1678: 498–614 / FR 314; RA GFK
Räk. 1680 / FR 315.
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Tullitilit tarkastettiin aina Kajaanin konventin kokouksessa helmikuun alus-
sa. Ajoittain niistä ilmeni huomautettavaakin. Konventin kokouksessa helmi-
kuussa 1675 eroavaa tullari Johan Gammania patisteltiin toimittamaan Kajaa-
nin tulliluettelo vuodelta 1672 vapaaherrakunnan kirjanpitäjälle pikimmiten,
koska sitä ei löytynyt läänityksen kansliasta.326  Samaisesta Gammanista todet-
tiin kahta vuotta aiemmin, että ”hän on sairas ja pysyttelee vielä vuoteessa”.
Tilien puuttuminen annettiin sillä kertaa anteeksi.327

Tulliluetteloissa jokaisen tavaraa tuoneen ja pikkutullia maksaneen kohdalle
kirjattiin seuraavat tiedot:
• tullauksen ajankohta (ensimmäisen kerran vasta vuoden 1675 jälkimmäi-

sessä tullikirjassa [9.3–31.12.])
• pikkutullia maksaneen nimi ja kotipaikka (jälkimmäinen vain poikkeuksel-

lisesti)
• kunkin yksittäisen tavaran nimi ja määrä sekä pikkutulli hopearahassa las-

kettuna (1650-luvulla taalaria, äyriä ja penninkiä ja 1670-luvulla taalaria,
äyriä ja 1/6 äyriä [sexling])

• viimeisenä tavaroista kannetun tullin määrä yhteensä (vasta vuoden 1675
tullikirjasta alkaen).

Kajaanin pikkutullitulot vuosilta 1651–1659 on esitetty kuviossa 2. Ne on poi-
mittu asiakirjasta ”Kortt Förslagh öffwer Caijanaborgz Stadz Lille Tullen”, joka
esiteltiin Brahen lähettämille komissaareille suuressa yleistarkastuksessa Ka-
jaanissa 1.2.1659. Mainittua lähdettä voi pitää luotettavana, sillä ainakin niinä
vuosina, joilta pikkutulliluettelo on säilynyt, loppusummat ovat keskenään täy-
sin yhtä suuria. Vuosina 1651–1659 pikkutullitulot olivat yhteensä 1 025:5:15
1/5 taalaria hopearahassa. Vertailun vuoksi voi todeta, että samaan aikaan ruis-
tynnyrin arvo oli 2:16:– hopeataalaria pikkutullin mukaan laskettuna.

1650-luvulla Kajaanin-kaupan kannalta parhain vuosi oli 1652, jolloin pik-
kutullitulot kipusivat 166 hopeataalariin. Luultavasti se oli pitkälti seurausta
syksyn 1651 hyvästä viljasadosta, mikä näkyi seuraavilla talvimarkkinoilla run-
saana viljantuontina. Kovin kauas siitä ei jääty Kaarle X Kustaan Venäjän-so-
dan kynnyksellä vuonna 1655. Silloin koko vuoden tuotto oli 151 hopeataa-
laria. Myös syksyllä 1654 oli saatu nauttia erinomaisesta sadosta, niin että talvi-
markkinoilla 1655 maanviljelystuotteiden tuojia Pielisen Karjalasta, Kainuusta
ja Pohjois-Savosta (’ruotsia’) kirjattiin kaikkiaan 202.328  Myös kesämarkkinat
1655 olivat hyvin vilkkaat. Silloin kalastustuotteita, lähinnä haukia, tuotiin
1650-luvun oloissa ennätysmäiset määrät.329  Vaikka varsinaiset sotatapahtumat
eivät yltäneetkään Kajaaniin, niiden uhka haittasi huomattavasti rauhanomaista
toimintaa ja vuorovaikutusta. Sota näkyi suoranaisesti muun muassa venäläis-
kauppiaiden käyntien harvenemisena. Erinomaiseen vuoteen 1655 verrattuna
seuraavana vuonna ilmeni jo pientä laskua. Tullituloja saatiin silloin 118 hopea-

○ ○ ○ ○ ○ ○

326 Kaj. konv. 5.–6.2.1675 (kohta 18). Schybergson 1889, 51.
327 Kaj. konv. 7.–8.2.1673 (kohta 18). Schybergson 1889, 48.
328 Liite 5: I Maanviljelystuotteet.
329 Liite 5: II Kalastustuotteet.
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taalaria. Todella heikko vuosi oli 1657, jolloin tullia kannettiin vain 98 hopea-
taalarin verran.

Kajaanin kuuluilla talvimarkkinoilla oli yleensä enemmän kävijöitä kuin ke-
sämarkkinoilla juhannuksen tietämissä. Siten myös pikkutullitulot olivat talvi-
sin suuremmat kuin kesäisin. Esimerkiksi talvimarkkinoilla 1652 pikkutullina
kannettiin 104 hopeataalaria ja samoin 1655 99 hopeataalaria (kävijöitä oli sil-
loin yhteensä 268 edellissyksyn kiitettävän sadon tuomina). Toisessa ääripäässä
ovat kynttilänmessun markkinat 1657, jolloin pikkutullitulot jäivät sotaolosuh-
teiden vuoksi 50 hopeataalariin, siis puoleen vuoden 1652 vastaavista. Kesä-
markkinat 1651 näyttävät olleen melkoiset myös 1670-luvulla pidettyihin ver-
rattuina. Pikkutullia kannettiin silloin 80 hopeataalaria. Niiden suosio ja runsas
tuotto selittyvät ainakin osittain sillä, että Kajaani oli perustettu vasta saman
vuoden maaliskuussa ja siten uusi kaupunki veti ’uteliaita’ tavaroineen paikalle.
Toisaalta 1650-luvun alku oli sääolosuhteiltaan poikkeuksellisen suotuisaa aikaa
maanviljelyksen kannalta, mikä näkyi markkinoilla runsaana rukiin tuontina.

Kajaanin pikkutullitulot kahdelta seuraavalta vuosikymmeneltä (1661–1680)
on puolestaan esitetty kuviossa 3. Vertailun vuoksi siihen on otettu myös Raa-
hen vastaavat luvut muutamilta vuosilta. Niiden mukaan ottaminen on sikäli pe-
rusteltua, että Raahe oli toinen keskeinen läänityksen alueella sijainneista kauppa-
ja hallintokaupungeista – ja sitä paitsi Brahen itsensä perustama. Se oli myös
muutamaa vuotta vanhempi kuin Kajaani ja lisäksi vapaaherrakunnan satama.

104

81

63

99

66

50

53

55

80

62

37

60

52

52

48

56

0 20 40 60 80 100 120

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

hopeataalaria

talvi kesä

KUVIO 2. Kajaanin pikkutullitulot vuosina 1651–1659 täysinä hopeataalareina.

Lähde: ”Kortt Förslagh öffwer Caijanaborgz Stadz Lille Tullen”. RA StA Kaj., 9 / FR 626; Varti-
ainen 1980, 307.
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KUVIO 3. Kajaanin pikkutullitulot vuosina 1661–1680 täysinä hopeataalareina.
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Lähteet: RA GFK Räk. 1662: 52 / FR 313; RA GFK Räk. 1666: 41 / FR 313; RA GFK Räk. 1671:
30 / FR 313; KA 9158: 598 ja 599v / LT 1510; KA 9160: 717 ja 721 / LT 1511; KA 9163: 564 ja
570 / LT 1514; RA GFK Räk. 1677 / FR 313; KA 9176: 560v / LT 1521; RA GFK Räk. 1680 / FR
315; Huurre 1962, 88; Vartiainen 1980, 308.

1660-luvulta olevat muutamat tiedot osoittavat Kajaanin-kaupan olleen sil-
loin vähäistä. Siihen luultavasti vaikutti ensinnäkin Venäjää vastaan käyty sota,
joka päättyi virallisesti vasta Kardisin rauhansopimukseen 1661. Pikkutulliluet-
teloiden puuttuessa kesämarkkinoiden 1657 jälkeen voi vain arvailla, missä
määrin sotatila todella haittasi kauppaa Kajaanissa. Siitä on olemassa joitakin
viitteitä. Kesäkuussa 1656 Repolasta saatiin kuulla, että siellä haluttiin pitää
rajarauha ja että ”muutamat” olivat luvanneet tulla Kajaanin kesämarkkinoille.
Sieltä ei siis ollut tulossa mitään suurta ryntäystä markkinoille.330  Kauppa kes-
keytyi sota-ajaksi, sillä vasta huhtikuussa 1659 todettiin, että ”venäläiset alka-
vat taas esteettä ja hyvin tavoin käydä kauppaansa näillä seuduilla.”331  Näyttäisi

○ ○ ○ ○ ○ ○

330 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 18.6.1656. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212.
331 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 14.4.1659. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
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kuitenkin siltä, että venäläisten kaupankäynti ja liikkuminen pääsivät toden
teolla uudelleen käyntiin vasta alkuvuodesta 1661, eli siis samana vuonna kuin
sotatilakin päättyi virallisesti. Tammi- ja helmikuussa 1661 useissa viesteissä
korostettiin sitä, että venäläiset olivat matkustaneet joukoittain Kajaanin kautta
Ouluun mainitun talven aikana ja että he olivat alkaneet tulla tavaroineen ”kuten
aiemminkin”.332  Luultavaa on, että otti vielä aikansa ennen kuin rajan yli käyty
kauppa palautui täysin entisiin uomiinsa. Kaupankäyntiä Kajaanissa haittasi
myös toinen tekijä, suursäätilan heilahdus kylmään suuntaan 1660-luvulla.333

Jo vuosi 1660 oli huono, ja se heijastui seuraavan vuoden markkinoihin. Viljan-
puutetta esiintyi eritoten Pielisen Karjalassa, mutta myös Kainuussa.334  Syksyl-
lä 1661 halla vikuutti pahoin viljaa ja taas seurasi ”kallis aika”.335  Vuoden 1665
sadosta tuli vaihteleva, sillä halla oli paikoin vaurioittanut paljon viljaa. Vuo-
dentulosta muodostui silti jokseenkin onnistunut, koska ruistynnyri maksoi
talvimarkkinoilla 1666 vain kuusi kuparitaalaria, joka oli melko vähän.336  Mai-
nittuja markkinoita pidettiinkin ”melkoisen hyvinä”, vaikka tullitulojen mu-
kaan niin ei oikein näytäkään.

Tultaessa 1670-luvulle pikkutullitulot alkoivat kasvaa. Ehdottomasti paras
vuosi oli 1679, jolloin pikkutullia kannettiin 265 hopeataalarin verran (kävijöitä
oli silloin 396). Vuosi 1675 oli paras sitten 1650-luvun huippuvuosien. Tulli-
tulot kipusivat 198 hopeataalariin ja kävijöitä oli koko vuonna yhteensä 387.
Myös vuosi 1672 oli melko hyvä, sillä edellisenä vuonna oli saatu hyvä sato
nähtävästi koko läänityksen alueella.337

Raahen tullituloja tarkastellessaan huomaa, että ne olivat Kajaaniin verrattu-
na paljon suuremmat, ainakin aluksi. Kaupan huippuvuosi Raahessa näyttää
olleen 1673, jolloin sieltä saatiin läänityksen oloissa huikeat 636 hopeataalarin
tullitulot (ruistynnyrin arvo oli silloin 2:26:4 hopeataalaria). Ne olivat Kajaaniin
nähden 5,3-kertaiset. Edellisenä vuonna (1672) Raahessa saatiin pikkutullia
noin nelinkertainen määrä Kajaaniin verrattuna. 1670-luvun loppua kohden
Kajaani alkoi kuitenkin kuroa Raahen etumatkaa kiinni. Viimeisenä tarkastelu-
vuonna 1680 Raahesta saadut pikkutullitulot olivat enää 2,7-kertaiset Kajaaniin
nähden. Kolmena edellisenä vuotena (1677–1679) pikkutullitulot olivat olleet
vain noin kaksi kertaa suuremmat kuin Kajaanissa.

Monien vaiheiden jälkeen Kajaanin pikkutullista saadut rahat lopulta tilitet-
tiin Brahelle. Hän kuittasi esimerkiksi Tukholmassa 20.6.1678 150 kuparitaa-
laria, jotka Kajaanin tullari Erik Peersson Lochtander oli lähettänyt oululaisen

○ ○ ○ ○ ○ ○

332 J. Curnovius P. Brahelle, Raahe 25.1.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; S. Lång P.
Brahelle, Raahe 26.1.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 213; J. Wassenius P. Brahel-
le, Joroisten käräjäpaikka 11.2.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 14 / FR 214.

333 Ks. siitä esim. Keränen 1986, 507; Keränen 1989, 222–223.
334 I. Hansson (Sinius) P. Brahelle, Kajaani 23.2.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 6 / FR 212; S.

Lång P. Brahelle, Kajaani 6.4.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214.
335 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 3.10.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214.
336 I. Hansson (Sinius) P. Brahelle, Oulu 28.8.1665. RA Rydboholmssaml. vol. 6 / FR 212; L.

Hansson P. Brahelle, Kajaani 8.9.1665. RA Rydboholmssaml. vol. 6 / FR 213; S. Lång P.
Brahelle, Kajaani 9.2.1666. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214.

337 S. Lång P. Brahelle, Raahe 9.9.1670. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214.
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Anders Jöranssonin välityksellä.338  Vapaavuosien aikana Brahe sai pikkutulli-
ja aksiisitulot lyhentämättöminä itselleen, mutta niiden päätyttyä ainoastaan
puolet pikkutullirahoista ja kolmasosan aksiisista.

On kuitenkin huomattava, etteivät pikkutulliluettelot anna koko kuvaa kaup-
patavaroista ja tavaranvaihdosta. Karjaa myytiin ja vaihdettiin, kun siihen näh-
tiin tarvetta. Myös hevoset vaihtoivat omistajaa joko markkina-aikana tai muul-
loin jättämättä jälkiä tulliluetteloihin.339  Monet tuomiokirjatapaukset kertovat
vilkkaasta hevoskaupasta rajan yli aina Vienan Kemiä myöten.340  Lähes poik-
keuksetta venäläiset esiintyvät niissä ostavana osapuolena. Hevosten myynti
Venäjälle näyttää olleen ilmeisen yleistä ja kannattavaakin. Erinomaisista hevo-
sista voitiin maksaa todella huomattavia summia. Esimerkkinä voi ottaa hevo-
sen, jonka Matti Matero Pulkkinen Kuhmon Lentualta myi 90 kuparitaalarilla
venäläiselle Jaakko Kirilänpojalle Vienan Kemistä.341  Oikeusistuimiin viedyt
hevoskaupat edustanevat vain jäävuoren huippua – tapauksia, joissa kauppa
meni syystä tai toisesta pieleen. Useimmiten käräjöimisen syynä mainitaan se,
että sovittu kauppahinta oli jäänyt suorittamatta joko osittain tai kokonaan, niin
että myyjä oli pakotettu perimään saatavaansa joko ostajalta tai kaupan takuu-
miehiltä.

Pikkutulliluetteloista saa sen käsityksen, että varsinkin rajan takaa Venäjältä
tulleet kauppiaat liikkuivat seurueissa. Talvella 1656 tulliluettelossa mainitaan
peräjälkeen kolme tavaramääriltään varsin huomattavaa kauppamiestä, Ontsi
Oleksianpoika, Vassila Prokkoi ja Mikittä Iivananpoika, joilla kaikilla oli hyvin
samankaltaisia tavaralajeja mukanaan – hamppua ja kankaita.342  1670-luvulta,
jolloin venäläiskauppiaita kävi Kajaanissa jo paljon enemmän, on edellistä pa-
rempi todiste seurueissa liikkumisesta. Tammikuussa (9.1.) 1677 tullattiin kuusi
venäläiskauppiasta, jotka kaikki olivat kotoisin Vienan Kemistä. Seurueeseen
kuuluivat Simana Lappalainen, Vahroi ja Levo Pölläkäinen, Ipatti Harakainen,
Jaakko Sälähkänäinen ja Laasari Danssainen.343  Myös eräät oikeustapaukset
tukevat kuvaa, että venäläiskauppiaat kulkivat usean miehen ryhmissä. Mutta
miksi? Yksi keskeinen seikka liittyi varmasti turvallisuuteen. Miehillä oli paljon
tavaraa ja rahaa mukanaan heidän kulkiessaan talottomilla erämaataipaleilla
’vääräuskoisten ruotšien’ maassa, joka kaiken lisäksi oli entinen vihollismaa.
Toinen seikka liittyi käytännöllisiin kysymyksiin. Umpisilla talviteillä liikut-
taessa avausvuoroa voitiin vaihtaa seurueen jäsenten kesken. Ilmeisesti myös
tavaroiden kuljettamisessa tehtiin yhteistyötä niin, että ne jaettiin tasan kunkin
rekeen tai ahkioon. Myös Käkisalmen läänin pohjoisosasta tulleet kauppamie-
het liikkuivat joko pareittain tai ryhminä. Brahean porvareiden Sämsi Niirasen
ja Markus Partasen kerrotaan käyneen yhdessä Kajaanin kesämarkkinoilla
1670. Porvarit Hannu Horttanainen, Hemminki Saastamoinen, Juho Viljakai-
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338 RA GFK Räk. 1678: 118 / FR 314.
339 Keränen 1986, 574.
340 Kaj. RO 5.2.1673, 4.2.1674, 3, 4.2.1693, 9.2.1695 ja 26.6.1700. KA i1 / ES 1303.
341 Smo tk. 5.2. ja 7.2. 1698, 184–185. KA rr35 / ES 2040.
342 Kaj. tullil. vuoden 1656 talvitullista. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214.
343 Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677: 171–172 / FR 313.
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nen ja raatimies Pekka Urpiainen olivat myös markkinamatkalla Kajaaniin
2.2.1671, kun heistä Horttanainen löi airolla ”suuren vahingollisen reiän” Saas-
tamoisen päähän eräässä talonpoikaisessa anniskelupaikassa. Tapa olisi vaati-
nut, että lakki olisi laitettu päähän vasta sitten, kun isäntä oli ensin antanut ryy-
pyn ja siitä sen jälkeen maksettu. Saastamoinen kuitenkin kiirehti peittämään
päänsä ennen aikojaan, mikä suuresti ärsytti Horttanaista. Porvari Partasella
puolestaan mainitaan matkakumppaninaan renki Olli Mielonen Kajaanin-mat-
kalla kesäkuussa 1673.344

Kajaanin-kävijöitä Venäjältä ja Käkisalmen läänistä 1650-luvulla

Kaikki Kajaanissa vuosina 1654–1657 käyneet ’venäläiset’ (Venäjältä tulleet ja
Käkisalmen läänin karjalaiset), jotka toivat sinne tavaraa ja merkittiin pikku-
tulliluetteloihin, on esitetty liitteessä 2. Siihen on koottu jokaisesta pikkutullia
maksaneesta ’venäläisestä’ kaikki keskeisimmät tiedot ryhmittelemällä ne seu-
raavasti: ensin sukunimi tai patronyymi, etunimi, käynnin ajankohta ja vii-
meiseksi pikkutullin yhteenlaskettu määrä tavaroista (taalaria, äyriä ja pennin-
kiä345  hopearahassa).

’Venäläisiä’/’venäläiskauppiaita’ tarkastellaan tässä yhtenä ryhmänä, vaikka
se onkin harhaanjohtavaa heidän kansalaisuutensa, tai sen ajan termiä käyttäen,
heidän alamaisuutensa kannalta. Venäjänkarjalaiset olivat Venäjän tsaarin ala-
maisia, kun taas Käkisalmen läänin karjalaisista oli tullut Stolbovan rauhassa
1617 Ruotsin kuninkaan alamaisia, kun heidän asumansa alue liitettiin voitto-
maana Venäjästä Ruotsiin. Yhdistävänä tekijänä molemmilla ryhmillä oli siis
yhteinen alkuperä, mutta sen lisäksi myös yhteinen kansallisuus eli heimo (kar-
jalaisuus), sama äidinkieli (karjalan kieli), yhteiset tavat ja yhteinen uskonto
(ortodoksinen kirkko). Myös elinkeinot olivat pitkälti samat. Kaupankäynti oli
karjalaisille traditionaalinen elinkeino, jonka harjoittaminen ei sammunut sen-
kään jälkeen, kun raja väkivaltaisesti erotti Käkisalmen läänin karjalaiset itäi-
sistä heimolaisistaan. Kaupankäyntinsä suhteen Käkisalmen läänin karjalaiset
nauttivat erityisasemaa muihin Ruotsin alamaisiin verrattuna. Heidän harjoitta-
mansa kauppa, esimerkiksi Kajaanissa, oli ajan oloissa huomattavaa ja ansait-
see siten osakseen lähemmän tarkastelun.

Kajaanissa käyneiden kotipaikka kirjattiin pikkutulliluetteloihin vain satun-
naisesti, kuten on jo todettu.346  Siten Venäjän puolelta tulleiden ja Käkisalmen
läänin karjalaisten erottaminen toisistaan omiksi ryhmikseen olisi vaikeaa, ai-
kaa vievää ja useimmiten jopa mahdotonta, jos vaikkapa jälkimmäisiä ryhtyisi
systemaattisesti etsimään Käkisalmen lääniä koskevista lähteistä. Siksi venä-
läiskauppiaita tarkastellaan tässä yhtenä ryhmänä. Joitakin Kajaanin-kävijöitä,
jotka olivat Käkisalmen pohjoisesta läänistä, on tosin ollut tunnistettavissa pai-
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344 Kaj. RO 6.2.1671, 4, ja 17.6.1673. KA i1 / ES 1303; Brahea RO 8.4.1671. KA c1 / ES 1197.
345 Taalari = 32 äyriä, äyri = 24 penninkiä.
346 Vartiainen 1980, 314. Raahessa käytäntö oli toisin, sillä siellä kotipaikka yleensä merkittiin

pikkutulliluetteloihin.
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kallishistorioiden ja Pohjois-Karjalan maakuntahistorian avulla, kuten myö-
hemmin näkyy eräiden kauppamiesten kohdalla.347  Pielisjärven suurpitäjän ja
lyhytikäisen Brahean kaupungin ’venäläisiä’ on löytynyt tiliasiakirjoista ja tuo-
miokirjoista. Tarkastelutapaa voi silti kritisoida esitetyistä perusteluista huoli-
matta. Vinouttaahan se esimerkiksi kuvaa siitä, miten kaupankäynti tosiasiassa
jakaantui venäjänkarjalaisten ja Käkisalmen läänin kauppiaiden kesken ja mi-
ten heidän tuomansa ja myymänsä tavarat erosivat toisistaan. Toisaalta voi tode-
ta, että Käkisalmen läänin karjalaiset liikkuivat vilkkaasti Venäjällä hankkimas-
sa itselleen tuotteita, joita he sitten toivat ja välittivät Ruotsin puolelle. Toisaalta
monet tavarat – esimerkiksi maanviljelys-, karjatalous-, metsästys- ja kalastus-
tuotteet – olivat sellaisia, että niitä tuotettiin kummallakin puolella rajaa, joten
niiden alkuperän erottaminen on mahdotonta.

Viiden säilyneen pikkutulliluettelon mukaan venäläiskauppiaita kävi yllättä-
vän vähän Kajaanissa 1650-luvun aikana, kuten kuvio 4 osoittaa. Venäläiskaup-
piaiden käyntejä mainitaan silloin kaikkiaan 42. Eniten heitä kävi talvella 1656,
jolloin 20 joko Venäjältä tai Käkisalmen läänin puolelta tullutta toi tavaraa Ka-
jaaniin. Silti heidän lukumääränsä on vaatimaton niin absoluuttisin luvuin tar-
kasteltuna kuin muihin kävijöihin suhteutettuna. Ajanjakso oli monessa suh-
teessa poikkeuksellinen. Ensinnäkin Kajaanin kaupunki oli vastaperustettu
(1651). Siten se oli väkiluvultaan ja porvaristoltaan vähälukuinen ja jokseenkin
varaton vanhempiin kaupunkeihin verrattuna. Toisaalta on muistettava, että
Oulu veti pääosan venäläiskaupasta, joka oli virallisesti keskitetty sen venäläis-
markkinoille. Siten venäläisten käynnit Kajaanissa olivat ainakin periaatteessa
laittomia. Venäläiskauppiaita kuitenkin kävi Kajaanissa vanhan tavan mukaan
matkallaan Ouluun, Pohjois-Pohjanmaan maaseudulle ja Länsipohjaan. Oulun
porvareilla tuskin oli suuremmin valitettavaa sitä vastaan, sillä Kajaanin mark-
kinat olivat lujasti heidän käsissään. Venäläisten Kajaanissa käymää kauppaa
vähensivät jakson lopulla myös sotavuodet 1656–1658. Suhteiden kärjistymi-
nen sodaksi näkyy selvästi kesämarkkinoiden 1657 osalta. Niihin oli uskaltau-
tunut vain Meletja-niminen venäläinen kahden haukileiviskänsä kanssa.348

Vaikka varsinaiset sotatoimet tai sissiretket eivät ulottuneetkaan Kainuun kor-
keudelle, niin pelkkä sodanuhka huhuineen ja pelkoineen haittasi huomattavasti
rauhanomaista vuorovaikutusta.

Kajaanissa 1650-luvulla kauppaa käyneistä vain harvat mainitaan useammin
kuin kerran. Porvari Kontra Vaakanainen Braheasta mainitaan sekä talvimark-
kinoilla 1655 että talvella 1656.349  Suomussalmen Kiantajärvelle uudisasuk-
kaaksi asettunut Riiko Luukkonen toi myös kahtena peräkkäisenä vuonna
(1654, 1655) tavaraa kesämarkkinoille.350

○ ○ ○ ○ ○ ○

347 Saloheimo 1953; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954; Saloheimo 1976; Tuomi 1984;
Björn 1991.

348 Liite 2: Melatja.
349 Liite 2: Vackainen/Wackanan, Condrat. Hän karkasi sittemmin pois Braheasta. ”Förtäckning

på Borgerskapet i Brahea den 26 Februarij 1659.” RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204.
350 Liite 2: Luckaine/Luckåinen, Ricko / Rigå; Kaj. pit. hk. 1654. KA 9138: 244 / ES 2469.
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Kuten kuviosta 5 näkyy, Kajaaniin tulleet venäläiskauppiaat eivät olleet mi-
tenkään homogeeninen ryhmä, joilla olisi ollut suurin piirtein yhtäläiset määrät
samanlaisia tuotteita. Valtaosalla (76 %) 1650-luvulla tavaransa tullauttaneista
venäläiskauppiaista pikkutullin yhteenlaskettu määrä jäi alle yhden hopeataa-
larin. He toivat joko pieniä tavaraeriä tai sitten arvoltaan halpoja tuotteita, vaik-
ka tavaramäärä saattoikin kivuta melko suureksi. Alle yhden hopeataalarin
maksaneissa ’haarukka’ oli 6 penningistä 29 äyriin 8 penninkiin. Siten tavara-
erien arvo ulottui 8 äyristä 29:10:16 taalariin (samaan aikaan ruistynnyrin tul-
linmukainen arvo oli 2,5 hopeataalaria). Summat kertovat vähän, joten on pai-
kallaan katsoa sitä, mitä tavaroita numeroiden taakse kätkeytyi. Huotari Sir-
keinpoika maksoi kesämarkkinoilla 1654 kuusi penninkiä tullia kuudesta maa-
latusta kulhosta (6 st Fergat faatt). Tosin miehellä oli mukanaan paljon muuta-
kin: 15 kyynärää (9 m) sinistä puolienglantilaista verkaa, 10 kyynärää (6 m) pu-
naista puolienglantilaista verkaa, 20 kyynärää (12 m) palttinaa, 0,25 leiviskää (2
kg) tinaa ja saman verran messinkiä, mutta jostakin syystä luetteloon kirjattiin
maksu vain maalatuista astioista, vaikka muutkin merkittiin ylös ilman pikku-
tullia.351  Mikittä Martinpojalla, joka maksoi tavaroistaan 29 äyriä 8 penninkiä
talvella 1656, oli puolestaan 40 leiviskää (340 kg) suolaa, 50 kyynärää (30 m)
sarkaa ja 4 kyynärää (2 m) verkaa.352

Toista ääripäätä edustaa Mikittä Iivananpoika, joka kävi Kajaanissa talvella
1656. Hän maksoi tavaroistaan 5:9:14 hopeataalaria, joka on suurin yhdeltä
venäläiskauppiaalta peritty summa 1650-luvulla. Hänen tavaravalikoimaansa
kuuluivat seuraavat tuotteet:

KUVIO 4. Kajaanissa pikkutullia maksaneet vuosina 1654–1657 (n=1 071).

195

256

224

155

199

8

12

1

20

1

0 50 100 150 200 250 300

kesämarkkinat 24.–27.6.1654

talvimarkkinat 2.2.–5.2.1655

kesämarkkinat 1655

talvi 1656

kesämarkkinat 1657

´ruotsit´ ´venäläiset´

Lähteet: liitteessä 2 mainitut pikkutulliluettelot.
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351 Liite 2: Sirkinsson, Huotarj; Kaj. tullil. kesämarkk. 24.–27.6.1654. RA Rydboholmssaml.
vol. 17 / FR 214.

352 Liite 2: Mårthensson, Mickithä; Kaj. tullil. talvimarkk. 1656. RA Rydboholmssaml. vol. 17 /
FR 214.
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20 leiviskää (170 kg) hamppua
500 kyynärää (297 m) palttinaa
100 kyynärää (59 m) huonompaa palttinaa
900 kyynärää (534 m) hurstia.

Hänen kotipaikkaansa ei mainita, mutta joka tapauksessa hänen kuormansa si-
sälsi tyypillisiä venäläisiä tavaroita – hamppua ja kankaita. Niiden arvo oli
169:18:16 hopeataalaria. Tavaroilla olisi saanut noin 67 tynnyriä ruista.353

1670-luvulla käyneitä

Pikkutulliluetteloiden mukaan ainakin 374 ’venäläistä’ toi tavaraa Kajaaniin
seitsemän vuoden aikana 1672–1673, 1675 ja 1677–1680. Myös heidän keskei-
simmät tietonsa on koottu omaksi liitteekseen (3) esittämällä ne samalla tavalla
kuin edellisessä liitteessä (2). Liitteeseen 4 on puolestaan koottu kaikki ne Ve-
näjän puolelta tai Käkisalmen läänistä kotoisin olleet ’venäläiset’, jotka maini-
taan Kajaanin raastuvanoikeuden tuomiokirjoissa vuosina 1659–1710. Siihen
on merkitty ensin nimi (sukunimi tai patronyymi sekä etunimi), kotipaikka (jos
on merkitty lähteeseen) ja ajankohta, jolloin venäläinen mainittiin oikeus-
tapauksen yhteydessä (asianomistajana, vastaajana, todistajana tai muuten).

KUVIO 5. Kajaanissa vuosina 1654–1657 käyneet ’venäläiset’ maksamansa
pikkutullin mukaan ryhmiteltyinä (n=42).
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Lähteet: liitteessä 2 mainitut pikkutulliluettelot.

○ ○ ○ ○ ○ ○

353 Liite 2: Ifwansson, Mickithä; Kaj. tullil. talvimarkk. 1656. RA Rydboholmssaml. vol. 17 /
FR 214.
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Kajaanin tulliviranomaiset merkitsivät lähinnä satunnaisesti sen, mistä tava-
raa tuonut ja siitä asianmukaisen maksun suorittanut oli kotoisin, mikä suuresti
vaikeuttaa tavaroiden tulosuuntien tarkastelua. Venäläiskauppiaiden kohdalla
kotipaikka ilmoitetaan vain 34 tapauksessa eli noin joka yhdennentoista henki-
lön kohdalla.

Käkisalmen pohjoinen lääni: Venäjän Karjala:
Brahea 1 Aunus 1
Ilomantsi 2 Kiimasjärvi 1
Liperi 4 Miinoa 1
Pielisjärvi 4 Paanajärvi 1

Vienan Kemi 19

yhteensä 11 yhteensä 23
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KUVIO 6. Kajaanissa pikkutullia maksaneet vuosina 1672–1680 (n=2 460).

Lähteet: liitteessä 3 mainitut pikkutulliluettelot.
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Sporadisista maininnoista huolimatta joitakin johtopäätöksiä on kuitenkin teh-
tävissä. Huomattava osa Kajaanissa käyneistä venäläiskauppiasta oli kotoisin
Käkisalmen pohjoisen läänin kolmesta pogostasta Pielisjärveltä, Liperistä tai
Ilomantsista. Vienasta ja Aunuksesta tulleita mainitaan sitä vastoin vähän. Ka-
jaanin merkittävää asemaa Vienanmeren rannikon kauppiaiden käyntikohteena
ja läpikulkualueena osoittaa selvästi se, että juuri Vienan Kemi on mainittu
kaikkein useimmin. Se osaltaan vahvistaa kuvaa Vienanmeren rannikon keskei-
sestä välittäjän roolista siinä kaupanketjussa, joka kulki ensin Länsi-Euroopasta
Pohjoisen Jäämeren kautta Luoteis-Venäjälle ja edelleen Vienanmeren piirin
välityksellä Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Norlantiin.

Eniten venäläiskauppiaita kävi Kajaanissa vuonna 1679 – kaikkiaan 77 hen-
keä, kun kävijöitä oli kaikkiaan 396. 1670-luvun puolivälistä alkaen ’venäläis-
ten’ lukumäärä oli selvässä kasvussa, samalla kun muidenkin kävijöiden määrä
nousi selvästi.

Seuraavassa kuviossa venäläiskauppiaat on ryhmitelty maksamansa pikku-
tullin perusteella kuuteen ryhmään, kuten 1650-luvunkin tietoja tarkasteltaessa.

KUVIO 7. Kajaanissa vuosina 1672–1680 käyneet ’venäläiset’ maksamansa
pikkutullin mukaan ryhmiteltyinä (n=374).
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Todella suuren luokan kauppaa käyneitä, jotka maksoivat tavaroistaan viisi
hopeataalaria tai enemmän, jolloin kuorman arvo oli 160 hopeataalaria tai siitä
ylöspäin, oli yhteensä 24 (6 %). Heistä Karppa Pohjolainen maksoi suurimman
summan, 11:13:– hopeataalaria, talvimarkkinoilla 1677. Hänen kuormansa
koostui pääosin tyypillisistä venäläiskauppiaiden kauppaamista kangaslaaduis-
ta, nimittäin 1 200 kyynärästä (713 m) palttinaa, 600 kyynärästä (356 m) hurstia

Lähteet: liitteessä 3 mainitut pikkutulliluettelot.



R A J A K A U P A N  M O N E T  U L O T T U V U U D E T           255

ja myös13 muokatusta sudennahkasta. Kuorman kokonaisarvoksi tuli 365 ho-
peataalaria, jos Karpalta perityn tullimaksun kertoo 32:lla.354  Kankaiden ja nah-
kojen suuresta arvosta kertoo osaltaan se, että samaan aikaan ruistynnyri oli
2:26:4 hopeataalaria pikkutullinsa (–:2:5 hopeataalaria) mukaan laskettuna.
Karpan tavaroiden hinnalla olisi saanut suuren hyvässä kunnossa olleen talon
rakennuksineen ja viljelyksineen esimerkiksi Pielisjärveltä. Seuraavaksi eniten,
kahdeksan hopeataalaria (tavaroiden arvon ollessa noin 256 hopeataalaria),
maksoivat Ignatta Gritzainen kesämarkkinoilla 1680, Lauri (Lauroj) Hartikai-
nen, joka oli kotoisin todennäköisesti Liperin Käsämästä, kesällä 1672, Martti
Krasinainen talvella 1672 ja Trohkima Pölläkäinen Vienan Kemistä talvella
1672.355  Simana Jolkonpoika Polvijärven Sotkumasta, Ignatta Gritzainen Vie-
nan Kemistä ja porvari Sämsi Niiranen Braheasta mainitaan Kajaanissa kahteen
otteeseen arvokkaalla kuormalla, josta he joutuivat suorittamaan tullia viisi ho-
peataalaria tai enemmän.356  Neljä hopeataalaria (tavaroiden kokonaisarvon ol-
lessa noin 128 hopeataalaria) maksaneita oli 14 (4 %). Heidän joukkoonsa kuu-
luivat edellä mainitut suurkauppiaat Ignatta Gritzainen Vienan Kemistä ja
Simana Jolkonpoika Polvijärven Sotkumasta.357  Neljä hopeataalaria maksoivat
kahdella eri kerralla Iivana Sapattinen sekä Saava Timitra, jotka olivat Brahean
kaupungin porvareita.358

Pikkutulliluettelot osoittavat selvästi, että useat venäläiskauppiaat kävivät
säännöllisesti Kajaanissa, muutamat jopa kaksi tai kolmekin kertaa vuodessa:

Käyntikertoja 2 3 4 5 6 8 9
Määrä 32 15 7 6 4 3 2

Kaikkein useimmin mainitaan Jöyssei Mihkalinpoika, joka maksoi tullia aina-
kin yhdeksän kertaa ajanjaksona 1673–1679.359  Valitettavasti sitä, mistä hän oli
kotoisin, ei mainita yhdessäkään luettelossa. Vuonna 1677 hän asioi Kajaanissa
kolmeen otteeseen: ensimmäisen kerran talvimarkkinoilla helmikuun alussa,
toisen kerran kuukautta myöhemmin 23.3. (paluumatkalla takaisin kotiseudul-
leen?) ja viimeisen kerran kesäkuussa (nähtävästi kesämarkkinoilla). Hänen
tavaravalikoimaansa kuuluivat pääasiassa hauet ja hurstikangas, mutta usein
myös ruis ja palttinakin (ks. taulukko 3). Hänen kuljettamansa määrät olivat jo
niin suuria, ettei kyse ollut pelkästään kotitaloustuotteiden kaupasta, vaan am-
mattimaisista liiketoimista.

○ ○ ○ ○ ○ ○

354 Liite 3: Pohjolainen, Carpa; Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677 / FR 313.
355 Liite 3: Gritzainen, Ignatta, 25.6.1680; Hartzikain, Lars; Krasinain, Marti; Pölläkäin,

Drockina.
356 Liite 3: Gritzainen, Ignatta, 2.2.1679 ja 25.6.1680; Jolkonpoika/Jålkoj, Simana, talvi 1673 ja

2.2.1679; Nijrain/Nijrainen, Simpson, 21.6.1678 ja 1.2.1679. Saloheimon tutkimusten
mukaan Simana Jolkkonen -niminen karjalaismies eli Polvijärven Sotkumassa 1600-luvun
jälkipuoliskolla. Kyseessä on todennäköisesti juuri sama henkilö kuin Kajaanin pikkutulli-
luetteloissa oleva Simana Jolkonpoika. Saloheimo 1976, 302.

357 Liite 3: Gritzainen, Ignatta, 2.2.1680; Jolkonpoika, Simana, 23.6.1679
358 Liite 3: Sabattinen/Sabbatin, Ifwan, 1.1.–8.3.1675 ja 1.2.1677; Timitra, Safwa/Sawa, talvi

1673 ja 1.1.–8.3. 1675.
359 Liite 3: Michalainen/Michaloff/Mickhalinpoika/Mihkalinpoika, Jöysei/Jöyssei.
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Vähintään kahdeksan Kajaanin-matkaa teki kauppatavaroineen Romana Riion-
poika Parviainen vuosina 1672–1679.360  Suurin ja arvokkain tavarakuorma hä-
nellä oli kesäkuussa 1677, jolloin hän maksoi 5:10:– hopeataalaria tuomistaan
kankaista. Häneltä tullattiin 600 kyynärää (356 m) hurstia, 300 kyynärää (178

TAULUKKO 3. Jöyssei Mihkalinpojalta tullatut tavarat Kajaanissa 1670-luvulla.

Talvi Kesä 1.1. – 9.3. – 2.2. 23.3. Kesä- 4.2. 16.8.
1673  1673  8.3. 31.12. 1677 1677 kuu 1678 1679

1675 1675 1677

Maan- Ruista 3 ty 3 ty 3,5 ty 4 ty 1 ty
viljelys- (440 l) (440 l)  (513 l) (586 l) (147 l)
tuott.

Ohraa 0,5 ty
(73 l)

Kalas- Haukia 20 le 16 le 40 le 26 le 10 le 17 le 14 le 10 le
tustuott. (170 kg) (136 kg) (340 kg) (221 kg) (85 kg) (145 kg) (119 kg) (85 kg)

Metsäs- Höyheniä 0,5 ty
tystuott. (73 l)

Karhun- 1 kpl
nahkoja

Oravan- 3 kiiht
nahkoja (120 kpl)

Koti- Sianlihaa 3 le
eläin- (26 kg)
tuott.

Talia 4 le 3 le
(34 kg) (26 kg)

Voita 1 le 3 le 3 le 7 le
(8,5 kg) (26 kg) (26 kg) (60 kg)

Kankaat Aivinaa 30 ky 50 ky
(18 m) (30 m)

Hurstia 100 ky 100 ky 25 ky 200 ky 50 ky 30 ky 100 ky
(59 m) (59 m) (15 m) (119 m) (30 m) (18 m) (59 m)

Palttinaa 25 ky 100 ky 50 ky
(15 m) (59 m) (30 m)

Sarkaa 30 ky
(18 m)

Lähteet: liitteessä 3 mainitut pikkutulliluettelot.

○ ○ ○ ○ ○ ○

360 Liite 3: Parfwiain/Parwiainen/Rigonpoika/Rijgonpoika, Råmana.
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m) aivinaa ja 500 kyynärää (297 m) ”Pråstinia”.361  Romana harjoitti kauppaa
laajalla alueella, sillä Kajaanin lisäksi hänet mainitaan myös Raahen pikkutulli-
luetteloissa.362  Hän esiintyy 1600-luvun jälkipuoliskon tuomiokirjoissa muka-
na parissakymmenessä käräjäjutussa, minkä vuoksi hänen elämänvaiheistaan
tiedetään keskimääräistä enemmän.

Romana Riionpoika Parviainen syntyi luultavasti 1640-luvulla talollisen
Riiko Pirhosen tai Pirhonpojan poikana Liperin Komperossa. Riion pojista nel-
jä varttui aikuisikään, Romana heistä nuorimpana. Veljessarja asui kotitilaa
aluksi yhdessä, kunnes 1670-luvun lopulla Romana, Jaakko ja veljenpojat Iiva-
na ja Kirila Vasilinpoika muuttivat Komperon kylästä ostamalleen Kiikaisen
(Kijkain) tilalle yhden veljeksistä, Paavilan, jäädessä vanhalle kotipaikalle.
Runsasväkinen talous voi kohtuullisen hyvin ollen talonpoikaistaloudeksi poik-
keuksellisen varakas. 1680-luvun puolivälissä talossa oli peltoa 12 tynnyrinalaa
(n. 6 ha) ja käteistä rahaa 500 kuparitaalarin verran. Tilanhinta silloin oli yleen-
sä noin 100 taalaria. Osatekijänä keskimääräistä parempaan varallisuuteen voi
pitää myös talouden jäsenten harjoittamaa aktiivista kaupankäyntiä. Yhteinen
tila kävi kuitenkin ennen pitkää ahtaaksi. Keväällä 1686 tehdyn omaisuuden-
jaon ja 200 taalarin suuruisen erorahan saatuaan Romana muutti Salmin Kirk-
kojoen kylään, jonne hän oli saanut 20.3.1686 sijoituskirjan vuokraaja Magnus
Arnanderilta. Luultavasti kaupankäyntinäkökohdat sanelivat pitkälti paikan-
valinnan. Uuden asuinpaikan tuntumassa olivat niin Laatokka, joka oli kulku-
väylä Laatokan ympäristön kauppapaikkoihin, kuin Aunuskin. Mukana Laato-
kan Karjalaan seurasivat myös veljenpojat Iivana ja Kirila. Liperin arrendaattori
Simon Hoppenstång ei ymmärtänyt vakavaraisen ja maksukykyisen Romanan
poismuuttoa ja koetti sen vuoksi saada tämän vaadituksi takaisin käräjillä 1688.
Hoppenstång tarjosi tilaa muualta Liperistä tai vanhan kotitalon jakamista Jaa-
kon ja Romanan kesken. Romana jäi kuitenkin Salmiin. Yhteydet vanhalle koti-
seudulle säilyivät kuitenkin edelleen. Hän harjoitti kaupankäyntiä vielä Sal-
missa asuessaan, mutta velkaantui pahoin suuriin kuolovuosiin 1695–1697 tul-
taessa. Viimeisin tieto Romanasta ajoittuu tammikuuhun 1697, jolloin hän oli
vielä mukana käräjillä. Hän siirtyi ’tuonilmaisiin’ mahdollisesti keväällä 1697
kuolleisuuden ollessa korkeimmillaan.363

Romana Riionpoika Parviaisen ohella myös muutkin Käkisalmen pohjoisen
läänin talonpojat kunnostautuivat ahkerina Kajaanin-kaupan harjoittajina. Ai-
nakin kahdeksan matkaa Kajaaniin tekivät myös Teppana Jaakonpoika (Pajari-
nen) Polvijärven Sotkumasta ja porvari Saava Timitra Braheasta.364  Kuusi ker-
taa tavaransa tullauttivat Liperin Käsämästä kotoisin ollut talollinen, lautamies

○ ○ ○ ○ ○ ○

361 Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677 / FR 313. ”Pråstin” oli mahdollisesti preussilaista ver-
kaa, ”prosia”. SAOB XX (1954), ”Pros”, palsta 2076.

362 Huurre 1962, 19.
363 Romana Riionpoika Parviaisesta enemmän Kari-Matti Piilahden huolellisessa esityksessä.

Ks. Piilahti 1999, 87–91 ja 167–169 (taulut 380–381 ja 383–385). Romanasta myös seuraa-
vissa: Saloheimo 1976, 294; Katajala 1994(b), 86.

364 Liite 3: Jaconpoika/Jakoi/Jakoinpoika/Jakoj, Teppan/Teppana; Saloheimo 1976, 246; Liite
3: Timidrä/ Timitra, Safwa/Sahwa/Sawa.
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Ulassia Hartikainen, Lasari Dantzainen Vienan Kemistä, Ignatta Gritzainen ja
Rodivan Petrinpoika.365

Porvari ja raatimies Sämsi Niiranen Braheasta maksoi Kajaanissa tavarois-
taan tullia ainakin yhdeksän kertaa: kerran v. 1672, kahdesti v. 1675, kerran v.
1677, kolmesti v. 1678 ja kerran v. 1679–1680.366  Lähes joka kerta hänellä oli
mukanaan hurstikangasta, kuten 1.2.1679 peräti 600 kyynärää (356 m), mutta
usein myös palttinaakin. Kajaanin kesämarkkinoiden tienoilla 1678 häneltä
tullattiin sitä 800 kyynärää (475 m). Hänen keskeisiä myyntiartikkeleitaan oli-
vat myös hauet, esimerkiksi v. 1680 60 leiviskää eli 510 kg. Lueteltujen lisäksi
hänellä oli silloin tällöin mukanaan myös hamppua, ohraa, voita, talia ja ora-
vannahkoja ja kankaista sarkaa ja ”prosia”. Määrät olivat suuria, samoin kuin
hänen tullimaksunsakin. Sämsin pikkutullimaksut olivat yli seitsemästä hopea-
äyristä lähes kuuteen hopeataalariin. Hän kuului selvästi Kajaanissa vuodesta
toiseen kaupalla kulkeneiden vauraaseen kärkeen.

Sämsi Niiranen kävi kauppaa myös laittomin konstein, kuten luultavasti lä-
hes kaikki muutkin kauppaa ammattimaisesti harjoittaneet aikalaisensa. Häntä
syytettiin Brahean raastuvanoikeudessa 3.3.1675 laittoman maakaupan harjoit-
tamisesta.367  Se ei kuitenkaan estänyt hänen valintaansa Brahean kaupungin
raatimieheksi 22.3.1679. Kuten valintakriteereistä tiedetään, pääsy raatimie-
heksi edellytti hyvää varallisuutta.368  Liiketoimien mukanaan tuomaan vaurau-
teen viittaa sekin, että hän oli ainakin kolmen muun kauppamiehen takuumie-
henä, kun heidät hyväksyttiin kaupungin porvareiksi.369  Hän asui talollisena
Juuan kylässä Pielisen toisella puolella sen jälkeen, kun hänen tilansa oli sulau-
tettu Lieksan hovileiriin Brahean kaupungin lakkauttamisen jälkeen.370  Hän
kuoli suurten kuolovuosien alkaessa. Pielisjärven haudattujen luettelon mukaan
hänet saatettiin maan poveen 11.2.1695.371

Sämsi Niirasen tavoin myös Brahean kaupungista kotoisin olleet Sapattiset
olivat usein nähtyjä kävijöitä Kajaanissa useanlaisine kankaineen, kapahauki-
neen ja voi- ja talileivisköineen. Iivana Sapattinen mainitaan siellä viisi kertaa,
hänen veljensä Jyrki kolme kertaa ja Lari kerran.372  Sapattisten tullimaksut oli-
vat kolmesta viiteen hopeataalaria, mikä tekee heistä ajan oloissa vauraita kaup-
piaita. Suurin heiltä peritty tullimaksu oli kesämarkkinoilla 1679, kun Jyrki

○ ○ ○ ○ ○ ○

365 Liite 3: Danssainen/Dantzainen, Laasari/Lasari/Lassar/Lassari; Grissainen/Gritzainen, Igna-
ta/Ignatta; Harticka/Hartikain/Hartikainen, Ulasia/Ulassia; Saloheimo 1976, 192, 278 ja
308; Liite 3: Pedrinpoika, Rådina/Rådiwan/Rådiwana.

366 Liite 3: Nijrain/Nijrainen, Simpson/Simpsson/Simsson.
367 Liite 8: tapaus XII.
368 Brahea RO 22.3.1679, 6. KA c1 / ES 1197; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 225;

Ranta 1981, 83.
369 Brahea RO 19.4.1669, 20.1.1672 ja 18.8.1679, 9. KA c1 / ES 1197.
370 Piel. tk. 4.–8.3.1689, 83v–84. KA gg8 / ES 1798 (Sämpsi/Sämpsä Nijrain); Piel. kylvö- ja

satol. 1690. KA 9766: 1170v / ES 2687 (Semsi Nijrain); Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo
1954, 254–255.

371 SSS Piel. kuoll. 1689–1810 / 55662. Sampson Nijrainen (kotikylä Juuka). Hänen vaimonsa
haudattiin 22.7.1689. Lähde sama.

372 Liite 3: Sabatin/Sabattinen/Sabbatij/Sabbatin/Sabbatinen/Sabbattinen, Ifwan/Jyrgi/Lari. Vuo-
den 1672 talvitulliluettelossa mainitaan vain ”Sapattinen”, eikä henkilöä identifioida sen
tarkemmin. Liite 3: Sabati.
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maksoi viisi hopeataalaria tuomastaan suuresta kangaskuormasta. Hänellä oli
silloin 400 kyynärää (238 m) sarkaa, 200 kyynärää (119 m) hurstia ja 300 kyy-
närää (178 m) palttinaa.373  Myös heidän elämänvaiheistaan on jäänyt yhtä ja
toista tuomiokirjojen lehdille, mikä mahdollistaa heidän elämänvaiheidensa ja
liiketoimiensa lähemmän tarkastelun. Sapattisen veljekset ovatkin erinomainen
esimerkki suurvalta-ajan kauppamiehistä Käkisalmen pohjoisessa läänissä.
Heissä yhdistyy monta keskeistä näkökohtaa: kaupankäynti laillisissa puitteissa
Brahean kaupungin porvareina, laajat kauppayhteydet kotimaassa Oulua, Ka-
jaania ja Nevanlinnaa myöten, laittomana pidetyn maakaupan harjoittaminen,
Venäjän suuntaan harjoitettu rajakauppa, tavanomaista suurempi varallisuus ja
siihen liittynyt luotonanto.

Iivana, Jyrki, Riiko ja Tiitta – Sapattisen kauppiasveljekset Braheasta

Sapattisen neljälle veljekselle kaupankäynti oli keskeinen elinkeino. Oikeas-
taan se oli kuin ennalta annettu tai luontainen tehtävä heille. Heidän kotitalonsa
oli aivan Lieksan kirkonkylässä. Tilan maat sijaitsivat vuonna 1652 perustetun
Brahean kaupungin alueella.374  Sapattisten talo oli varakkaimmasta päästä seu-
dulla. Esimerkiksi vuonna 1653 toimitetussa arvioinnissa tila oli arvioruplalu-
vultaan yksi suurimmista Lieksan kylässä. Silloin sen veroluku oli kuusi, kun
suurin kylässä oli 8,5.375  Vuoden 1668 verollepanossa tilan kiinteäksi verolu-
vuksi määrättiin kuusi, joka oli toiseksi korkein monta kymmentä savua käsittä-
neessä kylässä.376  Suku mainitaan tilallaan Lieksan kylässä ainakin vuodesta
1631 alkaen.377  Veljesten isä oli todennäköisesti Lari Sapattinen, joka toimi en-
nen vuotta 1653 nimismiehenä.378  Hänet mainitaan sittemmin lautamiehenä
Pielisjärven ensimmäisillä omilla käräjillä tammikuussa 1653.379  Viimeisen
kerran hänet tapaa siinä tehtävässä tammikuussa 1656.380  Larin aviopuoliso oli
nimeltään Palakka, jota nimismies Henrik Alholm syytti tammikuussa 1660
juomanpanonsa turmelemisesta, luultavasti mustaa magiaa tarkoittaen.381  So-
siotaloudellisilta lähtökohdiltaan Sapattisten perhe kuului paikallisyhteisönsä
talonpoikaiseen yläkerrokseen.

Syyskuussa 1668 Sapattisen neljä veljestä mainitaan niiden itsepintaisten
joukossa, jotka kieltäytyivät muuttamasta kaupunkiin, vaikka heidät oli kirjoi-
tettu Brahean porvareiksi. Muiden niskuroivien tavoin he mieluummin asuivat
kotitalossaan viljellen ja siinä sivussa kauppaa käyden kuin tulivat nuoreen
pikkukaupunkiin päätoimisiksi porvariselinkeinon harjoittajiksi. Sapattisten

○ ○ ○ ○ ○ ○

373 KA 9176: 559 / LT 1521.
374 P. Bergenhemb P. Brahelle, Brahea 1.9.1668. RA Rydboholmssaml. vol. 4 / FR 212.
375 Piel. mk. 1653. RA GFK Räk. 1653: 59 / FR 312.
376 Piel. mk. 1672. RA GFK Räk. 1672: 309 / FR 313.
377 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 371 (liite 1). Vuonna 1631 tilaa hallitsi Onikiko Sa-

pattinen. Vuosina 1637–1654 isäntänä mainitaan Lari Sapattinen.
378 Piel. tk. 7.–8.1.1653. KA tt1 / ES 2113. ”fordom Länsman”.
379 Piel. tk. 7.–8.1.1653. KA tt1 / ES 2113.
380 Piel. tk. 3.–5.1.1656. KA tt1 / ES 2113.
381 Piel. tk. 7.1. ja 9.1. 1660. RA SDR vol. 5 / FR 136.
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kohdalla oli kyse myös muustakin. Veljesten yhteinen talo sijaitsi juuri sillä pai-
kalla, mihin kaupunki oli perustettu. Kaupunki olisi tarvinnut talon maita itsel-
leen, mutta se joutui katsomaan voimattomana, kun Sapattiset asuivat talossaan
maataloutta harjoittaen porvarisoikeuksistaan ja -velvollisuuksistaan sen suu-
remmin välittämättä. Sapattisia oli kylläkin uhkailtu tuntuvilla 40 hopeamarkan
sakoilla, mutta tuloksetta.382  Brahean raastuvanoikeus velvoitti vielä 5.12.1668
kaikki maaseudulla oleskelleet porvarit – myös Sapattiset – muuttamaan kau-
punkipaikalle mainitun suuruisilla sakoilla uhaten.383  Myös tälläkin kertaa kau-
pungin pormestari ja raati joutuivat ikävän voimattomuuden valtaan Sapattisten
kohdalla. Veljesten itsepäiseen menettelyyn palattiin raastuvanoikeuden istun-
nossa 30.5.1674. Heiltä tivattiin silloin vastausta itsensä Brahen Tukholmassa
2.10.1673 antaman päätöksen mukaisesti, halusivatko he päästä porvareiksi vai
eikö. Veljeksistä vanhin, Iivari Sapattinen, vastasi kaikkien neljän puolesta, että
jos ”Hänen Korkeakreivillinen Armonsa” lahjoittaisi heille heidän kotitalonsa
ja myös vapauttaisi veronmaksusta, niin he kaikki asettuisivat kuuliaisesti kau-
punkialueelle ja ryhtyisivät porvareiksi. Brahean porvaristo oli Iivarin esitystä
vastaan. Pormestari ja raati halusivat Sapattisten talon maineen kaupungin alai-
suuteen Brahen antaman määräyksen mukaisesti. Samalla kuitenkin todettiin
kahden Sapattisen jo ryhtyneen porvariksi. Asiassa annettiin lykkäys, ja jäätiin
odottamaan Brahen tahdonilmausta ongelmaksi muodostuneessa tapaukses-
sa.384  Sitä ei valitettavasti ole säilynyt.

Veljeksistä vanhin oli Iivana, jota kutsutaan lähteissä joskus myös Iivariksi.
Hänet mainitaan porvarina jo vuonna 1661, mutta ei kuitenkaan vielä vuodelta
1659 olevassa porvariluettelossa.385  Kaupankäynnin laillisista puitteista huoli-
matta häntä syytettiin kotikaupunkinsa raastuvassa 3.3.1675 ”luvattoman etu-
oston eli maakaupan” harjoittamisesta kolmen muun porvarin tavoin.386  Hy-
vään varallisuuteen ja arvonantoon yhteisössä viittaa välillisesti se, että hän toi-
mi takuumiehenä erään ilomantsilaistalonpojan hakiessa porvarinoikeuksia
tammikuussa 1672.387  Iivana harjoitti myös luotonantoa. Heinäkuussa 1672 to-
dettiin, että hän oli antanut ”kaksi vuotta sitten” rahaa lainaksi Olli Remeksel-
le388 , jolloin hän oli saanut pantiksi kaksi hopealusikkaa. Remes oli luvannut
lunastaa ne takaisin vuoden ja päivän kuluessa, mutta takarajaa jatkettiin vielä
marraskuuhun 1672 maksua odoteltaessa.389  Iivana kuoli vuosien 1675–1679

○ ○ ○ ○ ○ ○

382 P. Bergenhemb P. Brahelle, Brahea 1.9.1668. RA Rydboholmssaml. vol. 4 / FR 212.
383 Brahea RO 5.12.1668 (kohta 2). KA c1 / ES 1197; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954,

223.
384 Brahea RO 30.5.1674. KA c1 / ES 1197; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 224.
385 ”Förtäckning på Borgerskapet i Brahea den 26 Februarij 1659”. RA Brahesaml. vol. 25 / FR

204; Piel. mk. 1661. RA GFK Räk. 1661: 124–125 / FR 312; H. Aalholm P. Brahelle, Brahea
27.9.1661. Tigerstedt 1880. 191 (n:o LXXIII).

386 Liite 8: tapaus XII. ”Förkiöp eller Landzkiöp”.
387 Brahea RO 20.1.1672. KA c1 / ES 1197. Porvarisoikeuksia hakenut ilomantsilainen oli

Maksima Toroskainen Koverosta, siis nykyisen Tuupovaaran alueelta. Hänkin kuului Ka-
jaanin-kauppaa käyneisiin. Ks. liite 3: Dåråskainen, Maxima.

388 Ks. Olli Remeksestä, entisestä Brahean kaupungin porvarista, Aimo Halilan kuvaus ”Porvari
vastoin tahtoaan”: Halila 1944, 23–29. Remes haudattiin Lieksaan 24.1.1692. SSS Piel.
kuoll. 1689–1810 / 55662.

389 Brahea RO 8.7.1672. KA c1 / ES 1197.
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välisenä aikana. Brahean raastuvanoikeudessa 15.2.1679 hänestä puhuttiin ”au-
tuaana” eli edesmenneenä.390  Kajaanissa Iivana kävi vielä vuonna 1675, jolloin
hän maksoi pikkutullina 3:24:– hopeataalaria tuomistaan 400 kyynärästä (238
m) palttinaa ja yhtä suuresta määrästä hurstia.391  Hänen leskensä mainitaan sit-
temmin samalla tilalla Jyrki Sapattisen kanssa.392

Toinen veljeksistä oli etunimeltään Riiko. Hänet mainitaan ensimmäisen ker-
ran maaliskuussa 1669, jolloin häntä sakotettiin 12 hopeamarkalla siitä, että hän
oli todistajien läsnä ollessa todennut porvari Matti Hulkkosen vaimon olleen
huora ennen avioliittoaan.393  Riiko oli kauppamies, kuten muutkin veljensä.
Ainakin vuonna 1683 hän oli käymässä kolmen lieksalaisen ja kahden vien-
suulaisen talonpojan kanssa Nevanlinnassa. Paluulastina heillä oli mukanaan
tupakkaa, jota sai sieltä edullisesti ja jolle oli alituinen kysyntä jo 1600-luvun
jälkipuoliskolla.394  Hänet ilmoitetaan omana savunaan vuonna 1686 ja vielä
vuoden 1696 savuluettelossa.395

Veljeksistä kolmas, Jyrki, kuului Iivana-veljensä tavoin Brahean porvareihin.
Siinä ominaisuudessa hän takasi erästä toista porvariksi pyrkinyttä tammikuus-
sa 1679.396  Iivana Sapattisen poismentyä Jyrki esiintyi veljensä kuolinpesän
edunvalvojana. Hän vaati ”autuaan” veljensä puolesta todistajien varmenta-
maan tililaskelmaan vedoten 72:28 kuparitaalaria porvari Erkki Puhakalta
Braheasta. Velkasummaa voi pitää suurena, sillä hyvinä vuosina tynnyri ruista
maksoi keskimäärin kuusi kuparitaalaria.397  Jyrki oli tavanomainen kävijä Ka-
jaanissa. Mennäkseen sinne hän teki kynttilänmessuna 1679 hevoskaupat Valti-
mon Haapajärven kylästä kotoisin olleen Paavo Suhosen kanssa. Hinta oli 66
kuparitaalaria ja Jyrki maksoi sen hauilla. Siitä huolimatta Suhonen ei lähettä-
nyt hevosta Jyrkille sovittuna aikana, vaan matkusti Ouluun. Jyrkin täytyi sen
vuoksi vuokrata itselleen viidellä kuparitaalarilla toinen hevonen matkustaak-
seen Kajaanin markkinoille.398  Jyrkillä oli kauppakontakteja myös Ouluun.
Helmikuussa 1686 hän peri oululaiselta porvarilta Anders Clemetssonilta Ka-
jaanissa neljä vuotta aikaisemmin antamaansa 80:16 kuparitaalarin suuruista
velkaa.399  Osan tavaroistaan Jyrki hankki Venäjältä. Kerran hänet pantiin siellä
rautoihin ja tuomittiin maksamaan 36 kuparitaalaria, jotka sitten ulosmitattiin
häneltä heti. Syyksi sanottiin se, että hän oli tapellut ”kolme vuotta aikaisem-
min” Repolan Tšolkasta kotoisin olleen talonpoika Tipoin kanssa Lieksassa.400

Aluksi Jyrki asui veljensä Tiitan kanssa yhteisellä tilalla, kunnes syksyllä 1687

○ ○ ○ ○ ○ ○

390 Brahea RO 15.2.1679, 4. KA c1 / ES 1197.
391 KA 9163: 565 / LT 1514.
392 Piel. arviol. 1686. KA 9751: 844 / LT 1363.
393 Brahea RO 17.3.1669. KA c1 / ES 1197.
394 Piel. tk. 21.–23.2.1683, 51v. KA gg2 / ES 1795; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954,

172.
395 Piel. arviol. 1686. KA 9751: 844 / LT 1363; Piel. savul. 1696. KA 9790: 1051 / LT 1339.
396 Brahea RO 11.1.1679, 1. KA c1 / ES 1197.
397 Brahea RO 15.2.1679, 4–5. KA c1 / ES 1197. Tililaskelma oli päivätty 24.5.1674.
398 Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1680, 4–5. KA tt2 / ES 2113.
399 Kaj. RO 5.2.1686, 1v. KA i1 / ES 1303.
400 Piel. tk. 10.–12.2.1687, 21v–22. KA gg6 / ES 1797.



262         R A J A K A U P A N  M O N E T  U L O T T U V U U D E T

hän muutti entiseen nimismies Matthias Carleniuksen ja tarkastaja Jacob Bois-
manin taloon.401  Hänet mainitaan vielä vuoden 1696 savuluettelossa.402

Veljeksistä neljäs oli Tiitta.403  Hänkin oli hyvän varallisuuden omaava muun
veljessarjan tavoin. Hän osti huomattavalla 500 kuparitaalarin suuruisella sum-
malla lukkari Heikki Heikinpoika Mannisen (Monnius) talon Lieksan kylästä ja
kaiken irtaimiston. Siitä huolimatta lukkari piti luvatta itsellään erinäistä ir-
taimistoa ja vei vielä teräsjousen Tiitan aitasta. Tiitta itse oli poissa ja vaimo
makasi lapsivuoteessa.404  Toinenkin oikeustapaus todistaa hänen varakkuudes-
taan. Tiitta joutui huomattavan omaisuusrikoksen uhriksi ollessaan itse käymäs-
sä Kajaanin talvimarkkinoilla 1682. Varas, nimeltään Sippo Suninpoika Pitkä-
nen, vei hänen aitastaan omaisuutta 465 kuparitaalarin edestä. Pääosa, 400
kuparitaalaria, oli venäläisinä tenkoina, mikä kertoo hänelläkin olleen intensii-
viset yhteydet rajan taakse.405  Hänen asuinpaikkanaan oli ilmeisesti veljesten
kotitalo Lieksan kylässä. Se sulautettiin syksyllä 1686 veronvuokraaja Enbergiä
varten perustettuun Lieksan hovileiriin. Tilalla mainitaan olleen peltoa kuusi
tynnyrinalaa eli tavanomaista enemmän.406  Tiitta jäi kuitenkin taloonsa väkival-
loin, eikä maksanut verojaankaan, kuten Enberg valitti talvikäräjillä 1688. Lo-
pulta Tiitta suostui muuttamaan toisaalle. Häntä ei mainita vuotta myöhemmin
niiden itsepintaisten joukossa, jotka eivät suostuneet jättämään maitaan.407  Vie-
lä vuonna 1690 Tiitta oli talollisena Lieksan kylässä.408

* * *

Kaikki Kajaaniin tavaroitaan tuoneet venäläiset eivät olleet varsinaisia kaup-
piaita, vaan joukossa oli tavallisia talonpoikia, jotka toivat lähinnä omia koti-
taloustuotteitaan myytäviksi – jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Heistä pari
esimerkkiä. Kajaanin kesämarkkinoilla 1654 kävi Riiko Nybläinen, joka toi
vain kaksi leiviskää (17 kg) haukia maksaen niistä kaksi hopeaäyriä tullia. Sen
pohjalta tavaroiden arvo on laskettavissa kahdeksi hopeataalariksi.409  Toinen
hyvin kuvaava esimerkkitapaus on talvelta 1673, jolloin Juuan Kajoosta saapu-
neen Kauro Tuonosen tavarat tullattiin. Hänellä oli mukanaan tyypillisiä maata-
lous- ja pyyntituotteita: kaksi tynnyriä ruista ja yksi kiihtelys (40 kpl) oravan-
nahkoja. Rukiin arvo oli 5:21:2 hopeataalaria ja pienten turkisten 1:21:2.410

○ ○ ○ ○ ○ ○

401 Piel. tk. 5.–10.3.1688, 72v–73. KA gg7 / ES 1798.
402 Piel. savul. 1696. KA 9790: 1051 / LT 1339.
403 Tiitta linkittyy lähteissä selvästi Riiko Sapattiseen: ”hans brodher Rigo”ja ”Titta Sabbatj

med sin bror Rijgo”. Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1680, 23–24. KA tt2 / ES 2113; Piel. tk. 22.–
23.2.1684, 35v–36. KA gg3 / ES 1796.

404 Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1680, 23–24. KA tt2 / ES 2113.
405 Piel. tk. 11.2. ja 13.2. 1682, 264v–265. KA gg2 / ES 1796; Piel. tk. 22.–23.2.1684, 34–40v.

KA gg3 / ES 1796.
406 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 254.
407 Piel. tk. 4.–8.3.1689, 74v. KA gg8 / ES 1798.
408 Piel. kylvö- ja satol. 1690. KA 9766: 1167v / ES 2687.
409 Liite 2: Nybläinen, Rickå; Kaj. tullil. kesämarkk. 24.–27.6.1654. RA Rydboholmssaml. vol.

17 / FR 214.
410 Liite 3: Tuonoinen, Kauroj; KA 9160: 713 / LT 1511.
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Toisessa ääripäässä olivat ammattimaiset kauppiaat, jotka erottuvat niin
tavaramääriensä kuin valikoimiensa puolesta lähinnä omia kotitaloustuotteitaan
kaupitelleista talonpojista. Erinomainen esimerkki suuren luokan kauppaa käy-
neistä on Brahean porvari Matti Hulkkonen, joka toi Kajaanin talvimarkkinoille
1679 todella suuren ja arvokkaan kuorman. Hän maksoi siitä tullia 9:18:5 ho-
peataalaria eli todella huomattavan summan. Määrä onkin yksi suurimmista,
mikä mainitaan Kajaanin pikkutulliluetteloissa. Ainoastaan yhden Venäjän puo-
lelta tulleen kauppiaan kuorma ilmoitetaan tullimäärältään vielä suuremmaksi.
Hulkkosen kuorman arvo oli 306:26:4 hopeataalaria. Kuvan sen todellisesta ar-
vosta saa, jos summan suhteuttaa vaikkapa ruistynnyrin arvoon, joka oli samaan
aikaan 2:26:4 hopeataalaria. Hulkkosen kuorma koostui niin kalastus-, karja-
talous- ja maanviljelystuotteista kuin kankaistakin:411

120 leiviskää (1 020 kg) haukia
600 kyynärää (356 m) palttinaa
500 kyynärää (297 m) hurstia
3 leiviskää (26 kg) voita
4 leiviskää (34 kg) talia
2 tynnyriä (293 l) ruista.

* * *

Kajaanin kaupungin pikkutulliluettelot tarjoavat lajissaan harvinaisen pitkän
viidentoista luettelon lähdesarjan. Esimerkiksi Oulusta on säilynyt pikkutulli-
tietoa vain parin kuukauden osalta. Pikkutulliluettelot ovat suora kurkitusaukko
siitä, mitä kaupunkiin tuotiin myytäväksi tai vaihdettavaksi. Ne mahdollistavat
kauppatavaralajien ja niiden tuojien monipuolisen tarkastelun. Lain ja asetusten
puitteissa kaupankäynti oli sidottu kaupunkien toreille ja markkinoille. Pikku-
tullin maksuvelvollisuus koski kaikkia kaupunkiin tavaraa tuoneita, myös rajan
takaa tulleita venäläiskauppiaitakin.

1650-luvun aikana venäläiskauppiaita kävi Kajaanissa yllättävän vähän. Vii-
dessä säilyneessä pikkutulliluettelossa heitä mainitaan vain 42. Syitä venäläis-
kauppiaiden vähäiseen määrään mainittuna aikana on useita. Kajaani oli vasta
äskettäin perustettu. Siten se oli porvaristoltaan ja pääomiltaan hyvin vaatima-
ton, nuori sisämaan pikkukaupunki. Oulu, jonka markkinoille venäläiskauppa
oli keskitetty vuonna 1645, veti luultavasti pääosan Ruotsin puolelle tulleista

○ ○ ○ ○ ○ ○

411 KA 9176: 549v / LT 1521. Hulkkonen oli Brahean porvari, eikä kainuulainen talonpoi-
kaiskauppias. Vrt. Keränen 1986, 565 ja 576. Mutta siitä, mistä hän alunperin oli kotoisin, ei
ole täyttä varmuutta. Hänet mainitaan Brahean raastuvanoikeudessa jo 19.4.1669 erään
Sippo Heinosen takuumiehenä tätä kaupungin porvariksi otettaessa. Brahea RO 19.4.1669.
KA c1 / ES 1197. Suku (myös nimellä Hulkko) mainitaan Rautavaaran Tiilikassa jo vuonna
1648. Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, liite 3 (”vv. 1618–51 tulleet”). Toisaalta hän
saattoi olla lähtöisin Suomussalmen Vuokista tai Kiannalta, joissa asui Hulkkosia pitkin
1600-lukua. Läntinen 1999, 84. Erästä Matti Hulkkosta syytettiin Kajaanin raastuvassa
17.11.1659 maakaupan harjoittamisesta. Hänet mainitaan Kajaanin kaupungin asukkaana v.
1662. Liite 8: tapaus I; Manninen 1981, 36. Voi siis olla, että Matti Hulkkonen kulkeutui
Brahean porvariksi Kainuun yläosasta Kajaanin välityksellä.
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venäläisistä. Siihen viittaa sekin, että suurimmalla osalla Kajaanissa käyneistä
maksetun pikkutullin määrä jäi jokseenkin vähäiseksi. ’Parhaat palat’ tavaroista
menivät todennäköisesti Ouluun. Kajaaniin tuli lähinnä vähäisiä tavaraeriä niin
määrältään kuin arvoltaankin. Ajanjakson lopulla on muistettava myös kauppa-
kontaktien katkeaminen vuosien 1656–1658 sodan seurauksena. Meni oma ai-
kansa ennen kuin suhteet ja kanssakäyminen normalisoituivat uudelleen.

1670-luvun aikana kävijämäärät ja pikkutullitulot alkoivat kasvaa Kajaanis-
sa. Aluksi Raahen, Kajaanin vapaaherrakunnan toisen tärkeän kaupungin, pik-
kutullitulot olivat vielä aivan omaa luokkaansa. Vuosikymmenen loppua kohti
Kajaani alkoi kuitenkin kuroa etumatkaa kiinni. Sen vetonaulana oli varsinkin
talvimarkkinat. Luultavasti 1600-luvun viimeiset vuosikymmenet, joilta ei ole
säilynyt pikkutulliluetteloita, olivat kaupankäynnin kulta-aikaa Kajaanissa. Ta-
varoiden tuonti oli jo 1670-luvun aikana selvässä kasvussa määrällisesti ja laa-
dullisesti mitattuna. Venäläiskaupan kasvua Kajaanissa ruokki myös vuoden
1664 valtiopäiväpäätös, jolla rajan takaa tulleita ohjattiin Ouluun ja takaisin ni-
menomaan Kajaanin kautta. Siitä miten venäläiskaupan vapauttanut päätös
vuonna 1680 vaikutti, ei ole tietoa. Todennäköisesti Kajaani oli jo vakiinnutta-
nut asemansa siinä määrin vakaaksi, ettei tilanne muuttunut enää huonompaan
suuntaan. Kajaani sai nauttia erinomaisesta sijainnistaan keskellä venäläisten
tärkeätä kulkuväylää.

Valitettavasti vain harvojen venäläiskauppiaiden kohdalla on selvillä se, mis-
tä he tulivat. Joitakin johtopäätöksiä on silti muodostettavissa. Huomattava osa
heistä oli lähtöisin Käkisalmen pohjoisesta läänistä, siis Ruotsin omalta alueel-
ta, Brahean, Ilomantsin, Liperin ja Pielisjärven ortodoksien parista. He toteutti-
vat traditionaalista elinkeinoaan – aktiivista ja laaja-alaista kaupankäyntiä. Ra-
jan takaa Vienasta tai Aunuksen pohjoisosasta on vain harvoja merkintöjä, mut-
ta sitä vastoin Vienan Kemistä paljon. Myös muut lähteet tukevat kuvaa Vienan-
meren rannikon kauppiaiden säännöllisistä käynneistä Kajaanissa. He olivat
yksi keskeinen lenkki siinä välitysketjussa, joka alkoi Länsi-Euroopasta ja kulki
Pohjoisen Jäämeren kautta Luoteis-Venäjälle Arkangeliin, Vienan Kemiin ja
viimeksi Ruotsin puolelle. Kajaanin-kävijöiden joukossa oli ammattimaisten
kauppiaiden lisäksi myös tavallisia talonpoikia, jotka toivat lähinnä omia koti-
taloustuotteitaan myytäviksi. Moni Venäjän puolelta tai Käkisalmen läänistä
tulleista venäläiskauppiaista kävi Kajaanissa säännöllisesti, muutamat jopa
kaksi tai kolme kertaa vuodessa.

Yhdeksän tavararyhmää

Kuvio 8 Kajaaniin tuoduista tavararyhmistä on luotu viidentoista vuosilta
1654–1657, 1672–1673, 1675 ja 1677–1680 säilyneen pikkutulliluettelon poh-
jalta. Tavarat on jaoteltu tuotantotapansa tai laatunsa mukaan yhdeksään pää-
ryhmään, nimittäin maanviljelys-, kalastus-, metsästys- ja karjataloustuottei-
siin, kankaisiin, käsityötuotteisiin, mausteisiin, hedelmiin ja muihin. Jako nou-
dattaa sellaisenaan Jorma Keräsen Kainuun historian I osassa (1986) käyttämää
tapaa, jolla hän tarkasteli Kajaanin talvi- ja kesämarkkinoille 1675 tuotuja tava-
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roita.412  Samantyyppistä tarkastelutapaa käytti pienin eroavuuksin myös Matti
Huurre kuvatessaan pikkutulliluetteloiden pohjalta Raahessa 1670-luvulla käy-
tyä kauppaa.413  Tarkemmat tiedot kutakin tavararyhmää tuoneiden lukumääris-
tä on esitetty liitteessä 5. Tarkastelu etenee siten, että ensimmäiseen sarakkee-
seen on merkitty pikkutulliluettelo, jonka puitteissa tuontia katsotaan. Toisena
ja kolmantena on kutakin tavararyhmää tuoneiden ’ruotsien’414  (Ruotsin evan-
kelis-luterilaiset alamaiset) ja ’venäläisten’ (Venäjältä tulleet ja Käkisalmen lää-
nin karjalaiset) lukumäärä omissa sarakkeissaan. Viimeisenä on tavararyhmää
tuoneiden kokonaismäärä toisen ja kolmannen kohdan pohjalta yhteenlaskettuna.

Tässä yhteydessä on syytä mainita neljä Aarno Vartiaisen tekemää poikki-
leikkausta, joissa kuvataan kokonaistuontia Kajaaniin sekä talvi- ja kesämark-
kinoilla 1655 että talvella ja kesällä 1675.415  Hänen tuloksensa tavaroiden tuo-
jista ja määristä ovat pääosin yhteneviä tässä väitöskirjassa esitettyjen tietojen
kanssa. Joitakin pieniä eroja kuitenkin esiintyy. Yhtenä esimerkkinä voi nostaa
esiin rukiin tuonnin talvimarkkinoiden 1655 aikana. Vartiaisen mukaan tuojia
oli 204 ja määrä yhteensä 515 1/3 tynnyriä.416  Sitä vastoin tässä työssä tuloksek-
si on saatu 203 tuojaa ja 506 1/3 tynnyriä. Samoilta markkinoilta Vartiainen ei
mainitse lainkaan hampun tuontia, kun sitä tosiasiassa oli 0,5 leiviskän ver-
ran.417  Mateiden (Lackar) osalta hänellä on selvä kömmähdys, sillä hän on mer-
kinnyt ne virheellisesti lakoiksi. Virhe toistuu vielä kesämarkkinoiden 1655
osalta.418  Alkuvuoden 1675 kattavassa luettelossa ei mainita lainkaan soopelin-
nahkoja, niin kuin Vartiainen väittää, vaan soopelinhäntiä, jotka hänkin on huo-
mioinut luvuissaan.419  Erot tämän työn ja Vartiaisen esityksen välillä ovat kui-
tenkin pieniä, eivätkä kokonaiskuvan pääpiirteet muutu niistä miksikään.

Selvästi suurin tavararyhmä Kajaanissa olivat kalastustuotteet (n=2 103 tuo-
jaa), ja niiden tuonti oli pääasiassa ’ruotsien’ varassa. Absoluuttisena lukuna il-
maistuna heidän osuutensa oli 1 943 tuojaa (92 %). Vain pieni osa, 160 (8 %), jäi
siten venäläiskauppiaiden tuonnin varaan. Vuosittaista vaihtelua näyttää kuiten-
kin esiintyneen. Esimerkiksi alkuvuodesta 1675 venäläisten osuus kalastus-
tuotteiden tuonnista kohosi 17 %:iin, kun 20 venäläiskauppiasta toi haukia

○ ○ ○ ○ ○ ○

412 Keränen 1986, 572–573.
413 Huurre 1962, 22 ja taulukot III, IX ja X. Huurteen jaottelu eri tavararyhmiin poikkeaa mm.

sikäli, että hänellä on omana ryhmänään terva, jota Kajaanin pikkutulliluetteloissa ei mainita
lainkaan. Tavararyhmiä hänellä on kaikkiaan seitsemän. Yhtenä niistä on ”kehruutuotteet,
kankaat”, joihin on laskettu kuuluviksi pellava ja hamppu, jotka tässä työssä on luettu otsak-
keen ”maanviljelystuotteet” alle. Venäläiskauppiaiden tuomia hedelmiä ja mausteita Huurre
ei ole jäsentänyt omiksi ryhmikseen, vaan on sijoittanut ne kohtaan ”sekalaiset tuotteet”.

414 Vielä autonomian aikanakin vienalaiset kutsuivat Suomen suuriruhtinaskunnan aluetta
”Ruotsiksi” ja sen asukkaita ”ruotšeiksi”, joskus myös ”ruottšilaisiksi”. Pöllä 1995, 210.

415 Vartiainen 1980, 309–310 (talvimarkkinat 2.–5.2.1655), 310 (kesämarkkinat 1655), 311–
312 (talvitulliluettelo 1675) ja 312–313 (kesätulliluettelo 1675). Kahta viimeksi mainittua
Jorma Keränen on käyttänyt Kainuun historian I osassa (ks. Keränen 1986, 572–573).

416 Vartiainen 1980, 309.
417 0,5 leiviskää hamppua tuonut oli Antti Matinpoika (Anders Madtsson), jonka Vartiainen it-

sekin mainitsee toisaalla. Ks. Vartiainen 1980, 463 (liite IV).
418 Vartiainen 1980, 309 ja 310.
419 KA 9163: 564 (Michifar Petroff) / LT 1514; Vartiainen 1980, 312.
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myytäviksi. Vuonna 1677 mainitaan 24 venäläiskauppiaalla kuormassaan hau-
kia. Heidän osuutensa kalastustuotteiden tuonnista jäi silti vain 12 %:iin. ’Ruot-
sien’ harjoittama tuonti oli suhteessa vielä suurempaa, vaikka noin vajaalla puo-
lella (42 %) venäläiskauppiaista olikin tavaroiden joukossa kalaa. Mainitun
vuoden aikana ’venäläisiä’ kävi yhteensä 57.

Maanviljelystuotteet (n=1 839) muodostivat tuontikertojensa mukaan mitattu-
na  toiseksi suurimman tavararyhmän. Siinäkin ’ruotsit’ olivat dominoivassa ase-
massa (n=1 610, 88 %). Vaikka venäläiskauppiaiden osuus ei noussut miten-
kään merkittäväksi (n=229, 12 %), niin kahden maanviljelystuotteen, pellavan
ja hampun, kohdalla heidän tuontinsa oli huomattavaa ja jopa erityisen tär-
keääkin. Esimerkiksi talvella 1656 he toimittivat kaiken hampun Kajaaniin. Sitä
tuoneita oli viisi ja määrä kipusi yhteensä 54 leiviskään (459 kg). Talvella 1672
hampusta yli puolet oli venäläiskauppiaiden tuomaa ja pellava lähes kokonaan.

Kolmanneksi suurimman tavararyhmän muodostivat karjataloustuotteet
(n=1 191). Niidenkin tuonti oli lähinnä ’ruotsien’ varassa (n=1 051, 88 %).
Merkille pantavaa on, etteivät venäläiskauppiaat tuoneet karjataloustuotteita ol-
lenkaan 1650-luvulla. 1670-luvulla he toivat lähinnä talia.

Neljänneksi suurin tavararyhmä (n=653) olivat metsästyksen tuotteet. Myös
ne olivat selvästi ’ruotsien’ tuonnin varassa (n=590, 90 %). Venäläiskauppiaista
lähinnä Käkisalmen läänin karjalaiset toivat turkiksia – muun muassa oravan-
nahkoja – Kajaaniin myytäviksi. Rajan takaa tulleet venäjänkarjalaiset toivat
lähinnä eksoottisia ja kalliita turkiksia, kuten soopelin- ja sudennahkoja, luulta-
vasti lähinnä ylempien sosiaaliryhmien tarpeita silmällä pitäen. On myös muis-

KUVIO 8. Tavararyhmät tuojiensa mukaan tarkasteltuina vuosina 1654–1657
ja 1672–1680.

Lähteet: liitteessä 5 mainitut pikkutulliluettelot.
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tettava, että venäläiskauppiaat lähinnä ostivat ja veivät turkiksia Venäjälle
välittääkseen ne sieltä eteenpäin. Vuodelta 1739 olevan tiedon mukaan venäläi-
set hankkivat turkiksia Kuusamoa ja Kemin ja Tornion Lappia myöten suksilla
liikkuen. He käyttivät myymistään venäläisistä tavaroista saamansa rahat tur-
kiksien ostoon. Yksittäinen mies pystyi kantamaan niitä selässään jopa 200–300
riksin arvosta.420

Järjestyksessä viidennen ryhmän muodostivat kankaat (n=521). Toisin kuin
muut edellä kuvatut tavararyhmät, tekstiilien tuonti ja myynti oli selvästi venä-
läiskauppiaiden käsissä (n=378, 73 %). Esimerkiksi kesämarkkinoilla 1654 kai-
kesta kankaiden tuonnista vastasi kuusitoista paikalle tullutta venäläiskaup-
piasta. 1670-luvun osalta on kuitenkin havaittavissa, että tavanomaisia kangas-
laatuja, esimerkiksi hurstia ja palttinaa, alkoi olla myös ’ruotsien’ tuomissa ta-
varoissa. Kuudentena ryhmänä olivat mausteet (n=261). Myös niiden tuonti oli
venäläisten ominta alaa (n=155, 59 %). Tieto ei ole erityisen yllättävä, sillä kes-
keisin mauste- ja säilöntäaine, suola, tuotiin Vienanmeren rannikon varnitsoista.
Silti ’ruotsien’ osuus (41 %) mausteiden tuonnissa on yllättävän suuri ja joskus
jopa dominoiva, kuten talvimarkkinoilla 1655. Silloin Kajaaniin tuotiin yhteen-
sä 266,75 leiviskää (2 267 kg) suolaa. Tuojista neljätoista oli ’ruotseja’ ja vain
yksi ’venäläinen’. Vasta vuosina 1677–1680 Kajaanin maustekauppa oli selväs-
ti venäläiskauppiaiden käsissä.

Seitsemänneksi suurin tavararyhmä (n=105) oli ”muut” pitäen sisällään niin
nautintoaineita kuin paperiakin. Oluen, paloviinan ja tupakan tuonti oli
’ruotsien’ käsissä (n=96, 91 %). Nautintoaineiden osuus tavararyhmässä oli yli-
päätään suuri. Niitä tuotiin eniten 1650-luvulla ja tuonnista vastasivat yksin-
omaan ’ruotsit’. Paperi tulee mukaan vasta 1670-luvun puolivälissä venäläis-
kauppiaiden välitystoiminnan ansiosta. Toiseksi viimeisenä tai kahdeksantena
tavararyhmänä olivat käsityötuotteet (n=88), jotka käsittivät sekalaisen joukon
tavaraa alkaen hevosenohjaksista ja päättyen viikatteisiin. Venäläiskauppiaiden
panos oli niiden tuonnin osalta hallitseva (n=57, 65 %). Viimeisenä olivat hedel-
mät (n=21) tuontikerroiltaan ja -määriltään vähäisenä ryhmänä. Niiden tuontia
ei mainita ollenkaan vielä 1650-luvulla, mutta myöhemmin se oli täysin venä-
läisten käsissä.

Keskeisiä tuotteita tavaravirroissa

Kunkin tavarapääryhmän sisältämät tuotteet on esitetty liitteessä 6, jossa ensim-
mäiseen sarakkeeseen on merkitty tavaralajin nimi. Toisessa ja kolmannessa
sarakkeessa on niin tavaran suurin kuin pienin yhteenlaskettu kappale-, paino-
tai pituusmäärä (tavaralaadusta riippuen), kun tuontimääriä on verrattu jokaisen
säilyneen pikkutulliluettelon kesken. Saadut pienimmät/suurimmat määrät on
ilmaistu suluissa nykyistä mittajärjestelmää vastaavina. Samoissa sarakkeissa

○ ○ ○ ○ ○ ○

420 Kajaanin linnan päällikkö D. von Troliin Pohjanmaan läänin maaherralle, Kajaani 21.2.1739
(oikeaksi todistettu jäljennös). OMA Kajaanin kaupunki, RO ja maistraatti, Kajaanin linnaa
koskevia asiakirjoja 1728–1758 (IHa:3), 531.
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on kuvattu viimeisenä se, missä suhteessa tavaran tuonti tapahtui: ensiksi ’ruot-
sit’ (Ruotsin evankelis-luterilaiset alamaiset) ja sitten ’venäläiset’ (Venäjältä tul-
leet ja Käkisalmen läänin karjalaiset) vinoviivalla toisistaan erotettuina. Neljän-
nessä sarakkeessa on puolestaan se, kuinka monessa pikkutulliluettelossa tava-
ralaji mainitaan.

Maanviljelystuotteista tuotiin selvästi kaikkein useimmin ja määrällisesti eni-
ten ruista. Ehdoton huippu rukiin tuonnissa oli talvimarkkinoilla 1655, jolloin
sitä tullattiin huikeat 506,3 tynnyriä421  (74 224 l). Runsaasta tarjonnasta seurasi-
kin, että ruistynnyrin hinta laski silloin 4:8 kuparitaalariin, kun keskihinta oli ta-
vallisesti kuusi kuparitaalaria tai vähän enemmän.422  Pääosan siitä toivat
’ruotsit’ (n=193), mutta oli ruista myös muutamilla ’venäläisillä’ (n=10). Ruista
ei mainita ollenkaan kesällä 1672 eikä samoin 1673, mutta kaikissa muissa
tulliluetteloissa kylläkin. Viljantuonti keskittyi pääsääntöisesti talveen vuoden
ensimmäisiin kuukausiin, sillä sato oli käytettävissä vasta silloin syksyllä suori-
tetun elonleikkuun ja viljanpuinnin jälkeen. Toisaalta kuljettaminen oli myös
helpompaa talvella rekikelien aikana. Kesämarkkinoille liikeni vain se, mikä ei
ollut mennyt syötäväksi ja siemeneksi talven ja kevään mittaan.423

1650-luvulla ruistynnyristä perittiin pikkutullina –:2:12 hopeataalaria. Sen
pohjalta tynnyrin arvoksi tuli 2:16:– hopeataalaria (6:8:– kuparitaalaria).424

Vastaavasti 1670-luvulla ruistynnyristä kannettiin –:2:5 hopeataalaria tullina,
joten tynnyrin arvo oli silloin 2:26:4 hopeataalaria (8:16:– kuparitaalaria). Sa-
maan aikaan rukiista kannettu pikkutulli oli täysin samansuuruinen Raahessa-
kin, mikä myös osaltaan viittaa yhteisen tullitaksan olemassaoloon läänityksen
kaupungeissa.425  Huurteen mukaan pikkutulli vastasi jokseenkin 1/32 rukiin
hinnasta, sillä 1670-luvulla Oulussa maksettiin ruistynnyristä normaalisti 7–10
kuparitaalaria eli 2 taalaria 10 2/3 äyriä – 2 taalaria 21 1/3 äyriä hopeassa, eikä
hintojen vaihtelu näytä heijastuneen tullimaksun määrään.426  Kainuussa ja Pie-
lisen Karjalassa ruistynnyrin hinta vaihteli huomattavasti kulloisestakin vuo-
dentulosta riippuen, kuten seuraavat tiedot osoittavat.427  Hinta nousi sitä mukaa,

○ ○ ○ ○ ○ ○

421 Tynnyri viljaa = 32 kappaa ja kappa = 4,6 l. Siten tynnyri veti 146,6 l. Jansson 1950, 34 ja
94–95.

422 Vartiainen 1980, 250.
423 Keränen 1986, 574.
424 Vuosina 1644–1664 taalarien arvosuhde oli seuraavasti: 1 hopeataalari (d sm) = 2,5 kupari-

taalaria (d km). Vuosina 1665–1776 1 hopeataalari = 3 kuparitaalaria. Lagerqvist–Nathorst-
Böös 1988, 70, 72; Vänskä 1998, 375 (Liite 2).

425 Huurre 1962, 6 ja 34.
426 Viljanhinnassa tapahtuneesta vuosittaisesta vaihtelusta enemmän Virkkunen 1953, 234–

235. Katajala mainitsee, että Käkisalmen läänissä käytettiin vuonna 1683 rukiin laskennalli-
sena arvona 2:8:– hopeataalaria eli 6:24:– kuparitaalaria. Ruistynnyrin hinta määriteltiin sen
mukaan mm. veronkannossa. Käypä markkina-arvo oli kuitenkin korkeampi. Katajala
1994(b), 121 (nootti 204).

427 H. Corte P. Brahelle, Raahe 25.2.1653. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; Kamreeri N.
Canickin laatima luettelo hopmanni Z. Palmbaumin takavarikoimista tavaroista. Esitetty
Kajaanissa 9.2.1659 pidetyssä tutkinnassa. RA StA Kaj. / FR 626; Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1.
1680, 10. KA tt2 / ES 2113; Piel. tk. 10.–12.2.1687, 25. KA gg6 / ES 1797; Smo tk.
4.2.1688, 93. KA rr25 / ES 2037; Piel. tk. 10.–15.3.1702, 68. KA gg21 / ES 1801; Kaj. RO
3.7.1705. KA i1 / ES 1303; Pmo tk. 1.2.1709–, 272. KA rr46 / ES 2046; Smo ksk. 14.–
16.8.1711, 724–725. KA rr48 / ES 2047.
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mitä useampi katovuosi seurasi toinen toistaan. Kalliimmillaan ruistynnyri oli
yli 20 kuparitaalaria suurten kuolovuosien aikana 1697 ja sittemmin vuonna
1710, jolloin kumuloituivat niin sota-aika kuin epätavallisen huonot kasvu-
olosuhteet vuosikymmenen puolivälistä lähtien.

Kajaani helmikuu 1653: 9 kuparitaalaria / tynnyri viljaa (ilmeisesti ruista)
Kajaani helmikuu 1659: 2:8 hopeataalaria (5:20 kuparitaalaria) / tynnyri
Pielisjärvi tammikuu 1680 ja helmikuu 1687: 9 kuparitaalaria / tynnyri viljaa
(ilmeisesti ruista)
Sotkamo helmikuu 1688: 10 kuparitaalaria / tynnyri
Pielisjärvi vuonna 1697: 24 kuparitaalaria / tynnyri
Kajaani talvimarkkinat 1705 ja talvi 1704/1705 ylipäätään: 6 kuparitaalaria /
tynnyri
Paltamo helmikuu 1709: 8 kuparitaalaria / tynnyri
Kainuu maaliskuu 1710: 28 kuparitaalaria / tynnyri (ohra 24 kuparitaalaria /
tynnyri).
Katovuodet näkyivät eritoten vähävaraisten viljantuonnissa, sillä heillä ei

useinkaan ollut suuria määriä varastossaan edeltäviltä hyviltä vuosilta. Hyvänä
esimerkkinä on talvi 1672, jolloin Kajaanissa tullattiin vain 79:15 tynnyriä
(11 650 l), vaikka edellisenä vuonna kerrottiin saadun hyvän sadon. Tuojina oli
vain 64 ’ruotsia’. Mutta kuten Paltamon ja Sotkamon vouti Isak Hansson totesi,
”monet melko köyhät” eivät vielä olleet täysin toipuneet edellisestä kato-
vuodesta, jolla hän tarkoitti luultavasti vuoden 1669 pahaa katoa (”Laurin halla-
vuosi”), joka oli yksi ankarimmista kyseessä olevalla vuosisadalla.428  Seuraava-
na talvena (1673) oli rukiin tuonnissa havaittavissa jo pientä nousua: 135:5 tyn-
nyriä (19 814 l) 92 ’ruotsin’ ja 5 ’venäläisen’ tuomina. Sitäkin voi pitää poik-
keuksellisen pienenä määränä. Ainakin Kainuussa oli koettu elokuun 26. ja 27.
päivän välisenä yönä 1672 kova yöhalla, joka turmeli suurimman osan rukiista
ja ohrasta.429

Hamppu oli toinen keskeinen maanviljelystuote, jota tuotiin usein myytäväk-
si. Sitä näyttää olleenkin melkein aina tarjolla Kajaanissa. Hamppua ei mainita
vain kolmessa pikkutulliluettelossa viidestätoista. Sitä, kuten pellavaakin, käy-
tettiin raaka-aineena kalastusvälineiden, esimerkiksi verkkojen ja nuottien, ku-
tomisessa sekä vaatteiden valmistuksessa. Hamppua tarvittiin myös köysien
materiaaliksi.430  Sitä todennäköisesti välitettiinkin suuret määrät Kajaanin kaut-
ta Pohjanlahden kaupunkeihin köysiin ja purjeisiin laivanrakennusta ja -varus-
telua varten. Hampun saannin kannalta oli suuri merkitys rajan takaa Venäjältä
tapahtuneella tuonnilla.431  Vuonna 1678 sitä tullattiin Kajaanissa 171,5 leivis-
kää (1 458 kg). Tuonti jakaantui silloin lähes puoliksi ’ruotsien’ ja ’venäläisten’
kesken (13 ’ruotsia’ [ru ] / 17 ’venäläistä’ [ve]). Hamppuleiviskästä perittiin tul-
lina yksi hopeaäyri, jonka mukaan leiviskän arvoksi tuli 32 hopeäyriä eli yksi

○ ○ ○ ○ ○ ○

428 I. Hansson (Sinius) P. Brahelle, Kajaani 8.5.1672. RA Rydboholmssaml. vol. 6 / FR 213.
429 I. Hansson (Sinius) P. Brahelle, Kajaani 2.10.1672. RA Rydboholmssaml. vol. 6 / FR 213.
430 Virrankoski 1973, 414.
431 Hampun tuotantoalueista Venäjällä ks. Attman 1944, liite 2.
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hopeataalari.432  Raahessa hampun pikkutulli oli samansuuruinen kuin Kajaa-
nissakin, mikä osaltaan vahvistaa kuvaa yhteisen tullitaksan olemassaolosta
läänityksen kaupungeissa.433

Joskus venäläiset toivat hamppua hyvinkin huomattavia määriä. Vuonna
1700 venäläinen Akimpi Abraminpoika ilmoitti Kajaanin tullissa 16 leiviskää
(136 kg) hamppua. ”Syökärin”434  epäilykset kuitenkin heräsivät, ja hän löysi
vielä 13 nippua lisää. Kun jokaiseen nippuun meni 16 naulaa (n. 7 kg), oli kyse
jo melkoisesta tullikavallusyrityksestä (88 kg). Takavarikon jälkeen venäläinen
pahensi tilannettaan entisestään kutsumalla syökäriä varkaaksi. Tapaus siirret-
tiin kaupungin aksiisioikeuden käsiteltäväksi, mutta sen saamasta päätöksestä
ole tietoa pöytäkirjojen puuttumisen vuoksi.435

Maataloustuotteista on mainittava vielä pellava, jota tosin tuotiin pienempiä
määriä kuin hamppua. Jos pellavan tuontia tarkastellaan viidentoista säilyneen
pikkutulliluettelon puitteissa, niin sitä oli eniten tarjolla alkuvuodesta 1675, ni-
mittäin 25 leiviskää 5 naulaa (215 kg). Tuojina oli sekä ’ruotseja’ että ’venäläi-
siä’ (8 ru / 9 ve). Vähäisessä määrin pellavaa tuotiin myös rohtimattomana, kuten
liitteestä 6 ilmenee. Hamppuun verrattuna pellava oli selvästi harvinaisempaa ja
myös kalliimpaa. Talvella 1673 pellavaleiviskästä perittiin tullina 1 4/6 ho-
peaäyriä ja saman vuosikymmenen loppupuolella jopa 3 hopeaäyriä. Siten tul-
lin mukainen arvo vaihteli 1:21:2 hopeataalarista 3 hopeataalariin. Myös Raa-
hessa pellavan pikkutulli oli samansuuruinen kuin Kajaanissa 1670-luvulla.436

Hauet pikkutulliluetteloissa

Haukien ehdotonta asemaa kalastustuotteiden ykkösartikkelina kuvaa hyvin se,
että niitä on kirjattu jokaiseen säilyneeseen Kajaanin pikkutulliluetteloon. Hau-
et olivat merkittävä kauppatavara sekä Kainuun että Pielisen Karjalan talonpo-
jille. Keräsen mukaan kainuulaistalonpoikien omista kotitaloustuotteista arvol-
taan selvästi suurin ryhmä olivat juuri hauet.437  Myös Pielisen Karjalassa hauil-
la oli perinteisesti keskeinen asema talonpoikaistaloudessa, sillä vuosina 1618–
1650 alueen asukkaat maksoivat luontaisveronsa yksinomaan kapahaukina.438

Suurin määrä haukia tuotiin vuonna 1677, jolloin niitä tullattiin 2 734 leiviskää
18 naulaa (23 247 kg). Tuonti jakaantui silloin siten, että ’ruotsien’ osuus oli
179 (88 %) ja ’venäläisten’ 24 (12 %). Määrä oli valtava, mutta ei mitenkään
poikkeuksellinen, kuten saman vuosikymmenen lopulta olevat tiedot osoittavat:
1679 2 629,5 leiviskää (22 351 kg) 147 ’ruotsia’ (87 %) / 22 ’venäläistä’  (13 %)

1680 2 566 leiviskää (21 811 kg) 146 ’ruotsia’ (88,5 %) / 19 ’venäläistä’ (11,5 %).

○ ○ ○ ○ ○ ○

432 Vartiainen 1980, 302 ja 304 (kesätulli 1654 ja talvitulli 1675).
433 Huurre 1962, 52–53. Raaheen tuotiin hamppua mm. Liperistä Käkisalmen pohjoisesta

läänistä ajoittain hyvinkin suuria määriä. Voi olla, että kyse oli Venäjältä lähtöisin olleen
hampun välityskaupasta.

434 Alempi tullivirkamies, ’tullinuuskija’.
435 Kaj. RO 19.3.1700. KA i1 / ES 1303.
436 Huurre 1962, 51–52. Pellavan tuotantoalueista Venäjällä ks. Attman 1944, liite 1.
437 Keränen 1986, 574.
438 Saloheimo 1976, 243 ja 380 (taulukko 13).
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Tulli pysyi samana 1650-luvulta 1670-luvulle. Haukileiviskästä perittiin yksi
hopeaäyri, ja määrä oli sama niin sisämaassa Kajaanissa kuin rannikolla Raahes-
sa. Sen mukaan hinnaksi tuli yksi hopeataalari (2,5–3 kuparitaalaria).439  Pikku-
tullituotoltaan ne olivat selvästi suurin ryhmä niin 1650-luvulla kuin pari vuosi-
kymmentä myöhemminkin, kuten Vartiaisen eri tavaralajien tuottoa kuvaavat
luvut osoittavat.440  Kaupankäynnissä haukileiviskän hinta saattoi olla vähän
pienempikin (1:28–2 kuparitaalaria), kuten muutamat tuomiokirjoissa olevat
tapaukset osoittavat.441  Talvimarkkinoilla 1653 haukileiviskän hinnan kerro-
taan olleen kuusi markkaa (48 äyriä = 1:16 taalaria).442  Myös Oulussa haukilei-
viskästä pyydettiin 1600-luvun lopulla yhdestä kahteen kuparitaalaria.443  Suu-
rin osa lienee ollut keväällä ja kesällä kuivattua kapakalaa, jota tosin mainitaan
myös omana tavararyhmänään muutamissa 1670-luvun pikkutulliluettelois-
sa.444  Suurin yksittäinen haukierä tullattiin 2.2.1680, jolloin porvari Matti Hulk-
konen Braheasta toi muun muassa 143 leiviskää (1 216 kg) haukia. Tulli oli
4:15:– hopeataalaria, joten kalakuorman arvo oli 143 hopeataalaria (429 kupa-
ritaalaria).445  Kuvatun kaltaiset suuret haukierät eivät olleet mitenkään tavat-
tomia Kajaanissa.

Haukia ostettiin ja noudettiin Venäjän Karjalasta, jonka kalaisista järvistä sitä
pyydettiin mittavia määriä. Yhtenä noutopaikkana mainitaan Keski-Kuitti-
järven rannalla oleva Uhtua, josta kalaa haettiin venekuormittain.446  Yksi tapaus
Brahean raastuvanoikeudesta kuvaa haukien hankintaa rajan takaa. Joulukuus-
sa 1679 oikeuden edessä oli kolme pielisjärveläistä maakaupasta syytettynä:
lautamies Hovatta Saavanpoika Lieksan kylästä (Sapattisten kauppamiessukua)
sekä lautamies Pekka Vartiainen nuorempi ja Pekka Vartiainen vanhempi – isä
ja poika – rajan tuntumasta Nurmijärven kylästä. Syytöksen esittäjänä toimi
Brahean porvaristo, joka valitti yhdestä suusta, että syytetyt olivat kulkeneet
rajan takana ostamassa  suuria määriä haukia, talia ja voita. Määrät olivat olleet
niin mittavia, että porvarit joutuivat tämän tästä palaamaan takaisin kotiseudul-
leen reki tyhjänä. Hovatta ei kiistänyt syytöstä, mutta vetosi puolustuksekseen,

○ ○ ○ ○ ○ ○

439 Vartiainen 1980, 302–306 (tullitaksat kaikista Kajaaniin kesämarkkinoille 1654, talvi-
markkinoille 1655, talvella 1675 ja v. 1679 tuoduista tavaroista); Huurre 1962, 59. Taalarien
vaihtosuhde muuttui vuonna 1664.

440 Vartiainen 1980, 316–317. Talvella 1655 pikkutullin mukaan kolmena eniten tuottaneena
artikkelina mainitaan seuraavat: hauet (46 hopeataalaria), ruis (38 hopeataalaria) ja suola (3
hopeataalaria). Talvella 1675 asetelma oli seuraava: hauet (45 hopeataalaria), ruis (27 ho-
peataalaria) ja hurstikangas (10 hopeataalaria).

441 Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1680, 4–5. KA tt2 / ES 2113. Tässä tapauksessa hauet olivat maksuvä-
lineenä hevoskaupassa. Hevonen määriteltiin 66 kuparitaalariksi, jonka maksuksi porvari
Jyrki Sapattinen Braheasta lupasi 30 leiviskää (255 kg) haukia, à 2 kuparitaalaria / leiviskä,
ja 5 leiviskää (43 kg) niinikään haukia, à 1:28 kuparitaalaria / leiviskä. Myös eräässä Salo-
heimon kuvaamassa tapauksessa haukileiviskän hintana oli 1:28 kuparitaalaria. Saloheimo
1976, 243.

442 H. Corte P. Brahelle, Raahe 25.2.1653. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212.
443 Virkkunen 1953, 235.
444 Ks. liite 6: II Kalastustuotteet
445 Kaj. tullik. 1680. RA GFK Räk. 1680 / FR 315.
446 Pmo ksk. 7.8.1723–, 2264–2265. KA rr55 / ES 2051.
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ettei hänellä ollut enempää kuin vähän yli 30 leiviskää (n. 255 kg) haukia pala-
tessaan Venäjältä. Porvari Partanen ja Paavo Urpiainen tiesivät Vartiaisista, että
näillä kummallakin oli ollut lähes 150 leiviskää (1 275 kg) haukia. Brahean
porvaristo olisi ilmeisesti joten kuten ymmärtänyt talonpoikaisen rajakaupan,
jos tuotteita olisi tarjottu sille ensin, mutta talonpojat veivät tavaransa muualle,
todennäköisesti Kajaanin markkinoille, luultavasti paremman hinnan toivossa
toimittaessaan siellä muitakin kauppa-asioitaan.447

Pian sen jälkeen, kun tapaus oli ollut raastuvan ruodittavana, Hovatta suunta-
si kulkunsa Kajaanin markkinoille mukanaan kuorma kolmenlaista tavaraa. Hä-
neltä tullattiin 1.2.1680 1,5 tynnyriä ohraa, 25 leiviskää (213 kg) haukia (!) ja
yksi leiviskä (8,5 kg) talia. Haukien arvo oli tullitaksan mukaan laskettuna 25
hopeataalaria (75 kuparitaalaria). Kalojen alkuperä oli luultavasti Vienan tai
Aunuksen pohjoisosan järvissä.448  Hovatta mainitaan Kajaanissa kerran449 ,
mutta Vartiaiset sitäkin useammin. Pekka Vartiainen -niminen henkilö maini-
taan Kajaanin pikkutulliluetteloissa kaikkiaan kahdeksan kertaa vuosina 1672–
1680.450  Myös Simon Affleck harjoitti aktiivista rajakauppaa. Hän osti joko itse
tai asiamiestensä välityksellä Venäjän Karjalasta haukia, voita ja talia ja vei ne
sitten Ruotsin puoleisiin kaupunkeihin, esimerkiksi Ouluun, myytäviksi.451

Kuten liite 6 osoittaa, Kajaaniin tuotiin ajoittain myös mateita (7/15) ja tai-

menia (5/15), tosin huomattavasti vähäisempiä määriä kuin haukia. Venäläis-
kauppiaiden mukana Kajaaniin tuli myös riimisuolattua eli puoleksi suolattua
kalaa (Rimsalte fisk) ainakin vuonna 1680. Omina nimikkeinään mainitaan
myös venäläinen suolakala/-lohi.

Tuomiokirjojen turskat

Kajaanin pikkutulliluetteloissa ei mainita turskaa, mutta aivan 1600-luvun lo-
pussa sitä tuotiin kaupunkiin hyvin huomattavia määriä. Todennäköisesti se oli
Vienanmerestä pyydettyä ja sieltä tuotua, sillä esimerkiksi kuusamolaiset kävi-
vät noutamassa sitä Kantalahdesta.452  Venäläinen Huotari Drusinainen toi kapa-
turskaa (Torr Torsk) yrittäen petkuttaa Kajaanin tullia. Hän ilmoitti kuormansa
leivisköinä (à 8,5 kg), vaikka tosiasiassa määrä olikin venäläisinä puutina (à
16,4 kg). Eroa jokaisen leiviskän ja puudan välillä syntyi 18 naulaa (n. 8 kg).
Hän tiesi hyvin mittayksiköiden välisen eron, sillä hän oli jo aiemminkin tuonut
Kajaaniin turskaa. Vilpistely-yritys huomattiin ja hänen 100 leiviskän (850 kg)

○ ○ ○ ○ ○ ○

447 Liite 8: tapaus XVI.
448 Kaj. tullik. 1680. RA GFK Räk. 1680 / FR 315.
449 Liite 3: Safwanpoika, Håwatta.
450 Talvella 1672, samoin 1673, kahteen otteeseen alkuvuodesta 1675, 3.2.1677, 1.2.1678,

3.2.1679 ja 3.2.1680. Se oliko kyseessä isä vai poika Pekka Vartiainen, ei käy ilmi. Joka ta-
pauksessa heidän kauppansa oli keskimääräistä suurempaa. Kaksi kertaa heidän pikkutulli-
maksunsa jäi alle yhden hopeataalarin, viidesti he maksoivat yhden hopeataalarin tai vähän
sen yli sekä kerran kaksi hopeataalaria. Liitteessä 3 mainitut pikkutulliluettelot.

451 Piel. tk. 9.–14.3.1708, 84. KA gg26 / ES 1801; Smo ksk. 10.9.1720–, 513–514. KA rr52 / ES
2049.

452 Ervasti–Vasari 1978, 280.
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suuruinen turskakuormansa takavarikoitiin. Kalat laitettiin lukkojen taakse ou-
lulaisen raatimiehen ja porvarin Claes Jenderjanin aittaan kaupungissa. Huotari
suuttui ja kiljui syökärin läsnä ollessa: ”Minä en pidä sinua arvossa. Kun minä

annan [tulli]tarkastajalle neljä tai viisi riksiä, niin minä olen vapaa.” Tapauk-
sen saama päätös on sanalla sanoen outo. Todennäköisesti siinä astui kuvaan ra-
ha – joko venäläisen tarkastajalle maksama lahjus, kuten hän oli uhkaillut, tai
sitten rikkaan Jenderjanin vaikutusvalta (ja raha). Kun tapausta käsiteltiin Ka-
jaanin aksiisioikeudessa 4.2.1698, takavarikko purettiin provinssitullitarkastaja
Petter Enerothin määräyksestä. Hänen antamallaan luvalla Jenderjan avasi ait-
tansa ja venäläinen sai turskansa takaisin. Loppujen lopuksi Jenderjan osti kalat
Huotarilta vielä samojen vapaamarkkinoiden aikana. Selvän tullikavallusyri-
tyksen saama päätös ihmetytti Kajaanin tullaria, niin että hän kanteli asiasta vir-
kaportaissa ylemmäs.453  Tapausta ei kuitenkaan mainita myöhemmissä Kajaa-
nin raastuvanoikeuden pöytäkirjoissa, eikä aksiisioikeuden pöytäkirjoja ole säi-
lynyt tarkasteltavalta ajalta. Tapauksen saama päätös jää siten avoimeksi.

Kaksi vuotta myöhemmin samainen Huotari (nyt sukunimellä Drusmainen)
jäi toistamiseen kiinni petoksesta. Hän myi kahdelle Oulun porvarille 40 leivis-
kää (340 kg) turskaa kummallekin, mutta molemmista kuormista puuttui 18
naulaa (n. 8 kg). Huotari tuomittiin maksamaan puuttuva määrä. Turskalei-
viskän hinnaksi ilmoitettiin silloin kolme kuparitaalaria.454  Hinta oli täysin
sama kuin haukileiviskällä pikkutullin mukaan laskettuna.

Metsästystuotteista tuotiin kaikkein useimmin oravannahkoja ja riistalin-

tujen höyheniä. Niitä kumpiakin mainitaan kaikissa viidessätoista säilyneessä
pikkutulliluettelossa. Suurin määrä harmaanahkoja (gråskin/gråwärck) eli
oravannahkoja oli talvimarkkinoilla 1655, jolloin 16 tuojalla (15 ru / 1 ve) oli
niitä yhteensä 76 1/4 kiihtelystä (3 050 kpl). Oravannahkoja tuotiin määrällises-
ti eniten, vaikka ne eivät olleetkaan erityisen arvokkaita. Yhden kiihtelyksen
(40 kpl) arvo oli 1650-luvulla 1:16:– hopeataalaria ja pari vuosikymmentä
myöhemmin 1:21:2 hopeataalaria pikkutullin mukaan laskettuna. Helmikuussa
1659 yhdestä kiihtelyksestä oravannahkoja maksettiin neljä kuparitaalaria, jo-
ten tullitaksa näyttäisi vastanneen jokseenkin markkinoilla maksettuja hintoja,
sillä 1:16:– hopeataalaria oli silloin kuparirahaksi muutettuna 3:24:– taalaria.
Myös Raahessa oravannahkat olivat Huurteen tutkimusten mukaan keskeisin
turkis. Sinne virtasi oravannahkoja Käkisalmen läänistä saakka Liperiä, Pälk-
järveä ja Sortavalaa myöten, ja niistä kannettu tulli oli täysin samansuuruinen
kuin Kajaanissakin.455  Ne olivat erittäin kysyttyjä ulkomailla ja samalla myös
maan tärkein vientiturkis. Niitä käytettiin muun muassa vuorina.456  Pienriistaan
kuuluneita turkiksia, kuten jäniksen- ja oravannahkoja, kierreltiin ostamassa
verrattain kaukaa. Brahean porvarit Markus Partanen ja Mihkali Liukkunen
hankkivat niitä yhdessä Kuopion ja Iisalmen pitäjistä saakka.457

○ ○ ○ ○ ○ ○

453 Kaj. RO 7.2.1698 ja 2.5.1698. KA i1 / ES 1303.
454 Kaj. RO 10.2.1700. KA i1 / ES 1303.
455 Huurre 1962, 62–63.
456 Pylkkänen 1970, 107.
457 Brahea RO 16.11.1674. KA c1 / ES 1197.



274         R A J A K A U P A N  M O N E T  U L O T T U V U U D E T

Muita keskeisiä turkiksia näyttävät olleen jäniksen- ja karhunnahkat, joita
mainitaan yhdessätoista pikkutulliluettelossa (11/15). Kuten liitteestä 6 näkyy,
suurin määrä karhunnahkoja oli vuonna 1680, jolloin niitä tuotiin yhdeksän.
Sillä kertaa tuonti jakaantui tasan itäisten ja läntisten kauppamiesten kesken (4
ru / 4 ve). Kolmanneksi usein (9/15) turkiksista kirjattiin näädännahkoja, jotka
olivat vallasväen tavallisin arvoturkis. Niitä käytettiin vuorina, reunuksena,
myssynä ja muhvina.458  Vuonna 1677 niitä tullattiin yhteensä kahdeksan kappa-
letta yhdeltä ’ruotsilta’ ja kahdelta ’venäläiseltä’. Näätiä mainitaan Raahessakin
juuri venäläiskauppiaiden tuomina.459  Myös ahmannahkoja oli tarjolla melko
usein (7/15), esimerkiksi talvella 1672 neljä kappaletta kolmen venäläisen
tuomina. Soopelinnahkoja (3/15) ja -häntiä (4/15) tuli lähinnä venäläisten tuo-
mina pohjoisen tundra-alueilta. Kahtena vuotena, 1677 ja 1679, yhdellä venä-
läiskauppiaalla oli mukanaan peräti 50 kappaletta soopelinhäntiä kummallakin
kerralla. Kuten näädännahkatkin, soopelinnahkat olivat varakkaiden turkis.
Niillä vuorattiin ja reunustettiin jakkuja, ja niistä tehtiin päähineitä, kauluksia ja
muhveja. Soopelinhännillä puolestaan koristeltiin päähineitä ja muhveja.460  Ra-
jan takaa tuotuja turkiksia olivat myös sudennahkat, joilla vuorattiin miesten
matkavarusteita ja isoja matkaturkkeja. Niitä kulkeutui Kajaaniinkin venäläis-
kauppiaiden mukana (mainitaan 8/15). Myös karhunnahkat kuuluivat talvisiin
rekivarusteihin. Niistä tehtiin vällyjä, jalkapusseja, muhveja, rukkasia ja joskus
myssyjäkin.461

Vertaamalla turkiksia keskenään huomaa, että niistä perittiin pikkutullia
koon ja laadun mukaan.

Ahma (kesämarkkinat 1655 ja 1677) –:3:– hopeataalaria / kpl
Jäniksennahkat (kesämarkkinat 1657) –:–:9 hopeataalaria / 10 kpl (1/4 kiih-
telystä)
Samoin (1677) –:–:5 hopeataalaria / 20 kpl (siten 1 kiihtelys = –:1:4 hopea-
taalaria)
Karhunnahka (kesämarkkinat 1657) –:3:– hopeataalaria / kpl
Samoin (1677) –:5:– hopeataalaria / kpl
Samoin (1677) –:3:– hopeataalaria / kpl (pieni)
Punainen ketunnahka (kesämarkkinat 1654) –:1:12 hopeataalaria / kpl
Samoin (1677) –:1:4 hopeataalaria / kpl
Samoin (1677) –:5:– hopeataalaria / kpl (esim. Laasari Danssaiselta Vienan
Kemistä)
Näätä (talvimarkkinat 1655) –:1:12 hopeataalaria / kpl
Samoin (1677) –:2:– hopeataalaria / kpl (Jaakko Sälähkänäiseltä Vienan Ke-
mistä)

○ ○ ○ ○ ○ ○

458 Pylkkänen 1970, 107.
459 Huurre 1962, 54.
460 Pylkkänen 1970, 105–106. Harvinaisemmat soopeli ja soopelinhännät olivat venäläiskaup-

piaiden myyntitavaraa myös Raahessakin. Huurre on arvioinut, että turkisten osuus ylipää-
tään olisi ollut noin 17 %:n luokkaa Venäjän puolelta tulleiden kauppiaiden tavaravalikoi-
masta. Huurre 1962, 64–65 ja 70.

461 Pylkkänen 1970, 107.



R A J A K A U P A N  M O N E T  U L O T T U V U U D E T           275

Oravannahkat (talvimarkkinat 1655) –:1:12 hopeataalaria / kiihtelys
Samoin (1677) –:1:4 hopeataalaria / kiihtelys
Soopelit (kesämarkkinat 1654) 1:4:– hopeataalaria / 3 paria
Samoin (kesätulli 1672) 1:28:– hopeataalaria / 5 paria
Samoin (1677) 2:16:– hopeataalaria / 4 paria
Soopelinhännät (1.1.–8.3.1675) –:2:– hopeataalaria / 6 kpl (Mikihvara Pet-
roffilta, joka oli ilmeisesti Vienan Kemistä)
Samoin (1677) –:12:3 hopeataalaria / 50 kpl (Simana Lappalaiselta Vienan
Kemistä)
Susi (kesämarkkinat 1654 ja 1677) –:5:– hopeataalaria / kpl.

Kajaanissa turkiksista 1670-luvulla perityt pikkutullimaksut vastaavat lähes
sellaisinaan Raahessa kannettuja.462  Sekin osoittaa selvästi, että niissä kummas-
sakin oli käytössä samanlainen tullitaksa.

Turkiksista Kainuussa tai Pielisen Karjalassa maksetuista hinnoista on säily-
nyt vain muutamia esimerkkejä.463

Karhunnahka (tammikuu 1680) 8 kuparitaalaria / kpl
Ketunnahkat (huhtikuu 1669) 15 kuparitaalaria / 3 kpl
Ketunpoikaset (maaliskuu 1694) 3:16 kuparitaalaria / kpl
Oravannahkat (helmikuu 1659) 2 kuparitaalaria / 0,5 kiihtelystä (20 kpl)
Oravannahkat (helmikuu 1697) 10 kuparitaalaria / 100 kpl (2,5 kiihtelystä)
Soopelit (helmikuu 1659) 40 kuparitaalaria / pari.

Karjataloustuotteista voi oli selvästi keskeisin tuontiartikkeli Kajaanissa. Vain
kesällä 1673 sitä ei mainita, mutta muissa pikkutulliluetteloissa aina. Suurin
tullattu määrä oli vuonna 1677: 5 tynnyriä464 , 316,5 leiviskää ja 16,75 naulaa
(3 377 kg). Tuonti jakaantui silloin siten, että valtaosa siitä oli ’ruotsien’ käsissä
(98 ru / 7 ve). Voi kuljetettiin myytäväksi suurelta osin alkuvuodesta talvi-
markkinoiden aikana, sillä se oli tuotavissa vasta silloin laidunkauden ja siten
parhaan lypsykauden jälkeen. Voileiviskästä perittiin kesällä 1654 tullia –:1:12
hopeataalaria, jonka mukaan hinnaksi tulee 1:24:– hopeataalaria. 1670-luvulla
vastaavat luvut olivat –:1:4 ja 1:21:2 hopeataalaria.465  Oulussa voileiviskästä
maksettiin 1680- ja 1690-luvulla keskimäärin 2:8:– ja 2:24:– kuparitaalaria.466

Mainitaanpa kolmessa luettelossa voita ja talia yhdessäkin (toisiinsa sekoitettu-
na?). Toiseksi usein (13/15) ’karjanannista’ mainitaan vasikannahkat, joita mi-
tattiin tikkureissa (1 tikkuri = 10 kpl). Lukumääräisesti niitä tuotiin enemmän

○ ○ ○ ○ ○ ○

462 Huurre 1962, 65.
463 Kamreeri N. Canickin laatima luettelo hopmanni Z. Palmbaumin takavarikoimista tavarois-

ta. Esitetty Kajaanissa 9.2.1659 pidetyssä tutkinnassa. RA StA Kaj. / FR 626; Brahea RO
19.4.1669. KA c1 / ES 1197; Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1680, 5. KA tt2/ ES 2113; Piel. tk. 5.–
10.3.1694, 50. KA gg13 / ES 1799. Matti Väisänen (Valtimo, Haapajärvi) oli löytänyt ketun-
pesän, jossa oli ollut seitsemän poikasta. Hänen veljenpoikansa kuitenkin ottivat poikaset ja
myivät ne sitten syksyllä venäläisille 3:16 kuparitaalarin kappalehinnasta. Piel. tk. 8.–
13.2.1697, 30–30v. KA gg16 / ES 1800.

464 Tynnyri voita = 16 leiviskää = 136 kg. Jansson 1950, 92; Luukko 1954, 801 (Liite ”Tietoja
1500-luvulla käytössä olleista rahoista, mitoista ja painoista”).

465 Vartiainen 1980, 302–303.
466 Virkkunen 1953, 235.
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kuin lehmännahkoja, ja tilanne näyttää olleen samoin myös Raahessa.467 Leh-

männahkat (11/15) tuotiin pääosin valmiiksi muokattuina esimerkiksi kenkien
raaka-aineeksi. Tali (9/15) luokiteltiin yhtä arvokkaaksi kuin voikin, sillä niiden
tulli oli täysin samansuuruinen 1650- ja 1670-luvulla.468  Suurin määrä talia kir-
jattiin talvella 1672: yhteensä 113 leiviskää 8 naulaa (964 kg). Tuojina oli sekä
’ruotseja’ (n=30) että ’venäläisiä’ (n=12). Kuten edellä on jo todettu, talia käy-
tiin ostamassa myös Venäjän Karjalasta, niin kuin 1670-luvulta ja 1700-luvun
alusta olevat tiedot osoittavat. Teurastuksen yhteydessä kaikki käyttökelpoinen
aines otettiin talteen ja useimmiten myytiin eteenpäin. Selvästi venäläinen eri-
koistuote oli juhti469 , jota mainitaan ainakin parissa tulliluettelossa. Vuonna
1678 kaksi venäläiskauppiasta toi sitä kaikkiaan viisi kappaletta.

Venäläisten verkaan ja sarkaan verhotut

Kajaanissa ja ilmeisesti itärajan tuntumassa ylipäätään kangaskauppa oli suu-
rimmaksi osaksi venäläiskauppiaiden käsissä (ks. liite 6). Tekstiilivalikoima oli
hyvin suuri (n=30). Pellavakankaisiin kuuluvaa palttinaa (Lerfft, Lärfft), josta
hienoimmat laadut kudottiin Hollannissa, mainitaan lähes jokaisessa pikkutulli-
luettelossa (13/15). Ainoastaan kesämarkkinat 1655 ja samoin 1657 muodosti-
vat poikkeuksen, ettei palttinaa ollut tarjolla. Talvimarkkinoilla 1655 siitä pe-
rittiin tullina –:–:4 hopeataalaria / kyynärä. Sen mukaan arvo oli –:5:8 hopea-
taalaria. Kesällä 1672 tullia perittiin 10 kyynärästä –:2:– hopeataalaria, joten
vastaavan määrän arvoksi tuli 2 hopeataalaria / 6 kuparitaalaria. Palttinaa tuotiin
myös valkaisemattomana (Oblekat Lärfft), kuten esimerkiksi alkuvuodesta
1675 yhden venäläiskauppiaan toimesta. Sitä mainitaan myös huonompilaa-
tuisena (Semb:lerfft) talvella 1656 kolmen venäläiskauppiaan kuljettamana.
Suurin määrä palttinaa tullattiin vuonna 1679, jolloin sitä oli 7 865 kyynärää
(4 670 m). Pääosa siitä oli venäläiskauppiaiden mukana tullutta (7 ru / 22 ve).

Arkikäyttöä varten oli hursti (Hurst), joka oli karkea neliniitinen hamppu-
kangas. Sitä esiintyy miltei kaikissa Kajaanin pikkutulliluetteloissa (11/15).
Poikkeuksen muodostivat kesämarkkinat 1654, talvimarkkinat 1655, kesä-
markkinat 1655 ja kesämarkkinat 1657. Hurstikankaan puuttuminen oli selvästi
kytköksissä venäläiskauppiaiden vähäiseen kävijämäärään silloin. Muulloin
sitä tuotiin suurempia määriä kuin palttinaa, vaikka jälkimmäistä mainitaankin
useammin. Hurstikankaan tuonnin huippuvuosi oli 1679, jolloin sitä tullattiin
12 935 kyynärää (7 681 m). Pääosa siitä oli venäläiskauppiaiden kuljettamaa
(16 ru / 29 ve). Talvella 1675 siitä perittiin tullina –:1:– hopeataalaria 10 kyynä-
rältä. Siten se oli puolet halvempaa kuin palttina. Myös Raahessa suosituimmat

○ ○ ○ ○ ○ ○

467 Huurre 1962, 47–50.
468 Vartiainen 1980, 302–303.
469 Juhtinahka = vahvoja, notkeita ja vedenkestäviä nuorten nautaeläinten vuodista valmistettu-

ja nahkoja. Ne parkittiin tavallisesti pajun- tai poppelinkuorilla sekä käsiteltiin koivuterval-
la, mistä nahkoille ominainen väkevä haju johtui. Väriltään juhtinahat olivat valkoisia, pu-
naisia tai mustia. Tuomi 1978, 81 (nootti 2).
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kankaat olivat hursti ja palttina, joita tuotiin eniten.470  Sarkaa (walmar), joka oli
talvikäyttöön tarkoitettua huopamaiseksi vanutettua kangasta, esiintyy useissa
pikkutulliluetteloissa (10/15), tosin pienempinä erinä kuin palttina tai hursti.
Eniten sitä esiintyy vuonna 1679, jolloin sitä oli tarjolla 460 kyynärän (273 m)
verran. Tuonnista vastasivat lähinnä venäläiskauppiaat (1 ru / 4 ve). Kesällä
1654 sarasta perittiin –:–:4 hopeataalaria / kyynärä eli yhtä paljon kuin paltti-
nasta. Vuonna 1679 pikkutullin suuruus oli –:2:– hopeataalaria / 10 kyynärää.
Suurin osa Suomen väestöstä pukeutui 1600-luvulla villakankaisiin vaatteisiin,
säätyläiset ostoverkaan ja rahvas kotikutoiseen sarkaan.471

Hurstia enemmän oli tarjolla aivinaa (Aivin, aiwinais, aiwinaitz), joka oli
palttinasidoksinen puhtaasta pellavan tai hampun kuidusta valmistettu karkea
kangas. Vaikka tuodut määrät olivatkin suuria, silti sitä mainitaan harvemmin
kuin esimerkiksi hurstia (6/15). Vuonna 1678 aivinaa tullattiin 950 kyynärää
(564 m) lähinnä venäläiskauppiaiden tuomana (2 ru / 5 ve). Muut liitteessä 6
luetellut kangaslaadut olivat edellä kerrottuja harvinaisempia ja myös kalliim-
pia. Suurin osa pikkutulliluetteloihin kirjatuista kangaslaaduista mainitaan vain
muutaman kerran ja silloinkin pieninä erinä, kuten esimerkiksi bombasin
(Bomarsje), brokadi (Brokat tygh), brokatelli (Brokotsej), kirsi (Kirsi, kirsij),
kokoverka (Helt kläde), piikko (Piuck, Piuk), plyysi (Plyss), prosi (Proskin,
pråstin), puolienglantilainen verka (Half engelst Kläde, 2 engelst Kläde), silk-
kitafti (S: Tafft), šleesianpalttina (Slessing, Slessingh). Yhteistä kaikille niille
oli, että ne olivat joko villa- tai silkkikankaita ja että niiden alkuperämaa oli
kaukana, villakankaiden kohdalla Keski-Euroopassa Hollannin tai Englannin
kutomoissa ja silkkien472  kohdalla Aasiassa Persiassa, Kiinassa tai Intiassa. Kol-
mas yhteinen piirre oli, että niitä tuotiin Vienanmeren välityksellä Ruotsiin il-
meisesti lähinnä porvariston, papiston, kruunun viranomaisten ja varakkaim-
pien talollisten käyttöön. On luultavaa, että osa välitettiin Kajaanista eteenpäin.
Eri silkkilaaduista (brokadi, brokatelli, silkkitafti, tafti ja täyssilkki) on merkin-
töjä 1670-luvulta, mutta ei vielä 1650-luvun luetteloissa.

Joitakin eri kangaslaaduista maksettuja hintoja on säilynyt tuomiokirjoissa
tai eräissä muissa lähteissä.473

Kirsi (tammikuu 1690) 6 markkaa (1:16 kuparitaalaria) / kyynärä
Palttina (helmikuu 1659) 8 kupariäyriä / kyynärä
Prosi (Proskin, preussilaista verkaa, kesäkuu 1670) 8 kupariäyriä / kyynärä
Rohdin (Blaggarn, karkea pellavakangas, helmikuu 1659) 6 kupariäyriä /
kyynärä
Sarka (helmikuu 1659, samoin 1684) 16 kupariäyriä (0,5 kuparitaalaria) /
kyynärä

○ ○ ○ ○ ○ ○

470 Huurre 1962, 53–54.
471 Pylkkänen 1970, 49.
472 Venäjän kautta kulkeneesta silkkikaupasta 1500–1600-luvulla enemmän Geijer 1979, 232–

239.
473 Kamreeri N. Canickin laatima luettelo hopmanni Z. Palmbaumin takavarikoimista tavarois-

ta. Esitetty Kajaanissa 9.2.1659 pidetyssä tutkinnassa. RA StA Kaj. / FR 626. Kaj. RO
10.3.1666, 1, ja 27.6.1670, 10. KA i1 / ES 1303; Piel. tk. 22.–23.2.1684, 48. KA gg3 / ES
1796; Piel. tk. 27.–31.1. ja 1.2. 1690, 7–7v. KA gg9 / ES 1798.
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Verka (helmikuu 1659) 5 kuparitaalaria / kyynärä
Sininen verka (helmikuu 1659) 10 markkaa (2,5 kuparitaalaria) / kyynärä
Musta verka (helmikuu 1659) 5 kuparitaalaria / kyynärä
Samoin (helmikuu 1684) 6 kuparitaalaria / kyynärä
Mustanharmaa verka (maaliskuu 1666) 7 kuparitaalaria / kyynärä
Vihreä verka (helmikuu 1659) 6 kuparitaalaria / kyynärä.

Venäläiskauppiaiden merkitys kangaskaupassa tunnustettiin myös korkeimpien
paikallisviranomaisten taholta. Heinäkuussa 1660 Kajaanin linnan päälliköksi
tullut Samuel Lång ilmoitti heti ensitöikseen Brahelle linnanväen olevan ”sää-
littävää katseltavaa, että kulkevat melkein alasti. Ei edes kenkiä jalassa.” Lyhy-
estä oleskelustaan huolimatta Lång oli perillä, mistä vaatetus olisi parasta hank-
kia – venäläisiltä.474  Olosuhteet eivät muuttuneet juuri miksikään parissa vuosi-
kymmenessä, kun Kainuun rahvaan piti vaatettaa linnan sotamiehet solmiman-
sa sotilassopimuksen määräyksen mukaisesti. Paltamon kirkkoherra ilmoitti
kuitenkin niihin aikoihin (1686), ”ettei rahvas voisi valmistaa verkaisia ase-
pukuja ennen kynttilänpäivää, jolloin venäläiset tulevat”.475  Verka oli siis han-
kittavissa vain markkinoille tulleilta venäläiskauppiailta. Luultavaa on, että ne,
joilla oli varaa hankkia ostotavaraa, pukeutuivat muodossa tai toisessa sellaisiin
vaatteisiin, jotka oli valmistettu joko kokonaan tai osittain venäläiskauppiaiden
tuomista kangaslaaduista. Myös Oulun porvareille kankaiden saanti joko suo-
raan Venäjältä tai välikäsien kautta Käkisalmen läänistä oli hyvin tärkeää.476

Hajanaisten tiedonjyvästen perusteella näyttäisi siltä, että ajan mittaan kan-
kaiden tuonti kasvoi entisestään, mutta sitä ei pysty selvittämään lähemmin,
koska tulliluetteloita ei ole säilynyt vuoden 1680 jälkeen. Kasvaneisiin määriin
viittaa esimerkiksi kuuluisa 4 300 kyynärän (2 553 m) suuruinen sarkaerä, joka
takavarikoitiin elokuun puolivälissä 1711 neljältä venäjänkarjalaiselta kauppi-
aalta Hilippa Simonpojalta, Teppana Tiivanaiselta, Iivana Perttuselta ja Jaakko
Remsulta.477  Se on selvästi suurempi kuin yksikään läänitysaikana tuotu erä.

Tavararyhmä ”käsityötuotteet” oli suuri käsittäen ainakin 36 erilaista tavara-
nimikettä. Useimmat niistä mainitaan pikkutulliluetteloissa vain kerran tai vä-
hän useammin. Venäläiskauppiaiden kauppaamia käsityötuotteita olivat muun
muassa nahkasta valmistetut hevosenohjakset ja rahkeet478 , huovat, turkit479 ,
rukkaset480 , joita valmistettiin turkiseläinten koipinahkoista, rekiviltit, reuhkat

eli talvilakit, maalatut astiat, messinki ja tina sekä niistä valmistetut astiat. Vä-

○ ○ ○ ○ ○ ○

474 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 12.7.1660. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 213; Vartiainen
1980, 401.

475 Virrankoski 1973, 409.
476 Brahea 26.9.1674. KA c1 / ES 1197; Kaj. RO 5.2.1670, 1–2, ja 26.6.1700. KA i1 / ES 1303.
477 Tutkintakäräjät Paltamon pappilassa 2.6.1712, 632. KA rr49 / ES 2048.
478 Uikujärven pogostan mainitaan erikoistuneen nahkan ja nahkatuotteiden valmistukseen.

Müller 1947, 165.
479 Venäläisturkki oli kuosiltaan luultavasti päällyskauhtanan kaltainen, turkisvuorinen ja tur-

kiksella reunustettu. Venäläiset myivät markkinoilla myös erityisiä hillerin-, lampaan-, ora-
van- ja jäniksennahkaisia turkinvuoria. Pylkkänen 1970, 311.

480 Venäläisrukkaset olivat suosittuja jo 1500-luvulla, ja niiden tuonti jatkui vilkkaana myös
seuraavalla vuosisadalla. Myös kaupunkien porvarit pitivät niitä myytävinä tavaravalikoi-
massaan. Pylkkänen 1970, 368–369.
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häisten kappalemäärien perusteella voisi otaksua, että venäläiset myivät suuren
osan käsityötuotteistaan maaseudulla kierrellessään. Useimmat luetelluista ka-
pineista mainitaan monissa yhteyksissä tavanomaisina osina venäläiskauppiai-
den tavaravalikoimaa. Esimerkiksi tinaa ja messinkiä venäläiset veivät myös
Raaheenkin.481  Joidenkin venäläisten käsityötuotteiden tuotantoalueet tiede-
tään. Uikujärven pogosta oli erikoistunut nahkan ja nahkatuotteiden valmistuk-
seen. Suikun pogostasta ja myöhemmin myös Šungusta tuotiin rautaa ja terästä.
Aunuksen pogostassa valmistettiin Olonkajoen yläjuoksulla puisia ruokailuvä-
lineitä.482  Sarkaista verkaa ja pellavakankaita tuotettiin Aunuksen, Šungun ja
Tolvojan pogostoissa, joissa oli myös parhaat viljelysmaat.483

Kuten edellä tavararyhmiä käsiteltäessä kävi jo ilmi, mausteiden tuonti-
kauppa oli pitkälti venäläiskauppiaiden hallussa. Inkivääriä, pippuria ja soke-

ria tuotiin vähäisiä määriä vasta 1670-luvulla. Niistä sokeria oli tarjolla eniten:
vuonna 1677 68 naulaa (29 kg) kolmen venäläiskauppiaan tuomana. Vuonna
1679 kolme venäläistä toi Kajaaniin yhdeksän toppaa sokeria. Mistään ei kyllä-
kään käy ilmi se, kuinka paljon kartiomainen sokeritoppa painoi.

Mausteista tuotiin kaikkein useimmin suolaa (12/15). Sitä ei mainita ollen-
kaan kesämarkkinoilla 1654, kesällä 1672 ja kesällä 1673, mutta muulloin aina.
Sen kuljettaminen suurina ja raskaina erinä keskittyi pääosin talveen rekikelien
ajaksi. Venäläiset myivät suolaa suoraan reestään markkina-aikana.484  Suolaa
tuotiin Kajaaniin myös määrällisesti selvästi eniten niin mausteista kuin muista-
kin tavararyhmistä. Suurin määrä suolaa tullattiin vuonna 1680, jolloin sitä tuo-
tiin 1 520 leiviskää (12 920 kg). Tuonti oli silloin pääosin Venäjän puolelta tul-
leiden käsissä (9 ru / 36 ve). Kesämarkkinoilla 1657 suolaleiviskästä perittiin
tullina –:–:9 hopeataalaria. Hinnaksi tulee siten –:12:– hopeataalaria tai –:30:–
kuparitaalaria. Vuonna 1679 vastaavat luvut olivat –:–:2 hopeataalaria (pikku-
tulli) ja –:10:4 hopeataalaria / 1 kuparitaalaria (hinta). Keskeisenä tuontitavara-
na suola ansaitsee osakseen lähemmän tarkastelun, koska sitä on pidetty myös
talonpoikien tärkeimpänä ostohyödykkeenä Sen huomattavasta merkityksestä
kertovat osaltaan myös lukemattomat maininnat aikalaislähteissä.

”Saatu suolat Saksanmaalta, Vienan pääliltä vesiltä”485

Tuonti- ja välttämättömyystavaroista oli tärkein suola, joka oli aikakautensa ai-
noa varteenotettava säilöntäaine. Suolaa tarvittiin maaseudulla voin, lihan ja
kalan säilöntään. Siksi sitä myytiinkin eritoten siellä.486  Vuonna 1741 laskeskel-
tiin, että Pohjois-Karjalassa suuret talot tarvitsivat vuosittain suolaa kaksi tyn-
nyriä, keskikokoiset yhden ja pienet puoli.487  Luultavasti tarve oli suurin piir-

○ ○ ○ ○ ○ ○

481 Huurre 1962, 71.
482 Müller 1947, 165.
483 OIK I, 130–131.
484 Kaj. RO 5.2.1686, 1. KA i1 / ES 1303.
485 Kalevala, XLVI runo (Karhunpeijaiset), säk. 311–312
486 Kaj. RO 4.2.1697. KA i1 / ES 1303.
487 Cederberg 1911, 73 (nootti 2). Tieto perustuu kruununvouti Erik Andersinin 1.12.1741 lää-

nin maaherralle lähettämään kirjeeseen.
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tein samansuuruinen myös tarkasteltavana aikana. Välillisesti suolan merkittä-
västä asemasta todistaa, että sitä käytettiin jopa maksuvälineenä kaupankäyn-
nissä.488  Suola tuotiin Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja myös kauemmaskin
juuri Vienanmeren vanhoista ja kuuluista suolankeittämöistä eli varnitsoista,
joita oli pitkin merenrannikkoa ja joista suuri osa oli Solovetskin ja Kuolan
luostareiden omistuksessa 1500-luvulta alkaen. Suolan tuotanto oli suuri vau-
rauden lähde Vienanmeren rannikolle jo keskiajalta lähtien. Tosin se tarvitsi
osakseen paljon rautaa suurien monta metriä halkaisijaltaan olleiden suolapan-
nujen valmistukseen, mutta myös huomattavia määriä puuta varsinaiseen keit-
toprosessiin. Suolaa keitettiin merivedestä Ruijasta Vienanmerelle ulottuneella
rannikkokaistalla, kunnes 1500-luvulla se kasvoi jälkimmäisessä suurteollisuu-
deksi.489  Nousia Venäläisen Jaakko Teitille vuonna 1556 antama kuvaus on
aikalaistodistus siitä. Hän kertoi, että Valkeanmeren rannikolla asuvat venäläi-
set keittävät itse suolaa ja että he ”ruokkivat tällä suolalla lähes suurimman osan
Venäjänmaata”. Vienanmeren suola oli valkeaa (> Valkeameri, Hvitehaffvedh),
ja sitä kuljetettiin talvisin sisämaahan lukemattomilla hevosilla. Suolankeitto-
kylinä Nousia luettelee Kuolansuun, Kantalahden, Petsin (Petziby) ja useat
muut paikat pitkin Valkeaamerta.490  Nousia ei syyllisty liioitteluun kertoessaan,
että Vienanmeren ympäristö oli omavarainen suolan suhteen ja että pääosa siitä
vietiin muuanne.

Varsinaiset suolan suurtuotantoalueet sijaitsivat Äänislahden rannalla Unes-
masta Vienan Kemiin, mutta melkoinen tihentymä varnitsoja oli myös Vienan-
meren luoteeseen pistävässä pohjukassa Kantalahdessa.491  Kirkisen mukaan
Vienanmeren ympäristössä toimi 1500-luvun lopulla noin 180 suolankeittä-
möä, joiden vuosituotannon hän arvio noin 18 000 tonniksi, jos yksittäinen
varnitsa tuotti vuodessa 100 000 kiloa suolaa.492  Esimerkiksi suurimmat Tihvi-
nän markkinoille, jotka olivat lähin merkittävä kauppapaikka Karjalan ulko-
puolella, kuljetetut suolaerät painoivat 2 000 puutaa (32 000 kg). Toisaalta sinne
vietiin myös pienempiä 10–20 puudan (160–320 kg) eriä.493  Suolan teollinen
tuotanto ja rahtaus tarjosivat Vienanmeren rannikon karjalaisille työtä ja vau-
rautta. Kalevalassa kuvataankin sitä, kuinka Sammossa oli yhdessä laidassa jau-
ho-, toisessa suola- ja kolmannessa rahamylly, minkä on arveltu heijastavan to-
dellisia kokemuksia ja muistoja suolankeittämöistä ja niiden tuottamasta hyvin-
voinnista.494  Vasta 1600-luvun loppupuolella alueen suolankeitto taantui uusien
suolanvalmistusmenetelmien ja kauppamahdollisuuksien seurauksena.495

○ ○ ○ ○ ○ ○

488 Kaj. RO 20.11.1675, 16, ja 15.3.1680, 7–8. KA i1 / ES 1303.
489 Kirkinen 1994, 111–112.
490 Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555–1556 (1894), 156–157;

Manninen 1922, 28.
491 Kirkinen 1970, 96 (kartta 2); Kirkinen 1994, 111–112.
492 Kirkinen 1970, 97; Kirkinen 1994, 112.
493 Müller 1947, 164.
494 Kirkinen 1994, 112–113. ”Takoi Sammon taitavasti: Laitahan on jauhomyllyn, Toisehen on

suolamyllyn, Rahamyllyn kolmantehen. Siitä jauhoi uusi Sampo, Kirjokansi kiikutteli, Jau-
hoi purnun puhtehessa, Yhen purnun syötäviä, Toisehen jauhoi myötäviä, Kolmannen ko-
tipitoja.” Kalevala, X Runo (Sammon taonta), säk. 413–422.

495 Kirkinen 1970, 99.
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Kainuun ja Pielisen Karjalan talonpojat kulkivat suolan perässä Venäjällä.
Ruotsin kruunu oli jo varhain tiedostanut sen, mistä suola itärajan tuntumassa
hankittiin. Toukokuussa 1637 holhoojahallitus oli antanut Käkisalmen läänin
asukkaille oikeuden hankkia suolaa Venäjän puolelta vaihtamalla viljaa siihen.
Lupaa perusteltiin sillä, että alueen rahvaalla oli pitkä matka noutaa suolansa
Viipurista.496  Luultavasti kyse oli paremminkin tavan luvallistamisesta. Vielä
myöhemminkin lähteissä todetaan tämän tästä, kuinka joku ”oli matkustanut
suolan perässä Venäjälle”.497  Suolaa noudettiin muun muassa pienestä Vienan-
meren rannikkokaupungista Vienan Kemistä, joka sijaitsi Äänislahden suulla
parhaiden tuotantoalueiden tuntumassa.498  Useimmiten maininnat ajoittuvat
talveen, koska juuri silloin Vienanmeren suolapitoisuus oli huomattavan korke-
alla tasolla. Parasta keittoaikaa oli marraskuusta huhtikuuhun ulottunut jakso,
jolloin suolapannut kiehuivat yötä päivää. Kesällä suolapitoisuus väheni. Kesä-
suola oli myös pehmeämpää ja laadultaan heikompaa kuin talvisuola.499  Useim-
miten suola noudettiinkin juuri talvella, jolloin myös sen kuljettaminen oli hel-
pompaa kuin kesällä. Eräät toivat suolaa myös tuttavilleen samalla, kun he nou-
tivat sitä itselleenkin Venäjän Karjalasta.500  Suolaa sai myös aivan rajan pinnas-
ta.501  Pielisjärveltä talonpojat ja porvarit kävivät ”silloin tällöin” Repolassa os-
tamassa suolaa ja muuta kotitarpeisiinsa.502  Toinen hyvin kuvaava tapaus on ke-
sältä 1656, jolloin sotahuhut aiheuttivat suurta paniikkia rajaseudun väestössä.
Väki pakeni rajan tuntumasta kummallakin puolella. Venäjän Karjalassa ihmi-
set siirtyivät idemmäs Jyskyjärvelle. Kodeistaan lähtiessään he heittivät ’ruot-
šeille’ kelvollisen suolan mieluummin järveen kuin jättivät sen saataville.503

Kajaanin konventin päätöksen mukaan talonpoikien olisi pitänyt tuoda Kajaa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

496 ”[...] kunne förklara, hvarcken tillåta eller förhindra offuanb:te Wåre Undersåtere detta att
göra, Utan låte den gå i sitt förre Väsende, och såsom här till dags där medh ähr hållit.” Hol-
hoojahallitus Käkisalmen läänin maaherra M. Nierothille, Tukholma 18.5.1637. Tigerstedt
1849–1850, 199 (n:o LXV); Cederberg 1911, 8 (nootti 1); Kuujo 1963, 38–39.

497 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 13.2.1654. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214; A.
Eriksson P. Brahelle, Kajaani 15.2.1655. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; Kaj. RO
23.3.1674, 9. KA i1 / ES 1303 (Antti Laatikaisen poika Heikki Sotkamosta); Pmo & Smo tk.
8.–10.2.1676, 58. KA tt2 / ES 2113 (Erkki Eskonpoika Tikkanen, joka nouti hevosella
suolaa Vienan Kemistä); Piel. tk. 5.–10.3.1694, 48v–49. KA gg13 / ES 1799 (Thomas
Salmund ja poika Henrik Lieksasta); Ylim. kihlak. kär. Käkisalmen linnoituksessa 15.–
18.3.1697, 55v–56. KA gg16 / ES 1800 (Heikki Kilpeläisen pojat Antti ja Reku Valtimon
Koppelojärveltä ja Erkki Väisänen Valtimon Haapajärven kylästä); Piel. sk. 1.–3.10.1703,
85–86. KA gg22 / ES 1801 (Juho Raappana Lieksan Varpasenvaarasta); Pmo tk. 1.2.1709–,
268–269. KA rr46 / ES 2046 (Simo Antinpoika Huovinen).

498 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 6.9.1666. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214. Brahe oli
pyytänyt Långia hankkimaan suolaa Käkisalmen läänistä. Lång vastasi, ettei suolaa keitetä
siellä ollenkaan, vaan pienessä Kemin (Cämmij) kaupungissa Venäjällä tarkoittaen Vienan
Kemiä. Raahessa yritettiin vuosina 1669–1670 keittää suolaa Brahen toimeksiannosta, mut-
ta kokeilu epäonnistui. Siitä lähemmin Jokipii 1956, 347–348.

499 Kirkinen 1970, 93.
500 Piel. tk. 7.–8.1.1654. KA tt1 / ES 2113 (Lauri Kuokkanen Nurmeksen Jokikylästä ja Paavo

Leppänen); Pmo & Smo tk. 8.–10.2.1676, 58–59. KA tt2 / ES 2113 (Matti Mikonpoika
Räsänen Paltamon Uurasta ja Heikki Heikkinen).

501 Pmo ksk. 10.–11.8.1710, 739–740. KA rr47 / ES 2047.
502 H. Aalholm P. Brahelle, Brahea 2.5.1664 (kohta 6). RA Rydboholmssaml. vol. 4 / FR 212.
503 A. Eriksson P. Brahelle, Kajaani 19.7.1656 (Post Scriptum). RA Rydboholmssaml. vol. 5 /

FR 212.
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niin myytäviksi kaikki ne tavarat, jotka he olivat hankkineet rajan takaa ja jotka
olivat yli heidän oman kulutustarpeensa. Niihin luettiin myös suola.504  Sitä
vietiinkin Kajaaniin myytäväksi, mutta huomattava osa meni kaupaksi kulku-
kauppamuodossa talosta ja kylästä toiseen kiertäen.505

Pielisjärven talonpojat välittivät Vienanmeren suolaa ainakin Savoon. Tuo-
mas Heikkarinen Juuan Vuokosta ja Antti Antinpoika Ahonen Nurmeksen Palo-
järveltä jäivät vuonna 1692 kiinni suolan kulkukaupasta Kuopion pitäjässä. Ta-
paus on oikeastaan ainoa suolanhankintaa ja -myyntiä lähemmin kuvaava juttu.
Heikkarinen ja Ahonen olivat ostaneet suolansa Vienanmeren rannikolta ”So-
rokan kylästä ja Varnitsan rannalta”, siis parhailta tuotantoalueilta Äänislahden
rannalta, jossa oli tapana keittää suolaa. Pidätettäessä heillä oli vielä 23 leivis-
kää (196 kg) jäljellä. Kumpikin heistä oli jo ehtinyt myydä 7 leiviskää (60 kg).
He olivat pitäneet hintana 6 markkaa (1,5 kuparitaalaria) leiviskältä. Venäjällä
suolatynnyri, joka veti 30 kappaa, maksoi Ruotsin rahassa 4:7 kuparitaalaria.
Siten miesten saama voitto oli kohtuullinen matka- ja kuljetuskustannuksista
huolimatta. Heikkarinen ja Ahonen saivat laittoman maakaupan harjoittamises-
ta tavanomaisen tuomion: 40 markan sakot menettäen samalla myös suolansa.506

Suola kuului myös Pielisjärvellä veronkantovoutina ja sittemmin veron-
vuokraajana toimineen Simon Affleckin liiketoimien piiriin. Vuonna 1694 hä-
nen mainitaan myyneen sitä 140 leiviskää (1 190 kg) vääpeli Johan Adolf Sölf-
werarmille Rantasalmelta. Suolaerän hinta oli 140 kuparitaalaria. Vuonna 1711
Affleckin palvelija Erik Ullgren kävi suolakauppaa Maaningan Halolassa. Paik-
kakuntalaiset epäilivät vilppiä, että Ullgren olisi mitannut suolaa eri puntarilla
ostaessaan ja myydessään. Loppujen lopuksi hän joutui varastoimaan 50 leivis-
kää (425 kg) Halolaan. Suola katosi, mistä syytettiin talon isäntäväkeä.507  Osan
suolastaan Affleck hankki rannikkokaupungeista. Vuonna 1705 hän haetutti sitä
Viipurista. Matkalla oli mukana Anders Alholm Affleckin valtuuttamana valvo-
jana, mutta siitä huolimatta lastista katosi matkan aikana yksi tynnyri kolme
kappaa. Kyse oli luultavasti parempana pidetystä espanjan- tai portugalinsuo-

lasta.508  Venäjänkarjalaiset kauppasivat itsekin suolaa talosta toiseen kul-
kien.509  Sen kulkukauppa kannatti, koska kysyntä oli varmaa ja tasaista. Myös
pitkä ja vaivalloinen hakumatka joko Vienan Kemiin tai Ouluun ja siitä aiheutu-
neet matkakulut ohjasivat rahvasta ostamaan tarvitsemansa suolan maaseudulla
kierrelleiltä venäläiskauppiailta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

504 Tutkinta Kajaanin linnassa 9.2.1659 Kajaanin konventin jäsenten ja Brahen komissaarien
läsnä ollessa (kohta 1). RA StA Kaj. s. 39 / FR 626; Vartiainen 1980, 126–127.

505 Suolan kulkukaupasta ks. esim. J. Curnovius P. Brahelle, Raahe 25.1.1661. RA Rydbo-
holmssaml. vol. 5 / FR 212; Kajaanin kaupungin porvarit P. Brahelle, päiväämätön. Brahe
antoi 6.6.1662 siihen päätöksensä. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 41 / FR 479.

506 Kuopio tk. 1.–3.3.1692, 102–103. KA oo7 / ES 2005; Saloheimo 1990, 302.
507 Saloheimo 1990, 324.
508 Piel. tk. 19.–21.2.1706, 85–86. KA gg25 / ES 1801.
509 Ks. esim. Paltamon pappilassa 2.6.1712 pidetyt tutkintakäräjät, 635. KA rr49 / ES 2048. Jou-

lun tienoilla 1711, muutama kuukausi ennen sarkasotaa, Hilippa Simonpoika ja Vasilius
Teppananpoika Tiivanainen olivat suolanmyyntimatkalla Paltamon Vuottolahdessa lausuen
samalla uhkauksia takavarikossa olleesta sarastaan.
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Ajoittain suolan saannissa ilmeni häiriöitä. Suolan saanti vaikeutui esimer-
kiksi silloin, kun kaupankäynnissä maksuvälineenä käytetyn ruotsalaisen kupa-
rirahan vienti Venäjälle kiellettiin. Seurauksena oli suolan puutetta, kun venä-
läiset ryhtyivät vastatoimenpiteisiin säännöstelemällä suolan myyntiä ’ruot-
šeille’. Suolan hankinta Viipurista tai Oulusta ei tullut kysymykseen kalliin hin-
tansa vuoksi.510  Myös keväällä 1661 venäläisen suolan saatavuus oli huono,
kuten majuri, varahopmanni Lång tiedotti Brahelle. Lång joutuikin kääntymään
Oulun porvareiden puoleen saadakseen suolaa Kajaanin linnan tarpeisiin.511

Suolan puutteessa voitiin tosin turvautua vaihtoehtoisiin säilöntämenetelmiin,
esimerkiksi kalan kuivaukseen tai pantioimiseen. Myös sarkasodan aikana suo-
lansaanti tyrehtyi. Kun rajarauha oli saatu neuvoteltua uudelleen Kainuun ja Ve-
näjän Karjalan välille, ”rajavenäläiset” aloittivat talvella 1712–1713 uudelleen
kaupankäyntinsä Ruotsin puolella. He toivat rajalle hyvän joukon suolaa myy-
täväksi muiden tavaroidensa ohella. Sitä tarvittiinkin jo kipeästi Kajaanin lää-
nissä.512

Venäläisen suolan hinta liikkui suurvalta-ajan lopulla itärajan tuntumassa 1–
2 kuparitaalarin välillä leiviskältä (à 8,5 kg), kuten alla olevat tiedot osoittavat.513

Helmikuu 1659: 2 kuparitaalaria / leiviskä
Helmikuu 1667: 1 kuparitaalari / leiviskä
Maaliskuu 1692: 6 markkaa eli 1:16 kuparitaalaria / leiviskä
Helmikuu 1709: 1 kuparitaalari / leiviskä

Suolan hinta oli talonpojalle tärkeä. Sen kalleutta purnattiin ja hinnan alenta-
mista vaadittiin tämän tästä, kuta lännemmäs itärajasta ja Vienanmeren varnit-
soista mentiin.514  Tukholman valtiopäivillä 1693 valitettiin, että Pohjanmaan
kaupungeissa kiskottiin Tukholman kautta välitetystä suolasta todella korkeaa
hintaa, nimittäin 32–40 taalaria tynnyriltä.515  Se oli todennäköisesti niin kutsut-
tua espanjansuolaa (Spanskt Sallt), josta on mainintoja Kainuusta ja Pielisen
Karjalasta saakka. Monet välikädet ja pitkät kuljetusmatkat huomioon ottaen se
oli luonnollisesti kalliimpaa kuin venäläinen suola.516

Kajaanin linnassa puolestaan oli vuoden 1690 paikkeilla vanha suolavarasto,
josta maaherra Gustaf Grass antoi luvan myydä suolaa sen puutteesta kärsineel-

○ ○ ○ ○ ○ ○

510 J. Curnovius P. Brahelle, Kajaani 18.4.1660. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 26 / FR 476.
511 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 19.4.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214. Lång ei

kerro lähemmin syytä siihen, miksi venäläisen suolan saannin suhteen oli ”oikein pahoin”.
512 L. Clerck neuvostolle, Kalajoen nimismiehen talo 9.2.1713. RA LSF ÖL vol. 8 / FR 63.
513 Kamreeri N. Canickin laatima luettelo hopmanni Z. Palmbaumin takavarikoimista tava-

roista. Esitetty Kajaanissa 9.2.1659 pidetyssä tutkinnassa. RA StA Kaj. / FR 626; S. Lång P.
Brahelle, Kajaani 11.2.1667. RA Rydboholmssaml. vol. 12. / FR 214; Kuopio tk. 1.–
3.3.1692, 102–103. KA oo7 / ES 2005; Pmo tk. 1.2.1709–, 272. KA rr46 / ES 2046.

514 Virkkunen 1953, 236–238; Saloheimo 1990, 322–324.
515 Pohjanmaan pohjoisen kihlakunnan valtuutettu Lauri Urpiainen (kohta 2). Esitelty Tuk-

holman valtiopäivillä 4.11.1693. RA AB Österbotten 4 / FR 8.
516 Pmo ksk. 11.–12.8. ja 14.8. 1709, 982. KA rr46 / ES 2046. 1,5 leiviskää espanjansuolaa oli

4:16 kuparitaalaria. Leiviskän hinnaksi tuli sen mukaan 3 kuparitaalaria, mikä oli kolmin-
kertainen venäläiseen suolaan verrattuna; Smo ksk. 12.8.1712–, 862. KA rr 49 / ES 2048.
Affleckilla mainitaan sitä Nurmeksen hovin aitasta syksyllä 1709 varastetun omaisuuden
joukossa.
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le rahvaalle. Hinnaksi määriteltiin 16 kuparitaalaria tynnyriltä, mutta suola ei
vain käynyt kaupaksi, sillä Kainuun rahvas sai sitä Venäjältä vielä edullisemmin
(ks. edellä). Vaikka kruunun asettama hinta oli rannikkokaupunkien hintoihin
nähden huokea, niin venäläisillä se oli vielä kilpailukykyisempi. Kajaaniin
varastoitu suola päätyi loppujen lopuksi kruunun omaan käyttöön, nimittäin lo-
hen suolaukseen Kemissä, Iissä ja Oulussa.517

Oulussa suolan hinta oli 1670- ja 1680-luvulla 14–16 kuparitaalaria tynnyril-
tä, kun samaan aikaan Tukholmassa se oli 12 kuparitaalaria. 1690-luvulla hinta
kipusi pääkaupungissa tavattoman korkealle, mikä luonnollisesti heijastui myös
Pohjanlahden rannikkokaupunkeihinkin. Vuosina 1691–1692 suolatynnyristä
maksettiin Oulussa 30 kuparitaalaria ja leiviskästä kaksi kuparitaalaria, mikä
osoittaa sen, että tynnyrin ostaminen tuli suhteessa edullisemmaksi kuin leivis-
köittäin. Jos suolatynnyri veti 30 kappaa, kuten Venäjällä, niin leiviskän hinta
muodostui kaksinkertaiseksi tynnyrihintaan nähden. Vuoden 1693 paikkeilla
Tukholmassa maksettiin suolatynnyristä 26 kuparitaalaria. Valtiopäivävalituk-
sessaan Pohjanmaan kaupungit esittivät, että rauhan aikana sopiva hinta olisi
ollut 11 kuparitaalaria (siinä mukana ”kohtuullista voittoakin”) ja sodan sattu-
essa 18 kuparitaalaria. Siten ei ole ihme, että välttyäkseen Tukholman suola-
porvareiden kiskurihinnoilta Pohjanmaan kaupunkien asukkaat matkustivat toi-
sinaan itsekin noutamaan suolansa 60 peninkulman päästä Vienan Kemistä.518

Hevonen jaksoi kohtuudella vetää 70 leiviskän (n. 600 kg) suolakuorman,
jonka arvo oli melko tarkoin 70 kuparitaalaria. Kuljetuskustannukset olivat noin
23 % kuorman arvosta, kun ison hevoskuorman rahtipalkkio Vienan Kemistä
Kajaaniin teki 16 kuparitaalaria. Painavan suolan kuljettaminen ei tullut siten
kovinkaan kannattavaksi hintaansa nähden.519  Siitä huolimatta jotkut toivat yk-
sinomaan suolaa – muutamat hyvinkin huomattavia määriä, jos sitä tarkastelee
Kajaanin pikkutulliluetteloiden valossa. Esimerkiksi talvella 1656 Kajaaniin toi
pelkästään suolaa seitsemän venäläiskauppiasta, kun heitä kävi silloin yhteensä
20. Neljällä heistä oli suolaa 40 leiviskän (340 kg) verran kullakin.520  Talvella
1672 kahdeksan venäläiskauppiasta toi vain suolaa. Silloin heitä kävi kaikkiaan
29. Ossipa Arhippalla oli silloin suurin määrä, 80 leiviskää (680 kg), ja Mikki
Lontzisella puolta vähemmän (340 kg).521  Suurin yksittäinen Kajaaniin tuotu
erä suolaa oli 100 leiviskää (850 kg). Sen suuruinen kuorma oli kolmella venä-
läiskauppiaalla, Teppana Homanpojalla, Iivana Mämmisellä ja Mikittä Melen-
tianpojalla, kullakin, kun he tulivat Kajaanin kynttilänmessunmarkkinoille
1680.522

○ ○ ○ ○ ○ ○

517 Kaarle XI valtionkonttorille, Tukholma 20.11.1690. KA Reg.jälj. 1690, 664–664v; Virran-
koski 1973, 409–410.

518 Virkkunen 1953, 236–237.
519 Keränen 1986, 570.
520 Kaj. tullil. vuoden 1656 talvitullista. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214.
521 KA 9158: 596 ja 597 / LT 1510; Liite 3: Arkipha, Ossipa; Låntzinen, Micki.
522 Kaj. tullik. 1680. RA GFK Räk. 1680 / FR 315; Liite 3: Håmanpoika, Teppana; Melentian-

poika, Mikittä; Mämminen, Ifwan.
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○ ○ ○ ○ ○ ○

523 Anista viljellään hedelmiensä vuoksi muun muassa Välimeren maissa. Anisöljyä käytetään
mausteena ja lääkkeenä.

524 Kaj. tullik. 1678. Vartiainen 1938, 164, 165 ja 170.
525 Kaj. tullik. 1678. Vartiainen 1938, 165.
526 Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677 / FR 313.

Väskynöitä ja paperia

Oman tavararyhmänsä muodostivat hedelmät (anis523 , luumu, rusina, viikuna ja
väskynä eli kuivattu luumu). Niiden tuontia ei mainita ollenkaan vielä 1650-lu-
vulla. Myöhemmin, ainakin 1670-luvulla, hedelmien tuonti ja kauppa näyttää
olleen täysin venäläiskauppiaiden käsissä. He toivat niitä, tosin melko vähäisiä
määriä, Vienanmereltä, jonne niitä oli tullut englantilaisten ja hollantilaisten
kauppiaiden aluksissa. Kaikkein useimmin mainitaan viikuna (fiikon/fijkon):
kuudessa pikkutulliluettelossa (6/15). Suurin määrä tullattiin vuonna 1678, jol-
loin kolme venäläiskauppiasta, Vahroi Pölläkäinen, Mikihvara Lappalainen ja
Laasari Dantsainen, toi viikunoita Vienan Kemistä yhteensä 85 naulaa (36 kg)
ja 0,5 ”firlingiä”, mitä se sitten tarkoittaneekaan.524  Myös rusinoita (russin) tuli
ajoittain paljon. Edellä mainitulla Mikihvara Lappalaisella oli niitä peräti 4
leiviskää (34 kg) vuonna 1678.525

Kohta ”muut” käsitti nautintoaineita ja paperia. Niistä oluen, paloviinan ja
tupakan tuonti oli ’ruotsien’ käsissä. Nautintoaineiden painoarvo oli ryhmässä
suuri. Niitä tuotiin eniten 1650-luvulla, ja tuonnista vastasivat silloin yksin-
omaan ’ruotsit’. Paperi tulee mukaan 1670-luvun puolivälissä venäläiskaup-
piaiden välitystoiminnan ansiosta. Suurin määrä ilmoitetaan vuonna 1677, jol-
loin paperia tuotiin 22 1/4 riisin (11 125 arkkia) verran. Tuojina oli viisi venä-
läiskauppiasta, nimittäin Simana Lappalainen, Vahroi Pölläkäinen, Jaakko Sä-
lähkänäinen, Levo Pölläkäinen ja Karppa Wnukua. He kaikki olivat kotoisin
Vienan Kemin kauppa- ja satamakaupungista.526  Suurten arkkimäärien pohjalta
voisi otaksua, että 1670-luvun jälkipuoliskolla ja luultavasti myös sen jälkeen
monet tässäkin tutkimuksessa lähteinä käytetyt kirjeet ja pöytäkirjat kirjoitettiin
Vienanmeren rannikolta tuodulle paperille, jonka valmistuspaikka oli jossakin
Keski-Euroopassa.
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   Maakauppa – rajakaupan
luvaton ulottuvuus

Maakauppa-käsite ja maakaupan kriminalisointi

Tarkasteltavana aikana kihlakunnanoikeuksien oikeudenkäyttö perustui yhä
keskiaikaiseen kuningas Kristoferin maanlakiin vuodelta 1442. Sen kauppakaa-
reen oli kirjattu kaksi lukua, joissa maakaupan harjoittaminen kriminalisoitiin.
Ensinnäkin myyntikauppa eli kulkukauppa kiellettiin 40 markan sakon uhalla.
Sellaiseksi toiminnaksi katsottiin ”sillin, suolan, veran, mausteiden, rohdosten
ja muiden sellaisten” kuljettaminen ja kauppaaminen kylästä kylään. Kielle-
tyiksi kauppatavaroiksi katsottiin siis sellaiset, joita maaseutu ei tuottanut luon-
taisesti. Kielto koski ketä tahansa sosiaaliryhmään tai sukupuoleen katsomatta.
Kulkukaupasta tuomitun sakot ja kauppatavarat olivat kuninkaalle kuuluvia.1

Toiseksi pysyvä maakauppa eli kotikauppa, että maalla asuva piti kotonaan
myytävinä luetellunkaltaisia kauppatavaroita, katsottiin laittomaksi.2 Maaseu-
dulla asuneille sallittiin vain vapaa oikeus ostaa, myydä ja vaihtaa keskenään
kotitaloustuotteitaan omiksi tarpeikseen, mutta maalaistuotteiden myynti kaup-
patavaroihin tai päinvastoin oli siellä kiellettyä. Siitä määrättiin 40 markan suu-
ruinen sakko, kuten kulkukaupankin kohdalla.3

Ensimmäiset maakauppakiellot oli annettu jo toistasataa vuotta ennen kunin-
gas Kristoferin maanlakia. Vanhin tunnettu maakauppakielto on Maunu Ladon-
lukon Jönköpingin kaupungille vuonna 1284 osoittamassa kirjeessä.4 Kielto
otettiin myös Maunu Eerikinpojan kaupunkilakiin 1300-luvun puolivälissä. Sii-
nä kaikkinainen maaseudulla käyty kauppa kiellettiin ja maakaupan harjoitta-
misesta säädettiin 40 markan sakko, joka kuului yksistään kuninkaalle takava-
rikkoon otettujen tavaroiden kanssa.5 Määräyksen vaikutusta tehostettiin sillä,
että ulkomaalaiset kauppiaat saivat käydä kauppaa vain Ruotsin rannikkokau-
pungeissa, ei sisämaassa.6 Maunu Eerikinpojan kaupunkilain on katsottu sel-
västi osoittavan keskusvallan taholla voimistunutta halua hallita ja valvoa niin
valtakunnan sisäistä kauppaa kuin ulkomaankauppaa. Lain syntyaika tunne-
taankin kruunun suurista finanssivaikeuksista.7 Kaupankäynti oli sallittua yk-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 KrML 1442 KauK 6. luku. Ulkuniemi 1978, 104; Alanen 1957, 27.
2 KrML 1442 KauK 7. luku. Ulkuniemi 1978, 105; Alanen 1957, 27.
3 KrML 1442 KauK 6. luku, 2. §. Ulkuniemi 1978, 105; Alanen 1957, 27.
4 Linge 1969, 35 (nootti 10).
5 MEKL KauK XXIII: 1. Holmbäck–Wessén 1966, 124; Alanen 1957, 26; Linge 1969, 34

(nootti 4). ”Ty alla köp skola göras i staden, både mellan landsboar och köpstadsboar, och
icke på landet eller annorstädes.”

6 MEKL KauK XXX: 1 ja XXXIII: 5. Holmbäck–Wessén 1966.
7 Linge 1969, 35. V. 1332 Maunu Eerikinpoika lunasti Skoonen ja Blekingen Holsteinin hert-

tualta, mikä johti talouden tiukkenemiseen Ruotsissa. Vuosisadan puolivälissä finanssit
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sinomaan ”oikeilla markkinoilla”.8 Maakauppakielto otettiin sittemmin myös
Växjön säännökseen 1414.9

Tultaessa uudelle ajalle Ruotsin kruunun taistelu maakauppaa vastaan näkyi
eritoten Norlannissa.10 Laittomaksi katsottu kaupankäynti voimistui siellä sen
jälkeen, kun pohjoinen meritie Länsi-Euroopasta Luoteis-Venäjälle oli avautu-
nut 1500-luvun puolivälissä. Kaupan erityisessä intressissä olivat nahkat ja tur-
kikset, joita saatiin huomattavat määrät myös Norlannista. Kun Venäjän ja Län-
si-Euroopan kiinnostus pohjoisen turkisvaroja kohtaan lisääntyi, samalla myös
Ruotsin kruunun mielenkiinto niitä kohtaan kasvoi niin fiskaalisista kuin puh-
taasti kaupallisista syistä 1550-luvulta alkaen. Yhtenä esimerkkinä voi nostaa
sen, että lappalaisten verot siirrettiin maksettaviksi nahkoina. Kustaa Vaasa
käytti myös turkisten kuninkaallista etuosto-oikeuttaan ja antoi ostaa niitä omil-
la yksityisillä markkinoillaan itselleen ja edelleen myytäviksi.11 Nahkat ja tur-
kikset olivat erittäin mieluisia myös hänen pojilleen. Eerik XIV käytti kunin-
kaallista etuosto-oikeuttaan ahkerasti, samoin hänen seuraajansa Juhana III.
Etuosto-oikeutta jopa laajennettiin vuonna 1572 ja myöhemminkin.12

Valtakunnan pohjoisosissa käyty kauppa koetettiin myös ohjata laillisiksi
katsotuille kauppapaikoille kontrolloinnin helpottamiseksi. Kustaa Vaasan an-
tamalla määräyksellä 29.9.1531 Pohjanmaan luvallisia kauppapaikkoja olivat
vain Oulun, Iin, Kemin ja Tornion satamat. Kaikki muut Gävlen pohjoispuoliset
satamat lakkautettiin. Neljä kaupankäyntioikeutensa säilyttänyttä paikkaa jat-
koivat vähintään keskiajalta juontanutta kaupan perinnettään. Armas Luukon
sanontaa käyttäen ne ”edustivat eräänlaista kaupunkien esivaihetta laajassa
maakunnassa, jossa olot eivät olleet varsinaiselle kaupunkimuodostukselle kyl-
lin kypsät.”13 Talonpoikaiseen kaupankäyntiin puututtiin sittemmin koko valta-
kuntaan suunnatulla yleisellä maakauppakiellolla keväällä 1546. Kuninkaan
mielestä ”vain kauppamiehet olisivat kauppiaita ja asuisivat kaupungissa.” Ta-
lonpojat eivät saaneet harjoittaa kauppaa muilla kuin omilla tuotteillaan kunin-
gas Kristoferin maanlain henkeä noudattaen.14

Kaupunkiverkoston harvuus pohjoisessa johti pian kuitenkin myönnytyksiin.
Kuningas salli avoimella kirjeellään 5.12.1546, että Länsipohjan pitäjissä sai
olla muutamia maakauppiaita, joilla oli myös lupa matkustaa kauppa-asioissaan
muualle. Perusteluna mainittiin nimenomaan se, ettei alueella ollut kauppa-
kaupunkeja. Pohjoisesta kuninkaan luokse lähetetty valtuutettu oli korostanut
sen välttämättömyyttä, että maakauppiaaksi määrättävät saisivat harjoittaa kau-
pankäyntiä ”pitääkseen rahvaalle tarjolla sitä, mitä se tarvitsi välttämättömästi

○ ○ ○ ○ ○ ○

huononivat entisestään hänen jouduttua lainaamaan rahaa paavilta venäläisiä vastaan käy-
määnsä sotaretkeen. Ahdinkoa lisäsi myös ruttoepidemia (Musta surma).

8 MEKL KauK XXII, johdanto. Holmbäck–Wessén 1966.
9 Steckzén 1981, 10.
10 Ks. lähemmin Olofsson 1962, 262–266, 319–342 ja 484–487.
11 Linge 1969, 95–96.
12 Linge 1969, 168–169.
13 SKBS I, 19–20; Luukko 1954, 481.
14 Luukko 1954, 482; Steckzén 1981, 11.
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pysyäkseen hengissä.”15 Lakiin ja asetuksiin sisältyneistä ankarista maakauppa-
kielloista huolimatta kruunu teki myönnytyksiä myöhemminkin ja varsin sa-
manlaisin perusteluin kuin yllä. Välillä taas palattiin tiukemmalle linjalle. Niin
esimerkiksi silloin, kun Juhana III nousi valtaistuimelle. Pian sen jälkeen hän
puuttui 7.4.1569 maakauppiaiden toimintaan Norlannissa, Suomessa ja koko
Ruotsin valtakunnassa. Hän katsoi maakaupan olevan vastoin Ruotsin lakia ja
kielsi sen ”mitä suurimman rangaistuksen uhalla.”16

Kamppailu maakauppaa vastaan jatkui ja uudeksi välineeksi nostettiin uusien
kaupunkien perustaminen. Edellä on jo käsitelty Per Brahe vanhemman kau-
punkipoliittista ohjelmaa, jonka hän esitti vuonna 1579 ja jota hallitsijat Juhana
III:sta alkaen sovelsivat käytännössä 1600-luvulle saakka. Brahen esittämässä
ohjelmassa oli tavoitteena raja- ja maakaupan vetäminen kaupunkeihin. Siellä
missä kaupunkeja oli harvassa, kuten valtakunnan pohjoisosissa, kaupunki-
verkostoa oli tihennettävä uusia kaupunkeja perustamalla. Muutamat pohjoisen
kaupungit perustettiin itse asiassa useaan kertaan, kun niihin määrätyt asukkaat
olivat vastahakoisia muuttamaan ja kun olosuhteet olivat muutenkin huonot
varsinkin 1500-luvun jälkipuoliskolla pitkällisen sotajakson vuoksi.17 25-vuoti-
sen Venäjän-sodan päätyttyä kaupankäynti alkoi uudelleen ja samalla myös
”paljon maakaupan estäminen” olojen pian vakiintuessa entisiin uomiinsa poh-
joisilla seuduilla. Kaarle IX määräsi 11.4.1600 kaikkia, jotka halusivat vielä jat-
kossakin harjoittaa kauppaa Lapissa, muuttamaan johonkin Pohjanlahden sata-
mista. Valittavina olivat Tornio, Kalix, Luulaja, Piitime, Skellefteå, Lövånger,
Bygdeå tai Uumaja, jotka oli tarkoitus varustaa kaupunkioikeuksin. Hän oli
serkkunsa Per Brahe vanhemman kaupunkipoliittisen ohjelman innokas kan-
nattaja. Hän täydensi sitä omilla ideoillaan vuonna 1595 ja sovelsi niitä käytän-
nössä muun muassa pohjoisessa.18

Taistelu maakauppaa vastaan ja kaupunkipoliittiset menetelmät nousivat uu-
delleen voimakkaasti esiin vuonna 1637, kun Per Brahe nuorempi nimitettiin
Suomen kenraalikuvernööriksi. Hänen virkavelvollisuutenaan oli ensisijaisesti
kehittää kaupunkilaitosta talouselämän ja sotatalouden tarpeita varten. Hän teki
laajoja kiertomatkoja todeten niiden pohjalta, ettei vanhojen kaupunkien ko-
hentaminen yksin riittäisi tehtävän täyttämiseksi onnistuneesti. Hän ehdottikin
valtaneuvostolle sekä uusia markkinoita että Hämeenlinnan ja Savonlinnan
kaupunkien perustamista, jotta maakauppa nujerrettaisiin ja kruunun tuloja
kartutettaisiin.19 Kun hän sitten palasi vuonna 1648 Suomen kenraalikuvernöö-

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 SKBS I, 105–106; Steckzén 1981, 12. Jo v. 1527 Kustaa Vaasa oli kirjeessään Pohjois-Suo-
men asukkaille sallinnut, että ”tietyt maakauppiaat” saisivat harjoittaa kauppatoimintaa suo-
lalla ja muilla tarpeellisilla tavaroilla, koska alueen rahvas asui kaukana kauppakaupungeis-
ta. Olofsson 1962, 264.

16 SKBS I, 206–207.
17 Linge 1969, 207 (nootti 26); Steckzén 1981, 15–16, 19.
18 PRF IV, 235–236; Linge 1969, 272. Tavoitteena oli eritoten maakaupan estäminen. Vouteja

muistutettiin siitä, että heidän tuli tarkoin pitää silmällä sitä, että kauppiaat todella muuttai-
sivat pohjoisen uusiin kaupunkeihin. Siltä, joka ei noudattanut määräystä, tuli ottaa tavarat
pois ja antaa joka kerta 80 markan sakot. Steckzén 1981, 26.

19 Ranta 1981, 53. Hämeenlinnan ja Savonlinnan kaupungit perustettiin v. 1639.
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riksi, hänelle laadittiin uusi virkaohje, jossa korostettiin voimakkaasti Suomen
taloudellisen tilan parantamista. Suomen köyhyyden katsottiin suurelta osin
seuraukseksi juuri kaupunkilaitoksen kehittymättömyydestä. Sen vuoksi ole-
massa olleita kaupunkeja oli kohennettava, uusia oli perustettava ja erityisesti
tapulikaupunkien kauppaa oli edistettävä, kuten virkaohjeen 11. kohdassa mää-
rättiin. Brahen ohjeessa alleviivattiin myös kenraalikuvernöörin velvollisuutta
tähdentää maaherroille heidän virkavelvollisuuksiensa noudattamisen tärkeyt-
tä.20 Hän julkaisikin maaherroille lisäohjeen 13.9.1648, jonka kohdat 3–4 kos-
kivat maakaupan ja majamieslaitoksen poistamista ja kohta 5 sopivien paikko-
jen etsimistä uusia kaupunkeja ja kauppapaikkoja varten.21 Brahen toinen kausi
kenraalikuvernöörinä johtikin monen uuden kaupungin perustamiseen: Lap-
peenranta (1649), Kristiinankaupunki (1649), Salo (1649, vuodesta 1652 ni-
mellä Raahe) ja Vehkalahti (1653). Pietarsaari (Jakobstad) perustettiin vuonna
1652 marski Jakob De la Gardien lesken Ebba Brahen toimesta. Hänellä oli sii-
hen läänityskirjassaan samanlainen lupa, kuten hänen serkullaan Per Brahe
nuoremmalla oli Kajaanin vapaaherrakunnan osalta.22

Osan saamastaan kaupunkipoliittisesta ohjelmasta Per Brahe nuorempi to-
teutti läänityksellään Kajaanin vapaaherrakunnassa, jonne tuli kolme kaupun-
kia (Brahea, Kajaani ja Raahe) kaikille keskeisille suunnille.23 Muita kaupunke-
ja ei suurvalta-ajalla enää perustettu Suomeen. Olemassa olevia ryhdyttiin jopa
lakkauttamaan, kuten Brahean, Lappeenrannan, Savonlinnan ja Sortavalan koh-
dalla kävi. Lakkautusuhan alle joutuivat myös Kajaani, Naantali, Pietarsaari,
Porvoo, Raahe, Tammisaari ja Uusikaupunki, mutta ne onnistuivat säilyttämään
kaupunkioikeutensa.24 Tavanomaisina perusteluina lakkautusprosesseissa mai-
nittiin se, ettei ’nuori’ kaupunki ollut elinkelpoinen ja että se haittasi ’vanhem-
man’ kaupungin kehitystä ja olemassaoloa. Esimerkiksi Brahean, Kajaanin ja
Raahen kohdalla käytiin hyökkäykseen heti, kun niiden mahtava suojelija ja
lääninherra, Per Brahe nuorempi, oli kuollut syyskuussa 1680, tosin kritiikkiä
oli esiintynyt jo aiemminkin.25 Toisena keskeisenä tekijänä kaupunkien lakkaut-

○ ○ ○ ○ ○ ○

20 Lehtinen 1961, 106–109.
21 Lehtinen 1961, 154–156. Ks. myös Nordmann 1904, 172–173; Ranta 1981, 53 ja 56; Ka-

ronen 1999, 265.
22 Ranta 1981, 56.
23 Nordmann 1904, 330–342; Jokipii 1960, 9–11. Toivanen toteaa osuvasti Brahen kaupunki-

ohjelmasta Kajaanin vapaaherrakunnassa: ”Ei enää kruunun edustajana vaan omaa etuaan
ajattelevana vapaaherrakunnan haltijana.” Toivanen 1979, 55.

24 Ranta 1981, 56. Esimerkiksi Pietarsaaren tapauksessa annettiin ensin lakkauttamismääräys
(1680), sitten sen toimeenpanoa lykättiin ja lopulta jätettiin sikseen. Prosessi liittyi ’vanho-
jen’ ja ’nuorten’ kaupunkien taisteluun kauppa-alueista. Virrankoski 1973, 377–378.

25 Oulun kaupungin valtiopäiväedustaja hyökkäsi Raahea vastaan jo Upsalan valtiopäivillä
1675. Silloin vedottiin siihen, että Raahelta puuttui varsinaiset kaupunkioikeudet, koska se
oli läänityskaupunki. Raahen perustaja oli ollut Brahe, ei hallitsija. Uusi hyökkäys kaupun-
kioikeuksia vastaan oli Tukholman valtiopäivillä 1680 pian Brahen kuoleman jälkeen. Kaar-
le XI teki esityksen kannalta myönteisen päätöksen. Kaarle XI D. Wrangelille, Tukholma
10.12.1680. SKBS IV, 296–297. Pohjanmaan läänin maaherra Didrik Wrangel oli suositellut
kuninkaalle Pohjanmaan kauppaloiden ja pikkukaupunkien hävittämistä talonpoikien ja
vanhojen kaupunkien kaupankäynnille vahingollisina. D. Wrangel Kaarle XI:lle, päivää-
mätön (kohta 7). RA LSF ÖL vol. 2 / FR 62. ”en hoop Fleckiar och små Städer”. Ensityrmis-
tyksestä toivuttuaan raahelaiset ryhtyivät menestyksekkäästi vastatoimiin, niin että marras-



290         M A A K A U P P A  –  R A J A K A U P A N  L U V A T O N  U L O T T U V U U S

tamiselle on nähtävä vuoden 1679 rauhanteon jälkeinen valtiontalouden hätäti-
la ja siihen haettu ulospääsy aiemmin yritetyn reduktion läpiviemisen ja verotu-
lojen kruunulle palauttamisen jatkamisen ja laajentamisen (< iso reduktio)
muodossa. Kolmantena syynä on nähtävä Kaarle XI:n toimeenpanema armeijan
uudelleenjärjestäminen (< ruotujakolaitos ja siihen liittynyt määräjakoislaitos),
mikä myös nieli kasvavassa määrin varoja. Kruunun tuloja pyrittiin lisäämään
’nuoria’ maakaupunkeja lakkauttamalla ja palauttamalla niille annetut lahjoi-
tusmaat takaisin kruunulle.26

Maakaupan kolme muotoa

A. R. Cederberg jakoi vuonna 1911 maakaupan kolmeen kategoriaan Pohjois-
Karjalan kauppaoloja vapauden ajalla käsitelleessä väitöskirjassaan. Muodoista
ensimmäinen oli hänen mukaansa pysyvä maakauppa eli kotikauppa.27 Käytän-
nössä sitä harjoitettiin esimerkiksi siten, että venäläiset toivat tavaroitaan myy-
täviksi joihinkin hyvin tuntemiinsa ja luotettavina pitämiinsä taloihin Ruotsin
puoleisella rajaseudulla.28 Siihen sisältyi kuitenkin vaaransa. Se oli kaikkein
helpoimmin viranomaisten havaittavissa, vaikka kaikkien muiden paitsi kau-
punkien porvareiden ja viranomaisten (virkansa puolesta) etuna olikin olla an-
tamatta ilmi toimintaa. Ehkä osa tavaroista jätettiin aidosti johonkin rajataloon
sen vuoksi, ettei niitä haluttu kuljettaa takaisin rajan taakse rahtikulujen ja vai-
van vuoksi. Samalla kuitenkin avautui houkutteleva mahdollisuus jättää ne
myytäviksi jonkun tutun luokse. Kuusamosta on jopa tietoja siitä, kuinka pai-
kallinen pappila toimi yleisesti tunnettuna venäläistavaran välitys- ja myynti-
paikkana.29 Paikasta toiseen liikkunut maakauppias ansaitsi kuitenkin parem-
min ja sai tavaransa helpommin kaupaksi kuin paikallaan kodistaan käsin toimi-
nut kauppamies, joka sai alinomaa pelätä luvattomien toimiensa tulemista ilmi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

kuussa 1682 hallitsija perui aiemman päätöksensä, joka Virrankosken sanontaa käyttäen ”oli
johtunut lähinnä asiantuntemuksen puutteesta”. Kaarle XI:n avoin kirje Raahen kaupun-
gista, Tukholma 25.11.1682. KA Reg.jälj. 1682, 757–757v; Virrankoski 1973, 379–380.
Oululaiset koettivat heti uudelleen saada kaupunkioikeudet lakkautetuiksi, mutta Kaarle XI
pysyi edellisessä päätöksessään vahvistaen vielä sen. Kaarle XI:n päätös ja vastaus Oulun
kaupungin edustajan esittämiin valituksiin ja anomuksiin, Tukholma 20.12.1682. KA
Reg.jälj. 1682, 835 (kohta 1).

26 Toivanen 1979, 307–309. Mainituilla sivuilla on hyvä kuvaus Lappeenrannan kaupunkioi-
keuksien lakkauttamiseen 18.1.1683 johtaneesta prosessista ja sen vaikuttimista.

27 Cederberg 1911, 131, 134 ja 136.
28 Ks. esim. J. Curnovius P. Brahelle, Kajaani 16.3.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212;

Smo mk. 1662. RA GFK Räk. 1662: 38–39 / FR 313. Venäläinen Mikitta talletti paluumatkallaan
Oulusta entisen rakuunan, sittemmin uudisasukkaan Olli Sivosen luokse Kuhmon Lentualle 21
kyynärää (n. 13 m) myymättä jäänyttä verkaa seuraavaa kertaa varten, mutta hopmanni
Palmbaum takavarikoi sen maakauppaepäilyihin vedoten. Muita samantyyppisiä tapauksia: Kaj.
RO 6.2.1671, 4. KA i1 / ES 1303 (Iivana Sapattisen, Saava Timitran, Ossipa Toroskaisen ja Timo
Tuupasen kangaspakkoja Kajaanin kirkkoherran Jacob Theudschoviuksen aitassa); Kaj. RO
31.3.1679. KA i1 / ES 1303 (Levo Pölläkäisen plyysiä ja kupariplootuja porvari Pekka
Matinpoika Laukkasen aitassa Kajaanissa); Piel. tk. 14.2.1723, 39v. KA gg29 / ES 1802 (venäläi-
nen kauppamies Andre Gaurain Rukavaaran pitäjästä tallettanut sarkaa ja palttinaa kelirikon
vuoksi Simon Affleckin Lieksan hoviin keväällä 1722).

29 Ervasti–Vasari 1978, 272.
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Pysyvä maakauppa / kotikauppa olikin maakaupan muodoista todennäköisesti
harvinaisin. Silti vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1774 Karjalan kruu-
nunvouti Gabriel Wallenius totesi maaherralle, että Pohjois-Karjalan kylissä toi-
mi maakauppiaita, jotka välittivät rahvaalle tavaraa.30

Luvattoman kaupankäynnin muodoista oli ehkä yleisin myyntikauppa eli
kulkukauppa vielä 1700-luvulla.31 Todennäköisesti tilanne oli samoin myös
Ruotsin suurvalta-aikana. Kulkukauppa oli enimmäkseen venäläiskauppiaiden
käsissä, mutta jossakin määrin joukossa oli myös Pohjois-Karjalan, Savon ja
Pohjanmaan miehiä. Rajantakaiset kauppamiehet tulivat vanhoja vakiintuneita
kauppateitään Pielisen Karjalaan ja Kainuuseen joko varta vasten tai matkatak-
seen eteenpäin Pohjanlahden rannikolle samalla, kun he koko ajan myivät suu-
rista kuormistaan matkan varren pitäjissä, kylissä ja taloissa. Lähteiden valossa
näyttäisi siltä, että toiminta tapahtui täysin viranomaisten hiljaisella hyväksyn-
nällä. Siihen viittaa esimerkiksi se, että venäläisten kulkukaupasta kertovat ta-
paukset puuttuvat kokonaan alioikeuksien tuomiokirjoista. Vaikka toiminta oli
periaatteessa laitonta, sitä koskevia syytteitä ei esiinny lähteissä ollenkaan. Mo-
nesti papit ja kruunun paikallisviranomaiset olivat itsekin sotkeutuneet laitto-
man kulkukaupan suosimiseen. Jo vuonna 1638 venäläiskauppaa kuvaavassa
kertomuksessa todettiin nimenomaan, kuinka venäläiset kiersivät maaseutua
ympäriinsä ”toisesta papin ja nimismiehen talosta toiseen”.32 Kirkon ja maalli-
sen vallan edustajien taloista löytyi varma ja maksukykyinen ostajaryhmä muun
muassa venäläiskauppiaiden kuljettamille kalliille kangaslaaduille. Myydes-
sään venäläiskauppiaat samalla ostivat tai vaihtoivat kaikenlaista haluamaansa
tavaraa, kuten turkiksia sekä kuparirahaa ja -esineitä. Maakauppiaiden joukossa
oli myös välityskauppiaita, jotka myivät Venäjältä tuomiaan tuotteita, esimer-
kiksi suolaa. Rajatalonpojat olivat siinä keskeisessä roolissa. He noutivat talvi-
sin Venäjän Karjalasta ja Vienanmeren rannikolta tavaroita, joista he osan varas-
toivat aittoihinsa ja myivät sitten vähitellen naapureilleen. Osan he kuljettivat
eteenpäin kaupunkien porvareille tai myivät torilla ja markkinapaikoilla.

Kolmas maakaupan muoto oli ostokauppa, jota harjoittivat luultavasti eniten
oman kotimaakunnan maakauppiaat.33 Myös kaupunkien pikkuporvarit kuljek-
sivat maaseudulla tavaraa ostaen. Heidän lisäkseen venäläiset kulkukauppiaat
keräilivät kaikenlaista haluamaansa tavaraa myyntikauppaa käydessään. Osto-
kauppaa käyneet kauppasaksat kiertelivät varsinkin syksyllä, jolloin rahvaalla
oli myydä maanviljelys-, karjatalous- ja kalastustuotteita. He ostivat sitä, jolla
he tiesivät olevan eniten kysyntää kaupungeissa ja markkinapaikoilla. Osto-
kauppaa käytiin usein velkakaupan muodossa. Paikallinen maakauppias lainasi
rahaa veronmaksun aikaan ja peri sen sitten takaisin syksyllä luontaistuotteiden
muodossa.34

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 Cederberg 1911, 137.
31 Cederberg 1911, 131 ja 137.
32 Kopio Oulun pormestarin ja raadin antamasta selonteosta, Oulu 20.1.1638, koskien Pohjan-

maalla käytyä venäläiskauppaa. RA LSF ÖL vol. 1 / FR 62.
33 Cederberg 1911, 131.
34 Cederberg 1911, 147.
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Maakauppakieltoa oli aina vaikea valvoa käytännössä, koska kaupunkeja oli
harvassa ja viranomaisia vain vähän valvomaan sitä, mitä maaseudulla tehtiin.
Kruunun antamia kieltoja ja määräyksiä pidettiin luultavasti lähinnä ”epärealis-
tisena saivarteluna, herrojen kiusantekona”, kuten Aimo Halila toteaa.35 Mää-
räyksiä ei yksinkertaisesti haluttu noudattaa. Ensinnäkin kahdet vuosittaiset
markkinat eivät voineet mitenkään tyydyttää rahvaan kaupankäynnin tarvetta.
Toiseksi kaupungin portilla peritty pikkutulli houkutteli suorittamaan kaupan-
käynnin laittomasti tullimiehen ulottumattomissa maaseudulla. Kolmanneksi:
koska itäraja oli valvomaton ja käytännössä avoin kulkea, rajakauppa lisäsi maa-
kauppaa entisestään. Neljänneksi: maakauppa kukoisti myös rationaalisten teki-
jöiden vuoksi. Ei ollut erityisen järkevää ja kannattavaa, että jokainen talous oli-
si itse kuljettanut tuotteensa kaupunkiin tai markkinapaikalle myytäviksi. Sen
sijaan oli käytännöllisempää ja edullisempaa keskittää se jollekulle yhteisön
jäsenelle, eli siis maakauppiaalle, joka joko osti tai vain kuljetti ne korvausta vas-
taan eteenpäin. Oli myös kruunun etu, että rahvas sai tuotteensa kaupaksi ja rahaa
veronmaksuun, kuten tuonnempana käy ilmi.36 Kaikista näistä syistä maakauppaa
ei saatu lopetettua, eikä edes rajoitettua. Kamppailu sitä vastaan jatkui silti.

Kajaanin vapaaherrakunnan perustamisen aikoihin yleisesti rehottanut maa-
kauppa johti uuden valtakunnallisen maakauppaplakaattin antamiseen 31.10.
1650. Siinä maakaupan harjoittaminen ja käyminen kiellettiin ankarasti koko
Ruotsissa ja sen maakunnissa. Kielto suunnattiin erityisesti yhteiskunnan ylä-
kerrokselle: rälssimiehille ja heidän palvelijoilleen, papeille, porvareille, kruu-
nun yksittäisille palvelijoille, inspehtoreille, arrendaattoreille sekä ruukinhoi-
tajille ja heidän alaisilleen. Laittomaksi kaupaksi katsottiin kaikkinainen kau-
punkien, ”pikkukaupunkien” (Fläcker) ja markkinapaikkojen ulkopuolella ta-
pahtunut kaupankäynti, jota ei suoritettu niille määrättyjen säännöllisten tori-
päivien ja markkina-aikojen puitteissa. Plakaattin mukaan jokaisessa kaupun-
gissa tuli olla erityinen ”ratsastaja” (uthrijdare), jonka ammattimaisena tehtävä-
nä oli etsiä ja tiedustella laittoman kaupan harjoittajia. Saadessaan kiinni kiellon
rikkojan ”ratsastajan” tuli takavarikoida tavarat ja ilmoittaa tapauksesta maa-
herralle ja kaupungin maistraatille syyllisen rankaisemista varten.37

Maakauppakielto uudistettiin Kaarle XI:n aikana 29.12.1682. Entiseen käy-
täntöön verrattuna muutoksena oli, että kauppakaaren mukainen sakkotuomio
oli nyt mahdollista muuttaa vankeudeksi tai muuksi rangaistukseksi, mikäli tuo-
mittu ei pystynyt maksamaan sakkojaan.38 Kuningas puuttui vuonna 1686 myös

○ ○ ○ ○ ○ ○

35 Halila 1984, 119.
36 Cederberg 1911, 133; Keränen 1986, 562–565.
37 Kristiinan antama maakauppaplakaatti, Tukholma 31.10.1650. KA Reg.jälj. 1649–1650,

498. Maaherra valtuutti ratsastajan tehtäväänsä, kun taas palkunmaksusta huolehti kaupun-
gin maistraatti; SKBS II, 637–639; Cederberg 1911, 10. Kruunun- ja läänitysvoutien, komis-
saarien ja nimismiesten harjoittamasta maakaupasta ja kaupaksi kelvanneiden tavaroiden ot-
tamisesta veroparseleina Pohjanmaalla ks. Tigerstedt 1849–1850, 355 (n:o CL, kohta 1),
357–358 (n:o CLI, kohta 1), 362 (n:o CLIII, kohta 2), 366–367 (n:o CLV, kohta 2), 374–375
(n:o CLIX) ja 378–380 (n:o CLXI).

38 Kaarle XI:n kielto, Tukholma 29.12.1682, luvattomasta kaupustelusta ja maakaupasta. KA
Reg.jälj. 1682, 955; SKBS IV, 522–523.
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Norlannissa harjoitettuun maakauppaan.39 Siellä maakaupan traditio eli syvään
juurtuneena pohjoisen turkisten vuoksi. Vuonna 1693 hän kirjoitti parhaillaan
istuneelle lakikomissiolle maakaupan ehkäisemisen tärkeydestä myös uuden
lain valmistelutyössä.40

Jos maakauppaa vastaan käytyä taistelua tarkastelee paikallisella tasolla, niin
vuonna 1707 Pohjanmaan läänin uusi ja virkaintoinen maaherra Lorentz Clerck
katsoi tarpeelliseksi antaa julistuksen, jossa ”tähän saakka harjoitettu maakaup-
pa ja laiton kaupankäynti” kiellettiin. Sen sijaan seudulla oli järjestettävä ”hyö-
dyllinen ja lain mukainen torikauppa”. Porvari ei saanut lähteä maaseudulle
hankkimaan tavaraa, sillä talonpoikien oli tuotava tavaransa torille. Tavaroita oli
tarjottava torilla kaikille, ennen kuin talonpojilla oli lupa viedä ne jollekin yksi-
tyiselle porvarille. Julistusta luettiin vielä myöhempinäkin vuosina noudatet-
tavaksi.41

Käkisalmen lääniin juurtunut kaupankäynnin traditio

Maakaupan traditio eli erityisen voimakkaana Käkisalmen läänin ortodoksien
parissa. Jo alueen ollessa Venäjän alaisena (–1617) maakauppa oli ollut tärkeä
elinkeino maatalouden ohella. Stolbovan rauhan jälkeen Ruotsin kruunu suh-
tautui maakauppaan varsin maltillisesti ja kauppiaiden kannalta myönteisesti.
1620-luvulla ja vielä seuraavan vuosikymmenen alussa kaupankäynti sallittiin
maaseudulla, kun todettiin, ettei maanviljelys yksin antaisi alueen väestölle toi-
meentuloa ja rahaa veronmaksuun. Kauppa rajan yli nähtiin hyödyllisempänä
kuin kauppiaiden pakottaminen kaupunkeihin. Kauppiaista oli sittemmin myös
hyötyä viljahankinnoissa ja tiedustelutehtävissä.42

Aivan ensimmäisessä Käkisalmen läänin maakauppaa koskeneessa määräyk-
sessä 28.2.1618 Ruotsin hallitus kielsi kuitenkin toiminnan ja määräsi maa-
kauppiaat muuttamaan jompaankumpaan läänin kaupungeista, joko Käkisal-
meen tai Suvannon Taipaleeseen, ”seuraavaan jouluun mennessä”. Käskyn rik-
kojia uhattiin omaisuuden takavarikoinnilla puoliksi kummallekin kaupungil-
le.43 Sanktiosta huolimatta muuttomääräystä tuskin kovinkaan monet noudatti-
vat. Kruunu omaksui pian voittomaan erityisolojen mukaisen suhtautumista-
van. Kustaa II Aadolf laillisti 26.4.1620 alueen talonpoikien rajakaupan Aunuk-
sessa ja muualla Venäjällä ”entisen tavan mukaisena” siihen saakka, kunnes olot
ehdittäisiin järjestää läänissä.44 Maakauppiaat saivat 5.3.1627 virallisen luvan
harjoittaa elinkeinoaan, koska heillä oli vain vähän maanviljelystä. Pari vuotta

○ ○ ○ ○ ○ ○

39 Kaarle XI maaherra Ribbingille, Tukholma 4.5.1686. KA Reg.jälj. 1686, 202–202v.
40 Kaarle XI lakikomissiolle, Tukholma 13.12.1693. KA Reg.jälj. 1693, 928–929.
41 Halila 1984, 120.
42 Tuomi 1978, 38.
43 PRF V, 606 (kohta ”28 februari 1618. Förbud mot landsköp i Kexholms län”); Kuujo 1963,

36. Vähää aiemmin myös Oulun ja Kajaanin käskynhaltijaa oli muistutettu hänen velvolli-
suudestaan valvoa, ettei maakauppaa harjoitettaisi. Maaseudun asukkaat saivat kuitenkin lu-
van vaihtaa viljaa tai muita tuotteitaan loheen. PRF V, 632 (kohta ”30 oktober 1617”).

44 Kuujo 1963, 36.
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myöhemmin oikeudet laajenivat entisestään, kun he saivat myös oikeuden käy-
dä kauppaa Suomen, Pohjanmaan ja Länsipohjan kaupungeissa, tosin asian-
mukaista pikkutullia vastaan. Myönnytyksillä oli kuitenkin hintansa. Kaupan-
käynnin siten kasvaessa alueen käskynhaltijan oli ryhdyttävä verottamaan heitä
varallisuuden mukaan ja myös ostettava maakauppiailta heidän Käkisalmen
läänistä ja Venäjän puolelta hankkimaansa viljaa.45

Kun Kustaa II Aadolf suunnitteli suurta sotaretkeään Saksaan, Käkisalmen
läänin maakauppiaille määrättiin tärkeä tehtävä sen muonituksessa. Käkisal-
messa järjestetyssä neuvottelussa 12.1.1630 läänin alueelta kotoisin olleet
staarostat lupasivat kotiin jääneiden kauppiaiden puolesta, että nämä ostaisivat
Venäjältä viljaa ja että se sitten myytäisiin kruunulle huokeasta hinnasta. Kiitol-
lisuuden ilmauksena siitä kuningas lupasi 9.2.1630, että läänin ”venäläiset maa-
kauppiaat” saisivat jäädä asumaan maaseudulle tuodakseen salaa tavaraa – lä-
hinnä kai viljaa – Venäjältä Viipuriin kuljetettavaksi. Mainitussa neuvotteluti-
laisuudessa kenraalikuvernööri Johan Skytte oli jo antanut läänin asukkaille lu-
van viedä Venäjältä hankkimiaan tavaroita myytäviksi Tukholmaan saakka.46

Jossakin vaiheessa purjehdusoikeus sittemmin peruttiin. Käkisalmen pohjoisen
läänin ”venäläiset” pyysivät uutta kauppa- ja purjehdusoikeutta valtakunnan
pääkaupunkiin, mutta hallitus lykkäsi 29.7.1636 asian ”sopivampaan ajankoh-
taan”.47

Kruunun voittomaansa alamaisille antamat lupaukset kasvattivat maakaupan
siinä määrin suuriin mittoihin, että kuningatar Kristiinan holhoojahallituksen
oli lopulta puututtava siihen 3.4.1638. Pohjanmaan maaherra Melcher Wern-
stedt määrättiin kieltämään ”venäläisiltä” kaikkinainen kaupankäynti Pohjan-
maan maaseudulla. Kiellon rikkojia uhattiin tavaroiden menettämisellä. Jos he
halusivat edelleen käydä kauppaa Pohjanmaalla, niin heidät oli yritettävä saada
asettumaan aloilleen kaupunkeihin, mieluiten Ouluun.48 Holhoojahallitus oli jo
19.7.1636 kehottanut Pohjanmaan maaherraa puuttumaan ”venäläisten vahin-
golliseen maakauppaan”, josta Oulu oli valittanut.49 Länsipohjan lääni kuului
myös venäläisten kauppamatkojen piiriin, ja niin sen maaherra Stellan Mörner
sai samansisältöisen kirjeen kuin kollegansa Perämeren toisella puolella.50 Kä-
kisalmen läänin ja Pähkinälinnan venäläiset kävivät maakauppaa myös Savos-
sa, mikä harmistutti Itä-Suomen kaupan valtakeskusta Viipuria.51 Ylipäätään
kaikista Suomen kaupungeista, eritoten Oulusta, Viipurista ja Turusta, kumpusi

○ ○ ○ ○ ○ ○

45 Cederberg 1911, 9; Kuujo 1959, 88; Kuujo 1963, 36–37.
46 Kuujo 1959, 88–89; Kuujo 1963, 37.
47 KM:n vastaus ja päätös, Tukholma 29.7.1636, Käkisalmen pohjoisen läänin venäläisten ano-

muskirjaan. Tigerstedt 1849–1850, 184 (n:o LVI, kohta 1).
48 Holhoojahallitus M. Wernstedtille, Tukholma 3.4.1638. Tigerstedt 1849–1850, 316 (n:o

CXXXIII); Virkkunen 1953, 244; Vartiainen 1980, 288.
49 KM:n vastaus, Tukholma 19.7.1636, Oulun kaupungin anomuskirjelmään. Tigerstedt 1849–

1850, 285 (n:o CXI, kohta 4).
50 Holhoojahallitus S. Mörnerille, Tuhkolma 3.4.1638. SKBS II, 156.
51 KM:n päätös ja vastaus, Tukholma 20.3.1638, Viipurin pormestarin ja raadin valtuutettujen-

sa kautta esittämiin asioihin. Tigerstedt 1849–1850, 312–313 (n:o CXXXI, kohta 1); Kuujo
1963, 39.
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valituksia vahingosta, jonka ”niin omat kuin suuriruhtinaan venäläiset” aiheut-
tivat maakaupallaan.52

Holhoojahallituksen väliintulosta huolimatta Käkisalmen läänin kaupan-
käynti säilytti edelleen erityisasemansa valtakunnan muihin osiin nähden. Sa-
mana päivänä kun holhoojahallitus puuttui venäläisten kaupankäyntiin Pohjan-
maalla ja Länsipohjassa, niin se kuitenkin ilmoitti Suomen kenraalikuvernöö-
rinä toimineelle Per Brahelle, että Käkisalmen läänin maakauppiaiden toimin-
taa sai tilapäisesti katsoa sormien läpi, mutta vain heidän kotiläänissään. Läänin
ulkopuolella tapahtunut maakauppa kiellettiin ja samalla toivottiin, että maa-
kauppiaat kävisivät kauppaansa Viipurissa tai jossakin muussa kaupungissa.
Heidät oli koetettava saada asettumaan porvareiksi Käkisalmen esikaupunkiin
paaluvarustuksen sisälle (ortodokseina heitä ei haluttu varsinaiseen kaupun-
kiin) tai sitten johonkin muuhun sopivaksi katsottuun paikkaan eteläisessä lää-
nissä. Tottelemattomia uhkailtiin tavanomaisella sanktiolla eli tavaroiden taka-
varikoimisella.53

Kenraalikuvernööri Johan Skytte oli perustanut hallitsijan käskystä vuonna
1632 Sortavalan ja Salmin kaupungit Laatokan rannalle, jotta alueen maakauppi-
aat saataisiin asettumaan niihin. Tulos osoittautui kuitenkin heikoksi, kuten aiem-
pienkin muuttomääräysten kohdalla, sillä maakauppiaat pysyivät mieluummin
kotiseudullaan voittomaan kylissä kuin muuttivat kaupunkeihin porvariksi. Ruot-
sin hallitus osoitti yllättävää pitkämielisyyttä, sillä se totesi vuonna 1633, ettei
uhmakkaiden maakauppiaiden kanssa ollut tarvetta ryhtyä koviin pakkotoimen-
piteisiin. Heidän vapaaehtoinen muuttonsa tuli sen sijaan kysymykseen.54

Maakauppiaiden kaupankäynnin laajuutta osoittaa yksi lausunto. Kun Käki-
salmen lääni ja Inkerinmaa yhdistettiin vuonna 1641 yhdeksi kenraalikuver-
nöörikunnaksi, sen johtoon tullut Erik Gyllenstierna huomasi pian, että maa-
kauppiaita oli lähes jokaisesta sosiaaliryhmästä. Hänen mukaansa melkein jo-
kainen mies – erityisesti Käkisalmen läänissä – kävi maakauppaa. Sitä harjoitti-
vat talonpojat, papit, staarostat eli nimismiehet, kymmenniekat55, irtolaiset ja
loiset maksamatta toiminnastaan mitään kruunulle. Gyllenstiernan ratkaisumal-
li ongelmaan oli, että niiden, jotka halusivat elättää itsensä kaupankäynnillä, oli
määrätyn ajan kuluessa asetuttava läänin jo perustettuihin tai perusteilla ollei-
siin kaupunkeihin Käkisalmeen, Taipaleeseen, Salmiin ja Sortavalaan, jotta hei-
dän toimintansa saataisiin kruunun valvonnan alle ja myös verotetuksi.56 Hänen

○ ○ ○ ○ ○ ○

52 Holhoojahallitus P. Brahelle, Tukholma 3.4.1638. Tigerstedt 1849–1850, 315 (n:o
CXXXII).

53 Holhoojahallitus P. Brahelle, Tukholma 3.4.1638. Tigerstedt 1849–1850, 315–316 (n:o
CXXXII); Kuujo 1963, 39; Saloheimo 1976, 236. Käkisalmen kaupunki sijaitsi viiden bas-
tionin ympäröimänä saarella. Se oli sillan välityksellä yhteydessä mantereelle syntyneen esi-
kaupungin kanssa. Ortodoksisten maakauppiaiden sijoittamiseen itse kaupunkiin suhtaudut-
tiin kielteisesti, koska pelättiin, että he voisivat kavaltaa linnan venäläisille. Kuujo 1959, 89;
Lappalainen 1972, 51–52.

54 Cederberg 1911, 9–10. Kuujo 1963, 38; Kuujo 1970, 24–26.
55 Kymmenniekka eli veronkantomies, joka avusti tehtävässä staarostaa. Saloheimo 1976, 92.
56 Tigerstedt 1886, 122–123; Cederberg 1911, 10; Manninen 1922, 26; Kuujo 1963, 43. 1640-

luvun alussa Sortavalaan halusi porvariksi 55 maakauppiasta. Loppujen lopuksi vain osa
heistä todella siirtyi sinne. Kuujo 1959, 91.
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saamissaan virkaohjeissa yhtenä keskeisenä määräyksenä oli juuri toiminta
maakauppaa vastaan pikkukaupunkeja ja markkinapaikkoja perustamalla.57

Rajakauppa ruokkii maakauppaa

Per Brahe nuorempi suhtautui rajakauppaan myötämielisesti. Hän jopa kannusti
läänityksensä rahvasta siihen. Vilkkaista kauppakontakteista oli kuitenkin seu-
rauksena, että kiellettynä pidetty maakauppa rehotti yleisesti ja että Brahen pe-
rustama Kajaanin kaupunki näyttäisi jääneen rajakaupan valtavirrasta sivuun
alueen talonpoikien ja rajantakaisten karjalaisten suorien kauppakontaktien ja
Oulun suuntaan harjoitetun välityskaupan vuoksi. Pitkin tarkasteltavaa ajanjak-
soa kajaanilaiset valittivat tullitulojensa pienuutta, kauppaelinkeinonsa vaati-
mattomuutta ja kaupunkinsa heikkoa kehitystä. Luonnollisesti asiat esitettiin
mahdollisimman surkeassa valossa. Keskeisenä syynä ongelmiinsa Kajaanin
porvarit näkivät lähellä itärajaa asuneiden talonpoikien harjoittaman vilkkaan
rajakaupan. Toisaalta Kajaanin asukkailla oli kotikaupungissaan Venäjän-kau-
pan johdosta suuret ja suositut markkinat, jotka tarjosivat heille lisäansiomah-
dollisuuksia majoitus-, ravitsemus- ja anniskelutoiminnan muodossa. Myös
maaseutuväestön kannalta rajakauppa on nähtävä merkitykseltään erittäin
myönteisenä, sillä siten se sai venäläiskauppiailta tai maakauppiailta kohtuu-
hinnoin välttämättömiä tuotteita, esimerkiksi suolaa, aivan kotipiirissään. Sa-
malla sen oli mahdollista myydä omia kotitaloustuotteitaan ja saada rahaa ve-
ronmaksuun ja ostotavaroiden hankintaan. Rajantakaisten karjalaisten ja talon-
poikien maaseudulla keskenään käymä kauppa oli periaatteessa laitonta maa-
kauppaa, mutta siitä huolimatta sitä suoranaisesti koskevia oikeustapauksia ei
esiinny läpikäydyssä aineistossa. Poikkeuksena voi pitää Oulun raastuvassa ol-
lutta kehotusta, jossa venäläisiä muistutettiin talonpoikien kanssa käydyn kau-
pan lopettamisesta rangaistuksen ja tavaroiden menettämisen uhalla.58

Kajaanin porvarit pitivät talonpoikien itsenäisesti harjoittamaa rajakauppaa
uhkana omalle elinkeinolleen. Kun Brahen valtuuttamat komissaarit saapuivat
Kajaaniin helmikuussa 1659 pitääkseen siellä suuren yleistarkastuksen, porva-
rit kantelivat heille, että hopmanni Zacharias Palmbaum oli omin päin antanut
talonpojille sinetöityjä lupakirjoja, joiden turvin nämä menivät Venäjälle käy-
mään kauppaa ”millä tavaroilla tahansa”. Talonpojat veivät sitten Venäjältä tuo-
mansa tavarat muihin kaupunkeihin – todennäköisesti lähinnä Ouluun – Kajaa-
nin asemasta.59 Palmbaum vetosi Brahen antamaan kirjalliseen lupaan 12.10.

○ ○ ○ ○ ○ ○

57 Tigerstedt 1886, 122.
58 Oulu RO 9.1.1661. KA u4 / ES 3088.
59 Tutkinta Kajaanin pitäjäntuvassa 1.2.1659 Kajaanin porvariston kanssa Brahen komissaa-

rien läsnäollessa (kohta 8). RA StA Kaj., 3 / FR 626; Kajaanin porvariston päiväämätön vali-
tuskirjelmä, jonka he jättivät tutkinnassa 1.2.1659 (kohta 1). RA StA Kaj., 19 / FR 626; Var-
tiainen 1980, 124.
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1655, jossa talonpoikien rajakauppa sallittiin ”vanhan tavan mukaisena”.60 Ra-
jakauppa oli esillä myös Kajaanin konventin kokouksessa 9.2.1659, jossa ää-
nestyksen jälkeen päädyttiin ratkaisuun, että ”talonpojat saisivat aiemman ta-
pansa ja nautintansa mukaisesti käydä tuotteineen kauppaa venäläisten kanssa,
mutta siten, ettei se olisi vastoin Ruotsin lakia ja muiden kaupunkien privile-
gioita.” Päätöksessä viitattiin myös Brahen kirjeeseen. Kaikki yli oman koti-
tarpeen olevat tavarat oli kuitenkin tuotava Kajaaniin myytäviksi. Niitä olivat
eritoten suola, hamppu, hauet ja palttina, jotka olivat keskeisiä tuontitavaroita
Venäjältä 1600-luvulla. Jos Kajaanin porvaristo ei pystynyt ostamaan kaikkia
sille tarjottuja tuotteita, niin talonpojat saivat vapaasti mennä jäljelle jääneiden
tavaroidensa kanssa haluamaansa kaupunkiin. Sitä ennen heidän oli kuitenkin
otettava tullimieheltä todistus, mitä heillä oli mukanaan Kajaanista lähtiessään.
Toimenpiteellä tähdättiin maakaupan estämiseen. Todistus ei kuitenkaan ollut
mikään matkapassi.61 Venäjällä liikuttaessa erityistä matkapassia vaadittiin ai-
nakin 1650-luvun jälkipuoliskolla, joskin kaukana linnasta asuneiden oli vai-
valloista lähteä noutamaan sitä varta vasten.62 Kiusaus poiketa passitta rajan-
takaisiin karjalaiskyliin oli suuri; ajoittain muutamia jäikin kiinni luvattomasta
rajanylityksestä.63

Myös Oulun porvareilla oli omia suoria kontakteja Venäjän Karjalaan aina-
kin ennen Kaarle X Kustaan Venäjän-sotaa 1656–1658, mutta aivan tavallisia
heidän matkansa sinne eivät näytä olleen.64 Hopmanni Palmbaum koetti estellä
oululaisia väittäen heidän samalla harjoittavan luvatonta maakauppaa. Oululai-
set ottivat yhteyden suoraan Braheen kertoen, että hopmanni oli kieltänyt heiltä
kaupan venäläisten kanssa ”vastoin heidän aiempaa vapauttaan”. Brahe vastasi
29.4.1653, että hän oli käskenyt Palmbaumia sallimaan heidän kauppakontak-
tinsa rajan taakse.65 Brahe kirjoitti asiasta myös Palmbaumille 22.4.1653. Tämä
kuitenkin torjui oululaisten syytökset vastasyytöksiä esittäen. Palmbaumin mu-
kaan oululaiset halusivat kaikin tavoin vahingoittaa Kajaania ja estää sen talon-

○ ○ ○ ○ ○ ○

60 Z. Palmbaumin päiväämätön vastine häntä vastaan esitettyihin syytöksiin. Hän esitti sen Ka-
jaanissa 4.2.1659 jatkuneessa tutkinnassa. RA StA Kaj., 24 / FR 626; Vartiainen 1980, 125.
Brahen kirje oli päivätty 12.10.1655, eikä 17.10.1655, kuten Vartiainen ilmoittaa.

61 Tutkinta Kajaanin linnassa 9.2.1659 Kajaanin konventin jäsenten ja Brahen komissaarien
läsnäollessa (kohta 1). RA StA Kaj., 39 / FR 626; Vartiainen 1980, 126–127.

62 Tutkinta Kajaanissa 3.2.1659 Paltamon ja Sotkamon pitäjistä kreivin komissaarien läsnäol-
lessa (kohta 7). RA StA Kaj., 33 / FR 626.

63 Ks. esim. Kaj. konv. 6.–7.2. ja 9.–10.2. 1657 (kohta 3). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 12 /
FR 475. Ko. tapauksessa Ruotsin puoleisella rajaseudulla asuneet olivat ostaneet lähinnä ra-
jaa olevista karjalaiskylistä suolaa ja haukia v. 1656. He jäivät kuitenkin kiinni ja heidän ta-
varansa takavarikoitiin Kajaanin linnaan, koska he olivat olleet Venäjällä passitta. He veto-
sivat puolustuksekseen siihen, että heillä oli pitkä matka noutaa passi varta vasten. Myös
rauhattomista ajoista puhuttiin, vaikka he olivat menneet Venäjän puolelle ilmeisestä sodan-
uhasta huolimatta.

64 Virkkunen 1953, 251. Oululaisia mainitaan käyneen kauppa-asioillaan Venäjän Karjalassa
esim. v. 1645. He olivat ostaneet sieltä mm. haukia. Pari vuotta myöhemmin he anoivat lail-
lista oikeutta matkustaa Vienan Kemiin. Castrénin mukaan ”hallitus lupasi auttaa heitä pää-
semään sinne.” Virkkunen on puolestaan sitä mieltä, ettei Ruotsin hallitus suostunut pyyn-
töön. Castrén 1867, 40; Virkkunen 1953, 251. Virrankosken mukaan oululaisten matkoilla
Venäjälle oli merkitystä ennen vuosien 1656–1658 sotaa, mutta myöhemmin ne ilmeisesti
kävivät melko harvinaisiksi. Virrankoski 1973, 410.

65 Virkkunen 1953, 251.
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poikien kanssa käymän kaupan.66 Merkille pantavaa on, että Kajaanin ja Oulun
välit olivat vaikeat riitaisuudestaan tunnetun Daniel Krögerin toimiessa Oulun
pormestarina. Vuonna 1662 hänet lopulta pantiin viralta ja kaupunkien suhteet
toisiinsa alkoivat normalisoitua.67 Vaikka Brahe oli antanut juhlallisen vakuu-
tuksen, etteivät hänen kaksi äskettäin perustamaansa läänityskaupunkia haittai-
si mitenkään Oulun kaupankäyntiä, niin Kajaani ja Raahe koettiin uhkatekijöi-
nä ja kilpailijoina sen kaupallisille intresseille Krögerin toimiessa pormestarina.
1650-luvulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa esiintyneitä riitoja syvensi
entisestään läänityksen hopmanni Palmbaumin oululaisiin nähden usein har-
joittama omavaltainen menettely.68 Krögerin tavoin hänkin sai lopulta lähteä
toimestaan erotettuna.69

Palmbaum kertoi Brahelle vastatessaan oululaisten kanteluun, että Oulun
porvarit olivat koko vuoden vapaaherrakunnan talonpoikien luona harjoitta-
massa maakauppaa ja majamiehisyyttä. Jälkimmäisellä tarkoitettiin porvarin ja
talonpojan välistä vakinaista kauppasuhdetta, jossa porvari antoi talonpojalle
niin luottoa ja tavaraa kuin kaupunkikäynneillä majapaikan ja ruoan tämän
säännönmukaisia tavaratoimituksia vastaan.70 Palmbaumin kuvaamassa tapauk-
sessa Oulun porvarit kulkivat asiakastalonpoikiensa luona tavaraa noutaen,
myyden ja ostaen. Oululaisia kiersi Kajaanin pitäjässä ja Pielisen pogostassa os-
taen talonpojilta ”kaiken viljan ja hauet” ja väittäen sitten noutaneensa ne Venä-
jältä. He myös ylipuhuivat talonpoikia, etteivät nämä toisi ruokatavaroita Kajaa-
nin porvareille tarjoten parempaa, jopa kolminkertaista, hintaa. Talonpojat meni-
vätkin sinne, missä saivat tavaroistaan kaikkein korkeimman hinnan. Seuraukse-
na oli hintojen nousua, niin että ”kalliina aikana” viljatynnyri maksoi 12 ku-
paritaalaria, joka oli normaalivuosiin verrattuna noin kaksin- tai kolminkertainen
hinta. Palmbaumin mukaan eräillä oululaisilla olisi ollut halu muuttaa porvariksi
Kajaaniin, mutta Oulun pormestari ja raati eivät sallineet sitä, vaan ajoivat sellai-
sesta epäillyt tai ilmitulleet heti raatimiesten puhuteltaviksi ja nuhdeltaviksi.71

○ ○ ○ ○ ○ ○

66 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 3.6.1653. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214.
67 Daniel Kröger oli Oulun pormestarina v:sta 1647 alkaen. Hän sittemmin ajautui kaupunki-

laistensa kanssa pitkällisiin riitoihin ollen pariin otteseen väliaikaisesti virasta erotettunakin.
Hänestä enemmän Virkkunen 1953, 391–414 ja liite ”Oulun virkamiehet”, 2–3; Ranta 1981,
87. Lopullisen erottamisensa jälkeen Kröger esitti Brahelle pyynnön, että tämä suosittelisi
häntä Kristiinankaupungin pormestarin virkaan. P. Brahe J. Graanille, Tukholma 8.7.1664
(kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 42 / FR 479.

68 Oululaiset syyttivät Palmbaumia mm. siitä, että hän oli kieltänyt kajaanilaisia ja muita teke-
mästä kauppamatkoja Ouluun. Sen sijaan hän oli ohjannut nämä läänityksen satamakaupun-
kiin Raaheen. Oulun pormestarin ja raadin päiväämätön valituskirjelmä, joka jätettiin Kajaa-
nin pitäjäntuvassa 1.2.1659 pidetyssä tutkinnassa. RA StA Kaj., 21 / FR 626; Vartiainen
1980, 279. Palmbaum kiisti syytöksen toteen näyttämättömänä. Z. Palmbaumin vastine, Ka-
jaani 4.2.1659, häntä vastaan esitettyihin syytöksiin. RA StA Kaj., 23–24 / FR 626.

69 Jokipii 1960, 281. Palmbaum erotettiin vuoden 1659 yleistarkastuksessa esitettyjen huomau-
tusten johdosta.

70 Majamieslaitoksesta seikkaperäisemmin Cederberg 1911, 40–42; Virrankoski 1973, 388–
391; Åström 1977; Ranta 1980, 285–290; Saloheimo 1990, 326–327. Porvari–asiakas-suh-
teesta Virrankoski nostaa esimerkkinä oululaisen kauppiaan Niku Rysän, jolla oli v. 1681 67
velallista. Heistä kaukaisimmat olivat Paltamossa (2), Kajaanissa (15), Pielisjärvellä (2) ja
Braheassa (1). Virrankoski 1973, 390.

71 Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 3.6.1653. RA Rydboholmssaml. vol. 13 / FR 214. Var-
tiainen on tulkinnut väärin kohdan, jossa kerrotaan muutamien oululaisten halusta siirtyä
porvareiksi Kajaaniin. Ks. Vartiainen 1980, 282.
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Brahe kielsi maakaupan harjoittamisen Kajaanin ja Raahen porvareilta ja
myös oululaisilta 17.1.1660. Porvareiden ja maalaisten tuli käydä kauppaansa
vain laillisena torikauppana. Maaseudun asukkaille hän kuitenkin antoi oikeu-
den matkustaa parhaaksi katsomaansa kaupunkiin ilman mitään kauppapakkoa,
mutta verot oli edelleenkin kuljetettava ja maksettava määrätyssä paikassaan.
Brahe antoi samalla myös määräyksen Pohjanmaalla pidetyistä markkinoista.
Kajaanin ja Raahen porvarit saivat käydä vapaasti Lohtajan, Pyhäjoen ja Kala-
joen markkinoilla, mutta Kajaanin markkinat varattiin vain Oulun porvareille.
Pormestari Krögerin erityisestä pyynnöstä hän vahvisti sen, että venäläiset sai-
vat käydä kauppaansa vain Oulussa sille vuonna 1645 annetun privilegion mu-
kaisesti, mutta ei muissa Pohjanmaan rannikkokaupungeissa.72 Kajaanilaiset
puolestaan saivat Brahelta kehotuksen käydä kauppaa venäläisten kanssa niin
itse Venäjällä kuin Käkisalmen läänissäkin. Se oli välitön hyvitys siitä, että hän
oli kieltänyt heiltä maakaupan Pohjanlahden rannikolla.73

Yksi tärkeä tekijä, miksi Oulun porvareiden Venäjälle tekemät kauppamatkat
katoavat lähteistä Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan jälkeen, on todennäköisesti
Kainuun talonpoikien harjoittamassa rajakaupassa, joka oli osaltaan myös väli-
tyskauppaa eteenpäin. Johannes Curnovius, joka oli läänityksen kihlakunnan-
tuomari ja Kajaanin pormestari, kertoi Brahelle tammikuussa 1661 valittavaan
sävyyn, että Kajaanin pitäjän talonpojat matkustivat Venäjälle osaksi omilla
varoillaan, osaksi oululaisten rahoilla. Talonpojat ostivat niillä tavanomaisia ve-
näläisiä kauppatavaroita, kuten suolaa, pellavaa, hamppua, haukia ja muuta, ja
kuljettivat ne suoraan Ouluun vastoin Brahen komissaarien vuonna 1659 anta-
maa määräystä tai antoivat ne markkina-aikana oululaisille. Tavaroiden toimi-
tus ei kuitenkaan tapahtunut oikeassa markkinapaikassa, vaan kielletyiksi kat-
sotuissa paikoissa muuttaen toiminnan laittomaksi maakaupaksi.74 Entinen ke-
sämarkkinoiden pitopaikka Paltamo oli yksi Oulun porvareiden ja Kainuun ta-
lonpoikien luvattomista kohtauspaikoista. Sen vakiintuneesta asemasta kertoo
vuodelta 1661 oleva tieto, että maakauppaa oli käyty siellä ”usein aiemminkin”.75

Curnovius väitti myös talonpoikien harjoittavan Venäjältä hankkimillaan
tuotteilla luvatonta kulkukauppaa. Omia kotitaloustuotteitaan viljaa, voita ja
haukia he tarjosivat Kajaanin porvareille niin korkeaan hintaan, ettei näillä ollut
varaa ostaa niitä. Loppujen lopuksi tavarat päätyivät Oulun porvareille huokeaan

○ ○ ○ ○ ○ ○

72 P. Brahe, Göteborg 17.1.1660 (kirjekons.). RA Rydboholmssaml. vol. 4 / FR 212. Kirjeestä
on olemassa myös dupletti. Ks. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 40 / FR 479. Torikaupan
noudattamista terotettiin tämän tästä. Esim. helmikuussa 1664 Kajaanin konventti antoi
määräyksen, että rahvaan oli kuljetettava tavaransa kaupunkien torille. Kaj. konv. 1.–
3.2.1664 (kohta 14:5). Schybergson 1889, 42.

73 P. Brahe J. Curnoviukselle, Göteborg 20.1.1660 (kirjekons., kohta 2). RA Skoklostersaml.
Avd. II vol. 43, 185–185v / FR 479. ”[...] kunna lijkewäll Caijanaboerne icke så hårdt
stringeras och förtagas at Handla på den sijdan bort åth Ryske grentzen, i sielfwe Rysland
och Käxholms lähn.”

74 J. Curnovius P. Brahelle, Raahe 25.1.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; Var-
tiainen 1980, 283–284.

75 S. Långin kanteet Jeremias Andersson Gyllenhjertaa (Cajanus) ja tämän veljeä Gustaf Caja-
nusta vastaan, Tukholma 5.10.1661 (kohta 4). RA EA P. Brahe d. y. / FR 648. Tästä lähteestä
on myös dupletti. Ks. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 12 / FR 475.
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hintaan. Curnoviusta harmitti myös Venäjän suuntaan käyty viljakauppa. Vaik-
ka Kajaanin pitäjässä ja eritoten Pielisen pogostassa kärsittiin suurta viljanpuu-
tetta, rajatalonpojat olivat ostaneet kaiken tapaamansa viljan ja vieneet sen sit-
ten Venäjälle.76 Puheet viljakaupasta rajan yli toistuivat muulloinkin, ja ajoittain
viljanvienti kiellettiinkin pahan kadon koeteltua vapaaherrakuntaa. Niin tapah-
tui esimerkiksi elokuussa 1669, kun läänitystä oli kohdannut yleinen kato. Siitä
huolimatta eräät varakkaimmista talonpojista, joilla oli vielä viljaa varastois-
saan, kävivät sillä mieluummin kauppaa rajantakaisten venäläisten kuin puutet-
ta kärsineiden naapureidensa ja muiden kanssa. Kajaanin pitäjien vouti Isak
Hansson kielsi viljakaupan siihen saakka, kun Brahe antaisi siitä päätöksensä.77

Curnoviuksen lähettämästä kantelukirjeestä seurasi joukko toimenpiteitä ja
vilkas kirjeenvaihto. Brahe pyysi Pohjanmaan läänin maaherralta Johan Graa-
nilta virka-apua. Oulun porvarit oli varsinkin saatava luopumaan salakaupas-
taan ja kielletyistä kauppapaikoistaan läänityksen rahvaan kanssa. Kaupan oli
tapahduttava vain oikeilla ja luvallisilla markkinapaikoillaan. Brahe myös toi-
voi Graanilta ”hyvää neuvoa ja apua” läänityksensä virkamiehille ongelma-
kohtien ratkaisemiseksi.78 Graan olikin kirjeenvaihdossa varahopmanni Samuel
Långin kanssa.79

Curnoviukselle lähettämässään vastauksessa Brahe suhtautui varsin maltilli-
sesti läänitystalonpoikiensa harjoittamaan kauppaan. Hän kertoi hyvin ymmär-
tävänsä sen, etteivät kainuulaiset voisi olla ilman maakauppaa. Heidät oli kui-
tenkin yritettävä saada myymään tavaransa Kajaanissa.80 Långin oli koetettava
suostutella talonpojat pois luvattomista kauppakontakteistaan oululaisten kans-
sa.81 Lång puolestaan oli sitä mieltä, että Curnovius oli liioitellut maakaupan
laajuutta, mutta lupasi siitä huolimatta yrittää parhaansa sen poistamiseksi. Hän
tiesi aivan hyvin, miten mahdotonta maakaupan täydellinen estäminen olisi.82

Maaherra Graan kutsui Oulun porvariston kaupungin raastupaan 24.4.1661
nuhdeltavakseen. Myös Curnovius oli saapunut Kajaanista paikalle. Tilaisuus
oli itse asiassa sama kuin se, jossa oululaiset vaativat Kajaanin talvimarkkinoi-
den lopettamista. Graan varoitti Oulun porvareita rangaistuksen uhalla laitto-
man kaupan jatkamisesta. Kukaan heistä ei kuitenkaan myöntänyt sitä todeksi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

76 J. Curnovius P. Brahelle, Raahe 25.1.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212; Vartiai-
nen 1980, 283–284.

77 I. Hansson (Sinius) P. Brahelle, Oulu 30.8.1669. RA Rydboholmssaml. vol. 6 / FR 212. Bra-
hen antamasta päätöksestä ei ole tietoa.

78 P. Brahe J. Graanille, Tukholma 8.3.1661 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 42 /
FR 479.

79 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 19.4.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214; J. Graan P.
Brahelle, Oulu 22.6.1661. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 34 / FR 477.

80 P. Brahe J. Curnoviukselle, Tukholma 8.3.1661 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II
vol. 43, 176 / FR 479. ”[...] welwetandes at Caijanerne intet kunna wara uthan Landzkiöp,
doch söker man til at sälia sine waror j Caijana stadh.”

81 Brahe lähetti Långille kirjeen 8.3.1661 eli samana päivänä kuin maaherra Graanille ja Cur-
noviukselle. Itse kirje ei ole säilynyt, mutta sen sisältö käy ilmi Brahen Curnoviukselle lähet-
tämästä kirjeestä. Ks. P. Brahe J. Curnoviukselle, Tukholma 8.3.1661 (kirjekons.). RA
Skoklostersaml. Avd. II vol. 43, 176 / FR 479.

82 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 19.4.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214. ”Dät skall
Medh all flijt förtagas så mycket som möijeliget är [...]”.
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Samalla hän myös keskusteli Curnoviuksen kanssa siitä, miten oululaisten ja
kainuulaisten laiton kauppaliitto saataisiin eliminoitua Kainuun puolella.
Brahelle lähettämässään kirjeessä Graan oli sitä mieltä, että Curnovius teki asi-
assa parhaansa, mutta läänityksen korkein virkamies hopmanni Palmbaum ei.83

Brahe itse oli erittäin tyytyväinen Graanin ja Curnoviuksen toimintaan.84 Hän
luultavasti puuttui asiaan myös henkilökohtaisesti. Oulun raastuvassa 9.6.1661
luettiin Brahelta tullut kirje, joka oli päivätty 24.4.1661. Ajankohtaan nähden se
luultavasti käsitteli juuri laittomia kauppakontakteja ja niiden lopettamista.85

Kainuun talonpoikien laiton kauppa asetettiin tutkittavaksi vielä kolmella
muulla kerralla. Kajaanilainen raatimies Matti Laukkanen matkusti Ruotsiin
vuonna 1662 ja jätti Brahelle valituskirjelmän, jonka yhtenä kohtana oli Palta-
mon ja Sotkamon rahvaan harjoittama maakauppa ja rajakauppa.86 Toukokuus-
sa 1667 ja elokuussa 1672 asia oli esillä Kajaanin raastuvanoikeudessa.87

Kun valituksia tarkastelee rinnakkain, huomaa, että niiden sisältö pysyi kerta
toisensa jälkeen lähes samana. Valituksissa todettiin talonpoikien vievän Venä-
jälle voita, kettuja, viljaa ja oravannahkoja (kahta viimeksi mainittua talvella ja
keväällä). Sieltä heidän kerrottiin ostavan kaikenlaista tavaraa, esimerkiksi hau-
kia, ja vievän ne kesällä ja talvella suoraan Ouluun vastoin kreivin komissaarien
vuonna 1659 antamaa kieltoa, jonka mukaan tavaroita olisi pitänyt tarjota ensin
Kajaanin porvareille. Jotkut pitivät tavaroita hallussaan Kajaanin markkinoihin
saakka ja myivät ne siellä Oulun porvareille, vaikka Kajaanin porvarit tarjosivat
hyvää hintaa, jopa kaksinkertaista. Tavarat siirtyivät Oulun porvareille ja myös
muillekin joskus jopa halvemmalla kuin mitä kajaanilaiset olisivat niistä maksa-
neet. Kaikissa kolmessa valituksessa Oulun porvarit mainitaan Kainuun talon-
poikien vakinaisina liikekumppaneina, mikä vahvasti viittaa majamieslaitos-
tyyppisen suhteen olemassaoloon heidän välillään. Valituksissa todettiin myös
se, että rajakauppaa harjoittaneet talonpojat eivät koskaan tuoneet tavaroitaan
talvi- ja kesämarkkinoiden välisenä aikana Kajaaniin. Jotkut kiersivät myymäs-
sä niitä ympäriinsä Kainuussa ja Savossa. Käkisalmen lääniä ei mainita heidän
kauppamatkojensa kohteena, koska siellä oli vanhastaan oma maakauppias-
ryhmänsä. Lieksaan perustetusta Brahean kaupungista huolimatta talonpojat
harjoittivat maakauppaa ”aiemman pahan tapansa mukaisesti”. Pormestari
Henrik Alholm totesikin, että ”Käkisalmen läänissä talonpojista jokainen mies
harjoittaa suurta maakauppaa” kantaen suurta huolta kaupankäynnin menesty-
misestä johtamassaan kaupungissa. Hän esitti sen johdosta Brahelle pyynnön,

○ ○ ○ ○ ○ ○

83 J. Graan P. Brahelle, Oulu 25.4.1661. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 34 / FR 477; J.
Curnovius P. Brahelle, Oulu 25.4.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212.

84 P. Brahe J. Graanille, luultavasti Tukholma 24.5.1661 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd.
II vol. 42 / FR 479; P. Brahe J. Curnoviukselle, Tukholma 24.5.1661 (kirjekons.). RA
Skoklostersaml. Avd. II vol. 43, 174–174v / FR 479.

85 Oulu RO 9.6.1661. KA u4 / ES 3088. Oulun raastuvanoikeuden pöytäkirjoissa ei ole
mainintaa 24.4.1661 pidetystä neuvottelusta, jossa maaherra Graan nuhteli kaupungin por-
vareita luvattomista kauppayhteyksistä Kainuun talonpoikien kanssa.

86 Kajaanin kaupungin porvarit P. Brahelle, päiväämätön. Brahe antoi 6.6.1662 siihen vastauk-
sensa. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 41 / FR 479.

87 Kaj. RO 22.5.1667, 5, ja 28.8.1672, 11. KA i1 / ES 1303; Vartiainen 1980, 285–286.
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että Pielisjärvelle ja sen naapuripogostoihin pitkin itärajaa, Liperiin, Ilomant-
siin, Tohmajärvelle, Suojärvelle ja Pälkjärvelle, määrättäisiin erityinen tarkasta-
ja valvomaan maakauppaa ja sitä harjoittaneita.88

Jos valituksia tarkastellaan vielä Kajaanin porvareiden näkökulmasta, niin
heitä näyttää erityisesti harmittaneen se, että heidän oma välittäjän roolinsa
Ruotsin ja Venäjän välisessä kaupassa sujui kehnosti. Yhtenä esimerkkinä siitä
voi nostaa esiin porvareiden kauppamatkat Venäjän puolelle. Kun porvarit ”toi-
sinaan” menivät sinne, niin kainuulaiset maakauppiaat olivat joko hieromassa
siellä kauppoja tai sitten ostaneet kaiken ennen porvareiden saapumista. Seu-
rauksena oli ”suurta vahinkoa ja köyhyyttä” Kajaanin porvareille. He epäilivät
vakavasti pikkukaupunkinsa elinmahdollisuuksia, ettei se kasvaisi eikä elättäisi
itseään. Sen vuoksi he pyysivät Brahelta, että talonpojilta kiellettäisiin Venäjän-
kaupan harjoittaminen ja että rajakaupasta tulisi vain heidän monopolinsa. Ka-
jaanilaisten valituksien perimmäisenä tarkoituksena lienee juuri ollut kilpaili-
joiden eliminoiminen Venäjän-kaupassa ja sitä kautta kaupungin kaupallisen
aseman vahvistaminen.

Ottaessaan kantaa kajaanilaisten vuonna 1662 tekemään valitukseen Brahe
oli sitä mieltä, ettei rajakauppaa voinut estää tai kieltää Paltamon ja Sotkamon
talonpojilta ”erityisten syiden vuoksi”.89 Hän näki talonpoikien kauppamatkat
itärajan taakse heille välttämättömiksi. Noutivathan he sieltä muun muassa suo-
laa ja muuta tarpeellista itselleen ja muille, mutta tärkein syy, jota hän ei kuiten-
kaan lausunut julki, oli talonpoikien veronmaksukyky, jota kauppa tietenkin
edesauttoi. Jo edellisenä vuonna (1661) hän oli todennut tietävänsä hyvin, ettei-
vät kainuulaiset voisi olla ilman maakauppaa, mutta heidät oli kuitenkin yritet-
tävä saada myymään tavaransa Kajaanissa.90

Kajaanin porvareiden valituksesta vuonna 1667 oli seurauksena ainakin se,
että läänityksen hopmanniksi siirtynyt Samuel Lång aikoi määrätä erityisen
”syökärin” (een besökiare) tiedustelemaan luvattoman maakaupan harjoittajia.
”Syökärillä” tarkoitettiin vuoden 1650 maakauppaplakaattissa mainittua ”rat-
sastajaa”.91 Syökärille luvattiin palkaksi tehtävästään kolmasosa takavarikoi-
duista tavaroista ja sakoista. Lång aikoi myös rajoittaa kaupankäyntiä siten, ettei-
vät talonpojat saisi pitää tavaroitaan itsellään yli kahta vuorokautta pitempään il-
man rangaistusta.92 Porvari Paavo Urbanuksenpoika Pekosesta tuli joulukuussa
1667 Kajaanin ensimmäinen ”ratsastaja”.93 Paltamon ja Sotkamon alueella oli

○ ○ ○ ○ ○ ○

88 Piel. tk. 7.1. ja 9.1. 1660. RA SDR vol. 5 / FR 136; H. Aalholm P. Brahelle, Brahea 2.5.1664
(kohta 4). RA Rydboholmssaml. vol. 4 / FR 212.

89 P. Brahen vastaus ja päätös, Tukholma 6.6.1662, Matti Laukkasen Kajaanin kaupungin puo-
lesta esittämiin asioihin (kirjekons., kohta 1). RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 40 / FR 479;
Vartiainen 1980, 283 (nootti 1).

90 P. Brahe J. Curnoviukselle, Tukholma 8.3.1661 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd. II
vol. 43, 176 / FR 479.

91 Kristiinan antama maakauppaplakaatti, Tukholma 31.10.1650. KA Reg.jälj. 1649–1650,
498; SKBS II, 637–639; Cederberg 1911, 10.

92 Kaj. RO 22.5.1667, 5. KA i1 / ES 1303; Vartiainen 1980, 285.
93 Kaj. RO 4.12.1667, 13. KA i1 / ES 1303. Mannisen mukaan Paavo Pekonen mainitaan Ka-

jaanissa v. 1662–1668. Hän vannoi porvarinvalansa 30.6.1663. Manninen 1981, 72. Peko-
nen oli etsinyt maakauppaa käyneitä jo ennen nimitystään ratsastajaksi. Kesäkuussa 1666 hän
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jo kesäkuussa 1667 päätetty asettaa erityinen rehelliseksi tunnettu henkilö et-
simään ja valvomaan maakauppaa käyneitä.94 Siitä miten kajaanilaisten elo-
kuussa 1672 esittämälle valitukselle loppujen lopuksi kävi, ei kuitenkaan ole
tietoa. He aikoivat silloin kääntyä Brahen puoleen Raahen pormestari Henrik
Corten välityksellä95, mutta yhteydenotosta tai neuvottelusta ei ole mitään mer-
kintää Brahen kirjeenvaihdossa, eikä muuallakaan.

Maakauppiaat suurennuslasin alla

Kajaanin pikkutulliluetteloissa 1677–1680 on yhteensä 1 341 merkintää, joissa
pikkutullin maksajaksi ilmoitetaan ’ruotsi’, jolla tarkoitetaan Ruotsin evankelis-
luterilaisia talonpoikia esimerkiksi Pohjanmaan, Savon ja Käkisalmen lääneis-
tä. Tarkasteluvuodet eivät ole sattumanvaraisia, vaan ne on valittu siksi, että
kyse on yhtenäisestä jaksosta, jolloin myös Kajaanin kaupankäynti oli voimak-
kaassa kasvussa suotuisten olosuhteiden vallitessa. Mainitusta määrästä on sys-
temaattisesti poimittu lähempää tarkastelua varten kaikki ne, jotka mainitaan
viidesti tai useammin – siis enemmän kuin kerran vuodessa käyneet. Kuten alla
olevasta asetelmasta näkyy, heitä on yhteensä 30 (ks. lähemmin liite 7). Heistä
yli puolet kävi Kajaanissa noin 5–7 kertaa tarkastelujakson aikana.

Käyntikertoja 12 10 9 8 7 6 5
Lukumäärä 1 3 1 3 5 8 9

Eräiden henkilöiden kohdalla on epävarmaa, onko todella kyse juuri samasta
henkilöstä vai useammista samannimisistä (ks. liite 7). Jälkimmäisistä voi ottaa
esimerkkinä Erkki Ikosen, joita oli kaksi ja jotka molemmat olivat Kajaanin-
kävijöitä. Heistä toinen oli Erkki Klemetinpoika Ikonen, maakaupasta epäilty96

rajatalonpoika Kuhmon Lammasperän Kesselistä Kolvasjärvelle ja Repolaan
johtaneen kulkureitin varrelta. Toinen puolestaan oli Erkki Matinpoika Ikonen,
joka asui aluksi Rautavaaran Ylikeyrityssä ja 1680-luvulta alkaen Lieksan ky-
lässä ja oli rikas maakauppias. He kävivät useita kertoja samoilla markkinoilla
ja joskus jopa samoina päivinä, kuten esimerkiksi 2.2.1677. Heiltä mainitaan
silloin täysin yhtä suuri määrä samanlaisia tavaroita (2,5 tynnyriä ruista) yhtä-
läisin tullimaksuin (seitsemän hopeaäyriä).97 Joidenkin Kajaanin-kävijöiden ni-
met ovat taas siinä määrin harvinaisia ja esiintyvät vain tietyllä alueella (esimer-
kiksi Tormua Suomussalmen Kiannalla98), ettei tulkinnanvaraa juurikaan jää,
vaan kyse on mitä suurimmilla todennäköisyydellä yhdestä ja samasta henki-
löstä. Joidenkin kohdalla on huomattavissa, että he kävivät Kajaanissa jopa

○ ○ ○ ○ ○ ○

antoi ilmi talollinen Lauri Räisäsen maakaupan harjoittamisesta tupakalla, palttinalla ja
muulla, niin että tämä tuomittiin menettämään 50 kyynärää palttinaa tai sen arvon. Siitä
syystä Räisänen tuli sitten ilmiantajansa luokse ja pahoinpiteli tätä. Kaj. RO 27.6.1666, 14,
22.10.1666, 15–16, ja 25.10.1666, 17. KA i1 / ES 1303.

94 Pmo & Smo kk. 26.–27.6.1667. RA SDR vol. 5 / FR 136.
95 Kaj. RO 28.8.1672, 11. KA i1 / ES 1303; Vartiainen 1980, 286.
96 Ks. liite 8: tapaukset III–IV
97 Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677 / FR 313.
98 Läntinen 1999, 121.
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useamman kerran samojen markkinoiden aikana. Selityksiä siihen on kaksi. He
ehkä hankkivat lisää tavaroita ostamalla tai vaihtamalla kaupungin tulliaidan
ulkopuolella ja palasivat sen jälkeen takaisin kaupunkiin myymään ne. Toinen
vaihtoehto on, että he noutivat omista varastoistaan uutta myytävää, esimerkiksi
odotettua paremman menekin vuoksi. Oli tarpeetonta maksaa pikkutulli tava-
roista, jotka eivät menisi varmasti kaupaksi.

KUVIO 9. Kajaanissa vuosina 1677–1680 käyneet ’ruotsit’ maksamansa pikku-
tullin mukaan ryhmiteltyinä (n=1 341).
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Lähteet: Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677: 171–199 / FR 313; Kaj. tullik. 1678. RA GFK
Räk. 1678: 469–497 / FR 314; Kaj. tullik. 1679. KA 9176: 548–560v / LT 1521; Kaj. tullik. 1680.
RA GFK Räk. 1680: 530– / FR 315.

Kuviosta 9 käy kiistatta ilmi, että valtaosalla (90 %) Kajaanissa käyneistä ’ruot-
seista’ pikkutulli jäi alle yhden hopeataalarin. Heidän kohdallaan oli luultavasti
kyse vain yli oman kulutustarpeen jääneiden kotitaloustuotteiden kaupasta. Sel-
laisesta pienimuotoisesta kaupankäynnistä oli kyse esimerkiksi Suomussalmen
Vuokista tulleen Matti Pussisen kohdalla. Hän maksoi tullina –:12:2 hopea-
taalaria viidestä leiviskästä (43 kg) haukia, neljästä lehmännahkasta ja yhdestä
tynnyristä (147 l) höyheniä tammikuun viimeisenä päivänä 1677. Noin yhden
hopeataalarin tavarakuorma tullimaksultaan oli myös Heikki Ohtosella Kuh-
mon Lentualta hänen tullesssaan Kajaanin talvimarkkinoille 1677. Hänet mai-
nitaan useasti Kajaanissa toisin kuin Pussinen. Ohtonen oli Kajaanissa kuusi
kertaa tarkastelujaksona 1677–1680 ja neljästi vuosina 1672–1673 ja 1675.
Kolmesti hänen maksamansa pikkutulli oli määrältään vähän yli yhden hopea-
taalarin ja kerran yli kaksi hopeataalaria. Ohtosen saapuessa 31.1.1677 Kajaa-
nin talvimarkkinoille hänellä oli mukanaan seuraavat tavarat:99

○ ○ ○ ○ ○ ○

99 Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677 / FR 313.



M A A K A U P P A  –  R A J A K A U P A N  L U V A T O N  U L O T T U V U U S           305

30 leiviskää (255 kg) haukia
7 leiviskää (60 kg) voita100

1 leiviskä (8,5 kg) talia
2 kappaletta lehmännahkoja
40 kappaletta peuran koipinnahkoja.

Määrät ovat jo siinä määrin suuria, että häntä voi pitää kaupankäyntiä aktiivi-
sesti harjoittaneena talonpoikana. Mutta miten hän hankki kaupittelemansa ta-
varat? Siihen on olemassa useita vaihtoehtoja. Rajan välittömässä läheisyydes-
sä asuneena hän pääsi varsin kätevästi ja vaivattomasti Venäjän puoleisiin kyliin
harjoittamaan rajakauppaa. Toinen vaihtoehto on, että hän osti maanviljelys-,
kalastus- ja metsästystuotteita naapureiltaan tai otti niitä välitettäväkseen pientä
korvausta vastaan samalla, kun hän vei omansa Kajaaniin. Kolmas vaihtoehto
on, että Ohtonen harjoitti kaikkia mainittuja kaupankäynninmuotoja yhdessä.

Toinen hyvin kuvaava henkilö Kajaanissa kauppaa käyneestä rajatalonpojas-
ta on lähinnä hauentuontiin erikoistunut Tuomas Tormua Suomussalmen Kian-
nalta. Hänellä käyntikertoja on 1670-luvun osalta ainakin yhdeksän. Hänet
mainitaan neljästi vuosina 1672–1673 ja 1675 ja viidesti vuosina 1677–1680.
Hänen tuomansa haukierät olivat todella mittavia:101

kesällä 1672 68 leiviskää (578 kg)
talvella 1673 65 leiviskää (553 kg)
kesällä 1673 39 leiviskää (332 kg)
1675 (9.3.–31.12.) 74 leiviskää (629 kg)
31.1.1677 36 leiviskää (306 kg)
2.2.1678 14 leiviskää (119 kg)
21.6.1678 77 leiviskää (655 kg)
23.6.1679 62 leiviskää (527 kg)
24.6.1680 74 leiviskää (629 kg).

Monet liitteessä 7 mainituista henkilöistä olivat samoja kuin ne, joilla oli myös
suurimmat ja arvokkaimmat tavarakuormat. Jos tarkastelun piiriin otetaan vaik-
kapa ne, jotka maksoivat pikkutullina yhden hopeataalarin tai vähän sen päälle,
niin määräksi saadaan yhteensä 82 tullausmerkintää, jotka jakaantuvat 53 hen-
kilön kesken. Heistä 15 kuuluu liitteessä 7 mainittujen joukkoon. Monilla heistä
oli mainitun suuruinen kuorma useamman kerran, kuten esimerkiksi Paltamon
ja Sotkamon kirkkoherroilla, jotka luultavasti muuttivat rahaksi papinsaata-
viaan, Lauri Juntusella, Pekka Kyllösellä, Heikki Ohtosella, Paavo Piiraisella,
Pekka Tolosella, Tuomas Tormualla ja Yrjö Valkosella. Kun tavaroista perittiin
pikkutullina 1/32 niiden markkinataksojen mukaisesta arvosta, saadaan lasken-
nalliseksi kokonaishinnaksi noin 32 hopeataalaria eli 96 kuparitaalaria. Useim-
mat heistä olivat kotoisin rajan lähellä sijainneista kylistä, kuten Suomussalmen
Kiannalta sekä Kuhmon Lentualta ja Lammasperästä tai vähän kauempaa Sot-
kamon ja Hyrynsalmen reittien varrelta. Siten Kajaanin porvareiden valituksis-

○ ○ ○ ○ ○ ○

100 Jorma Keränen on laskenut, että keskimääräinen 1/4 manttaalin ja 3–4 lehmän kainuulaistalo
tuotti 1600-luvulla puoli leiviskää (n. 4 kg) voita. Keränen 1986, 531.

101 Liitteessä 7 mainitut pikkutulliluettelot.
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saan esittämät väitteet rajakauppaa ja maakauppaa harjoittaneista ”Kajaanin pi-
täjän talonpojista”102 ja ”rikkaimmista rajatalonpojista”103 näyttävät pitävät täy-
sin paikkansa.

Todella arvokkaat tavarakuormat, joista maksettiin pikkutullina viisi hopea-
taalaria tai enemmän, kuuluivat Paltamon ja Sotkamon yhteiselle voudille Isak
Hanssonille ja porvari Matti Hulkkoselle Braheasta. Hulkkonen mainitaan perä-
ti neljästi pikkutullimaksultaan suurella tavaramäärällä.104 Liitteestä 7 käy ilmi
myös se, että Kajaanin porvareiden määrä aktiivisina tavarantuojina oli todella
vähäinen. Heistä ainoastaan kaksi, nimittäin Pekka Heikinpoika ja Jaakko Yr-
jönpoika, nousee selvästi esiin muusta kaupungin porvaristosta. Ensiksi mainit-
tu toi tavaraa ainakin 14 kertaa 1670-luvun kuluessa. Määrä on silti pieni, kun
sen suhteuttaa siihen, että tarkasteltavina on peräti seitsemän vuoden pikkutulli-
luettelot ja että hän toi tavaraa kotikaupunkiinsa, jossa hän toimi porvarina. Eh-
käpä hänen kaupankäyntinsä suuntautui lähinnä muiden kaupunkien suuntaan.

Eräiden maakauppiaiden kohdalla heidän liiketoimensa näyttäisivät kytkey-
tyvän siihen, että he olivat suurperheiden jäseniä, kuten esimerkiksi talollinen ja
lautamies Paavo Eskonpoika Piira(inen). Hän oli kotoisin Kuhmon Lammaspe-
rän Kiekinkosken Piiralasta, jossa talouden väkimäärän ollessa suurimmillaan
elivät vanhemmat Esko Piira ja Marketta Parkitar sekä heidän kuusi aikuisikään
varttunutta poikaansa Matti, Paavo, Esko, Tahvo, Heikki ja Juuso perheineen.105

Toinen samantyyppisistä lähtökohdista ollut kauppamies oli myös talollinen
Lauri Haapalainen Kuhmon Lentuan Kaurojärveltä. Hänen taloudessaan maini-
taan isännän ja emännän lisäksi viisi poikaa, kolme miniää ja neljä tytärtä.106

Jorma Keräsen mukaan Kainuussa suurperhelaitos oli tyypillinen juuri rajaseu-
dun kylissä. Yksistään Kuhmon Lentualla mainitaan vuonna 1695 15 suurper-
heiksi luettavaa taloutta. Suurperheinstituution syntyä siellä on selitetty muun
muassa sillä, että kaskiviljely jatkui rajan pinnassa edelleen voimakkaana. Ku-
ten suurperhelaitosta tutkineet ovat todenneet, monen perheen muodostamat
taloudet liittyivät läheisesti juuri kaskeamisviljelystapaan; se antoi parhaan ta-
loudellisen tuoton, kun työhön osallistui useampihenkinen työryhmä. Usean
perheen yhteenliittymät, esimerkiksi veljesten, langosten tai serkusten muodos-
tama yhteistalous, olikin siihen yksi ratkaisu.107 Kasvuolosuhteiltaan suotuisina
vuosina suurperhe tuotti ylijäämää, josta liikeni myytäväksi muuanne. Suur-
perhe myös mahdollisti työnjaon niin, että jonkun talouden jäsenistä oli mah-
dollista omistautua täysipainoisesti kaupankäyntiin muiden elinkeinojen, maa-
talouden, metsästyksen ja kalastuksen, siitä suuremmin kärsimättä.108

○ ○ ○ ○ ○ ○

102 J. Curnovius P. Brahelle, Raahe 25.1.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212.
103 Kaj. RO 28.8.1672, 11. KA i1 / ES 1303.
104 31.1.1677 5:18:1, 2.2.1678 6:31:2, 1.2.1679 9:18:5 ja 2.2.1680 6:–:4 hopeataalaria.

Liitteessä 7 mainitut pikkutulliluettelot ko. vuosilta.
105 Smo rk. 1683–1697, 118. Vaarnanen 1991.
106 Smo rk. 1683–1697, 138. Vaarnanen 1991.
107 Keränen 1986, 483; Katajala–Tšernjakova 1998, 73 (Kalevi Pihan ja Arvo M. Soinisen tutki-

muksiin tukeutuen).
108 Elina Wariksen väitöskirja tarjoaa mielenkiintoista tietoa sivuelinkeinojen merkityksestä

ruokolahtelaisten taloyhtiöiden toimeentulolle v. 1750–1850. Hänen mukaansa suuren yhtiön
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Keräsen mukaan runsasväkisiä perheitä oli Kainuussa lukuisimmin kaukana
asutuksen rintamailta ja Sotkamossa enemmän kuin Paltamon puolella. Niissä
taloissa, joissa oli runsaimmin väkeä, oli yleensä myös Kainuun vauraimmat
talonpoikaistaloudet.109 Vauraus puolestaan kytkeytyi osaksi siihen, että syrjäi-
siltä rajaseuduilta, kuten Kuhmon Lammasperästä ja Lentualta, saatiin 1670-
luvulla alueen parhaat sadot. Suuria rukiintuottajia olivat varsinkin Lammas-
perän Kiekinkosken Piiraiset ja Lentuan Pulkkilan Pulkkiset, jotka mainitaan
myös liitteessä 7 aktiivisten Kajaanin-kävijöiden joukossa. Piiraiset ja Pulkkiset
olivat 1670-luvun lopulta 1690-luvun alkuun lähes vuosittain suurimpia rukiin-
tuottajia. Asialla oli myös kääntöpuolensa. Syrjäseutujen lähes kokonaan kas-
keamiseen turvautuneet talot olivat muita herkempiä pahojen katovuosien vai-
kutuksille, sillä huonot kasvuolosuhteet tuntuivat kaikkein pahimmin kaskista
saadussa rukiissa kuin pääasiallisessa peltoviljassa ohrassa. Niinpä katovuosina
parhaat talokohtaiset sadot saatiin Kainuussa asutuksen rintaseuduilta Oulu-
järven ympäristöstä, kun taas hyvinä vuosina syrjäseuduilta.110

Aktiivista ja intensiivistä kauppaa käyneiden joukossa on silmäänpistävänä
piirteenä lautamiesten suuri määrä. Luukkoa lainaten voi todeta ”ettei ole vai-
kea löytää näiden eri kyläkunnista lautamiehiksi valittujen talollisten joukosta
pitäjän rikkaimpia maakauppiaita.”111 Toteamus koskee 1500-luvun Pohjois-
Pohjanmaata, mutta sopii hyvin myös 1600-luvun Kainuuseen ja Pielisen Kar-
jalaan. Lautamiehet rekrytoituivat pitkälti niistä, joilla oli hyvä ja yleisesti ar-
vostettu asema paikallisyhteisössään niin taloudellisessa mielessä kuin muuten-
kin. Lautamiehet olivat pääasiassa suurimpien talojen isäntiä, joskaan sääntö se
ei kuitenkaan näytä olleen. Kuten Saloheimo ja Katajala ovat korostaneet, kes-
keisinä valintakriteereinä näyttävät toimineen asianomaisen henkilökohtaiset
ominaisuudet, esimerkiksi kyvykkyys ja vakaa taloudenpito.112 Silti luottamus-
toimi siirtyi usein jollekin toiselle talouden sisällä. Aluksi lautamiehet olivat ko-
toisin pitäjän keskusseuduilta, josta oli lyhyt matka käräjille, mutta myöhem-
min myös syrjäkylien miehiä otettiin lautamiehiksi asutuksen kasvaessa voi-
makkaasti niissä. Reuna-alueiden huomioimisella pyrittiin tasapuolisen alueel-
lisen edustuksen ja asiantuntemuksen saamiseen käräjille.113 Mielenkiintoinen
kysymys kaupankäyntiä harjoittaneiden lautamiesten osalta on se, miten heidän
asemansa käräjillä vaikutti siihen, että maakaupasta syytettyjen ja tuomittujen

○ ○ ○ ○ ○ ○

ylläpito edellytti sitä, että joku sen jäsenistä lähti työhön muualle. Sivuelinkeinot (tuottoisa
rahdinajo, maataloustuotteiden ja puutavaran vienti Venäjälle, eritoten Pietariin) mahdol-
listivat suuremman kotitalouden ylläpidon kuin perinteinen maatalous yksinomaan olisi
tehnyt. Kotitalouden ulkopuolella hankituilla ansioilla oli huomattava osuus niin yhtiön jo-
kapäiväisen leivän hankinnassa kuin veronmaksussakin. Waris 1999, 90–94.

109 Keränen 1986, 485.
110 Keränen 1986, 518–521.
111 Luukko 1954, 573. Toisaalla hän toteaa, että Pohjois-Pohjanmaan maakauppiaat olivat pitä-

jiensä johtava talonpoikaisryhmä, josta nimismiehet, neljännesmiehet ja lautamiehet ensi
sijassa valittiin. Yhteiskunta eli ja toimi suureksi osaksi heidän varassaan. Papiston rinnalla
he olivat Pohjanmaan todellisia johtomiehiä, jopa eräänlaista talonpoikaisylimystöä. Sama,
509–510.

112 Saloheimo 1976, 307–310; Katajala 1994(b), 225–230.
113 Keränen 1986, 281–282.
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määrä pysyi melko vähäisenä. Näyttäisi siltä, että paikallisyhteisö ja lautamie-
het levittivät eräänlaisen suojaverkon maakauppiasjäsentensä ja -kumppaniensa
ylle.

Muutamien yksittäisten tietojen perusteella näyttäisi, että ainakin eräiden
kohdalla kaupankäynti tuotti varsin hyvin. Sotkamolainen talollinen ja lauta-
mies Antti Antinpoika Hyrkäs, joka mainitaan talonpojista kaikkein useimmin
(14 kertaa) Kajaanissa 1670-luvulla, osti Mujethoulun kylästä seudun oloissa
suuren 1/4 manttaalin tilan Simo Juhonpoika Määtältä. Kauppahinnaksi oli so-
vittu mittavat 800 kuparitaalaria. Pari kiintoisaa seikkaa kätkeytyy itse kauppa-
kirjaan: se laadittiin Oulussa 16.1.1685, siis markkina-aikaan, ja puolet kauppa-
summasta oli määrä maksaa kynttilänmessuna, siis Kajaanin talvimarkkinoiden
aikana. Loput tuli maksaa vuotta myöhemmin.114

Usein nähty kävijä Kajaanissa oli myös Matti Matinpoika Matero Pulkkinen
Kuhmon Lentualta. Yksi tekijä, mikä veti häntä kaupunkiin kaupankäynnin li-
säksi, oli se, että hänen veljensä Paavo toimi siellä porvarina.115 Hänen keskei-
nen myyntiartikkelinsa oli ruis, jonka suurimpia tuottajia hän oli Kainuussa
1600-luvun jälkipuoliskolla. Myynnin lisäksi hän myös lainasi viljaa.116 Hänen
suuren luokan kaskiviljelystään kuvaa hyvin tieto, jossa todetaan yhden Kii-
masjärven, yhden Miinoan ja kahden Akonlahden ”venäläisen” vieneen häneltä
12 000 lyhdettä ruista (n. 120 tynnyriä ruista) vuosina 1679 ja 1680.117 Häntä
luonnehdittiin vielä suurten kuolovuosien jälkeenkin ”hyvissä varoissa olevaksi
talolliseksi”.118

Pielisen alueen maakauppiaista nousee selvästi esiin yksi ylitse muiden, ni-
mittäin talollinen Erkki Matinpoika Ikonen. Hän asui ensiksi Ylikeyrityn kyläs-
sä nykyisen Rautavaaran alueella, jonne hänen isänsä, Matti Matinpoika Iko-
nen, oli tullut Lapinlahden Ollikkalasta 1600-luvun alkupuoliskolla.119 Vuosien
1682–1686 välisenä aikana Erkki Ikonen muutti Lieksan kylään, jossa hän isän-
nöi suurehkoa kolmen arvioruplan suuruista tilaa.120 Lähteiden kautta hänestä
piirtyy kuva miehenä, joka tunsi hyvin rahan ja sen arvon. Helmikuussa 1671
hän oli Kajaanin raastuvassa vaatimassa edesmenneen veljensä Paavo Ikosen
puolesta 100 kuparitaalarin suuruista saatavaa eräältä Antti Juhonpoika Mää-
tältä.121

Ikosta on pidetty yhtenä tärkeimmistä ja keskeisimmistä maakauppiaista
Pielisjärvellä 1680- ja 1690-luvulla.122 Hänen hyvä varallisuutensa oli yleisesti

○ ○ ○ ○ ○ ○

114 Smo kk. 25.–27.6.1685, 5–6. KA rr22 / ES 2036.
115 Pmo & Smo tk. 23.–24.3.1663. RA SDR vol. 5 / FR 136. ”Matz Matzson Matero Pulkinen i

Lenduwa”; Manninen 1981, 75.
116 Pmo & Smo tk. 22.–24.3.1680, 91. KA tt2 / ES 2113.
117 Smo tk. 4.2.1688, 96. KA rr25 / ES 2037.
118 Smo tk. 5.2. ja 7.2. 1698, 185. KA rr35 / ES 2040. ”een wählbehållen Bonde”.
119 Piel. tk. 16.–17.1.1657. KA tt1 / ES 2113; Saloheimo 1993, 20; Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1674,

7. KA tt2 / ES 2113. ”Erik Ickoinen i Yllijkeyryty”.
120 Piel. mk. 1682. KA 9741: 695v / LT 1305. Ikoset mainitaan Ylikeyrityn kylässä vielä vuonna

1682; Piel. arviol. 1686. KA 9751: 843v / LT 1363.
121 Kaj. RO 6.2.1671, 3–4. KA i1 / ES 1303. ”Een bonde ifrån Pielis pogost Erik Madzson

Ikoinen”.
122 Ks. esim. Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 177; Katajala 1994(b), 265.
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tunnettu, mikä veti myös varkaita puoleensa. Hän joutui huomattavan omai-
suusrikoksen uhriksi kahteen otteeseen vuoden 1683 aikana: ensin hänen arkus-
taan vietiin 170 kuparitaalaria kahdentoista, kuuden ja kolmen taalarin ploo-
tuina juhannuksen aikoihin ja toisella kerralla aitasta katosi 183 kuparitaalaria
mikkelinä (29.9.).123 Kolmannen kerran hän joutui varkauden kohteeksi helmi-
kuussa 1693, jolloin ”hänen arkustaan ja tuvastaan” vietiin kolmetoista hopeista
riikintaalaria ja yksi neljän riikintaalarin arvoinen kääty, joka oli valmistettu
hopeasta, hänen itsensä ollessa matkoilla (Kajaanin markkinoilla?) ja vaimon
maatessa sairaana.124 Kaupankäynnin mukanaan tuomalla vauraudella hän har-
joitti huomattavaa luotonantoa. Vuonna 1689 hänen velallisinaan mainitaan
Heikki Juutinen ja Olli Erkinpoika Kettunen hänen entisestä kotikylästään Yli-
keyritystä. Ensiksi mainitulla oli maksettavanaan 65 kuparitaalaria ja jälkim-
mäisellä seitsemän tynnyriä ruista ja viisi kuparitaalaria käteisenä. Hänellä ker-
rottiin olevan myös muita velallisia pitäjän alueella, mutta heidän nimiään ei
kirjattu pöytäkirjaan. Kahden lautamiehen oli joka tapauksessa ulosmitattava
rahat velallisilta ja toimitettava rahat sitten Ikoselle.125 Vuonna 1698 hänellä
mainitaan velkasaatavia myös Oulusta.126

Ikonen oli useiden vuosikymmenien ajan paikallisyhteisönsä keskeisiä vai-
kuttajia. Hän toimi Pielisjärven kirkonisäntänä127, mutta myös Pielisjärven ve-
ronvuokraajia vastustaneen opposition johtohahmona. Vuonna 1689 hän uh-
kaili arrendaattori Enbergiä verojen vuoksi kuninkaan luona käynnillä. Lauta-
miehet pilkkasivat Ikosen valitusta veroistaan: ”Se joka seisoo parhaiten, vai-
kuttaa sairaimmalta”. Pöytäkirjan laatinut kirjuri täsmensi lautamiesten ivaa
selittämällä, että Ikonen oli vaurain talonpoika pitäjässä ja pystyisi hyvin mak-
samaan veronsa.128 Kuten hänestä kertovat varallisuustiedot osoittavat, lauta-
miesten puheet eivät olleet tuulesta temmattuja. Katajala on todennut väitöskir-
jassaan, kuinka Pielisjärven levottomuuksien synnyllä 1680-luvulla ja maakau-
palla oli selvästi suora yhteys toisiinsa. Maakauppiaat, jotka kokivat liiketoi-
mensa uhatuiksi, valikoituivat vastarinnan johtohahmoiksi.129 Tilanne säilyi sa-
mana suuren Pohjan sodan aikanakin, jolloin Ikonen oli yhä yksi keskeisistä
toimijoista paikkakunnan veronvuokraajia vastaan.130

○ ○ ○ ○ ○ ○

123 Piel. tk. 22.–23.2.1684, 36v–37v. KA gg3 / ES 1796. Ikonen vahvisti valallisesti varastetun
omaisuutensa määrän.

124 Piel. tk. 5.–10.3.1694, 46–46v. KA gg13 / ES 1799.
125 Piel. ksk. 17.–20.9. ja 23.–25.9. 1689, 118v. KA gg8 / ES 1798.
126 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 171.
127 Katajala 1994(b), 216.
128 Piel. tk. 4.–8.3.1689, 74. KA gg8 / ES 1798; Katajala 1994(b), 265.
129 Katajala 1994(b), 279. Ikonen esiintyi muun muassa innokkaana valitustien puolestapuhuja-

na arrendaattorien edustamaa veronvuokraus- ja hovileirisysteemiä vastaan. Sama, 281 ja
315.

130 Kokkonen 2000, 23–24 ja 30.
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”Jeesus kiitetty. Minä olen ollut hyvässä taidossani syntymäpäivästäni” –

psykoottisen maakauppiaan henkilökuva

Yksi maakauppaa harjoittaneista, mutta sitten elämässään väärälle raiteelle luis-
kahtaneista, oli luultavasti Sotkamon Ala-Sotkamon kylästä lähtöisin ollut Antti
Pekanpoika Laukkanen.131 Hän eli 1600-luvun jälkipuoliskolla. Laukkanen
nouti kulkukauppatavaransa Nevanlinnasta saakka. Hänen myyntituotteisiinsa
kuuluivat muun muassa verka, tupakka, villakarstat, sukat, silkkinauhat ja ”muu
rihkama”.132 Uravalinta ei suonut hänelle kiinteää asuinpaikkaa, vaan hän eleli
irtolaisena paikasta toiseen kulkien ja kauppaa käyden.133 Hän oli ollut opissa
isänsä sisaren aviomiehen, Iisalmen nimismies Samuel Cajanin, luona oppien
siellä hyvin lukemaan ja kirjoittamaan. Opitut taidot ja ilmeinen etevyys omak-
sua uusia asioita nousivat hänellä päähän. Laukkanen kehuikin itseään: ”Jeesus
kiitetty. Minä olen ollut hyvässä taidossani syntymäpäivästäni”. Cajanin luona
ensin oltuaan hän palveli vielä useiden muiden luona, kunnes antautui maa-
kauppiaaksi.134 Hän ehti harjoittaa sitä pitkän aikaa, kunnes puhjennut mieli-
sairaus ja sitä seuranneet vakavat rikokset katkaisivat maaseudulla kaupalla
kiertelyn. Heinäkuussa 1690, keskimmäisen rukouspäivän jälkeisenä yönä,
Laukkanen sytytti Sotkamon kirkonkylässä talonpoika Laatikaisen talon pala-
maan. Edellisenä aamuna hän oli ollut perimässä kolmea kuparimarkkaa eli 24
kupariäyriä velkasaatavistaan, yhdestä kyynärästä (n. 60 cm) tupakkaa ja vähän
muusta, mutta Laatikainen ei pahaksi onnekseen kyennyt maksamaan. Laukka-
nen poistui talosta uhkauksia ladellen.135 Talo paloi, ja tuhopolton jälkeen hän
kerskui: ”Jo minä kerran maksoin Laatikaisen velan.”136 Kova hinta mitättömän
pienestä velasta.

Laukkanen alkoi myös erkaantua kristinuskosta todennäköisesti psyykkisten
vaivojensa seurauksena. Maakauppiaaksi ryhdyttyään hän jätti käymättä eh-
toollisella ja kiinni jäätyään jopa julkeasti kielsi Jumalan ja Kristuksen ni-
men.137 Hänen erityiseksi vihankohteekseen muodostui kuitenkin Sotkamon
kirkko. Hänen pahaenteiset puheensa, muun muassa kirkonkellojen pudottami-
sesta, kantautuivat Sotkamon kirkkoherran korviin, niin että tämä järjesti kir-
kolle vahdinpidon. Laukkanen oli todennut avoimesti, että ”hänelle olisi suuri
huvi, kun hän näkisi Sotkamon kirkon palavan.”138 Hänet otettiin kiinni, mutta

○ ○ ○ ○ ○ ○

131 Sotkamon rippikirjassa mainitaan Ala-Sotkamon kylässä vuonna 1689 kuollut Pekka Lauk-
kanen ja hänen vaimonsa Marketta Kärnätär sekä heidän kaksi poikaansa Antti ja Lauri. Smo
rk. 1683–1697, 41. Vaarnanen 1991. Vrt. Keränen 1986, 564.

132 Smo tk. 5.–6.2.1692, 175–176. KA rr29 / ES 2038; Virrankoski 1973, 393; Keränen 1986,
564.

133 Smo tk. 5.–6.2.1692, 171. KA rr29 / ES 2038.
134 Smo tk. 5.–6.2.1692, 176–177. KA rr29 / ES 2038. Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus

nuorempi piti Laukkasen luku- ja kirjoitustaitoa hyvänä. Myös laulutaito oli ilmeisen erin-
omainen. Kun Laukkanen veisasi kirkossa, hänen äänensä kuului yli muiden seurakuntalais-
ten. Sama, 173.

135 Smo tk. 5.–6.2.1692, 171–172. KA rr29 / ES 2038.
136 Smo tk. 5.–6.2.1692, 179. KA rr29 / ES 2038.
137 Smo tk. 5.–6.2.1692, 173, 177–178 ja 180. KA rr29 / ES 2038.
138 Smo tk. 5.–6.2.1692, 174. KA rr29 / ES 2038.
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Kajaanin linnan komendantti päästi psykoosiin vajonneen maakauppiaan va-
paaksi tuntemattomaksi jäävästä syystä. Laukkanen pakeni seudulta palaten
vuoden kuluttua. Takaisin tultuaan hän jatkoi yhä tuhoa enteileviä puheitaan.
Hän uhitteli avoimesti, että ”kyllä Sipon luut kerran pitää paistuman” tarkoitta-
en sillä äskettäin (1691) kuollutta Sotkamon kirkkoherraa Erik Cajanusta, joka
oli haudattu kirkon lattian alle.139 Uhkaus kävi pian toteen. Sotkamon kirkko ja
sitä lähellä ollut pappila tuhoutuivat vuonna 1691 Laukkasen viriteltyä ne pala-
maan. Hän jäi kuitenkin kiinni nimismiehen ja kirkonisännän toimesta. Hänellä
oli silloin mukanaan 5,5 kyynärää (n. 3 m) vihreää verkaa ja paljon pientä rihka-
matavaraa. Niistä päätellen hän harjoitti maakauppaa viimeiseen saakka.140

Laukkanen tuomittiin Sotkamon talvikäräjillä helmikuussa 1692 menettämään
henkensä. Tuomion täytäntöönpanon jälkeen ruumis oli vielä poltettava roviol-
la. Tuomio alistettiin kuitenkin hovioikeuden vahvistettavaksi.141

Maakauppatapaukset oikeusistuimissa

Maakauppaa käyneiden ja siitä kiinni jääneiden personointi on mahdollista
myös alioikeuksissa pidettyjen pöytäkirjojen avulla. Kaikki Brahean, Kajaanin,
Paltamon, Pielisjärven ja Sotkamon tuomiokirjoissa vuosina 1650–1712 olevat
maakauppatapaukset on esitetty liitteessä 8. Tuomiokirja-aineisto on eräiltä
osin pahoin fragmentaarista, mikä luultavasti jonkin verran karsii tapausten to-
dellista lukumäärää. Brahean raastuvanoikeuden tuomiokirjoja on säilynyt vain
seitsemältä vuodelta. Pielisjärven kihlakunnanoikeuden käräjäpöytäkirjat puut-
tuvat pääosin 1660- ja 1670-luvun osalta. Samoin on myös Paltamon ja Sotka-
mon yhteisten käräjien kohdalla ennen vuotta 1681. Kajaanin raastuvanoikeus
perustettiin kaupungin perustamiseen nähden melko myöhään 1.2.1659, mutta
sen jälkeen pöytäkirjoissa on ainoastaan muutaman vuoden aukko 1660- ja
1680-luvulta. Pääosin kattavasta tuomiokirja-aineistosta huolimatta esillä ollei-
den maakauppatapausten lukumäärää (n=24) voi pitää melko vähäisenä. Edellä
kuvattuihin Kajaanin porvareiden valituksiin nähden sitä voi pitää jopa mini-
maalisena.142 Tapausten todellista määrää pienentää entisestään se, että niiden
joukossa on sellaisiakin, joita käsiteltiin alioikeudessa useamman kerran joko
lisätodisteiden saamisen tai jonkun asianosaisen poissaolon vuoksi (ks. liite 8:
tapaukset II, V ja VI; III ja IV; IX ja X).

○ ○ ○ ○ ○ ○

139 Smo tk. 5.–6.2.1692, 174. KA rr29 / ES 2038. ”Kyllä Sipon luut kerta pitä paistuman”;
Bergholm 1901, 249 (taulu 2). Kyseessä todellakin oli edesmenneestä Sotkamon kirkkoherra
Erik Cajanuksesta (k. 1691), vaikka sitaatissa puhutaankin ”Siposta”.

140 Smo tk. 5.–6.2.1692, 175. KA rr29 / ES 2038.
141 Smo tk. 5.–6.2.1692, 181. KA rr29 / ES 2038. Tuomio perustui kuningas Kristoferin maan-

lain 1442 Törkeiden asiain kaaren 11. lukuun. Kuolemantuomion täytäntöönpanosta kerto-
vaa pyövelinkuittia ei löydy Pohjanmaan läänin tilitositteista.

142 Samaan tulokseen on päätynyt Pentti Virrankoski 1600-luvun Pohjois-Pohjanmaan osalta,
Kainuu siihen mukaan luettuna. Hän on todennut, että ”talonpoikien harjoittamasta maakau-
pasta puhutaan Pohjois-Pohjanmaan asiakirjoissa suhteellisen vähän.” Virrankoski 1973,
393.
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TAULUKKO 4. Brahean ja Kajaanin raastuvanoikeuksissa sekä Paltamon, Pie-
lisjärven ja Sotkamon kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1650–1712 esillä olleet
maakauppasyytteet.

Tuomioistuin Lykätty Vapauttava Rangaistus Yhteensä
tuomio

Brahea – 3 1 4
Kajaani 7 2 3 12
Paltamo 1 – 2 3
Pielisjärvi 1 1 – 2
Sotkamo – – 3 3

Yhteensä 9 6 9 24

Lähteet: Brahea RO 1668–1669, 1671–1672, 1674–1675 ja 1679. KA c1 / ES 1197; Kaj. RO
1659, 1662–1663, 1666–1675, 1678–1682, 1686–1706 ja 1708–1710. KA i1 / ES 1303–1304;
Pielisjärven sekä Paltamon ja Sotkamon käräjät 1651–1659 sekä 1674–1676 ja 1678–1680. KA
tt1–2 / ES 2113–2114; Pielisjärven sekä Paltamon ja Sotkamon käräjät 1652–1653, 1655–1656,
1659–1660, 1662–1663 ja 1667. RA SDR vol. 5 / FR 136; Paltamon ja Sotkamon käräjät 1681–
1712. KA rr18–49 / ES 2034–2048; Pielisjärven käräjät 1682 ja 1684–1708. KA gg 2–26 / ES
1796–1802.

Yhdessä tapauksessa jää sellainen vaikutelma, että päätös muotoiltiin lähinnä
muodon vuoksi sellaiseksi, että jutun suhteen ryhdyttäisiin asianmukaisiin toi-
menpiteisiin. Maakaupasta syytetty irtolainen oleskeli nimittäin Lapissa saakka
oikeuskäsittelyn aikana. Nimismiehelle annettiin sen vuoksi epätoivoisen tun-
tuinen tehtävä: hänen oli etsittävä syyllinen sieltä käsiinsä ja toimitettava tämä
sitten Kajaanin kautta Savoon, jossa maakaupan harjoittaminen tupakalla ja
rihkamalla oli tapahtunut.143 Nimismies tuskin meni pohjoiseen syyllisen peräs-
sä, mutta koska tuomiot menivät hovioikeuden tarkastettaviksi, alioikeus antoi
ainakin paperilla sellaisen vaikutelman, että maakauppias etsittäisiin ja tuotai-
siin sitten rangaistavaksi.144 Tehokkaan käytännölliseltä tuntuva keino maa-
kauppaa vastaan oli sitä vastoin jutussa, jossa kolme Juuan kylän sekä neljä
Viensuun ja Lieksan kylien miestä Pielisjärveltä asetettiin valinnan eteen. Hei-
dän oli joko ryhdyttävä porvareiksi Braheaan tai kärsittävä asianmukainen ran-
gaistus käymästään maakaupasta. Miehet valitsivat ensiksi mainitun vaihtoeh-
don ja vannoivat samalla kertaa porvarinvalansa raastuvanoikeuden edessä.145

Heidän joukossaan oli niin talollisia kuin tilattomiakin.146

Maakauppatuomioissa rangaistus annettiin yhä keskiaikaisten lakien mu-
kaan. Kuningas Kristoferin maanlaissa 1442 ja Maunu Eerikinpojan kaupunki-
laissa maakaupan harjoittamisesta määrättiin korkeat 40 hopeamarkan eli 10
hopeataalarin sakot niiden ja takavarikkoon otettujen tavaroiden kuuluessa yk-

○ ○ ○ ○ ○ ○

143 Liite 8: tapaus XVII.
144 Jokipii 1960, 58–59.
145 Liite 8: tapaus XV.
146 Talollisia olivat Lauri Kesonen Juuan kylästä ja Simo Sykkö Viensuun kylästä. Irtolaisten ja

populien joukkoon kuuluivat Heikki Moisanen Juuan kylästä ja Antti Laitinen Braheasta.
Piel. mk. 1679. KA 9176: 290, 291, 297 ja 301 / ES 2474; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo
1954, 223. Muiden porvareiksi ryhtyneiden aiempi sosiaaliasema ei käy maakirjasta ilmi.
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sinomaan kuninkaalle.147 Jos sakon määrän suhteuttaa viljatynnyrin hintaan,
niin hyvinä vuosina sillä olisi saanut useita tynnyreitä viljaa.148

Kajaanin vapaaherrakunnan aikana maakaupasta tuomittujen sakot menivät
kokonaisuudessaan Brahelle, sillä hän sai myös kuninkaalle kuuluneen osuu-
den sakoista vapaaherrakirjansa mukaisesti.149 Voisi luulla, että läänityksen oi-
keusistuimissa olisi käytetty lakia kaikessa ankaruudessaan, koska Brahe oli
drotsina valtakunnan ylin oikeusviranomainen. Käytännössä läänityksen alu-
eella toimineet alioikeudet sovelsivat kuitenkin maakauppatapauksiin nähden
lievää rangaistuskäytäntöä Brahen itsensä antaman määräyksen mukaisesti.
Tuomitut useimmiten armahdettiin kovista sakoista tai he vain menettivät tava-
ransa tai niiden arvon, jos kyse oli ensimmäisestä kerrasta. Armahdusta käytet-
tiin myös niissä tapauksissa, joissa luvaton kauppa oli ollut vain pienimuotoista.
Armahdettuja kuitenkin varoitettiin luvattoman kaupan jatkamisesta tavaroiden
menettämisen ja kaksinkertaisten sakkojen uhalla.150 Menettelytavan takana oli
selvä pyrkimys olla ajamatta tuomittua taloudellisessa mielessä ahtaalle – ää-
rimmäisessä tapauksessa jopa veronmaksukyvyttömäksi.151 Kun läänitysaika
sitten päättyi, loppui myös joustonvara tuomioiden antamisessa. Maakauppaa
koskeneissa tuomioissa palattiin noudattamaan lainmukaista ankaraa linjaa.

Ylle viritetty turvaverkko

Maakauppaa harjoittivat maaseuturahvaaseen kuuluneet talolliset ja tilattomat,
mutta myös kaupunkien porvarit. Oulun porvarit harjoittivat luvatonta kierto- ja
ostokauppaa Kainuun maaseudulla joko itse tai lähettämiensä uskottujen apu-
laisten välityksellä. Kajaanin raastuvanoikeudessa oli joulukuussa 1667 esillä
tapaus, jossa syytettyinä olivat porvarit Erkki Matinpoika (Saarela) ja Erik
Östensson Oulusta. He olivat jääneet kiinni ostettuaan Paltamon Melalahden
kylässä puoli tynnyriä (63 l) siikoja ja yhden leiviskän (8,5 kg) voita. Todistaja
vahvisti kertomuksellaan syytteen todeksi. Syytetyt anoivat armahdusta, mihin
raastuvanoikeus suostuikin.152 Varoituksista piittaamatta ainakin Erkki Matin-
pojan luvattomat kauppakontaktit kainuulaiskyliin jatkuivat. Hänen kaksi ren-
kiään, Heikki Matinpoika Prakkula ja Tuomas Maunonpoika Kolehmainen, ta-
vattiin keväällä 1674 ostamassa viljaa Sotkamon Jormaksesta ja Turunkor-

○ ○ ○ ○ ○ ○

147 MEKL KauK XXIII luku. Holmbäck–Wessén 1966, 124; KrML 1442 KauK 6. luku. Ulku-
niemi 1978, 104.

148 Esim. Kajaanin talvimarkkinoilla 1666 tynnyri viljaa maksoi vain kuusi kuparitaalaria. S.
Lång P. Brahelle Kajaani 9.2.1666. RA Rydboholmssaml. vol. 12. / FR 214. V. 1697 tynny-
ristä ruista maksettiin peräti 24 kuparitaalaria. Piel. tk. 10.–15.3.1702, 68. KA gg21 / ES
1801.

149 Lagus 1853, 18; Swedlund 1936, 196; Vartiainen 1980, 95; Jokipii 1960, 59.
150 Ks. liite 8: tapaukset IV, VI ja VII.
151 Samalla tavalla meneteltiin myöhemmin Pohjanmaan läänissä luvattomasta tupakkakaupas-

ta koviin sakkoihin tuomittujen kanssa. Kaarle XI:n mielestä sakkojen asemasta syyllisiä tuli
rangaista joko vankeudella tai ruumiinrangaistuksella. Läänin maaherra Didrik Wrangel oli
valittanut hänelle tuomittujen köyhtymistä, tilojen autioitumista ja kruunun verotulojen lo-
pahtamista suurien sakkojen seurauksena. Kaarle XI D. Wrangelille, Tukholma 15.7.1682.
SKBS IV, 511.

152 Liite 8: tapaus VII.
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vasta.153 Saman vuoden lopulla samat miehet liikkuivat Oulujärven rantakylissä
ja Kajaanissa kauppaa tehden. Kajaanin raastuvanoikeus antoi heille siitä tuntu-
vat 80 markan sakot.154 Jo seuraavana vuonna (1675) Prakkula ja Kolehmainen
olivat uudelleen syytettyinä maa- ja tupakkakaupan harjoittamisesta.155 Ilmei-
sen kannattava maakauppa jatkui kaikista kielloista, rangaistuksista ja varoituk-
sista huolimatta.

Tilattomaan väestöön kuuluneille irtolaisille ja rengeille maakauppa oli so-
siaalis-taloudellisen nousun väylä, kunhan vain tarvittavat alkuvalmiudet – pää-
oma, tavarat ja kaupankäyntitaidot – oli ensin hankittu. Heidän joukossaan oli
ammattimaisia maakauppiaita, vaikka sitä ei voinutkaan tunnustaa julkisesti.
Eritoten tupakka näyttää olleen kulkukauppaa harjoittaneiden irtolaisten kes-
keinen myyntiartikkeli.156  ’Ammatinvalinnalla’ oli myös varjopuolensa. Talosta
toiseen kiertäminen ja tavaroiden hankkiminen kaukaa, esimerkiksi Nevanlin-
nasta tai Venäjältä, edellyttivät alituista liikkeellä oloa. Niin oli myös Erkki Pu-
hakan kohdalla. Häntä syytettiin Pielisjärven kihlakunnanoikeudessa 1699
salavuoteudesta, mutta hän ei ollut vastaamassa syytteeseen. Syy siihen oli kä-
räjien tiedossa. Erkki Puhakka oli naimaton renki, joka kulki myymässä tupak-
kaa naapuripitäjissä Iisalmessa ja Sotkamossa.157 Osasyynä poissaoloon oli var-
masti myös rangaistuksi tulemisen vältteleminen.

Sitä miksi maakaupasta syytettyjä tapaa laajasta ja pääosin kattavasta tuo-
miokirja-aineistosta huolimatta vähäisessä määrin, voi pitää myös merkkinä
yhteisön tietoisesti ja tehokkaasti järjestämästä turvaverkosta, jolla se suojeli
maakauppiasjäseniään ja ylipäätään maaseudun laittomaksi katsottua kaupan-
käyntiä. Tapausten vähäisyyden taustalla on nähty myös paikallisviranomaisten
kärsivällinen ja jopa kokonaan suopea suhtautuminen talonpoikaiseen maa-
kauppaan. Viranomaiset olivat täysin tietoisia kruunun asettamien kieltojen nu-
rinkurisuudesta ja suoranaisesta vahingollisuudesta talonpojan toimeentulolle,
hyvinvoinnille ja veronmaksukyvylle.158 Kruunun, kirkon ja läänitysten paikal-
lisviranomaiset olivat usein itsekin sotkeutuneet kiellettyyn kauppaan. Kruunu
tiesi maakaupan ja viranomaisten luvattomista yhteyksistä ja koetti estää ne an-
tamalla kieltoja. Ajoittain maakauppiaiden yllä ollut suojaverkko kuitenkin pet-
ti, kuten Erkki Ikosen tapauksessa, mutta paikallisyhteisö riensi hänen avukseen.

Erkki Klemetinpoika Ikonen oli kotoisin Kuhmon Lammasperän Kesselistä,
joka sijaitsee Kolvasjärvelle ja Repolaan johtaneen kulkureitin varrella lähellä
rajaa.159 Hän oli tavaroidensa kanssa usein nähty markkinakävijä Kajaanissa

○ ○ ○ ○ ○ ○

153 Liite 8: tapaus IX.
154 Liite 8: tapaus X.
155 Liite 8: tapaus XIII.
156 Liite 8: tapaukset XVII ja XIX.
157 Piel. tk. 16.–21.1.1699, 2v. KA gg18 / ES 1800.
158 Saloheimo 1990, 335.
159 Erkki Ikonen mainitaan ensin Klemetti-veljensä kanssa Kuhmon Lammasperän kylässä sa-

malla 1/8 manttaalin tilalla. Sittemmin Klemetti muutti Kuhmoniemelle Korpisalmen kyläs-
sä (taloa ryhdyttiin kutsumaan Ikolaksi). Kesseli, joksi veljesten kotitaloa kutsuttiin jo v.
1650, jäi Erkin hallintaan. Kaj. pit. hk. 1650. RA GFK Div. handl. 1650–1657 / FR 312; Smo
mk. 1671. RA GFK Räk. 1671, 288–289 / FR 313. Erkki Ikonen kuoli tammikuussa 1689.
Smo rk. 1683–1697, 120. Vaarnanen 1991. Ko. tapausta on aiemmin käsitelty myös seuraa-
vissa: Vartiainen 1980, 285; Keränen 1986, 564.
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1670-luvulla. Tosin hänellä oli Pielisjärven puolella kaima, joka oli myös tun-
nettu maakauppias ja Kajaanin-kävijä. Heidän käyntejään on mahdotonta erot-
taa toisistaan kotipaikan tai patronyymin puuttuessa pikkutulliluetteloista, ku-
ten edellä on todettu. Joka tapauksessa he molemmat kävivät usein Kajaanissa.
He olivat siellä ainakin yhteensä 14 kertaa 1670-luvun aikana.

Kesäkuun lopulla 1666 Erkki Klemetinpoika Ikonen oli taas kerran Kajaanis-
sa, todennäköisesti kesämarkkinoilla, kun porvari Erik Peersson Lochtander
manasi hänet raastuvanoikeuteen. Syytteen mukaan Ikonen oli harjoittanut
maakauppaa myymällä Venäjältä hankkimaansa hurstikangasta. Nimistä pää-
tellen Ikonen oli kaupannut sitä Kuhmon Katerman kylässä asuneille. Aluksi
hän väitti antaneensa hurstia maksuna saamastaan palveluksesta, kirveen tako-
misesta, mutta kantajan raastupaan tuomilla todistajilla väite kuitenkin mureni.
Tiedettiin, että Ikonen oli muun muassa vaihtanut hurstia yhteen leiviskään hau-
kia. Asia lykättiin lisätodisteiden hankkimista varten.160

Juttuun palattiin muutamaa kuukautta myöhemmin lokakuussa 1666. Ikonen
oli valmistautunut silloin puolustukseensa erityisen hyvin. Hän oli palkannut
asianajajakseen pätevän virkamiehen, Johan Gammanin, joka toimi Kajaanin
tullarina ja nimismiehenä. Gamman esitti oikeudelle Sotkamon pitäjässä ylim-
pänä asuneiden (tarkoittaen kuhmolaisia) antaman todistuksen, jossa he vapaut-
tivat omalta osaltaan Ikosen maakauppasyytöksistä. He todistivat myös, ettei
Ikonen ollut myynyt ”nyt Venäjältä ostamistaan tavaroista”. Paperin painoarvoa
vahvisti entisestään se, että se oli kirkkoherra Erik Cajanuksen allekirjoittama ja
otaksuttavasti myös hänen laatimansa. Oikeus päätyi armahtavaan tuomioon,
koska Ikosta ei ollut aiemmin syytetty ja tuomittu maakaupasta ja koska kyse oli
vain muutamasta kyynärästä kangasta. Häntä kuitenkin varoitettiin maakaupan
jatkamisesta tavaroiden menettämisen ja kaksinkertaisten sakkojen uhalla. Tuo-
mio noudatti Brahen maakauppajuttuihin kehottamaa lievää rankaisukäytäntöä,
mutta on luultavaa, että kuhmolaisten ja kirkkoherran väliintulolla oli
vapauttavassa päätöksessä myös huomattava merkitys.161

”Heittäkää pois peräti se Komppania, kyllä Sinun Jumala
ilman elättää”162

Maakauppaa koskeneissa oikeustapauksissa nousee esille yksi tavara ylitse
muiden – tupakka.163 Ennen suurta Pohjan sotaa sitä hankittiin Käkisalmen lää-

○ ○ ○ ○ ○ ○

160 Liite 8: tapaus III.
161 Liite 8: tapaus IV.
162 Kaj. RO 5.5.1679, 8–9. KA i1 / ES 1303. ”Heittäkä pois peräti se Companja, kyllä Sinun

Jumala ilman elättä” (raatimies Heikki Nuutinpoika pormestarille).
163 Liite 8: tapaukset II, VIII, X, XIII, XVII, XIX, XX ja XXI. Tupakan pakkausmuotona oli

rulla, joka painoi keskimäärin yhdeksän naulaa eli noin neljä kiloa. Alkuaikoina tupakkaa
myytiin rullasta kyynärämitalla, mutta 1680-luvulla sen rinnalle tuli painomittana käytetty
naula (à 425 g). Saloheimon mukaan naulaan meni 16 kyynärää (10 m) tupakkaa ja rullaan
lähes 150 kyynärää (89 m). Hinta laski 1600-luvun kuluessa tarjonnan kasvaessa. Naulan
hinta oli 1680-luvulta alkaen alle kaksi taalaria, yhden leiviskän (à 8,5 kg) 14–20 taalaria.
Saloheimo 1976, 244–245. Tupakkaa kuljetettiin myös tynnyreissä. Piel. tk. 4.–8.3.1689,
72v–73. KA gg8 / ES 1798.
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niin, Savoon ja Kainuuseen etupäässä Nevanlinnasta164. Mainittujen alueiden
kautta sitä välitettiin Venäjän Karjalaan saakka. Tupakan tuonti ja myynti oli
Ruotsissa vuodesta 1641 alkaen lyhytaikaisia katkoksia lukuun ottamatta tu-
pakkakomppanioiden monopolioikeutena. Vuonna 1670 kahden Venäjän-kau-
pan keskuksen, Nevanlinnan ja Narvan, kohdalla tehtiin poikkeus. Ne saivat va-
paakauppaoikeuden muun muassa tupakan osalta, mikä näkyi edullisimpina
hintoina tupakkakomppanian tuotteisiin nähden.165 Vuonna 1684 tupakkakaup-
pa vapautettiin ja tupakan vähittäis- ja tukkumyynti siirtyi kaupunkien porva-
reille. Syynä tupakkamonopolin purkamiseen oli nimenomaan suurisuuntaisek-
si paisunut salakauppa.166 Muina syinä on nähty myös porvariston kasvanut kri-
tiikki monopolia vastaan ja komppanian Tanskan-sodan 1676–1679 aikana kär-
simät suuret taloudelliset menetykset, joista se ei enää toipunut.167

Kajaanin vapaaherrakunnassa tupakkakomppanian toiminta sujui kehnosti.
Komppania piti riittämättömässä määrin huolta läänityksen asukkaiden tupa-
kantarpeesta, mistä oli osaltaan seurauksena yleisesti rehottanut salakauppa, jo-
hon sotkeutui niin omia kuin vieraita porvareita, esimerkiksi Viipurista ja Ne-
vanlinnasta. Myös läänityksen rakuunat harjoittivat luvatonta tupakkakauppaa.
He hankkivat tupakkansa Lappeenrannan markkinoilta ja kävivät sillä kulku-
kauppaa ympäri vapaaherrakuntaa.168 Venäläiset puolestaan ostivat tupakkaa
Viipurista ja toivat sitä myytäväksi Kajaaniin. Tupakkakomppanian valtuutettu,
oululainen porvari, protestoi venäläisten menettelyä ja valtuutti vuonna 1663
kajaanilaisen Matti Matinpoika Monosen toimimaan komppanian edustajana ja
valvomaan sen etuja paikkakunnalla.169

Maakauppatuomioiden tavoin myös luvattomasta tupakkakaupasta annetut
sakkorangaistukset olivat tuntuvia. Ensikertaisesta luvattomasta tupakan-
myynnistä seurasi 40 hopeamarkan eli 10 hopeataalarin sakot, toisesta kerrasta
80 hopeamarkan eli 20 hopeataalarin ja siitä eteenpäin aina kaksinkertainen
määrä. Niiden lisäksi jokaisesta naulasta (à 425 g) tupakkaa oli maksettava vielä

○ ○ ○ ○ ○ ○

164 Nevanlinna (Nyen, Nyenskans) sijaitsi Suomenlahden pohjukassa Neva- ja Ohtajokien
yhtymäkohdassa. Se perustettiin 1630-luvulla. Se sai v. 1642 myös tapulioikeudet. Siitä
ajateltiin Venäjän-kaupan keskusta, ja siitä tulikin Viipurin paha kilpailija muun muassa Itä-
Suomen kaupassa. Suuren Pohjan sodan alussa – 1.5.1703 – kaupunki antautui piirityksen
jälkeen. Välittömästi sen jälkeen venäläiset ryhtyivät rakentamaan raunioille uutta linnoitus-
ta ja kaupunkia, Pietaria. von Bonsdorff 1891, 379; Lappalainen 1972, 50–51; Ranta
1987(b), 256 (kuvateksti); Kepsu 1995, 19 (kartta vuodelta 1701), 26 (kartta vuodelta 1643),
71 (kartta vuodelta 1650) ja 112.

165 SKBS III, 820–831; von Bonsdorff 1891, 429–430. Ensimmäinen Ruotsin tupakkakomppa-
nioista oli Etelämaiden-komppania (Söderländske Compagniet), joka sai 12.1.1641
Kristiinan holhoojahallitukselta yksinoikeuden tupakan tuontiin ja kauppaan valtakunnassa.
SKBS II, 305–307.

166 Cederberg 1911, 13–14; Virrankoski 1973, 417. Vrt. von Bonsdorff 1891, 430. Tupakkakau-
pasta enemmän Virrankoski 1973, 415–418; Saloheimo 1976, 244–245; Saloheimo 1990,
325–326.

167 Smith 1950, 70. Tupakkakaupasta ja -komppanioista suurvalta-ajan Ruotsissa yleensä Smith
1950, 67–71.

168 J. Curnovius P. Brahelle, Kajaani 22.10.1664. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 26 / FR 476.
Tupakkakaupasta Kajaanissa ja ylipäätään Kajaanin vapaaherrakunnassa ks. Vartiainen
1980, 319–325.

169 Kaj. RO 30.6.1663. KA i1 / ES 1303; Vartiainen 1980, 320.
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20 hopeaäyrin sakot.170 Mainittua rangaistusasteikkoa käytettiin vielä tupakka-
kaupan vapauttamisen jälkeen niissä tapauksissa, joissa tupakkaa oli käytetty
maakaupassa vaihdon välineenä. Mainitaanpa tupakka joskus maksuvälineenä-
kin.171 Yksi ammattimaista maakauppaa harjoittaneista ja sen avulla vaurastu-
neista oli Lieksan kirkonkylässä 1600-luvun lopulla asunut Antti Rautiainen,
jonka kaupankäyntialueeseen kuuluivat niin Venäjän Karjala, Pielisen Karjala,
Savo kuin Kainuukin.

Pielisjärven arrendaattori Salomon Enberg ei katsonut suopeasti Rautiaisen
liiketoimia, vaikka tämä oli usein toiminut apulaisena hänenkin omissa kauppa-
asioissaan. Rautiaisesta oli tullut kiusallinen kilpailija vuokra-alueen kaupan-
käynnissä, minkä vuoksi Enberg vei Rautiaisen liiketoimet Pielisjärven talvikä-
räjille 1693. Rautiainen oli käynyt maakauppaa suolalla, voilla, talilla, turkiksil-
la ja muullakin, mutta eniten käräjillä sai huomiota hänen tupakkakauppansa,
jota hän oli syytteen mukaan harjoittanut Savossa, Kajaanin läänissä ja Venäjäl-
lä. Rautiainen myönsi, että hän oli myynyt ”vähän” kotipitäjässään Pielisjärvel-
lä ja lähettänyt osan Venäjälle, mutta kiisti, että hän olisi kulkenut Savossa tai
Kajaanissa. Tupakan hän oli hankkinut Nevanlinnasta, jossa oli ollut Enbergin
omissa asioissa tavaraa vieden ja tuoden. Kesällä 1692 hän oli kuljettanut
Nevanlinnasta 15 leiviskää (128 kg) sekä saman vuoden syksyllä 30 leivis-
kää (255 kg) ja Reku Vartiaiselle 3 leiviskää (26 kg). Määrät olivat huomattavia
vaatien osakseen jo melkoista pääomaakin. Puolet tupakasta Rautiaisella oli
vielä tallella, kun hänen tupakkakauppansa oli käräjien ruodittavana.

Rautiainen valitsi itselleen ovelan selviytymisstrategian. Hän pyysi kihlakun-
nanoikeudelta lupaa mennä sinne, minne vain halusi. Hän aikoi joko asettua
aloilleen johonkin kaupunkiin tai mennä sellaiseen palvelukseen, johon pystyisi
parhaiten. Tuomiokirjassa hänen sosiaaliasemakseen merkittiin populi172. Kärä-
jät eivät evänneet pyyntöä, vaan antoivat hänelle siitä laillisen todistuksen. Tällä
kertaa hän selvisi rangaistuksetta, osaksi ehkä sen vuoksi, että loppujen lopuksi
Enberg esiintyi jutussa melko passiivisesti esittämästään syytöksestä huolimat-
ta. Hän luultavasti ajatteli tarvitsevansa entisen apulaisensa palveluksia vielä
tulevaisuudessakin.173

Lausumistaan hyvistä ja kunniallisista aikeista huolimatta Rautiainen jatkoi
maakauppaansa jääden vielä uudemman kerran kiinni, kun hän oli Sotkamossa
tammikuun lopulla 1696 matkalla Kajaanin markkinoille. Kiinniottajina toimi-
neet siltavouti ja talollinen Sotkamosta löysivät hänen tavaroistaan muun muas-
sa yhden leiviskän seitsemän naulaa (n. 12 kg) tupakkaa. Tällä kertaa Rautiai-
selle kävi pahemmin kuin kolme vuotta aiemmin Pielisjärvellä, sillä Sotkamon

○ ○ ○ ○ ○ ○

170 Ks. esim. Kaarle X Kustaan Amerikan-komppanialle antama privilegio, Tukholma 23.12.
1654, jossa ilmoitetaan myös rangaistukset sen rikkomisesta. SKBS II, 783–785.

171 Pmo kk. 8.8.1687–, 386. KA rr24 / ES 2036. Tässä tapauksessa yhden talvikuorman suu-
ruisesta niitystä maksettiin kolme kyynärää tupakkaa; Piel. tk. 9.–14.3.1708, 82–82v. KA
gg26 / ES 1801. Valallisen todistuksen mukaan Erkki Ikonen Lieksan kylästä oli luvannut
eräälle Olli Ryhäselle 100 kuparitaalaria ja naulan (425 g) tupakkaa, jos tämä ampuisi luut-
nantti Simon Affleckin kuoliaaksi.

172 Tilattomaan väestöön kuulunut mäkitupalainen, mökkiläinen, loinen Käkisalmen läänissä.
173 Liite 8: tapaus XX.
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kihlakunnanoikeus sovelsi lakia kaikessa sen ankaruudessa. Tupakka takavari-
koitiin ja siitä tuomittiin 16:28 hopeataalarin sakot (20 hopeaäyriä jokaiselta
naulalta). Tupakkakauppakiellon rikkomisesta tuli 40 hopeamarkan eli 10 ho-
peataalarin sakot, samoin maakaupan harjoittamisesta. Maksettavaa tuli yhteen-
sä 36:28 hopeataalaria, jotka otettiin Rautiaiselta takavarikoiduista rahoista.174

Kiinniottajista toisen, talollisen Lauri Urpiaisen, innokkuus kostautui muuta-
maa vuotta myöhemmin. Kun hän oli matkalla Nevanlinnaan, pielisjärveläinen
Tuomas Olkkonen ja tämän apuna toimineet muutamat sotilaat pistivät hänet
Sortavalan hovissa käsirautoihin ja vangitsivat yhdeksi yöksi. Tapauksen motii-
vi paljastui, kun Urpiaiselta vietiin väkivalloin 50 kuparitaalaria ja hevonen; ne
otettiin häneltä Rautiaisen Sotkamossa saaman kohtelun vuoksi. Takaisin koti-
seudulleen päästyään Urpiainen aneli Sotkamon kihlakunnanoikeudelta apua
tavaroidensa takaisinsaamiseksi ja kiinniottajana toimineen Olkkosen rankaise-
miseksi, mutta oikeus neuvoi hänet teon tapahtumapaikan, Sortavalan, käräjille.
Rautiainen oli paikalla Sotkamossa Urpiaisen esittäessä kärsimyksiään ja me-
netyksiään. Rautiainen vakuutteli syyttömyyttään ja viittasi siihen, että hän oli
maksanut sakkonsa ja antanut hyväntahtoisesti kaikki tavaransa silloin, kun ta-
kavarikko suoritettiin.175 Takaiskuista huolimatta Rautiainen vaurastui siinä
määrin, että hän hallitsi 1690-luvun lopulta alkaen Lieksan kylässä Antti Hulk-
kosen ja Riiko Sapattisen entisiä tiloja.176 Liikesuhteet pitäjän veronvuokraajaan
säilyivät Enbergin jälkeenkin. Rautiainen kuljetti Simon Affleckin tavaroita
myytäviksi samalla, kun hän vei omiaankin.177

Siitä mitä tupakasta maksettiin Kainuussa ja Pielisen Karjalassa 1600-luvul-
la, on säilynyt muutamia tietoja:178

Kajaani helmikuu 1659 2 kuparitaalaria / naula
Kajaani vuonna 1668 2:16 kuparitaalaria / 4 naulaa (tupakan toimittajan pyy-
tämä hinta)
Pielisjärvi kesä 1686 50 kuparitaalaria / ”2 leiviskää ja muutama naula”
Pielisjärvi helmikuu 1697 1:16 kuparitaalaria / naula.

○ ○ ○ ○ ○ ○

174 Liite 8: tapaus XXI.
175 Smo tk. 7.–9.2.1701, 233–234. KA rr38 / ES 2041.
176 Piel. tk. 26.–28.2. ja 1.–3.3. 1700, 45v–46. KA gg 19 / ES 1800; Piel. tk. 10.–15.3.1702,

74v–75. KA gg21 / ES 1801; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 177. Rautiaisella oli
tiloihinsa Salomon Enbergiltä sijoituskirja (15.10.1697) ja Simon Affleckilta kirjallinen va-
kuutus (16.9.1700). Kyseessä oli kaksi erillistä tilaa, ei yksi, kuten Pielisjärven historiassa
(Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 264) ilmoitetaan.

177 Piel. tk. 26.–28.2. ja 1.–3.3. 1700, 43v–44. KA gg19 / ES 1800. Maaliskuussa 1689 Rautiai-
nen oli saanut 40 markan sakot salavuoteudesta. Hänen oli myös kärsittävä kirkkorangaistus
ja pyydettävä anteeksi seurakunnalta luvatonta lihallista yhteyttään, josta syntyi poikalapsi
paavonmessuna 1689. Lapsen äiti menehtyi lapsivuoteeseen ja isä otti poikansa luokseen.
Piel. tk. 4.–8.3.1689, 63. KA gg8 / ES 1798. Kesällä 1686 Antti Rautiainen oli kauppamat-
kalla Nevanlinnassa seuranaan Tuomas Hulkkonen, joka oli lakkautetun Brahean kaupungin
entinen porvari. Miehet ostivat sieltä tupakkaa, mutta myös ehtoollisviiniä kirkkoherra Lars
Laurentij’n toimeksiannosta. Rautiaisen sosiaaliasemaksi sanotaan silloin ”loismies, irtolai-
nen”. Piel. tk. 4.–8.3.1689, 72v–73. KA gg8 / ES 1798; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo
1954, 264; Katajala 1994(b), 222–223. Rautiaisen maakauppiasuran alkuvaiheista seikkape-
räisemmin ks. Katajala 1994(b), 276–277.

178 Kamreeri N. Canickin laatima luettelo hopmanni Z. Palmbaumin takavarikoimista tavarois-
ta. Esitetty Kajaanissa 9.2.1659 pidetyssä tutkinnassa. RA StA Kaj. / FR 626; Kaj. RO
14.3.1668, 5. KA i1 / ES 1303; Piel. tk. 4.–8.3.1689, 72v–73. KA gg8 / ES 1798; Piel. tk. 8.–
13.2.1697, 29. KA gg16 / ES 1800.
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Kuten liitteestä 8 käy ilmi, tupakan lisäksi myös erilaiset kangaslaadut olivat
olennaisia myyntiartikkeleita maakaupassa. Kiertokaupalla kulkiessaan maa-
kauppiailla oli mukanaan usein myös suolaa, päähineitä ja pientä rihkamaa. Sa-
malla he hankkivat itselleen kalaa, kuten haukia ja siikaa, voita, viljaa, talia, tur-
kiksia, nahkoja ja höyheniä. Hankinta tapahtui joko ostamalla käteisellä tai
vaihtamalla niitä mukana olleisiin myyntitavaroihin.

Maakaupan legalisointi suurvallan tarpeisiin

Pian läänitysajan päätyttyä kenraalikuvernööri Jöran Sperling laillisti maakau-
pan harjoittamisen Käkisalmen pohjoisessa läänissä, johon myös Pielisjärvi
kuului. Hän antoi siitä päätöksensä 24.1.1684. Se oli vastaus kihlakunnantuo-
mari Carl Freesen kirjeeseen, jossa tämä oli todennut, ettei alueen talonpoikien
maakauppaa olisi viisasta kieltää. Ilmeisesti Sortavalan porvarit olivat anoneet
jyrkkiä toimenpiteitä maakauppaa vastaan. Sperlingin määräys kuului sanatar-
kasti näin:

”[...] pohjoisen läänin rahvasta ei voida niin kokonaan sulkea kaikesta
kaupankäynnistä, kuin nämä hyvät miehet [Sortavalan porvarit] pyytä-
vät, vähäisen peltoviljelyksen vuoksi ja koska täällä on ollut tapana
hankkia elanto kaupankäynnillä, sillä siten tehtäisiin hänet [talonpoika]
kokonaan kykenemättömäksi maksamaan suorituksiaan Kuninkaallisel-
le Majesteetille.”179

Maakaupan vapauttanut päätös oli siinä määrin merkittävä erioikeus, että siihen
turvauduttiin vielä niinkin myöhään kuin Kiteen käräjillä 1749.180 Alkuperäinen
lääninhallituksessa ollut kappale tuhoutui Käkisalmen linnoituksen antauduttua
venäläisille syyskuussa 1710, mutta siitä oli olemassa kuitenkin jäljennös (tai
useampiakin), jonka turvin vanhoihin erivapauksiin vedottiin.181

Kaupankäynnin keskeinen merkitys talonpoikien toimeentulolle näkyy kiis-
tatta myös kenraalikuvernööri Sperlingin kamarikollegiolle lähettämässä kir-
jeessä maaliskuussa 1684 – siis pari kuukautta siitä, kun hän oli antanut maa-
kaupan vapauttaneen päätöksensä. Hänen mielestään Käkisalmen läänin arren-
daattorit voitiin vaatia maksamaan kaiken maksunsa rahassa, sillä läänin talon-
pojat maksoivat veronsa suurimmalta osin rahassa, jota he hankkivat kaupan-
käynnillä. Viljaa läänin alueelta heltisi vähän, ainakin pohjoisesta voutikun-
nasta, ja se oli sen vuoksi kallista. Sperling oli jo ehdottanut kamarikollegiolle
11.2.1684, että arrendaattorit velvoitettaisiin maksamaan osan vuokrastaan ra-

○ ○ ○ ○ ○ ○

179 Suomennos Kimmo Katajalan (1994(b), 271). Hän löysi sitaatin Jaakkimanvaaran, Joukion
ja Uukuniemen kesä- ja syyskäräjien 27.–30.10.1697 renovoidusta tuomiokirjasta, johon se
oli kirjattu todennäköisesti oikeudessa käsillä olleesta Sperlingin määräyksestä. Katajala
1994(b), 271 ja eritoten nootti 204 siinä.

180 Cederberg 1911, 14 (nootti 2).
181 Pielisjärven, Ilomantsin, Tohmajärven, Kiteen ja Liperin sekä osan Uukuniemen pitäjästä

rahvas KM:lle. Kit. ksk. 31.10.1730 (kohta 2). Esitetty valtiopäivillä 1731. RA AB Karelen
/ FR 3; Cederberg 1911, 132 ja 196.
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hassa. Nyt hän esitti kaiken vuokran vaatimista siinä muodossa esittämäänsä

seikkaan vedoten.182

Talonpoikien Käkisalmen läänissä 1600-luvulla harjoittama kaupankäynti

oli erityisasemassa Ruotsin valtakunnan alueella. Muualla maakauppa pysyi

kiellettynä. Erityisesti vuoden 1684 plakaatti lisäsi entisestään talonpoikien

kaupallista aktiivisuutta itärajan tuntumassa.183 Cederberg on puolestaan arvel-

lut, että myös tupakkakaupan vapautuksella vuonna 1684 saattoi olla talonpoi-

kien maakauppaa virkistänyt vaikutus.184 Myös samana vuonna tapahtunut Ve-

näjän ja Ruotsin rauhansopimuksen lopullinen ratifiointi vakiinnutti merkittä-

västi oloja ja kasvatti maiden keskinäistä vuorovaikutusta.185

Syy maakaupan vapauttamiseen käy yksiselitteisesti ilmi Sperlingin päätök-

sestä: Käkisalmen pohjoisen läänin talonpoikien veronmaksukyky ja myös

elanto olivat kaupankäynnin varassa. Muista elinkeinoista ei juurikaan ollut

apua kruunun ulostekojen maksamisen suhteen. Peltoviljely oli nykyisen Poh-

Narvan, Inkerinmaan

ja Käkisalmen läänin

kenraalikuvernööri

Jöran Sperling

(1630–1691), yksi

Kaarle XI:n

luottomiehistä

Venäjän-vastaisella

rajalla. Hän oli myös

kuninkaallinen

neuvos, jalkaväen-

kenraali ja myöhem-

min sotamarsalkka,

Näringen kreivi ja

vapaaherra sekä

Sperlingsholmin ja

Ettorpin herra. D. K.

Ehrenstrahlin

maalaus vuodelta

1680. Kuva: Svenska

porträttarkiv.

○ ○ ○ ○ ○ ○

182 J. Sperling kamarikollegiolle, Narva 20.3.1684. RA Kakoll: Ankomna brev 1684 (Inger-
manland) / FR 617; Katajala 1994(b), 264. ”[...] hwarom jag än ytterligare ödmiukeligen
beder, effter Staten förordnar alle bethalning i penningar, kunnandes dhe som fått och än få
Arrende i Kexholms lähn wäll bethala i penningar, ty den orten ähr så beskaffad, att bonden
bethalar sine uthlagor mäst i penningar, dem han förwärfwer sig genom Handel och
Kiöpenskap, Spanmåhl faller där ringa och ähr derföre dyr.” Ei ”suuri osa vuokrasta rahana”,
kuten Katajala esittää, vaan ”kaikki maksu rahassa”.

183 Katajala 1994(a), 73.
184 Cederberg 1911, 14.
185 Attman 1985, 33.
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jois-Karjalan alueella vasta lapsen kengissä muuhun kenraalikuvernöörikun-
taan verrattuna, joten veroja ei voitu vaatia siellä viljana toisin kuin hallinto-
alueen eteläosissa.186 Kaupankäynti muodosti niin olennaisen osan alueen ta-
lonpoikaisväestön toimeentulosta, ettei sitä kerta kaikkiaan voinut kieltää aiheut-
tamatta lukematonta määrää veroautioita tiloja. Sperling tiesi sen täysin, eikä
hän halunnut sitä hallintoalueestaan vastuullisena virkamiehenä aikana, jolloin
Kaarle XI toteutti paljon verovaroja niellyttä sotalaitoksen uudistustyötään. Sa-
loheimo on puolestaan huomauttanut, että vapautuspäätös johtui myös siitä, että
Sperling katsoi mahdottomaksi valvoa tehokkaasti syrjäisen läänin maakaup-
paa.187 Oli siis parempi laillistaa se, kun toimenpiteestä oli muutenkin hyötyä.188

Kaupankäynnin keskeinen merkitys veronmaksukyvyn kannalta näkyy Kata-
jalan tekemästä huomiosta. Pitäjät, joissa esiintyy eniten todisteita talonpoikien
maakaupasta ja vilkkaista rajakauppayhteyksistä Venäjälle, ovat itse asiassa sa-
mat, joissa tilat olivat arvioluetteloiden mukaan veronmaksukyvyltään köyhim-
piä. On tosin mahdotonta selvittää, muodostiko talonpoikien kaupankäynti juu-
ri näiden köyhimpien tilojen osalta toimeentulon perustan, kuten hän toteaa.189

Perusteet talonpoikaisen kaupan sallimiselle olivat samat myös Kajaanin va-
paaherrakunnan aikana. Brahe ei lausunut sitä suoraan julki kehottaessaan lää-
nitystalonpoikiaan kaupankäyntiin Venäjällä ja Kajaanin vapaaherrakunnassa,
mutta se on silti selvästi luettavissa rivien välistä. Vaikka hän oli drotsina Ruot-
sin korkein oikeusviranomainen, hän kertoi alaiselleen ymmärtävänsä hyvin,
etteivät kainuulaiset voisi olla ilman maakauppaa. Syy, miksi hän salli laissa ja
asetuksissa kielletyn maakaupan harjoittamisen läänityksensä alueella, näkyy
hyvin yhdestä pienestä yksityiskohdasta. Maakaupasta syytetty lautamies Ho-
vatta Saavanpoika totesi Brahean raastuvassa 1679, että paikkakunnalla käynyt
Brahen komissaari Erik Rosendal190 oli

”[...] käskenyt heitä [pitäjän talonpoikia] ostamaan venäläisiltä mitä vain
he halusivat verojensa maksamiseksi.”191

Brahen kannanotot huomioonottaen voisi otaksua, että kehotus piti todellakin
paikkansa. Raastuvanoikeuskaan ei ryhtynyt mitätöimään sitä. Brahean por-
mestarin ja raadin mielestä talonpoikien olisi kuitenkin pitänyt myydä rajan ta-
kaa ostamansa tavarat omassa kotikaupungissaan kohtuullisella (pienellä) voi-
tolla, eikä matkustaa sen ohi muiden paikkojen markkinoille.

○ ○ ○ ○ ○ ○

186 Katajala 1994(b), 271–272. Inkerinmaalla lähes kaikki verot maksettiin viljana ja muina
luontaistuotteina. Käkisalmen eteläinen lääni yhdistyi verotuksen puolesta siihen, eikä raha-
talous ollut siellä yleinen. Katajala pitää siitä selvänä merkkinä talonpoikien rahavelkojen
perimisen puuttumista käräjäpöytäkirjoista. Sitä vastoin nykyisen Pohjois-Karjalan alueella
rahavelkojen perintä ja talonpoikien rahatalous ylipäätään olivat yleisiä. Katajala 1994(b),
264–265.

187 Saloheimo 1976, 236; Katajala 1994(a), 72.
188 Toimenpidettä voi pitää puhtaana esimerkkinä Karosen kuvailemasta ”realististisesta prag-

matismista”, jossa keinoilla ei ollut niinkään väliä, kunhan kruunun asettamat tavoitteet saa-
vutettiin. Karonen 1999, 173.

189 Katajala 1994(b), 272.
190 Mainitaan Lohjalla 1667. Ylikangas 2000, 273.
191 Liite 8: tapaus XVI.
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Kaupankäynnin merkitys veronmaksukyvyn kannalta näkyy tämän tästä
lähteissä. Nimismies Matthias Carlenius toi Pielisjärven kesä- ja syyskäräjille
1682 rästiluettelon, josta kävi ilmi, että pitäjässä oli 53 sellaista, jotka eivät vielä
olleet maksaneet edellisen vuoden verojaan. Hän vaati sen vuoksi heille ran-
gaistusta vastahakoisuudesta. Lautakunta ja läsnä ollut rahvas kävivät puolus-
tautumaan kertomalla

”[...] että tällä seudulla on mahdotonta maksaa verojaan ennen kuin vuo-
sittain kynttilänmessun aikaan, koska he sijaitsevat kaukana kauppa-
kaupungeista, ja he eivät siis kykene kuljettamaan tavaroitaan ennen
kuin talvella ja hankkimaan itselleen rahaa.”192

Kajaanin läänin vouti Zacharias Uhlbrandt puolestaan valitti Sotkamon käräjil-
lä 1689 heti virkaansa tultuaan, etteivät pitäjän asukkaat olleet tulleet suoritta-
maan ulostekojaan monista kuulutuksista ja kutsuista huolimatta. Sotkamo-
laiset vastasivat, etteivät he voi suorittaa verojaan ennen kuin olisivat leikanneet
ja puineet viljansa ja kuljettaneet ylimääräiset jyvät Kajaanin markkinoille
myytäviksi.193 Molemmissa tapauksissa käy yksiselitteisesti ilmi kaupan merki-
tys veronmaksukyvyn kannalta ja verorahojen (tai ainakin suuren osan) hankin-
ta myymällä tavaroita Kajaanin markkinoilla.

Pielisjärven käräjillä oli esillä kaksi maakauppasyytettä Sperlingin lupaa-
masta maakauppavapaudesta huolimatta. Toisessa kantajana toimi veronvuok-
raaja Salomon Enberg vuonna 1693 ja toisessa hänen veronkantovoutinsa Si-
mon Affleck vuonna 1696.194 Kuten Katajala on esittänyt, Enberg koetti kieltää
Sperlingin salliman talonpoikaisen kaupankäynnin vuokra-alueellaan, mikä ai-
heutti ristiriitoja maakauppaa harjoittaneiden talonpoikien ja hänen välillään.195

Mitään muuta selitystä tapausten esiintulolle on vaikea keksiä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

192 Piel. ksk. 4.–6.9.1682, 391–391v. KA gg2 / ES 1796.
193 Keränen 1986, 303–304.
194 Liite 8: tapaukset XX ja XXII
195 Katajala 1994(b), 272–279. Enberg koetti pitää kaupankäyntioikeuden kokonaan itsellään

kieltäen muun muassa Sortavalan porvareita käymästä kauppaa Pielisjärven talonpoikien
kanssa. Enberg oli antanut julistaa saarnastuolista määräyksen, jossa hän oli uhkaillut ko-
villa sakoilla ja tavaroiden takavarikoinnilla, jos joku rahvaasta ottaisi tavaroillaan rahaa
muilta kuin häneltä. Sortavalan porvari Heikki Hyvönen kanteli asiasta kuninkaalle. Kaarle
XI kamari- ja kauppakollegioille, 20.9.1687. KA Reg.jälj. 1687, 516–516v; Kuujo 1970,
44–45. Salomon Enbergin ja Heikki Hyvösen keskinäiseen kamppailuun liittyy mielenkiin-
toisia piirteitä. V. 1705 kerrottiin Hyvösen tunnustaneen kuolinvuoteellaan, että hän oli käy-
nyt Lapin noidan luona ja antanut tämän taikoa arrendaattori, kapteeni Enbergin vahingoksi.
Enbergin henki ei kuitenkaan mennyt, mutta pää sekosi ajoittain. Enberg sairasteli usein sa-
maa tautia vuodesta 1693 alkaen asuessaan Sortavalassa. Jouluaatonaattona 1702 Enberg
pisti miekallaan kuoliaaksi erään jaakkimalaisen räätälin 3-vuotiaan tyttären. Hän itsekin
tunnusti tappaneensa lapsen mielenhäiriössä. Todistajien mukaan Enberg oli kuvitellut
Saatanan seisovan tiellään, kun hän tappoi lapsen. Oikeusrevisio määräsi toukokuussa 1706
Enbergin Viipurin linnaan, ettei hän vahingoittaisi enempää itseään kuin muitakaan. Hän
kuitenkin vapautui arestistaan melko pian, viimeistään syyskuussa 1707. Pielisjärvellä ko-
huttiin Hyvösen saaneen aikaan Enbergin mielenvikaisuuden. Lautamies Sippo Nevalainen
jopa lähetettiin Lappiin ottamaan asiasta selvää, mutta hän ei saanut selviä todisteita. Piel. tk.
23.–28.1.1705, 12–13. KA gg24 / ES 1801; Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 348;
Saloheimo 1976, 284; Kervinen–Nenonen 1994, 132; Kujala 2001, 161–162.
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Maakaupan harjoittaminen kiellettiin uudelleen Käkisalmen pohjoisessa lää-
nissä syksyllä 1699 ilmeisesti kenraalikuvernööri Otto von Wellingkin toimes-
ta, mutta säädös jäi jokseenkin tehottomaksi suuren Pohjan sodan pian alettua.196

Kajaanin vapaaherrakunnan aikana Pielisjärveltä maksetut verot olivat lähin-
nä rahamaksuluonteisia197, mikä osoittaa kaupankäynnin keskeistä asemaa ta-
lonpoikien toimeentulossa. Jo ennen vuotta 1652 pielisjärveläiset olivat suorit-
taneet veronsa kahdessa muodossa: rahana ja kalana.198 Veronkannosta, vero-
parseleiden varastoimisesta ja kuljettamisesta kaukaa tiettömien taipaleiden ta-
kaa aiheutui suuria kustannuksia, jotka söivät itse verontuottoa, mikä johti osal-
taan siihen, että verot kannettiin mieluummin rahana.199 Esimerkiksi vuoden
1655 veroina Pielisjärveltä toimitettiin Brahelle 1 806 hopeataalaria. Niistä
58 % (1 041 hopeataalaria) lähetettiin kuparitaalareina, loput 42 % (765 hopea-
taalaria) olivat veroparseleina: viljana, jauhona ja kalana. Vuonna 1675 Pielis-
järveltä lähetettiin veroina yksinomaan käteistä rahaa, nimittäin 1 189 hopea-
taalarin arvosta kuparitaalareita.200 Tässä kohden voikin perustellusti kysyä,
miksi Brahe halusi läänitystalonpoikiensa hänelle maksamat verot lähinnä raha-
suorituksina?

Aatelin taloudellinen perusta oli maassa: omilla tiloilla, veropalkkana tai eri-
tyyppisinä lahjoituksina korvauksena sen kruunulle suorittamista palveluksista.
Pääosaa aateliston hallinnassa olleesta maasta viljelivät talonpojat. Aateliset
tyytyivät olemaan ”koroilla eläjiä” (rentierer), eli elämään sillä, mitä he saivat
läänityksiltään, nimittäin vuotuiset verot, osan kruunulle tulleista kymmenyk-
sistä, kruunulle langenneet sakot, kihlakunnantuomarin- ja laamanninverot,
epävarmat verot ja puolet muista ylimääräisistä veroista, jotka toimitettiin heille
joko tavaroina, käteisenä rahana tai vekseleinä.201 Sen kanssa, mitä aateliset
kantoivat läänityksiltään, oli valittavana kaksi menettelytapaa: tuotteet voitiin
myydä eteenpäin, tai sitten tehtävä annettiin jo ketjun alkupäässä talonpoikien
hoidettavaksi, niin että nämä maksoivat suorituksensa rahassa tavaroiden ase-
masta. Jotkut aatelismiehet todellakin vaativat talonpojiltaan verot rahana; niin
näyttäisi olleen myös Brahenkin kohdalla. Ongelmia syntyi lähinnä silloin, kun
talonpojat myivät tuotteitaan maaseudulla kierrelleille kauppamiehille (< maa-
kauppa) kaupunkimarkkinoiden sijasta.202

○ ○ ○ ○ ○ ○

196 Ilom. & Suoj. tk. 6.–10.3.1700, 55. KA gg19 / ES 1800. ”Landzkiöp här i Landet förledne
höst blef förbudet.” Sortavalan porvareilla oli kenraalikuvernööri Otto von Wellingkin an-
tama lupa (20.2.1700) matkustaa talonpoikien luokse vaatimaan näiltä velkasaataviaan.
Kyse oli lähinnä sellaisten velkasaatavien perinnästä, jotka oli annettu rahana suurina kuolo-
vuosina 1695–1697 talonpoikien tulevia tavaratoimituksia vastaan. Vrt. Saloheimo 1976,
236–237; Katajala 1994(b), 273.

197 Saloheimo 1953, 81. Kainuun ja Pohjois-Karjalan verotusoloista Ruotsin suurvalta-aikana
tarkemmin seuraavissa: Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 193–194 ja 209–214; Kuu-
jo 1959; Saloheimo 1976, 98–103, 129–132 ja 322–323; Keränen 1986, 284–306; Katajala
1994(b), 79–81.

198 Saloheimo 1976, 379 (taulukko 12c) ja 380 (taulukko 13).
199 Keränen 1986, 305.
200 Jokipii 1956, 184 (taulukko 11). Hopeataalaria käytettiin laskennallisena rahayksikönä vero-

tuksessa.
201 Swedlund 1936, 222–223; Jokipii 1956, 25, 31 ja 182; Englund 1989(b), 49.
202 Englund 1989(b), 49–50.
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Ruotsin suurvalta-ajan aatelisideologiaa tutkinut Peter Englundin mukaan
mainittuna aikana oli koko joukko sopimattomia toimia, jotka eivät käyneet aa-
teliselle ja joiden kanssa heidän oli enemmän tai vähemmän kiellettyä olla teke-
misissä – yhtenä niistä kaupankäynti. Sillä, että aatelisen toiminta kaupan ja
teollisuuden parissa katsottiin häpeälliseksi, oli itse asiassa pitkät perinteet. Sitä
on kutsuttu ranskalaisella termillä dérogeance, joka merkitsee aateliuden rikko-
mista. Dérogeance-käsite liittyi suurelta osin juuri erilaisiin kieltoihin kauppa-
ja teollisuustoimintaan osallistumista kohtaan.203

Luultavasti ensimmäinen ilmaus epäluulosta kaupallisia elinkeinoja kohtaan
on Ruotsissa kuninkaallisessa kirjeessä, joka annettiin elokuussa 1580. Eng-
lund katsoo sen tärkeäksi rakennuskiveksi siinä ideologisessa rakennelmassa,
joka oli vallalla Ruotsissa seuraavan sadan vuoden ajan. Siitä voi löytää myös
ruotsalaisen vastineen dérogeance-käsitteelle. Kirjeessä nimittäin estettiin laa-
joilla rajoituksilla aatelisten osallistuminen kaupankäyntiin. Aatelistoa kiellet-
tiin ostamasta tavaroita niin maaseudulla kuin ulkomaisilta kauppiailta ”kaupi-
tellakseen ja myydäkseen ne sitten eteenpäin itselleen voitoksi ja eduksi”. Kiel-
to ei kuitenkaan ollut totaalinen. Aatelistolle annettiin itsestään selvä oikeus
käydä kauppaa ”omilla tuotteillaan” (med egen avel) ja ostaa tavaraa oman talo-
utensa kulutusta varten. Myös pieni mahdollisuus harjoittaa yleistä kauppaa sal-
littiin, mikä koski lähinnä köyhiä aatelisia, joiden vähäinen maaomaisuus ei
kyennyt elättämään ja ylläpitämään heitä säädynmukaisella tavalla. Heidän oli
kuitenkin muutettava kaupunkeihin toimiakseen siellä porvareiden tavoin. Aa-
teliston yleinen kaupankäynti nähtiin sitä vastoin pahaksi: se huonontaisi kau-
pungeissa käytyä kaupankäyntiä, mikä puolestaan johtaisi hintojennousuun,
pääoman virtaamiseen ulkomaille ja valtiontulojen vähenemiseen. Yhteiskunta
nähtiin kokonaisuutena, jossa kaikkien säätyjen täytyi säilyä omalla paikallaan,
sillä yhden säädyn järkkyminen järkyttäisi kaikkia muitakin.204

Myös aateliston sisältä kuului negatiivisia äänenpainoja kaupankäyntiä koh-
taan. Kaupalliset toimet katsottiin sopimattomiksi puuhiksi aatelismiehelle.
Ajatukset saivat konkreettisen muodon Per Brahe nuoremman isoisän, 1500-
luvun jälkipuoliskolla vaikuttaneen ideologiaristokraatin Per Brahe vanhem-
man kirjassa ”Oeconomia eller Hushållsbok”. Se on noin vuodelta 1580, siis
samalta ajalta kuin edellä mainittu kuninkaallinen kieltokirje. Brahen asennoi-
tuminen on siinä merkillisen ambivalentti. Hän korostaa, että kauppaa oli har-
joitettava mitä suurimmalla tahdikkuudella, sillä se johtaisi helposti huonoon
maineeseen. Brahen mielestä kauppa oli vähän sopimatonta, mutta toisaalta se
oli joka tapauksessa parempi kuin ”olla ulkona merirosvouksessa, rosvouksessa
ja ottamassa toisilta syyttömästi” kuvaten hyvin kaupankäynnin luonnetta. Sen
mukanaan tuomat edut kangastelivat kuitenkin Brahen silmissä: ei ollut toista

○ ○ ○ ○ ○ ○

203 Englund 1989(b), 52. Aatelinen, joka l’ancien régimen aikana omistautui sopimattomiksi
katsotuille toiminnoille, saattoi jopa menettää aatelisarvonsa.

204 Englund 1989(b), 53–55. Rangaistukset olivat kovat: valtaneuvoston jäsen menettäisi kiinni
jäädessään sekä tavaransa että läänityksensä ja heti paikalla myös paikkansa valtaneuvostos-
sa. Aateliston kaupankäyntioikeuksista enemmän SKBS I, 208 (pykälät 16–17), 358–359
(pykälä 29) ja 688–690 (pykälät XXI ja XXX).
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elinkeinoa, joka antaisi niin suuren varallisuuden kuin juuri kauppa. Toisaalta
hänellekin yhteiskunta oli jakaantunut säätyihin, joilla kullakin olisi omat tehtä-
vänsä: jotkut olisivat talonpoikia, toiset hallitsisivat ja palvelisivat viroissa,
eräät olisivat sodassa maalla ja merellä, joillakin olisi elantonsa rahanlainauk-
sessa ja kaupankäynnissä.205 Porvaristoa tarvittiin vahvan talouden pystyttä-
miseksi sodankäyntiä ja valtiovallan rakentamista varten.206

Per Brahe nuorempaa on luonnehdittu sanoilla, että ”hänellä oli aatelismie-
hen ylenkatse rahansaituutta kohtaan ja että häneltä sitä paitsi puuttui täysin
kauppamiehen viekas kauppamieli.” Hänet on nähty tyyppiesimerkkinä aris-
tokraatista, joka avoimesti ei ollut kiinnostunut maksimaalisen taloudellisen
tuoton saavuttamisesta pääomalleen.207 Luonnehdinta on ehkä liian yksioikoi-
nen, mutta toisaalta hänellä oli Ruotsin suurimpana maanomistajana ja aatelis-
aristokratiasuvun numero yksi edustajana myös melkoista pelivaraa läänityk-
sillään asuneisiin talonpoikiin nähden, kuten edellä on esitetty. Useimmat ruot-
salaiset aateliset, Brahe mukaan lukien, olivat sitä mieltä, että olisi lyhytkat-
seista politiikkaa painaa talonpoikaa liian kovaa. Myös Braheen käy hyvin hä-
nen säätyveljensä, vapaaherra Gustaf Bonden, sanat, että ”on parempi lypsää
lehmä kuin lyödä sitä päähän”. Bonde tarkoitti sitä, että läänitystalonpoikaa tuli
käsitellä hyvin, niin että hän ”tulee hyvälle tuulelle ja vaurastuu” – sanalla sa-
noen olisi hyvin omillaan toimeentuleva ja ennen kaikkea veronmaksukykyi-
nen.208 Samankaltaisesta talonpoikia suojelevasta ja säästävästä asenteesta on
selviä viitteitä myös myöhemmältäkin ajalta. Antti Kujala toteaa suuren Pohjan
sodan aikaa käsittelevässä tutkimuksessaan, että vaikka maaherrat epäröimättä
ulosmittasivatkin lääninsä asukkailta ylhäältä sanellut ulosteot, niin he samaan
hengenvetoon varoittivat Tukholman keskushallintoa (vero)jousen jännittämi-
sestä liian kireälle, josta olisi seurauksena veroa maksavien talonpoikien tuho
kruunun suureksi menetykseksi.209

* * *

Veroparselien käyttö näyttäisi olleen läänitysaikana suurempaa Kainuussa kuin
Pielisen Karjalassa. Esimerkiksi vuoden 1655 verot olivat Paltamosta ja Sotka-
mosta erinäisten lyhennysten ja vakinaisten menojen jälkeen 2 398 hopeataala-
ria. Niistä 34 % (807 hopeataalaria) tilitettiin Brahelle kuparitaalareina ja 66 %
(1 591 hopeataalaria) veroparseleina (rukiina, ryyneinä, jauhona, maltaina, voi-
na, kalana ja oravannahkoina). Vuonna 1675 Kainuusta ei lähetetty veroina ol-

○ ○ ○ ○ ○ ○

205 Englund 1989(b), 55–56. Brahen käsikirjoituksen vanhempi versio on 1570-luvulta. Siitä
puuttuu vielä täysin puhe siitä, että kaupankäynti on aatelistolle vahingollista ja että se antaa
huonon maineen. Sen sijaan siinä on kehotuksia ryhtyä käymään kauppaa. Sama, 56.

206 Englund 1989(b), 60.
207 Englund 1989(b), 80.
208 Englund 1989(b), 100. Samasta asiasta myös Kujala 2001, 26. Hän lainaa sekä Englundin

paternalismi-luonnehdintaa 1600-luvun ruotsalaisen aateliston ja talonpoikien keskinäisissä
suhteissa että amerikkalaisen Stephen Vlastosin esittämää ”hyväntahdon politiikkaa”, jota
1600-luvun japanilaiset feodaaliherrat osoittivat talonpoikiinsa nähden.

209 Kujala 2001, 85–86.
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lenkaan käteistä rahaa, vaan yksinomaan erilaisia verotavaroita. Niiden yhteen-
laskettu arvo oli vain 864 hopeataalaria. Syynä heikkoon verokertymään oli sa-
mana vuonna koettu paha kato.210 Vuonna 1666 vapaaherrakunnan kamreeri
Lars Hansson Ås valitteli puolestaan sitä, kuinka ”kolmena viimeisenä kevää-
nä” oli ollut hyvin kylmää parhaaseen kalan kutuaikaan. Sen, minkä talonpojat
olivat onnistuneet pyytämään, oli mennyt syödessä, niin etteivät he pystyneet
maksamaan verohaukiaan täysin. Muutenkin seutua vaivasi ”kallis aika”.211

Vaikka kenraalikuvernööri Sperling oli pitänyt Käkisalmen pohjoisen läänin
peltoviljelystä vähäisenä, niin yllättävää kyllä viljan merkitys veronmaksussa
oli kasvussa, jos sitä tarkastelee veronvuokraussopimusten valossa. Kun Salo-
mon Enberg sai Pielisjärven vuokra-alueekseen 26.11.1684, hänen vuotuiseksi
maksettavakseen määrättiin 1 275 hopeataalaria, josta oli rahana 600 hopea-
taalaria (47 %) ja viljana 675 hopeataalaria (53 %). Vuokrasumma oli sama kuin
talonpoikien kaikkien verojen ja maksujen yhteenlaskettu arvo.212 Kun vuokra-
aikaa jatkettiin 27.6.1693, vuokrasumma korotettiin 1 600 hopeataalariksi. Siitä
rahan osuus oli 700 hopeataalaria (44 %) ja viljan 900 hopeataalaria (56 %).213

Vuonna 1683 koko Käkisalmen pohjoisen läänin verotuotosta oli rahana 55 %
sekä viljana ja muina parseleina 45 %.214 Pielisjärvellä viljaa oli ryhdytty käyttä-
mään veroesineenä aikaisempaa enemmän jo läänitysaikana. Pielisjärveläiset
olivat saaneet Brahelta luvan 24.10.1673, että he halutessaan saisivat suorittaa
rahaveronsa viljana käyvän hinnan mukaan. Vilja oli kuitenkin kuljetettava Ou-
luun Tukholmaan laivattavaksi, ja siitä oli maksettava pikkutulli kaupunkiin tul-
taessa.215

Vuonna 1668 Pielisjärvellä oli siirrytty arvioverotuksesta kiinteään maakirja-
veroon. Pogostassa oli yhteensä 750 arvioruplaa, joista jokaiselta ruplalta mak-
settiin vuotuisena verona kaksi hopeataalaria. Sen lisäksi jokainen savu suoritti
kihlakunnantuomarin ja laamannin rahat (yhteensä 18 hopeaäyriä) sekä koulu-
rahat. Tilattomien oli maksettava savurahaa. Kiinteästä luonteestaan huolimatta
järjestelmää on pidetty talonpojan kannalta joustavana ja varsin hyvänä järjes-
telmänä, sillä huonoina vuosina arvioruplalukua alennettiin tilapäisesti tuntu-
vasti. Kaikkein heikoimmassa asemassa olleet vapautettiin kokonaan.216 Reduk-
tion jälkeen Pielisjärvellä palattiin takaisin entiseen verotuskäytäntöön, vuotui-
seen arvioverotukseen. Kiinteän verotuksen käyttöönotosta oli kylläkin suunni-

○ ○ ○ ○ ○ ○

210 Jokipii 1956, 184 (taulukko 11). Kyseessä oli niin kutsuttu ”olavinpäivän halla”, joka vei 2/3
sadosta, kun sitä vertaa vuoden 1673 hyvään vuodentuloon. Loppuvuodesta 1675 Kainuussa
valitettiinkin ”suurta nälkää ja köyhyyttä”. Keränen 1986, 507.

211 L. Hansson (Ås) P. Brahelle, Kajaani 23.5.1666. RA Rydboholmssaml. vol. 6 / FR 213.
212 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 253; Katajala 1994(b), 423 (liite 2). Viljaa, yh-

teensä 300 tynnyriä, oli toimitettava puoleksi rukiina ja puoleksi ohrana. Viljatynnyrin hin-
tana käytettiin sen laskennallista kruununarvoa 2:8 hopeataalaria/tynnyri.

213 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 257. Viljan määrä oli sama kuin vuoden 1684
vuokrasopimuksessa. Hintana käytettiin kolme hopeataalaria/tynnyri.

214 Katajala 1994(b), 119.
215 Jokipii 1956, 178. Brahen kirje luettiin talvikäräjillä 1674, ja alueen rahvas suostui ehdotuk-

seen. Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1674, 1. KA tt2 / ES 2113.
216 Kilpeläinen–Hintikka–Saloheimo 1954, 213–214; Jokipii 1956, 176–178. Ks. esim. Pielis-

järven tilit vuodelta 1678. RA GFK Räk. 1678: 182 / FR 314.
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telmia koko Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan muodostamassa kenraalikuver-
nöörikunnassa, mutta kuningas vahvisti heinäkuussa 1687, että Käkisalmen
pohjoisessa läänissä verotus oli suoritettava edelleen jokasyksyisen arvioinnin
pohjalta.217

Kehittynyt rahatalous

”Tule sinä minun kanssani ottamaan Kauron rahat”218

Yllä mainittu sitaatti koskee suurta omaisuusrikosta, jonka uhriksi joutui or-
todoksitalonpoika Kauro Tuononen Juuan Kajoon kylästä. Tutkittaessa tapausta
käräjillä lautamiehet todistivat, että hän ”on hyvissä varoissa oleva talollinen”.
Siitä kielii myös varastetun omaisuuden määrä: 40 riikintaalaria219 ja 20 kappa-
letta kuuden taalarin plootuja. Kadonneiden rahojen arvo oli yhteensä 360 ku-
paritaalaria, ja niillä olisi saanut esimerkiksi kuusi hyvää hevosta220. Rahat oli-
vat olleet Kauron aitassaan säilyttämässä arkussa, josta ne hävisivät toukokuus-
sa 1687. Epäilykset kohdistuivat samasta kylästä kotoisin olleeseen Matti Hir-
voseen, sillä hänestä oli tullut yhtäkkiä maksukykyinen: hän oli ostanut itsel-
leen 16 äyrillä paloviinaa. Vähän aiemmin hän oli tarjonnut lintuja ja kalaa
maksuksi tupakasta.221 Mitä tulee Kauron rahoihin, niin hän oli hankkinut ne
luultavasti kauppaa käyden. Kajaanissa hänet mainitaan neljä kertaa 1670-lu-
vun aikana.222

Myös lukuisat muut omaisuusrikokset lähinnä Pielisjärveltä kertovat vilk-
kaasta kaupankäynnistä ja sen tuomasta vauraudesta. Liitteessä 9 olevat tiedot
kuvaavat 14 suurinta omaisuusrikosta Pielisen Karjalan alueella 1600-luvun
jälkipuoliskolla. Tapauksista on pääteltävissä, että käteistä oli yleensä ehkä
enemmänkin kuin se, mikä ilmoitettiin varastetun omaisuuden määräksi. Yh-
dessäkään tapauksessa ei valitettu sitä, että varas olisi vienyt kaikki rahat ja että
rikoksen uhri olisi joutunut täysin varattomaksi. Toinen kiintoisa seikka on se,
että suuret omaisuusrikokset liittyivät pääsääntöisesti niihin henkilöihin, jotka
kävivät todistettavasti aktiivista, enemmän tai vähemmän ammattimaista kaup-
paa ja joilla siten oli paljon käteistä rahaa hallussaan. Heidän joukkoonsa kuului
laillisissa puitteissa Kajaanin-kauppaa käyneitä, kuten porvari Sippo Heinonen
Braheasta, talollinen Mikko Tolvanen Nurmeksen Ylikylästä, talollinen (porva-
ri?) Tiitta Sapattinen Lieksasta, talollinen Erkki Matinpoika Ikonen Lieksasta,
lautamies Hovatta Saavanpoika Lieksasta ja porvari Heikki Hyvönen Sortava-

○ ○ ○ ○ ○ ○

217 Katajala 1994(b), 101–105. Kaarle XI:n päätös noudatti kenraalikuvernööri Sperlingin tam-
mikuussa 1687 antamaa esitystä, jossa tämä ehdotti arvioverotuksen säilyttämistä Käkisal-
men pohjoisessa läänissä sen taloudellisen erityislaatuisuuden johdosta. Sama, 105.

218 Piel. tk. 5.–10.3.1688, 39v. KA gg7 / ES 1797. ”Tule sinä minun Cansanj ottaman Gauron
rahat.”

219 Yksi riikintaalari = noin kuusi kuparitaalaria 1600-luvun jälkipuoliskolla. Lagerqvist–
Nathorst-Böös 1988, 21–22

220 Piel. tk. 5.–10.3.1688, 50v–51. KA gg7 / ES 1797.
221 Piel. tk. 5.–10.3.1688, 39–40v. KA gg7 / ES 1797.
222 Liite 3: Tuonoinen, Cauroi/Gaurila/Gauroi/Kauroj.
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lasta, joka muutti sinne Nurmeksen Saramojärven kylästä 1680-luvun alkupuo-
liskolla.223 Jos tarkastellaan heidän Kajaanin-käyntejään vaikkapa vain vuosien
1677–1680 osalta, niin Heinonen mainitaan kaksi kertaa tavaraa tuoneiden jou-
kossa (31.1.1677, 3.2.1680), Tolvanen kerran (3.2.1680), Tiitta Sapattinen tal-
vimarkkinoilla helmikuussa 1682 (varas vei samaan aikaan hänen rahansa
Lieksasta), Ikonen useasti, Hovatta Saavanpoika kerran (1.2.1680) ja Hyvönen
samoin kerran (1.2.1679).224

Rajakauppaa harjoittaneita oli varmuudella ainakin lautamies Hovatta Saa-
vanpoika, mutta luultavasti myös Mikko Tolvanen, Tiitta Sapattinen, Oleksia
Maksimanpoika Sapattinen Lieksasta ja Heikki Hyvönen, koska heiltä varaste-
tun omaisuuden joukossa oli hopeisia venäläisiä tenkoja.225 Joukossa oli myös
kielletyn maakaupan harjoittajia: edellä mainitut Erkki Matinpoika Ikonen ja
Hovatta Saavanpoika.226 Esimerkit osoittavat selvästi, kuinka kaupankäynnin
laillinen puoli (Kajaanin markkinat, rajakauppa) ja laiton puoli (maakauppa)
kietoutuivat Pielisen Karjalassa yksien ja samojen henkilöiden ympärille.
Kauppaa harjoitettiin kaikissa muodoissaan ja se toi toimeentuloa ja varallisuut-
ta harjoittajilleen, kuten liitteessä 9 olevat tapaukset kiistatta osoittavat. Tiitta
Sapattisen tapauksessa varas vei aitasta todella mittavan summan, 465 kupari-
taalaria, lähinnä venäläisinä tenkoina ja ruotsalaisena kuparirahana. Summan
todellista suuruutta kuvaa se, että hopeinen lusikka maksoi samaan aikaan kah-
deksan kuparitaalaria.227 Myös ylempää itärajan pinnasta, Kainuusta, on käräjä-
pöytäkirjoissa monia tapauksia, joissa kerrotaan, kuinka rahaa oli kadonnut
suuria määriä esimerkiksi metsään, maahan tai kiviaitaan tehdystä kätköstä.228

Veijo Saloheimo ja Kimmo Katajala ovat pohtineet tutkimuksissaan rahan
roolia pohjoiskarjalaisissa talonpoikaistalouksissa suurvalta-aikana. Saloheimo
toteaa, että ”raha-asioissa oltiin 1600-luvulla vielä aivan alussa. Arvon mittana
se pääsi vähitellen käyttöön, mutta yksityinen ihminen omisti sitä perin vä-
hän.”229 Toisaalla hän kuitenkin toteaa, että rahavelkojen perintä – ja siten myös
rahan liikkuminen – oli yleistä pohjoisen läänin talonpoikien keskuudessa. Poh-
jois-Karjalan talonpoikien väliset luottosuhteet olivat pääosin oman kotipitäjän

○ ○ ○ ○ ○ ○

223 Ks. lähemmin liite 9: tapaukset I, II, V, IX, XI, XIII ja XIV.
224 Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677: 171–199 / FR 313; Kaj. tullik. 1678. RA GFK Räk.

1678: 469–497 / FR 314; Kaj. tullik. 1679. KA 9176: 548–560v / LT 1521; Kaj. tullik. 1680.
RA GFK Räk. 1680: 530– / FR 315. Erkki Ikosesta ks. liite 7. Kajaanissa yhtä aikaa kauppaa
käyneitä Erkki Ikosia oli kaksi. Siten heidän erottaminen toisistaan on mahdotonta. Tiitta
Sapattisesta ks. Piel. tk. 11.2. ja 13.2. 1682, 264v–265. KA gg2 / ES 1796; Piel. tk. 22.–
23.2.1684, 39–39v. KA gg3 / ES 1796. Heikki Hyvönen mainitaan kuuden arvioruplan
tilalla Nurmeksen Saramojärven kylässä vielä vuonna 1682, mutta ei enää neljä vuotta
myöhemmin. Piel. mk. 1682. KA 9741: 694 / LT 1305; Piel. arviol. 1686. KA 9751: 853–
853v / LT 1363. Ks. Hyvösestä enemmän Katajala 1994(b), 222, 267–268, 272 (eritoten
nootti 207) ja 275–276.

225 Liite 9: tapaukset II, V, X, XI ja XIII.
226 Liite 9: tapaukset IX, XI ja XIV.
227 Piel. tk. 22.–23.2.1684, 39. KA gg3 / ES 1796.
228 Ks. esim. Smo ksk. 15.–17.8.1700, 751–752. KA rr37 / ES 2041 (113 kuparitaalaria); Pmo

ksk. 8.8., 10.8. ja 12.8. 1707, 140–141. KA rr44 / ES 2045 (150 kuparitaalaria); Smo ksk.
13.–14.8.1707, 207–208. KA rr44 / ES 2045 (500 kuparitaalaria); Smo ksk. 21.–22.7.1708,
886. KA rr45 / ES 2046 (50 hopeataalaria).

229 Saloheimo 1976, 254.
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puitteissa solmittuja. Saloheimon kokoamien tietojen mukaan joukossa esiintyi
myös todellisia suurluotonantajiakin, joille rahanlainaus ja koronotto olivat osa
liiketoiminnan ja toimeentulon strategiaa.230

Saloheimon esittämiä tuloksia voi tarkentaa ottamalla tarkastelun piiriin
vaikkapa Brahean raastuvanoikeuden säilyneet pöytäkirjat seitsemän vuoden
mittaiselta ajalta.231 Niissä on yhteensä viisitoista velkatapausta (niistä yksi juttu
mainitaan lykättynä kahteen kertaan). Niistä pääosa (n=11) koski rahasaatavaa
velkasummahaarukan ulottuessa 4:4 kuparitaalarista 200 kuparitaalariin. Ver-
tailun vuoksi voi todeta, että yhden ruisvakan arvo oli vuonna 1671 yksi kupa-
ritaalari.232 Yhdessä tapauksessa velkavaatimus koski niin käteistä rahaa (72:18
kuparitaalaria) kuin viljaa (24 vakkaa). Pääosin, yhtä tapausta lukuun ottamatta,
velkasuhteet oli solmittu paikallisyhteisön sisällä. Voi tietenkin kysyä, ovatko
tiedot vertailukelpoisia maaseudun velkasuhteiden kanssa, kun kyse oli pikku-
kaupunkiyhteisöstä, jossa asui niin ammattimaisesti kauppaa käyneitä porvarei-
ta kuin kaupungin ja pitäjän hallinnosta huolehtineita virkamiehiä. Luultavasti
saatu kuva ei eroa kovinkaan paljon maaseudusta.

Tarkastelua voi syventää entisestään ottamalla mukaan myös Pielisjärven kä-
räjillä esillä olleet velkatapaukset läänitysajalta ja sen jälkeenkin.233 Suuria
summia käteistä näyttää liikkuneen maksuvälineenä varsinkin tila- ja hevos-
kauppojen yhteydessä. Ensiksi mainittujen kohdalla asteikko oli läänitysaikana
23 kuparitaalarista (tilanosa) 500 kuparitaalariin tilan sijainnista, viljelyksistä
sekä rakennusten kunnosta ja määrästä riippuen. Hevoskaupoissa suurin yksit-
täinen hinta oli 172:16 kuparitaalaria, kun arrendaattori Salomon Enberg myi 9-
vuotiaan yksilön kihlakunnantuomari Zacharias Daalmanille.234 Käräjäpöytä-
kirjat kertovat myös velkaliikkeestä Ouluun ja Sortavalaan. Jälkimmäiseen
suuntautuvaa liikettä on havaittavissa eritoten 1600-luvun loppupuolella sen
jälkeen, kun Brahean kaupunki oli lakkautettu ja kun osa sen porvareista oli
muuttanut juuri Sortavalaan. Pääosa lainaustoiminnasta suoritettiin kuitenkin
oman pitäjän piirissä, ja luultavasti muutamat suurluotonantajat vastasivat siitä
suurelta osin. Joitakin heistä on tunnistettavissa. Vuonna 1689 neljä Lieksan
kylän miestä peri samoilla käräjillä saataviaan, ja tuskin mitenkään sattumalta:

Velkoja Velallisia Saatavien määrä yhteensä Huomautuksia

Erkki Ikonen Kaksi 70 kuparitaalaria ja Hänellä mainitaan olleen
seitsemän tynnyriä ruista myös muita velallisia

Pielisjärven pitäjässä
Paavo Partanen Kaksitoista 61:8 kuparitaalaria
Kosto Vaakanainen Neljä 19:12 kuparitaalaria
Lauri Horttanainen Kolme 11:17 kuparitaalaria

Lähde: Piel. ksk. 17.–20.9. ja 23.–25.9. 1689, 118v–119. KA gg8 / ES 1798.

○ ○ ○ ○ ○ ○

230 Saloheimo 1976, 251–252 sekä 401 (taulukot 40–41).
231 Brahea RO 1668–1669, 1671–1672, 1674–1675 ja 1679. KA c1 / ES 1197.
232 Brahea RO 19.4.1671. KA c1 / ES 1197.
233 Pielisjärven käräjät 1651–1659, 1674–1676 ja 1678–1680. KA tt1–2 / ES 2113; Samoin

1682–1708. KA gg2–26 / ES 1796–1802.
234 Piel. tk. 27.–31.1. ja 1.2. 1690, 7–7v. KA gg9 / ES 1798.
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Myös muita rahaa liiketoimintanaan lainanneita mainitaan. Talvikäräjillä 1684
luutnantti Lars Björn karhusi rahojaan takaisin useilta, jotka olivat ”hitaita ja
huolimattomia maksamaan takaisin, mitä he olivat ottaneet häneltä lainaksi ja
tulleet velallisiksi.”235 Myös Perttu Sormusella Nurmeksen kylästä oli useita
velallisia, joista hän jätti talvikäräjillä 1693 luettelon vaatiessaan saataviaan ta-
kaisin.236 Paavo Hyvärisellä Nurmeksen Ylikylästä mainitaan pari vuotta myö-
hemmin kuusi velallista, jotka olivat joko hänen kotikylästään tai naapuriky-
listä, yhteensä 44:24 kuparitaalariin nousevalla summalla.237 Ainakin vuonna
1682 korkokantana mainitaan kahdeksan prosenttia.238

Millä kaikilla elämän osa-alueilla rahaa sitten liikkui? Katajala niputtaa ra-
han merkityksen Käkisalmen pohjoisessa läänissä suurvalta-aikana. Hänen mu-
kaansa käteistä rahaa liikkui silloin kolmella sektorilla: kaupan, verotuksen ja
luotonannon piirissä, siis kaikilla alueilla, jotka on kuvattu tässäkin työssä. Hä-
nen mielestään alueen rahatalous oli ”suhteellisen kehittynyttä”, ja äveriäim-
pien arkuissa rahaa oli hyvinkin suuria määriä.239 Rahan käytön yleisyyttä Käki-
salmen läänissä tukevat myös Raimo Vänskän Pohjois-Karjalan rahakätköistä
tekemät seikkaperäiset tutkimukset.240

Kysymys kuparirahan viennistä Venäjälle

Yleensä venäläiset myivät enemmän kuin mitä he ostivat Ruotsin puolelta. Ero-
tus maksettiin yleensä ruotsalaisilla kuparirahoilla. Jo vuonna 1638 Oulun kau-
pungin edustajat totesivat venäläiskaupasta antamassaan selonteossa, että venä-
läiset ottivat tavaroistaan maksuna enimmäkseen selvää rahaa, vanhaa kuparia
ja erilaisia turkiksia.241 Kuparilla näyttääkin olleen suuri kysyntä venäläisten
keskuudessa koko tarkasteltavan ajan ja vielä sen jälkeenkin. Vielä 1700-luvun
lopulla kupari oli haluttua tuontitavaraa Venäjällä.242 Ruotsin alueella oli vain

○ ○ ○ ○ ○ ○

235 Piel. tk. 22.–23.2.1684, 52–52v. KA gg3 / ES 1796.
236 Piel. tk. 8.–13.2.1693, 8. KA gg12 / ES 1799.
237 Piel. tk. 11.–16.2.1695, 42–42v. KA gg14 / ES 1799.
238 Piel. tk. 11.2. ja 13.2. 1682, 270. KA gg2 / ES 1796. Velkasumma oli 5:16 kuparitaalaria,

jonka pantiksi velallinen oli jättänyt kattilan ja arkun.
239 Katajala 1994(a), 66 ja 73; Katajala 1994(b), 264–266.
240 Ks. lähemmin Vänskä 1993; Vänskä 1998. Suurina kätkökeskittyminä Vänskä mainitsee

juuri vanhan Pielisjärven suurpitäjän alueella sijaitsevat Lieksan, Pankajärven ja Juuan. Eri-
tyisen suuri kätkentäkausi näyttää olleen vuoden 1630 paikkeilta alkanut ja sodan alkami-
seen 1656 päättynyt jakso, jolloin Pohjois-Karjalassa kätkettiin rahaa asukaslukuun nähden
todennäköisesti enemmän kuin Käkisalmen läänin ulkopuolella. Vänskä 1998, 332–334,
347 ja 349–350.

241 Kopio Oulun pormestarin ja raadin antamasta selonteosta, Oulu 20.1.1638, koskien venä-
läisten Pohjanmaalla harjoittamaa kauppaa. Liite M. Wernstedtin kirjeeseen, Oulu 10.4.
1639, Kristiinalle ja tämän holhoojahallitukselle. RA LSF ÖL vol. 1 / FR 62.

242 Ruotsissa toimeenpantiin v. 1776 rahauudistus, joka tuli voimaan 1.1.1777 lukien. Plootujen
valmistus päättyi samalla, kun riikintaalarista tuli valtakunnan perusrahayksikkö. KM:n käs-
kyn 22.5.1778 mukaisesti käytöstä poistetut vanhat ruotsalaiset kupari- ja hopearahat olisi
pitänyt antaa pois viimeistään seuraavan veronkannon yhteydessä kruunun viranomaisille.
Siitä huolimatta kupariplootuja käytettiin Pohjois-Karjalassa kupariesineiden valmistuk-
sessa ja Venäjän-kaupassa niiden mitätöimisen jälkeenkin. Ruotsalaisia kupariplootuja sala-
kuljetettiin Venäjälle ja jopa väärennettiin vientiä varten. Tässäkin kohden voidaan puhua
vakiintuneesta traditiosta itärajan yli kulkeneessa kaupassa. Vänskä 1998, 165, 259 ja 331.
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vähän sellaisia tuotteita, joita venäläiset olisivat halunneet vaihtaa omiin kaup-
patavaroihinsa. Ruotsalaisten kuparirahojen maastavienti oli kiellettyä pitkin
1600-lukua, mikä aiheutti venäläisten taholta niin valituksia kuin salakuljetus-
takin. Heidän kiinnostuksensa ruotsalaiseen rahaan selittyy monella tekijällä.
Muualta tuotuja metallirahoja ja jalometalleja pidettiin Venäjällä yksinkertai-
sesti eksoottisina ja jopa suoranaisina aarteina. Rikkaat kauppiaat keräsivät niitä
itselleen, ja suuria määriä hamstrattiin myös luostareihin. Suuri osa Länsi-Eu-
roopasta tuodusta metallirahasta kiersi kuitenkin siellä maksuvälineenä. Osa
sulatettiin ja lyötiin uudelleen rahaksi. Vuosina 1656–1663 Venäjällä oli käytös-
sä kuparirahakanta, ja siihen käytettiin muun muassa ruotsalaista kuparia ja ku-
parirahaa. Osaksi jalometalleilla ja länsimaisilla rahoilla maksettiin Venäjän
ylellisyystavaratuontia Persiasta.243

Venäjän Karjalassa kuparin tuotanto oli vähäistä 1600-luvulla, ja pääosa tar-
peesta tyydytettiin Ruotsin puolelta tapahtuneella tuonnilla. Esimerkiksi Tih-
vinän markkinoilta vuodelta 1677 säilyneen tullikirjan mukaan suurin osa sinne
tuodusta kuparista oli peräisin Ruotsista. Lähteessä mainitaan 19 kauppiasta
Aunuksesta ja Käkisalmen läänistä, joista kaikilla, paitsi yhdellä, oli ruotsalai-
sia kuparirahoja eli plootuja, joita myytiin painon mukaan. Samassa tullikir-
jassa mainitaan, että neljällä Käkisalmen läänistä tulleella kauppiaalla oli tullat-
tavanaan pelkästään kuparirahoja.244

Kamarikollegio kielsi 16.9.1659 kuparin ja kupariplootujen viennin Venäjäl-
le hallitsijan päätöksen mukaisesti. Tieto siitä välittyi nopeasti kaukaiselle raja-
seudulle. Jo tammikuun alkupäivinä 1660 mainittu kielto luettiin Pielisjärven
käräjillä rahvaalle tiedoksi. Samalla korostettiin sitä, mitä vientikiellon rikko-
misesta koituisi rangaistuksena.245 Kajaanissa asiasta oltiin tietoisia jo 12.12.
1659. Tiedon mukana sinne saapui Oulun varapormestarin kirje, jossa toivot-
tiin, että kiellosta huolimatta venäläisten annettaisiin kulkea Kajaanin kautta
kuparia mukanaan. Oulun linnan komendantti ja kruununvouti olivat vaihtaneet
sitä venäläisille hopeisia riksejä vastaan. Sen lisäksi muutamat oululaiset ja ka-
jaanilaiset olivat kuljettaneet venäläisten puolesta Kajaaniin kuparirahaa näiden
saapumista odottamaan. Oululaisten menettelyn takana on selvästi nähtävissä
halu ylläpitää kauppakontaktit venäläisten kanssa ilman minkäänlaisia häiriö-
tekijöitä. Kajaanin asukkaat eivät kuitenkaan pystyneet vaihtamaan tai lunasta-
maan suuria määriä kuparirahaa rikseillä, turkiksilla tai muilla tavaroilla, eivät-
kä mitkään muut vaihtoehdot tulleet kysymykseen. Venäläisten reaktiot suoras-
taan pelottivat heitä. Kajaanilaisilla oli tarkoin mielessä kotikaupunkinsa sijain-
ti Venäjään nähden.246

○ ○ ○ ○ ○ ○

243 Attman 1944, 114–117; Attman 1973(b), 184 ja 189–193. Samuel Lång lähetti Brahelle ve-
näläisen kuparitengan näyttääkseen, mitä Ruotsista viedylle kuparirahalle Venäjällä oikein
tehtiin. S. Lång P. Brahelle, Raahe 26.1.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 213. Myös
hopmanni Palmbaum oli tiedottanut Brahelle asiasta. Hänen mukaansa venäläinen löi kupa-
ritenkoja ”henkensä edestä”. Z. Palmbaum P. Brahelle, Kajaani 31.3.1658. RA Rydbo-
holmssaml. vol. 13 / FR 214. Väestö protestoi Venäjällä kuparirahan käyttöönottoa, mistä oli
seurauksena ketju ns. ”kuparikapinoita”. Pöllä 1994, 52.

244 RŠÉO, 410–411.
245 Piel. tk. 7.1. ja 9.1. 1660. RA SDR vol. 5 / FR 136.
246 J. Curnovius P. Brahelle, Kajaani 18.4.1660. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 26. / FR 476.
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Maaherran ristiriitaiset määräykset lisäsivät hämmennystä entisestään. Poh-
janmaan ja Länsipohjan maaherra Johan Graan antoi helmikuussa 1660 venä-
läisille vapaan kaupankäyntioikeuden luultavasti Vallisaaren aseleposopimuk-
sen määräyksen mukaisesti. Lisäksi Venäjän alamaisille oli maksettava joko ra-
hassa tai tavaroina, jotka sopivat heille parhaiten. Graan kuitenkin ilmoitti Ka-
jaaniin 4.4.1660, etteivät venäläiset saisi viedä plooturahaa millään tavalla,
vaan heidän olisi vaihdettava ne Kajaanissa turkiksiin.247

Kajaanilaiset toivoivat, että maaherra lähettäisi kieltokirjeensä myös Oulun
maistraattiin, ettei venäläisten annettaisi viedä sieltä kuparirahaa. Kajaanilaiset
olivat omien sanojensa mukaan pahassa välikädessä: he eivät kykenisi vaihta-
maan suuria summia kuparirahaa, jota venäläiset saivat Oulussa ja markkina-
aikaan Kajaanissa. He myös toivoivat maaherralta, ettei heidän tarvitsisi ryhtyä
takavarikoimaan venäläisten kuparirahoja. He pelkäsivät, että siitä syntyisi pi-
temmän päälle vain paljon hankaluuksia ja että he joutuisivat selviytymään niis-
tä omin avuin. Brahen suuntaan esitettiin toivomus, että Kainuun ja Pielisen
Karjalan talonpoikien ja porvareiden annettaisiin vanhaan totuttuun tapaansa
käydä rajakauppaa kuparirahalla. Kuparirahan vientikielto oli jo aiheuttanut
suuria ongelmia kaupankäynnissä esimerkiksi suolantuonnin osalta.248

Graan ilmoitti Oulun kaupungin virkamiehille, ettei venäläisillä saisi olla
kuin korkeintaan 40 kuparitaalaria matkarahoiksi sieltä lähtiessään. Kieltoa ei
kuitenkaan otettu vakavasti. Toukokuussa 1660 Oulusta saapui Kajaaniin kolme
venäläistä, joilla oli mukanaan Oulun varapormestarin ja kaupunginkirjurin an-
tama todistus, että heillä olisi vain 100 kuparitaalaria kaupungista poistuessaan.
Sitten paljastuikin, että he olivat Oulujoki-seudun asukkaiden välityksellä lä-
hettäneet salaa yli 600 kuparitaalarin summan Kajaaniin. Venäläiset vangittiin
Kajaanin linnaan odottamaan Brahen päätöstä asiassa. Vangitut venäläiset
latelivat uhkauksia, joilla he herättivät kajaanilaisissa todellista pelkoa.249 Lop-
pujen lopuksi asia sai rauhallisen päätöksen, kun Brahe pian määräsi venäläiset
vapautettaviksi.250 Se miten rahojen kävi, ei ole selvillä.

Graan kääntyi hallituksen puoleen 23.8.1662 tiedustellen sitä, miten alueella
kauppaa käyneiden venäläisten kanssa tulisi menetellä; saisivatko he viedä

○ ○ ○ ○ ○ ○

247 J. Curnovius P. Brahelle, Kajaani 18.4.1660. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 26. / FR 476.
248 J. Curnovius P. Brahelle, Kajaani 18.4.1660. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 26. / FR 476.
249 J. Curnovius P. Brahelle, Kajaani 29.5.1660. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 26 / FR 476.

Toinen suuri rahatakavarikko tehtiin Iivana Saavanpoika Metzoselle ja Kuisma Iivanan-
poika Prötzöselle Oulun kaupungin ulkopuolisella maantiellä kaupunginkirjurin ja parin
muun miehen toimesta. Venäläiset olivat olleet Oulussa käymässä kauppaa, ja heiltä takava-
rikoitiin 500 kuparitaalaria. He anoivat Brahelta apua rahojensa takaisin saamiseksi. Ks. lä-
hemmin J. Curnovius P. Brahelle, Raahe 25.1.1661, ja siihen liittyvä Metzosen ja Prötzösen
(venäjäksi Ivan Savvanpoika Mošnikov ja Kuzma Ivaninpoika Brecev kotipaikkanaan Vie-
nan Kemi) päiväämätön anomuskirje. RA Rydboholmssaml. vol. 5 / FR 212. Metzosen ja
Prössyisen erityinen kiinnostus kuparirahaan näyttää jatkuneen myöhemminkin. He ottivat
20.2.1662 oululaiselta Johan Bochmölleriltä pussillisen vanhoja plootuja, jotka he sitoutui-
vat maksamaan takaisin 531 hopeariksillä ”joulunpyhinä”. Kaj. RO 27.6. 1668, 8–9. KA i1 /
ES 1303. Näyttäisi siltä, että he välittivät ammattimaisesti ruotsalaista kuparirahaa Venä-
jälle.

250 P. Brahe J. Curnoviukselle, Tukholma 6.7.1660 (kirjekons.). RA Rydboholmssaml. vol. 3½ /
FR 212.
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maasta kuparirahaa vai eivätkö. Hän pelkäsi, että venäläisten Oulussa käymä
kauppa ohjautuisi muualle, kun siellä ei pystyttäisi täysin hyvittämään venäläi-
siä muilla tavaroilla. Graan aavisteli vakavia taloudellisia menetyksiä Oulun
kaupankäynnille. Kaarle XI:n holhoojahallitus katsoi kuitenkin vastauksessaan,
että venäläiset kauppiaat saisivat viedä kotimaahansa mitä muuta rahaa tahansa
kuin kuparirahaa. Sen vienti Venäjälle pysyi täysin kiellettynä.251 Kiellolla ei
tähdätty mitenkään erityisesti venäläisiä vastaan, sillä holhoojahallitus oli pla-
kaattillaan 18.6.1662 kieltänyt kaikkinaisen kuparirahan maastaviennin sen
kummemmin kohdemaata nimeämättä.252

Venäläisten harjoittama kauppa vapautettiin Ruotsissa vuonna 1680, mutta
kuparirahan maastavientikielto oli edelleen voimassa aiheuttaen ongelmia aina-
kin Pohjanmaan läänissä, Venäjältä tulleiden keskeisellä kaupankäyntialueella.
Maaherra Didrik Wrangel kääntyi ongelmassa hallitsijan puoleen. Hän kertoi,
että venäläiset saapuivat vuosittain talvella myymään oman maansa tuotteita.
Ruotsin puolella ei kuitenkaan ollut sellaisia tuotteita, että he olisivat halunneet
käydä vaihtokauppaa, tavaraa tavarasta. Venäläiset myivätkin tuotteitaan sel-
västä rahasta, ja maassa oli tuskin muuta kuin kuparirahaa liikkeellä.253

Ilmeisesti alkuvuodesta 1684 Kaarle XI päätti, että tsaarin alamaiset saisivat
vapaasti viedä myymistään tavaroista saamaansa rahat Venäjälle. Hän ilmoitti
siitä tsaarien lähettiläiden käydessä luonaan. Kysymyksessä oli vastavuoroises-
ta ystävyydenosoituksesta Venäjän tsaariveljeksille Pietari I:lle ja Iivana V:lle.254

Myöhemmin kuningas kuitenkin tähdensi, että ”venäläisiä tuli pitää tarkoin sil-
mällä, etteivät he käyttäisi oikeuttaan väärin ja harjoittaisi vilppiä.”255

Kaarle XII kumosi 7.6. 1698 kupariplootujen maastavientioikeuden venäläisiltä.
Toimenpidettä perusteltiin sillä, että Ruotsin rahajärjestelmässä oli tapahtunut
rakenteellinen muutos. Kuparirahakannan rinnalle oli tullut riittävä määrä ho-
pearahaa, jota venäläiset saivat vapaasti viedä kotimaahansa maksuna myy-
mistään tavaroista. Päätöksen taustalla oli myös Ruotsin mustasukkainen halu
varjella kotimaista kupariteollisuuttaan. Sillä oli silloin maailman kuparimark-
kinoilla lähes monopoliasema kuparimalmin helpon saatavuuden ja runsauden
vuoksi.256 Kupariraha oli ilmeisesti suurimman osan 1600-lukua keskeinen
salakuljetusartikkeli Ruotsista.257 Varhaiset kuparirahan ja ylipäätään kuparin

○ ○ ○ ○ ○ ○

251 Holhoojahallitus J. Graanille, Tukholma 20.12.1662. KA Reg.jälj. 1661–1662, 414.
252 Holhoojahallituksen plakaatti, Tukholma 18.6.1662, rahan maastaviennistä. KA Reg.jälj.

1661–1662, 234; Holhoojahallituksen missiivi, Tukholma 28.6.1662, kaikille kuvernööreil-
le ja maaherroille rahasta. KA Reg.jälj. 1661–1662, 245–245v; Holhoojahallitus Inkerin-
maan kenraalikuvernööri Simon Grundell Helmfeldtille, Tukholma 17.7.1662. KA Reg.jälj.
1661–1662, 270–270v.

253 D. Wrangel Kaarle XI:lle, Korsholma 14.1.1684. RA LSF ÖL vol. 2 / FR 62.
254 Kaarle XI D. Wrangelille, Tukholma 18.3.1684. KA Reg.jälj. 1684, 153–154; Kaarle XI

kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 5.4.1688. SKBS IV, 1015–1016.
255 Kaarle XI:n plakaatti ja kielto, Tukholma 4.7.1688, kupariplootujen maastaviennistä. KA

Reg.jälj. 1688, 363. Se löytyy myös julkaistuna. Ks. SKBS IV, 1028–1029.
256 Kaarle XII kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 7.6.1698. SKBS V, 704–706; Kaarle

XII kamari- ja kauppakollegioille, Tukholma 12.9.1699. KA Reg.jälj. 1699, 281–282; Ka-
ronen 1999, 180.

257 Heckscher 1936, 560.
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vientikiellot olivat vanhaa perua, sillä niitä annettiin jo myöhäiskeskiajalla ja

Kustaa Vaasan hallitusvuosina. Kieltoja ja rajoituksia julkaistiin tämän tästä

myös 1600-luvulla.258

Venäläiset koettivat hankkia suuresti himoitsemiaan plootuja ja turkiksia

Ruotsin puolelta jopa rikollisia keinoja käyttäen. Venäläismies Jöyssi Andren-

poika Hiltunen jäi kiinni Kajaanin talvimarkkinoilla 1699 väärennettyjen ruot-

salaisten rahojen vaihtamisesta. Hän tunnusti saaneensa ne Daniel Jaakonpoika

Kiurunen -nimiseltä venäläiseltä Vienan Kemissä. Daniel puolestaan oli saanut

ne veljeltään Eleksi Kiuruselta, joka oli ammatiltaan valuri. Miesten keskinäise-

nä sopimuksena oli ollut, että Jöyssi vaihtaisi Danielille Pohjanmaalla joko

plootuja tai turkiksia vääriä rahoja käyttäen. Oikeuden istunnossa läsnä ollut

venäläinen pappi Stephani Simonis kertoi Jöyssin tunnustaneen, että myös toi-

sella venäläisellä, Vasili Onsimanpoika Rodukkaisella, oli ollut väärennettyä

rahaa, mutta tämä oli paennut heti Jöyssin jäätyä kiinni. Vasilinkin rahat olivat

olleet samasta paikasta kuin Jöyssin – Vienan Kemin Danielilta. Törkeänä ri-

koksena asia lähetettiin eteenpäin läänin maaherralle. Jöyssi jäi Kajaanin lin-

naan vangiksi odottamaan asian päätöstä.259 Jutun myöhemmät vaiheet eivät ole

Venäläisten suuresti

himoitsemaa

kuparirahaa.

Ruotsalainen

vuodelta 1649 oleva

kupariplootu, joka oli

arvoltaan kaksi

taalaria hopea-

rahassa. Sillä olisi

saanut muun muassa

tynnyrin ruista hyvinä

vuosina. Kuva:

Heckscher 1936.

○ ○ ○ ○ ○ ○

258 SKBS I, 931–932 (1.5.1626); SKBS II, 11–12 (10.4.1633), 37–39 (9.1.1636), 470–471
(29.7.1646), 797–799 (16.6.1656), 821–823 (17.11.1657); SKBS III, 28–29 (29.3.1661) ja
176 (8.3.1664); SKBS IV, 207 (27.11.1679), 328–329 (19.3.1681), 462–464 (19.6.1681),
490–491 (25.2.1682), 627–628 (14.4.1685) ja 658–659 (16.3.1686); Linge 1969, 132–133
(eritoten nootti 6) ja 168.

259 Kaj. RO 8.2. ja 9.2. 1699. KA i1 / ES 1303.
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tiedossa. Väärää rahaa valmistettiin 1600-luvun viimeisinä vuosikymmeninä
juuri Vienan Kemin kauppa- ja satamakaupungissa, josta sitä kuljetettiin Kajaa-
niin ja Sotkamoon. Kainuusta väärennettyä rahaa, esimerkiksi karoliineja, kul-
keutui edelleen Pohjois-Karjalan saakka.260

Käypää valuuttaa – venäläinen raha Ruotsissa

Rahan liikkuminen rajan yli oli kahdensuuntaista liikettä. Ruotsalaista kupari-
rahaa virtasi Venäjän puolelle samalla, kun hopeisia tenkoja (venäjäksi denga, à
0,5 kopeekkaa261) tuli Ruotsin puoleiselle rajaseudulle merkittäviä määriä in-
tensiivisten kauppakontaktien kuljettamina. Tavattoman paljon venäläistä rahaa
liikkui varsinkin Pielisjärvellä. Alueen voutina toiminut Isak Hansson tieduste-
likin Brahelta helmikuussa 1661, voisiko talonpoikien verot ottaa vastaan venä-
läisinä tenkoina, joita he saivat venäläisille myymistään kupariplootuista (!) ja
turkiksista. Hän väitti, ettei alueella ollut ja käytetty muuta rahaa kuin tenkoja.
Edellisvuonna (1660) majuri Lång oli jo antanut tilapäisen luvan, että Pielisen
talonpojat saisivat maksaa veronsa niinä.262 Järjestely sopi Brahelle tietyin va-
rauksin. Tenkoja sai ottaa vastaan, jos talonpojalla ei ollut mitään muuta rahaa
kuin niitä. Tenkojen tuli olla hopeasta lyötyjä – vieläpä hyvästä ja hienosta sel-
laisesta, kuten hän vaati. Venäläiset kuparitengat, joita lyötiin vuosina 1656–
1663, eivät näytä kelvanneen Brahelle. Hopeatenkoja vastaanotettaessa tuli kat-
soa myös, että ne olisivat painoltaan yhtäläisiä ruotsalaisten riksien kanssa.263

Ainakin vielä vuonna 1664 Pielisjärvellä liikkui enimmäkseen tenkoja ja niitä
yhä otettiin vastaan veronkannossa.264

Yksi tapaus kuvaa hyvin venäläisen rahan asemaa Ruotsin puoleisella raja-
seudulla. Kun Samuel Lång tuli läänityksen varahopmanniksi ja majuriksi
vuonna 1660, Kajaanin linnaa alettiin heti vahvistaa ja saneerata hänen johdol-
laan. Hän hankki työhön Raahesta oikean Tukholmassa oppinsa saaneen muu-
rarimestarin. Arvonsa ja ammattitaitonsa hyvin tuntenut muurari pyysi palkaksi
kahta kuparitaalaria päivältä sekä vapaata ruokaa ja juomaa. Lång ei katsonut
voivansa suostua siihen ilman Brahen hyväksyntää. Odotellessaan sitä Lång

○ ○ ○ ○ ○ ○

260 Saloheimo 1976, 254; Vänskä 1998, 138.
261 Vänskä 1998, 375 (liite 2). 100 kopeekkaa oli yksi rupla. Hopeinen tenka painoi 0,40 g.

Vänskä 1998, 38. Venäläisistä rahoista ylipäätään Vänskä 1998, 35–40.
262 Piel. kihlak. käräjät 11.–12.12.1660. RA SDR vol. 5 / FR 136; I. Hansson (Sinius) P.

Brahelle, Kajaani 23.2.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 6 / FR 212. Venäläisen rahan ylei-
syydestä Pielisjärvellä kertoo myös toinenkin vuodelta 1661 oleva tieto. Pielisjärvellä oli
paha nälänhätä kevättalvella 1661. Se mitä voudin onnistui silloin koota veroina, oli
tenkoina, joita hän sai ottaa vastaan Samuel Långin antamalla luvalla. S. Lång P. Brahelle,
Kajaani 6.4.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214. Venäläistä rahaa liikkui myös
Tornion kauppapiirissä, joka kuului venäläisten keskeisiin kaupankäyntikohteisiin. Halila
1984, 127.

263 P. Brahe I. Hanssonille (Sinius), Tukholma 12.4.1661 (kirjekons.). RA Skoklostersaml. Avd.
II vol. 43 / FR 479; Jokipii 1956, 186. ”[...] måste i tillsee på wichen om dhe hafwa sin fulla
lijka mot RD:r så många som der på plägar Räcknas.”

264 J. Curnovius P. Brahelle, Kajaani 3.3.1664. RA Skoklostersaml. Avd. II vol. 26 / FR 476.
Brahe kielsi myös pankkosetelien vastaanottamisen veronkannossa. Kaj. konv. 9.2.1665
(kohta 1). Schybergson 1889, 42.
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kuitenkin maksoi muurarille 40 kuparitaalaria venäläisinä tenkoina ennakkona
ja luultavasti myös pitääkseen ammattimiehen Kajaanissa.265

Myöhemminkin tengat mainitaan käypänä rahana. Brahean pormestarille
maksettiin 1670-luvun alkupuoliskolla sakkoja kahtena valuuttana: ruotsa-
laisina 12 äyrin rahoina ja venäläisinä tenkoina.266 Paavo Suhonen Valtimon
Haapakylästä karhusi maaliskuussa 1694 Iisakki Siposelta Lieksan Varpasesta
saataviaan, jotka oli antanut kaksitoista vuotta aiemmin lainaksi. Siponen oli
saanut silloin kymmenen kuparitaalaria venäläisinä tenkoina ja 20 kappaa ruis-
ta.267 Myös muutamat edellä kuvatuista omaisuusrikoksista 1670–1690-luvulta
osoittavat, että venäläistä rahaa oli varsinkin kauppaa elinkeinonaan harjoit-
taneiden hallussa erittäin huomattavia määriä. Veronmaksussa venäläisiä ten-
koja ei enää mainita, mutta rajakaupassa ne olivat yhä yleisessä vakiintuneessa
käytössään. Venäläisen rahan esiintyminen oli tyypillistä juuri rajapitäjille Pie-
lisjärvelle, Ilomantsille ja Salmille Ruotsin suurvalta-ajan lopulla, kuten Kataja-
la on todennut.268

Se että naapurimaan valuutta oli rajan toisellakin puolella dominoivassa ase-
massa tai melkein, ei ole luonteenomainen piirre vain 1600-luvun itärajalle. Hy-
vän vertailuparin muodostaa Ruotsin läntinen maaraja, jossa rajakaupalla oli
ajoittain hyvinkin huomattava merkitys muun muassa (tanskalais-)norjalaisen
Jämtlandin maakunnan kanssa. Sittemmin Brömsebron rauhassa 1645 se liitet-
tiin Ruotsiin. Ennen sitä rajan yli käyty kauppa oli hyvin vilkasta ja varsinkin
jämtlandilaisten elintaso verrattain korkea. Ajoittain ruotsalaista rahaa oli siellä
enemmän kuin emämaa Tanskan, mitä on pidetty merkkinä siitä, että ruotsalai-
silla oli kaupallisessa mielessä suurempi merkitys Jämtlandin asukkaille kuin
norjalaisilla tai tanskalaisilla. Vuonna 1561 asukkaat jopa pyysivät kuninkaal-
taan Tanskan Fredrik II:lta lupaa saada maksaa veronsa Ruotsin rahassa, koska
rajamaakunnassa ei ollut tanskalaista rahaa. Kuninkaan vastaus oli myönteinen.
Jo aiemminkin Jämtlandista oli virrannut Tanskaan veroina huomattavia sum-
mia ruotsalaista rahaa.269

Velkaliike rajan yli

Itärajan vilkkaista ja vakiintuneista kauppakontakteista seurasi, että puolin ja
toisin oltiin myös luottosuhteissa keskenään. Varhaisin tapaus on pian Kaarle X
Kustaan Venäjän-sodan jälkeen. Lauri Romppasen, Olli Keräsen, Antti Kettu-
sen ja Klemetti Heinosen kerrotaan olleen velkomassa venäläisiltä sodan aikana
antamiaan luottoja. Ainakin kolme ensiksi mainittua oli kotoisin Hyrynsalmel-
ta. He olivat kuitenkin liikkeellä ilman asianmukaista hopmannin antamaa lupa-
kirjaa jääden siitä kiinni. Seurauksena oli takavarikko, jossa he menettivät 9,5

○ ○ ○ ○ ○ ○

265 S. Lång P. Brahelle, Kajaani 11.7.1661. RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214.
266 Brahea RO 12.10.1674. KA c1 / ES 1197.
267 Piel. tk. 5.–10.3.1694, 50v. KA gg13 / ES 1799.
268 Katajala 1994(a), 66–67; Katajala 1994(b), 266–267. Vrt. Saloheimo 1976, 253; Björn 1991,

305.
269 Bromé 1945, 58.
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leiviskää (81 kg) haukia ja 7 leiviskää (60 kg) suolaa.270 Pielisjärvellä venäläi-
nen Ontra Reknin peri helmikuussa 1687 saataviaan Mikki Liukkuselta Lieksan
kylästä. Velkasumma oli useamman ruistynnyrin hinnan suuruinen, nimittäin
30 kuparitaalaria. Mistään pitkäaikaisesta luotosta ei ollut kyse, sillä se oli an-
nettu vasta viikkoa ennen paavonmessua (25.1.) 1687. Liukkunen tuomittiin
maksamaan velkansa luotonantajaa edustaneelle Nagoli Volodinpojalle.271 Vel-
kaliike oli luultavasti huomattavasti paljon yleisempää, mitä lähteet kertovat
asiasta. Käräjäpöytäkirjojen lehdille kirjautuivat vain ne tapaukset, joissa rästiin
jäänyttä velkasaatavaa jouduttiin perimään käräjien avulla. Useimmiten velka-
asiat hoidettiin asianmukaisesti, niin ettei pakkokeinoihin tarvinnut turvautua.

Yhdessä tapauksessa velkasaatavan perintä johti vakaviin erimielisyyksiin.
Paavo Kuosmanen, jonka kotipaikkaa ei mainita272, oli ottanut 15 kuparitaalarin
suuruisen velan venäläiseltä Jaakko Kyrönpoika Pennaselta, mutta jostakin
syystä velan maksu pitkittyi. Osapuolet tapasivat toisensa Kajaanissa ilmeisesti
talvimarkkinoiden aikana. Pennanen muistutti Kuosmasta velan olemassaolosta
ja koetti hieroa sovintoa raatimies Pekka Heikinpojan kehotuksesta tämän tu-
vassa, mutta Kuosmanen heittäytyi hankalaksi. Kuosmanen hyppäsi pystyyn
puukkonsa kanssa ja aikoi tappaa luotonantajansa. Muut paikalla olleet saivat
sen kuitenkin estettyä. Miehet törmäsivät uudelleen pormestarin tuvassa ja
Kuosmanen alkoi taas tapailla puukkoaan. Tällä kertaa kaupunginpalvelija sai
sen pois Kuosmasen kädestä. Ehkäpä kaupungin anniskelupaikoissa nautitulla
oluella tai paloviinalla oli osuutta kiivaaseen käytökseen. Venäläinen vei jutun
raastupaan. Kuosmaselle määrättiin 12 hopeamarkan sakot siitä, että hän oli
vetänyt puukkonsa kaksi kertaa esiin. Velka-asia ohjattiin kihlakunnanoikeu-
teen, koska velkasuhde oli solmittu alun pitäen maaseudulla. Koska Kuosma-
sella ei ollut rahaa sakkoihinsa, hän kuittasi ne Kajaanin linnassa vankeudessa
istumalla.273

Velkaliikettä – jopa satoihin kuparitaalareihin nousevia summia – näyttää
esiintyneen varsinkin Vienan Kemin rikkaiden kauppiaiden sekä Oulun, Tor-
nion ja Kajaanin porvareiden ja virkamiesten välillä.274 Vuodesta toiseen sa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

270 Lauri Romppanen, Olli Keränen, Klemetti Heinonen ja Antti Kettunen Brahen valtuuttamille
komissaareille. Esitetty Kajaanissa 3.2.1659 Paltamon ja Sotkamon pitäjiä koskeneessa
yleistarkastuksessa. RA StA Kaj. / FR 626. Romppanen, Keränen ja Kettunen olivat Hyryn-
salmen Hyrynsalmen kylästä. Kaj. pit. hk. 1654. KA 9138: 243v / ES 2469.

271 Piel. tk. 10.–12.2.1687, 24v–25. KA gg6 / ES 1797.
272 Tapauksen ollessa esillä (1689) Kainuussa mainitaan kaksi Paavo Kuosmasta: toinen Sotka-

mon Nuasjärvellä ja toinen Kuhmon Vieksillä. Smo rk. 1683–1697, 2 ja 85. Vaarnanen
1991; Läntinen 1999, 96.

273 Kaj. RO 9.2.1689. KA i1 / ES 1303.
274 Ks. esim. Kaj. RO 27.6.1668, 8–9. KA i1 / ES 1303 (luotonantajana Johan Bochmöller

Oulusta sekä velallisina Kuisma Prössyinen, Haritona Iivananpoika ja Iivana Metzoinen
Vienan Kemistä). Ko. tapauksesta myös Vartiainen 1980, 297–298; Kaj. RO 27.6.1668, 10.
KA i1 / ES 1303 (luotonantajana Kuisma Prössyinen ja velallisena porvari Erkki Matinpoika
ilmeisesti Oulusta); Kaj. RO 8.2.1675, 3–4. KA i1 / ES 1303 (luotonantajana Mikihvara
Lappalainen Vienan Kemistä ja velallisena Kajaanin vapaaherrakunnan kirjanpitäjä); Kaj.
RO 4.2.1690. KA i1 / ES 1303 (luotonantajana ”suuriruhtinaan venäläinen” Simana Lappa-
lainen Vienan Kemistä ja velallisena ”autuaan” tullari Besoldin leski Christina Lång Kajaa-
nista). Ko. tapauksesta myös Vartiainen 1980, 298. Velkaliikkeestä rajan yli ks. myös Vir-
rankoski 1973, 409. Vrt. Mäntylä 1971, 83–84.
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moissa paikoissa ja samojen henkilöiden välillä jatkuneet kauppakontaktit
edesauttoivat luottosuhteiden syntymistä venäläisten ja ruotsalaisten välillä.
Mainitaanpa kolme venäläiskauppiasta, Ipatti Hurakkainen, Markus Terenti ja
Huotari Plitzainen, Kajaanin edesmenneen kirkkoherran pojan, Jacob Theud-
schovio nuoremman, opintojen rahoittajana. Nuori ylioppilas opiskeli Turun
akatemiassa ja pyysi äitiään maksamaan takaisin kahdella velkakirjalla nosta-
mansa 186 kuparitaalaria. Äiti ei kuitenkaan maksanut, eikä saapunut vastaa-
maan asiassa, kun venäläiset vetivät sen Kajaanin raastupaan. Leskiäitiä sako-
tettiin sen vuoksi kolmella hopeamarkalla.275 Velka-asian saamasta päätöksestä
ei ole tietoa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

275 Kaj. RO 27.6.1681. KA i1 / ES 1303; Vartiainen 1980, 298.
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   Yhteen punoutuvat langat

Yleensä Venäjän suuntaan, rajantakaisiin venäläisiin tai ”vanhaan vainoojaan”,
ei tunnettu mitään mieltymystä läntisessä luterilaisessa Ruotsissa. Venäjä näh-
tiin uskonnoltaan, kulttuuriltaan, valtiomuodoltaan ja yhteiskuntarakenteeltaan
vieraana, pelottavana ja barbaarisena naapurina. Myös sen moraalikäsitykset
nähtiin outoina ja ankarasti tuomittavina läntisten normien valossa. Ruotsin val-
tiojohto lietsoi kielteistä kuvaa ylhäältä päin ulkopoliittisista tarkoituksenmu-
kaisuussyistä, kuten Kari Tarkiainen on osoittanut. Tarkoituksena oli sisäisen
rintaman lujittaminen perivihollista vastaan eritoten kriisiaikojen paineiden
kestämiseksi. Erityisen syvälle ’venäläiskauhu’ iskostui kansaan kuitenkin vas-
ta isonvihan ajan tapahtumien seurauksena.1

Luterilaisen väestön suhtautumista Venäjään Ruotsin suurvalta-aikana voi
parhaiten kuvata adjektiivillä ambivalentti. Venäläisten kanssa käytiin vilkasta
kauppa. Tarpeen tullen sinne paettiin rikosta, sotaväenottoja tai kestämättömän
suuriksi paisuneita verorästejä. Sinne lähdettiin etsimään parempaa elantoa
elinolosuhteiden käytyä huonoksi kotimaaperällä. Jotkut jäivät sinne pysyvästi,
kun taas osa tuli takaisin sopeutumisvaikeuksien vuoksi. Toisaalta Venäjää ja
sen alamaisia pelättiin ja uhka otettiin huomioon ainakin rajamaakunnissa erito-
ten kriisiaikoina, jolloin niihin kohdistui välitön uhka ryöstö- ja hävitysretkien
muodossa. Toinen turvattomuutta luonut tekijä olivat rajaseudulla vaikuttaneet
rosvot ja rosvojoukot eli ”rosboinikat”2, jotka olivat ajautuneet pois ’kaidalta
tieltä’ useimmiten huonon yhteiskunnallisen kehityksen ja elämänvalintojen
vaihtoehdottomuuden vuoksi. Tunnusomainen piirre itärajan piirissä operoi-
neille rajarosvoille oli liikkuva elämäntapa ja kasautuminen yhteen itselleen ja
ympäristölleen huonoin seurauksin.3 Joukossa oli Ruotsin puolelta Venäjälle

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Tarkiainen 1986, 311–316. Peter Englund niputtaa 1600-luvun läntiset käsitykset Venäjästä
ja venäläisistä: ”Useimpien vallanpitäjien mielestä Venäjä oli jälkeenjäänyt reunavaltio,
huomiota ansaitsematon mitättömyys, enemmän aasialainen kuin eurooppalainen, pikem-
min pakanallinen kuin kristitty, maa, jota hallitsi kulttuurin sijasta barbaria. Ennakkoluuloja
oli paljon, tietoa vain vähän: suosittuja puheenaiheita olivat venäläisten karkeus, juoppous,
epäluotettavuus [...] monien selkäpiitä kutkutti homoseksuaalisuus, jonka väitettiin olevan
yleistä Venäjän ylemmissä luokissa.” Englund 2001, 462.

2 Esim. heinäkuussa 1664 valitettiin Pielisjärven suunnalla toimineesta irtolaisjoukosta. Lää-
nityksen hopmanni lupasi yhden leiviskän (8,5 kg) ruutia, jotta sitä vastaan voitaisiin puo-
lustautua. S. Lång P. Brahelle, RA Rydboholmssaml. vol. 12 / FR 214. ”Pahantekijöiden”
pakenemisesta Venäjälle ks. Pmo kk. 8.8.1687–, 374–375. KA rr24 / ES 2036. Rosvojen ker-
rotaan aiheuttaneen ”suurta haittaa” Venäjän puolelta suorittamillaan ryöstöretkillä; Smo kk.
10.8.1687–, 404. KA rr24 / ES 2036. Venäjän rajalla asuneet eivät venäläisten ryöstelyn
vuoksi uskaltaneet jättää kotejaan mennäkseen niityilleen heinään; Pielisjärvellä puhuttiin
”rosboinikoista” vielä Suomen sodan aikana helmikuussa 1808. Vieressä ollutta 15-penin-
kulmaista (n. 160 km) rajaa verrattiin ”luukkuun”, josta ”varkaat, ryövärit, rosboinikat ja ka-
sakkapartiot” pääsisivät sisään ryöstämään, jos sitä ei pidettäisi kiinni ja vartioitaisi. Pie-
lisjärven pitäjänkokous 14.2.1808. Lieksan ev.lut. seurakunnan kirkkoherranvirasto, Pitä-
jänkokousten pöytäkirjat 1743–1835 (IICa:1).

3 Koskivirta 2001, 73, 222.
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karanneita rikollisia ja muita, mutta myös Venäjän alamaisia. Rajaseudun ros-
vojen toiminta kiihtyi kriisien, sodan ja nälänhädän, aikana.

* * *

Tärkeät tiet Venäjän Karjalasta ja Vienanmereltä Ruotsin alueelle kulkivat Suo-
mussalmen välityksellä. Keskeisimmät rajanylityspaikat olivat Sarvitaipale
Vienan Kuittijärville suuntautuneen liikenteen kannalta, Juntusjärvi Venehjär-
ven suunnalle ja Vuokin Viianginjärvi Kivijärvelle ja edelleen Kuittijärville
päin. Viimeksi mainitun kautta liikenne oli ilmeisesti vilkkainta. Niin oli aina-
kin autonomian aikana laukkukauppiaiden kulkiessa edestakaisin kotiseutunsa
ja Suomen väliä. Yhteistä kaikille kolmelle kulkusuunnalle oli, että Oulujärven
suunnalle tai toisin päin kuljettiin Hyrynsalmen reittiä pitkin. Tosin se oli vaikea
ja jopa vaarallinen kulkea suuren virtaisuutensa ja koskisuutensa vuoksi. Voikin
kysyä, oliko veneellä kulkeminen rationaalista ja turvallista suurten tavara-
määrien kanssa? Todennäköisesti liikkuminen painottuikin lähinnä talveen ja
talviteihin joko hevosella tai suksilla kulkien. Itse asiassa romanttiset näkemyk-
set vesiteiden mahdollisuuksista ovat myöhäsyntyisiä, lähinnä kirkkovene- ja
höyrylaivaliikenteen synnyttämiä mielikuvia.

Toinen keskeinen kulkualue oli Kuhmon kautta, jossa oli myös lukuisia reitti-
vaihtoehtoja siitä riippuen, mistä oltiin tulossa ja mihin matka suuntautui. Kuh-
mosta ja Käkisalmen pohjoisesta läänistä tulleet reitit kulkivat Sotkamosta Ka-
jaaniin. Läänitysaikana liikennettä ohjattiin suunnitelmallisesti sinne, koska
haluttiin sekä piristää nuoren pikkukaupungin elinkeinoelämää että tuoda sinne
myös lisää pikkutullituloja. Kajaanista käsin kontrolloitiin myös venäläisten
liikkumista Ruotsin puoleisella rajaseudulla. Oulujoen vesistö muodosti venä-
läisten runkotien kauemmas Pohjanlahden ympäristön kauppapaikkoihin, ku-
ten Iihin, Kemiin, Tornioon, Länsipohjaan ja Keski-Ruotsiin. Toiseen suuntaan
kääntymällä pääsi Turkuun Pohjanmaan rantamaantietä pitkin.

Myös Lieksan ja Aunuksen Karjalan pohjoisosan välillä kulki rajan yli lukui-
sia kulkuteitä. Kyse oli lähinnä talviteistä. Osa niistä jatkui Vienan Kemijoen
vesistöä noudatellen rannikolle. Nousia Venäläisen vuonna 1556 antaman ker-
tomuksen perusteella Repolasta Pieliseen laskevaa Lieksanjokea on pidetty kes-
keisenä kulkutienä Vienanmerelle. Varsinkin Suomen puolella virratessaan se
on kuitenkin hyvin mutkainen, virtainen ja koskinen. Aunuksen pohjoisosassa
vastuksina olivat myös vetotaipaleet. Vanha vesitie lienee ajan oloon antanut
sijaa talviteille, jotka sopivissa kohdissa käyttivät hyväkseen vesistölinjaa.

Vienasta ja Hyrynsalmen reitiltä tultiin Vienan Kemijoelle Kuittijärvien väli-
tyksellä. Aunuksen pohjoisosasta ja Pielisen Karjalasta tultaessa käytettiin
Tširkkakemijokea. Pohjoisen ja eteläisen reitin yhtymäkohta oli Jyskyjärvellä,
jossa varsinainen Vienan Kemijoki alkaa.

* * *

Rajaseutumiljööseen keskeisesti vaikuttavista voimista on mainittava erityisesti
konfliktit ja asukkaiden mukautuminen niihin. Raja luo luontaisesti haasteita –
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positiivisen arvolatauksen omaavia (= mahdollisuudet), mutta myös negatiivi-
sia (= vaaratekijät) – lähipiirissään asuville. Sitä vastoin kauempana sisämaassa
asuvilla niitä ei ole. Konfliktien aikana rajaseudulla asuvilla on pelko joutua pa-
himmassa tapauksessa hyökkäyksen kohteeksi. Toinen vaihtoehto on, että rajan
pinnassa asuvat jätetään selviytymään yksin, jolloin on valittavana joko paikal-
leen jääminen tai sitten kotiseudun jättäminen ja siirtyminen turvallisemmille
alueille.4

Yllä oleviin maantieteilijän päätelmiin voisi lisätä vielä yhden ratkaisumal-
lin, nimittäin rajarauhat. Niillä tarkoitetaan kahden toisiaan vastaan sodassa ole-
van maan raja-asukkaiden keskenään tekemää sopimusta rauhan ylläpidosta ja
toistensa auttamisesta. Kyse oli siis eräänlaisesta hyökkäämättömyyssopimuk-
sesta, paikallisesta kriisinhallinnasta ja -ratkaisusta. Niitä solmittiin perifeerisil-
lä rajaseuduilla, joissa valtiollinen ote oli heikko. Mainintoja rajarauhoista on
nykyisen Etelä-Ruotsin alueelta niin entiseltä Ruotsin ja Tanskan maarajalta
kuin Ruotsin ja Norjan väliseltä rajalta. Toisena suuntana oli Venäjän-vastainen
itäraja, jonka piirissä rajarauhoja solmittiin Kuusamon ja Pudasjärven korkeuk-
silta ainakin Ilomantsiin saakka. Kyse oli lähinnä suojan tarpeesta, jota kaukai-
nen ja hento valtiovalta ei kyennyt riittävässä määrin tarjoamaan etuvartiossa
eläneille alamaisilleen. Päinvastoin keskusvalta aiheutti usein omilla toimenpi-
teillään uhkakuvia, mutta ei pystynyt tarjoamaan niistä ulospääsyä. Tanskan-
vastaiselta rajalta rajarauhoja mainitaan jo keskiajalta lähtien. Aiemmin niitä
kutsuttiin ”talonpoikaisrauhoiksi”, mutta se on harhaanjohtava ja jopa väärä ter-
mi, sillä usein myös muutkin yhteiskuntaryhmät kuin talonpojat olivat hank-
keessa mukana turvatakseen omat intressinsä. Sen vuoksi oikeampi ilmaus on
”rajarauha” koko rajaseudun ja kaikki väestöryhmät kattavana. Rajarauhoilla
pyrittiin ensisijaisesti sodan ja sen mukanaan tuoman hävityksen ja kärsimyk-
sen loitolla pitämiseen. Rajan erottamat ihmiset sitoutuivat hyökkäyksistä pi-
dättäytymiseen tai niistä ennakolta varoittamiseen, jotta uhanalaiseen asemaan
joutunut rajaväestö ennättäisi paeta turvaan irtain omaisuus mukanaan. Turval-
lisuutta luotiin entisestään myös määräyksillä irtolaisista, rauhanrikkojista ja
rosvoista. Rajarauhoissa sitouduttiin nimittäin siihen, etteivät levottomat irto-
laisainekset saisi turvapaikkaa rajan toiselta puolelta ja siten mahdollisuutta
operoida sieltä käsin. Keskeinen kohta oli myös rajakaupan ja -liikenteen tur-
vaaminen. Rajan yli käydyt kauppakontaktit on eritoten nähty avaintekijänä,
joka loi naapurisovun.

Samaan aikaan kun rajarauhaperinne päättyi Ruotsin etelä- ja länsirajalla
1600-luvun lopulle tultaessa, menettelytapa jatkui elinvoimaisena Venäjän-vas-
taisella itärajalla. Tosin 1520-luvun alussa Ruotsin valtaistuimelle noussut Kus-
taa Vaasa näki rajarauhaperinteessä kielteisen piirteen, provinsialismin, jota hän
koetti kaikin tavoin kitkeä pois vahvistaakseen kruunun asemaa. Täytyy kuiten-
kin muistaa, että rajarauhat kävivät ajan oloon tarpeettomiksi nykyisen Etelä-
Ruotsin alueella. Vuoteen 1660 tultaessa Ruotsi sai itselleen merirajan, kun

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Martinez 1994, 9–11.
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Tanska oli tungettu Tanskansalmien taakse. Myös länsirajalla Ruotsin turvalli-
suusasemat olivat parantuneet huomattavasti vuonna 1645, kun se voitti Tans-
kalta kaksi norjalaista maakuntaa, Jämtlandin ja Härjedalenin.

Kustaa Vaasan seuraajat valtaistuimella joutuivat mukautumaan rajarauha-
perinteen olemassaoloon Venäjän-vastaisella itärajalla. Itärajan rajarauhatradi-
tiosta tuli olemaan suurta hyötyä Ruotsin keskusvallalle tulevien sotien aikana.
Huomattava osa itärajasta ja sitä ympäröineestä rajaseudusta saatiin pidettyä
konfliktien ulkopuolella rajarauhojen avulla. Keskusvallan intressien kannalta
paikalliset rauhanpyrkimykset olivat käyttökelpoisia eritoten silloin, kun sotaa
käytiin samaan aikaan usealla suunnalla. Kyse oli resurssien vapautumisesta,
sotatuhojen estämisestä omalla maaperällä ja mahdollisen hyökkäysuran tukki-
misesta.

Valtiovallan kontrolli rajarauhoista kasvoi 1520-luvulta lähtien. Neuvottelu-
tehtävät siirtyivät korkeille paikallisille viranomaisille. Venäjän puolella Mos-
kovan ote paikallisista erillisrauhoista lujittui Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan
aikana, mikä enteili jo Solovetskin luostarin mahtiaseman murtumista Luoteis-
Venäjällä. Provinsialismi sai tehdä tilaa sentralisoidulle yhteiskunnalle ja sen
kasvaneille intresseille ja tarpeille. Rajaseudun väestölle itselleen rajarauhat
olivat turvallisuuden tae kriisiaikoina sissi- ja sotajoukkoja ja niiden toimeen-
panemaa rosvoilua, hävitystä ja pakkoverotusta vastaan. Rajarauhat säilyttivät
asemansa rauhanomaisen vuorovaikutuksen keskeisenä peruspilarina koko
Ruotsin vallan ajan.

Itärajalla solmittujen rajarauhasopimusten kohdalla on perusteltua puhua
pitkäkestoisesta perinteestä – traditiosta. Ensimmäiset merkit rajarauhoista ovat
”vanhan vihan” 1570–1595 / 25-vuotisen Venäjän-sodan alkuvaiheesta. Siitä
alkaen rajarauhoja esiintyi jokaisen Ruotsin ja Venäjän välisen sodan aikana:
1610–1617, 1656–1658, 1700–1721, 1741–1743 ja 1788–1790. Todennäköi-
sesti rajarauhat olivat käytössä vielä Suomen sodan aikanakin 1808–1809, jol-
loin Suomi irrotettiin vanhasta emämaastaan Ruotsista ja liitettiin autonomisena
suuriruhtinaskuntana Venäjään. Alkoi ”pax russica” ja ”vanha koeteltu konsti”,
rajarauhainstituutio, kävi vuosisataisen palveluksensa jälkeen tarpeettomaksi.

Useimmiten rajarauhat kestivät. Esimerkiksi Kaarle X Kustaan Venäjän-so-
dan aikana Kainuu säästyi sotatoimilta luultavasti juuri rajarauhasopimuksen
ansiosta. Osatekijänä on nähtävä myös tehokkaat puolustustoimenpiteet. Toi-
saalta alue oli Moskovan kokonaistavoitteiden kannalta lähes yhdentekevä
suunta silloin. Sitä vastoin Luoteis-Venäjän poliittisen, sotilaallisen ja uskon-
nollisen keskuksen, Solovetskin luostarin, ja sen intressien kannalta länsi oli
erittäin tärkeä ilmansuunta turvallisuuspoliittisessa ja taloudellisessa mielessä.
Rajarauhasopimusten avulla Solovetski pyrki turvaamaan suolantuotantonsa ja
-myyntinsä, suuren maaomaisuutensa Vienanmeren piirissä ja myös luostari-
alueen itsensä.

Rajarauhan hoito käytännössä oli niin kutsuttujen ”sanomamiesten” varassa,
jotka kävivät säännöllisesti lyhyin väliajoin rajalla tai sen takaisissa rajakylissä
tapaamassa Venäjän Karjalan luottohenkilöitä. Näiden matkojen ensisijaisin ta-
voite oli saada rajarauha pidettyä voimassa, samalla kun nämä yhdysmiehet toi-
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mivat myös sotilaallisina tiedustelijoina pannen merkille rajan takana vallinneet
mielialat ja sieltä mahdollisesti uhanneet vaaratekijät. Sanomamiehet rekrytoi-
tuivat poikkeuksetta talollisväestöstä. He olivat suurperheiden jäseniä muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta, mikä mahdollisti yhden jäsenen, yleensä
isännän, täysipainoisen omistautumisen tehtävälle kotitaloustöiden siitä suu-
remmin kärsimättä. Toinen yhdistävä piirre sanomamiehissä on, että he asuivat
kotiseutunsa kantataloissa tai ainakin olivat niistä lähtöisin. Monessa tapauk-
sessa he kykenivät kartuttamaan kiinteätä omaisuuttaan huonosta ajasta (sota,
katovuodet) huolimatta. Heidän asemaansa pönkitti myös se, että heidän sukun-
sa olivat asettuneet itärajan tuntumaan useimmiten jo varhaisessa vaiheessa.
Paikallisyhteisön luottamustoimet (sanomamies, lautamies ja valtiopäivämies)
näyttävät selvästi keskittyneen juuri heidän talouksiinsa. Sosioekonomisessa
mielessä he olivat seutukuntansa arvovaltaisimpia miehiä, jotka ilmeisesti juuri
vakaalla ja arvostetulla asemallaan saattoivat neuvotella rajarauhasta ja vakuut-
taa vastapuolen rauhan horjumattomuudesta. Myös sanomamiesten omat int-
ressit (rajakauppa, turvallisuus) on huomioitava tarkasteltaessa heidän rekrytoi-
tumistaan tehtävään.

Hajanaisista lähteistä rekonstruoituna rajarauhasta sopimisen kuvio näyttäisi
noudattaneen yleensä seuraavaa kaavaa:

Sota tai uhka sen puhkeamisesta – Turvaton ilmapiiri laukaisee rajaseu-
dun asukkaiden keskinäiset kontaktit rajarauhan aikaansaamiseksi tra-
dition mukaan – Aloite esitetään viranomaisille, joko papistolle tai kruu-
nun virkamiehille – Alemmat viranomaiset tiedustelevat lupaa rajarau-
halle ylemmältään (Ruotsin puolella maaherralta, Venäjän puolella voi-
vodilta) ja tämä vastaavasti ylemmiltään (Ruotsin alueella kuninkaalli-
selta neuvostolta eli entiseltä valtaneuvostolta, suuren Pohjan sodan ai-
kana 1700–1721 puolustuskomissiolta tai suoraan kuninkaalta) – Lupa
rajarauhan solmimiselle – Rajarauhasta neuvottelemiseen valtuutetaan
molemmin puolin tunnettuja, luotettuja ja riittävän arvovaltaisia henki-
löitä – Rajarauhasopimus solmitaan neuvottelujen jälkeen juhlallisin
menoin ja vakuutuksin – Sopimustilan vallitessa sanomamiehet käyvät
joko rajalla tai vihollismaan puolella vakuuttamassa rauhantilan säily-
misestä. Sanomamiehet toimivat samalla myös tiedustelijoina, ettei toi-
nen osapuoli voisi menetellä vilpillisesti rajarauhasopimuksen rikkoen.

* * *

Pielisen Karjala muodosti Kainuun turvallisuuden kannalta epävarmuustekijän
niin 1600-luvun puolivälissä kuin 1700-luvun alussa. Kaarle X Kustaan Venä-
jän-sodan aikana ortodoksinen vähemmistö nousi kapinaan ja vannoi uskolli-
suudenvalan Moskovan suuriruhtinaalle protestina vajaat puolivuosisataa kestä-
neelle läntiselle hallinnolle, uskonnolliselle diskriminoinnille ja luterilaiselle
muuttovirralle. Ortodoksit olivat niukkana enemmistönä vielä 1630-luvun alus-
sa, kunnes vuoteen 1637 tultaessa voimasuhteet kääntyivät Pielisjärvellä luteri-
laisten tulomuuttajien hyväksi. Ortodoksit siirtyivät heidän altaan Venäjän eri
osiin, kuten Aunukseen, Vienanmeren piiriin sekä Moskovan ja Valdain alueille.
Suomen kenraalikuvernöörinä toiminut Per Brahe nuorempi oli tietoinen orto-
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doksien poismuutosta, joka kosketti häntä suoranaisesti. Hänellä oli läänitysta-
lonpoikinaan ortodokseja, jotka olivat hänelle veroa maksavia siinä missä lute-
rilaisetkin. Alueen ortodoksit olivat päinvastoin yleensä varakkaimmasta päästä
vanhoina vakiintuneina talonpoikina ja kauppamiehinä.

Epäonniseksi kääntynyt väestönnousu venäläisen hyökkääjän rinnalla kiih-
dytti poismuuttoa, karkulaisuutta, entisestään. Brahe ei jäänyt toimettomaksi,
vaan kirjoitti ongelmasta Kaarle X Kustaalle helmikuussa 1657 kuvaten seikka-
peräisesti karkulaisongelmaa. Brahe näki ainoana ratkaisuna rajojen työntämi-
sen kauemmas itään Syvärille, Äänisjärvelle, Vienanmerelle ja Kuolan niemi-
maalle. Hän tähtäsi turvavyöhykkeen luomiseen, jotta karkulaisuus Suomesta ja
Käkisalmen läänistä Venäjän puoleisille lähialueille saataisiin estettyä. Samalla
hän tähtäsi mahtavan Solovetskin luostarin haltuunottoon ja ennen kaikkea
Länsi-Euroopan ja Venäjän pohjoisen kauppatien kontrollointiin. Brahen esi-
tykset siirtyivät Ruotsin virallisiksi aluevaatimuksiksi rauhanneuvotteluissa.
Kardisin rauhansopimus 1661 ei kuitenkaan tuonut muutoksia rajaan. Voi vain
arvailla, miten paljon Brahen läänitys olisi laajentunut itään päin, jos rajatavoit-
teissa olisi onnistuttu. Kardisin rauhansopimuksen nimenomaisen määräyksen
mukaisesti kaikki 1617–1661 välisenä aikana karanneet saivat jäädä Venäjälle.
Vuoteen 1696 tultaessa ortodoksien määrä Pielisjärvellä vähentyi entisestään,
jopa suorastaan dramaattisesti. Mainittuna vuonna heitä oli enää seitsemän ta-
loutta koko suurpitäjässä. Luterilainen tulomuutto peitti kuitenkin pois-
muutosta aiheutuneet menetykset. Oli tapahtunut ”etninen puhdistautuminen
Ruotsin työnnössä ja Venäjän imussa”.5

Suuren Pohjan sodan aikana Pielisjärvi oli toistamiseen epävarma suunta
Kainuun turvallisuuden kannalta. Vuoden 1685 alussa alkanut veronvuokraus-
kausi herätti voimakasta tyytymättömyyttä Pielisen Karjalassa huipentuen vuo-
denvaihteen 1696–1697 kuohunnaksi, ”nälkäkapinaksi”. Noin kymmenen
vuotta myöhemmin asetelma oli yhä sama. Veronvuokraajasta, Simon Aff-
leckista, kansantarinoiden ”Simo Hurtasta” tai ”Aplekista”, haluttiin päästä
eroon keinolla millä hyvänsä. Sellaiseksi valittiin tammikuussa 1708 raja-
rauhan rikkominen. Rajarauha oli todennäköisesti Affleckin itsensä solmima.
Sen vallitessa Affleck kävi rajakauppaa ja pystyi perimään saatavansa vuokra-
talonpojiltaan olojen säilyessä vakaina vuokra-alueella. Rikkomalla rajarauhan
Pielisen talonpojat pyrkivät houkuttelemaan venäläiset kostoretkelle Lieksaan
ja siellä olleeseen hovileiriin. Sillä kertaa venäläiset eivät kuitenkaan tulleet
Lieksaan. Pielisjärveläiset tekivät uuden hävitys- ja ryöstöretken tammikuussa
1709 vetäen mukaansa myös Kainuun rajaseudun rauhaa pahoin ravistelleeseen
tapahtumasarjaan. Maaliskuussa 1712 rajarauha rikkoutui täysin lyhyen, mutta
sitäkin dramaattisemman, ”sarkasodan” seurauksena. Sen muodollisena syynä
oli neljälle rajan takaa tulleelle kauppiaalle tehty takavarikko, jossa he menetti-

○ ○ ○ ○ ○ ○

5 Olisi väärin kutsua Käkisalmen läänin ortodoksien pakoa ’etniseksi puhdistukseksi’, sillä
päinvastoin Ruotsin viranomaiset koettivat kaikin tavoin (pakolla, kielloilla ja rangaistuk-
silla) pitää kiinni karjalaisista talonpojistaan. Tosin Kaarle X Kustaan Venäjän-sodan alussa
hyökkääjän rinnalle menneet ortodoksit julistettiin henkipatoiksi. Lappalainen 1972, 153.
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vät 3 000 kyynärää (n. 1 800 m) tai 4 300 (n. 2 600 m) sarkaa. Kostoksi siitä ve-
näläinen sotilasosasto hävitti ja ryösti pahoin Kajaanin kaupunkia sekä Palta-
mon ja Sotkamon pitäjiä. Helmikuuhun 1713 tultaessa rajarauha pystytettiin
uudelleen Kajaanin läänin ja Venäjän Karjalan välillä intressien (rajakauppa,
turvallisuusnäkökohdat) vaadittua sitä voimakkaasti molemmin puolin. Siinä
kontekstissa on nähtävä myös Hilippa Simonpojan salaperäinen saapuminen
keskelle sarkasodan tutkintaa ja sitä seurannut karkaaminen vankeudesta ou-
doissa olosuhteissa. ”Sarkasodasta” muodostui joka tapauksessa käsite. Venä-
jänkarjalaiset uhkailivat vielä vuosikymmenien päästä Kainuun asukkaita ”uu-
della sarkasodalla” suhteiden kärjistyttyä ajoittain avoimen konfliktin partaalle.

* * *

Kauppa tasoitti vastakohtaisuuksia itärajalla. Sitä reunustanut rajaseutu oli osa
”kaupan suurta kuviota”, osa Venäjän ja Länsi-Euroopan välistä pohjoista kaup-
paa. Pohjoinen kauppaväylä oli avautunut vuonna 1553 englantilaisen löytöret-
keilijän Richard Chancellorin harhauduttua myrskyssä Vienajoen suulle Vie-
nanmerellä, kun hän oli matkalla kohti idän rikkauksia. Koillisväylä ei löytynyt
sillä kertaa, mutta englantilais-venäläiset kauppakontaktit kuitenkin avattiin
Pohjoisen Jäämeren ja Vienanmeren välityksellä. Merivallat Englanti ja Hollan-
ti tarvitsivat kipeästi venäläisiä tuotteita muun muassa laivanvarustelutarpeisiin-
sa. Pohjoisen turkiksilla oli myös huomattava kysyntä ja venäläiskauppiaat
hankkivat niitä Ruotsia myöten Länsi-Euroopan tarpeisiin. Samalla he myivät
niin omia kuin länsimaisten kauppiaiden tuomia tuotteita, muun muassa kan-
kaita. Ruotsi ei seurannut toimettomana sivusta. Sillä oli käytettävänään kaksi
keinoa: joko ekspansio, työntyä kauas itään ja pohjoiseen kontrolloidakseen
pohjoista kauppaa ja sen liikenneväyliä, tai koettaa houkutella venäläiset ja län-
simaiset kauppiaat Ruotsin hallussa olleisiin Itämeren satamiin kauppapoliitti-
sia keinoja käyttämällä.

Itäraja oli 1600-luvulla enemmänkin vyöhykkeenomainen raja-alue kuin ek-
sakti, kontrolloitu ja periaatteessa ylittämätön rajalinja. Ihmisten ja tavaroiden
liikkuminen oli käytännössä vapaata. Vapaa liike johti kuitenkin maakaupan,
maaseudulla käydyn kaupan, suureen kasvuun. Se oli ollut laissa ja asetuksissa
kiellettyä jo vanhastaan, mutta täysin toimivat keinot sitä vastaan puuttuivat.
Yksi tapa oli koettaa vetää kauppa, rajakauppa ja siihen kytkeytynyt maakaup-
pa, markkinoille ja kaupunkeihin. Venäläiskauppa keskitettiin vuonna 1645
Oulun kaupungin monopoliksi, kunnes se vapautettiin vuonna 1661 Kardisin
rauhansopimuksen mukaisesti. Maakaupan kasvu ja väärinkäytökset johtivat
kuitenkin pian (1664) siihen, että venäläiskauppa keskitettiin uudelleen Pohjan-
lahden perukan taloudelliseen voimakeskukseen Ouluun ja sen venäläismarkki-
noille. On pantava kuitenkin merkille, että venäläiskauppiaat saivat yhä kulkea
Kajaanin kautta. Brahe oli perustanut sen vuonna 1651 suurläänityksensä hal-
linnolliseksi ja puolustukselliseksi keskukseksi. Siellä oli myös kuulut ja suuret
markkinat, joiden vakinaista kävijäkuntaa rajan takaa tulleet venäläiskauppiaat,
niin karjalaiset kuin ’oikeat’ kansallisuudeltaan venäläiset, olivat.
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Kajaani sijaitsi Käkisalmen pohjoisesta läänistä ja Venäjän Karjalasta tullei-
den tärkeiden kulkureittien varrella. Se valvoi liikennettä, mutta ennen kaikkea
se veti puoleensa ympäristön asukkaita kaksine markkinoineen. Kävijöitä oli
muun muassa Braheasta, Kemistä, Nevanlinnasta, Sortavalasta, Torniosta, Tu-
rusta ja Venäjältä. Länsimaiset tavarat olivat kulkeutuneet ensin englantilaisten
ja hollantilaisten alusten mukana Arkangelin kautta vuoden jäättömään sata-
maan, edelleen Vienan Kemiin ja sitten Kajaaniin joko Vienan tai Aunuksen
pohjoisosan kautta. Pääosa tavaroista kulki luultavasti eteenpäin Pohjanlahden
ympäristöön. Pahaksi onnekseen Kajaani sijaitsi Oulun kauppa-alueen taka-
maalla niin, että se joutui koko ajan elämään vauraiden oululaisten porvareiden
varjossa. Kajaanin kaupankäynnin kulta-aikaa oli juuri 1600-luku. Pikkukau-
pungin alamäki alkoi vuodesta 1716, kun se tuhoutui sodassa. Siihen vaikutti
osaltaan myös kaupan valtavirrasta syrjään jääminen. Pietarin kaupungin perus-
tamisen myötä idän ja lännen välinen kauppa siirtyi Arkangelista ja Vienanme-
reltä Itämerelle – siis sinne, minne ruotsalaisetkin olivat toivoneet Länsi-Euroo-
pan ja Venäjän kaupan siirtyvän 1600-luvulla.

Brahe perusti vuonna 1652 Brahean kaupungin Lieksanjoen suulle. Hänen
ilmeisenä haaveenaan oli, että sen markkinat vetäisivät puoleensa venäläis-
kauppiaita ja heidän tuotteitaan. Rajamarkkinat olivat hänen isoisänsä Per
Brahe vanhemman (1520–1590) idea rajakaupan ja maakaupan kanavoimiseksi
laillisiin uomiin ja toisaalta hyödyttämään läänityksen haltijaa itseään vauraan
porvariston ja tullitulojen muodossa. Brahean markkinoista ei näytä kuitenkaan
tulleen mitään olosuhteiden ja Brahen suunnitelmien muututtua. Brahean por-
varisto toimi sitä vastoin hyvin aktiivisesti ja menestyksekkäästi niin kotiseu-
dullaan kuin ympäristön kauppapaikoissa. Läänitysajan päätyttyä Brahean kau-
punki sai mennä monen muun nuoren pikkukaupungin tavoin. Se ei enää sopi-
nut suurempien kuvioihin mukaan, etenkin kun läänitys oli lakkautettu ja sen
mahtava haltija Per Brahe nuorempi kuollut.

Vuonna 1680 venäläiskauppa vapautettiin koko Ruotsin valtakunnassa liki
kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen osana Kaarle XI:n Venäjän suuntaan
harjoittamaa rauhanomaista ulkopolitiikkaa.

Kaupankäynti oli tärkeä elinkeino kummallakin puolella rajaa raja- ja maa-
kaupan muodossa. Se muodosti niin toimeentulon kuin veronmaksukyvyn pe-
rustan. Siksi laittomia kauppakontakteja siedettiin ja katsottiin läpi sormien.
Käkisalmen pohjoisessa läänissä maakauppa eli vanhastaan voimakkaana, kun-
nes se vapautettiin vuonna 1684. Kyse ei ollut ’käsien nostamisesta pystyyn’,
vaan selvästi kruunun intressit tarkoin huomioon ottaneesta päätöksestä. Kruu-
nulle ja sen kasvaneille tarpeille oli tavoiteltavaa, että talonpoika olisi toimeen-
tuleva ja ennen kaikkea veronmaksukykyinen. Sitä myös Per Brahe nuorempi
oli tavoitellut. Olkoonkin, että todellisuus ja merkantilistiset vaatimukset
lakeineen ja plakaatteineen olivat ristiriidassa keskenään.

Maakauppakieltoa rikottiin yleisesti ja laajalti. Siltä osin voi yhtyä maantie-
teen puolella tehtyihin päätelmiin rajaseuduista. Maantieteilijät näkevät keskei-
senä rajaseutumiljöössä vaikuttavana tekijänä toiseuden (otherness), joka tulee
erikoislaatuisen ympäristön asukkailleen mukanaan tuomasta tietoisuudesta.
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Rajaseutulaiset tarkastelevat itseään toisenlaisina kuin sisämaassa olevat. Kau-
kainen sijainti sydänmailta ja ulkomaalaisten kanssa ylläpidetty vuorovaikutus
’laimentavat’ kansallistunnetta rajaseutulaisten keskuudessa. Heille on moraali-
sesti ja kulttuurisesti hyväksyttävää rikkoa kauppaa ja myös muita osa-alueita
koskevia säädöksiä, jotka häiritsevät rajan yli tapahtunutta ”luonnonjärjestyk-
seen” perustuvaa vuorovaikutusta. Heillä on ’omat lait’, populaari oikeutus,
menetellä sopivaksi katsomallaan tavalla. Oma järjestys on vastaveto heille
sopimattomille, epärealistisille määräyksille. He katsovat, etteivät vallanpitäjät
ota riittävässä määrin huomioon harvaanasuttujen ja kaukaisten rajaseutujen
tuntoja ja intressejä.6 Rajaseutumiljöön eristäytyneisyydestä (separateness)
keskusalueisiin nähden seuraa, että monet kauppiaat ajattelevat itseään enem-
mänkin omavaraisina, itsenäisinä ja itseään ohjaavina rajaseutuyhteisön jäseni-
nä kuin ’tavallisina asukkaina’, joiden käyttäytymisen pitäisi tiukasti noudattaa
kansallisia normeja. Juuri taloudellisen itsenäisyyden tunteesta seuraa tapa
kiertää lakeja, joista he eivät pidä.7 Rajaseutu tarjoaa asukkailleen mahdolli-
suuksia, joita sisämaan asukkailla ei ole. He elävät kaksi kansallisessa miljöössä
nauttien muun muassa siitä edusta, että heillä on pääsy vieraaseen talouteen
kaupan muodossa.8

Rajaseutujen ihmiset ovat olleet ja tulevat olemaan monella tapaa liikkeessä.
Niin oli myös Kainuun ja Pielisen Karjalan sekä Venäjän Karjalan asukkaiden
välillä Ruotsin suurvalta-ajalla.

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 Martinez 1994, 12–13.
7 Martinez 1994, 13–14.
8 Martinez 1994, 14.
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   Lyhenteet

AB Allmogens besvär
AKH Asiakirjoja Karjalan historiasta
ARMB Alla Riksdagars och Mötens Besluth [...]
ARSSL Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum

Gothoburgensis
arviol. arvioluettelo
BH Bibliotheca Historica
BHL Bibliotheca Historica Lundensis
Brahesaml. Brahesamlingen
Def.kom. Defensionskommissionen
Div. handl. Diverse handlingar
d km daler kopparmynt
d sm daler silvermynt
EA Enskilda arkiv
EFSR Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Ryssland

under  1600-talet
Fhk Finska handritade kartor
GFK Grev- och friherreskap, Kajana
Gränsk. Gränskommissionen
HAik Historiallinen Aikakauskirja
HArk Historiallinen Arkisto
hk. henkikirja
HT Historisk Tidskrift
HTF Historisk Tidskrift för Finland
HTutk Historiallisia Tutkimuksia
Ilom. Ilomantsi
JoMA Joensuun maakunta-arkisto
KA Kansallisarkisto
Kaj. Kajaani(n)
Kakoll Kammarkollegii arkiv
KauK Kauppakaari
kesämarkk. kesämarkkinat
KFÅ Karolinska Förbundets Årsbok
kihlak.kär. kihlakunnankäräjät
kirjekons. kirjekonsepti
Kit. Kitee
kk. kesäkäräjät
KKS Karjalan kielen sanakirja
kymm.l. kymmenysluettelo
KM Kuninkaallinen Majesteetti
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KM:t Kungliga Majestät
konv. konventti
KrA Krigsarkivet
KrML 1442 Kristoferin maanlaki 1442
ksk. kesä- ja syyskäräjät
kuoll. kuolleet [ja haudatut]
kylvöl. kylvöluettelo
kymm.l. kymmenysluettelo
kär. käräjät
KärK Käräjäkaari
Landsh. Landshövdingen
Lip. Liperi
LSF ÖL Landshövdingarnas skrivelser Finland, Österbottens län
lyh.l. lyhennysluettelo
ME-HIG Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid

Göteborgs universitet
MEKL Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki
mf. mikrofilmi
mk. maakirja
Nmes Nurmes
OIK I Otšerki istorii Karelii I
OMA Oulun maakunta-arkisto
Per Brahe d. y. Per Brahe den yngre
Piel. Pielisjärvi
pit. pitäjä(n)
Pmo Paltamo
PRF Privilegier resolutioner och förordningar för Sveriges

städer
Pälkj. Pälkjärvi
RA Riksarkivet
RauK Rauhavalan kaari
Reg.jälj. Registratuurajäljennös
rk. rippikirja
RO raastuvanoikeus
RŠ�O Russko-švedskie  �konomi�eskie otnošenija v XVII veke
Rydboholmssaml. Rydboholmssamlingen
Räk. Räkenskaper
SAOB Ordbok över svenska språket. Utgiven av Svenska

Akademien
satol. satoluettelo
savul. savuluettelo
SBL Svenskt biografiskt lexikon
SCH Studia Carelica Humanistica
SDR Strödda domböcker och rättegångshandlingar
SHJ Studia Historica Jyväskyläensia
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sk. syyskäräjät
SKBS Samling Utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar etc.

Angående Sweriges Rikes Commerce, Politie och
Oeconomie Uti Gemen, [...]

SKHST Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia
SKLH Suomen kaupunkilaitoksen historia
Skoklostersaml.
Avd. II Skoklostersamlingen Avdelning II
SKS:n Toim. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
Smo Sotkamo
SMYA Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja
SRP Svenska riksrådets protokoll
SSLF Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
SSS Suomen Sukututkimusseura
StA Kaj. Städernas Acta, Kajana
ST Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit

hörande handlingar [...]
Suoj. Suojärvi
Sv(F)–R Sverige(-Finland)–Ryssland
talvimarkk. talvimarkkinat
THArk Turun Historiallinen Arkisto
tk. talvikäräjät
tkk. talvi- ja kesäkäräjät
tullik. tullikirja
tullil. tulliluettelo
Tutk.kär. Tutkintakäräjät
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PAINAMATTOMAT
LÄHTEET
Kun lähteestä on käytetty yksinomaan mikro-
jäljennettä, siitä on merkintä (mf.).

Ruotsin valtionarkisto

(Riksarkivet [RA]), Tukholma

Allmogens besvär (AB)
Karelen (mf.).
Österbotten 4 (mf.).

Brahesamlingen (Brahesaml.)
 vol. 1, 3, 25 (mf.).

Defensionskommissionen (Def.kom.)
Landshövdingen i Österbotten till KM:t
(Landsh. i Österbotten t. KM:t) vol. 92,
102.
Landshövdingen i Österbotten till Defen-
sionskommissionen (Landsh. i Österbotten
t. Def.kom.) vol. 185.

Enskilda arkiv (EA)
Per Brahe den yngre (P. Brahe d. y., mf.).

Grev- och friherreskap, Kajana (GFK)
Diverse handlingar 1650–1657 (Div.
handl., mf.).
Räkenskaper 1653, 1661, 1662, 1666,
1671, 1672, 1677, 1678 ja 1680 (Räk.,
mf.).

Gränskommissionen, Sverige(-Finland)–
Ryssland (Gränsk., Sv(F)–R)

Strödda kartor.
Kammarkollegii arkiv (Kakoll)

Ankomna brev 1684, Ingermanland (mf.).
Landshövdingarnas skrivelser Finland, Öster-
bottens län (LSF ÖL)

vol. 1–4 ja vol. 6–9 (mf.).
Muscovitica

Gränskommissionen i Kexholms Län
1652–1653 (mf.).

Rydboholmssamlingen (Rydboholmssaml.)
vol. 3½, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16 ja 17
(mf.).

Skoklostersamlingen Avdelning II (Sko-
klostersaml. Avd. II)
vol. 12, 13, 17, 26, 33, 34, 35, 40, 41, 42 ja
43 (mf.).

Skrivelser till Konungen
Karl XII: Carl Armfelt 1715–1718 vol. 3.

Strödda domböcker och rättegångshandlingar
(SDR)
vol. 5 (mf.).

Städernas Acta (StA)
Kajana (Kaj., mf.).

Ruotsin sota-arkisto

(Krigsarkivet [KrA]), Tukholma

Finska handritade kartor (Fhk), Uhleåborgs
län, Kajana härad

”Geographisch afrijtning öfwer Caijane
Sochn [...] aftagit wthj Julij och Augusti
Månader 1650 af Claess Claesson” (154:2).

Kansallisarkisto (KA), Helsinki

Karttakokoelma
”Geographisch afrijtningh öfwer Caijane-
borgz Lähn [...] Anno 1650 af Claess
Claesson” (MH 107).
”Geographisk Charta öfver Paldamo Sochn
i Cajana Lähn [...] År 1746 Jon. Cajano”
(MH 123:2).
”Geographisk Charta öfver Uhleå Träsk i
Cajana Lähn [...] år 1746 af Jon. Cajano”
(MH 123:3).
”Geographisk Charta öfver Nedra delen af
Såtkamo Sochn i Cajana Lähn [...] år 1746
Dan. Jac. Gadolin” (MH 125).
”Geographisk Charta öfver öfra delen af
Såtkamo Sochn [...] åhr 1746 af Dan. Jac.
Gadolin” (MH 126).
”Kajana Härad enligt Anmärkningar under
en resa år 1814 af H. Deutsch” (MH 156).
”Charta på Communications anledningen
öfver jordryggen emellan Sotkamo och
Pielisjärvi Socknar jämte updämnings
Profil [...] 1823” (RkV 6d).
Paikalliskartta 56.

Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomio-
kirjat
Kajaanin vapaaherrakunnan tuomiokunta
1651–1659, 1674–1676 ja 1678–1680. tt1–
2 (mf.).
Karjalan tuomiokunta 1759 ja 1772. Karja-
la KOa28 ja KOa41 (mf.).
Käkisalmen läänin tuomiokunta 1657,
1660–1663, 1665–1675, 1682–1708 ja
1722–1730. gg1–26 ja gg28–35 (mf.).
Pien-Savon tuomiokunta 1692. oo7 (mf.).
Pohjois-Pohjanmaan tuomiokunta 1681–
1712, 1717 ja 1719–1730. rr18–60 (mf.).

Läänintiliasiakirjat
Pohjanmaa: 9138, 9158, 9160, 9161, 9163,
9176, 9249a, 9252a, 9256 ja 9262 (mf.).
Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa: 9681,
9741, 9744, 9751, 9758, 9762, 9766, 9782
ja 9790 (mf.).

Nymanssonin kertomus
Hyrynsalmen ja Sotkamon aluetta kuvaava
liitekartta (10)
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Nystad, Raumo, Uleåborg, Kajana och
Riksgränsen vid Uleåborgs Höfdingedöme
(12).

Raastuvanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat
Brahean raastuvanoikeus 1668–1669,
1671–1672, 1674–1675 ja 1679. c1
(Brahea RO, mf.).
Kajaanin raastuvanoikeus 1659, 1662–
1663, 1666–1675, 1678–1682, 1686–1706,
1708–1710 ja 1722–1730. i1–2 (Kaj. RO,
mf.).
Oulun raastuvanoikeus 1661. u4 (Oulu RO,
mf.).

Registratuurajäljennökset (Reg.jälj.)
1649–1650, 1654–1657, 1661–1662, 1660,
1664, 1667–1668, 1671–1672, 1680, 1682,
1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690
ja 1693.

Sekalaisia jäljennöksiä (I:1:a).
Suomen ja Venäjän rajaa koskevia asiakirjoja

Raja-asiakirjat (IIIAc1).
Suomen Sukututkimusseuran historiakirja-

jäljennökset
Pielisjärvi, kuolleet 1689–1810 (SSS Piel.
kuoll., mf.).

Tuomiokirjakortisto
Pohjois-Pohjanmaa (Tuokko 197).

Joensuun maakunta-arkisto

(JoMA)

Karjalan karttakokoelma.

Oulun maakunta-arkisto (OMA),

Oulu

Kajaanin kaupunki, raastuvanoikeus ja maist-
raatti

Kajaanin linnaa koskevia asiakirjoja 1728–
1758 (IHa:3).

Kajaanin tuomiokunta
Sotkamon pitäjän tuomiokirjat 1745–1749
(Kajaani 72).

Sotkamon seurakunta
Kuolleet ja haudatut 1729–1748 (mf.).

Lieksan ev.lut. seurakunnan

kirkkoherranvirasto

Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1743–1835
(IICa:1)
Valtion viranomaisten kirjeet 1758–1854
(IIEc:1).

PAINETUT LÄHTEET

Asiakirjajulkaisut

ARMB: Alla Riksdagars och Mötens Besluth
samt Afföreningar (Regements-Former,
Försäkringar och Bevillningar) som på
allmenna Riksdagar och Möten (ifrån år
1521 intil 1727 giorde) stadgade och
bewiljade är; med the för hwart och ett
stånd utfardade allmenna Resolutioner af
And. Anton Stiernman. Stockholm 1728.

AKH I (1987): Asiakirjoja Karjalan historiasta
1500- ja 1600-luvuilta. Toim. Irina
Tšernjakova, Gennadi Kovalenko ja Veijo
Saloheimo. Joensuu 1987.

AKH II (1991): Asiakirjoja Karjalan historias-
ta 1500- ja 1600-luvuilta II. Käkisalmen
läänin maakirja vuodelta 1637. Toim. Kim-
mo Katajala ja Sari Hirvonen. Joensuu
1991.

EFSR: Ekonomiska förbindelser mellan Sveri-
ge och Ryssland under 1600-talet. Doku-
ment ur svenska arkiv. Redaktions-
kollegium A. Attman, W. M. Carlgren, F. I.
Dolgich, G. Jarring, Å. Kromnow, A. L.
Narotjnitskij, S. L. Tichvinskij, L. V.
Tjerepnin. Kungl. Svenska Vitterhets-,
Historie- och Antikvitetsakademien, Svens-
ka Riksarkivet, Sovjetiska Vetenskaps-
akademien/Institutet för SSSR:s Historia,
Arkivöverstyrelsen vid Sovjetunionens
Ministerråd. Stockholm 1978.

Grotenfelt 1912: Suomenkielisiä historiallisia
asiakirjoja Ruotsin vallan ajalta (vuosilta
1548–1809). Julkaissut Kustavi Grotenfelt.
Acta Historica Fennica (ab anno
MDXLVIII usque annum MDCCCIX).
Helsinki.

Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelis-
toa vastaan v. 1555–1556. Todistuskappa-
leita Suomen historiaan V. Helsinki 1894.

Karelija v XVII veke: Karelija v XVII veke.
Sbornik dokumentov. Toim. R. B. Müller ja
A. I. Andrejev. Petrozavodsk 1948.

Koskinen 1865: Koskinen, Yrjö, Lähteitä ison
vihan historiaan. Handlingar till upp-
lysande af Finlands öden under det Stora
nordiska kriget. I. Helsinki.

Kreüger 1950: Kreüger, Sten, Ett intermezzo
vid ryska gränsen år 1709. Några akt-
stycken rörande en bruten bondefred. –
KFÅ 1950, 73–84. Stockholm.

KrML 1442 [...] Ulkuniemi 1978: Kuningas
Kristoferin maanlaki 1442. Muinaisruot-
sista suomentanut Martti Ulkuniemi.
SKS:n Toim. 340. Vaasa.

Krutmejer 1806: Svea Rikes Drotset Grefve
Per Brahes Tänkebok, efter dess i
Skoklosters Bibliotek förvarade originala
handskrift, genom Hans Exellens En af
Rikets Herrar, Herr grefve M. Brahes
föranstaltande, utgifven af D. Krutmejer.
Stockholm.

MEKL [...] Holmbäck–Wessén 1966: Magnus
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Erikssons stadslag. I nusvensk tolkning av
Åke Holmbäck och Elias Wessen.
Rättshistoriskt bibliotek. Skrifter utgivna
av Institutet för rättshistorisk forskning.
Grundat av Gustav och Carin Olin. Serien I.
Sjunde bandet. Lund.

Murman 1865: Murman,  J. W., Anteckningar
och Handlingar till upplysning i Norra
Österbottens Historia. – Suomi. Kirjoituk-
sia isän-maallisista aineista. Toim. Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura. Toinen Jakso, 3
osa. Helsinki.

Nordmann 1894: Nordmann, Petrus,
Berättelse öfver Per Brahes resa i Finland
sommaren 1639. – SSLF XXVIII. Förhan-
dlingar och Uppsatser 8. 1893–1894, 274–
282. Helsingfors.

Nyberg 1986: Stefan Löfvings dagbok 1689–
1720. Förord och bearbetning Folke Ny-
berg. Borgå.

PRF IV–V: Privilegier resolutioner och
förordningar för Sveriges städer.
Fjärde delen (1592–1611). Utgiven af Fol-
ke Lindberg och Folke Sleman. Stads-
historiska institutet: Stockholm 1946.
Femte delen (1611–1620). Utgiven av Fol-
ke Sleman. Stadshistoriska institutet:
Stockholm 1964.

RŠ�O: Russko-švedskie  �konomi�eskie
otnošenija v XVII veke. Sbornik
dokumentov. Moskva–Leningrad 1960.

Saloheimo 1999: Inkerinmaalta ja Käkisalmen
läänistä paenneita vuosina 1618–1655.
Toim. Veijo Saloheimo. Historian tutki-
muksia 19. Joensuu.

Schybergson 1889: Schybergson, M. G.,
Konventen i grefve Per Brahes finska
förläningar. – SSLF XIII. Förhandlingar
och Uppsatser 4. 1888–1889, 29–54. Hel-
singfors.

SKBS I–V: Samling Utaf Kongl. Bref, Stadgar
och Förordningar etc. Angående Sweriges
Rikes Commerce, Politie och Oeconomie
Uti Gemen, Ifrån Åhr 1523 in til
närwarande tid. Uppå Hans Kongl. Maj:ts
Nådigsta Befallning Giord af And. Anton
von Stiernman.
Första Del (1523–1632). Stockholm 1747.
Andra Del (1633–1659). Stockholm 1750.
Tridie Del (1660–1672). Stockholm 1753.
Fierde Del (1673–1688). Stockholm 1760.
Femte Del (1689–1707). Stockholm 1766.

Smo rk. 1683–1697 [...] Vaarnanen 1991:
Vaarnanen, Jukka, Sotkamon seurakunnan
rippikirja 1683–1697. Oulun Suku-
tutkimusseuran julkaisuja 11. Oulu.

Smo rk. 1698–(1711) [...] Vaarnanen 1991:
Vaarnanen, Jukka, Sotkamon seurakunnan
rippikirja 1698–(1711). Oulun Sukututki-
musseuran julkaisuja 12. Oulu.

Smo rk. 1728–1734 [...] Vaarnanen 1992:
Vaarnanen, Jukka, Sotkamon seurakunnan
rippikirja 1728–1734. Oulun Sukututki-
musseuran julkaisuja 15. Oulu.

Snellman 1897: Snellman, A. H., Maaherra R.
V. v. Essenin kirjeitä Kajaanin voutikunnan

virkamiehille 1720-luvulta. – HArk XV,
164–172. Helsinki.

SRP XIII (1649): Protocoll öfver con-
ferenc(erne) mädh rysche Gesanterne 1649.
– SRP XIII (1649), 462–512. Stockholm
1912.

ST V:2: Sverges traktater med främmande
magter jemte andra dit hörande handlingar
utgifne af O. S. Rydberg. Femte delen: II
(1609–1630). Stockholm 1891.

Suomi 1841 [...] 1843: Fredsfördrag, Gräns-
etraktater och Råbref. – Suomi. Tidskrift i
fosterländska ämnen.
Fridzfördragh emillan Sverige och
Rydzlandh, oprättat the 10 Maij åhr 1595
vidh Narfve Åå opå then Jvangorodz side,
vid Teusina. – Suomi 1841:V, 48–66. Hel-
singfors 1841.
Ewig Fredzfördragh, Emillan Swerige och
Ryssland. Oprättadh vppå Tractatz-Orten
Kardis den 21 Dagh vthi Junij månadt åhr
1661. – Suomi 1843:II, 85–117. Helsing-
fors 1843.
Fredsfördraget i Nystad, af d. 30 Aug.
1721. – Suomi 1843:III, 168–188. Helsing-
fors 1843.
Fredsfördrag emellan Sverige och Ryssland
i Åbo d. 7 Aug. 1743. – Suomi 1843:IV,
223–242. Helsingfors 1843.

Tigerstedt 1849–1850: Handlingar rörande
Finlands historia kring medlet af 17:de
århundradet, i akademiska disputationer
utgifne af Karl Tigerstedt. Helsingfors.

Tigerstedt 1869: Tigerstedt, K. K., Tvenne
skrifvelser rörande fredsunderhandlingarne
med Ryssland under Karl X Gustaf. –
Puffens kalender, med benägna bidrag
utgifven af N. H. Pinello. 1870, 126–139.
Åbo.

Tigerstedt 1880: Tigerstedt, K. K., Ur Per
Brahes brefvexling. Bref från och till Per
Brahe. I. Helsingfors.

Tigerstedt 1888: Tigerstedt, K. K., Ur Per
Brahes brefvexling. Bref från och till Per
Brahe. II. Åbo.

Waaranen 1864: Handlingar upplysande
Finlands historia under Karl IX:s tid utgifna
af D:r Johan E. Waaranen Docent i
historien, II (1603–1608). – Samling af
urkunder rörande Finlands historia. Andra
Delen. Helsingfors.

Waaranen 1874: Handlingar upplysande
Finlands historia under Gustaf II Adolfs tid
samlade af D:r Johan E. Waaranen. I (1611–
1614). – Samling af urkunder rörande
Finlands historia. Fjerde Delen. Helsing-
fors.

Wasastjerna 1886: Wasastjerna, Viktor, Hand-
lingar rörande förhållandena vid Finlands
östra gräns 1788–90. – HArk IX, 78–88.
Helsinki.

Westrin 1903: Westrin, Th., Ett bref från
postmästaren i Kajana Johan Ullwijk, dat.
15 april 1712. – SSLF LVI. Förhandlingar
och uppsatser. 16. 1902, 196–197. Helsing-
fors.
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Matrikkelit ja sukukirjat

Bergholm 1901: Bergholm, Axel, Sukukirja.
Suomen aatelittomia sukuja. I osa. Helsin-
ki.

Cederberg 1927: Cederberg, A. R., Affleck,
Simo. – Kansallinen elämäkerrasto I, 28–
30. Toimitus: Kaarlo Blomstedt, Kustavi
Grotenfelt, J. W. Ruuth etc. Porvoo.

Kankaanpää 1998: Kankaapää, Matti J., Jun-
tusten suku I. 1500–1700 -luvuilla synty-
neet. Jyväskylä.

Lewenhaupt 1921: Lewenhaupt, Adam, Karl
XII:s officerare. Biografiska anteckningar.
Första delen, A–K. P. A. Norstedt & Söners
Förlag: Stockholm.

Losman 1994: Losman, Arne, I grevarnas tid.
En Brahe-historia genom 400 år.
Skokloster-studier utgivna av Skoklosters
slott nr 27. Uddevalla.

Manninen 1981: Manninen, Ohto, Kajaanin
asukkaat 1651–1750. Suomen Suku-
tutkimusseuran julkaisuja 33. Helsinki.

Piilahti 1999: Piilahti, Kari-Matti, Parviaisten
suku 1. Kaksi uskontoa, monta maakuntaa
– Parviaisten vaiheita 1500-luvulta 1700-
luvun alkupuolelle. Otava: Hamina.

Pokela 1991: Pokela, Esa, Sukuselvitys Eskil
Piiran jälkeläisistä. II osa. Moniste.

Pulli 1994: Pulli, Heljä, Kähkösten juuria.
Kähkösiä 1500- ja 1600-luvun Suomessa.
Julkaisija Kähkösten sukuseura. Painatus-
keskus Oy (paikkakunta puuttuu).

SBL V: Svenskt biografiskt lexikon. Femte
bandet: Blom–Brannius. Redaktions-
kommitté: J. A. Almquist, Erik Naumann,
H. Schück, L. Stavenow. Redaktör: Bertil
Boëthius. Stockholm 1925.

Svenska porträttarkiv: Index över Svenska
porträtt 1500–1850 i Svenska porträtt-
arkivets samlingar. Band II. På uppdrag av
stiftelsens arbetsutskott och Nationalmusei
chef utgiven av Sixten Strömbom.
Medarbetare: Evald E:son Uggla, Boo v.
Malmborg och Lennart Sandberg. Nordisk
Rotogravyr: Stockholm 1939.

Hakuteokset ja muut

von Bonsdorff 1833: Stor-Furstendömet
Finlands Kameral-Lagfarenhet, Systema-
tisk Framstäld af Johan Gabriel von Bons-
dorff. Andra delen. Helsingfors.

Itä-Karjalan kartan paikannimien luettelo. –
Itä-Karjala. Esitys Itä-Karjalan maasta ja
kansasta, sen vapausliikkeen tähänastisista
vaiheista, nykyisistä taloudellisista, sivis-
tyksellisistä ja valtiollisista oloista sekä
Karjalan kysymyksestä, 225–271. Toim.
Akateeminen Karjala-Seura. Helsinki 1934.

Jansson 1950: Jansson, Sam Owen, Mått-
ordbok. Svenska måttstermer före meter-
systemet. Nordiska Museet: Stockholm.

KKS II [...] V: Karjalan kielen sanakirja.
Toinen osa: K. Lexica Societatis Fenno-
Ugricae XVI, 2. Toim. Raija Koponen,
Marja Lehtinen ja Pirkko Poutanen. Helsin-
ki 1974.
Neljäs osa: O–P. Lexica Societatis Fenno-
Ugricae XVI, 4. Toim. Leena Joki ja Kata-
riina Jeskanen. Vammala 1993.
Viides osa: R–S. Lexica Societatis Fenno-
Ugricae XVI, 5. Toim. Raija Koponen,
Marja Torikka ja Leena Joki. Vammala
1997.
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   Liitteet

Liite 1.

Pielisjärven väestösuhteet vuosina 1631–1690 läänintiliasiakirjoissa mainittujen talouk-
sien (talolliset, irtolaiset ja populit) mukaan.

Lieksa Juuka Nurmes Valtimo Rautavaara yht.

1631

ortodoksit 42 18 3 – – 63
luterilaiset 14 6 24 4 12 60
yht. 56 24 27 4 12 123

1637

ortodoksit 40 21 2 – 1 64
luterilaiset 20 24 33 7 29 113
yht. 60 45 35 7 30 177

1651

ortodoksit 50 24 – – – 74
luterilaiset 56 64 70 21 61 272
yht. 106 88 70 21 61 346

1656

ortodoksit 30 20 – – – 50
luterilaiset 73 66 71 33 71 314
yht. 103 86 71 33 71 364

1661

ortodoksit 16 10 – – – 26
luterilaiset 91 76 89 33 71 360
yht. 107 86 89 33 71 386

1680

ortodoksit 17 5 – – – 22
luterilaiset 223 113 116 32 66 550
yht. 240 118 116 32 66 572

1690

ortodoksit 11 8 – – – 19
luterilaiset 148 89 88 41 50 416
yht. 159 97 88 41 50 435

Juukaan on laskettu myös Kontiolahteen nykyisin kuuluva Puson kylä ja vastaavasti
Nurmeksen kohdalla Jonkerin kylä, joka liitettiin Kuhmon pitäjään kunnallisesti vuoden
1903 alusta lukien.

Lähteet: Piel. mk. 1631. AKH I (1987), 502–505; Piel. mk. 1637. AKH II (1991), 251–263; Piel.
mk. 1651. KA 9681: 345–355 / ES 2676; Piel. mk. 1656. RA Brahesaml. vol. 25 / FR 204; Piel.
mk. 1661. RA GFK Räk. 1661: 100–131 / FR 312; Piel. mk. 1680. RA GFK Räk. 1680: 149–166
/ FR 314; Piel. kylvö- ja satol. 1690. KA 9766: 1167–1170 / ES 2687.
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Taulukossa olevat luvut eroavat eräin osin huomattavasti Veijo Saloheimon luvuista. Hän
on esittänyt laskelmat vuosien 1631, 1637, 1651 ja 1690 osalta niin väitöskirjassaan
(1971) kuin myös Pohjois-Karjalan historiassa (1976).1 Huomattavin ero on vuoden
1690 osalta. Saloheimo ilmoittaa Pielisjärvellä olleen silloin yhteensä 483 savua, joista
ortodoksien hallinnassa oli 14 ja luterilaisten 470. Itse asiassa siinä on jo pieni virhe;
summan pitäisi olla 484. Esimerkiksi Juuan osalta hän on päätynyt summaan 120 savua
(6 ortodoksia ja 114 luterilaista), kun taas tässä työssä on tultu tulokseen 97 savua (8
ortodoksia ja 89 luterilaista). Myös kylien lukumäärässä on eroavuuksia, kuten esimer-
kiksi Nurmeksen osalta vuonna 1637. Saloheimo mainitsee viisi kylää (Jokikylä, Lipin-
lahti, Nurmes, Savitaipale, Ylikylä), joissa hänen mukaansa oli yhteensä 26 savua (2
ortodoksia ja 24 luterilaista). Itse maakirjassa mainitaan vain kaksi kylää (Lipinlahti ja
Nurmes), joissa oli 35 savua (2 ortodoksia ja 33 luterilaista). Vertaistaan vailla olevan
Pohjois-Karjalan historiaa koskevan asiantuntemuksensa puitteissa Saloheimo on hah-
motellut kyläjaon muotoutumista ennen kuin kylät tulevat lähteissä varsinaisesti esiin
omina virallisina yksiköinään (= maakirjakylinä). Luulen, että ehkä juuri siinä piilee se
ero, miksi savujen lukumäärät poikkeavat muutamissa kohdissa huomattavasti toisis-
taan. Myöskään inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta ei voi sulkea pois.

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Vrt. Saloheimo 1971, 172 (Lieksa), 183 (Juuka), 191 (Nurmes), 200 (Valtimo) ja 212 (Rau-
tavaara); Saloheimo 1976, 370 (Taulukko 2. ”Talolukujen kehitys Pohjois-Karjalan pitäjissä
vuosina 1618–1651”) ja 402–403 (Taulukko 42. ”Uskontokuntien voimasuhteet talolu-
vuissa Pohjois-Karjalassa 1683 ja 1690”).
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Liite 2.

Venäjänkarjalaisten ja Käkisalmen läänin karjalaisten käynnit Kajaanissa vuosina 1654–
1657 pikkutulliluetteloiden mukaan. Tiedot kunkin henkilön kohdalla on ryhmitelty
seuraavasti: sukunimi tai patronyymi, etunimi, käynnin ajankohta sekä pikkutullin yh-
teenlaskettu määrä (taalaria, äyriä ja penninkiä hopearahassa). Nimet on järjestetty aak-
kosjärjestykseen primäärisesti sukunimen tai patronyymin mukaan. Samaa sukunimeä
tai patronyymiä olevien kohdalla sekundäärisenä järjestelykeinona toimii etunimi. Ni-
mien ortografia noudattaa sellaisenaan lähteeseen merkittyä muotoa.

Arexiainen, Christer talvi 1656 –:3:18
Aristoinen, Crister talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:5:–
Aristonsson, Nichkara kesämarkkinat 24.–27.6.1654 3:20:6
Danielsson, Drochkima kesämarkkinat 24.–27.6.1654 4:29:17
Dawedhsson, Kawro talvi 1656 –:16:–
Hösköinen, Lars talvi 1656, –:5:18
Ifwansson, Mickithä talvi 1656, 5:9:14
Ihalembinen, Ifvan talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:23:–
Jutansson, Iwan kesämarkkinat 24.–27.6.1654 2:26:4
Jaritziansson, Sidari talvi 1656, –:16:–
Karpainen, Timo talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:5:18
Kolioinen, Kuissma talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:4:4
Kuismainen, Kaura talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:5:–
Kuissma, Hillipä talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:7:12
Larsson, Safwa kesämarkkinat 24.–27.6.1654 1:6:10,5
Liuchkuinen, Michel talvi 1656, 2:9:–
Liukoinen, Mårthen talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:8:18
Luckaine, Ricko kesämarkkinat 24.–27.6.1654 –:5:–
Luckåinen, Rigå kesämarkkinat 1655, –:10:–
Marskansson, Tyro kesämarkkinat 24.–27.6.1654 –:25:22
Melatja kesämarkkinat 1657 –:2:–
Michkula, Oletzia talvi 1656 –:10:–
Mickelsson, Teppana talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:6:6
Muldikainen, Kyro talvi 1656 –:16:–
Mårthensson, Mickithä talvi 1656 –:29:8
Nybläinen, Rickå kesämarkkinat 24.–27.6.1654 –:2:–
Olexianpåika, Ontzj talvi 1656 2:5:10
Patrika, Onheria talvi 1656 –:8:–
Peterinsson, Håssipa talvi 1656 1:3:18
Peterj, Drochkimå talvi 1656 –:10:–
Pråckåi, Wassila talvi 1656 3:18:6
Sabbatinen, Maxima talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:11:6
Simaska, Simon talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:5:–
Sirkinsson, Huotarj kesämarkkinat 24.–27.6.1654  –:–:6
Suiza, Ifwan talvi 1656 –:6:18
Tepanasson, Kiriana talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:16:–
Teppansson, Jacob talvi 1656 –:24:–
Tubainen, Esterj talvi 1656 –:6:–
Vackainen, Condrat talvimarkkinat 2.–5.2.1655 –:10:9
Wackana, Melentia talvi 1656 1:25:–
Wackanan, Condrat talvi 1656 –:27:–
Wassila, Erich talvi 1656 –:5:–.

Lähteet: Kaj. tullil. kesämarkk. 24.–27.6.1654. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil.
talvimarkk. 2.–5.2.1655. Vartiainen 1980, 459–467 (liite IV). Originaali: RA Rydboholmssaml.
vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. kesämarkk. 1655. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil.
vuoden 1656 talvitullista. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. kesämarkk. 1657.
RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214.
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Liite 3.

Venäjänkarjalaisten ja Käkisalmen läänin karjalaisten käynnit Kajaanissa vuosina 1672–
1673, 1675 ja 1677–1680 pikkutulliluetteloiden mukaan. Tiedot kunkin henkilön koh-
dalla on ryhmitelty seuraavasti: sukunimi tai patronyymi, etunimi, käynnin ajankohta se-
kä pikkutullin yhteenlaskettu määrä (taalaria, äyriä ja 1/6 äyriä [sexling] hopearahassa).
Nimet on järjestetty aakkosjärjestykseen primäärisesti sukunimen tai patronyymin mu-
kaan. Samaa sukunimeä tai patronyymiä olevien kohdalla sekundäärisenä järjestelykei-
nona toimii etunimi. Nimien ortografia noudattaa sellaisenaan lähteeseen merkittyä
muotoa.

Arhipain, Ossipa 14.2.1677 –:5:–
Arhipanpoika, Huri 3.2.1678 –:4:2
Arkipha, Ossipa talvi 1672 –:16:–
Brossyinen, Tijffana 6.3.1678 –:4:–
Brössyinen, Hwådar 3.2.1680 –:8:2
Brössyinen, Simon 3.2.1680 –:18:–
Brössöinen, Rigo 2.2.1677 –:8:–
Brössöinen, Simana 2.2.1677 –:16:–
Brössönen, Cuisma 2.2.1679 –:8:–
Brössönen, Rigo 2.2.1679 1:–:–
Brösyinen, Rigå 6.3.1678 –:3:2
Condratanpoika, Håatta 2.2.1679 –:21:–
Danilain, Dråhkima 2.2.1678 –:3:5
Danssainen, Laasari Vienan Kemi, 9.1.1677 –:29:2
Dantzainen, Laasari 20.5.1678 1:19:–
Dantzainen, Laasari 6.1.1679 2:5:–
Dantzainen, Lasari talvi 1672 5:30:2
Dantzainen, Lassar talvi 1673 –:28:–
Dantzainen, Lassari 1.1.–8.3.1675 1:15:1
Demidäinen, Ifwan 2.2.1680 –:17:–
Demidäinen, Iwan 3.2.1677 –:13:2
Demidäinen, Iwan 1.2.1678 –:22:3
Dertinpoika, Ulassia 2.2.1680 –:8:–
Dreskenpoika, Onderei 3.2.1680 –:5:2
Drohkimanpoika, Huådar 3.2.1679 –:23:4
Drusinainen, Huådar 16.8.1679 1:28:–
Dubainen, Timo 3.2.1678 2:6:–
Dårikoin, Nasari 2.2.1678 –:8:–
Dåråskainen, Maxima 1.2.1677 2:19:3
Dåråskainen, Maxima 3.2.1678 5:6:5
Dåråskainen, Maxima 2.2.1679 2:14:3
Dåråskåinen, Maxima 2.2.1680 4:3:3
Erthonpoika, Kalina 2.2.1679 –:10:–
Fadeinpoika, Simana 2.2.1679 –:10:–
Gabrieloff, Huotar 1.1.–8.3.1675 1:–:3
Gabrieloff, Mikitta talvi 1672 –:20:4
Gabrila talvi 1672 –:7:–
Gabriloff, Mikit 1.1.–8.3.1675 –:9:–
Gaurilainen, Barcko 3.2.1678 –:9:2
Gaurilanpoika, Huådari 2.2.1677 –:26:–
Gaurilanpoika, Hwådari 2.2.1678 –:22:3
Gaurilanpoika, Laurei 2.2.1680 –:29:2
Gaurilanpoika, Lauri 2.2.1679 –:10:5
Gaurilanpoika, Mikittä 2.2.1677 –:22:–
Gaurilanpoika, Mikittä 2.2.1678 –:14:1
Gaurilanpoika, Mikittä 2.2.1679 –:21:1
Gauroinen, Piminä Paanajärvi, 3.2.1679 –:6:4
Grissainen, Ignata talvi 1672 3:7:–
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Grissainen, Mikitta 1.1.–8.3.1675 –:4:2
Gritzainen, Ignatta 1.2.1677 1:24:–
Gritzainen, Ignatta 3.2.1678 1:31:–
Gritzainen, Ignatta 2.2.1679 7:27:–
Gritzainen, Ignatta 2.2.1680 4:9:–
Gritzainen, Ignatta 25.6.1680 8:4:–
Gårloin, Pedri 2.2.1679 –:8:4
Harackainen, Ipatti 1.1.–8.3.1675 –:6:–
Harakainen, Ipatti Vienan Kemi, 9.1.1677 –:2:–
Harakainen, Ippatti 1.1.–8.3.1675 1:20:1
(Lefwoska Pölläkäisen kanssa)
Hardikainen, Lauroj talvi 1673 –:18:4
Hardikainen, Mahla kesä 1673 1:–:–
Haritonanpoika, Jacob 3.2.1678 –:3:5
Haritonaipoika, Jacob 2.2.1680 –:15:–
Harticka, Ulasia 2.2.1678 1:20:–
Harticka, Ulassia 23.6.1679 3:4:–
Hartikain, Ulassia 2.2.1679 1:21:–
Hartikainen, Ulasia talvi 1672 2:9:3
Hartikainen, Ulasia 1.1.–8.3.1675 1:5:5
Hartikainen, Ulassia Liperi, 21.6.1678 2:26:–
Hartikainen, Ulassia 25.6.1680 6:28:–
Hartzikain, Lars kesä 1672 8:24:–
Haucka, Ontte talvi 1673 –:6:–
Hilipanpoika, Kuisma 3.2.1678 –:5:4
Huckainen, Timo talvi 1672 –:9:4
Huckainen, Timo 3.2.1678 –:6:4
Håmanpoika, Teppana 3.2.1680 1:1:2
Håwatanpoika, Darassia 3.2.1680 –:4:–
Hökänpoika, Ilia 1.2.1677 2:18:3
Ifwananpoika, Nijkana 3.2.1680 –:13:4
Ifwananpoika, Wasila 3.2.1680 –:9:–
Ifwanoff, Michana 1.1.–8.3.1675 –:6:3
Ifwansson, Huodar talvi 1672 –:8:3
Ignatanpoika, Rigo 2.2.1677 –:14:5
Ignatanpoika, Rijgo 1.1.–8.3.1675 –:21:2
Ignatanpoika, Waasila 21.6.1678 4:12:–
Ilioff, Håma 1.1.–8.3.1675 –:21:2
(Jacob Onttiofin kanssa)
Ilioff, Ifwan talvi 1672 3:6:–
Ilioff, Joudokim talvi 1673 –:4:2
Isachoff, Sidari talvi 1673 –:15:–
Isachsson, Sidar talvi 1672 1:–:1
Isakinpoika, Sijdar 21.6.1678 5:–:–
Isakinpoika, Sijdar 3.2.1679 1:17:5
Isakinpoika, Sijdari 2.2.1677 –:14:1
Iwananpoika, Romana 2.2.1677 –:6:–
Iwananpoika, Wasila 2.2.1677 –:5:5
Iwananpoika, Wasila 2.2.1679 –:7:5
Iwatzuinen, Huri 2.2.1677 –:3:5
Iwatzuinen, Huri 2.2.1679 –:21:4
Jaconpoika, Huådari 2.2.1677 –:8:–
Jaconpoika, Ifwan 12.3.1680 –:23:–
Jaconpoika, Ilia 1.2.1678 1:11:–
Jaconpoika, Ilia 1.2.1679 4:16:5
Jaconpoika, Teppan 2.2.1678 1:2:3
Jaconpoika, Teppan 21.6.1678 2:6:–
Jaconpoika, Teppana 9.3.–31.12.1675 –:30:–
Jaconpoika, Teppana 2.2.1677 –:7:5
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Jaconpoika, Teppana 2.2.1679 1:3:5
Jakoff, Seressi talvi 1673 –:17:1
Jakoi, Teppan 1.1.–8.3.1675 –:14:3
Jakoinpoika, Teppana talvi 1672 1:14:–
Jakoj, Teppana talvi 1673 –:29:2
Jarassim:, Ifwan 3.2.1679 –:16:–
Jarassimain, Iwan 2.2.1677 –:16:–
Jarassimain, Iwan 6.3.1678 –:2:4
Jarassimainen, Ifwan 2.2.1680 –:18:–
Jarassimain, Ossippa 1.2.1678 –:18:3
Jentkäinen, Lucka 3.2.1679 –:10:–
Jolkonpoika, Juda 2.2.1678 –:17:2
Jolkonpoika, Markei [?].6.1677 1:28:–
Jolkonpoika, Simana Liperi, 2.2.1679 7:25:–
Jolkonpoika, Simana 23.6.1679 4:12:–
Jormantkain, Rigå 3.2.1678 –:6:4
Jyrgi, Ifwan kesä 1673  2:26:–
Jyrginpoika, Condratt 1.2.1679 –:26:4
Jyrginpoika, Marckej 2.2.1678 1:4:–
Jyrginpoika, Markei 2.2.1677 1:9:1
Jyrginpoika, Markei 2.2.1679 2:11:–
Jyrginpoika, Markei 25.6.1680 6:8:–
Jyrginpoika, Markei 4.2.1680 2:3:5
Jyrgj, Ifwan talvi 1673 5:19:2
Jålkoj, Simana talvi 1673 5:8:–
Jächimoff, Maxima 1.1.–8.3.1675 –:26:–
Jörainpoika, Ifwan talvi 1672 5:1:–
Kananpoika, Pedri 3.2.1678 –:26:4
Kananpoika, Pedri Vienan Kemi, 2.2.1679 –:10:–
Karpanpoika, Lari 3.2.1680 –:8:3
Kijskinen, Håma 2.2.1679 –:3:2
Kijskinen, Michell talvi 1673 1:18:2
Kijskinen, Michell 1.1.–8.3.1675 –:21:5
Kijskinen, Mihkali 2.2.1677 –:22:–
Kijskinen, Mihkali 2.2.1678 –:19:–
Kijskinen, Mikittä 2.2.1679 –:6:4
Kirkin, Parphei 1.2.1677 –:5:4
Kirkinen, Jacob 1.1.–8.3.1675 –:10:–
Kirkinen, Jacob 3.2.1679 2:10:2
Kirkinen, Kyrö 3.2.1677 –:8:2
Kirkinen, Kyrö Miinoa, 3.2.1680 2:16:5
Kirkinen, Parphei 2.2.1679 –:8:2
Kirkinen, Parppei 1.2.1680 –:24:–
Kollioinen, Maxima talvi 1672 –:25:5
Kollioinen, Maxima talvi 1673 –:29:–
Krasinain, Marti talvi 1672 8:2:–
Kurcki, Teppana 3.2.1680 –:5:–
Kurki, Teppana 3.2.1678 –:6:4
Kyrtzoinen, Pedri 3.2.1679 –:24:–
Kyrtzöinen, Wasko 3.2.1680 –:6:4
Kyrtzönpoika, Pedri 3.2.1680 –:13:2
Lappalainen, Huodar 1.1.–8.3.1675 –:18:4
Lappalainen, Huådar 3.2.1678 –:14:3
Lappalainen, Janassima Vienan Kemi, 6.1.1679 2:1:1
Lappalainen, Markei 3.2.1679 –:16:4
Lappalainen, Markus 3.2.1680 –:16:4
Lappalainen, Mikifahra Vienan Kemi, 16.1.1678 5:24:1
Lappalainen, Simana Vienan Kemi, 9.1.1677 4:30:1
Larinpoika, Druffan 2.2.1679 –:10:–
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Larkoinen, Jacob 2.2.1679 1:24:–
Leskinen, Onissima 9.3.1675 –6:18:–
Leskinen, Onissima 2.2.1678 1:25:–
Leskinen, Ontzi 1.1.–8.3.1675 –:31:5
Leskinen, Safwa 12.3.1680 1:8:4
Liuckuinen, Michkali 2.2.1680 1:7:5
Liukuinen, Michel Pielisjärvi, 2.2.1679 –:13:1
Låntzinen, Micki talvi 1672 –:8:–
Låskainen, Carppa 3.2.1679 –:2:2
Mantkoinen, Wasko 3.2.1678 –:26:4
Markenpoika, Sirgei 3.2.1680 –:20:–
Markonpoika, Iwan Liperi, 21.6.1678 4:22:–
Martinainen, Jacob 2.2.1677 –:6:–
Martinainen, Jacob 1.2.1678 –:20:–
Mattfeij, Ifwana talvi 1672 2:12:–
Mattpheinpoika, Hotkei 9.3.1675 –3:9:–
Maximanpoika, Olexi 1.2.1680 –:16:2
Melentia, Sijdari 1.1.–8.3.1675 2:4:5
Melentianpoika, Mikittä 3.2.1680 1:1:2
Melentianpoika, Sijdari 1.2.1679 4:1:5
Metraffan, Ifwan talvi 1672 –:2:–
Michalainen, Jöyssei kesä 1673 –:16:–
Michaloff, Jöyssei talvi 1673 –:31:4
Mickhalinpoika, Jöyssei 1.1.–8.3.1675 2:10:2
Mihkalinen, Marckhei 1.1.–8.3.1675 1:19:5
Mihkalinpoika, Joyssei 16.8.1679 1:–:5
Mihkalinpoika, Juda [?].6.1677 1:16:–
Mihkalinpoika, Jöysei 2.2.1677 1:31:4
Mihkalinpoika, Jöysei 23.3.1677 –:22:1
Mihkalinpoika, Jöyssei 9.3.–31.12.1675 välisenä aikana 1:9:2
Mihkalinpoika, Jöyssei [?].6.1677 –:27:–
Mihkalinpoika, Jöyssei 4.2.1678 1:18:2
Mihkalinpoika, Kalina Ilomantsi, 2.2.1678 –:8:3
Mihkipoika, Kalina 2.2.1679 –:19:5
Miroska, Clementiä 3.2.1679 –:8:2
Miroskainen, Clementiä 3.2.1680 –:13:2
Miskoinen, Iwan 3.2.1679 –:6:4
Mutainen, Tenetziä 2.2.1677 –:17:2
Mårkeinpoika, Iwan 2.2.1678 –:14:–
Mårkeinpoika, Iwan 2.2.1677 –:8:–
Mårkeinpoika, Iwan 27.6.1678 –:14:–
Mämminen, Ifwan 3.2.1680 1:1:2
Nehwonpoika, Ifwan 2.2.1680 1:–:–
Nehwonpoika, Iwan 2.2.1679 3:16:–
Nieloff, Joussia 1.1.–8.3.1675 –:18:2
Nijkananpoika, Demi 3.2.1680 –:6:4
Nijrain, Simpson 21.6.1678 5:30:–
Nijrainen, Simpson 4.2.1678 –:7:–
Nijrainen, Simpson 1.2.1679 5:–:–
Nijrainen, Simpsson 2.2.1678 1:13:–
Nijrainen, Simpsson Pielisjärvi, 1.2.1680 2:19:5
Nijrainen, Simson talvi 1672 2:3:–
Nijrainen, Simsson 1.1.–8.3.1675 1:6:1
Nijrainen, Simsson 9.3.–31.12.1675 3:24:–
Nijrainen, Simsson 1.2.1677 1:23:3
Ohwonpoika, Höckä 4.2.1680 –:5:–
Olkonpoika, Iwan 2.2.1678 –:16:–
Onttiof, Jacob 1.1.–8.3.1675 –:21:2
(Håma Ilioffin kanssa)
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Orthonpoika, Karpa 2.2.1677 –:6:4
Orthonpoika, Simana
ja Triffon 6.1.1679 2:27:1
Padricka, Markei 3.2.1679 –:13:2
Padricka, Pentta 1.2.1680 –:22:–
Parfwiain, Råmana talvi 1672 2:30:–
Parwiainen, Jacob 2.2.1678 –:30:–
Parwiainen, Jacob 2.2.1679 2:6:–
Parwiainen, Råmana 1.1.–8.3.1675 1:8:1
Patricka, Markei 3.2.1677 –:6:4
Patricka, Markus Kiimasjärvi, 9.3.–31.12.1675 –:25:–
Pedrinpoika, Rådina 3.2.1678 –:14:–
Pedrinpoika, Rådiwan 21.6.1678 3:4:–
Pedrinpoika, Rådiwan 2.2.1679 5:–:–
Pedrinpoika, Rådiwan 23.6.1679 2:–:–
Pedrinpoika, Rådiwana 2.2.1680 1:8:–
Pedrinpoika, Rådiwana 25.6.1680 4:22:–
Pelkoinen, Ossippa 14.2.1677 –:15:–
Petroff, Michifar 1.1.–8.3.1675 1:8:–
Phofeloff, Safwa 1.1.–8.3.1675 –:24:2
Phophilä, Sawa 3.2.1679 –:23:–
Piminäin, Ifwan talvi 1672 –:6:–
Piminäinen, Ifwan 3.2.1679 1:1:2
Piminäinen, Ifwan 3.2.1680 –:12:–
Plijtzainen, Huådar 6.3.1678 –:18:–
Pohjolainen, Carpa Aunus, 1.2.1677 11:13:–
Pollakäinen, Onderej 1.2.1678 –:11:2
Prosson, Sijdari 1.1.–8.3.1675 –:16:3
Pråkonpoika, Pawila Ilomantsi, 1.2.1679 2:12:4
Prössyinen, Simana [?].6.1677 –:14:2
Prössyinen, Simon 1.2.1678 –:19:4
Pölläkainen, Håma Vienan Kemi 1.2.1678, –:8:2
Pölläkainen, Håma 27.6.1678 2:25:2
Pölläkäin, Drockina talvi 1672 8:9:–
Pölläkäin, Håma 23.6.1679 1:4:2
Pölläkäinen, Huådari
Wahronpoika 1.2.1679 1:8:4
Pölläkäinen, Lefwoska 1.1.–8.3.1675 1:20:1
(Ippati Harakaisen kanssa)
Pölläkäinen, Lewå Vienan Kemi, 9.1.1677 –:6:4
Pölläkäinen, Lewå [?].6.1677 2:29:3
Pölläkäinen, Lewå 27.6.1678 1:16:–
Pölläkäinen, Maxima Vienan Kemi, 1.2.1679 –:13:2
Pölläkäinen, Wahro 20.5.1678 1:25:4
Pölläkäinen, Wahroi Vienan Kemi, 3.1.1678 –:21:2
Pölläkäinen, Wahramo talvi 1673 1:29:4
Pölläkäinen, Wahroi Vienan Kemi, 9.1.1677 1:31:4
Pölläkäinen, Wahroi 2.2.1677 –:19:1
Pöphilä, Sahwa 2.2.1678 1:4:–
P[?], Jakoi talvi 1672 –:2:–
Radinpoika, Ifwan talvi 1672 1:–:–
Radinpoika, Jyrgi 2.2.1677 –:9:–
Radinpoika, Jyrgi 2.2.1678 –:16:2
Radinpoika, Jyrgi 2.2.1679 –:15:5
Rahuinen, Sohroma 4.2.1680 –:5:2
Rati, Ifwan 1.1.–8.3.1675 –:14:2
Rati, Jyrgi 1.1.–8.3.1675 –:16:4
Ratj, Gabrila talvi 1673 –:24:1
Ratj, Ifwan talvi 1673 –:17:3
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Ratj, Jyrgi talvi 1673 –:16:3
Repoi, Wassila 1.1.–8.3.1675 –:4:5
Repoinen, Vassila 3.2.1678 –:12:2
Repåinen, Wasila 3.2.1679 –:10:3
Rigonpoika, Råmana 9.3.–31.12.1675 4:2:–
Rigonpoika, Råmana 1.2.1677 1:3:–
Rigonpoika, Råmana [?].6.1677 5:10:–
Rigonpoika, Råmana 21.6.1678 2:26:–
Rigonpoika, Råmana 23.6.1679 1:28:–
Rijgonpoika, Råmana 23.6.1679 2:6:–
Rådiwana, Fedråtta 3.2.1680 –:12:–
Rågitain, Huådar 14.2.1677 –:4:4
Rågitta, Huådari 3.2.1679 –:6:4
Räpsy, Hans 2.2.1678 –:4:2
Räpsyinen, Iwan 2.2.1678 –:5:4
Sabati talvi 1672 –:28:4
Sabatin, Ifwan talvi 1672 3:30:5
Sabatin, Ifwan kesä 1672 3:–:–
Sabattinen, Ifwan 1.1.–8.3.1675 4:26:–
Sabbatij, Jyrgi 2.2.1679 2:25:3
Sabbatin, Ifwan 1.2.1677 4:11:–
Sabbatinen, Jyrgi 23.6.1679 5:–:–
Sabbattinen, Ifwan 9.3.–31.12.1675 3:24:–
Sabbattinen, Jyrgi Pielisjärvi, 1.2.1680 3:29:–
Sabbattinen, Lari 2.2.1678 1:22:2
Safwanpoika, Håwatta 1.2.1680 –:30:3
Sallinen, Drohkima 1.1.–8.3.1675 –:6:4
Sallinen, Wawuli 3.2.1678 –:10:–
Sallinen, Wawäli 3.2.1677 –:11:1
Sawa, Lauri kesä 1672 3:6:–
Sawanpoika, Laasari 3.2.1679 –:28:–
Sawanpoika, Lars 12.3.1680 –:13:3
Sawanpoika, Maxima Brahea, 1.2.1677 –:11:2
Sijssikä, Kuisma 2.2.1679 –:13:2
Sijstikäinen, Cuisma 3.2.1680 –:13:2
Simananpoika, Huådari 2.2.1680 –:24:3
Simananpoika, Maxima 3.2.1680 –:15:2
Simananpoika, Sidar 2.2.1680 –:13:–
Simananpoika, Timo 1.2.1679 –:14:2
Simonsson, Rigå [?].6.1677 –:13:4
Sirgei, Vienan Kemi 25.6.1680 1:17:–
Son, Ulassia Hartickas 2.2.1678 1:20:3
Sumpssainen, Petter talvi 1672 –:3:–
Sälähkänäinen, Jacob Vienan Kemi, 9.1.1677 7:16:1
Tapioinen, Arhippa 3.2.1678 –:17:2
Tenilainen, Drohkima 1.1.–8.3.1675 –:13:1
Teppanainen, Maxima 3.2.1680 –:6:4
Timidrä, Safwa 1.2.1677 3:24:4
Timidrä, Safwa 2.2.1680 3:21:2
Timidrä, Sahwa 1.2.1678 2:5:2
Timidrä, Sawa 1.2.1679 5:10:2
Timidränpoika, Ilia Liperi, 2.2.1680 1:27:5
Timitra, Safwa talvi 1673 4:15:3
Timitra, Sava kesä 1672  –:25:–
Timitra, Sawa talvi 1672 –:29:4
Timitra, Sawa 1.1.–8.3.1675 4:27:2
Timonpoika, Kuisma Vienan Kemi, 3.2.1678 –:8:–
Timoskainen, Wasila 2.2.1680 –:28:5
Tobilanpoika, Tijtta Vienan Kemi, 3.2.1678 –:8:–
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Tuonoinen, Cauroi 1.1.–8.3.1675 –:20:–
Tuonoinen, Cuisma 3.2.1679 –:7:2
Tuonoinen, Gaurila 3.2.1678 –:11:3
Tuonoinen, Gauroi 3.2.1677 –:13:2
Tuonoinen, Hilippa 1.1.–8.3.1675 –16:5
Tuonoinen, Hilippa 3.2.1677 –:11:5
Tuonoinen, Kauroj talvi 1673 –:7:2
Tuonåinen, Cuisma 4.2.1680 –:12:4
Tålwainen, Ifwan 3.2.1680 –:11:5
Tårikainen, Nester 2.2.1680 –:12:–
Ulassiainen, Ifwan 1.1.–8.3.1675 –:4:4
Waaganainen, Sijdari Pielisjärvi, 1.2.1680 3:25:1
Waganain, Sijdari 1.2.1677 3:6:–
Wahromain, Maxima talvi 1672 –:2:–
Wahronanpoika, Markei 3.2.1680 –:16:–
Wahronpoika, Mårkei 2.2.1679 –:16:–
Wakanain, Gåssi 1.2.1678 1:1:–
Wakanain, Melentia talvi 1672 1:1:–
Wakanainen, Sidari talvi 1673 3:25:2
Wasilanpoika, Gårdei 2.2.1679 –:10:4
Wasilanpoika, Ignatta 3.2.1680 2:20:–
Wasilanpoika, Iwan 27.6.1678 –:10:–
Wasilanpoika, Pråckå 3.2.1680 –:8:–
Wasilanpoika, Rigå 4.2.1680 –:16:–
Wasilanpoika, Timo 3.2.1680 –:12:–
Waskipoika, Nikana 3.2.1679 –:6:4
Waskonpoika, Pedri 23.6.1679 2:29:1
Waskonpoika, Timofej 2.2.1679 –:11:4
Weitzinen, Michell talvi 1673 –:23:4
Wepsäläinen, Melentiä 3.2.1680 –:8:2
Witzakaula, Pråckoi 2.2.1679 –:6:4
Wnukoa, Onderei Vienan Kemi, 1.2.1680 –:13:–
Wnukou, Karpa 14.2.1677 –:11:4
Wnukou, Onderej Vienan Kemi, 1.2.1679 –:14:4
Wnukowa, Carppa 1.1.–8.3.1675 –:15:–
Wnukowa, Carppa Vienan Kemi, 9.3.–31.12.1675 –:16:2
Wnukua, Carpa Vienan Kemi, [?].6.1677 1:23:4.

Lähteet: Kaj. tullil. talvitullista 1672. KA 9158: 594–598 / LT 1510; Kaj. tullil. kesätullista 1672.
KA 9158: 599–599v / LT 1510; Kaj. tullil. talvelta 1673. KA 9160: 701–717 / LT 1511; Kaj. tullil.
kesältä 1673. KA 9160: 719–721 / LT 1511; Kaj. tullik. 1675 (1.1.–8.3.). KA 9163: 551–564 / LT
1514; Kaj. kesätulli 1675 (9.3.–31.12.). KA 9163: 565–570 / LT 1514; Kaj. tullik. 1677. RA GFK
Räk. 1677: 171–199 / FR 313; Kaj. tullik. 1678. RA GFK Räk. 1678: 469–497 / FR 314; Kaj.
tullik. 1679. KA 9176: 548–560v / LT 1521; Kaj. tullik.1680. RA GFK Räk. 1680: 530– / FR 315.
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Liite 4.

Kajaanin raastuvanoikeuden tuomiokirjoissa vuosina 1659–1710 mainitut ’venäläiset’
Venäjältä ja Käkisalmen läänistä. Tiedot on ryhmitelty seuraavasti: (I) nimi (sukunimi tai
patronyymi sekä etunimi), (II) kotipaikka (jos se on merkitty) ja (III) raastuvanoikeuden
istuntopäivämäärä, jolloin henkilö mainitaan. Nimien ortografia noudattaa sellaisenaan
lähteeseen kirjoitettua muotoa.

I II III

Abramsson, Akimpi 19.3.1700
Drusinainen, Huådarj 2.5.1698
Drusmainen, Huodari 10.2.1700
Dubanen, Timo 6.2.1671, 8.2.1671
Dåroskainen, Ossipa 5.2.1670
Dåroskainen, Ossippa Ilomantsi 27.6.1670, 6.2.1671, 8.2.1671
Hildunen, Jöyssi Andrenpoicka 9.2.1699
Hillduinen, Jöysse AndrenPoika 8.2.1699
Huodarin poica, Matfei 26.6.1700
Hurackainen, Ipatti 27.6.1681
Huådarj ”Ryssen” 7.2.1698
Iivananpoika, Haritona Vienan Kemi 27.6.1668
Juwanpoica, Rigo 9.2.1695
Jyrgin Poika, Pedri 6.2.1669
Kiurunen, Daniel Jacobsson Vienan Kemi 9.2.1699
Kiurunen, Elexi Jacobsson Vienan Kemi 9.2.1699
Lappalain, Simana Vienan Kemi 4.2.1690
Lappalainen
”Ryssarne Rigo Prössen
 och Lappalainen” 4.2.1693
Lappalainen, Mikifara Vienan Kemi 8.2.1675
Massa, Vassilius 26.6.1700
Metzoinen, Ifwan Vienan Kemi 30.6.1663, 27.6.1668
Michkåinen, Marti ”Ryssen” 26.6.1700
Mihkalinen, Teppana
Jolkonpoika Ilomantsi 5.2.1673
Nirainen, Simson 6.2.1671
Ossipainen, Howatta 6.2.1671, 8.2.1671
Patricka, Lars 4.2.1674
Pennanen, Jacob Kyronpåjka
”Ryssen” 9.2.1689
Plitzainen, Huodari 27.6.1681
Prössen, Rigo 4.2.1693
Prössyinen, Kuisma Vienan Kemi 27.6.1668, 6.2.1671
Prössöin, Conradt 5.2.1686
Prötzönen, Kuisma Vienan Kemi 30.6.1663
Pölläkäinen, Lewoska 17.6.1673
Pölläkäinen, Lewå 31.3.1679, 18.6.1679
Råduckain, Wasili
Onsiman Poika 9.2.1699
Rössönen, Kuisma 17.12.1659
Sabathinen, Ifwana Brahea 6.2.1671, 8.2.1671
Sawan pojka, Olexi 9.2.1689
Simonis, Stephani
”Ryska Prästen” 9.2.1699
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I II III

Socramain, Maxima Piepjärvi 4.2.1693
Socramain, Rigo
(edellisen poika) Piepjärvi 4.2.1693
Stephanowitz, Logina Vienan Kemi 21.11.1666, 24.11.1666
Teppananpoica, Gordei 30.4.1659
Terentj, Marcus 27.6.1681
Timidrä, Sawa 8.2.1671
Timitra, Sawa 27.6.1670
Timiträ, Safwa 6.2.1671
Weppsäläinen, Petri 4.2.1674.

Lähteet: Kaj. RO 1659, 1662–1663, 1666–1675, 1678–1682, 1686–1706 ja 1708–1710.
KA i1 / ES 1303–1304.
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Liite 5.

Kajaaniin vuosina 1654–1657 ja 1672–1680 tuodut tavararyhmät (I–IX) viidentoista
säilyneen pikkutulliluettelon mukaan. Ensimmäiseen sarakkeeseen on merkitty pikku-
tulliluettelo, jonka puitteissa tuontia on tarkasteltu. Toisena ja kolmantena on tavararyh-
mää tuoneiden ’ruotsien’ (Ruotsin evankelis-luterilaiset alamaiset) ja ’venäläisten’ (Ve-
näjältä tulleet ja Käkisalmen läänin karjalaiset) lukumäärä omissa sarakkeissaan. Viimei-
senä on tavararyhmää tuoneiden kokonaismäärä. Kunkin tuontiryhmän sisältämät tava-
rat käyvät lähemmin ilmi liitteestä 6.

I Maanviljelystuotteet

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 24.–27.6.1654 3 2 5
Talvimarkkinat 2.–5.2.1655 202 11 213
Kesämarkkinat 1655 3 – 3
Talvitulli 1656 95 8 103
Kesämarkkinat 1657 1 – 1
Talvi 1672 90 16 106
Kesä 1672 – – –
Talvi 1673 148 17 165
Kesä 1673 – – –
1.1.–8.3.1675 180 31 211
9.3.–31.12.1675 16 2 18
1677 178 32 210
1678 249 42 291
1679 238 40 278
1680 201 28 229

II Kalastustuotteet

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 24.–27.6.1654 194 2 196
Talvimarkkinat 2.–5.2.1655 85 2 87
Kesämarkkinat 1655 227 1 228
Talvitulli 1656 52 5 57
Kesämarkkinat 1657 208 1 209
Talvi 1672 61 12 73
Kesä 1672 47 2 49
Talvi 1673 81 12 93
Kesä 1673 43 1 44
1.1.–8.3.1675 96 20 116
9.3.–31.12.1675 109 2 111
1677 184 24 208
1678 209 25 234
1679 146 23 169
1680 201 28 229

III Metsästyksen tuotteet

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 24.–27.6.1654 13 4 17
Talvimarkkinat 2.–5.2.1655 31 1 32
Kesämarkkinat 1655 25 – 25
Talvitulli 1656 30 1 31
Kesämarkkinat 1657 47 – 47
Talvi 1672 31 9 40
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III Metsästyksen tuotteet

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesä 1672 18 1 19
Talvi 1673 59 3 62
Kesä 1673 4 – 4
1.1.–8.3.1675 14 2 16
9.3.–31.12.1675 23 2 25
1677 88 19 107
1678 114 7 121
1679 56 5 61
1680 37 9 46

IV Karjataloustuotteet

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 24.–27.6.1654 12 – 12
Talvimarkkinat 2.–5.2.1655 33 – 33
Kesämarkkinat 1655 26 – 26
Talvitulli 1656 19 – 19
Kesämarkkinat 1657 11 – 11
Talvi 1672 83 21 104
Kesä 1672 3 – 3
Talvi 1673 101 20 121
Kesä 1673 1 – 1
1.1.–8.3.1675 121 27 148
9.3.–31.12.1675 23 – 23
1677 174 23 197
1678 158 17 175
1679 163 19 182
1680 123 13 136

V Kankaat

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 24.–27.6.1654 – 16 16
Talvimarkkinat 2.–5.2.1655 2 2 4
Kesämarkkinat 1655 – – –
Talvitulli 1656 3 13 16
Kesämarkkinat 1657 – – –
Talvi 1672 16 35 51
Kesä 1672 2 7 9
Talvi 1673 14 21 35
Kesä 1673 2 4 6
1.1.–8.3.1675 18 34 52
9.3.–31.12.1675 3 14 17
1677 18 58 76
1678 27 69 96
1679 25 71 96
1680 13 34 47

VI Käsityötuotteet

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 24.–27.6.1654 5 5 10

Talvimarkkinat 2.–5.2.1655 1 – 1
Kesämarkkinat 1655 3 – 3
Talvitulli 1656 – – –
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VI Käsityötuotteet

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 1657 2 – 2
Talvi 1672 2 8 10
Kesä 1672 – – –
Talvi 1673 7 3 10
Kesä 1673 – – –
1.1.–8.3.1675 – 13 13
9.3.–31.12.1675 2 – 2
1677 9 17 26
1678 – 5 5
1679 – 3 3
1680 – 3 3

VII Mausteet

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 24.–27.6.1654 – – –
Talvimarkkinat 2.–5.2.1655 14 1 15
Kesämarkkinat 1655 4 – 4
Talvitulli 1656 8 9 17
Kesämarkkinat 1657 2 – 2
Talvi 1672 18 10 28
Kesä 1672 – – –
Talvi 1673 8 2 10
Kesä 1673 – – –
1.1.–8.3.1675 20 8 28
9.3.–31.12.1675 1 – 1
1677 8 24 32
1678 7 31 38
1679 7 33 40
1680 9 37 46

VIII Hedelmät

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 24.–27.6.1654 – – –
Talvimarkkinat 2.–5.2.1655 – – –
Kesämarkkinat 1655 – – –
Talvitulli 1656 – – –
Kesämarkkinat 1657 – – –
Talvi 1672 – 5 5
Kesä 1672 – – –
Talvi 1673 – 2 2
Kesä 1673 – – –
1.1.–8.3.1675 – 4 4
9.3.–31.12.1675 – – –
1677 – 1 1
1678 – 5 5
1679 – 4 4
1680 – – –
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IX Muut

(1) Pikkutulliluettelo (2) ’Ruotsit’ (3) ’Venäläiset’(4) Kokonaismäärä

Kesämarkkinat 24.–27.6.1654 18 1 19
Talvimarkkinat 2.–5.2.1655 9 – 9
Kesämarkkinat 1655 20 – 20
Talvitulli 1656 18 – 18
Kesämarkkinat 1657 11 – 11
Talvi 1672 3 – 3
Kesä 1672 1 – 1
Talvi 1673 1 – 1
Kesä 1673 – – –
1.1.–8.3.1675 2 – 2
9.3.–31.12.1675 1 – 1
1677 5 5 10
1678 6 1 7
1679 1 2 3
1680 – – –

Lähteet: Kaj. tullil. kesämarkk. 24.–27.6.1654. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil.
talvimarkk. 2.–5.2.1655. Vartiainen 1980, 459–467 (liite IV). Originaali: RA Rydboholmssaml.
vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. kesämarkk. 1655. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil.
vuoden 1656 talvitullista. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. kesämarkk. 1657.
RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. talvitullista 1672. KA 9158: 594–598 / LT
1510; Kaj. tullil. kesätullista 1672. KA 9158: 599–599v / LT 1510; Kaj. tullil. talvelta 1673. KA
9160: 701–717 / LT 1511; Kaj. tullil. kesältä 1673. KA 9160: 719–721 / LT 1511; Kaj. tullik. 1675
(1.1.–8.3.). KA 9163: 551–564 / LT 1514; Kaj. kesätulli 1675 (9.3.–31.12.). KA 9163: 565–570 /
LT 1514; Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677: 171–199 / FR 313; Kaj. tullik. 1678. RA GFK
Räk. 1678: 469–497 / FR 314; Kaj. tullik. 1679. KA 9176: 548–560v / LT 1521; Kaj. tullik. 1680.
RA GFK Räk. 1680: 530– / FR 315.
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Liite 6.

Kajaaniin vuosina 1654–1657 ja 1672–1680 tuodut tavararyhmät (I–IX) tavaranimik-
keittäin tarkasteltuina. Ensimmäiseen sarakkeeseen on merkitty tavaralaji. Toisessa ja
kolmannessa sarakkeessa on kunkin tavaralajin suurin ja pienin yhteenlaskettu kappale-,
paino- tai pituusmäärä, kun tuontia on verrattu viidentoista säilyneen pikkutulliluettelon
kesken. Saadut tulokset on ilmaistu myös nykyistä mittajärjestelmää vastaavina noin-ar-
voina. Tavaraa tuoneet on erotettu toisistaan vinoviivalla: ensiksi ’ruotsit’ (Ruotsin
evankelis-luterilaiset alamaiset lyhentäen ’ru’) ja sitten ’venäläiset’ (Venäjältä tulleet ja
Käkisalmen läänin karjalaiset lyhentäen ’ve’). Neljännessä sarakkeessa on, kuinka mo-
nessa pikkutulliluettelossa tavaralaji kaikkiaan mainitaan.

I Maanviljelystuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Hamppu 171,5 leiviskää 0,5 leiviskää 2/15
(1 458 kg) (4 kg)

1678 talvimarkkinat
13 ru / 17 ve 2.–5.2.1655

1 ru / –

Herneet 0,5 tynnyriä Samoin 1/15
(73 l)
1678

1 ru / –

Hirssiryyni 0,5 leiviskää Samoin 1/15
(4 kg)
1678

– / 1 ve

Humala 19 leiviskää 1 leiviskä 6/15
(161,5 kg) (8,5 kg)

talvimarkkinat 1680
2.–5.2.1655 1 ru / –

3 ru / –

Jauho 33 tynnyriä 13 tynnyriä 2/15
(4 838 l) (1 906 l)

1679 1680
1 ru / – 1 ru / –

Leipä 1 leiviskä Sama 1/15
(8,5 kg)

talvimarkkinat
2.–5.2.1655

1 ru / –

Ohra 55 tynnyriä 0,5 tynnyriä 12/15
20 kappaa (73 l)
(8 155 l) kesämarkkinat

talvi 1673 24.–27.6.1654
44 ru / 1 ve 1 ru / –

Pellava 25 leiviskää 0,5 leiviskää 9/15
5 naulaa (4 kg)

(215 kg) 1.1.–8.3.1675 1678
8 ru / 9 ve – / 1 ve
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I Maanviljelystuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Pellava, 7 leiviskää 0,5 leiviskää 3/15
rohtimaton (59,5 kg) (4 kg)

1680 talvi 1673
1 ru / 3 ve – / 1 ve

Riisiryyni 10 naulaa Samoin 1/15
(4 kg)
1678

– / 1 ve

Ruis 506,3 tynnyriä 0,5 tynnyriä 13/15
(74 224 l) (73 l)

talvimarkkinat kesämarkkinat
 2.–5.2.1655  1657

193 ru / 10 ve 1 ru / –

Ryynit 15 tynnyriä Samoin 1/15
(2 199 l)

1680
1 ru / –

Vehnä 0,5 tynnyriä Samoin 1/15
(73 l)

talvimarkkinat
2.–5.2.1655

– / 1 ve

Vilja 14 tynnyriä 0,5 tynnyriä 3/15
(2 052 l) (73 l)

talvimarkkinat 1677
 2.–5.2.1655 1 ru / –

3 ru / –

II Kalastustuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Ahven 9 leiviskää 1 leiviskä 4/15
(76,5 kg) (8,5 kg)

kesämarkkinat 1655 talvi 1673
5 ru / – 1 ru / –

Hauki 2734 leiviskää 262 leiviskää 15/15
18 naulaa (2 227 kg)

(23 247 kg) kesä 1673
1677 38 ru / 1 ve

179 ru / 24 ve

Hylkeenrasva 1 leiviskä Samoin 1/15
(8,5 kg)

talvitulli 1656
1 ru / –

Kala 0,5 tynnyriä Samoin 1/15
(63 l)

talvimarkkinat
2.–5.2.1655

1 ru / –
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II Kalastustuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Kapakala 152,5 leiviskää 8,5 leiviskää 4/15
(1 296 kg) (72 kg)

1680 1677
11 ru / 1 ve 2 ru / –

Kapakuore 2 leiviskää Samoin 1/15
(17 kg)
1678

1 ru / –

Kuha 17,5 leiviskää 1 leiviskä 4/15
(149 kg) (8,5 kg)

kesämarkkinat 1657 1678
6 ru / – 1 ru / –

Kuore 2 leiviskää 1 leiviskä 2/15
(17 kg) (8,5 kg)

kesämarkkinat 1655 9.3.–31.12.1675
1 ru / – 1 ru / –

Lahna 2 leiviskää Samoin 2/15
(17 kg) talvimarkkinoilla

kesämarkkinat 1655  2.–5.2.1655
2 ru / – 2 ru / –

Lohi 1 tynnyri Samoin 1/15
(126 l)

talvimarkkinat
2.–5.2.1655

1 ru / –

Made 23,5 leiviskää 1,5 leiviskää 7/15
(200 kg) (13 kg)

kesämarkkinat 1655 1678
13 ru / – 1 ru / –

Mäti 3,5 leiviskää Samoin 1/15
(30 kg)
1678

4 ru / –

Riimisuolattu 2 leiviskää Samoin 1/15
kala (17 kg)

1680
– / 1 ve

Siianmäti 9 naulaa Samoin 1/15
(4 kg)

talvi 1673
1 ru / –

Siika 1 leiviskä Samoin 1/15
(8,5 kg)

1678
1 ru / –
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II Kalastustuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Silakka 0,5 tynnyriä Samoin 1/15
(63 l)
1677

1 ru / –

Taimen 3,5 tynnyriä 1 leiviskä 5/15
27 leiviskää (8,5 kg)

(440 l ja 230 kg) 1678
talvi 1656 1 ru / –
13 ru / –

Venäläinen 17 leiviskää Samoin 1/15
suolakala (144,5 kg)

9.3.–31.12.1675
3 ru / –

Venäläinen 5 leiviskää Samoin 1/15
suolalohi (42,5 kg)

1678
1 ru / –

III Metsästyksen tuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Ahma 4 kappaletta 1 kappale 7/15
talvi 1672 kesämarkkinat 1655

– / 3 ve 1 ru / –

Höyhen 167,5 tynnyriä 2 tynnyriä 15/15
(24 556 l) (293 l)

1678 kesä 1673
86 ru / – 1 ru / –

Jäniksennahka 1 kiihtelys ja 5 kappaletta 11/15
124 kappaletta 9.3.–31.12.1675

(164 kpl) 1 ru / –
talvi 1672

5 ru / –

Karhunnahka 9 kappaletta 1 kappale 11/15
1680 esim.

4 ru / 4 ve 9.3.–31.12.1675
– / 1 ve

Karhun 2 kappaletta Samoin 1/15
koipinahka 1679

1 ru / –

Kettu 9 kappaletta 1 kappale 7/15
talvimarkkinat kesämarkkinat

2.–5.2.1655  24.–27.6.1654
3 ru / – 1 ru / –
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III Metsästyksen tuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Kettu, 32 kappaletta 1 kappale 7/15
punainen talvi 1673 kesä 1673

17 ru / – 1 ru / –

Kärppä 2 kiihtelystä 5 kappaletta 3/15
5 kappaletta talvi 1673

(85 kpl) 1 ru / –
talvi 1672

2 ru / –

Majava 1 kappale Samoin 1/15
1678

1 ru / –

Nahka 16 kappaletta 5 kappaletta 3/15
talvi 1672 1678

4 ru / – 2 ru / 1 ve

Näätä 8 kappaletta 1 kappale 9/15
1677 esim. 1679

1 ru / 2 ve – / 1 ve

Oravannahka 76,25 kiihtelystä 10 kappaletta 15/15
(3 050 kpl) kesä 1673

talvimarkkinat 1 ru / –
2.–5.2.1655
15 ru / 1 ve

Peurannahka 12 kappaletta 1 kappale 5/15
1677 esim.

2 ru / – talvimarkkinat
2.–5.2.1655

1 ru / –

Peuran 200 kappaletta 10 kappaletta 4/15
koipinahka 1677 1.1.–8.3.1675

7 ru / 1 ve 1 ru / –

Ristikettu 1 kappale Samoin 2/15
kesä 1672 ja
talvi 1673

1 ru / –

Saukko 3 kappaletta 1 kappale 3/15
kesämarkkinat kesä 1672 ja 1680
24.–27.6.1654 1 ru / –

– / 1 ve

Soopeli 5 paria 3 paria 3/15
talvi 1672 kesämarkkinat

– / 1 ve 24.–27.6.1654
– / 1 ve

Soopelinhäntä 50 kappaletta 6 kappaletta 4/15
1677 ja 1679 1.1.–8.3.1675

– / 1 ve – / 1 ve
kumpanakin vuonna
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III Metsästyksen tuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Sudennahka 24 kappaletta 1 kappale 8/15
1677 esim. talvi 1673

– / 4 ve 1 ru / –

Sudennahka, 1 kappale Samoin 1/15
muokkaamaton 1677

– / 1 ve

IV Karjataloustuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Härännahka 2 kappaletta 1 kappale 2/15
talvi 1672 kesämarkkinat

1 ru / – 1655
1 ru / –

Härännahka, 1 kappale Samoin 1/15
valmistamaton talvi 1673

1 ru / –

Juhti 5 kappaletta 1 kappale 2/15
1678 1679

– / 2 ve – / 1 ve

Kuivattu liha 13 leiviskää 1 leiviskä 2/15
(110,5 kg) (8,5 kg)

1680 1678
2 ru / – 1 ru / –

Lampaannahka 1 kappale Samoin 1/15
1.1.–8.3.1675

1 ru / –

Lehmännahka 16 kappaletta 1 kappale 11/15
1678 esim.

9 ru / – kesämarkkinat
1655

1 ru / –

Lehmännahka, 15 kappaletta Samoin 1/15
valmistamaton talvi 1673

7 ru / –

Liha 5 leiviskää 3 leiviskää 4/15
(42,5 kg) (25,5 kg)

1677 ja myös 1678 1679
2 ru / – 2 ru / –

Pukinnahka 2 kappaletta Samoin 1/15
1678

1 ru / –

Sianliha 3 leiviskää Samoin 1/15
(25,5 kg)

1.1.–8.3.1675
– / 1 ve
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IV Karjataloustuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Siannahka 2 kappaletta Samoin 1/15
kesämarkkinat

1655
1 ru / –

Silava 1,5 leiviskää Samoin 1/15
(13 kg)

talvimarkkinat
2.–5.2.1655

1 ru / –

Tali 113 leiviskää 2,25 leiviskää 9/15
8 naulaa (19 kg)
(964 kg) talvitulli 1656

talvi 1672 3 ru / –
30 ru / 12 ve

Vasikannahka 33 tikkuria 1 tikkuri 13/15
22 kappaletta (10 kpl)

(352 kpl) esim. 1680
1677 1 ru / –

18 ru / 1 ve

Voi 5 tynnyriä, 316,5 0,5 leiviskää 14/15
leiviskää ja 16,75 naulaa (4 kg)

(3 377 kg) kesä 1672
1677 1 ru / –

98 ru / 7 ve

Voita ja talia 100 leiviskää 6 leiviskää 4/15
yhdessä (850 kg) (51 kg)

1679 1678
25 ru / 3 ve 2 ru / –

V Kankaat

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

”Aivin”, ”aiwinais”, 950 kyynärää 15 kyynärää 6/15
”aiwinaitz” (564 m) (9 m)
 = aivina. 1678 1.1.–8.3.1675
Palttinasidoksinen 2 ru / 5 ve 1 ru / –
puhtaasta pellavan
tai hampun kuidusta
valmistettu karkea
kangas

”Bomarsje” 30 kyynärää Samoin 1/15
= bombasin. (18 m)
Villakangas, jota 1678
kudottiin mm. – / 1 ve
Englannissa
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V Kankaat

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

”Brokat tygh” 11 kyynärää Samoin 1/15
= brokadi. Kulta- (6,5 m)
tai hopealangalla 1677
kuvioitu paksu – / 1 ve
silkkikangas

”Brokotsej”, 20 kyynärää Samoin 1/15
joka tarkoittanee (12 m)
brokatellia, joka oli 1677
paksu ja karkea – / 1 ve
kuviollinen puolisilkki

”Dwelck”, ”dwelk” 4 kappaletta 13 kyynärää 6/15
= karkea pellavakangas, 35 kyynärää (8 m)
jota käytettiin vuorina (4 kpl ja 21 m) 1679
ja jota tuotiin paljon 1678 – / 2 ve
Venäjältä – / 4 ve

”Hurst” = hursti. 12 935 kyynärää 920 kyynärää 11/15
Karkea neliniitinen (7 681 m) (546 m)
hamppukangas 1679 kesä 1673

16 ru / 29 ve 1 ru / 2 ve

”Kirsi”, ”kirsij” = 1 kappale 34 kyynärää 2/15
karkea villatoimikas, 14 kyynärää (20 m)
jota valmistettiin (1 kpl ja 8 m) 1679
alkuaan Kerseyssä, 1678 – / 3 ve
Suffolkissa – / 3 ve

Kokoverka 1,5 kappaletta Samoin 1/15
(”Helt kläde”) 1678

– / 1 ve

Palttina 7 865 kyynärää 142 kyynärää 13/15
(”lerfft”) = (4 670 m) (84 m)
pellavakangas, 1679 talvimarkkinat
joista hienoimmat 7 ru / 22 ve 2.–5.2.1655
kudottiin Hollannissa. 1 ru / 2 ve
Useita eri laatuja

Palttina, 250 kyynärää Samoin 1/15
huonompi (148,5 m)
(”Semb: lerfft”) talvitulli 1656

– / 3 ve

Palttina, 10 kyynärää Samoin 1/15
valkaisematon (6 m)
(”Oblekat Lärfft”) 1.1.–8.3.1675

– / 1 ve

”Piuck”, ”Piuk” 1 kappale 5 kyynärää 3/15
= piikko. Karkea 7 kyynärää (3 m)
villakangas, jota (1 kpl ja 4 m) talvi 1672
tuotettiin alkuaan 1678 – / 1 ve
Hollannissa – / 2 ve
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V Kankaat

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

”Plyss” 2,5 kyynärää Samoin 1/15
= plyysi. (1,5 m)
Sametintapainen 1678
villakangas – / 1 ve

”Proskin”, ”pråstin”. 700 kyynärää 157 kyynärää 2/15
Mahdollisesti (416 m) (93 m)
preussilaista verkaa, 1677 1678
”prosia” 1 ru / 3 ve 1 ru / 2 ve

Puolienglantilainen 41 kyynärää Samoin 1/15
verka, joko punaista (24 m)
tai sinistä kesämarkkinat
(”Half engelst Kläde”, 24.–27.6.1654
”½ engelst Kläde”). – / 4 ve
Kuului villakankaisiin

Puoliverka 8 kappaletta 1 kappale 6/15
(”Half Kläde”) talvi 1672 38,5 kyynärää

– / 2 ve (1 kpl ja 22,9 m)
1679

– / 6 ve

Pöytäliina 1 kappale Samoin 1/15
(”Bordduuk”) 1678

– / 1 ve

Raidallinen 10 kyynärää Samoin 1/15
kangas (6 m)
(”Rand. tygh”) 1.1.–8.3.1675

– / 1 ve

”Rask”, joko 2 kappaletta Samoin 1/15
punaista tai 6 kyynärää
vihreää. (2 kpl ja 4 m)
Ohut, sileä 1677
villakangas 1 ru / 1 ve

Rohdin 560 kyynärää 20 kyynärää 3/15
(”blagaren”, (332,5 m) (12 m)
”blaggarn”). kesämarkkinat 1679
Karkea 24.–27.6.1654 – / 1 ve
pellavakangas, – / 4 ve
jota tuotiin mm.
Venäjältä

Sarka 460 kyynärää 12 kyynärää 10/15
= karstavillalangasta (273 m) (7 m)
kudottu 1679 kesämarkkinat
huopamaiseksi 1 ru / 4 ve 24.–27.6.1654
vanutettu kangas – / 1 ve

Silkkitafti 1 kyynärä Samoin 1/15
(”S: Tafft”) (0,6 m)

talvi 1672
– / 1 ve



L I I T T E E T    387

V Kankaat

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

”Slessing”, 5 kappaletta 2 kappaletta 2/15
”Slessingh” 1679 10 kyynärää
= šleesianpalttina. – / 2 ve (2 kpl ja 6 m)
Kuului pellavakankaisiin 1677

– / 2 ve

Säkkipalttina 160 kyynärää Samoin 1/15
(”Säck Lerfft”) (95 m)

kesämarkkinat
24.–27.6.1654

– / 1 ve

”Tafft” = 1 kappale 0,5 kyynärää 2/15
palttinasidoksinen 20 kyynärää (0,3 m)
ohut silkkikangas (1 kpl ja 12 m) 1677

1678 – / 1 ve
– / 2 ve

”Tubin” = 6,5 kyynärää 5 kyynärää 3/15
taftia, joka oli (4 m) (3 m)
puristettu moareeksi 1.1.–8.3.1675 esim. 1679
eli aaltomaisen – / 1 ve – / 1 ve
kimaltelevaksi

Täyssilkki 2 luotia Samoin 1/15
(”Spritt silcke”) (27 g)

1.1.–8.3.1675
– / 1 ve

Venäjänpalttina 1 000 kyynärää Samoin 1/15
(”Ryss Lerfft”) (594 m)

1680
– / 1 ve

Verka, joko harmaata, 26 kyynärää 5 kyynärää 5/15
mustaa, punaista tai (15 m) (3 m)
sinistä. 1677 1679
Tiheä- ja – / 2 ve – /1 ve
lyhytnukkainen
perusteellisesti
vanutettu
karstavillakangas

Verka, 30 kyynärää 8 kyynärää 2/15
huonompi (18 m) (5 m)

talvitulli 1656 talvi 1673
– / 1 ve – / 1 ve

Kappaletta (stycke) käytettiin mittayksikkönä puhuttaessa jostakin täysmääräisestä eräs-
tä jotakin tiettyä kangaslajia. Sillä ei ollut yhdenmukaista standardimittaa, vaan pituus
vaihteli kangaslaaduittain. Palttina-, hamppu- ja puuvillakangasta oli pakassa tavallisesti
50 kyynärää (n. 30 m). Verka- ja silkkikäärön pituus oli 25 kyynärää (n. 15 m). Eri
kangaspakkojen pituus vaihteli 15 kyynärästä 65:een (n. 9–39 m). SAOB häfte 329–333
(1993), ”Stycke”, palsta 13385.
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VI Käsityötuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Hevosenohjas 2 paria ja 1 pari 2/15
3 kappaletta 1.1.–8.3.1675

1680 – / 1 ve
– / 2 ve

Huopa 2 kappaletta Samoin 1/15
talvi 1672

– / 1 ve

Huopakappa 1 kappale Samoin 1/15
talvi 1672

– / 1 ve

Kello 12 kappaletta Samoin 1/15
kesämarkkinat

1655
1 ru / –

Keritsin 12 kappaletta 10 kappaletta 2/15
kesämarkkinat kesämarkkinat

1655 24.–27.6.1654
1 ru / – 1 ru / –

Kirves 3 kappaletta 1 kappale 2/15
1677 talvi 1673

1 ru / – 1 ru / –

Kulkunen 5 kappaletta Samoin 1/15
1677

1 ru / –

Kupari 0,75 leiviskää 0,25 leiviskää 2/15
(6 kg) (2 kg)

kesämarkkinat kesämarkkinat
1657 24.–27.6.1654

1 ru / – – / 1 ve

Kuparikattila 1 leiviskä Samoin 1/15
(8,5 kg)

talvimarkkinat
2.–5.2.1655

1 ru / –

Lehmänkello 37 kappaletta Samoin 1/15
kesämarkkinat
24.–27.6.1654

2 ru / –

Lapinkenkä 1 pari Samoin 1/15
1677

1 ru / –

Lapinpeski 2 kappaletta Samoin 1/15
1677

1 ru / –
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VI Käsityötuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Lapinrukkanen 3 paria Samoin 1/15
1677

1 ru / –

Lastenturkki 1 kappale Samoin 1/15
1677

– / 1 ve

Lukko 10 kappaletta Samoin 1/15
kesämarkkinat 1657

1 ru / –

Maalatut astiat 6 kappaletta Samoin 1/15
kesämarkkinat
24.–27.6.1654

– / 1 ve

Messinki 0,25 leiviskää 10 naulaa 2/15
(2 kg) (4 kg)

kesämarkkinat talvi 1672
24.–27.6.1654 – / 2 ve

- / 1 ve

Messinkikattila 1 kappale, 0,5 leiviskää 3/15
1,5 leiviskää ja (4,25 kg)

5 naulaa talvi 1673
(1 kpl ja 15 kg) – / 1 ve

1677
– / 4 ve

Messinkipikari 1 kappale Samoin 1/15
1679

– / 1 ve

Osmundirauta 40 leiviskää 5 leiviskää 2/15
(”Ossmundjern”) = (340 kg) (42,5 kg)
takomiskelpoista rautaa, talvi 1673 talvi 1672
joka valmistettiin 4 ru / – 1 ru / –
rautamalmista tai
takkiraudasta uunissa
tai hytissä mellottamalla

Peuran 2 paria Samoin 1/15
koipinahkainen talvi 1672
rukkanen – / 1 ve

Rauta 20 leiviskää 14 leiviskää 2/15
(170 kg) (119 kg)

talvi 1672 1677
1 ru / – 4 ru / –

Rekiviltti 7 kappaletta 1 kappale 4/15
1677 esim. 1678

– / 4 ve – / 1 ve

Reuhka 7 kappaletta 2 kappaletta 5/15
1.1.–8.3.1675 esim. 1678

– / 1 ve – / 2 ve
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VI Käsityötuotteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Reuhka, 6 kappaletta 3 kappaletta 2/15
lampaannahkainen 1677 1678

– / 1 ve – / 1 ve

Rukkanen 10 paria Samoin 1/15
kesämarkkinat
24.–27.6.1654

– / 1 ve

Ruomia eli 3 paria 3 paria 2/15
rahkeita 21 syltä 1677

(3 paria ja – / 2 ve
37 m)

1.1.–8.3.1675
– / 2 ve

Soopelisukka 12 kappaletta Samoin 5/15
1.1.–8.3.1675

– / 1 ve

Suden 1 pari Samoin 5/15
koipinahkainen esim. 1679
rukkanen – / 1 ve

Sukka 2 paria 1 pari 2/15
9.3.–31.12.1675 talvi 1673

1 ru / – 1 ru / –

Tina 0,25 leiviskää Samoin 1/15
(2 kg)

kesämarkkinat
24.–27.6.1654

– / 1 ve

Tinavati 5 naulaa Samoin 1/15
(2 kg)
1679

– / 1 ve

Valonipistin 7 paria Samoin 1/15
1.1.–8.3.1675

– / 1 ve

Venäläinen 3 kappaletta 1 kappale 2/15
turkki talvi 1672 talvi 1673

– / 1 ve – / 1 ve

Venäläinen 3 paria 2 paria 2/15
rukkanen 1677 1.1.–8.3.1675
(”Ryss – / 1 ve – / 1 ve
Handsk:r”)

Viikate 55 kappaletta 7 kappaletta 4/15
kesämarkkinat 24.–27.6.1654 talvi 1673

2 ru / – 1 ru / –
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VII Mausteet

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Inkivääri 15 naulaa 0,5 naulaa 4/15
(6 kg) (0,2 kg)
1678 1679

– / 2 ve – / 1 ve

Pippuri 15 naulaa 2 naulaa 4/15
(6 kg) (0,9 kg)
1677 esim. 1678

– / 1 ve – / 1 ve

Sokeri 68 naulaa 12 naulaa 5/15
(29 kg) (5 kg)
1677 1.1.–8.3.1675

– / 3 ve – / 1 ve

Suola 1 520 leiviskää 3 leiviskää 12/15
(12 920 kg) (25,5 kg)

1680 kesämarkkinat
9 ru / 36 ve 1657

2 ru / –

VIII Hedelmät

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Anis 1 leiviskä 3 naulaa 3/15
(8,5 kg) (1 kg)

1679 1.1.–8.3.1675
– / 1 ve – / 1 ve

Luumu 1 leiviskä Samoin 1/15
(8,5 kg)

talvi 1672
– / 1 ve

Rusina 4 leiviskää 5 naulaa 4/15
(34 kg) (2 kg)
1678 1.1.–8.3.1675

– / 1 ve – / 1 ve

Viikuna 85 naulaa 1 naula 6/15
”0,5 firling” (0,4 kg)

(36,1 kg ja [?]) 1.1.–8.3.1675
1678 – / 1 ve

– / 3 ve

Väskynä 1,5 leiviskää 9 naulaa 3/15
(= kuivattu luumu) (13 kg) (4 kg)

esim. 1678 talvi 1673
– / 1 ve – / 1 ve
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IX Muut

(1) Tavaranimike (2) Maksimimäärä (3) Minimimäärä (4) Esiintymiskerrat

Olut 8,5 tynnyriä 0,25 tynnyriä 13/15
(1 068 l) (31 l)

kesämarkkinat 9.3.–31.12.1675
24.–27.6.1654 1 ru / –

14 ru / –

Paloviina 11,5 kannua 1 kannu 7/16
(30 l) (3 l)

talvitulli 1656 talvi 1672
8 ru / – 1 ru / –

Paperi 22,25 riisiä 1 riisi 4/15
(11 125 ark) (500 ark)

1677 1.1.–8.3.1675
– / 5 ve – / 1 ve

Pieni peili 2 kappaletta Samoin 1/15
1.1.–8.3.1675

– / 1 ve

Tupakka 1 leiviskä ja 3 naulaa 4/15
80 naulaa (1 kg)
(42,5 kg) kesämarkkinat 1655

1677 1 ru / –
3 ru / –

Lähteet:

Kaj. tullil. kesämarkk. 24.–27.6.1654. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil.
talvimarkk. 2.–5.2.1655. Vartiainen 1980, 459–467 (liite IV). Originaali: RA Rydboholmssaml.
vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. kesämarkk. 1655. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil.
vuoden 1656 talvitullista. RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. kesämarkk. 1657.
RA Rydboholmssaml. vol. 17 / FR 214; Kaj. tullil. talvitullista 1672. KA 9158: 594–598 / LT
1510; Kaj. tullil. kesätullista 1672. KA 9158: 599–599v / LT 1510; Kaj. tullil. talvelta 1673. KA
9160: 701–717 / LT 1511; Kaj. tullil. kesältä 1673. KA 9160: 719–721 / LT 1511; Kaj. tullik. 1675
(1.1.–8.3.). KA 9163: 551–564 / LT 1514; Kaj. kesätulli 1675 (9.3.–31.12.). KA 9163: 565–570 /
LT 1514; Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677: 171–199 / FR 313; Kaj. tullik. 1678. RA GFK
Räk. 1678: 469–497 / FR 314; Kaj. tullik. 1679. KA 9176: 548–560v / LT 1521; Kaj. tullik. 1680.
RA GFK Räk. 1680: 530– / FR 315.

Eri kangaslaaduista: Pylkkänen 1956, 474–478 (liite 13); Pylkkänen 1970, 469–470 (liite 7a);
SAOB IV (1916), ”Blaggarn”, palstat 3034–3035; SAOB V (1925), ”Brokad” ja ”Brokatell”, pals-
tat 4276–4277; SAOB XI (1932), ”Hurst”, palsta 1438; SAOB XVI (1942), ”Lärft”, palsta 1721;
SAOB XX (1954), ”Pros”, palsta 2076.

Osmundiraudasta: SAOB XIX (1952), ”Osmund”, palstat 1459–1460.



L I I T T E E T    393

Liite 7.

Kajaanissa vuosina 1677–1680 neljä kertaa tai useammin pikkutullia maksaneet ’ruotsit’. (I)
Nimi, (II) sosiaaliasema ja kotipaikka (porvarien kohdalla kaupunki, talonpojilla kylä ja se, minkä
kunnan alueella asuinpaikka nykyisin sijaitsee), (III) tullauskerrat vuosina 1677–1680, (IV) samat
vuosilta 1672–1673 ja 1675 ja (V) kaikki tullauskerrat yhteensä (1672–1673 ja 1675 sekä 1677–
1680).

(I) Nimi (II) Sosiaaliasema (III) (IV) (V)

 ja kotipaikka 1677–1680 1672–1675 Yhteensä

(III + IV)

Heikinpoika, Pekka Kajaanin porvari 12 2 14

Cajanus, Ericus And. Sotkamon kirkkoherra 10 – 10

Heikkinen, Juho / 10 4 14
Juho Pekanpoika1

Hyrkäs, Antti / talollinen ja lautamies 10 4 14
Antti Antinpoika (ainakin jo tk. 1675–)

Sotkamo, Ala-Sotkamo

Ikonen, Erkki2 9 5 14

Cajanus, Ericus Erici Paltamon kirkkoherra, rovasti 8 – 8

Turunen, Olli talollinen Säräisniemi, 8 3 11
Säräisniemi

Yrjönpoika, Jaakko Kajaanin porvari 8 2 10

Juntunen, Lauri talollinen Ristijärvi, 7 4 11
Ristijärvi

Keränen, Lauri / Lauri talollinen Hyrynsalmi, 7 5 12
Ollinpoika Hyrynsalmi

Leinonen, Heikki / 7 1 8
Heikki Heikinpoika3

Tolonen, Pekka talollinen ja lautamies 7 4 11
(tk. 1681–) Ristijärvi,
Ristijärvi

Vilpunpoika, Vilppu Kajaanin porvari 7 – 7
ja raatimies

Kovero, Heikki / talollinen Sotkamo, 6 4 10
Heikki Heikinpoika Ala-Sotkamo

Kyllönen, Pekka talollinen Kuhmo, Lentua 6 2 8

Liimatta, Tuomas talollinen Sotkamo, Tipasoja 6 2 8

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Mahdollisesti kaksi eri Juho Heikkistä. Heistä toinen asui Hyrynsalmen kylässä ja toinen
Sotkamon Ala-Sotkamossa. KA 9163: 462 ja 468 / LT 1514.

2 Kahden eri Erkki Ikosen käyntejä. Heistä toinen oli Erkki Klemetinpoika Kuhmon Lammas-
perän Kesselistä ja toinen Erkki Matinpoika Rautavaaran Ylikeyritystä ja sittemmin (1680-
luvulta alkaen) Lieksan kylästä. Pikkutulliluetteloissa heitä ei eroteta toisistaan patronyy-
millä, eikä heidän asuinpaikkaansa mainita. Piel. tk. 2.–3.1. ja 5.1. 1674, 7. KA tt2 / ES
2113. ”Erich Ickoinen j Yllijkeyryty”; KA 9163: 471 / LT 1514; KA 9751: 843v / LT 1363.

3 1670-luvulla Kainuussa oli kaksi Heikki Leinonen -nimistä talonpoikaa. Heistä toinen eli
Paltamon Kivesjärvellä ja toinen Sotkamon Tipasojalla. KA 9163: 458 ja 469 / LT 1514.
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Määttä, Simo /
Simo Juhonpoika Sotkamo, Ala-Sotkamo 6 1 7

Ohtonen, Heikki talollinen Kuhmo, Lentua 6 4 10

Piira(inen), Paavo / talollinen ja lautamies 6 1 7

Paavo Eskonpoika (tk. 1681–) Kuhmo,
Lammasperä

Pulkkinen, Matti / talollinen Kuhmo, Lentua 6 2 8
Matti Matinpoika

Pyykkönen, Yrjö / talollinen ja lautamies 6 1 7

Yrjö Yrjönpoika (ainakin jo tk. 1674–)
Ristijärvi, Ristijärvi

Haapalainen, Lauri talollinen Kuhmo, Lentua 5 2 7

Hansson, Isak Kajaanin pitäjien vouti 5 – 5

Hulkkonen, Matti Brahean porvari ja raatimies 5 3 8

Huotari, Tuomas talollinen ja lautamies 5 4 9
 (tk. 1681–) Kuhmo, Lentua

Kuvaja, Martti / Kuhmo, Katerma 5 1 6
Martti Martinpoika

Leinonen, Jussi / 5 3 8
Jussi Pekanpoika4

Mikkonen, Lauri talollinen Ristijärvi, 5 3 8
Ristijärvi

Mustonen, Olli talollinen Paltamo, 5 3 8
Melalahti

Piira(inen), Lauri5 5 1 6

Rusanen, Heikki / talollinen Paltamo, Melalahti 5 – 5
Heikki Heikinpoika

Seilonen, Juho talollinen Kuhmo, Lentua 5 – 5

Seilonen, Pekka talollinen Kuhmo, Lentua 5 5 10

Sirviä, Heikki / talollinen ja lautamies 5 – 5

Heikki Pekanpoika (tk. 1680–) Sotkamo,
Ala-Sotkamo

Sirviä, Pekka / talollinen Sotkamo, 5 1 6
Pekka Pekanpoika Yli-Sotkamo

Tormua, Tuomas talollinen Suomussalmi, 5 4 9
Kianta

Valkonen, Yrjö talollinen Suomussalmi, 5 4 9
Kianta

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Kolme Jussi Leinosta: yksi Kajaanin Mainualla, toinen Paltamon Melalahdessa ja kolmas
Paltamon Kivesjärvellä. Jussi Pekanpoika Leinonen otettiin talvikäräjillä 1686 lautamie-
heksi. Pmo tk. 29.1.1686–, 1. KA rr23 / ES 2036.

5 Lauri Piiran käydessä Kajaanissa kesäkuussa 1677 kotipaikaksi kirjattiin Lentua. Kaj. tullik.
1677. RA GFK Räk. 1677 / FR 313. Muulloin asuinkylää ei mainita, eikä häntä löydy maini-
tun kylän kohdalta ainakaan vuosien 1675 ja 1678 henkiluetteloista. Pielisjärven talvikärä-
jillä 1682 oli Lauri Piirainen, joka asui Nurmeksen Mujejärvellä lähellä Sotkamon pitä-
jänrajaa ja Kuhmoa. Piel. tk. 11.2. ja 13.2. 1682. KA gg2: 266v / ES 1796.
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Lähteet:
Kajaanin pikkutulliluettelot: Kaj. tullil. talvitullista 1672. KA 9158: 594–598 / LT 1510; Kaj.
tullil. kesätullista 1672. KA 9158: 599–599v / LT 1510; Kaj. tullil. talvelta 1673. KA 9160: 701–
717 / LT 1511; Kaj. tullil. kesältä 1673. KA 9160: 719–721 / LT 1511; Kaj. tullik. 1675 (1.1.–
8.3.). KA 9163: 551–564 / LT 1514; Kaj. kesätulli 1675 (9.3.–31.12.). KA 9163: 565–570 / LT
1514; Kaj. tullik. 1677. RA GFK Räk. 1677: 171–199 / FR 313; Kaj. tullik. 1678. RA GFK Räk.
1678: 469–497 / FR 314; Kaj. tullik. 1679. KA 9176: 548–560v / LT 1521; Kaj. tullik. 1680. RA
GFK Räk. 1680: 530– / FR 315.

Kainuun suvuista: Molempien Kajaanin pitäjien henki- ja ruotujakoluettelo 1675. KA 9163: 454–
473 / LT 1514; Molempien Kajaanin pitäjien henkiluettelo 1678. RA GFK Räk. 1678 / FR 314. Ei
sivunumerointia; Smo rk. 1683–1697. Vaarnanen 1991; Läntinen 1999, 78–126.

Kainuun lautamiehistä: Pmo & Smo tk. 26.–28.3.1674, 60; tk. 22.–24.3.1675, 64; kk. 25.–26.6. ja
28.6. 1675, 147; tk. 8.–10.2.1676, 48; kk. 19.–21.6.1676, 78; tk. 7.–9.2.1678, 64; kk. 26.–
28.6.1678, 152; tk. 27.–28.2. ja 1.3.1679, 54; tk. 22.–24.3.1680, 84. KA tt2 / ES 2113; Pmo tk. 4.–
8.2.1681, 1. KA rr18 / ES 2034; Smo tk. helmikuussa 1681, 35. KA rr18 / ES 2034; Pmo tk.
29.1.1686–, 1. KA rr23 / ES 2036; Smo tk. 3.–4.2.1686, 15. KA rr23 / ES 2036.

Pielisjärven suvuista: Piel. mk. 1677. RA GFK Räk. 1677: 200–209 / FR 313; Piel. mk. 1682. KA
9741: 694–701v / LT 1305; Piel. arviol. 1686. KA 9751: 843v–854 / LT 1363.
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Liite 8.

Tietoja maakauppaa koskeneista syytteistä Paltamon, Pielisjärven ja Sotkamon kihla-
kunnanoikeuksissa sekä Brahean ja Kajaanin raastuvanoikeuksissa vuosina 1650–1712.
Tiedot on ryhmitelty seuraavasti: tapauksen tunnusnumero, johon myös tekstissä viita-
taan; tuomioistuin ja lähde (1); syytetty (2); ilmiantaja/syyttäjä (3); syytös (4); tuomio/
päätös (5).

Tapaus I
(1) Kaj. RO 17.11.1659. KA i1 / ES 1303.
(2) Pekonen (todennäköisesti Paavo Pekonen Kajaanista) ja Matti Hulkkonen.
(3) Nimismies Johan Gamman.
(4) Syytetyt harjoittaneet maakauppaa ja eivät ole paikalla vastaamassa siitä raastu-

vanoikeudessa.
(5) Vastaajien poissaolon johdosta asia lykätään.

Tapaus II
(1) Kaj. RO 27.6.1666, 14. KA i1 / ES 1303.
(2) Talollinen Lauri Räisänen.
(3) Kajaanin porvaristo.
(4) Vastaaja matkustanut vuonna 1665 ympäri pitäjää tupakan ja muiden tavaroiden

kanssa harjoittaen siten maakauppaa. Mikko Matinpoika ja Paavo Pekonen lupa-
sivat näyttää hänet siihen syypääksi todistajien avulla.
Syytetty kiistää lujasti.

(5) Lykätään todistajien hankkimista varten.

Tapaus III
(1) Kaj. RO 30.6.1666, 14. KA i1 / ES 1303.
(2) Talollinen Erkki Ikonen Sotkamon pitäjästä.
(3) Erik Peersson (Lochtander).
(4) Vastaaja harjoittanut maakauppaa ja myynyt hurstia Erkki Liimatalle.

Vastaaja myöntää sen todeksi, mutta antanut ainoastaan kolme kyynärää (n. 2 m)
kirveen takomisesta.

(5) Lykätään lisätodisteiden saamiseksi.

Tapaus IV
(1) Kaj. RO 22.10.1666, 15. KA i1 / ES 1303.
(2) Talollinen Erkki Ikonen Sotkamon pitäjästä. Hänen asiamiehenään nimismies

Johan Gamman valtakirjalla (Kajaani 25.8.1666).
(3) Erik Peersson (Lochtander).
(4) Jatkoa 30.6.1666 esillä olleeseen oikeustapaukseen. Vastaaja harjoittanut maa-

kauppaa ja myynyt hurstia Erkki Liimatalle. Kantaja kertoo Ikosen myyneen
hurstia ”vanhalle” Erkki Liimatalle kuusi kyynärää (n. 4 m) ja tämän pojille yh-
deksän kyynärää (n. 5 m) Sotkamossa yhdestä leiviskästä (8,5 kg) haukia. Kan-
tajan mukaan Liimatta ei koskaan ole takonut hänelle naulaakaan. Raatimies
Kekkonen tunnusti Liimatan pojan, Antin, sanoneen niin. Vastaaja myynyt myös
Martti Kuvajalle kuusi kyynärää.
Vastaajan asiamies jättää oikeudelle Sotkamon pitäjässä ylimpänä asuvien anta-
man todistuksen, jonka kirkkoherra Erik Cajanus on allekirjoittanut. Siinä he
yhdessä vapauttavat Ikosen maakauppasyytöksistä ja todistavat, ettei hänen ole
myynyt niistä tavaroista, jotka hän on ”nyt” ostanut Venäjältä.

(5) Brahen tahdon mukaisesti vastaajalle annetaan tällä kertaa anteeksi, koska häntä
ei koskaan aiemmin ole saatu kiinni maakaupasta ja koska hän ei ole myynyt
enempää kuin muutaman kyynärän hurstia Venäjältä ostamastaan tavarasta.



L I I T T E E T    397

Armahdetaan myös sakoista. Varoitetaan kuitenkin, että jos hänet vielä saadaan
kiinni maakaupasta ja voidaan näyttää siihen syylliseksi, menettää tavarat ja
maksaa sakkoa kaksinkertaisesti.

Tapaus V
(1) Kaj. RO 22.10.1666, 15–16. KA i1 / ES 1303.
(2) Talollinen Lauri Räisänen.
(3) Paavo Pekonen, joka ei ole läsnä oikeudessa.
(4) Jatkoa 27.6.1666 esillä olleeseen oikeusjuttuun. Tullari Johan Gammanilta ky-

syttiin, kuinka paljon tavaraa vastaaja oli ilmoittanut tullissa.
Tullari: kaikkiaan 350 kyynärää (n. 208 m). Vastaaja itse myönsi hänellä olleen
kaikkiaan 400 kyynärää (n. 238 m).
Klemetti Heinonen: vastaaja on myynyt palttinaa ja piikkoa (blaggarn) talonpo-
jille Kajaanissa kadulla käräjäaikaan maaliskuussa, ennen kuin ilmoitti tavaransa
tullissa.

(5) Lykätään ”seuraavaan lauantaihin”, koska syytteen kantaja ei ole paikalla.

Tapaus VI
(1) Kaj. RO 25.10.1666, 17. KA i1 / ES 1303.
(2) Talollinen Lauri Räisänen.
(3) Paavo Pekonen.
(4) Jatkoa 27.6. ja 22.10. 1666 esillä olleeseen oikeustapaukseen. Kantaja jättää oi-

keudelle luettelon muutamista talonpojista, joille vastaaja on myynyt. Vastaaja
kieltää kaupustelleensa maaseudulla. Myynyt kaupungissa käräjäaikaan, kuiten-
kin markkinoiden välillä ja ennen kuin hän näytti tavaransa tullarille.

(5) Koska vastaaja on myynyt 50 kyynärää (n. 30 m), ennen kuin hän näytti tavaran-
sa tullarille, niin hän menettää ne 50 kyynärää tai niiden arvon Brahelle. Loput,
jotka oli tullattu ja jotka oli otettu takavarikkoon, annetaan takaisin. Brahen tah-
don mukaisesti hänet armahdetaan sakoista, koska häntä ei ole aiemmin saatu
kiinni maakaupasta. Varoitetaan kuitenkin, että jos hänet vastedes saadaan kiinni
maakaupasta ja näytetään siihen syylliseksi, niin hän menettää kaiken ja maksaa
kaksinkertaiset sakot.

Tapaus VII
(1) Kaj. RO 4.12.1667, 12–13. KA i1 / ES 1303.
(2) Porvarit Erkki Matinpoika ja Erik Östensson Oulusta.
(3) Paavo Pekonen.
(4) Vastaajat matkustaneet Paltamon Melalahden kylän kautta ja ostaneet siellä puo-

li tynnyriä siikaa neljällä kuparitaalarilla ja yhden leiviskän (8,5 kg) voita 3:16
kuparitaalarilla. Juho Karjalainen nähnyt sen ja todistaa oikeudelle. Vastaajat myön-
tävät kanteen todeksi, mutta pyytävät, että heidät armahdettaisiin tällä kertaa.

(5) Vastaajat armahdetaan sakoista tällä kertaa, koska he eivät ole aiemmin harjoitta-
neet maakauppaa, eivätkä olleet Kajaanissa. Heitä kuitenkin varoitetaan maa-
kaupan jatkamisesta.

Tapaus VIII
(1) Brahea RO 2.3.1672. KA c1 / ES 1197.
(2) Irtolaisrenki (een Lööss drängh) Gabriel Pekanpoika Martikainen Iisalmen pitä-

jästä.
(3) Profossi Matti Sarkkinen.
(4) Vastaajalta otettu 14 naulaa (n. 6 kg) tupakkaa. Tuonut sen salaa pogostaan har-

joittaakseen sillä maakauppaa. Liikkunut Rautavaaran Yläluostan ja Puumalan
kylissä. Myynyt muutamia kyynäriä.
Vastaaja tunnustaa myös ostaneensa 25 oravannahkaa, 5 vasikannahkaa, 7 jänik-
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sennahkaa ja 4 ilveksen koipinahkaa.
(5) Tupakka ja tavarat takavarikkoon. Tupakkakaupasta kahdeksan hopeataalarin

sakot ensikertaisesta luvattomasta myynnistä.

Tapaus IX
(1) Kaj. RO 30.5.1674, 19. KA i1 / ES 1303.
(2) Oululaisen porvarin Erkki Matinpojan renki Heikki Matinpoika Prakkula ja irto-

lainen Tuomas Maunonpoika Kolehmainen.
(3) Vouti Isak Hansson.
(4) Vastaajat matkustaneet Sotkamon Jormaksen ja Turunkorvan kyliin. Prakkula

ostanut Simo Heikinpoika Määtältä kaksi tynnyriä ruista, à seitsemän taalaria/
tynnyri, vaikka tämä oli luvannut ne voudille veroistaan. Kolehmainen ostanut
kaksi tynnyriä ohraa isältään. Prakkula väittää Määtän saadun rukiin olleen mak-
suna velasta hänen isännälleen Erkki Matinpojalle. Kolehmainen puolestaan
väittää saaneensa kaksi tynnyriä ohraa lahjana isältään.

(5) Koska Simo Määttä ja Mauno Kolehmainen eivät ole paikalla, niin vilja on siihen
saakka takavarikossa, kun he tulevat paikalle ja kun asiasta saadaan parempi selko.

Tapaus X
(1) Kaj. RO 1.12.1674, 25–27. KA i1 / ES 1303.
(2) Heikki Matinpoika Prakkula ja Tuomas Kolehmainen. Sanovat olevansa Erkki

Matinpoika Saarelan renkejä Oulun kaupungista.
(4) Jatkoa 30.5.1674 esillä olleeseen oikeustapaukseen. Todistajina vastaaja Koleh-

maisen isä Mauno Kolehmainen ja Heikki Määttä.
Mauno Kolehmainen: hän ei ole antanut pojalleen mitään viljaa lahjaksi.
Määttä: vastaaja Prakkula ei saanut häneltä viljaa isäntänsä velkasaatavista, vaan
osti sitä selvällä rahalla.
Vastaajat: myöntävät matkustaneensa kylä kylältä kauppatavaroiden kanssa.
Kertovat kysyttäessä matkustaneensa ”kahdeksan päivää sitten” Oulusta Mu-
hoksen Kylmälän kautta maantiestä sivussa ja sitten Veneheiton, Käkilahden ja
Vuottolahden kylien kautta Kajaaniin, myös maantiestä syrjässä. Vastaaja
Prakkula sanoo ostaneensa 22 oravannahkaa ja Kolehmainen viisi. Omien sano-
jensa mukaan eivät myyneet muuta kuin takkineuloja (stemnåhlare).
Raatimies Mikko Matinpoika: Kolehmainen myynyt Jaakko Pernun pojalle
Käkilahdessa yhden kokonaisen kappaleen šleesianpalttinaa (slessing), à 15
taalaria, Tarvaisen vaimolle siellä yhden naisten hilkan (hufwa), à kuusi taalaria,
sekä Prakkula yhden miesväen lakin ja takkineuloja. Vastaajat myöntävät sen
todeksi, mutta kiistävät, että heillä olisi ollut tupakkaa myytävänä.
Simo Määttä: kun Kolehmainen oli ostanut Juho Moisaselta Kajaanissa yhden tyn-
nyrin höyheniä antaen tälle vähän tupakkaa. Kolehmainen ei pysty kiistämään,
vaan kertoo ainoastaan pari kyynärää (n. 1 m) olleen koko matkalla mukana.
Vastaajien laukut otetaan esiin ja kummastakin laukusta löydetään kauppa-
tavaroita.

(5) Vastaajat tuomitaan 40 markan sakkoihin maakaupasta, jota he olivat harjoitta-
neet ennakko-ostona viljalla keväällä 1674. Hopmanni jo vapauttanut viljan
takavarikosta. Vastaajat saavat myös 40 markan sakot siitä, että he ovat matkus-
taneet kylä kylältä maantiestä syrjässä kauppatavaroiden kanssa myyden ja
ostaen, mitä tapasivat. Tuomio annetaan maanlain Kauppakaaren 6. luvun ja
kaupunkilain Kauppakaaren 23. luvun mukaisesti.

Tapaus XI
(1) Kaj. RO 6.2.1675, 2–3. KA i1 / ES 1303.
(2) Sippo Leinonen.
(3) Simo Määttä, kaupunginpalvelija Olli Tolonen ja profossi Jaakko Laaninen.
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(4) Vastaaja harjoittanut maakauppaa laurinpäivän (10.8.) 1674 aikaan. Ostanut
haukia ja voita Paltamon Melalahden kylässä. Jättänyt tavaroilla lastatun ve-
neensä Matti Nojosen rantaan. Tullut itse Paltamon kylään. Jutun kantajat tuo-
neet veneen ja tavarat Kajaaniin. Hopmanni antanut siellä tavarat takaisin.
Vastaajalta kysytään, miksi hän matkusti syrjässä kylästä kylään ostaen, mitä hän
tapasi. Vastaaja: kertoo matkustaneensa velallistensa luona. On useita muitakin,
jotka ovat niin matkustaneet. Ei kuitenkaan ilmoita velallistensa nimiä.
Kysyttäessä, keneltä ja kuinka paljon hän oli ostanut, vastaa Erkki Karjalaiselta,
Matti Nojoselta, Heikki Rusaselta ja Jaakko Pääkköseltä. Ei muista, kuinka pal-
jon hän oli kultakin ostanut, koska hänellä ei ole velkakirjansa (sin giäldebook)
mukana. Tavarat merkitty siihen ylös.
Toloselta ja Laaniselta kysytään, kuinka paljon tavaraa vastaajalla oli ollut mu-
kana veneessä. Laaninen: he eivät saaneet tarkastaa sitä tullari Johan Gammanin
puolesta. Raatimies Erkki Hannunpoika vastaa siinä olleen 30 leiviskää (255 kg)
kapakalaa ja yksi tynnyri voita kaikkiaan.

(5) Koska takavarikko on tehty maaseudulla, asia lykätään seuraaville käräjille. Vas-
taajan saavuttava sinne velkakirjansa kanssa.

Tapaus XII
(1) Brahea RO 3.3.1675. KA c1 / ES 1197.
(2) Hemminki Saastamoinen, Matti Hulkkonen, Iivari Sapattinen ja Sämsi Niiranen

Braheasta.
(3) Pekka Urpiainen Braheasta.
(4) Syytetyt ostaneet ”Käkisalmen väeltä” erän palttinaa ja hurstia. Kantaja ei ole

saanut yhtä kyynärääkään. Pyytää, että tavara täytyy ensin kuljettaa torille, en-
nen kuin he ostavat tai ottavat sen vastaan taloissaan.
Yhteinen rahvas valittaa, että Saava Timitra, Pekka Urpiainen, Melentia Vaakana
ja Markus Partanen asuvat kaupungin ulkopuolella ja että he harjoittavat ”ennak-
ko-ostoa tai maakauppaa”, ennen kuin tavara tulee kaupunkiin.

(5) Vastaajat eivät saa 40 markan sakon uhalla ostaa tavaraa, joka on tulossa myytä-
väksi Braheaan.

Tapaus XIII
(1) Kaj. RO 9.8.1675, 12. KA i1 / ES 1303.
(2) Oululaisen porvari Erkki Matinpoika Saarelan rengit Tuomas Kolehmainen ja

Heikki Matinpoika Prakkula.
(3) –
(4) Kysyttäessä vastaaja Kolehmaiselta, miksi hän harjoittaa maakauppaa ja luva-

tonta tupakkakauppaa Kajaanissa, hän siirtää asiassa vastaamisen toverilleen
Heikki Matinpoika Prakkulalle, joka ei ole paikalla.

(5) Lykätään vastaajien isännän pyynnöstä siihen, että sekä Kolehmainen että Prak-
kula olisivat paikalla.

Tapaus XIV
(1) Kaj. RO 12.2.1679, 1. KA i1 / ES 1303.
(2) Irtolainen Lauri Laurinpoika Kananen Kajaanin Lehtovaaran kylästä.
(3) –
(4) Tullari Erik Peersson Lochtander antanut viranomaisten avulla takavarikoida

vastaajalta 13 leiviskää (n. 111 kg) voita, yhdeksän leiviskää (n. 77 kg) haukia ja
puoli leiviskää (n. 4 kg) talia ”seuraavaan raastupapäivään saakka”.
Kysyttäessä vastaajalta, mistä hän oli ostanut tavaran, hän vastaa ottaneensa mai-
nitut tavarat velkasaatavistaan Sotkamon Laakajärven, Älänteen ja Lahnasjärven
kylien asukkailta. Hän oli lainannut heille viljaa ”menneinä pahoina vuosina”.
Väitettä ei pidetä totena, eikä vastaaja itsekään kykene väittämään vastaan
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(5) KM:n kauppajärjestyksen 1617 ja Kauppakaaren 23. luvun mukaan vastaaja
menettää tavaransa ja tuomitaan maksamaan 40 hopeamarkkaa sakkoa, koska
hän on useita vuosia harjoittanut maakauppaa ja koska hän on siten aiheuttanut
vahinkoa porvareille heidän kaupankäynnissään. Raskauttavana tekijänä pide-
tään myös sitä, ettei hän ole antanut katsoa tavaroitaan tullissa, vaan varkain kul-
jettanut ja myynyt sitä.

Tapaus XV
(1) Brahea RO 18.8.1679, 9. KA c1 / ES 1197.
(2) Ks. alla kohta 5.
(3) Brahean porvaristo.
(4) ”Muutamat talonpojat ja toiset löysäläismiehet” pitävät porvariskauppaa

Brahealle suureksi haitaksi vastoin sen privilegioita ja lakia. Maamiehet eivät saa
harjoittaa maakauppaa. Joko ryhdyttävä porvariksi tai rangaistava maakaupasta.

(5) Syytetyt astuivat esiin ja pyysivät päästä Brahean porvaristoon. Pormestari ja
raati ottavat kaupungin porvareiksi Juuan kylästä Paavo Turusen, Lauri Kesosen
ja Heikki Moisasen, Vedensuun kylästä Simo Sykön ja Reittu Turusen sekä
Lieksan kylästä Antti Laitisen ja Ilja Timitran. Heidän takuumiehinään Saava
Timitra, Siitari Melentianpoika, Matti Hulkkonen ja Sämsi Niiranen. Vannovat
porvarinvalan.

Tapaus XVI
(1) Brahea RO 10.12.1679, 12–14. KA c1 / ES 1197.
(2) Lautamies Hovatta Saavanpoika, lautamies ”nuori” Pekka Vartiainen ja ”vanha”

Pekka Vartiainen.
(3) Brahean porvaristo.
(4) Syytetyt matkustavat rajan yli ja ostavat haukia, voita ja talia. Siitä suurta vahin-

koa Brahean porvareiden kaupankäynnille. Joutuvat tavan takaa tulemaan takai-
sin tyhjän reen kanssa.
Vastaaja Hovatta Saavanpoika: Brahen Pielisjärvelle lähettämä komissaari, ases-
sori Erik Rosendaal, oli käskenyt heitä ostamaan venäläisiltä, mitä he tahtoisivat
verojen maksamiseksi. Kertoo myös, ettei hänellä ollut enempää kuin vähän yli
30 leiviskää (255 kg) haukia.
Porvari Juho Partanen ja Paavo Urpiainen: kummallakin Vartiaisella oli ollut lä-
hes 150 leiviskää (1 275 kg) haukia.
Koko porvaristo: toi tuekseen Brahelta kaupungin pormestarille ja raadille tul-
leen mandaatin (Mandatorial), jossa talonpojilta kokonaan kielletään porvaris-
kaupan harjoittaminen. Porvaristo nojautuu Braheen, joka on antanut perustaa
kaupungin ja lahjoittanut sille privilegiot muiden kaupunkien tavoin. Ja jos ta-
lonpojat ostaisivat tavaraa rajan yli, niin heidän velvollisuutensa olisi myydä ne
Braheassa sille käyvällä huokealla voitolla, eikä suinkaan matkustaa kaupungin
ohi markkinoille.

(5) Talonpoikien ja maamiesten elettävä Ruotsin lain ja sääntöjen mukaan, koska
maakauppa on kielletty 40 markan sakon ja tavaroiden menettämisen uhalla.
Syytetyt velvoitetaan luopumaan porvariskaupasta kaupunkilain Kauppakaaren
23. luvun mukaisesti.

Tapaus XVII
(1) Pmo tk. 2.–3.2.1691, 89. KA rr28 / ES 2037.
(2) Irtolainen Hannu Lämsä Vuolijoen Saaresmäen kylästä.
(3) Lääninviskaali Johan Hoffreen Savosta.
(4) Syytetty matkustanut ympäri Savoa ja harjoittanut maakauppaa tupakalla ja

muulla rihkamalla. Hänen sanotaan oleskelevan ”nyt” Lapissa. Häntä ei kuiten-
kaan saada kiinni ilman korkean esivallan apua.
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(5) Nimismies Samuel Paldanin pidettävä huolta, että hänet lopultakin otetaan kiin-
ni ”siellä ylhäällä” (= Lapissa). Raahattava sitten Kajaaniin ja toimitettava Sa-
voon, jossa hän kävi maakauppaa.

Tapaus XVIII
(1) Smo kk. 1691, sakkoluettelo. KA rr28 / ES 2038.
(2) Pentti Okkonen Sotkamon Yli-Sotkamon kylästä.
(5) Irtolaisuudesta ja maakaupasta 40 markan sakot. Käräjiltä luvatta poisjäämisestä

kolmen markan sakot.

Tapaus XIX
(1) Smo kk. 1691, sakkoluettelo. KA rr28 / ES 2038.
(2) Esko Huovinen Kuhmon Vieksin kylästä.
(5) Irtolaisuudesta ja tupakkakaupasta 40 markan sakot. Käräjiltä luvatta pois-

jäämisestä kolmen markan sakot.

Tapaus XX
(1) Piel. tk. 8.–13.2.1693, 14v–15. KA gg12 / ES 1799.
(2) Populi Antti Rautiainen.
(3) Arrendaattori Salomon Enberg.
(4) Vastaaja ollut ”jonkin aikaa” Lieksan kylässä ja käynyt kauppaa tupakalla, suo-

lalla, voilla, talilla, turkiksilla ja monella muulla. Vienyt tupakkaa Savoon, Ka-
jaanin lääniin ja Venäjälle.
Vastaaja kertoo syntyneensä Pielisjärven pitäjässä. Palveli nuoruudessaan Liek-
san kylässä yhden jos toisenkin luona enimmäkseen paimenpoikana, varsinkin
”edesmenneen” koulumestari Erik Wilckiuksen ja ”edesmenneen” kirkkoherra
Lars Laurentij’n luona. On vielä naimaton ja noin 25-vuotias. Vuonna 1685 hä-
net arvioitiin ja pantiin verolle arrendaattori Enbergin toimesta, silloin kun tämä
oli ensi kertaa tullut Pielisjärvelle. Sen jälkeen maksanut veroa vuosittain, mil-
loin enemmän, milloin vähemmän. Tunnustaa noutaneensa kesällä 1692 Nevan-
linnasta 15 leiviskää (n. 128 kg) tupakkaa ja syksyllä 30 leiviskää (255 kg) sekä
Reittu Vartiaiselle kolme leiviskää (n. 26 kg), kun hän oli arrendaattorin tehtävis-
sä viemässä tämän tavaroita sinne ja sieltä taas noutamassa. Sanoo, ettei häntä
voi näyttää syylliseksi siihen, että hän olisi kulkenut tupakan kanssa Savoon tai
Kajaaniin. Kertoo myyneensä vähän Pielisjärvellä ja lähettäneensä osan Venäjäl-
le. Puolet tupakasta on vielä jäljellä.
Kantaja: hän ei halua vastaajalta tavaraa. Sanoo kyllä löytävänsä keinon hänen
kanssaan.

(5) Vastaaja: pyytää, että hän saisi mennä sinne, minne hän haluaa, joko asettuak-
seen aloilleen johonkin kaupunkiin tai mennäkseen palvelukseen, johon hän
pystyisi. Sitä häneltä ei voitu kieltää. Merkittiin pyynnöstä pöytäkirjaan ja annet-
tiin laillinen todistus.

Tapaus XXI
(1) Smo tk. 6.2.1696, 163–165; Smo tk. 6.2.1696–, sakkoluettelo. KA rr33 / ES 2039.
(2) Antti Rautiainen Pielisjärven Lieksan kylästä.
(3) Perintötalollinen Lauri Urpiainen ja siltavouti Jacob Eriksson Mallm.
(4) Kantajat tavanneet vastaajan talollinen Juho Antinpoika Määtän luota Ala-Sot-

kamon kylässä 24.1.1696. Vastaaja aikonut Kajaanin markkinoille. Hänen
arkustaan tavattu yksi leiviskä ja seitsemän naulaa (n. 12 kg) tupakkaa, yksi kap-
pale mustaa raskia ja hiukan rahaa kahdessa kukkarossa. Matkustanut niiden
kanssa ympäriinsä harjoittaen kiellettyä kauppaa. Sen vuoksi kantajat ottaneet
heti häneltä arkun tavaroineen ja vieneet ne henkikirjoittaja Johan Norinin ta-
loon säilytettäväksi. Antaneet kuitenkin arkun avaimen vastaajalle itselleen. Ot-
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taneet ainoastaan varmuuden vuoksi seitsemän naulaa (n. 3 kg) tupakkaa todis-
teeksi. Sittemmin loput tupakasta kadonnut arkusta. Epäillään, että vastaaja olisi
vienyt sen salaa pois.
Sotilaat Olli Ollinpoika Hiltunen ja Juho Hannunpoika Määttä todistavat va-
lallisesti, että arkussa oli todellakin ollut edellä ilmoitettu määrä tupakkaa ja
muuta. Epäillään, että Juho Antinpoika Määttä olisi kätkenyt luokseen vastaajan
tavaraa. Tämä valallisesti: ei tiedä enempää kuin mitä on jo annettu ilmi. Arkku
kuljetettu heti hänen luotaan pois.
Vastaaja ei pysty kiistämään edellä esitettyä. Raskin hän oli aikonut omiin
tarpeisiinsa. Se tavattiin ”nyt” sinetöitynä ja mitattiin 14 kyynärän (n. 8 m) pitui-
seksi. Pyytää armahdusta ja anteeksiantoa. Kertoo kysyttäessä molemmissa kuk-
karoissa olleen yhteensä 158 kuparitaalaria. Urpiainen puolestaan ilmoittaa va-
lallisesti määrän 136 kuparitaalariksi. Ottanut rahoista 42 taalaria, jotka hän luuli
kuuluvan itselleen hänen osuudestaan takavarikossa. Jäljelle jääneet rahat laske-
taan 94 taalariksi.
Kukaan ei tiedä, minne yksi leiviskä (8,5 kg) tupakkaa oli kadonnut. Norin arve-
lee Rautiaisen itse ottaneen sen, koska tällä oli avainkin. Vastaaja kiistää, mutta
ei kuitenkaan pysty valalla vapauttamaan itseään.

(5) Tupakka takavarikoidaan. Jokaisesta naulasta tupakkaa 20 hopeaäyriä sakkoa eli
yhteensä 16:28 hopeataalaria, josta kruunulle 8:14, asianomistajalle 4:7 ja
hyväntekeväisyystarkoituksiin (Ad pios usus) 4:7 hopeataalaria. KM:n kiellon
rikkomisesta 40 hopeamarkan (10 hopeataalarin) sakot, jotka lankeavat kruunul-
le. Myös raski takavarikoidaan. Maakaupasta 40 hopeamarkan sakot, jotka me-
nevät tavaroiden kanssa kruunulle.

Tapaus XXII
(1) Piel. & Lip. tkk. 22.–23.6. ja 25.–26.6. 1696, 11v. KA gg15 / ES 1799.
(2) Erik Eriksson Jockman.
(3) Manttaalikomissaari, arrendaattori Simon Affleck.
(4) Vastaaja harjoittanut maakauppaa. Haasteesta huolimatta jäänyt luvatta pois

käräjiltä. Siitä rangaistuksena 1 hopeataalarin sakko.
(5) Nimismies Johan Långin määrätään sanomaan vastaajan isälle Nurmeksen kap-

palainen Erik Jockmanille, ettei tämän pidä yrittää jollakin tavoin salata poi-
kaansa seuraavilta talvikäräjiltä, vaan pikemminkin edistettävä sitä, että syytetty
olisi vastaamassa harjoittamastaan maakaupasta.

Tapaus XXIII
(1) Pmo tk. 3.–4.2.1703, 53–54. KA rr40 / ES 2042.
(2) Kajaanilainen porvari Heikki Lattunen.
(3) Kruununvouti Johan Tammelander.
(4) Vastaajaa epäillään maakaupasta, jota harjoittanut seudulla tuon tuostakin. Har-

joittanut sitä kuitenkin niin, ettei kukaan pystynyt saamaan häntä siitä kiinni,
kunnes ”jonkin aikaa sitten” voudinapulaiset tavoittivat hänet maaseudulta. Hä-
nen kätköistään tai arkustaan tavattiin 50 kuparitaalaria lantteina, jotka takavari-
koitiin ja jotka ovat kruununvoudin huostassa. Tapauksesta tiedon saatuaan maa-
herra lähettänyt 5.11.1702 asian Paltamon kihlakunnanoikeuden ratkaistavaksi.
Pormestari Johan Hollst haastanut vastaajan laillisessa ajassa. Siitä huolimatta
vastaaja ei ole saapunut paikalle joko henkilökohtaisesti tai asiamiehensä väli-
tyksellä, eikä myöskään ole ilmoittanut syytä poisjäämiselleen.

(5) Vastaaja tuomitaan maakaupasta menettämään häneltä takavarikoidut 50 kupari-
taalaria. Ne ovat niin kauan kruununvoudin tallessa, kun maaherra määrää ne
käytettäväksi johonkin hyödylliseen tarkoitukseen. Ensin niistä on kuitenkin
vähennettävä takavarikkoonottajalle menevä osuus. Vastaajalle määrätään myös
1 hopeataalarin sakko käräjiltä poisjäämisestä.



L I I T T E E T    403

Tapaus XXIV
(1) Pmo tk. 1.2.1709–, 291–295. KA rr46 / ES 2046.
(2) Porvari Yrjö Sanki Oulusta.
(3) Lääninviskaali Jacob Hollmsteen.
(4) Varman tiedon mukaan vastaaja ostanut erän haukia ja voita Oulujärvellä Jaa-

langan kylässä laurinmessuna (10.8.) 1708 maakauppaa harjoittaen ja tullia ka-
valtaen. Ollut silloin paluumatkalla kotiinsa Kajaanin markkinapaikasta. Vastaa-
ja kiistää kanteen.
Kantaja haastanut todistajikseen Yrjö Juhonpoika Tervosen, Lauri Tervosen ja
Juuso Mikkosen, joista jälkimmäinen ei haasteesta huolimatta paikalla.
Todistaja Yrjö Juhonpoika Tervonen: hän näki laurinmessun aikaan 1708 talol-
linen Antti Leinosen soutavan kolmilaitaisella veneellään voita ja haukia muka-
naan Selkäsaareen, jos porvari olisi veneineen kotimatkalla Oulujärvellä. Ei kui-
tenkaan tiedä, kuinka he päättivät kauppansa. On kuullut Juuso Mikkoselta, että
Leinosella oli ollut kaksi tynnyriä voita porvarin tarpeisiin. Leinonen oli odotta-
nut saaressa puoli viikkoa porvarin saapumista. Porvarin myöhästyttyä Leino-
nen oli lähtenyt pois jättäen kuitenkin väestään erään toisen vahtiin.
Antti Leinonen kutsutaan oikeuden eteen. Kysyttäessä tunnustaa, että hän on
luovuttanut vastaajalle kuusi leiviskää (51 kg) haukia, à kaksi taalaria/leiviskä, ja
kymmenen leiviskää (85 kg) voita, à neljä taalaria/leiviskä, yhteensä 52 kupari-
taalarin edestä edellä sanottuna ajankohtana ja sanotussa paikassa. Kertoo, ettei
hän ole ainoa, joka on käynyt kauppaa kerrotulla tavalla. Yleensä kaikki toiset
sillä seudulla asuvat talonpojat pitäneet sellaista pahaa tapaa ei ainoastaan kesäl-
lä 1708, vaan usein aiemminkin Oulun porvareiden ollessa paluumatkalla Kajaa-
nin markkinoilta. Lupaa antaa kantajalle luettelon heistä.

(5) Vastaaja tuomitaan maakaupasta 40 hopeamarkan sakkoihin Kauppakaaren 6.
luvun ja KM:n kauppaordinaatin 1617 mukaan. Tavaroiden arvo, 52 kuparitaa-
laria, takavarikoidaan. Tavaran myyjälle, talollinen Antti Leinoselle, 40 hopea-
markan sakot. KM:n käskykirjeen 19.8.1699 mukaan sakot ja takavarikkoon
otetut varat jaetaan kolmeen osaan: kuninkaalle, kihlakunnalle ja asianomistajal-
le. Tullikavallus tutkittava Oulun tullikonttorissa.
Antti Leinosta ja hänen lupaamaansa luetteloa muista maakauppaa harjoitta-
neista talonpojista kyseltiin Paltamon talvikäräjillä 1710, mutta hän ei ollut sai-
rauden vuoksi paikalla. Asia jätettiin seuraaville käräjille, jonne hänen oli saa-
vuttava 10 hopeataalarin sakon uhalla pöytäkirjaan merkityllä varauksella, että
hän olisi terve ja elossa. Pmo tk. 5.3.1710–, 514–515. KA rr47 / ES 2047.

Lähteet: Brahea RO 1668–1669, 1671–1672, 1674–1675 ja 1679. KA c1 / ES 1197; Kaj. RO
1659, 1662–1663, 1666–1675, 1678–1682, 1686–1706 ja 1708–1710. KA i1 / ES 1303–1304;
Pielisjärven sekä Paltamon ja Sotkamon käräjät 1651–1659, 1674–1676 ja 1678–1680. KA tt1–2
/ ES 2113–2114; Pielisjärven sekä Paltamon ja Sotkamon käräjät 1652–1653, 1655–1656, 1659–
1660, 1662–1663 ja 1667. RA SDR vol. 5 / FR 136; Paltamon ja Sotkamon käräjät 1681–1712.
KA rr18–49 / ES 2034–2048; Pielisjärven käräjät 1682 ja 1684–1708. KA gg 2–26 / ES 1796–
1802.
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Liite 9.

Neljätoista suurinta omaisuusrikosta Pielisen Karjalassa 1600-luvun jälkipuoliskolla.
Tiedot on esitetty siten, että ensin mainitaan tapauksen järjestysnumero ja sitten (1)
omaisuusrikosta kuvaava oikeuslähde, (2) varastetun/kadonneen omaisuuden määrä, (3)
kenen rahoista ja/tai muusta arvokkaasta irtaimistosta oli kyse, (4) säilytyspaikka, mistä
omaisuus vietiin, ja viimeiseksi (5), milloin varkaus tapahtui.

Tapaus I
(1) Brahea RO 10.10.1674. KA c1 / ES 1197
(2) 150 kuparitaalaria useissa valuutoissa (Uthj åthskillige Valeur)
(3) Porvari Sippo Heinonen (Brahea)
(4) Aitassa olleesta pienestä arkusta
(5) ”Muutama päivä sitten” (lokakuussa 1674).

Tapaus II
(1) Piel. tk. 2.–4.1.1678, 15–16. KA tt2 / ES 2113
(2) 36 hopeariksiä (à kuusi taalaria/kpl, 216 taalaria), kymmenen hopealusikkaa (à

neljä luotia/kpl, 40 luotia, à 2:16 taalaria/luoti, arvo yhteensä 100 taalaria),
tenkoina 22 taalaria, pikkurahaa (Smådt Myndt) ja puoliäyrejä (halförer) viisi
taalaria, hopeasormus (kaksi taalaria) ja plootuina 18 taalaria. Yhteensä 363
kuparitaalaria.

(3) Mikko Tolvanen (Nurmes, Ylikylä)
(4) –
(5) ”Kolme vuotta sitten” (n. 1675).

Tapaus III
(1) Piel. tk. 2.–4.1.1678, 15–16. KA tt2 / ES 2113
(2) 32 hopeariksiä (à kuusi taalaria/kpl, 192 taalaria) ja hopeatuoppi (20 luotia, à

2:16 taalaria/luoti, 50 taalaria). Yhteensä 242 taalaria.
(3) ”Autuaan” Niilo Timosen leskeltä Inga Tikattarelta. Rahat olleet Mikko Tolva-

sen huostassa (Nurmes, Ylikylä).
(4) Lipasta eli lukittavasta vakasta (Uthur een Lippa eller Lååswacka).
(5) ”Kolme vuotta sitten” (n. 1675). Varkaus tapahtui samalla kertaa kuin edellinen-

kin (II).

Tapaus IV
(1) Piel. tk. 21.–23.1.1679, 49–50. KA tt2 / ES 2113
(2) 29 hopeariksiä
(3) Antti Martikainen (Nurmes, Nurmes)
(4) Juuren alta metsässä peltoaidan ulkopuolella
(5) Kesällä 1676.

Tapaus V
(1) Piel. tk. 11.2. ja 13.2. 1682, 264v–265. KA gg2 / ES 1796; Piel. tk. 22.–

23.2.1684, 39. KA gg3 / ES 1796
(2) Neljä naulaa venäläisiä tenkoja (à kymmenen ruplaa/naula eli yhteensä 40 ruplaa

tai 400 kuparitaalaria), yhdeksän kuuden taalarin plootua, yksi kolmen taalarin
plootu ja yksi hopealusikka (à kahdeksan taalaria). Kaikki yhteensä 465 kupari-
taalaria.

(3) Tiitta Sapattinen (Lieksa, Lieksa)
(4) Aitasta
(5) ”Kolme päivää sitten” helmikuussa 1682 (Tiitan itsensä ollessa Kajaanissa, eikä

silloin ollut monta miestä kylässä).
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Tapaus VI
(1) Piel. tk. 21.–23.2.1683, 49v, 50v. KA gg2 / ES 1795
(2) 10 riikintaalaria, 3 karoliinia ja 12 kuparitaalaria hopearahassa
(3) Porvari Jyrki Sapattinen (Lieksa, Lieksa)
(4) Kukkarosta eli seressistä (Pungen, Seressij som dhe den Kalla)
(5) Ilomantsin loppiaismarkkinoilla 1681 (varas Simo Simonpoika Sykkö Vien-

suusta tarjosi myöhemmin Sapattiselle 40 kuparitaalaria sovittajaisina).

Tapaus VII
(1) Piel. tk. 21.–23.2.1683, 49v, 50v. KA gg2 / ES 1795
(2) 30 ½ karoliinia ja ”5 Richzordtar”
(3) Porvari Matti Hulkkonen (Lieksa, Lieksa)
(4) –
(5) Ilomantsin loppiaismarkkinoilla 1682.

Tapaus VIII
(1) Piel. tk. 21.–23.2.1683, 50. KA gg2 / ES 1795
(2) Neljä kuuden taalarin plootua, yksi kolmen taalarin plootu ja 20 kuparitaalaria

hopearahassa
(3) Porvari Lauri Halonen (Lieksa, Lieksa)
(4) Lukitusta arkusta
(5) Heikki Koukkarin luona Vaalan Neittävän kylässä talvella 1682–1683 (yövyt-

täessä mainitussa paikassa matkalla Ouluun).

Tapaus IX
(1) Piel. tk. 22.–23.2.1684, 34–37v. KA gg3 / ES 1796
(2) 170 kuparitaalaria kahdentoista, kuuden ja kolmen taalarin plootuina ja myö-

hemmin 183 kuparitaalaria samoin kuin ensimmäisellä kerralla.
(3) Talollinen Erkki Matinpoika Ikonen (Lieksa, Lieksa)
(4) Aitassa olleesta arkusta
(5) Ensimmäinen varkaus juhannuksen 1683 aikoihin ja toinen saman vuoden

mikkelinä (29.9.).

Tapaus X
(1) Piel. tk. 22.–23.2.1684, 37v. KA gg3 / ES 1796
(2) 100 venäläistä tenkaa (kymmenen kuparitaalaria)
(3) Oleksia Maksimanpoika Sapattinen (Lieksa, Lieksa)
(4) Arkusta
(5) Kesällä 1683 (varas ”otti lainaksi”, mutta palautti ne sitten, kun rahojen omistaja

alkoi kysellä niiden perään).

Tapaus XI
(1) Piel. tk. 22.–23.2.1684, 37v. KA gg3 / ES 1796
(2) Puoli riikintaalaria, kaksi kuuden taalarin plootua, 24 venäläistä tenkaa ja yksi

hopeinen sormus (à 2:16 kuparitaalaria). Kaikki yhteensä 19:24 kuparitaalaria
(3) Lautamies Hovatta Saavanpoika (Lieksa, Lieksa)
(4) Aitassa olleesta arkusta
(5) ”Kaksi vuotta sitten” (1682).

Tapaus XII
(1) Piel. tk. 10.–13.2.1686, 10v–12v. KA gg5 / ES 1797
(2) 21 riikintaalaria, 17 karoliinia, valkeaa rahaa (hwijt Mynt) viiden kuparitaalarin

verran, kuparirahaa 62 taalaria, puoli leiviskää tupakkaa (15 taalaria) ja kahdek-
san kyynärää mustaa taftinauhaa (à 10 äyriä, tekee 2:16 taalaria). Kaikki yhteen-
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sä 240 kuparitaalaria.
(3) ”Autuaan” luutnantti Lars Peersson Björnin perillisiltä
(4) –
(5) ”Neljätoista päivää ennen pyhäinmiesten päivää 1685”

Tapaus XIII
(1) Piel. tk. 5.–10.3.1694, 48v–50. KA gg13 / ES 1799
(2) Velkaluettelot, velkasitoumukset/-setelit (Obligationer), rahana 200 kuparitaala-

ria karoliineina ja kaksoiskaroliineina, noin kahdeksan kuparitaalaria viiden äy-
rin rahoina, viisi tusinaa hopeisia nappeja (23 luotia tai 60 taalarin arvosta), 200
venäläistä tenkaa, pari mustia karkeasta kampalangasta valmistettuja sukkia
(Riggarnas Strumpor, 112 taalaria), yksi puuvillainen kaulaliina (yksi taalari),
kahdeksan kyynärää šleesianpalttinaa (à viisi markkaa, 10 taalaria), kaksi van-
haa paitaa (kaksi taalaria yhteensä) ja yksi pieni puntari (1:16 kuparitaalaria).
Varastetun omaisuuden arvo yli 60 hopeataalaria.

(3) Porvari Heikki Hyvönen (Sortavala)
(4–5) ”Sumsasta” eli laukusta Lieksan krouvissa Hyvösen ollessa matkalla Kajaanin

markkinoille 27.1.1694

Tapaus XIV
(1) Piel. tk. 5.–10.3.1694, 46–47v. KA gg13 / ES 1799
(2) Kolmetoista hopeista riikintaalaria ja yksi hopeinen kääty (neljä riikintaalaria).
(3) Erkki Matinpoika Ikonen (Lieksa, Lieksa)
(4) Tuvassa olleesta arkusta
(5) Helmikuussa 1693 (Ikosen ollessa matkoilla ja vaimon maatessa sairaana).
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Summary

THE FRONTIER IN FLAMES. CONTACTS BETWEEN
THE INHABITANTS OF KAINUU AND PIELIS-KARELIA
WITH RUSSIAN KARELIA FROM THE AGE OF THE COUNT
TO THE HOMESPUN WAR (1650–1712).

Examining the research areas

The long-standing hatred between Sweden and Russia during the years 1570–
1595 was brought to an end by a treaty signed in the tiny village of Täyssinä on
18 May 1595. As a result the Swedes gained Kainuu and Lapland. In dividing
the eastern and southeastern portions of Kainuu the border set by the Peace of
Täyssinä quite accurately followed a watershed – a ridge. In respect to the
natural geography of the region, Kainuu formed a unified whole. Literally, it
had ”natural borders”. The roots of present-day settlement extend to the mid-
16th century, when the population which had primarily come from Savo settled
the area under the active direction of the Swedish Crown. Prior to this
settlement, the region had been the hunting grounds of various parishes of
northern Ostrobothnia. The pioneers from Savo principally settled the area
around Lake Oulu and Puolanka. During the 25-year war with Russia from
1570 to 1595 this settlement was almost totally destroyed. The consequent
population vacuum was filled by resettlement in the early 17th century. The
region’s beneficial natural resources (forests suitable for slash and burn
cultivation, rich fishing waters and land filled with game) attracted inhabitants
from the surrounding areas. Furthermore, the tax privileges promised the
pioneers by the Swedish Crown also appealed to settlers. The newcomers were
chiefly from Savo, as was the case in the first wave of settlement.

In the wake of the chaos that Russia was cast into, Sweden decided to again
embark on a policy of war (1610–1617), which the Treaty of Stolbova signed on
27 February 1617 ended. The conflict again resulted in Swedish expansion at
Russian expense; Sweden gained the province of Käkisalmi and Ingria, along
the eastern border. A belligerent and hence protracted demarcation between
Russia and the province of Käkisalmi concluded with a border accord signed on
3 August 1621. This set the eastern border of Finland which was maintained
until 1940. It is true, however, that the territory of Old Finland lost in 1721 and
1743 did belong to Russia until early 1812. The province of Käkisalmi was not
officially part of the Swedish kingdom before 1721. It was conquered territory,
the ”spoils of victory”, or a province in the same manner as Pomerania, Estonia
or Ingria. Part of the administration of the region was standardized to conform
with practices in the new motherland; local administration fell into this
category. Administrative practices from the previous regime were in part
retained, for example, in respect to the region’s system of taxation, or
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”estimated taxation”. In practice this meant that tax was assessed on the basis of
an annual estimation of the individual farm and its worth. The area strongly
attracted people from the surrounding provinces since there was no military
recruitment in the province of Käkisalmi. As former subjects of the tsar and
Orthodox by religion, the peasants were considered untrustworthy. Conse-
quently, they were undesirable to the military. On the other hand, the region had
no right to send representatives to parliament. All conquered territory was
decreed the property of the Swedish Crown, which basically placed the peasants
in the position of being Crown tenants. Lutheranism became a significant tool in
the policy of unification, and had through conquest become the state religion.
The establishment of Lutheran parishes began in the 1630s and 1650s. One of
these new parishes was Pielisjärvi (1639), quite in the northern section of the
province. It had separated from Ilomantsi in the early 17th century and become
an independent administrative parish.

On 18 September 1650 the administrative parish of Kajaani (= Kainuu) and
the parishes of Kuopio and Iisalmi (= North Savo) were combined to create a
hereditary fiefdom called the Barony of Kajaani. The fiefdom was granted to the
then Governor-General of Finland, Count, Baron and Privy Councillor, Per
Brahe the Younger (1602–1680). He belonged to the upper echelons of the
Swedish aristocracy, in whose hands Swedish political and economic power
resided. The family was closely related to the Vasa family, who held the crown.
Partially as a result of this, the Brahes were among the first to be raised to the
rank of count in conjunction with the coronation of Erik XIV in 1561. Through
his roots and family Per Brahe the Younger was a central figure at the heart of
Swedish power. He was also Sweden’s largest landowner. The highlights of his
career were his appointments as Privy Councillor (1630), Governor-General of
Finland (1637–1640, 1648–1654), ”drots”, or the highest judicial authority in
the realm and president of the Svea Court of Appeal (1641), and in that capacity
twice member of the regency (1641–1644, 1660–1672) when the sovereign was
a minor.

Brahe was permitted to annex the parish and town of Salo on the coast of the
Gulf of Bothnia and the parish of Pielisjärvi in the northern section of the
province of Käkisalmi. The town of Salo was in 1652 quickly renamed Raahe
(Brahestad in Swedish). The Brahe fiefdom was the most extensive in the entire
Swedish kingdom. In surface area it was larger, for example, than Denmark. By
tax revenue it was also among the largest, although the bulk of the region was
sparsely populated wilderness along the eastern frontier.

As part of the ”great reduction” the fiefdom was abolished in 1681 and
returned to the Crown. The old aristocrat Brahe had died in 1680 at the age of
78. After the reduction, the ”province of Kajaani”, as Kainuu had already come
to be called during the baron’s time, was again attached to the province of
Ostrobothnia and Pielisjärvi to the province of Käkisalmi. The Kajaani
administrative parish was divided in 1681 into two administrative districts,
Paltamo and Sotkamo. They had functioned since 1647 as separate parishes.
From 1685 until the mid-1720s Pielisjärvi’s tax-collection right was
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contractually surrendered to the proprietors, or ”arrendators”, against a
stipulated sum to be paid to the Crown. Salomon Enberg was the first of the
arrendators in Pielisjärvi and was succeeded by his tax-collection scribe, Simon
Affleck (c. 1660–1725).

Russian Karelia, also referred to as Eastern Karelia, is divided in two
geographically. Olonets Karelia is the more southerly of the two and covers the
area on the Isthmus of Olonets between Lake Ladoga and Lake Onega. It
northernmost parishes were Repola and Rukajärvi. The Svir River serves as the
region’s naturally boundary. The area of Russian Karelia extending north of Re-
pola and Rukajärvi is in turn called White Sea Karelia, and is considered to
stretch as far as Kantalahti on the White Sea.

In the east the neighbors of the province of Käkisalmi on the border were the
”seven parishes of Lapland” (Paanajärvi, Suikujärvi, Rukajärvi, Paatene, Selki,
Semsjärvi and Lintujärvi) which remained part of Russia after the Treaty of
Stolbova. In actuality, the parish of Repola, which had been Russian territory in
1617, would also have part of this group. Earlier it had been part of Ilomantsi.
Repola had long been part of the area that the Russian authorities had difficulty
controlling. In 1649 the Lapland parishes were attached to the province of
Äänisniemi, or the Ääninen ujest (in Russian ujezd). The town of Olonets,
founded in the same year on the eastern shore of Lake Ladoga, became its
administrative and military center. In addition, the volost of Kemi (a type or
subdivision of a parish) and the White Sea town of Kemi north of the Lapland
parishes were also incorporated into this district. Other 17th century White Sea,
or Pomor, towns included Suiku and Suma. ”Wild Lapland” and the Kola
Peninsula north of the White Sea had by 1597 comprised the province of Kola.

In the administrative reform of the country by Tsar Peter I in the late 1710s,
White Sea Karelia along the White Sea coast was included in the recently
created province of Archangel, or White Sea; the administrative and
commercial town of Archangel (founded 1584) served as its center. The other
part of the province of Olonets was unaffected except for the fact that a new
capital was selected, Petrozavodsk, founded in 1703.

The concept of frontier

Areas which the individual uses and where he wields power are always limited
in some way. The border has been respected but in the competition for living
conditions the signs marking it have also been destroyed. This occurred in the
area under examination during the period of Swedish power as well. Many
emotional significances are associated with borders, for example, exoticness
and tension, even fears. This has been the case in particular along the border
between Finland and Russia. Although it has often had a unifying effect
(peaceful interaction, easily understood language between one side and the
other, family bonds), still the notable religious difference (Lutheranism in the
west, Orthodoxy in the east) has made the eastern border a rigid and at times an
even repelling element.
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Border concepts have been examined in particular in the field of political
geography. All in all, four concepts have been created. First, is the broad
concept of ”frontier”, which represents a zone-like political border between two
nations. A more pertinent definition would perhaps be ”indeterminate
borderland”; the eastern border between Russia and Sweden in the 17th century
would be a good example. The term is also used in speaking about the border
between the settled and unsettled parts of some country. Second, there is the
concept of ”boundary”, which depicts an exact borderline. A third concept is
”border”, which is used to mean some limit or the area in its immediate
proximity. In any case, it is a more exact definition than the indeterminate
”frontier”. Fourth, is ”borderland”, which is a kind of transitional zone inside an
actual boundary. These concepts are often employed in an overlapping way
without any precise limitation.

During the period under examination movement across the border was not
restricted, nor was there any control along the eastern border except in time or
threat of war. Occasional stones and trees were used as reminders of the
existence of the border. The eastern border which then existed cannot be
considered in terms of present-day concepts. The national border was open but,
on the other hand, it was also rigid, in respect to ownership and usage. Slash and
burn cultivation could not be carried on beyond the border without the
accompanying danger of (even political) conflict. The utilization of other
natural resources – woodcraft, hunting and fishing – were not legal on alien
ground, as it had been during the Early Middle Ages. The eastern border with
Russia was in fact a zone-like border area. It was not yet modern, exact,
controlled, nor in principle an unpassable borderline. Such a border was only
established much later. In a pre-modern state, for instance, in Imperial Sweden,
the control by state power of its peripheral areas and frontiers was still
extremely small.

From the White Sea to the Gulf of Bothnia
– many alternative transit routes

There were two types of movement. The frontier ”Swedes” were often visible as
visitors along the White Sea and the southern portion of Olonets. An extremely
strong contribution in the contacts between groups was, however, made by
Russian traders. The intensity of the interactions is demonstrated by the fact that
the communication between the two sides occurred along established routes.
There were numerous routes depending on destination and point of departure.
In the framework of the region and period under consideration, traffic across the
eastern border can be characterized as brisk and regular. Border traffic was
especially lively between the White Sea, the northern section of Olonets and
Kainuu. This was already the case in the early 17th century, when Carl IX (King
of Sweden 1604–1611) ordered the clearing of a road to the border at Maan-
selkä. The intent of this was to promote and strengthen border trade contacts.
Kainuu and the Oulu River watercourse formed a trunk route for ”Russian
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traders” to northern Ostrobothnia, Norrland (Luleå, Piteå, Torneå and Umeå)
and central Sweden (e.g., Gävle and Härnösand). Turku could be reached by
travelling in a different direction, along the Ostrobothnian coast road.
Movement was controlled from the castle at Kajaani, which had excellent
natural possibilities to perform this task. The routes from Kuhmo, Sotkamo and
the northern section of the province of Käkisalmi specifically passed through
Kajaani. Kajaani was situated slightly before the point at which the Sotkamo
route entered Lake Oulu. Authorized transit routes were restricted to Kajaani
during the period of the fiefdom to ensure that the economic life of the emerging
small town would grow and strengthen. The visits also brought about additional
income from customs duties. Small duties were assessed at the rate of
approximately 1/32 of the value of the goods.

Traffic was at its height in winter. The most important natural routes (the
Hyrynsalmi and Sotkamo routes and the Lieksa River) were not necessarily
extremely navigable in summer. The hardships faced by the travellers included
strong currents, fast-flowing and rock-filled rapids as well as narrow and
winding streams. In practice this meant finding portage for boats across
unnavigable stretches as well as continual unloading and loading. In all
probability connections were primarily established on the basis of more direct
and less difficult winter roads. The sources include numerous mentions of
winter roads. Their brisk use does not, however, entirely rule out water traffic in
summer, but trade in Kajaani and Oulu was largely concentrated in winter and
around sledge roads. It was convenient to transport large amounts of goods
either by sledge or sleigh. Taxes were also paid in winter at fixed collection
points.

There were numerous transit routes across the border between Lieksa and the
northern section of Olonets Karelia. Some of them continued to the White Sea
coast following the Kemi River watercourse. On the basis of the report made by
Nousia Venäläinen in 1556, the Lieksa River from Repola emptying into Lake
Pielinen was considered to be a key transit route to the White Sea. On the Fin-
nish side of the border it was, however, particularly winding with a strong
current and filled with rapids. In the northern area of Olonets the difficulties to
navigation included stretches where the boats had to be drawn. During its use
the old waterway may have provided the location for winter roads, which in
suitable places utilized the watercourse.

An ancient transit route existed between the Pielinen area and Kainuu which
historical research has named the ”Great Karelian Road to Ostrobothnia”. It
probably originated in Novgorod and ended in Oulu, which was early on a
significant trading place bringing together people from all points of the
compass. In all likelihood it was no longer a particularly important water route
since in 1639 it was reported to be extremely difficult to traverse. Difficult
stretches (swift-flowing and rocky rapids, narrow in places, blocked rivers)
were common to the Pielinen route and to the Lake Oulu watercourse at the
northern end of Kainuu. A main road was evidently established for the traffic or
at least a winter road was cleared.
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Border traffic was particularly brisk between the White Sea and the northern
section of Olonets and Kainuu, and there were innumerable alternatives in
regard to routes. The northernmost of them went through Sarvitaipale, either to
Kemi on the White Sea or to Oulu and the trading centers of western
Ostrobothnia. The southernmost and liveliest connection between the Kuitti
Lakes in the White Sea region and Lake Oulu lay through the border point at
”Vuokinlatva”. This route was briskly used both in summer and winter. As late
as the Age of Autonomy it was the route most used by peddlers between the
White Sea and Finland. It was common that the routes coming from the north
through Suomussalmi towards or from Lake Oulu employed the Hyrynsalmi
route. Due to its swiftly flowing water and substantial numbers of rapids, it was,
however, a difficult route and in places even dangerous. The most dangerous
rapids had to be avoided by land travel. The Oulu River was also difficult to
traverse because of the rapids and the fishing dams erected by inhabitants along
the route. It was, however, possible to bypass the river by means of the Oulu-
Säräisniemi high road opened in the 1610s.

A second important transit route was through present-day Kuhmo along the
Sotkamo watercourse. There, too, several different routes existed depending on
point of departure and destination; there were, however, numerous rapids if
travelling by boat. In winter there was a road through Kuhmo from the tip of
Säräisniemi to Maanselkälampi at the border and on through to Kiitehjärvi in
Russian Karelia. This route was a continuation of the previously mentioned
Oulu-Säräisniemi high road.

Jyskyjärvi, in Russian Karelia, was a major traffic junction and the
confluence of two key routes which then joined to become the road leading to
the White Sea coast. Of the two, one originated in the north at the Kuitti Lakes
and the other further south, along the Tširkkakemi River. The Kuitti Lakes
traffic was directed to the White Sea and Hyrynsalmi route while the
Tširkkakemi was used by those travelling to northern Olonets (e.g., Repola and
Rukajärvi), the Sotkamo routes and to Lake Pielinen. The distance from
Jyskyjärvi to Kemi on the White Sea was 122 leagues, or approximately 134
kilometers. From Kemi it was 232 leagues, or about 251 kilometers, to the
border. The distance to Oulu was 54 3/4 leagues, or about 585 kilometers.

Security from the bottom up – the border peace institution

One of the most influential forces on the frontier milieu was conflicts and the
way inhabitants adapted to them. The border set inherent challenges – positively
charged (= opportunities) ones as well as negative (= dangers) – to people living
in the vicinity. In contrast, these challenges did not exist for those living further
away. During the conflicts, in the worst scenario, frontier inhabitants lived in
fear of being attacked. A second possibility was that those living along the
border would be forced to fend for themselves, and forced to choose between
remaining in their homes or fleeing their home district and moving to a more
secure area.
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In addition to the above, one further solution can cited – border peace
agreements. This refers to the accords made by two warring groups of border
inhabitants to maintain the peace and help one another. They involve a type of
non-aggression pact, local crisis control and resolution. The main point in them
was the provision of advance information and warning about coming hostilities
which would permit the threatened party to flee for their safety along with their
possessions. They promised to notify the other party of even potential
threatening intentions and rumors. These border agreements were concluded in
peripheral frontier areas where state control was weak and significant
agreements were formalized in southern Sweden along the former land border
between Sweden and Denmark and along the Swedish-Norwegian border.
Similar agreements existed in the east, on the Russian border, ranging from
areas as north as Kuusamo and Pudasjärvi to Ilomantsi. The question was
chiefly one of protection, since distant and unstable state power was unable to
provide sufficient security for its subjects living on the fringes. In contrast, the
actions of central power often raised threats that they were unable to resolve.
Border peace agreements along the Danish border were mentioned as early as
the Middle Ages and research notes that they were previously referred to as
”peasant peace agreements” (in Swedish bondefred), but this is a misleading
and even incorrect term since other social groups than just peasants were also
often involved in order to protect their own interests. Hence, a more correct
expression to cover the entire frontier and its population groups is ”border peace
agreement” (gränsfred). The peace agreements sought primarily to avoid war
and the accompanying destruction, suffering, forced taxation and looting.
Security was also achieved by regulations concerning vagrancy, disturbing the
peace and robbery, to prevent restless criminal elements from gaining a safe
haven on the other side of the border and carrying out their operations there.
Highwaymen, forest bandits and other such vagabonds were a common
problem on the frontier. Especially during times or threat of war, pressure from
restless elements in the frontier forests increased and took on massive
proportions. An important factor was also the protection of border trade and
traffic. Border trade was a significant source of income for local residents.
Cross-border trade contacts were a particularly key element in creating
harmony between neighbors.

One common feature to the previously mentioned areas was their location in
peripheral frontier regions. The weakness of state control there was
accompanied, from the inhabitants’ point of view, by an insufficient defense
against external threat. The need for border peace agreements arose precisely
from the need for protection. The frailty of state control was also evident in the
inability of the local administrative machinery and the judicial institution to
function against a threat from within, against individual criminals and bands.
Many fringe phenomena existed in peripheral areas which were a thing of the
past in the centers. Examples of these phenomena include organized crime
(bands of robbers), vendettas and a general tradition of violence. The
inhabitants had become accustomed to this, that their lives and property and
those of their relatives were continually under threat. Consequently, they always
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had to be prepared to take up arms to defend themselves. An added condition,
the high rate of the felonious assault, resulted from the area repeatedly serving
as a theater of war. The tradition of violence only began to crumble when the
external threat, war, subsided.

In the course of time the tradition of border peace came to an end on
Sweden’s southern and western border. Sweden gained a sea border when
Denmark was pushed beyond the Kattegat. Swedish security positions on the
western border improved markedly in 1645 when it won two regions of
Norway, Jämtland and Härjedalen, from Denmark.

Gustav Vasa’s successors to the Swedish throne were forced to adapt to the
conditions of the border peace tradition on the eastern border with Russia,
though in that region the tradition included a negative feature, provincialism,
which the kings tried in every way to eliminate in order to strengthen the
authority they represented. The border peace tradition of the eastern border was,
however, to become a great advantage to Swedish central power in future wars.
Through border peace agreements they were able to keep a significant portion
of the eastern border and the surrounding frontier outside the conflicts. From
the perspective of the interests of central power, the local-level agreements were
particularly valid when war was being fought simultaneously on several fronts.
This permitted the freeing up of resources, the prevention of destruction in their
own territory and the possible blockage of attack routes.

State control over border peace agreements increased beginning in the 1520s.
The task of negotiating passed to the highest local authority. On the Russian side
Moscow’s control over separate agreements was strengthened during the war
with Carl X Gustav (1656–1658), which forebode the destruction of the power
of the Monastery of Solovetsk (founded in about the 1430s) in northwest
Russia. Provincialism gave way to a centralized society and its growing
interests and needs. Border peace agreements, however, retained their position
along the eastern border as the main pillar of peaceful interaction.

In respect to the border peace agreements concluded along the eastern border,
it is justified to speak of a long-standing tradition. The first evidence of border
peace agreements in the area is from the early stages of the 25-year-long war
with Russia in 1570–1595. From that date on border peace agreements
appeared in every war between Sweden and Russia: 1610–1617, 1656–1658,
1700–1721, 1741–1743 and 1788–1790. In all probability border peace
agreements were still in effect during the Finnish War of 1808–1809, when Fin-
land was severed from Sweden and annexed to Russia as an autonomous grand
duchy. Thus began the ”pax russica” and the ”useful old method”, the border
peace institution, became unnecessary after centuries of use.

Usually the border peace agreements were observed. For instance, during
Carl X Gustav’s War with Russia Kainuu was spared military actions
specifically because of a border peace agreement. Effective defensive measures
can also be seen as a second factor. On the other hand, from the perspective of
Moscow’s overall objectives, the area was then basically irrelevant. Conversely,
from the point of view of the Monastery of Solovetsk, the political, military and
religious center of northwest Russia, and its interests, the west was an extremely
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important direction in the then-prevailing military and economic sense. By
means of the border peace agreements Solovetsk sought to protect its
production and sale of salt, its massive land holdings in the White Sea region
and also the monastery area itself.

In practice, maintaining border peace was left to the so-called ”messengers”
(in Swedish budbärarne), who made regular visits at short intervals to the
border or at villages behind the border to meet Russian Karelian leaders. The
primary objective of these visits was to ensure continuance of the border peace
agreement and these men also procured military intelligence concerning
prevailing attitudes on the other side of the border and threatening dangers
which might arise. The messengers were recruited exclusively from the ranks of
the farm-owners. With few exceptions, they were members of large families,
which permitted one member’s, usually the landowner, complete dedication to
the task without household or more important tasks suffering. They lived in the
main houses in their home district or at least came from one of them. In many
cases they were able to augment their fixed property even in bad times (war,
crop failure). Their position was also bolstered by the fact that their family had
usually settled along the eastern border at an early stage. The leadership tasks
(messenger, juryman, member of parliament) of the local community appear to
have been concentrated among these households. In the socio-economic sense,
they were the area’s most prestigious men, who through their stable and
respected position were able to negotiate border peace agreements and convince
their counterparts of the steadfastness of peaceful intentions. The messengers
own interests (border trade, security), too, had to be taken into account when
recruiting them for this task.

A reconstruction of scattered sources would show the conclusion of border
peace agreements to have generally observed the following pattern:

The outbreak or threat of war – The prevailing uncertain atmosphere
among the inhabitants of the frontier initiates contacts to bring about a
traditional border peace agreement – An initiative is made to the
authorities, either to the clergy or to the officials of the Crown – Lower
officials request permission from their superiors (the governor-general
on the Swedish side, the voivode on the Russian), who convey the
request to higher echelons (in Sweden to the Royal Council [earlier the
Privy Council], the Defense Commission [during the Great Bothnian
War 1700–1721] or directly to the king) – Permission to conclude a
border peace agreement is granted – Well-known, trusted men with
sufficient prestige are appointed by both parties to negotiate the accord –
Following the negotiations the agreement is signed amid great ceremony
and declarations – The messengers then call at the border or on the
opponent’s side to assure them of the desire to maintain peace. The
messengers also function as intelligence agents to prevent the opposing
party from operating dishonestly to break the agreement.

* * *
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From the standpoint of the security of Kainuu Pielisjärvi was a factor of
uncertainty both in the mid-17th century and in the early 18th. During Carl X
Gustav’s War with Russia 1656–1658 the Orthodox minority rebelled and
swore allegiance to the Grand Duke of Moscovy as a protest against the western
control, religious discrimination and influx of Lutherans that had occurred in
almost five decades. The Orthodox still held a slight majority in the 1630s until
1637, when the tide turned in Pielisjärvi in favor of the Lutheran newcomers.
The Orthodox then migrated to various parts of Russia, for instance, Olonets,
the White Sea district as well as the Moscow and Valdai regions. The Finnish
Governor-General Brahe was aware of this Orthodox out-migration, which
affected him directly. He had Orthodox peasants in his fiefdom as well as
Lutherans who paid tax to him. The Orthodox in the area, however, generally
came from wealthier classes, both as older more established peasants and as
traders.

The unsuccessful rebellion along with the Russian attack further accelerated
the out-migration. In the eyes of the Swedish Crown and Brahe the migration
was an act of desertion. Brahe did not fail to act, and wrote of the situation to
Carl X Gustav in February 1657 describing his deserter problem in detail. The
only solution that Brahe saw to the problem was to extend the borders further
east to Svir, Lake Onega, the White Sea and the Kola peninsula. He sought to
establish a security zone which would prevent desertion from Finland and the
province of Käkisalmi to nearby areas on the Russian side of the border. At the
same time his objective was to gain control of the massive Monastery of
Solovetsk and, above all, of the northern trade route between Western Europe
and Russia. Brahe’s proposals formed the basis for Sweden’s official territorial
demands in the peace negotiations. The Treaty of Kardis did not, however, bring
such changes to the border. We can only guess how much Brahe’s fiefdom
would have enlarged in the east had the peace objectives been successful.
According to the terms of the Treaty of Kardis all those who had deserted during
the period 1617–1661 were permitted to remain in Russia. The number of
Orthodox in Pielisjärvi decreased through 1696, sometimes dramatically. In
that year there were only seven Orthodox households in the entire parish. The
Lutheran in-migration, however, offset the Orthodox population losses to the
parish. The result was an ”ethnic cleansing caused by the push of Sweden and
the pull of Russia”. It would be incorrect to call the Orthodox flight from the
province of Käkisalmi an ”ethnic cleansing” since the Swedish authorities did
everything in their power (coercion, prohibition and punishment) to retain their
Karelian peasants. In fact, at the start of Carl X Gustav´s War with Russia the
Orthodox who had gone over to the attacking side were declared outlaws.

The tax-rent period which began in 1685 awakened strong dissatisfaction in
Pielis-Karelia, for example, in the form of the agitation of the ”hunger revolt” at
the turn of the year 1696–1697. Approximately ten years later the situation was
still the same. The rebels wished to rid themselves of one of the tax-renters, Si-
mon Affleck, the ”Simo Hurtta” or ”Aplek” of popular legend, at all costs. Such
was the case with the breaking of the border peace agreement in January 1708.
The agreement was probably made by Affleck himself. While it prevailed and
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times were stable Affleck engaged in border trade and was able to collect rents
from the tenants in his area. By breaking the border peace agreement the Pieli-
nen peasants sought to lure the Russians into making a reprisal raid on Lieksa
and the Crown camp there. The Russians did not at that time enter Lieksa. The
Pielinen peasants made another destructive pillaging raid in January 1709
dragging Kainuu into a series of events which badly disturbed frontier peace. In
March 1712 border peace was broken fully as a consequence of the short but
more dramatic ”Homespun War”. The immediate cause of the war the seizure of
four traders who had come from beyond the border and their loss of 3 000 ells
(approx. 1 800 m) of homespun. In reprisal a Russian military detachment
destroyed and badly pillaged the town of Kajaani and the parishes of Paltamo
and Sotkamo. The interests of both parties (border trade, security) demanded
that relations speedily return to normal. Thus by February 1713 the border
peace agreement was again instituted between the province of Kajaani and
Russian Karelia. In these contexts the mysterious arrival of Hilippa Simonpoika
during the investigation of the Homespun War and his subsequent escape from
prison under strange circumstances must be considered. The Homespun War in
any case became a concept. The Russian Karelians still threatened the
inhabitants of Kainuu for decades to come with a new Homespun War when
relations became aggravated to the point of open conflict.

The many dimensions of border trade

Trade balanced oppositions on the eastern border. The frontier it enclosed was
part of the ”great trade vision”, part of the northern trade between Russia and
Western Europe. The northern trade route was opened in 1553 when the English
explorer Richard Chancellor, in search of the riches of the east, was lost in a
storm and found himself at the mouth of the White River on the White Sea.
While the Northwest Passage was not found at that date, English-Russian trade
contacts were, however, opened via the Arctic Ocean and the White Sea. The sea
powers England and Holland desperately required Russian products, for
example, to satisfy their shipbuilding needs. There was also a significant
demand for northern furs and Russian traders obtained them through Sweden to
meet the Western European requirements. At the same time they sold their own
as well as such products of the Western European traders as cloth. Sweden did
not let this activity go unobserved. It has its own plans: either expansion,
thrusting itself further east and north in order to control the northern trade and
its routes, or by attempting to attract Russian and Western traders to the
Swedish-controlled ports on the Baltic by means of trade policy measures.

In practice the movement of people and goods was free. The free movement,
however, led to a great increase in land trading, the trade carried on in the
countryside. This had long been forbidden by law and statute, but water-tight
ways of preventing it did not exist. One method of accomplishing this was to
bring the trading, the border trade and the accompanying land trade, to the
markets and the towns. Russian trade was concentrated as a monopoly in 1645
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in Oulu until it was legalized in 1661 in accordance with the Treaty of Kardis
between Russia and Sweden. The growth and abuses of land trade, however,
soon led in 1664 to Russian trade again being concentrated in Oulu, the
economic center of the Gulf of Bothnia, and its Russian markets. It must,
however, be remembered that the Russian traders were still permitted to travel
via Kajaani. Brahe established the town in 1651 as the administrative and
military center of his fiefdom. The town was also known for its great markets
which regularly attracted Russian traders from the other side of the border, both
Russian Karelians as well as ”real” Russians.

The town of Kajaani was situated along the transit routes extending from the
northern province of Käkisalmi and Russian Karelia. It controlled traffic, but
more importantly it attracted the inhabitants of the surrounding areas to its two
markets. The visitors came from Brahea, Kemi, Nevanlinna (the site of the
present-day city of St. Petersburg), Sortavala, Tornio, Turku and Russia. The
goods flowed from as far away as Western Europe. These western products were
transported first by English and Dutch vessels through the ice-free port of
Archangel to Kemi on the White Sea and then to Kajaani either via the White
Sea region or the northern section of Olonets. The bulk of the merchandise was
probably transported onwards to the area around the Gulf of Bothnia. Kajaani
had the misfortune of being located in a remote section of the Oulu trade region
and throughout its entire history existed in the shadow of the wealthy Oulu
burghers. The golden age of commerce in Kajaani was the 17th century. Its
collapse began in 1716, when the small town was destroyed by war. It was also
partially affected by its distance from the commercial mainstream. With the
establishment of the city of St. Petersburg east-west trade shifted from
Archangel and the White Sea to the Baltic, where the Swedes had hoped that
trade between Western Europe and Russia would turn in the 17th century.

Brahe founded the town of Brahea at the mouth of the Lieksa River in 1652.
His express dream was for its markets to attract Russian traders and their
merchandise. The border markets had been the idea of his father, Per Brahe the
Elder (1520–1590), to direct border trade and land trade into legal channels and,
on the other hand, to benefit himself as the proprietor of the fiefdom in the form
of a wealthy bourgeoisie and customs duties. The markets of Brahea do not
appear to have succeeded because the conditions and Brahe’s plans changed.
The bourgeoisie of Brahea campaigned very actively and successfully against
this both in their own home district and in the surrounding trading locations.
When the fiefdom came to its end the town of Brahea was forced to go the way
of many other small towns. It no longer suited the greater visions of itself,
especially when the fiefdom was abolished and its powerful proprietor, Per
Brahe the Younger, had died.

In 1680 all restrictions were lifted on Russian trade throughout the Swedish
kingdom after a hiatus of almost 20 years, as part of Carl XI’s policy of peaceful
relations with Russia.

The records of the customs duties of the town of Kajaani as a group offer an
extremely long 15 volume set of source materials. For example, such records
were only kept in Oulu for a period of two months. These records are a window
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on what was brought to town to sell or trade. They permit a varied examination
of the different types of merchandise and traders. The duty was to be paid by all
– subjects of the Swedish Crown as well as Russian traders from beyond the
border.

During the 1650s Russian traders made surprisingly few visits to Kajaani. In
five of the surviving customs records only 42 mentions are made of them. There
are several reasons for the small number of citings. Kajaani had only recently
been founded and in terms of its bourgeoisie and capital it was a modest, young
inland town. Oulu, where trade in the Russian markets had been centered in
1645, probably attracted the bulk of Russians trading in Sweden. This also
suggests that for the most part the customs duties paid by those visiting Kajaani
were rather small. The ”prime pickings” of the merchandise in all probability
went to Oulu. Kajaani mainly received smaller lots of goods both in number and
value. It must also be remembered that there was a break in trading contacts at
the end of the period due to the war of 1656–1658.

In the course of the 1670s the amount of traders and income from customs
duties began to rise in Kajaani. Initially, the customs duties collected in the
other important town in the Kajaani barony, Raahe, were in a class of their own.
By the end of the decade Kajaani had begun to narrow the margin. Its attraction
was its particularly well-known winter markets. The last decades of the 17th

century, in which the customs records are no longer extant, were probably the
golden age of trading in Kajaani. The importation of merchandise was already
in the 1670s increasing both quantitatively and qualitatively. The rise in the
Russian trade in Kajaani was also fed by the 1664 parliamentary decree that
traders coming from Russia would be directed to Oulu but would return home
via Kajaani. There is no information concerning the effect of the decision to
legalize Russian trade in 1680. In all likelihood, Kajaani had by then already
established itself to such an extent that its position could no longer decline.
Kajaani was able to enjoy its favorable position at the center of the important
Russian trading routes.

Unfortunately, only in respect to a few Russian traders is there origin clear.
Some conclusions can, however, be drawn. A significant portion of them came
from the northern section of the province of Käkisalmi, i.e. from the Orthodox
parishes of Brahea, Ilomantsi, Liperi and Pielisjärvi, an area belonging to Swe-
den. They carried on their traditional occupation – active and extensive trading.
There are only few notations of traders from the White Sea area or northern
Olonets but, in contrast, there are numerous mentions of traders from Kemi on
the White Sea. Other sources also support a view of regular visits by traders
from the coast of the White Sea to Kajaani. They played a key role in the chain
of shipping which began in Western Europe and progressed through the Arctic
Ocean to Archangel in northwestern Russia, Kemi on the White Sea and finally
to Sweden. In addition to professional traders the visitors to Kajaani also
included peasants, who brought with them their own household products to sell.
Many of the Russian traders from Russia or the province of Käkisalmi visited
Kajaani regularly, some even twice or three times a year.
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The largest item brought to Kajaani was fishing products. This was followed
by farm products, livestock and game, cloth, spices, other (paper, beer, spirits
and tobacco), handicrafts and, finally, fruit. The Russians clearly controlled the
import and sale of cloths (e.g., linen, burlap, homespun and heckled flax, but
finer cloths as well), spices (chiefly from the salt works on the White Sea),
handicrafts products and fruit (e.g., anis, plums, raisins and figs). Rye was the
most imported of agricultural products. Other key imported goods in this same
group included hemp and flax, which were important in the outfitting of ships
and the production of fishing equipment. Pike was clearly the dominant item
among fishing products.

The land trade – the illegal dimension of border trade

Trading in the form of border and land trade was a major occupation on both
sides of the border. It was the basis for both income and paying taxes. For
instance, in Pielisjärvi tax was paid either entirely or for the most part in cash.
Therefore, illegal trading contacts were tolerated and even ignored by the
authorities. In the northern province of Käkisalmi the land trade had
traditionally been lively, though formally prohibited by law until it was
legalized by the decree of Governor-General Jöran Sperling on 24 January
1684. This was not an expression of ”surrender”, but the interests of the Crown
were plainly taken into account by the decree. It was desirable for the Crown
and its growing needs (e.g., in reforming the military) that the peasant had an
income and, above all, could pay tax. This was something that Per Brahe the
Younger had also desired. Be that as it may, reality and mercantile demands,
with their laws and placards, conflicted with one another.

The ban on land trading was commonly and widely broken. In this respect we
can concur with the conclusions about the frontier. Geographers perceive the
central factor affecting the frontier milieu to be otherness, which is a
consciousness this extraordinary environment brought to the inhabitants. The
people of the frontier viewed themselves as Other compared to inhabitants
further inland. Their location distant from the heartland and their interaction
with foreigners ”diluted” their nationalistic feelings. It was morally and
culturally correct, they believed, to break regulations concerning trade and
other subsidiary activities which disturb the cross-border interaction founded
on the ”natural order”. They had their own laws, a popular right to act in ways
they deemed suitable. Their own order was a reaction to what they considered
incongruous, unrealistic rules. They believed that the authorities did not
sufficiently take into account the feelings and interests of the inhabitants of the
sparsely populated and distant frontier. A consequence of the isolation of the
frontier milieu from the central areas is that many traders perceived themselves
to be more self-sufficient, independent and self-directed members of the
frontier community than the ”average people”, whose behavior would strictly
follow the national norms. In particular, feelings of economic independence
were accompanied by a practice of bending laws which they did not accept.
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Fiances were very developed in the 17th century on the eastern frontier, as the
amount of money involved in crime against property indisputably indicates.
The development of a money-based economy was aided – paradoxically – by
the relatively weak position of agriculture. Trade brought needed income.
Developed finances required a turnover of goods, active large-scale movement
and trade. A unique aspect is that such an economy thrived in an area considered
to be isolated and undeveloped monetarily. Life was not based on a passive
natural economy or with few connections. On the contrary, we can question
whether the eastern frontier during the era of Imperial Sweden was in fact an
isolated corner of the empire. In the light of trade it certainly was not. Large
sums of money flowed through trade, credit and taxation, especially in the
northern province of Käkisalmi.
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89, 119, 194, 195, 197, 216, 217 (n), 294,
316 (n)

Kruse, Erik, kenraalimajuri 119
Krusebjörn, Peter, Ruotsin Moskovan-resi-

dentti 188 (n)
von Krusenstierna (aiemmin Crusius), Philip,

kauppajohtaja 188 (n)
Kröger, Christer, Nevanlinnasta 222 (n)
Kröger, Daniel, pormestari 197 (n), 229, 230,

298 ja (n)
Kujala, Antti 129 (n), 134, 136 (n), 325
Kujala, Lauri 131, 148, 149, 152 (n), 153 (n),

160, 162, 168, 169
Kuokkanen, Lauri, Nurmeksen Jokikylästä

281 (n)
Kuosmanen, Paavo 337 ja (n)
Kustaa II Aadolf, Ruotsin kuningas 83, 111,

187, 194 ja (n), 218, 293, 294
Kustaa III, Ruotsin kuningas 176, 177
Kustaa (I) Vaasa, Ruotsin kuningas 28, 53, 81,

82, 83, 85, 87, 184, 188, 213, 287, 288 (n),
334, 341, 342

Kuujo, Erkki 118, 196 (n), 210, 211
Kuvaja, Martti, Kuhmon Lammasperästä 155
Kyllönen, Juho, Suomussalmen Vuokista 159
Kyllönen, Pekka, Kuhmon Lentualta 305
Kyyhkyläinen, Tuomas, Nurmeksen Nurmek-

sen kylästä 141
Kåcka, Wassi, Rautavaaran Ylikeyritystä 123
Kähkönen, Paavo, Lieksan Vuonislahdesta

153
Kähkönen, Risto Paavonpoika, sanomamies,

myöhemmin valtiopäivämies Juttualta
Kuhmon Lentualta 152, 153 ja (n), 154,
163, 167, 176

Kähkönen, Risto, sanomamies Kuhmon Sau-
najärveltä 176

Kärki (Kärkisudd), Lauri, kapteeni 170
Kärkkäinen, Risto, Rautavaaran Yläluostasta

108
Kärnätär, Marketta, Pekka Laukkasen vaimo

310 (n)
Laasonen, Pentti 116
Laatikainen, Erkki, Kuhmon Katermasta 210
Laatikainen, Heikki Antinpoika, Sotkamosta

281 (n)
Laatikainen, Matti, Kuhmon Katermasta 210
Laatikainen, tuhopolton uhri Sotkamon kir-

konkylästä 310
Lackman, Erik, apulaispappi Ilomantsista 17
Lagerqvist, Lars O. 48
Lagus, Elias, kirkkoherran apulainen, artikke-

lisarjan julkaisija 176
Laitinen, Antti, porvari Braheasta 312 (n)
Lang, Christian, Nevanlinnasta 222 (n)
Lappalainen, Antti, sanomamies Kuhmon

Lammasperältä 176
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Lappalainen, Huotari, Vienan Kemistä 210
Lappalainen, Janassima, Vienan Kemistä 210
Lappalainen, Jussi T. 92, 103, 111, 118, 121,

122, 124 (n)
Lappalainen, Markei/Markus, Vienan Kemistä

210
Lappalainen, Mikihvara, Vienan Kemistä 210,

285, 337 (n)
Lappalainen, Omenia, Vienan Kemistä 210
Lappalainen, Pekka 222 (n)
Lappalainen, Simana, Vienan Kemistä 210,

241 (n), 248, 275, 285, 337 (n)
Lappalainen-suku (ven. Lopin/Lopinov/

Lopintsov), Vienan Kemistä 210 ja (n)
Lappi, Antti, Nurmeksen Nurmeksen kylästä

105 (n)
Larsson, Lars-Olof 78 (n), 79, 83
Laukkanen, Antti Pekanpoika, maakauppias

Sotkamosta 310 ja (n), 311
Laukkanen, Lauri Pekanpoika, Sotkamon Ala-

Sotkamosta 310 (n)
Laukkanen, Matti, raatimies Kajaanista 230,

301
Laukkanen, Pekka, Sotkamon Ala-Sotkamosta

310 (n)
Laukkanen, Pekka Matinpoika, porvari Kajaa-

nista 241 (n), 290 (n)
”Lauritsa” = Hallitius, Laurentius Laurentij
Leinonen, Pekka, pitäjänsotilas 158
Leppänen, Paavo 281 (n)
Leppänen, Tahvo, Lieksan Lieksan kylästä

108
Lewenhaupt, Gustaf Adolf, kreivi, sotamar-

salkka 90, 119
Liimatta, Olli, Sotkamon Tipasojalta 150 (n)
Liinoinen, Tarassia, Lieksan Lieksan kylästä

126 (n)
Lillienhoff, Jochim Pötter, asessori 188 (n)
Lindberg, Folke 78, 81, 84, 86
Linge, Lars 79, 86
Lintunen, Olli, Lieksan Yliviekistä 126 (n)
Lintunen, Perttu, Juuan Juuan kylästä 126 (n)
Liukkunen, Mihkali Martinpoika, Lieksan

Lieksan kylästä, myöhemmin porvari
Braheassa 126 (n), 273

Liukkunen, Mikki, Lieksan Lieksan kylästä
337

Lochtander, Erik Peersson, porvari, sittemmin
tullari 243 (n), 247, 315

Lontzinen, Mikki, venäläinen suolakauppias
284

Loofeldt, Peter Anton, diplomaatti 188 (n)
Lopintsov, Omeljanko (Omenia Lappalainen)

210
Losk, Mickel, Tuoppajärveltä 209 (n)
Loska, Jaakko, Vienan Kemistä 209, 210
Loska, Miihkali 209
Loska, Ohvo 209
Loska, Ohvo Miihkalinpoika 209
Loska-suku 209 ja (n)
Loškin, Afanasei Nikitanpoika, Vienan Kemis-

tä 209 (n)
Losko, Lauri, Muolaasta karannut 209 (n)
Lukasson, Carl, nimismies 242
Luukko, Armas 287, 307
Luukkonen, Riiko, Suomussalmen Kiantajär-

veltä 250
Lybecker, Georg, kenraalimajuri 148
Lång, Christina, tullarin leski 337 (n)
Lång, Samuel, hopmanni, majuri 42 (n), 46, 58

(n), 112, 230, 234, 237, 242 (n), 278, 281
(n), 283 ja (n), 300 ja (n), 302, 331 (n), 335
ja (n)

Låskanen, Mikita 209 (n)
Löfving, Stefan, kantokirjuri, myöhemmin sis-

si ja vakooja 143 (n), 144 (n), 145 (n)
Lönnrot, Elias 59
Maksima, ”rosvoniekka” Sortavalasta 104
Malinen, Lauri, Kuhmon Korpisalmelta 150

(n)
Mann, Michael 23 (n)
Manninen (Monnius), Heikki Heikinpoika,

lukkari 262
Manninen, Ohto 302 (n)
Martinez, Oscar J. 36
Martinpoika, Mikittä, Kajaanin-kävijä v. 1656

251
Matero, Simo ja Tuomas, Suomussalmen Vuo-

kista 92
Matinpoika, Antti 265 (n)
Matinpoika, Erkki, porvari ilmeisesti Oulusta

337 (n)
Matinpoika, Lauri, porvari 146
Mattsson, Jakob, rakuunaluutnantti 93, 104,

105
Maunu Eerikinpoika, Ruotsin kuningas 184

(n), 286 (n)
Maunu Ladonlukko, Ruotsin kuningas 286
Melentianpoika, Iivana, tiakka 116
Melentianpoika, Mikittä, venäläinen suola-

kauppias 284
Melatja, Kajaanin-kävijä v. 1657  250
Meriläinen, Erkki Niilonpoika, sotilas 168
Merrick, John, englantilainen rauhanvälittäjä

187
Metzonen, Iivana Saavanpoika, Vienan Kemis-

tä 332 (n), 337 (n)
Michalin, Kalina, Juuan Vuokosta 125
Mielonen, Olli, renki 249
Mihkalinpoika, Jöyssei, kauppamies 255, 256
Mikael Feodorovitš (Romanov), Venäjän tsaa-

ri 121 (n)
Mikitta 290 (n)
Mikkonen, Teppana Timonpoika, Juuan Kajo-

osta 108
Mikkonen, Timo, Juuan Kajoosta 108
Moilanen, Simo, sanomamies, myöhemmin

valtiopäivämies Suomussalmen Kiannalta
176 ja (n)

Moisanen, Heikki, Juuan Juuan kylästä, myö-
hemmin porvari Braheasta 312 (n)

Moisanen, Riiko, Lieksan Pankajärveltä 125
Monier, Anton, selonteon laatija Venäjän-

markkinoista 188 (n)
Mononen, Matti Matinpoika, tupakkakomp-

panian edustaja Kajaanissa 316
Murman, J. W. 166 (n)
Musto(kai)nen, Olli, Juuasta Venäjälle karan-

nut 117 (n)
Mustonen, Juho, Lieksan Lieksan kylästä 236

(n)
Mustonen, Mikko, vääpeli 150 (n)
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Mämminen, Iivana, venäläinen suolakauppias
284

Mäntylä, Ilkka 196, 209
Määttä, Antti Juhonpoika 308
Määttä, Antti, porvari Sortavalasta 222 (n)
Määttä, Hannu, Kuhmon Lentualta 153 (n)
Määttä, Simo Juhonpoika, Sotkamon Mujet-

houlusta 308
Määtätär, Annikki Hannuntytär, Risto Kähkö-

sen vaimo 153 (n)
Möller, Johan, kauppaedustaja 188 (n)
Mörner, Carl, kenraalikuvernööri 117
Mörner, Stellan, maaherra 294
Nathorst-Böös, Ernst 48
Nenonen, Marko 55
Nevalainen, Hannu, lautamies Pielisjärveltä

138 (n)
Nevalainen, Sippo, lautamies, kapinajohtaja

Valtimon Karhunpäästä 142 ja (n), 143,
173, 322

Nieroth, Carl, kenraalikuvernööri 141, 145
Niiranen, Pekka, Ilomantsin Liusvaarasta 15
Niiranen, Sämsi, porvari, raatimies Braheasta

248, 255, 258
Niiratar, Anni Pekantytär, Lauri Laurinpoika

Kalttusen vaimo 15
Nissilä, Viljo 47, 94
Nikon, metropoliitta 99
Nissinen, Olli, miilunpolttaja 15
Norby, Sören, tanskalainen sotapäällikkö 82
Nordmann, Petrus 54 (n), 91 (n)
Norin, Johan, henkikirjoittaja 163
Nuutinpoika, Heikki, raatimies Kajaanista 315

(n)
Nybläinen, Riiko, Kajaanin-kävijä v. 1654 262
Nyman, Peter, Viipurista 222 (n)
Nymansson, Peter, selvityksen laatija 223
Ohtonen, Heikki, Kuhmon Lentualta 304, 305
Ohtonen, Jussi Yrjönpoika, vartiomies Kuh-

mon Pajakassa v. 1659 112
Ohtonen, Pekka, lautamies Kuhmon Lentualta

151, 160
Oleksianpoika, Ontsi, Kajaanin-kävijä v. 1656

248
Olkkonen, Tuomas, ”Pielisjärveltä” 318
Olperinpoika, Ignata, Juuan Vuokosta 127 ja

(n)
Onttoinen, Parppei, Juuan Juuan kylästä 126

(n)
Orava, talonpoika Valtimon Maanselästä 144

(n)
Oravainen, Paavo, luultavasti Lieksan Lieksan

kylästä 238 (n)
Oxenstierna, Axel, kansleri 42 (n), 89, 217 (n)
Oxenstierna-suku 41, 230 (n)
Palakka, Lari Sapattisen vaimo 259
Palmbaum, Zacharias, hopmanni 91 ja (n), 92,

94, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
ja (n), 110, 111, 118, 119, 126, 219, 233 ja
(n), 290 (n), 296, 297, 298 ja (n), 301, 331
(n)

Pappinen, Omenia, venäläinen kauppamies
sarkasodan ajalta 158

Parkitar, Marketta, Esko Piiran vaimo 306
Partanen, Jukka 46 (n)
Partanen, Markus, porvari Braheasta 248, 249,

272, 273
Partanen, Matti, Lieksan kirkonkylästä 212 (n)
Partanen, Paavo, Lieksan Lieksan kylästä 329
Partanen, Paavo, pitäjänsotilas 160
Parviainen, Iro Iivanantytär, Ilomantsin Riihi-

niemeltä 17 (n)
Parviainen, Matti, sanomamies Kuhmon Kor-

pisalmelta 152, 154, 155, 161, 172
Parviainen, Olli, Valtimon Karhunpäästä 238

(n)
Parviainen, Iivana Vasilinpoika, Liperin Kom-

perosta 257
Parviainen, Jaakko Riionpoika, Liperin Kom-

perosta 257
Parviainen, Kirila Vasilinpoika, Liperin Kom-

perosta 257
Parviainen, Paavila Riionpoika, Liperin Kom-

perosta 257
Parviainen, Romana Riionpoika, Liperin

Komperosta, myöhemmin Salmin Kirkko-
joelta 256, 257 ja (n)

Paulaharju, Samuli 59 (n), 63 (n)
Pekonen, Paavo Urbanuksenpoika, porvari,

”ratsastaja” Kajaanista 302 ja (n)
Pennanen, Jaakko Kyrönpoika, venäläinen

luotonantaja 337
Pennanen, Niilo, Nurmeksen Nurmeksen ky-

lästä 106
Penttinen, Paavo, lautamies Ilomantsista 20
Perfvanss(on), Piet 209 (n)
Perttunen, Iivana, venäläinen kauppamies

sarkasodan ajalta 158, 278
Pesonen, Mikko, pristavi Tuupovaaran Kon-

nunniemeltä 19
Petrellius, Nikolaus, kihlakunnantuomari, por-

mestari 241
Petrinpoika, Rodivan, kauppamies 258
Petroff, Mikihvara, ilm. Vienan Kemistä 275
Pietari I (Suuri), Venäjän tsaari 34, 62, 99, 128,

129, 130, 131, 139, 140, 145, 191, 333
Piha, Kalevi 306 (n)
Piilahti, Kari-Matti 257 (n)
Piira(inen), Esko, Kiekinniemeltä Kuhmon

Lammasperästä 155 ja (n), 306
Piirainen, Esko Eskonpoika, Kuhmon Lam-

masperästä 306
Piirainen, Heikki Eskonpoika, Kuhmon Lam-

masperästä 306
Piirainen, Juuso Eskonpoika, sanomamies

Kuhmon Lammasperästä 152, 154, 155,
161, 172, 306

Piirainen, Matti Eskonpoika, Kuhmon Lam-
masperästä 306

Piirainen, Matti Matinpoika, Kuhmon Lam-
masperästä 152 (n)

Piira(inen), Mikko Juusonpoika, sanomamies
Kuhmon Lammasperästä 155 ja (n), 174

Piirainen, Paavo Eskonpoika, lautamies Kuh-
mon Lammasperästä 155, 305, 306

Piira(inen)-suku, Kuhmon Lammasperän Kie-
kinkoskelta 306, 307

Piirainen, Tahvo Eskonpoika, Kuhmon Lam-
masperästä 306

Piispanen, Pekka, Juuan Juuan kylästä 126 (n)
Piper, Hindrich, maaherra 235
Pirhonen/Pirhonpoika, Riiko, Liperin Kom-
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perosta 257
Pirinen, Kauko 23
Pitkänen, Sippo Suninpoika, varas 262
Plitzainen, Huotari, venäläinen kauppias ja

luotonantaja 338
Pohjolainen, Karppa, Aunuksesta 254, 255
Pommerering, Carl, selonteon laatija Arkan-

gelin-kaupasta 188 (n)
Porkander, Johan, lukkari 141
Prakkula, Heikki Matinpoika, porvarin renki

313, 314
Prokkoi, Vassila, Kajaanin-kävijä v. 1656 248
Prössyinen/Prötzönen, Kuisma Iivananpoika,

Vienan Kemistä 332 (n), 337 (n)
Puhakka, Erkki, porvari Braheasta 261
Puhakka, Erkki, renki, maakauppias 314
Pulkkinen, Esko, Kuhmon Korpisalmen Pulk-

kilasta 146
Pulkkinen, Matti, Kuhmoniemeltä Kuhmon

Korpisalmen kylästä 16, 17 (n)
Pulkkinen, Matti Matero, Kuhmon Lentualta

248, 308
Pulkkinen, Paavo, porvari Kajaanista 308
Pulkkinen, Paavo, Kuhmon Lammasperän

Kälkäsestä, myöhemmin Nurmeksen Yli-
kylästä 178 ja (n)

Pulkkinen-suku, Kuhmon Lentualta 307
Punderus, Thomas, kirkkoherra 140
Pussinen, Matti, Suomussalmen Vuokista 304
Putilainen, Iivana, Lieksan Yliviekistä 126 (n)
Puumalainen, Jussi, Juuan Vaikosta 106
Pääkkönen, Jaakko Pekanpoika, varusmestari

Paltamon Melalahdesta 150 (n), 159, 167,
168, 169, 170

Pääkkönen, Olli, Kuhmon Korpisalmen kyläs-
tä 166

Pääkkönen, Risto, Nurmeksen Nurmeksen ky-
lästä 106

Pölläkäinen, Levo, Vienan Kemistä 241 (n),
248, 285, 290 (n)

Pölläkäinen, Trohkima, Vienan Kemistä 255
Pölläkäinen, Vahroi, Vienan Kemistä 241 (n),

248, 285
Raappana, Juho, Lieksan Varpasenvaarasta

281 (n)
Rautiainen, Antti, maakauppias Lieksasta 317,

318 ja (n)
Reknin, Ontra 47
Remes, Olli, entinen Brahean porvari 260 ja

(n)
Rempsunen, Mikko, ”rosboinikka” 150
Remsunen, Iivana, Vuokkiniemeltä 175
Remsu(nen), Jaakko, Vuokkiniemeltä 158 ja

(n), 278
Renvall, Pentti 152 (n), 153 (n)
Repo(nen), Senophej, Juuan Juuan kylästä 125
Rikberg, Gustaf, kruununvouti 163 (n)
de Rodes, Johan, Ruotsin Moskovan-edustaja

188 (n)
Rodukkainen, Vasili Onsimanpoika, väärän ra-

han levittäjä 334
Romppanen, Antti Laurinpoika, Hyrynsalmen

Kerälästä 156 (n)
Romppanen, Lauri, Hyrynsalmen Hyryn-

salmen kylästä 336, 337 (n)
Rosendal, Erik, komissaari 321

Rumjantsev, N. P., valtakunnankansleri, kreivi
69

Ruoppila, Veikko 94
Ruthe, Jacob, Viipurista 222 (n)
Ryhänen, Olli, Venäjälle karannut, palkka-

murhaaja 138, 317 (n)
Rystad, Göran 79, 81 ja (n), 83, 86
Rysä, Niku, kauppias Oulusta 298 (n)
Räisänen, Lauri, maakauppaa harjoittanut 303

(n)
Räkkänen, Heikki Heikinpoika, sotilas 168
Räsänen, Matti Mikonpoika, Paltamon Uu-

rasta 281 (n)
Saarela, Erkki Matinpoika, porvari Oulusta

313
Saarelainen, Klemetti 141
Saastamoinen, Hemminki, porvari Braheasta

248, 249
Saastamotar, Elli Laurintytär, Matti Matin-

poika Piiraisen vaimo 152 (n)
Saavanpoika, Hovatta, lautamies Lieksan

Lieksan kylästä 127, 271, 272, 321, 327,
328

Salimainen, Jöyssi, Lieksan Lieksan kylästä
126 (n)

Salimoff, Petruska, Lieksasta Repolaan karan-
nut 117 (n)

Sallinen, Erkki, talonpoikaissotapäällikkö
Kiihtelysvaaran Keskijärveltä 176

Salminen, Tapio 53 (n)
Salmund, Henrik, alla olevan poika 281 (n)
Salmund, Thomas, Lieksan Lieksan kylästä

281 (n)
Saloheimo, Veijo 55, 113 ja (n), 238 (n), 255

(n), 271 (n), 307, 315 (n), 321, 328, 329
Sandman, Anders (alkujaan Antti Hietanen),

entinen porvari, ”kapinallinen” 137 ja (n)
Sapattinen, Iivana (myös Iivari), porvari

Braheasta 255, 258, 259, 260, 261, 290 (n)
Sapattinen, Jyrki, porvari Braheasta 125, 258,

259, 261, 271 (n)
Sapattinen, Lari, entinen nimismies, sittemmin

lautamies Lieksan Lieksan kylästä 127,
258, 259

Sapattinen, Oleksia Maksimanpoika, Lieksan
Lieksan kylästä 328

Sapattinen, Onikiko, Lieksan Lieksan kylästä
259 (n)

Sapattinen, Riiko, Lieksan Lieksan kylästä
125, 259, 261, 262 (n), 318

Sapattinen-suku, Lieksan Lieksan kylästä ja
Braheasta 258, 259, 260

Sapattinen, Tiitta, Lieksan Lieksan kylästä
259, 261, 262 ja (n), 327, 328 ja (n)

Savvati, Solovetskin luostarin perustaja 95
Sehested, Hannibal, käskynhaltija 89
Sidoroff, Oksenti, Aunuksesta 211
Silvennoinen, Matti, Tuupovaaran Konnunnie-

meltä 21 (n)
Silverbagge, Nils, komendantti Kajaanin lin-

nassa 161, 169, 170
Simanainen, Huotari, Lieksan Ruunaalta 125
Simonis, Stephani, venäläinen pappi 334
Simonpoika, Hilippa, venäläinen kauppamies

sarkasodan ajalta 17 (n), 40, 150 (n), 158,
159, 160, 166 ja (n), 167 ja (n), 168, 169,
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170, 171, 278, 282 (n), 345
Sinius, Isak, kappalainen 163
Siponen, Iisakki, Lieksan Varpasesta 238 (n),

336
Sirkeinpoika, Huotari, Kajaanin-kävijä v.

1654 251
Sivonen, Olli, uudisasukas, entinen rakuuna

Kuhmon Lentualta 290 (n)
Sivonen, Yrjö, pitäjänsotilas 158
Skytte, Bengt 117 (n)
Skytte, Johan, kenraalikuvernööri 294, 295
Soininen, Arvo M. 306 (n)
Solñenitsyn, Aleksandr 98 (n)
Sormunen, Olli Pertunpoika, Nurmeksen Nur-

meksen kylästä 142
Sormunen, Perttu, Kuhmoniemeltä Kuhmon

Korpisalmen kylästä 160, 162
Sormunen, Perttu, Nurmeksen Nurmeksen ky-

lästä 330
Sormunen, Reku Pertunpoika, kapinajohtaja

Nurmeksen Nurmeksen kylästä 141, 142,
143, 144, 162, 172, 173

Sperling, Jöran, kenraalikuvernööri 135 (n),
203 (n), 319, 320, 321, 322, 326, 327 (n)

Stenbock-suku 41, 42
Stenius, Jacob vanhempi (Korpi-Jaakko), kirk-

koherra 176
Stenius, Jacob nuorempi (Koski-Jaakko), kirk-

koherra 54 (n), 177
Stephanovitš, Logina, Vienan Kemistä 241,

242, 243
Stephanus, kappalainen Repolassa 174
Stuart, Anders, eversti 76, 77
Stuart, K. M., kenraalikuvernööri 189 (n)
Stävingen, venäläisen puolelle loikannut luut-

nantti 141
Suhonen, Paavo, Valtimon Haapajärveltä 261,

336
Šuiski, Vasili, Venäjän tsaari 76
Sutinen, Olli Paavonpoika, vartiomies Kuh-

mon Pajakassa v. 1659 112
Sutthåff, Rytkert, Viipurista 222 (n)
Sykkö, Simo, Lieksan Viensuusta, myöhem-

min porvari Braheasta 312 (n)
Sykkö, Venäjältä apua hakemaan mennyt ta-

lonpoika 145
Sälähkänäinen, Jaakko, Vienan Kemistä 248,

274, 285
Sölfwerarm, Johan Adolf, vääpeli 282
Tahvonpoika, Heikki, Lieksan Yliviekistä 126

(n)
Tahvonpoika, Klemetti, Lieksan Lieksan ky-

lästä 126 (n)
Tammelander, Johan, kruununvouti 149, 150,

151, 154, 159, 161, 162, 166, 171, 172
Tarkiainen, Kari 339
Taskinen, Pekka, Juuan Kajoosta 108
Teetgren, Bernhard, maamajuri 147 (n)
Teitti, Jaakko (Jakob Teit), vouti, kuninkaalli-

nen sihteeri 280
Tenhunen, Olli, Suomussalmen Vuokista 150
Terenti, Markus, Vienan Kemistä 199, 200,

338
Tervo, Heikki, Sotkamon Tipasojalta 160 ja

(n)
Tervo, Pekka, Sotkamon Tipasojalta 150 (n)

Tervonen, Juho, Vaalan Jaalangasta 160
Theudschovio, Jacob nuorempi, ylioppilas

338
Theudschovius, Jacob, kirkkoherra 242, 290

(n)
Thomae, kirkkoherra 106 (n)
Thorne, Robert 179
Tigerstedt, K. K. 121 (n), 187 (n)
Tihinen, Antti Heikinpoika, Suomussalmen

Vuokista 149, 150
Tiikkaja, Juho, Suomussalmen Vuokista 157
Tiikkaja, Matti, sanomamies, lautamies Suo-

mussalmen Vuokista 152, 155, 156
Tiikkaja-suku 157
Tiivanainen, Teppana, venäläinen kauppamies

sarkasodan ajalta 158, 167, 168, 169, 278
Tiivanainen, Vasili Teppananpoika, yllä maini-

tun poika 159, 282 (n)
Tikka, Venäjältä apua hakemaan mennyt talon-

poika 145
Tikkanen, Erkki Eskonpoika 281 (n)
Timitra, Ilja, Lieksan Lieksan kylästä 125
Timitra, Saava, porvari Braheasta 255, 257,

290 (n)
Timmerman, Johan, Viipurista 222 (n)
Timoskainen, Danila Jaloinpoika, Lieksan

Lieksan kylästä 108
”Tipoin”, Repolan Tšolkasta 261
von Tisinghausen, venäläinen hovineuvos 177
Toivanen, Mauno, Kuhmon Korpisalmelta 150

(n)
Toivanen, Pekka 238 (n), 289 (n)
Toivo, Raisa Maria 55
Tolonen, Pekka, lautamies Ristijärven Ristijär-

ven kylästä 305
Tolonen, Pekka (”nuori”) Ristijärven Ristijär-

ven kylästä 158
Tolvanen, Esko, Lieksan Vaaraniemeltä 20
Tolvanen, Mikko, Nurmeksen Ylikylästä 327,

328
Tormua-suku, Suomussalmen Kiannalta 303
Tormua, Tuomas, Suomussalmen Kiannalta

305
Toroskainen, Maksima, Tuupovaaran Kove-

rosta 260 (n)
Toroskainen, Ossipa, ”Ilomantsista” 290 (n)
Trolle, Erik, aatelismies 82
Trolle-suku 86
Tšernjakova, Irina 66, 212
Tuomi, Maija-Liisa 210, 212, 240
Tuononen, Hilippa, Juuan Kajoosta 125
Tuononen, Kauro, Juuan Kajoosta 125, 262,

327
Turunen, Tuomas, Nurmeksen Kuohatista 141
Tuupainen, Isakka Ignatanpoika, Tuupovaaran

Konnunniemeltä 18 (n), 19, 21 (n)
Tuupainen, Timo, Tuupovaaran Konnunnie-

meltä 13 ja (n), 14, 17, 18 ja (n), 19, 20, 21
ja (n), 22 ja (n), 23, 45, 290 (n)

Turunen, Arvi, ”rosvoniekka” Rantasalmelta
104

Törhönen, Iivana, sanomamies Repolasta 176
Uhlbrandt, Zacharias, kappalainen 163
Uhlbrandt, Zacharias, vouti 322
Ulfvik, Johan, nimismies 16 ja (n), 17 ja (n)
Ullgren, Erik, Affleckin palvelija 282
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Ullvik, Johan, Johan Ulfvikin poika, postimes-
tari Kajaanista 161, 162

Upton, Anthony F. 129 (n)
Urpiainen, Lauri, Sotkamosta 318
Urpiainen, Paavo, porvari Braheasta 272
Urpiainen, Pekka, raatimies Braheasta 249
Utter, Erik, kartanlaatija 50, 56
Vaakanainen, Kontra, porvari Braheasta 250
Vaakanainen, Kosto, Lieksan Lieksan kylästä

125, 329
Vaakanainen, Vasila, Lieksan Lieksan kylästä

238 (n)
Vaasa-suku 41
Vale-Dmitri, vallantavoittelija Venäjällä 76
Valkonen, Yrjö, Suomussalmen Kiannalta 305
Wallenius, Gabriel, kruununvouti 53, 136 (n),

291
Wallius, Jöran, kappalainen 141
Valtanen, Hannu, Kuhmon Lentualta 150
Waris, Elina 306 (n)
Vartiainen, Aarno 230, 243 (n), 265 ja (n),

271, 297 (n), 298 (n)
Vartiainen, Lauri Paavonpoika, Lieksan Pan-

kajärveltä 126 (n)
Vartiainen, Pekka vanhempi, Lieksan Nurmi-

järveltä 271, 272 ja (n)
Vartiainen, Pekka nuorempi, lautamies Liek-

san Nurmijärveltä 271, 272 ja (n)
Vartiainen, Reku, Lieksasta 317
Vasila, Teppana, Juuan Juuan kylästä 126 (n)
Wassenius, Johan, alilaamanni 242
Wastén, Georg, kirkkoherra 140
Weckman, Henrik Georgii, apulaispappi 135,

136 (n)
von Wellingk, Otto, kenraalikuvernööri 134,

323 ja (n)
Venäläinen, Nousia, Jaakko Teitin tietolähde

39, 51 ja (n), 53 ja (n), 56, 71 ja (n), 280,
340

Vepsätär, Anna, Matti Silvennoisen vaimo 21
(n)

Verju�skij, V. 62 (n)
Wernstedt, Melcher, maaherra 194, 195 ja (n),

294
Viitalainen, Olli, Yrjö ja Sakari Viitalaisen veli

17
Viitalainen, Sakari, rosvojoukon jäsen 15, 16

ja (n), 17, 18, 19, 20, 21
Viitalainen, Sakari, vartiomies Kuhmon Paja-

kassa v. 1659 112
Viitalainen, Yrjö, rosvojoukon jäsen 15 ja (n),

16, 17, 20, 21 ja (n)
Viitalaisen veljekset 13 (n), 17, 18
Viljakainen, Juho, porvari Braheasta 248
Vilkuna, Kustaa 48
Vilpunpoika, Samuli, raatimies 216 (n)
Winter, Henrik Johan, rajaratsastaja 236 (n)
Virkkunen, A. H. 297 (n)
Virkkunen, Paavo Paavonpoika, sotilas 168
Virrankoski, Pentti 13 (n), 38 (n), 76 (n), 211,

290 (n), 297 (n), 298 (n), 311 (n)
von Wittenberg, Jöran Kofall, kapteeni 93
Vlastos, Stephen 325 (n)
Wnukua, Karppa, venäläinen kauppamies

1670-luvulta 285
Volodinpoika, Nagoli 337
Wrangel, Didrik, maaherra 199, 201, 227 ja

(n), 228, 289 (n), 313 (n), 333
Vuorela, Piia 239 (n)
Väisänen, Lauri, sanomamies Puolangan Puo-

langan kylästä 152, 157
Väisänen, Martti 238 (n)
Väisänen, Matti, Valtimon Haapajärveltä 275

(n)
Vänskä, Raimo 330 ja (n)
Ylikangas, Heikki 114 (n)
Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari 166 (n)
Yrjönpoika, Antti 241 (n)
Yrjönpoika, Jaakko, porvari Kajaanista 306
Ås, Lars Hansson, kamreeri 326
Ännäinen, Riiko, Lieksan Yliviekistä 126 (n)
Östensson, Erik, porvari Oulusta 313



Aijonlahti 59 (n)
Aittovaara 49
Akonkoski 64
Akonlahti 308
Ala-Karttimo 58
Ala-Kuittijärvi 70
Alanne 59
Ala-Sotkamo 163, 310 ja (n)
Aleksandrov 190 (n)
Amsterdam 180, 181
Andoma 206
Antwerpen 180
Arkangeli 15, 34, 62, 101, 180, 182 ja (n), 183,

186 ja (n), 187, 188 ja (n), 189 ja (n), 191,
194, 202, 207, 208, 209, 222, 223, 238 (n),
264, 346

Askersund 188
Aunuksen kaupunki 32, 89, 132, 161, 197 (n),

206, 207, 208, 211, 253
Aunuksen pogosta 206, 279
Avaskär 85
Barösund 193 (n)
Berga 84
Be�etskin ylänkö 119
Bodekull 85
Brahea 38, 43, 45, 55, 102, 103, 107, 111, 125,

213, 219, 221, 227, 232, 233, 234 ja (n),
235, 236, 237, 248, 249, 250 ja (n), 253,
255, 258, 259, 260 ja (n), 261, 263 ja (n),
264, 271 ja (n), 272, 273, 289, 298 (n), 301,
306, 311, 312 ja (n), 318 (n), 321, 327, 329,
336, 346

Bygdeå 288
Danzig 189 (n)
Emäjoki 60 ja (n)
Eno 20, 176, 235
Enon kylä 14, 20, 106
Fredriksten 129
Getakärr 85
Gävle 53, 196, 287
Haapajärvi (nyk. Haapakylä Valtimolla) 56,

143, 261, 275 (n), 281 (n), 336
Haapajärvi (Valtimolla) 93 (n)
Halmstad 85
Hampuri 222
Hankoniemi 193 (n)
Haukkasaari 151
Helsingborg 85
Helsinki 54 (n), 188, 193 (n), 224
Helylä 211 (n)
Hevossaari 158
Hiitola 140
Hjortsberga 82
Holmogor 99, 190 (n)
Hosmajärvi 65
Hossanjärvi 58, 60
Hunnerstad 147 (n)
Hypäs 58 ja (n)
Hyry 59 (n), 60
Hyrynjärvi 60

Hyrynsalmen kylä 91, 94, 152, 155, 156 ja (n),
337 (n)

Hyrynsalmen reitti 39, 56, 58, 59, 60, 64, 70,
74, 76, 94, 305, 340

Hyrynsalmi 152, 155, 156, 175, 336, 337 (n)
Hämeenjoki 73
Hämeenlinna 54 (n), 288 ja (n)
Härnösand 87, 200
Ii 53, 58, 59, 192, 209, 223, 229, 284, 287, 340
Iijoki 58, 165, 198
Iijärvi (Suomussalmella) 58
Iijärvi (Ristijärvellä) 60 (n)
Iin Hamina 133, 198
Iisalmi 13, 14, 30, 222, 273, 310, 314
Iivaara 24, 25
Iivantiira 65
Ikola (talo Kuhmon Korpisalmen kylässä) 314

(n)
Ikola (talo Kuhmon Lammasperässä) 155
Ilmajärvi 119
Ilomantsi 14, 15, 17, 21, 29, 32, 38 (n), 39, 109

ja (n), 114 ja (n), 121, 134, 137, 138, 205,
235, 237 ja (n), 238 (n), 253, 254, 264, 302,
336, 341

Ilomantsin (kirkon)kylä 13, 14, 15, 17, 18, 20
Immola (talo Paltamon kylässä) 163, 166
Impilahti 14, 15, 211 (n)
Inarijärvi 24, 120
Irkku (”Irkkulampi”) 63 (n)
Jaakkimanvaara 319 (n)
Jaakonvaara 138
Jaalanka 160
Jaroslavl 190 (n), 209
Joensuu 54
Jokijärvi 63 (n)
Jokikylä 281 (n)
Jonkeri 25 (n), 177
Jormas 313
Jormuanlahti 69
Joukio 117 (n), 319 (n)
Juolunkajärvi 63 (n)
Juntula, Juntunen (talo Hyrynsalmella) 156 ja

(n), 176
Juntusjärvi 58, 340
Juortananjärvi 65
Juttua 153 ja (n), 154
Juuan kylä 106 ja (n), 117 ja (n), 124, 125, 126

ja (n), 127 (n), 258, 312 ja (n), 330 (n)
Juuka 48, 95 (n), 106, 108, 123, 124, 125 ja

(n), 126 ja (n), 127, 262, 282, 327
Juuma 71
Juustjärvi 66
Juva 114
Jyrkilampi 65
Jyskyjärvi 51 ja (n), 58, 69, 70 ja (n), 71 ja (n),

73, 92, 132, 173, 281, 340
Jyvöälahti 70 (n)
Jääski 114, 140
Jönköping 84, 85, 286
Kaarnekoski 65
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Kajaani 16, 17 (n), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
47, 53, 54, 55, 59, 61 ja (n), 62, 63, 64, 65
(n), 67, 69, 71, 73, 74, 75, 91, 92, 93 (n),
94, 101, 102, 104, 112, 128, 130 (n), 138,
143, 144, 146 ja (n), 147, 148, 157, 158,
159, 160, 161 ja (n), 162, 163, 164, 165,
166, 169, 170, 173, 196, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 210, 213, 215, 216 ja (n),
217, 218 ja (n), 219, 220 ja (n), 221 ja (n),
222 ja (n), 223, 224 ja (n), 225, 226 ja (n),
227, 228 ja (n), 229, 230, 231, 233, 234,
235, 236, 238, 240, 241 ja (n), 242, 243 ja
(n), 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255 ja (n), 256, 257, 258,
259, 261, 262, 263 ja (n), 264, 265 ja (n),
266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 279, 282, 284, 289, 290 (n),
293 (n), 296, 297, 298 ja (n), 299, 300, 301,
302 ja (n), 303, 304, 305, 306, 308, 311,
312, 313, 314, 315, 316 ja (n), 317, 318,
327, 328 ja (n), 331, 332, 335, 336, 337 ja
(n), 338, 340, 345, 346

Kajaaninjoki 69
Kajaanin konventti 67, 217, 220 ja (n), 243 (n),

244, 281, 297, 299 (n)
Kajaanin linna 16, 67, 74, 75, 76, 77, 91, 92,

94, 142, 147, 165, 169, 173, 216 ja (n), 217,
219, 223, 227 (n), 242, 278, 283, 297 (n),
332, 334, 335, 337

Kajaanin markkinat 23, 55, 95, 101, 128, 159
ja (n), 164, 210, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 229, 230, 231, 236, 237,
245, 246, 248, 250, 258, 261, 262, 263,
264, 272, 284, 299, 300, 301, 304, 308,
309, 313 (n), 317, 322, 328, 334

Kajaanin pitäjä 24 (n), 30 ja (n), 32, 76 ja (n),
91, 93, 102, 109, 218, 230, 298, 300, 306

Kajoo 48, 108, 117 (n), 124, 125, 262, 327
Kalajoki 221, 222 (n), 299
Kalastonlampi 63 (n)
Kalixjoki 61 (n)
Kalliojoenlatva (Miinoan kivi, Kivijärven-

latva) 25
Kalliojoen–Maanselänjärven vesijakso 62, 63

ja (n), 64, 65, 73
Kalliojärvi (Lieksassa) 50
Kalliojärvi (Sotkamossa) 54 (n)
Kalliolahti 49
Kantalahti 32, 120, 272, 280
Kardis 45, 113, 187, 190
Kargopol 99, 187, 209, 222
Karhunpää 142 ja (n), 143
”karjalaisten suuri pohjantie” 39, 53, 55, 66,

235
Karkujärvi 49 (n)
Karttimojoki 58
Kastelholma 54 (n)
Kastellinkangas 93 (n)
Katerma 15, 16, 64, 163, 210, 315
Kaupunginlampi (”Lampi”. Sijaitsee Kajaa-

nissa) 69
Kaupunginniemi 236 ja (n)
Kaurojärvi 63 (n), 65, 306
Kemi (Suomessa) 53, 58, 61, 101, 130 (n),

164, 192, 209, 229, 284, 287, 340, 346
Kemijoki (Suomessa) 58 (n), 61 (n), 165, 200

Kemijoki (Vienan Kemijoki) 51, 58, 70 ja (n),
71 ja (n), 121 (n), 132, 340

”Kemin saari” (Solovetskin luostari) 132
Kemin volosti 32, 98
Kerisyrjä 15, 211 (n)
Kerälä 152, 155, 156 ja (n)
Keski-Kuittijärvi 271
Kesseli 303, 314 ja (n)
Kesselinjoki 66
Kesselinjärvi 65
Keynäskoski 59 (n)
Kiantajärvi, Kianta (Suomussalmella) 60, 152,

157, 176, 250, 263 (n), 303, 305
Kiehimänjoki 60 (n)
Kiehimänsuu 60
Kiekinkoski 65, 306, 307
Kiekinniemi, Kiekki 155
Kiihtelysvaara 176
”Kiimasjärvi” (Iso-Kiimanen Sotkamossa) 64
Kiimasjärvi (Vienassa) 51 ja (n), 73, 151, 154,

253, 308
Kiintismänkoski 70 (n)
Kiitehenjärvi, -selkä, Kiitehjärvi (Kivijärvi)

63 ja (n), 65, 73 ja (n)
Kipo 49 (n)
Kirillovin luostari (Valkeallajärvellä) 95 (n)
Kirkkojoki 211 (n), 257
Kitee 38 (n), 114 (n), 121, 134, 143 (n), 144

(n), 319
Kitelä 211 (n)
Kitsinvaara 137
Kivijoki 73 ja (n)
Kivijärvenlatva 62, 63 (n)
Kivijärven reitti 50, 51, 71
Kivijärvi (nyk. Kalliojärvi Kuhmossa) 63 (n),

65
Kivijärvi (Kiitehjärvi) 63
Kivijärvi (Vienassa) 59 ja (n), 173, 340
Kivivaara 51
Ki�i 206
Koivajanjärvi 65
Koivajantaipale 65
Koivujoki 65
Koivujärvi (Kuhmossa) 63 (n)
Koivukoski 69
Koivutaipale 65, 66
Kokkojärvi (Lieksassa) 49, 50 (n)
Kokkojärvi (Suomussalmella) 60
Kokkola 14, 197, 221, 222
Kokkoniemi 58
Kokkopuronjoki 54
Kokkovaara 49
Kolvasjärvi 51, 65, 66, 76, 139, 147, 151, 303,

314
Kompero 257
Konnunniemi 14, 18, 19, 20, 21 ja (n)
Kontiolahti 95 (n), 107, 139
Kontiovaara 177
Kontu 193 (n)
Koppelojärvi 281 (n)
Korkananjärvi 65
Korpijärvi 63 (n)
Korpilampi (Suolammen kivi) 25
Korpilampi (Lieksassa) 51
Korpisalmi 16, 64, 149, 150, 152, 154, 160,

162, 163, 314 (n)
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Korpiselkä 211
Korsholma 130 (n), 147, 166
Koudansalmi 105 (n)
Kouta 120, 231 ja (n)
Kovero 20, 260
Kristianstad 85
Kristiinankaupunki 222, 289, 298 (n)
Kuhasalo (”Kukkosensaari”) 143 (n)
Kuhmo 15, 24, 25 ja (n), 48, 55, 62, 63 (n), 64

ja (n), 65 ja (n), 86, 94, 112, 146, 148, 149,
151, 152, 155, 160, 162, 163, 170, 174,
176, 178 (n), 205, 210, 248, 290 (n), 303,
304, 305, 306, 307, 308, 314 ja (n), 315,
337 (n), 340

Kuhmoniemi (Lammasjärveen pistävä niemi)
16, 64, 65, 66, 73, 160, 162, 314 (n)

Kuikka 17
Kuikkaselänjärvi 49 (n)
Kuittijärvet 58, 59, 70, 340
Kuivasalmi (Lieksassa) 20
Kulmajärvi 58
Kuluntajärvi 69
Kuluntalahti 69
Kuninkaansalmi 193 (n)
Kuohatti 141
Kuokkastenjärvi 54
Kuokkastensalmi 93 (n)
Kuolan kaupunki 92, 132
Kuolan linna 77, 131
Kuolan luostari 280
Kuolansuu 280
Kuolismaa 15, 17
Kuopio 54 (n), 213, 219
Kuopion pitäjä 30, 114, 140 (n), 222, 273, 282
Kuora 177
Kurikka (kylä Pälkjärvellä) 14
Kurjenpolvi 54
Kurkijoki 104
Kuusamo 13 ja (n), 14 ja (n), 18, 24, 39, 58,

131, 132, 133, 176, 177, 198, 200, 209, 218
(n), 290, 341

Kuusisaaret (Kusova) 77
Kuutamalahti 66
Kylmäjärvi 58, 59
Kylänlahti 20
Kynsiniemi 105 (n)
Kähkölä (talo Kuhmon Lentualla) 153
Käkisalmen linnoitus 21, 116, 136, 139, 140,

143, 146, 161, 319
Käkisalmi 21 (n), 54 (n), 104, 106, 129, 139,

141, 236, 293, 294, 295 ja (n)
Kälkänen 178 (n)
Käsämä 255, 257
Königsberg 189 (n)
Laatokan kaupunki 190 (n)
Laitasaari 54
Lammasjärvi (Kuhmossa) 62, 63, 64, 65, 66
Lammasjärvi (Vienassa) 59 (n)
Lammasperä 65, 149, 150, 151, 152, 154, 155

ja (n), 174, 176, 178, 303, 305, 306, 307,
314 ja (n)

Lapinlahti 308
Lappee 114
Lappeenranta 175, 222 (n), 236, 237, 238 ja

(n), 289, 290 (n), 316
Lautiainen 56

Lavajoki 89
”Leassjervi” (tarkoittanee Njuokkijärveä) 51

ja (n)
Lentiera 49 (n), 50, 66, 76, 136, 137, 139, 147,

177, 232
Lentierajoki 50 (n)
Lentierajärvi 49 (n), 51
Lentiira 65
Lentiiran vesijakso 65
Lentua 48, 62, 63 ja (n), 64, 65, 149, 150, 152,

153 ja (n), 154, 160, 163, 170, 176, 248,
290 (n), 304, 305, 306, 307, 308

Lentuankosket 63
Leppälahden hovi (Pälkjärvellä) 21
Leppälampi 65
Lieksa 14, 39, 42, 48, 49, 51 (n), 64, 104, 123,

124, 125 ja (n), 126 ja (n), 153, 170, 205,
281 (n), 336, 340

Lieksan hovi(leiri) 20, 136, 138, 143, 236 (n),
258, 262, 290 (n), 344

Lieksanjoki 49 ja (n), 50 ja (n), 51, 74, 109,
135, 231, 232, 236, 238 (n), 340, 346

Lieksanjärvi 49 (n), 50
Lieksan (kirkon)kylä 14, 15, 29, 49, 50, 51,

93, 102, 105, 108, 117 ja (n), 124, 125, 126
ja (n), 127, 134, 136, 137, 138, 140, 141,
142 (n), 177, 227, 232, 234 ja (n), 235, 236,
238 (n), 259, 260 (n), 262, 271, 281 (n),
301, 303, 308, 317, 318, 327, 328, 329, 330
(n), 337, 344

Lieksan skanssi 93 ja (n), 109, 135, 136, 140,
236

Lieteniemi 105
Lieteranta 105
Liminka 159, 223
Linnasaari 93 (n)
Lintujärvi 32, 205
Liperi 29, 38 (n), 95 (n), 102, 106, 109 ja (n),

114 (n), 118 (n),121, 140, 206 (n), 211,
236, 237 (n), 253, 254, 255, 257, 264, 270
(n), 273, 302

Lipinlahti 141
Liusvaara 15
”Ljepa” 121 (n)
Lohtaja 221, 299
Lontoo 180
Lotkajärvi 58
Louhivaara 51, 177
Luhtapohja 20
Lusma 49 (n), 177
Luulaja 53, 58, 195 (n), 196 ja (n), 288
Luulajanjärvi 65
Luvajärvi 73 ja (n), 154
Lylyjärvi 65
Lyypekki 188
Läskelän Joensuu 211 (n)
Lövånger 288
Maaninka 282
Maanselkä (Sotkamon ja Valtimon välillä) 54,

55, 56, 144 (n), 162, 164, 172, 235
Maanselkä (Venäjän rajalla) 56, 58 (n), 60, 74
Maanselänjoki (Sotkamossa) 54
Maanselänjärvi (Kuhmossa) 62, 63 (n), 73 (n)
Maanselänlampi (Valtimolla) 54 (n)
Maanselänmäki 24
Maanselänsuo 54 ja (n)
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”Maanselän suo” (Viiangin ja Kivijärven vä-
lissä) 59

Malahvianvaara 59 (n)
Manamansalo 64
Manssila 117 (n), 193 (n), 211 ja (n)
Megra 206
Megregajoki 206
Mekrijärvi 13, 17, 114 (n)
Melalahti 159, 313
Mieslahti 152, 157, 168, 170
Mihailo-Arhangelskij (luostari Arkangelin lä-

hellä) 186 (n)
Miinala 193 (n), 211 ja (n)
Miinalanjoki 117 (n)
Miinoa 17, 63 (n), 73, 110, 151, 154, 160, 161,

164, 253, 308
Miinoanjärvi (Miinoankivenjärvi) 63 ja (n),

65, 73 ja (n)
Miinoan rajakivi 25 (n), 62, 63 (n)
Mikkola (talo Hyrynsalmen Oravivaarassa)

156 (n)
Moskova 76, 98, 118, 129, 179, 186 (n), 190 ja

(n), 204 (n), 208, 209, 342, 343
Mujejärvi 160, 162
Mujethoulu 308
Muolaa 39 (n), 209 (n)
”Mustarinta” (nyk. Koli) 20
Myllylampi 65 ja (n)
Mönninselkä 49
Möre 82, 83
Naantali 289
Naisniemi 39 (n)
Napue 129
Narva 22 (n), 28, 111, 129, 173 (n), 180 (n),

182, 185, 186, 188 (n), 189 ja (n), 190 (n),
191 (n), 203 (n), 204 (n), 205, 211, 316

Narvajoki 24
Neitivirta 143
Nemijärvi 65
Neuvosenniemi 64
Nevajoki 185, 223, 316 (n)
Nevanlinna 14 ja (n), 16, 24, 89, 189, 191 ja

(n), 204 (n), 205, 211, 221, 259, 261, 310,
314, 316 ja (n), 317, 318 ja (n), 346

Niemisjärvi 65
Niinisyrjä 14
Niskanselkä (Kiantajärvellä) 60
Niskanselkä (Oulujärvellä) 64
Njuokkijärvi 51 (n), 73
Nokeus 73
Norrmalm 239
Novgorod 53, 61 (n), 92, 98, 119, 131, 188 (n),

190 ja (n), 204 (n), 207, 208
Nuasjärvi 24, 53, 54, 55, 56, 64, 146, 162, 163,

217, 337 (n)
Nuolijärvi 144
Nuortijoki 58 (n)
Nurmeksen hovi 140, 142, 143 ja (n), 144, 145

ja (n), 162, 173, 283 (n)
Nurmeksen kylä 29, 93, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 110, 117 (n), 123, 141, 160, 162,
234 ja (n), 330

Nurmeksen skanssi 93
Nurmes 25 (n), 46 (n), 48, 54, 55, 56, 64, 102,

104, 105, 106, 123, 124, 125 (n), 140, 141,
144 (n), 160, 170, 172, 173, 174, 235, 281

(n), 282, 327, 328 ja (n), 330
Nurmijärvi (kylä) 51 ja (n), 124, 125, 177, 271
Ohtajoki 71, 316 (n)
Ohtola (talo Kuhmon Lentualla) 64
Olavinlinna 193 (n)
Ollikkala 308
Olonkajoki 206, 279
Ontojoki (Kuhmossa) 64
Ontojärvi 63, 64, 94
Oravivaara 156 (n), 175
Orivesi 53
Ošta 206
Ostretšina 206
Oulu 14, 24, 39, 51 (n), 53 ja (n), 54 (n), 55,

58, 59, 61, 62, 64, 67, 71, 73, 74, 76, 94,
101, 106, 133, 137, 146, 159, 165, 177,
192, 193 ja (n), 194 ja (n), 195, 196 ja (n),
197 ja (n), 198 ja (n), 199, 200, 201, 202,
212, 218 ja (n), 219, 220, 221, 222 ja (n),
223, 224 ja (n), 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 235, 236, 237, 239 (n), 243 (n),
247, 250, 259, 261, 263, 264, 268, 271,
272, 273, 275, 278, 282, 283, 284, 287, 289
(n), 290 (n), 293 (n), 294, 296, 297, 298 ja
(n), 299, 300, 301 ja (n), 308, 309, 313,
326, 329, 330, 331, 332 ja (n), 333, 337 ja
(n), 345, 346

Oulujoen vesistö 39, 54, 55, 61 (n), 62, 65, 340
Oulujoki 54, 61, 165, 219, 224, 332
Oulujärven erämaa/pitäjä 24 (n)
Oulujärvi 25, 58, 59, 61, 64, 65 ja (n), 69, 76,

165, 168, 199, 219, 307, 314, 340
Oulun linna 77, 331
Oulun pitäjä 114 (n), 223
Paanajärvi 32, 51 ja (n), 70, 71 ja (n), 132, 205,

208, 253
Paasokoski 59 (n)
Paatene 32, 205
Pajakka, Pajakanniska 64, 112, 148
Pajakkakoski 64
Palikkalampi 50
Paloinen 13
Palojärvi 282
Palokoski 59 (n)
Paltamo 16, 32, 44, 45, 58, 60, 130, 150, 151,

152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161 ja
(n), 162, 163 (n), 164, 165, 166, 168, 170,
171, 175, 219, 220, 223, 242, 243 (n), 269,
278, 281 (n), 282 (n), 298 (n), 301, 302,
305, 306, 307, 311, 312, 313, 325, 345

Paltamon (kirkon)kylä 162, 167, 169, 171,
218, 299

Paltaniemi 64, 157, 158
Pankajärvi 50, 51 ja (n), 124, 125, 126 ja (n),

177, 330 (n)
Pankakoski 49
Parikkala 53 (n)
Pellinki 193 (n)
Perejaslavl 190 (n)
Petroskoi 34
Petshoran luostari (Kiovan tuntumassa) 95 (n)
Petsi 280
Petäiskoski 69
Pielinen 20, 49, 53, 54, 55, 105, 108, 134, 145,

161, 172, 233, 258, 308, 340
”Pielisen kylä” 53, 56
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Pielisen reitti 54
Pielisjoki 53, 54
Pielisjärvi (myös Pielisen pogosta/pitäjä) 14 ja

(n), 17 (n), 20, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 38 ja
(n), 40, 44, 45, 46 ja (n), 47, 48, 49 ja (n),
50 (n), 53, 54 (n), 56, 91, 93, 94, 95, 101,
102, 103, 104 (n), 105, 106, 108, 109 ja (n),
111, 112, 113, 114 ja (n), 116, 117 ja (n),
118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127,
133, 134 ja (n), 135 ja (n), 136, 137 ja (n),
138, 139, 140, 141, 145, 147, 148, 151,
153, 162, 172, 173 ja (n), 177, 227, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237 ja (n), 238 ja
(n), 242, 250, 253, 254, 255, 258, 259, 264,
269, 281, 282, 298 ja (n), 300, 302, 308,
309, 311, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 322
ja (n), 323, 326, 327, 329, 331, 335 ja (n),
336, 337, 339 (n), 343, 344

Pieni-Tahkonen 65
Piepjärvi 51, 70, 71 ja (n)
Pietari 191, 223, 307 (n), 316 (n), 346
Pietarsaari 289 ja (n)
Pihkova 186, 189 (n), 190 ja (n), 204 (n)
Piirala (talo Kuhmon Lammasperässä) 155,

306
Piismalahti 51 ja (n), 73, 151
Piitime 53, 58, 195 (n), 196, 288
Pirkkinä 206
Pisanmäki 24
Pljusa 187
”Pohjanmaan ja Venäjän rajan yleinen tie” 211

(n)
Pohjanmaan rantamaantie 62, 196, 340
”Pohjolan Athos” (Solovetskin luostari) 95
Polvijärvi 255 ja (n), 257
”Pomore” (Vienanmeren rannikko) 34, 206,

208
Porajärvi 66
Porkkalanniemi 193 (n)
Porsainen (”Porsaslampi”) 63 (n)
Porvoo 289
Poventsa 120, 208, 209
Prokovanlampi (nykyisin Suolampi) 28
Pudasjärvi 39, 129, 130 (n), 132, 176, 223,

341
Pukavik 85
Pulkkila (talo Kuhmon Korpisalmen kylässä)

146
Pulkkila (talo Kuhmon Lentualla) 307
Pultava 129, 140, 152, 191
Puolangan kylä 152, 157
Puolanka 25
Purovaara 211 (n)
Pustina 190 (n)
Puutoinen 206
Pyhäjoki 159, 221, 299
Pyhäniemi 21 (n), 222
Pyhäselkä (”suuri Liperinjärvi”) 143 (n)
Pyssyjärvi 58
Pyytölampi 50 (n)
Pähkinälinna 89, 106, 143
Päiväkivi 39 (n)
Pälkjärvi 14, 15, 21, 102, 114 (n), 121, 273,

302
Pälkäne 173 (n)
Pärnu 186

Raahe (ent. Salo) 31, 42, 61 (n), 198 (n), 199,
200, 213, 216, 217, 218, 221, 222 ja (n),
226, 243, 245, 247, 257, 264, 265, 270,
271, 273, 274 ja (n), 275, 276, 279, 281 (n),
289 ja (n), 298 (n), 299, 335

Raappananniska (Oulujoen niska) 54
Rahkeinen 20
Rajakangas 65 (n)
Rajakontu 193 (n)
Rajasuo (Rajakankaan kivi, Koivutaival) 24,

25 ja (n)
Rantasalmi 114, 282
Rastaanjoki 73
Rautavaara 64, 123, 124, 125 (n), 263 (n), 303,

308
Rautjärvi 140
Rautu 16
Rehjanselkä 64, 69, 162
Rekula (talo Nurmeksen Porokylässä) 142
Repola 32, 34, 49 ja (n), 50 (n), 51, 53, 65, 66,

70, 76, 92, 95, 102, 111, 117 (n), 119, 136,
147 ja (n), 151, 174, 176, 177, 202, 205,
222, 246, 261, 281, 303, 314, 340

Repolan kylä 50, 51, 76, 139, 147, 151, 206
Riihiniemi 17 (n)
Riika 129, 185 (n), 186, 189 ja (n), 191 ja (n),

205
Rissalanranta 140 (n)
Ristijärvi 60 (n), 91, 93, 94, 112, 158
Ronneby 85
Roukkula 51, 65, 76
Roukkulanjärvi 49 ja (n), 65
Roukkulantaipale (rajapaikka) 65
Rovaniemi 133
Rukajärvi 32, 34, 70, 202, 205, 290 (n)
Ruunaa 49 ja (n), 125, 177
Ruunaanjärvi 49, 50
Saapaskoski 59 (n)
Saaresmäki 218, 219
Saarijärvi 51
Saarikoski 64
Sakkola 39 (n)
Salmi 28, 89, 117 (n), 134, 193 (n), 211 ja (n),

238 (n), 257, 336
Salmin kaupunki 295
Salmivaara 58
Salon pitäjä 30, 31 ja (n), 94
Šalski 206
Santahamina 193 (n)
Saramojärvi 328 ja (n)
Sarvijärvi 58
Sarvikaija 58
Sarvitaival (Sarvikivi) 25 ja (n), 58 ja (n), 340
Saunajärvi 176
Savijärvi 177
Savonlinna 54 (n), 145, 288 ja (n)
Seitenoikea 60
Selki 32, 205
Selkie 139
Semsjärvi 32, 205
Sieklahti 14 (n)
Siikajoki 219
Skellefteå 173 ja (n), 288
Skoklosterin linna 54 (n)
Soimivaara 66
Solovetskin luostari 40, 75, 76, 77 ja (n), 94,
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95, 98 ja (n), 99, 101, 110, 120, 121 (n),
131, 132, 208, 209, 280, 342, 344

Sonkaja 17 (n), 20
Sorokka 282
Sortavala 14, 24, 211 ja (n), 221, 222, 235, 237

(n), 289, 295 ja (n), 319, 322 (n), 323 (n),
327, 329, 346

Sortavalan hovi 318
Sortavalan pitäjä 102, 104, 105, 111, 173 (n),

273
Sotkajärvi 54
Sotkamo 13, 15, 16, 17 ja (n), 21, 24, 32, 34

(n), 44, 45, 48, 54 ja (n), 55, 61 (n), 62, 64,
65 ja (n), 66, 67, 73, 86 (n), 91, 94, 112,
140, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 155 ja
(n), 157, 158, 160 ja (n), 162, 163, 164 ja
(n), 165, 166, 170, 172, 174, 176, 210, 219,
220, 222, 223, 235, 243 (n), 269, 281 ja (n),
301, 302, 305, 306, 307, 310 ja (n), 311 ja
(n), 312, 313, 314, 315, 317, 318, 322, 325,
335, 337 (n), 340, 345

”Sotkamojärvi” (nyk. Iso-Sapsojärvi) 64
Sotkamon reitti 39, 62, 65 ja (n), 67, 70, 74,

76, 94, 305
Sotkuma 255 ja (n), 257
Soutojärvi 66
Staraja Russa 119, 207
Stolbova 45
Stora Kopparberg 87
Suistamo 14, 15
Suikujärven/Suikun pogosta 32, 205, 279
Suikun kaupunki 34, 206
Suman kaupunki 34, 120, 189 (n), 206, 208,

209, 231 ja (n)
Suman linna 76, 77
Sumeria 211 (n)
Sumsanjärvi 63 (n)
Šungu 15, 21 (n), 206, 208, 279
Suoju 206
Suojärvi 134, 137, 211, 236, 237 (n), 238 (n),

302
Suomensuo, Suomensuontaipale (Maanselän

kivi) 24, 55
Suomussalmi 25, 58, 59 (n), 60, 92, 149, 150,

152, 154, 155, 156, 157, 159, 176, 250, 263
(n), 303, 304, 305, 340

Suopassalmi 51, 70, 71 ja (n), 173
Suorlahden hovi (Kiteellä) 134, 143 (n), 144

(n)
Suoverkkajärvi 49 (n)
Suuloanjärvi 49 (n)
Suvannon Taipale (myös pelkkä Taipale) 293,

295
Syskyjärvi 14
Syskyä 211 (n)
Syvärijoki, Syväri 32, 119, 120, 189 (n), 344
Särkinen 65 ja (n)
Säräisniemi 61 (n), 64, 73, 165, 219
Säynäjäjärvi 65
Sääminki 114
Tahkojärvi (Iso-Tahkonen) 63 (n)
Taivalalanen 60
Taivaljoki 58
Tallinna 129, 185 ja (n), 188, 189, 190 ja (n),

191 (n), 205
Tammisaari 289

Tartto 113, 187
Tihvinä 119, 190 (n), 280, 331
Tiilikanjärvi 24
Tiilikka 263 (n)
Tipasjärvi 174
Tipasoja 149, 150, 152, 160 ja (n)
Tipasvaara 24
Titicaca-järvi 78 (n)
Tohmajärven Kemien hovi 21, 140
Tohmajärvi 38 (n), 102, 114 (n), 121, 140,

141, 302
Tokrajärvi 20
Tolvoja 206, 208, 279
Torasjärvi 49 (n)
Tornio 53, 58, 61, 73, 101, 133, 192, 194 ja

(n), 195 (n), 196 ja (n), 197, 198, 200, 202,
209, 221, 229, 237, 287, 288, 335 (n), 337,
340, 346

Torniojoki 61 (n)
Tornionkoski 59 (n)
Tornionsärkkä 59, 60
Torvila (talo Valtimon Maanselässä) 162, 172
Troitse-Sergijevin luostari (Moskovan lähellä

Zagorskissa) 95 (n)
Trondheim 88
Tšenajärvi 59 (n)
Tširkkakemijoki 70, 71, 340
Tšolkka 50, 76, 261
Tsolmuinen 206
Tver 119
Tukholma 42 (n), 55, 62, 77, 90, 132, 165,

171, 176 (n), 190 ja (n), 191 (n), 194, 196 ja
(n), 197, 202, 203, 211, 220, 226, 239, 247,
260, 283, 284, 294, 326, 335

Turenoja 71
Turku 42, 44 (n), 45, 54 (n), 62, 101, 122 (n),

193 (n), 196, 204 (n), 223, 224, 226, 294,
340, 346

Turun akatemia 42, 75, 130 (n), 163, 338
Turun hovioikeus 21, 45
Turunkorva 24, 146, 162, 163, 164, 172, 313
Tuulijoki 49 (n)
Tuulijärvi 49, 50, 51, 66
Tuulivaara 50, 136, 137, 138, 139, 147
Tuupovaara 14, 260
”Tuusijärven talvitie” 50
Tuusijärvi 50
Täyssinä 24, 45
Törsämönpuro 59 (n)
Uhtua 173, 271
Uikujärvi 186, 206, 278 (n), 279
Unesma 280
Usmana 51, 70, 71 ja (n)
Utajärvi 54
Utrankoski 238 (n)
Uuksu 211 (n)
Uukuniemi 140, 319 (n)
Uumaja 53, 196, 288
Uura 281 (n)
Uuraansalmi 193 (n)
Uusikaarlepyy 197, 222
Uusikaupunki 289
Vaala 160
Vaaraniemi 20, 22
Vaasa 164, 197, 222
Vaasan hovioikeus 45
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Vaasena 206
Vaikko 106
Valdai, Valdain ylänkö 118, 119, 343
Vallisaari 111
Valtimo 48, 54, 56, 64, 93 (n), 124, 125 (n),

142, 143, 144, 145 (n), 170, 235, 261, 275
(n), 281 (n), 336

”vanha Kajaanin tie, entinen sotatie” 66
Varanginvuono 24
Varberg 85
Variskivi 28
Varpanen, Varpasenvaara 281 (n), 336
Vartius 65
Vehkalahti 193 (n), 289
Vekaranniemi 64
Veneheitonjoki 58
Venehjärvi 58, 370
Venitsa 206
Vermasjärvi 71
Vieki 117
Vieksi 337 (n)
Vienajoki (Dvina) 179, 186 (n), 345
Vienan Kemi 17, 32, 58, 62, 65, 69, 70 ja (n),

73, 92, 94, 95, 101, 110, 120, 132, 195,
197, 202, 206, 208, 209, 210 ja (n), 211,
222, 231 ja (n), 241, 248, 253, 254, 255,
258, 264, 274, 275, 280, 281 ja (n), 282,
284, 285, 297 (n), 334, 335, 337 ja (n), 346

”Vienan valtatie” 59
Viensuu 20, 312 ja (n)
Viianginjärvi 59 ja (n), 340
Viiksimojärvi 65
Viiksimonjoki 65
Viipuri 53 (n), 61 (n), 76, 105, 129, 136, 138,

139, 140, 142, 143, 148, 190 ja (n), 191 ja
(n), 193 ja (n), 219, 221, 222, 223, 224,
240, 281, 282, 283, 294, 295, 316 ja (n),
322 (n)

Vinkerlahti 105
Virta 151
Visingö 213
Vodlajärvi 206

Vologda 99, 209
Vonkeri 109 ja (n), 111
Vuokinlatva 25, 59
Vuokin reitti/vesijakso 60
Vuokki 92, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 157,

159, 164, 176, 263 (n), 304, 340
Vuokkijoki 59
Vuokkijärvi 59
Vuokkikoski (Alannekoski) 59 ja (n)
Vuokkiniemi 59 (n), 173, 175, 222
Vuokko 105 ja (n), 117 ja (n), 124, 125, 127,

282
Vuolijoki 159
Vuonislahti 153
Vuonnisenjoki 58
Vuottolahti 159, 282 (n)
Vytegra 206
Vätternjärvi 188, 213
Växjö 82, 86
Yli-Karttimo 58
Ylikeyritty 123, 303, 308 ja (n), 309
Ylikylä 327, 330
Ylisotkamo 163
Ylivieki 124, 126 ja (n)
Yli-Vuokki 59
Ylä-Kuittijärvi 59 ja (n), 70 (n)
Yläluosta 108
Åhus 85
Älvsborg 188, 189
Ämmäkoski (Suomussalmella) 60
Ämmäkoski (Kajaanissa. Aiemmin Vuohen-

ginkoski) 54, 69 ja (n), 94, 217, 218 (n)
Änisenvaara 49
Änättijärvi 65
Änättikoski 65
Ääninen, Äänisjärvi 32, 66, 120, 184 (n), 186,

187, 189 (n), 208, 344
Äänisjoki 187
Äänislahti 95, 186, 206, 207, 208, 280, 281,

282
Äänisranta 209
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