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Sarviaho, Samu, The eternal peace. The Treaty of Nöteborg (1323) in 19th and 20th
century Finnish historiography and history culture
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, History of
science and ideas
Acta Univ. Oul. B 152, 2017
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This dissertation analyzes conceptions of the nature of the Treaty of Nöteborg, signed in 1323
between Sweden and Novgorod, especially in 19th and 20th century Finnish historical research
and popular literature. The methodologies used are contextualization and the sociology of science.

The treaty rose to great prominence in mid-19th century periodization of Finnish history. At
the time, Finnish historiography considered the Crusade Period in Finland as a showdown between
Sweden and Russia and emphasized the significance of interstate treaties. The treaty has
maintained its status as a cornerstone of the periodization of Finnish history up to the present. It
has symbolized the Christianization and Swedification of Finland and the nationalist myth of the
birth of a unified Finnish people in medieval times. With the view of an era of Karelian disunity,
symbolized by the treaty, an image of history was constructed in Finnish kinship ideology from
the mid-19th century up to the end of World War II. This image was used in furthering the
unification of Eastern Karelia with Finland.

An image of the treaty as having confirmed an ancient Karelian position of power in Northern
Finland was created with the view of the border as stretching to the Bay of Bothnia. This was
important particularly in the 19th century, as various nations were constructing views of their own
ancient dominance in the North Calotte region. Using these border conceptions, a nationalist
image of Finns as having conquered Eastern Savo and Northern Finland for Sweden in late
medieval times was also created. The conception of Northern Finland as a common was created
in the 1960s. This view was partially based on the 19th century Swedish nationalist conception of
the border as stretching to the Arctic Sea. Especially in Savo, views of the location of one’s own
locality on the ancient borderline have been used in creating a local identity in the late 20th
century. The conception of the border as a dividing line between modern Western and Eastern
Finland arose in early 20th century Finnish ethnology based on dubious views of settlement
history and geography. The hazy source material concerning borders has been interpreted based
on various theoretical background assumptions, and it has been compatible with several different
theories.

Keywords: borders, conception of history, Finland, Finnish kinship ideology,
historiography, history, history culture, history scholars, image of history, myths,
nationalism, philosophy of science, Treaty of Nöteborg





Sarviaho, Samu, Ikuinen rauha. Vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauha suomalaisessa
historiantutkimuksessa ja historiakulttuurissa 1800- ja 1900-luvuilla
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Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa analysoidaan käsityksiä Ruotsin ja Novgorodin välillä vuonna 1323 solmi-
tun Pähkinäsaaren rauhan luonteesta erityisesti 1800- ja 1900-lukujen suomalaisessa historian-
tutkimuksessa ja populaarissa kirjallisuudessa. Metodeina käytetään kontekstualisointia ja tie-
teensosiologian metodeja.

1800-luvun keskivaiheilla Pähkinäsaaren rauha nousi merkittävään asemaan Suomen histori-
an aikakausijaottelussa. Ajan suomalainen historiantutkimus piti Suomen ristiretkiaikaa venä-
läis-ruotsalaisena välienselvittelynä ja korosti valtioiden välisten sopimusten merkitystä. Rauha
on säilyttänyt asemansa Suomen historian periodisoinnin kulmakivenä nykypäivään asti. Se on
symboloinut Suomen kristillistymistä ja ruotsalaistumista sekä nationalistista myyttiä yhtenäi-
sen Suomen kansan synnystä keskiajalla. Käsityksellä Pähkinäsaaren rauhan symboloimasta
Karjalan hajanaisuuden ajasta rakennettiin 1800-luvun puolivälistä toisen maailmansodan lop-
puun heimoaatteessa historiakuvaa, jonka mukaan itäinen Karjala tulisi yhdistää Suomeen.

Käsityksellä Pähkinäsaaren rauhan Pohjanlahdelle ulottuneesta rajasta luotiin 1800-luvulla
kuvaa rauhan luonteesta muinaisen karjalaisvallan vahvistajana pohjoisessa Suomessa. Tällä oli
merkitystä varsinkin 1800-luvulla, jolloin eri kansakunnat rakensivat näkemyksiä omasta mui-
naisvallastaan pohjoiskalotilla. Rajanäkemyksillä on myös rakennettu nationalistista näkemystä
siitä, että suomalaiset valloittivat itäisen Savon ja pohjoisen Suomen Ruotsille myöhäiskeskiajal-
la. 1960-luvulla syntynyt näkemys piti Pohjois-Suomea yhteisalueena. Se perustui osittain 1800-
luvun ruotsalaiseen nationalistiseen näkemykseen, jonka mukaan raja ulottui Jäämerelle. Erityi-
sesti käsityksiä oman paikkakunnan sijainnista muinaisella rajalla on voitu käyttää etenkin
Savossa paikallisen identiteetin rakentamisessa 1900-luvun lopulla. Käsitys rajasta Itä- ja Länsi-
Suomen jakajana syntyi 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa kansatieteessä kyseenalaisten
maantieteellisten ja asutushistoriallisten näkemysten pohjalta. Rajoihin liittyvää epäselvää lähde-
materiaalia on tulkittu useiden eri teoreettisten taustaoletusten pohjalta, ja se onkin ollut yhteen-
sopiva useiden eri teorioiden kanssa.

Asiasanat: heimoaate, historia, historiakulttuuri, historiakuva, historiankirjoitus,
historiankäsitys, historiantutkijat, myytit, nationalismi, Pähkinäsaaren rauha, rajat,
Suomi, tieteenfilosofia
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Kiitokset 

Miten joku päätyy tutkimaan aihetta, joka liittyy suomalaisen ja pohjoismaisen his-

toriantutkimuksen monimutkaisimpiin kiistakysymyksiin? Jo opiskeluaikoinani 

monissa tieteenhistorian oppikirjoissa korostettiin, ettei kannata sokeasti luottaa 

tutkijoiden omiin selostuksiin tutkimusvaiheista. Alla olevaan kertomukseen kan-

nattaa siis suhtautua suolahippusen kera. 

Viime vuosikymmenen lopulla kiinnostuin suomalaisen historiankirjoituksen 

historiasta. Samalla minua alkoivat kiinnostaa Pohjois-Pohjanmaan varhaisasutuk-

sen syntyyn liittyvät käsitykset, joista tein myös vuonna 2012 valmistuneen pro 

gradu -tutkielmani. Gradussani tarkastelin lyhyesti myös Pähkinäsaaren rauhaan 

liittyviä näkemyksiä. Minua jäi kuitenkin askarruttamaan muutama melko perusta-

vanlaatuinen seikka. Miksi rajan kulun selvittämiseen on käytetty niin paljon voi-

mia, vaikka asiaa selvittäneiden tutkijoiden mukaan rajalla ei ollut pohjoisessa mi-

tään pysyvää merkitystä? Jos rajalla ei ollut mitään merkitystä Karjalan pohjois-

puolella, miksi rajaa pidetään silti täysin epäjohdonmukaisesti Länsi- ja Itä-Suo-

men jakajana? 

Näiden ja muiden kysymysten selvittämiseen sain graduni valmistuttua hyvät 

edellytykset. Graduni loppumetreillä Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian oppi-

aineeseen nimitettiin uudeksi professoriksi FT Petteri Pietikäinen. Hän osoitti mie-

lenkiintoa tutkimustani kohtaan ja suostui väitöskirjani pääohjaajaksi. Ensimmäiset 

kiitokset haluankin osoittaa hänelle. Hän on jaksanut vuosien varrella lukea ja kom-

mentoida kaikkia hänelle lähettämiäni väitöskirjani pitkiäkin lukuja ja muita teks-

tejä nopeasti ja analyyttisesti. Ylipäänsä hän on perehdyttänyt minua kiitettävän 

hyvin nykyiseen suomalaiseen akateemiseen maailmaan ja suhtautunut tekemisiini 

kannustavasti. Kiitokset myös väitöskirjani toiselle ohjaajalle yliopistonlehtori, FT 

Erkki Urpilaiselle kommenteista erityisesti väitöskirjan teon alku- ja loppuvai-

heissa. 

Tohtorikoulutukseni seurantaryhmän jäsenille dosentti, FT Maija Kalliselle, 

professori, FT Olavi K. Fältille ja dosentti, FT Matti Salolle esitän myös kiitokseni 

kommenteista ja kannustavasta asenteesta vuosien varrella. Lisäksi haluan erityi-

sesti kiittää aate- ja oppihistorian tohtorikoulutettavia oppiaineen tutkijaseminaa-

reissa saamistani hyvistä kommenteista. Tutkimani ”hulluuden” historia on hieman 

erilaista kuin se ”hulluuden” historia, jota monet muut aate- ja oppihistorian tohto-

rikoulutettavat tutkivat, mutta en ole koskaan tuntenut itseäni ulkopuoliseksi heidän 

joukossaan. Kiitokset ansaitsee myös Oulun yliopiston kirjaston henkilökunta, joka 

on hakenut minulle satoja varastotilauksia kirjaston kokoelmista. 
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Olen kiitollinen väitöskirjani esitarkastajille FT Katja-Maria Miettuselle ja 

professori, FT Kimmo Katajalalle mielenkiintoisista ja ajattelemisen aihetta anta-

neista kommenteista. Kiitän myös FT Derek Fewsteriä, joka suostui väitöskirjani 

vastaväittäjäksi. 

Akateemisen yhteisön antama tuki on keskeinen kenelle tahansa tutkijalle. Ku-

ten kaikki tietävät, ei pelkällä toveruudella voi silti maksaa laskuja. Lämpimät kii-

tokset haluankin osoittaa Koneen Säätiölle, joka viime kädessä mahdollisti tämän 

väitöskirjan teon nelivuotisella apurahalla. Toivon, että väitöskirjani on juuri sel-

lainen rohkea avaus, jota säätiö on peräänkuuluttanut. Kiitokset myös Oulun yli-

opiston Apuraharahaston Yliopiston Apteekin rahastolle, joka myönsi väitöskirjan 

viimeistelyyn tarkoitetun apurahan. 

Nyky-Suomessa saa toisinaan sellaisen kuvan, että akateemista ja erityisesti 

humanistista sivistystä halveksitaan. Tietämättömyyteen perustuva öykkäröinti 

tuntuu nykyään olevan suurta muotia. Katson olevani etuoikeutetussa asemassa, 

sillä perhepiirissäni on aina arvostettu koulutusta ja sivistystä. Enoni Oskari Lindh 

(tunnetaan paremmin etunimellä Matti) ja hänen vaimonsa Anja ovat osoittaneet 

mielenkiintoa opiskelujani ja tutkijanuraani kohtaan ja suhtautuneet niihin kannus-

tavasti. Nuorelle opiskelijalle Oskarin väitöstilaisuus syksyllä 2006 oli erittäin mie-

lenkiintoinen kokemus. En tosin vielä silloin tiennyt, että tulen itsekin tallaamaan 

samanlaisia polkuja. Oskari on ollut pitkän yliopistonlehtorin uran aikana saamansa 

kokemuksen ja kaiken muun tietämyksensä ansiosta myös ehtymätön akateemiseen 

maailmaan ja muuhunkin ympäröivään maailmaan liittyvien mielenkiintoisten 

anekdoottien lähde. Anjalle osoitan suuret kiitokset väitöskirjani kieliasun perus-

teellisesta tarkistamisesta. 

Tätä väitöskirjatyötä on mahdotonta edes kuvitella ilman vanhempieni Juha 

Sarviahon ja Anna Lindhin tukea. Vanhempani ovat seuranneet pitemmän aikaa lä-

heltä humanistiksi ryhtyneen poikansa edesottamuksia ja tukeneet niitä aina ehdot-

tomasti ja suurella myötätunnolla. Omistankin tämän väitöskirjan heille. 

Oulun Kakaravaaralla maaliskuussa 2017 Samu Sarviaho 
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Johdanto 

Kuka olen? Miksi elän? Koska solmittiin Pähkinäsaaren rauha?1 

Varmat ja epävarmat ”tosiasiat” – Lyhyt johdatus Pähkinäsaaren rauhan 

problematiikkaan 

Kaikki suomalaisen koululaitoksen kasvatit tietävät jotain Pähkinäsaaren rauhasta. 

Mutta mitä tästä rauhasta voi todella edes tietää? 

Suomen historiaan liittyvissä esityksissä, kuten oppikirjoissa, tiedetään kertoa 

seuraavaa. Rauha solmittiin 12.8.1323 Ruotsin ja keskiaikaisen venäläisvaltion, 

Novgorodin, välillä eteläisessä Karjalassa vuosikymmeniä kestäneiden taistelujen 

jälkeen. Solmimispaikkana oli hiljattain rakennettu Pähkinäsaaren linnoitus Neva-

joen suussa.2 Itse rauhansopimustekstissä ilmenee seikkoja, joista ei ole nykyään 

mitään epäselvyyttä. Niinpä siinä luetellaan rauhan solmijoita, kuten Novgorodin 

suuriruhtinas Juri (1281–1325)3 sekä tuolloin vielä alaikäinen Ruotsin kuningas 

Maunu Eerikinpoika (1316–1374) ja heidän hallitustensa edustajia. Lisäksi luetel-

laan rauhan melko yksiselitteisiä yleisiä ehtoja, kuten kieltoa rakentaa linnoja Kar-

jalaan ja kauppiaiden oikeuksia kulkea Nevalle.4 

Varmaa on myös se, että sopimuksessa päätettiin jonkinlaisesta rajasta. Rau-

hassa näet Juri luovutti Ruotsille kolme karjalaista kihlakuntaa, Savilahden5, Jääs-

ken ja Äyräpään. Raja alkoi Siestarjoelta eli myöhemmältä Rajajoelta ja halkaisi 

Karjalankannaksen. Sen kulku tunnetaan melko yksiselitteisesti rauhansopimuk-

sessa mainittuun Särkilahden rajapisteeseen asti.6 Tämä sijaitsee entisen Punkahar-

jun kunnan alueella Savon eteläosassa. Sekin tiedetään varmasti, että Pähkinäsaa-

ren rauhansopimus aiheutti melkoisia ongelmia erityisesti keskiajan lopun ja uuden 

ajan alun ruotsalais-venäläisissä suhteissa. Pähkinäsaaren rauhansopimus nousi 

Ruotsin idänsuhteiden polttopisteeseen 1480-luvulla. Novgorod joutui 1470-lu-

                                                        
1 Nimim. Bisquit (Seppo Ahti, s. 1944), Vilpittömästi teidän (1974). Bisquit 1974, 5. 
2 Näin esimerkiksi lukion Suomen historian oppikirjassa Suomen varhaishistorian aikakirja. Aromaa et 
al. 2008, 33–36. 
3 Tässä väitöskirjassa olen pyrkinyt merkitsemään tekstissä mainittujen henkilöiden elinvuodet, kunhan 
tietoa niistä on ollut saatavilla. 
4 Vrt. esimerkiksi Suomen historian dokumentteja I -teoksessa julkaistu latinankielisen sopimusversion 
suomenkielinen käännös. Pähkinäsaaren rauha vuonna 1323. Suomen historian dokumentteja I, 37–38. 
5 Savilahti tai Savolahti tarkoittaa Länsi-Savon vanhaa asutuskeskusta ytimenään nykyisen Mikkelin 
tienoo. Ks. esim. Pirinen 1988, 269, 294. 
6 Tästä ks. esim. Julku 1987a, 111–112. 
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vulla Moskovan suuriruhtinaskunnan alaisuuteen. Moskovalaiset vetosivat säily-

neiden asiakirjalähteiden mukaan ensimmäisen kerran vuonna 1482 ruotsalaisten 

kanssa tehdyssä rauhassa "Jurin ja Maunun rauhankirjeeseen", siis Pähkinäsaaren 

rauhansopimukseen. He vetosivat siihen kaikissa sopimuksissa vuoteen 1561 asti.7 

Pähkinäsaaren rauhansopimus korvattiin viimeinkin virallisesti 25-vuotisen poh-

joismaisen sodan jälkeen vuonna 1595 solmitulla Täyssinän rauhansopimuksella.8 

Nykyisin itsestäänselvyyksiltä vaikuttavat tosiasiat olivat kuitenkin ennen 

1700-luvun loppua esimerkiksi ruotsalaisessa historiankirjoituksessa epäselviä. 

Ruotsalaisessa historiankirjoituksessa Jurin ja Maunun rauhansopimusta käsiteltiin 

jo reformaattori Olaus Petrin (1493–1552) En Swensk Crönekassa 1500-luvun al-

kupuolella. Siinä rauhanteko sijoitettiin Maunu Eerikinpojan epäonnistuneen risti-

retken jälkimaininkeihin 1340-luvun lopulla. Lisäksi tässä teoksessa vihjailtiin 

päinvastoin, että Ruotsi oli joutunut rauhanteon yhteydessä luovuttamaan suuren 

osan Karjalaa.9 Sekaannusta aiheutti se, että Pähkinäsaaren rauhansopimuksesta oli 

Ruotsin valtionarkistossa useita eri tekstiversioita, jotka olivat keskenään ristirii-

taisia, eikä niissä mainittu rauhansopimuksen vuosilukua tai paikkaa. Itse asiassa 

koko käsitettä ”Pähkinäsaaren rauha” ei edes ollut olemassa, sillä sopimuksen te-

kopaikkaa ei tunnettu.10 

Venäläisessä historiankirjoituksessa Pähkinäsaaren rauha yhdistettiin 1770-lu-

vulla vuoteen 1323.11 Tämä tieto levisi länsimaihin ja Turun Akatemiaan Henrik 

Gabriel Porthanille (1739–1804), joka sijoitti rauhansopimuksen ajankohdan edel-

tävästä ruotsalaisesta tutkimuksesta poiketen 1320-luvun alkuun.12 Hän julkaisi 

myös ensimmäisenä Pähkinäsaaren rauhansopimuksen tekstejä.13 Porthanille oli 

myös jo selvää, että raja oli halkaissut Karjalankannaksen,14 joskin tämä oli tullut 

ruotsalaisessa historiankirjoituksessa esille jo 1600-luvulla.15 

                                                        
7 Julku 1987a, 229–234; Rydberg 1877, 480–491. 
8 Julku 1987a, 298–305. Täyssinän rauhan rajankäynnistä ks. esim. Tawaststjerna 1929, 433–492. 
9 Olaus Petri 1860, 128. 
10 Ks. esim. Lagerbring 1776, 398–400. Esimerkiksi 1600-luvun Ruotsin valtionarkiston järjestelijän 
Erik Palmskiöldin (1608–1686) poika Elias (1667–1719) kuvaili erästä rauhansopimuksen tekstiä näin: 
"Rågång mellan Finland och Ryssland uti K. Magni Ericksons tijdh" eli "rajankäynti Suomen [!] ja 
Venäjän välillä kuningas Maunu Eerikinpojan aikana". Vrt. Rydberg 1877, 457. 
11 Lind 1991a, 252. Venäläisillä oli käytettävissään vanhoja novgorodilaisia kronikoita, joiden avulla 
Pähkinäsaaren rauhansopimuksen aika ja paikka voitiin määrittää. Ks. lähemmin Lind 1991a, 250–253. 
12 Porthan 1799, 197–199. 
13 Sylloge monumentorum, ad illustrandam historicam Fennicam pertinentium. Porthan 2005, 285–295. 
Porthan julkaisi tästä kolme varianttia. 
14 Porthan 1799, 244–245. 
15 Bureus 1631. 
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Nämä vaiheet olivat vasta alkua Pähkinäsaaren rauhan laajassa tutkimushisto-

riassa. Rauha nousi keskeiseen asemaan erityisesti vuonna 1809 muodostetun Suo-

men suuriruhtinaskunnan historiankirjoituksessa. Suomessa ryhdyttiin 1800-luvun 

alussa luomaan erillistä identiteettiä historiankirjoituksen avulla.16 Suomessa, ku-

ten muuallakin Euroopassa, historiankirjoitus ammatillistui ja tieteellistyi 1800-lu-

vun puolivälistä lähtien. Historian merkitys kansallisena identiteettitekijänä koros-

tui voimakkaasti vielä 1900-luvun alkupuolella. Historiantutkimuksen tulokset 

ovat levinneet myös laajoihin väestöryhmiin historian popularisointien avulla.17 

1800-luvun historiankirjoituksessa syntyi useita nykyään itsestäänselvyyksinä 

pidettyjä rauhaan liittyviä käsityksiä. Esimerkiksi käsitys Pähkinäsaaren rauhasta 

Suomen niin sanotun ristiretkiajan päätepisteenä, jolloin Suomi oli liitetty lopulli-

sesti Ruotsiin, esitettiin ensimmäistä kertaa baltiansaksalaisen Aron Christian Lehr-

bergin (1770–1813) teoksessa 1810-luvulla.18 Tämä käsitystapa levisi suomalai-

seen historiankirjoitukseen 1800-luvun keskivaiheilla19. Samoihin aikoihin suoma-

laiseen historiankirjoitukseen ilmestyi kuvauksia Suomen kansan synnystä Päh-

kinäsaaren rauhan jälkeen20 sekä rauhan negatiivisesta luonteesta Karjalan kan-

nalta.21 Oman ja monimutkaisen aihepiirinsä Pähkinäsaaren rauhaan liittyvässä tut-

kimuksessa muodostivat nimenomaan Särkilahden pohjoispuoliseen rajaan liitty-

vät käsitykset. Keskiajan vaiheet olivat jättäneet monenlaisia eri sopimusversioita 

Ruotsin valtionarkistoon. Ruotsissa Bror Emil Hildebrand (1806–1884) julkaisi 

1800-luvun puolivälissä Ruotsin valtionarkistossa säilytettyjä rauhansopimuksen 

latinalaisia ja ruotsinkielisiä versioita, joissa mainittiin rajan päättymisestä johon-

kin mereen. Pähkinäsaaren rauhassa sovitun rajalinjan Hildebrand katsoi ulottu-

neen Jäämerelle.22 Näkemys sai kannattajia Ruotsissa.23 

Suomessa erityisesti suomenkielisillä tai sellaiseksi identifioituneilla historian-

tutkijoilla sai 1800-luvun keskivaiheilla ja loppupuolella laajaa kannatusta käsitys, 

jonka mukaan raja oli halkaissut Savon ja kulkenut Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjo-

elle ja Pohjanlahteen. Raja oli ollut pohjoisimmilta osiltaan hämäläis-karjalainen 

heimoraja.24 1860- ja 1870-luvuilla ilmeni ensimmäistä kertaa myös käsitys, jonka 

                                                        
16 Tästä vrt. Klinge 2010, 14–15. 
17 Ks. esim. Tommila 1989, 97–99, 190, 279. 
18 Lehrberg 1816, 129, 229–235. 
19 Ensimmäisten joukossa Rein 1840. 
20 Selkeästi Koskinen 1869, 42. 
21 Varhaisessa muodossaan Topelius 1845, 29–30. 
22 Hildebrand 1850, 607–623. 
23 Tästä vrt. Gallén 1968, 14–15. 
24 Suomalaisen 1800-luvun historiantutkimuksen käsityksistä ks. referoivasti Gallén 1968, 8–14. 
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mukaan suomalaiset olivat vallanneet rajan itäpuoliset, Novgorodille rauhanteossa 

määrätyt alueet Savossa ja Pohjois-Suomessa.25 Pohjanlahtiteoria säilyi eri muo-

doissaan 1900-luvun suomalaisessa historiantutkimuksessa, ja jopa ruotsalaisessa 

tutkimuksessa se hyväksyttiin lopulta.26 

Uusi vaihe erityisesti rajan pohjoisen ulottuvuuden käsittämisessä koitti 1960-

luvulla. Helsingin yliopiston suomenruotsalaisen historian professorin Jarl 

Gallénin (1908–1990) käsityksen mukaan Pähkinäsaaren rauhassa sovittiin Poh-

jois-Suomessa Ruotsin ja Novgorodin yhteisalueesta, eikä alue kuulunut rauhanso-

pimuksen mukaan yksiselitteisesti Novgorodille, kuten aiemmin oli suomalaisessa 

tutkimuksessa ajateltu.27 1980-luvulla tanskalainen keskiajan historioitsija John 

Lind (s. 1945) kehitteli edelleen Gallénin käsityksiä. Lindin mukaan Pähkinäsaa-

ressa sovittiin kaksiosaisesta rajasta, joka hahmotteli ruotsalais-venäläisen yhteis-

alueen Pohjanlahden rannikolta Pohjois-Pohjanmaalla Vienanmerelle asti.28 

Pähkinäsaaren rauhan rajan yksityiskohdat ovat aiheuttaneet vilkasta keskus-

telua ja kiistoja viimeisen 150 vuoden aikana erityisesti Suomessa. Esimerkiksi au-

tonomian ajan lopulla käytännössä kaikki keskeiset suomalaiset historioitsijat Yrjö 

Koskisesta (1830–1903) Väinö Voionmaahan (vuoteen 1906 Wallin, 1869–1947) 

käsittelivät kysymystä.29 Pähkinäsaaren rauhaan liittyvästä kysymyksestä onkin 

tullut Oulun yliopiston pitkäaikaisen Suomen ja Skandinavian historian professorin 

Jouko Vahtolan (s. 1949) sanoin ”aivan ylikorostuneet mittasuhteet saanut 

monstrumi”.30 

Tämän ”monstrumin” ulottuvuudet tulevat vastaan tuon tuosta myös nykyi-

sessä suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Useasti on katsottu, että suomalaisten 

historiantutkijoiden hahmottelema Pohjanlahdelle ulottunut raja olisi merkittävä 

vielä nykyäänkin itä- ja länsisuomalaisten jakolinjana. Itä-Suomen yliopiston pro-

fessori Jukka Korpela (s. 1957) on kutsunut tällaista ajattelua "Pähkinäsaari-huu-

haaksi".31 Salonkikelpoisempi, joskin yhtä osuva ilmaisu voisi olla Pähkinäsaari-

fundamentalismi, sillä tämän ajatussuuntauksen edustajat pitävät käytännössä Suo-

men historian ja nykyisyyden pohjana (lat. fundamentum) lähes 700 vuotta vanhaa 

                                                        
25 Näkemys ilmeni selkeiten Yrjö Koskisella. Koskinen 1869, 41–44; Koskinen 1875, 6–8. 
26 Näistä ks. referoivasti Gallén 1968, 19–38. 
27 Gallén 1968, 87, 162. 
28 Lind 1991c, 314–320, 329. 
29 Tästäkin vrt. kokoavasti Gallén 1968, 8–14; Aiheesta syntyneistä kiistoista vrt. esim. Liikanen 2011, 
187–196. 
30 Vahtola 1993, 333. 
31 Korpela 2006, 454–455. 
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rajaa. Ensimmäistä kertaa ajatus rajasta Itä- ja Länsi-Suomen jakajana esitettiin 

kuitenkin varsin myöhään, vuonna 1929 suomalaisessa kansatieteessä.32 

Jopa poliittista käyttäytymistä ja nurmikoiden trimmausta on yritetty selittää 

Pähkinäsaaren rauhan rajalinjan avulla. Tässä on kunnostautunut esimerkiksi toi-

mittaja Ilkka Malmberg (1954–2016), joka totesi Helsingin Sanomien kuukausiliit-

teessä syyskuussa 2011 oppositiopuolueiden kannatuksen olevan suurempaa van-

han Pähkinäsaaren rauhan rajan itäpuolella ja piti muidenkin rajojen pohjalta itses-

täänselvyytenä, että "Suomi menee kahtia kuin Sudan".33 Arvoitukseksi tosin jäi, 

miten Pähkinäsaaren rauha on vaikuttanut esimerkiksi 583 vuotta myöhemmin pe-

rustetun Maalaisliiton eli nykyisen Keskustapuolueen kannatukseen. 

Pähkinäsaari-fundamentalismi perustuukin nykyään täysin summittaiseen ajat-

teluun. Siinä jätetään täysin huomiotta se, että suomalaisten historiantutkijoiden 

mielestä rajalla ei ollut esimerkiksi pohjoisessa Suomessa mitään pysyvää merki-

tystä, vaan länsisuomalaiset olivat asuttaneet rajan itäpuoliset alueet rauhan jäl-

keen. Lisäksi jätetään huomiotta, että Pähkinäsaaren rauhan rajalinja oli etelässä 

nimenomaan Karjalan sisäinen jakolinja eikä mikään länsi- ja itäsuomalaisten vä-

linen raja. Erikoiseksi asian tekee se, että etenkin suomalaiset ammattihistorioitsijat 

ovat uusintaneet Pähkinäsaari-fundamentalismin ristiriitaisia käsityksiä, kuten väi-

töskirjassani tuon esille. 

Edellä kuvaamani lähinnä 1800-luvulla syntyneet kiistellyt käsitykset muodos-

tavat Pähkinäsaaren rauhan problematiikan ytimen. Miten tällaisiin käsityksiin on 

päädytty? 

Tutkimustehtävä, aiheen rajaukset ja väitöskirjan rakenne 

Väitöstutkimukseni tarkastelee historiankirjoituksen historian kannalta Pähkinä-

saaren rauhaa suomalaisessa historiantutkimuksessa ja historiakulttuurissa34. Tut-

kimukseni on tapaustutkimus, jonka avulla voi hahmottaa pitkällä aikavälillä kriit-

tisesti historiantutkimuksen ja sitä ympäröivän yhteiskunnan suhteita sekä suoma-

laisen historiatieteen tavanomaisia, erityisesti nationalistiseen historiankirjoituk-

seen liittyviä ongelmanratkaisumalleja ja historiatieteellisten kiistojen piirteitä. Li-

säksi sen avulla voi hahmottaa, miten historioitsijat ovat rakentaneet käsityksiä 

suomalaisesta kansakunnasta. Suomalaisen historiankirjoituksen historia on vähän 

                                                        
32 Manninen 1929, 10–12. 
33 Malmberg 2010, 30–42; Malmberg 2011. Ensimmäisen artikkelin Leitmotif oli pusikoiden siistimisen 
ero Länsi- ja Itä-Suomessa. 
34 Historiakulttuurin määrittelystä ks. seuraava alaluku. 
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tutkittu, jopa marginaalinen aihepiiri, vaikka historiantutkimuksella on ollut suuri 

merkitys suomalaisen yhteiskunnan muodostumiseen tutkimukseni käsittelemällä 

ajanjaksolla. Pähkinäsaaren rauhaa ei ole käsitelty aate- ja oppihistorian kannalta 

väitöskirjatasoisena tutkimuksena. Kysymys Pähkinäsaaren rauhasta ei ole ainoas-

taan suomalaisen, vaan myös pohjoismaisen historiantutkimuksen suurimpia kiis-

takysymyksiä.35 Lisäksi aihepiiri on jatkuvasti esillä julkisessa keskustelussa, mistä 

hyvänä esimerkkinä ovat edellä mainitut Ilkka Malmbergin kirjoitukset. 

Keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä väitöstutkimuksessani ovat: Minkälaisina 

rauhan ja siinä sovitun rajalinjan luonne ja kulku on nähty, ja mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet näihin käsityksiin? Miten käsitykset Pähkinäsaaren rauhasta ovat vai-

kuttaneet erityisesti kuvaan Pohjois-Suomen länsiosien ja Itä-Suomen – Savon ja 

Karjalan – keskiajan historiasta? 

Laajempien pääkysymysten puitteissa tarkastelen osakysymyksiä. Käsittelylu-

vuissa tarkastelen eri temaattisia kokonaisuuksia, jotka liittyvät rauhaan yleissuo-

malaisella ja paikallisella tasolla. Yleisellä tasolla merkittäviä alakysymyksiä ovat: 

Miksi Pähkinäsaaren rauhan solmimista pidetään suomalaisessa historiankirjoituk-

sessa eri aikakausia erottavana rajana? Mitä Pähkinäsaaren rauha on saanut tuossa 

asemassaan edustaa eli symboloida36? Miten ja miksi Pähkinäsaaren rauhasta on 

tullut niin perustavanlaatuinen osa suomalaista historiakuvaa37 ja suomalaisen kan-

sakunnan rakentamista? Onko Pähkinäsaaren rauhanteon vaikutuksia pidetty jopa 

nykyaikaan38 ulottuvina? Erityisesti viimeisen kysymyksen yhteydessä käsittelen 

Pähkinäsaari-fundamentalismin syntyä ja kehitystä. 

Paikallisella tasolla merkittäviä kysymyksiä ovat: Miten käsitykset Pähkinä-

saaren rauhasta ovat vaikuttaneet käsityksiin Pohjois- ja Itä-Suomen asutushistori-

asta ja päin vastoin? Miksi Pähkinäsaaren rauhaa ja sen rajaa on pidetty Karjalan 

heimon traagisena jakajana sekä Karjalan ja Savon historian käännekohtana? Miksi 

suomalaiselle ja nimenomaan suomenkieliselle historiantutkimukselle on ollut tär-

keää todistaa, että suuri osa Savoa ja Pohjois-Suomea kuului rauhansopimuksen 

nojalla Novgorodille? Miten ja miksi käsitys Pähkinäsaaren rajasta erityisesti Poh-

jois-Suomea jakavana heimorajana syntyi? 

                                                        
35 Historiantutkijat eivät ehkä pääse yksimielisyyteen itse Pähkinäsaaren rauhasta, mutta yleensä Päh-
kinäsaari-esityksiä pohjustetaan sanomalla, että kysymys kuuluu Suomen ja Pohjoismaiden historian-
tutkimuksen suurimpiin kiistakysymyksiin tai ongelmakohtiin. Ks. esim. Gallén 1968, 1. 
36 Symbolin voi määritellä asiaksi tai esineeksi, joka edustaa toista asiaa tai esinettä tai asiaksi, joka 
edustaa jotain ideaa. Symboli edustaa jotain itseään syvempää, ja niiden avulla voi yksinkertaistaa vai-
keitakin asioita ja helpottaa niiden omaksumista. Whittick 1960, 3–4; Lempiäinen 2002, 17–18, 20. 
37 Historiakuvan tarkemmasta määrittelystä ks. seuraava alaluku. 
38 "Nykyaika" tarkoittaa tässä yhteydessä tietenkin kunkin käsiteltävän lähteen syntyaikaa. 
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Tutkimukseni käsittelemä ajanjakso ulottuu pääasiallisesti 1800-luvulta 1990-

luvun lopulle, joskin käsittelen tutkimuksen alussa varhaisempiakin vaiheita. Aika-

rajausta voi perustella sillä, että Pähkinäsaaren rauha nousi Suomen historian pe-

riodisoinnissa keskeiseen asemaan jo 1800-luvun alkupuolella. Yleisestikin auto-

nomian aika oli nimenomaan suomalaisen historiankirjoituksen synnyn ja voimak-

kaan kehityksen aikaa.39 

Rajausta vuosituhannen lopulle voi puolestaan perustella sillä, että viimeisin 

merkittävä uusi tulkinta kyseisestä rauhasta tuli esille 1980-luvulla ja 1990-luvun 

alussa tanskalaisen John Lindin yhteisalueteoriaan liittyvien tutkimusten myötä. 

2010-luvullakin on ilmestynyt pari mielenkiintoista tutkimusta. Ilkka Liikanen ja 

Kimmo Katajala (s. 1958) ovat käsitelleet rauhaa ja sen rajaa uusimman keskiai-

kaisiin rajoihin ja valtiokäsitteeseen liittyvän kansainvälisen tutkimuksen näkökul-

masta.40 Gallénin ja Lindin teoriaa on kannattanut professori Jukka Korpela, joka 

on tarkastellut Pähkinäsaaren rauhaa erityisesti keskiaikaisen valtionmuodostuksen 

tasolla ja keskiaikaisen ihmisen näkökulmasta.41 Ennen ja nyt -verkkojulkaisussa 

vuonna 2011 ilmestyneissä Matti Enbusken, Sulevi Juholan ja Voitto Valio Viinasen 

artikkeleissa tarkasteltiin rauhaa Pohjanlahtiteorian näkökulmasta.42 

Yhtään väheksymättä näitä kontribuutioita voi todeta, että käsitykset ovat 

näissä suurelta osin vakiintuneiden asetelmien mukaisia. Jo Lindin tutkimuksissa 

oli aikoinaan esillä rajan käsittäminen keskiaikaisen valtion näkökulmasta43, ja kä-

sitystä on tarkentanut esimerkiksi Korpela. Merkittävän uuden kontribuution mää-

ritteleminen ei kuitenkaan voi olla eksaktia, ja Lindinkin näkemykset olivat jatku-

moa Gallénin käsityksille. Toinen näkökohta ajallisen rajauksen tekemisessä on se, 

että pidän 2010-luvulla ilmestyneitä tutkimuksia ajallisesti liian läheisinä. Riittävää 

ajallista etäisyyttä tutkimuskohteeseen voi tuskin määritellä täsmällisesti. Tutki-

muksen ulottaminen 1900-luvun lopulle antaa joka tapauksessa hyvät edellytykset 

suomalaisen historiantutkimuksen muutosten tarkastelemiseen toisen maailmanso-

dan jälkeen. Yleisen näkemyksen mukaanhan suomalainen historiankirjoitus siirtyi 

tuolloin ainakin näennäisesti objektiivisemmalle linjalle.44 

Tarkastelen tutkimuksessani erityisesti suomalaisia näkemyksiä Pähkinäsaaren 

rauhasta. Ruotsalaisilla ja tietyillä tanskalaisilla ja norjalaisilla erityistutkimuksilla 

                                                        
39 Tommila 1989, 62–63, 97. 
40 Katajala 2012, 35–41; Liikanen 2014, 22–23. 
41 Ks. esim. Korpela 2002, 384–393. 
42 Enbuske 2011, elektr.; Viinanen 2011, elektr.; Juhola 2011, elektr. 
43 Lind 1991c, 321, 324–326. 
44 Ahtiainen & Tervonen 1996, 31–33. 
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on kuitenkin ollut oma vaikutuksensa suomalaisiinkin käsityksiin, joten tarkastelen 

myös niitä lähinnä kontekstualisoivassa merkityksessä. Suomalaisia käsityksiä ei 

voi täysin ymmärtää ilman pohjoismaisia tutkimuksia, kuten ruotsalaisen Olof Si-

mon Rydbergin (1822–1899) käsittelyä aiheesta Sverges traktater -teoksen ensim-

mäisessä osassa. Se olikin pitkään laajin aiheeseen liittynyt tutkimus. Venäläisiä 

tutkimuksia käsittelen lyhyesti John Lindin aiheesta tekemän tanskankielisen refe-

raatin avulla. Yleisesti venäläisessä tutkimuksessa on esitetty samanlaisia näke-

myksiä kuin suomalaisessa tutkimuksessa erityisesti 1900-luvulla.45 

Tutkimukseni jakautuu neljään päälukuun. Näistä ensimmäisessä käsittelen 

ruotsalaisen historiankirjoituksen näkemyksiä aiheesta 1500-luvulta 1700-luvun 

lopulle ulottuvalla ajanjaksolla. Luku on muihin lukuihin verrattuna huomattavasti 

lyhyempi. Lukua voisi kutsua taustoittavaksi, mutta kutsuisin sitä erityisesti suh-

teuttavaksi luvuksi. Sen avulla voikin ymmärtää paremmin, miten suuria 1800-lu-

vun rauhaan liittyvien käsitysten muutokset olivat. Toisessa pääluvussa tarkastelen 

Pähkinäsaari-käsitysten kehitystä 1800-luvun alusta Suomen itsenäistymiseen ulot-

tuvalla ajanjaksolla. Se olikin keskeisten rauhaan liittyvien käsitysten voimakasta 

syntyaikaa, ja luku on väitöskirjan tärkein pääluku. Tutkimuksen kolmannessa pää-

luvussa käsittelen maailmansotien välistä aikaa ja toisen maailmansodan aikaa. 

Neljännessä ja viimeisessä pääluvussa tarkastelen toisen maailmansodan jälkeisiä 

käsityksiä 1900-luvun lopulle asti. 

Päälukujen sisällä tarkastelen aluksi historiantutkimuksen käsityksiä Pähkinä-

saaren rauhasta yleisellä tasolla. Tämän jälkeen käsittelen aihetta osittain maantie-

teellisen jaottelun perusteella eli Karjalan, Pohjois-Suomen ja Savon tarkempia ky-

symyksiä erikseen. Alalukujen sisällä tarkastelen ensin historiantutkijoiden käsi-

tyksiä ja lopuksi niiden ilmenemistä populaarimmissa teoksissa. Raja historiantut-

kimuksen ja populaarimpien käsitysten välillä on kuitenkin häilyvä, mitä käsittelen 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

Pähkinäsaaren rauhasta tehdyt erityistutkimukset ja muut historiakulttuurin 

tuotteet lähdeaineistona 

Keskeisen lähdemateriaalin ryhmän tutkimuksessani muodostavat Pähkinäsaaren 

rauhaa käsittelevät akateemiset erityistutkimukset. Aihetta eivät ole käsitelleet ai-

noastaan historiantutkijat, vaan muidenkin humanististen tieteenalojen edustajat. 

                                                        
45 Lind 1991a, 271–282. 
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1800-luvun jälkipuolella aihetta käsiteltiin monenlaisilla eri foorumeilla. Esi-

merkiksi rajan varhainen suomalainen hahmottelija Anders Josef Europaeus 

(1797–1870) julkaisi varhaisia käsityksiään aiheesta Annaler for nordisk old-

kyndighed og historie -julkaisussa. Keskeisin foorumi 1800-luvulla oli kuitenkin 

selvästi Suomen Historiallisen Seuran Historiallinen Arkisto -julkaisu, jossa Päh-

kinäsaaren rauhaa käsiteltiin useasti. Aihetta tarkasteltiin usein erilaisten historial-

listen monografiateosten osana. Näistä esimerkkinä voi mainita Ernst Gustaf 

Palménin (1849–1919) teoksen Sten Stures strid med konung Hans vuodelta 1883. 

1900-luvulla aiheesta tehtiin neljä suurta tieteellistä monografiateosta. Profes-

sori Jalmari Jaakkolan (1885–1964) vuonna 1925 julkaistu teos Suomen muinaiset 

valtarajat vuoteen 1323 oli näistä ensimmäinen. Tätä seurasi vuonna 1968 Jarl Gal-

lénin Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Samanaikaisesti 1960-lu-

vulla Oulun yliopiston professori Kyösti Julku (1931–2007) valmisteli omaa tutki-

mustaan Suomen itärajan synnystä. Hän kirjoitti muun muassa Pähkinäsaaren rau-

haa käsittelevät osiot vuosina 1966–67, mutta työ jäi Julkun mukaan julkaisematta 

sairauden takia.46 Suomen itärajan synty julkaistiin sittemmin vuonna 1987. 1980-

luvulla tanskalainen John Lind julkaisi aihetta käsitteleviä artikkeleja erilaisilla 

suomalaisilla foorumeilla, kuten Suomen Museossa ja Historisk Tidskrift för Fin-

landissa. Nämä julkaistiin tanskan kielellä vuonna 1991 teoksen Nöteborgsfreden 

och Finlands medeltida östgräns toisessa osassa, johon Jarl Gallén kirjoitti esipu-

heen ja tiivistelmän aiemmasta teoksestaan. 

1900-luvulla keskeisenä foorumina on ollut Historiallinen Aikakauskirja, 

jonka sivuilla esimerkiksi Jalmari Jaakkola ja Kurt Reinhold Melander (1858–

1941) kävivät kiivasta taistelua aiheesta 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa. 

Muutenkin eri aikakausjulkaisujen artikkelit ovat merkittävässä asemassa lähde-

materiaalina. Esimerkiksi Kyösti Julku julkaisi aiheesta paljon artikkeleita Pohjois-

Suomen Historiallisen Yhdistyksen vuosikirjassa Faravidissa. Myös 1900-luvulla 

Pähkinäsaaren rauhaa on käsitelty erilaisissa monografiateoksissa, joissa tarkastel-

tiin laajasti muitakin aiheita. Esimerkkinä mainittakoon kielitieteilijä Jooseppi Ju-

lius (J.J.) Mikkolan (1866–1946) teos Hämärän ja sarastuksen ajoilta vuodelta 

1939. Siinä esitettiin Suomessa melko harvinainen näkemys Pähkinäsaaren rauhan 

rajalinjan kulusta Jäämerelle.47 Erityisesti 1900-luvulla tietyt paikallishistoriat ovat 

olleet foorumeina, joilla historiantutkijat ovat esittäneet uusia näkemyksiä aiheesta. 

Erityismaininnan ansaitsee akateemikko Kustaa Vilkunan (1902–1980) tuotanto. 

                                                        
46 Julku 1987a, 8. 
47 Mikkola 1939, 26. 
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Vilkuna oli tavattoman tuottelias kirjoittajana ja julkaisi näkemyksiään erinäisistä 

historiallisista aiheista monenlaisissa tieteellisissä ja ei-tieteellisissä julkaisuissa 

1900-luvun keskivaiheilla. 

Olen tarkastellut etenkin kansatieteilijöiden ja muiden alojen tutkijoiden, kuten 

kielitieteilijöiden, käsityksiä Pähkinäsaaren rajasta Suomen sisäisenä jakajana tai 

sellaisten näkemysten puutetta. Keskeisenä on esimerkiksi kansatieteen osalta pro-

fessori Ilmar Talven (1919–2007) esitelmä Suomen kansatieteellisistä alueista 

1970-luvun alussa. Lisäksi on mainittava, että olen käynyt laajalti läpi varsinkin 

poliittisen maantieteen rajakäsityksiin liittyvää kirjallisuutta kontekstualisoinnin 

vuoksi. Aiheesta ei näet ole saatavilla juurikaan tutkimuskirjallisuutta. Keskeisenä 

on ollut poliittisen maantieteen rajakäsitysten pioneerin, saksalaisen Friedrich Rat-

zelin (1844–1904) teos Politische Geographie vuodelta 1897. Olen lisäksi tarkas-

tellut rauhan asemaa ruotsalaisessa historiantutkimuksessa 1800- ja 1900-luvuilla 

Ruotsin historian yleisesitysten avulla. Laajat Ruotsin historian yleisesitykset ovat 

olleet keskeisiä myös 1500-luvulta 1700-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla varhaisten 

käsitysten analysoinnissa. 

Väitöskirjassani keskeisessä osassa ovat historioitsijoiden näkemykset. Tutki-

mukseni toinen tärkeä taso käsittelee sitä, miten tieteelliset käsitykset Pähkinäsaa-

ren rauhasta ovat suodattuneet populaareihin historian esityksiin eli miten histori-

antutkimus on kohdannut "suuren yleisön" Suomessa tutkimukseni käsittelemällä 

ajanjaksolla. Tässä tärkeässä asemassa on viime vuosikymmeninä esille noussut 

historiakulttuurin käsite.48 Historiakulttuuri on määritelty eri tavoin. Sen voi ym-

märtää ”ihmisiä ympäröiväksi historiallisen viestinnän kokonaisuudeksi”. Tällaista 

näkemystä ovat kannattaneet lähinnä ruotsalaiset tutkijat.49 Vastaavalla tavalla Pilvi 

Torsti (s. 1976) on määritellyt historiakulttuurin jokapäiväiseksi ja kaikille avoi-

meksi historian käsittelyksi.50 Klas-Göran Karlsson (s. 1955) on puolestaan koros-

tanut historiakulttuurin luonnetta historian ympärille rakentuvana kommunikaa-

tioketjuna.51 

Historiakulttuuriin liittyy myös historiakuvan käsite. Katja-Maria Miettunen 

on määritellyt sen menneisyydestä tehtyjen kertomusten valikoitujen piirteiden 

avulla luoduksi kuvaksi menneisyydestä sekä kokonaiskäsitykseksi siitä, ”millai-

                                                        
48 Historiakulttuuri, Geschichtskultur on käsitteenä peräisin 1980-luvun saksalaisesta keskustelusta. Ks. 
esim. Torsti 2008, 22 ja Salmi 2001, 134. 
49 Rantala 2012, 13. 
50 Torsti 2008, 22–23. 
51 Karlsson 2009, 38. 
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nen jokin mennyt asia tai ajanjakso oli”. Historiakuvaa rakentavat historiakulttuu-

rin tuotteet, ja se muotoutuu julkisuudessa. Historiakuvat ovat aina jonkun tai joi-

denkin tietoisesti rakentamia. Historia, historiakuva ja historiakulttuuri vaikuttavat 

historiatietoisuuteen. Sillä tarkoitetaan ”ihmiselle ominaista tapaa ymmärtää aika 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumona”. Historiatietoisuus vai-

kuttaa tuntuvasti siihen, miten ihminen toimii nykyisyydessä.52 

Epämääräisempi käsite on puolestaan historiankäsitys. Esimerkiksi Pekka Ah-

tiainen on määritellyt sen laajaksi yleiskäsitteeksi ja rinnastanut sen historialliseen 

ajatteluun yleisellä tasolla.53 Näin on tehnyt myös Jukka Tervonen tutkimuksessaan 

historioitsija Johan Richard Danielson-Kalmarista (vuoteen 1906 Danielson, 1853–

1933). Tervonen määritteli historiankäsityksen muun muassa sillä, miten Daniel-

son-Kalmari käsitti historian tutkimuksen eri osa-alueiden merkityksen ja keskinäi-

set suhteet.54 Käsitteen epäselvyyden vuoksi historiankäsityksen voi tietyssä mie-

lessä rinnastaa myös historiakuvaan.55 Keskeisenä piirteenä on kuitenkin, että his-

toriakuva muodostuu julkisuudessa. Käytänkin historiakuvan käsitettä lähinnä ku-

vatessani historiankirjoituksen yhteyksiä laajempaan historiakulttuuriin ja kansa-

laisten mielipiteisiin vaikuttamiseen56. 

Suomalaisessa keskustelussa on eroteltu toisistaan virallinen ja epävirallinen 

historiakulttuuri. Viralliseen historiakulttuuriin liittyvät tämän jaottelun mukaan 

akateeminen historiantutkimus ja kouluopetus, kun taas epäviralliseen historiakult-

tuuriin kuuluvat arjen ympäristön historialliset tuotteet ja toiminnot. Sirkka Ahonen 

on todennut, että historiakulttuuriin kuuluu ahtaassa merkityksessä vain vapaava-

lintaisia osa-alueita, kuten romaanit, elokuvat ja muistomerkit. Historiakulttuurin 

ulkopuolelle jäävät tämän määritelmän mukaan kouluopetus ja perheiden sisällä 

välitetyt muistot.57 Jorma Kalela (s. 1940) on puolestaan erotellut toisistaan histo-

rian julkiset esitykset sekä kansanomaisen historian. Jälkimmäiseen Kalela lukee 

näkemykset, joita on omaksuttu kotona ja työpaikalla.58 

                                                        
52 Miettunen 2009, 11–12, 18; Miettunen 2011, 337–338. Historiakulttuurin ja historiatietoisuuden kä-
sitteellisistä määrittelyistä vrt. Jeismann 1997, 42–44; Aronsson 2000, 18–19; Karlsson 2009, 48–49; 
Rantala 2012, 24. 
53 Ahtiainen 1991, 17. 
54 Tervonen 1991, 17. 
55 Tästä vrt. Rantala 2012, 12–13. 
56 Historiakuvien ”tarkoitushakuisuudesta” tässä suhteessa vrt. Miettunen 2009, 269–273. 
57 Ahonen 1998, 15–20; Ahonen 2001, 106–107. 
58 Kalela 2001, 18. 
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Tutkimusaiheeni kannalta oleellinen on pikemminkin jaottelu julkisen ja yksi-

tyisen historiakulttuurin välillä. Tämä tutkimus ei käsittele jälkimmäistä osa-alu-

etta, vaan tarkastelussa keskitytään julkiseen historiakulttuuriin. Suomalaisten tut-

kijoiden korostama virallisen ja epävirallisen historiakulttuurin ero ei vaikuta niin-

kään oleelliselta tämän tutkimuksen kannalta. Vielä toisen maailmansodan jälkeen-

kin oppikirjojen merkitys nuorison mielipiteiden muokkaamisessa on ollut suuri.59 

Tämän tutkimuksen mittakaavassa ei tietenkään voi tutkia kaikkia historiakulttuu-

rin osa-alueita, mutta tärkeimmät osa-alueet ovat väitöskirjassa mukana.60 

Tärkeinä lähteinä ovat vanhat oppikirjat, joita voi pitää virallisen historiakult-

tuurin osana.61 Niiden avulla on muokattu nuorison mielipiteitä, ja ne ovat heijas-

telleet oman aikakautensa tyypillistä historiakuvaa.62 Suomenkielisiä historian op-

pikirjoja on kirjoitettu 1800-luvun puolivälistä lähtien.63 Tämän väitöskirjan lähde-

aineistona ovat käytännössä kaikki Suomen historiaa käsittelevät oppikirjat 1850-

luvulta 1990-luvun lopulle pois lukien 1900-luvun lopun peruskoulujen tehtäväkir-

jat, joissa käsitellyt asiat ovat melko hajanaisia. Lisäksi olen rajannut pois yleisen 

historian oppikirjat, joissa tulee esille Suomen historiaan liittyvää aineistoa lähinnä 

satunnaisesti. Lähdemateriaalina tulevat kysymykseen myös erilaiset opetussuun-

nitelmat, jotka ovat ohjanneet koulujen historianopetuksen muotoja. 

Muita tärkeitä lähteitä ovat Suomen historian yleisesitykset. Näiden syntyvai-

heet liittyivät etenkin 1800-luvulla oppikirjojen kirjoittamiseen, eikä aina tehty 

eroa oppikirjan ja historian yleisesityksen välillä.64 Vastaavalla tavalla lähdemate-

riaaliksi voi hahmottaa suuret tietosanakirjasarjat, joissa on käsitelty myös histori-

allisia aiheita. Näitä on ilmestynyt jo autonomian ajan lopulla, mutta erityisesti toi-

sen maailmansodan jälkeen.65 Sirkka Ahosen mukaan "yleisesti tunnetut historial-

liset kuvat" muodostavat osan historiakulttuuria.66 Näitä edustavat tutkimuksessani 

erityisesti kartat, joita Pähkinäsaaren rauhan rajalinjasta on esitetty eri yhteyksissä. 

                                                        
59 Tommila 1989, 282–283. 
60 Derek Fewster on käyttänyt pitkälti samankaltaisia lähdeaineistoja väitöskirjassaan Visions of Past 
Glory. Ks. Fewster 2006, 38–41. Myös Klas-Göran Karlssonin toimittamassa Historien är nu -teoksessa 
tarkastellaan samanlaisia historiakulttuurin osa-alueita kuten myös Peter Aronssonin toimittamassa te-
oksessa Makten över minnet. 
61 Rantala 2012, 13–14. 
62 Ks. esim. Tommila 1989, 282–283; vrt. Rantala & Ahonen 2015, 48–49, 142–145. 
63 Tommila 1989, 64. 
64 Tommila 1989, 63. 
65 Vrt. esim. Häkli 1981, 83–85, 98–107–110, 117–118. 
66 Ahonen 1998, 18–19. 
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Tärkeitä ovat karttakirjat ja historialliset kartastot, joista osa liittyy suoraan koulu-

opetukseen. Näistä esimerkkinä on Suomen kartasto 1899, joka oli ilmestyessään 

maailman ensimmäinen kansalliskartasto.67 

Analysoin myös muita populaareja tietokirjoja. Näistä erityisesti Itä- ja Poh-

jois-Suomen paikkakunnista kirjoitettujen maakuntahistorioiden, paikallishistori-

oiden ja populaarien kotiseutulukemistojen merkitys on suuri. Tarkastelen Pohjois-

Suomen osalta lähinnä Pohjois-Pohjanmaan ja läntisen Lapin eli Kemi- ja Tornion-

jokilaaksojen materiaalia. Syynä tähän rajaukseen on se, että juuri näiden alueiden 

katsotaan muodostavan Pohjois-Suomen keskiaikaisen suomalaisen asutusalu-

een68, johon Pähkinäsaaren rauhaan liittyvät käsitykset ovat erityisesti liittyneet. 

Itä-Suomen osalta tarkastelen Etelä- ja Pohjois-Savon aineistoa. Analysoin myös 

Etelä-Karjalan, siis lähinnä Karjalan luovutusta edeltävän Viipurin läänin, paikal-

lishistoriallista aineistoa. Pähkinäsaaren rajan katsottiin kulkeneen juuri kyseisillä 

alueilla, joskin rauhan eräs rajapiste, ”Kolemakoski”, on useimmiten sijoitettu ny-

kyisen Keski-Suomen puolelle Pihtiputaan Kolimajärvelle. 

Paikallishistoriallinen tutkimus alkoi 1840-luvulla, jolloin paikalliskuvaukset 

kytkeytyivät kansalliseen historiankirjoitukseen. 1800-luvun loppupuolella ja 

1900-luvun alussa puolestaan paikalliskuvaukset muuttuivat laajoiksi historialli-

siksi esityksiksi.69 Paikallishistorioita on pidetty tieteellisen ja populaarin esityksen 

välimuotona.70 Juuri tämä seikka tekee paikallishistorioista oleellista lähdemateri-

aalia tässä tutkimuksessa, sillä ne ovat osittain populaareina tietokirjoina osa histo-

riakulttuuria. Paikallishistorioita ei kuitenkaan ole käsitetty historiakulttuurin 

osaksi aiemmissa tutkimuksissa. Toisen maailmansodan jälkeisessä historiankirjoi-

tuksessa paikallishistoriat ovat olleet voimakkaimmin harjoitettu historiantutki-

muksen osa-alue.71 

Paikallishistorioiden ohella tarkastelen pitäjänkirjoja. Ne ovat olleet eräänlai-

sia välimuotoja varsinaisen paikallishistorian ja kotiseutukirjallisuuden tai -luke-

mistojen välillä. Niitä on kirjoitettu 1960-luvulta lähtien.72 Kotiseutukirjallisuus on 

puolestaan luonteeltaan kevyempää ja pinnallisemmin kirjoitettua.73 Kylähistori-

oita ovat julkaisseet perinnepiirit ja opintokerhot. Niiden taustalla ovat usein olleet 

                                                        
67 ”Suomen Kartasto 100 vuotta – Atlas över Finland 100 år”, elektr. 
68 Ks. esim. Vahtola 1992c, 142–143. 
69 Tommila 1989, 160. 
70 Pulma 1990a, 301. 
71 Paikallishistorioiden asemasta sodan jälkeen vrt. Tommila 1989, 264. 
72 Kallenautio 1979, 219–220; Tommila 1989, 265–266. 
73 Ks. esim. Kallenautio 1979, 223. 
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erinäiset kansalaisopistot ja kotiseutuyhdistykset. Kylähistorioiden tekeminen al-

koi 1980-luvulla ja kiihtyi 1990-luvulla.74 Paikallishistoriat ja kotiseutukirjat muo-

dostavat erityistutkimusten kanssa eräänlaisen jatkumon, jonka avulla on mahdol-

lista tarkastella aate- ja oppihistoriallisten kehityskulkujen leviämistä tietyllä maan-

tieteellisellä alueella. 

Tutkimuksen lähdemateriaalia ovat myös populaarikulttuurin teokset, vanhem-

pina aikoina esimerkiksi keskiaikaa käsittelevät näytelmät sekä historialliset novel-

lit ja romaanit. 1800-luvulla erityisesti keskiaika oli usein historiallisten kertomus-

ten ajanjaksona.75 Vasta 1890-luvulla keskiaikaa käsittelevä historiallinen fiktio löi 

itsensä läpi. Historiallisen romaanin kulta-aikaa oli vuosisatojen vaihde ja 1930-

luku. Maailmansotien välisenä aikana erityisessä suosiossa oli nuorille pojille suun-

nattu historiallinen fiktio.76 Välittömästi toisen maailmansodan jälkeen historiallis-

ten romaanien aihepiirit muuttuivat. Kansalliset aiheet eivät enää olleet niin suu-

ressa suosiossa. 1960-luvulla historiaa alettiin käyttää ajanvietekirjojen, etenkin 

naisille suunnatun romanttisen viihdekirjallisuuden, aineistona.77 

Keskiaikaa koskevat historialliset näytelmät kasvattivat suosiotaan 1870-lu-

vulta lähtien.78 Erityisesti 1890-luvulla ja Suomen itsenäistymistä edeltävänä ai-

kana tällaisten aihepiirien suosio oli suurimmillaan. Maailmansotien välisenä ai-

kana keskiaikaisten aihepiirien suosio laski näyttämötaiteessa.79 Toisen maailman-

sodan jälkeenkään ei uusia historia-aiheisia näytelmiä ole kovin runsaasti synty-

nyt.80 

Historialliset romaanit ja näytelmät eivät ole tutkimukseni kannalta kovinkaan 

merkittävä lähdeaineisto, sillä niissä ei juuri käsitellä Pähkinäsaaren rauhaa tai edes 

siihen liittyvää tematiikkaa. Olen rajannut fiktioon liittyvän aineiston sillä tavalla, 

että tarkastelen teoksia, joiden aihepiiri ulottuu 1200-luvun lopulta eli niin sanotun 

kolmannen ristiretken ajoilta keskiajan loppuun ulottuvalle ajanjaksolle. Näin saa-

daan Pähkinäsaaren rauhaan liittyviä seikkoja tehokkaimmin esille. 

Ympäristön symbolit ja monumentit sopivat lähdemateriaaliksi. Tästä on mie-

lenkiintoisena esimerkkinä eräs Pähkinäsaaren rauhan väitetyistä rajakivistä, niin 

sanottu Rillankivi nykyisten Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen 

                                                        
74 Kupiainen 1999, 37–38; Makkonen, Pekkinen & Raninen-Siiskonen 1999, 10–12; Peltonen 2010, 
133. 
75 Tommila 1989, 285. 
76 Fewster 2006, 165, 279, 350–352; ks. myös Tommila 1989, 287. 
77 Manninen 1989b, 643–645; Tommila 1989, 287; Ihonen 1992, 251; Ihonen 1999, 131–132. 
78 Fewster 2006, 167–170. 
79 Fewster 2006, 258–279, 333–338. 
80 Tommila 1989, 287. 



31 

maakuntien rajalla. Kivestä on tehty historiallinen nähtävyys, eräänlainen Kustaa 

Vilkunan Pähkinäsaari-näkemysten teemapuisto taukopaikkoineen ja pienine luon-

topolkuineen seututie 560:n varrella.81 

Edellä mainittujen aineistojen lisäksi tarkastelen luonteeltaan hieman hajanai-

sempia aineistoja. Eräs mielenkiintoinen lähdeaineisto ovat sanoma- ja aikakaus-

lehdet. Olen kerännyt aineistoa Kansalliskirjaston ylläpitämästä Historiallisesta 

sanomalehtikirjastosta muun lähdeaineksen täydennykseksi autonomian ajalta ja 

1900-luvulta toisen maailmansodan loppuun asti ulottuvalta ajanjaksolta. Etenkin 

maailmansotien välisen ajan suojeluskuntalaisjulkaisut ovat tarjonneet mielenkiin-

toista lähdeainesta tutkimukselleni. 

Väitöskirjassani korostuvat siis julkiset lähdeaineistot. On kuitenkin selvää, 

että tutkimuksessani käytetyn lähdeaineiston avulla ei voi vastata siihen, miten eri 

historiakulttuurin tuotteissa esitettyjä näkemyksiä on varsinaisesti omaksuttu.82 Sen 

sijaan niiden avulla voi tarkastella luontevasti, minkälaisia näkemyksiä Pähkinä-

saaren rauhasta on levinnyt laajempaan historiakulttuuriin. 

On syytä huomata, että käsittelemieni historiantutkijoiden erityistutkimukset 

ovat myös osa historiakulttuuria. Aihetta on usein tarkasteltu populaareiksi luoki-

teltavissa historian esityksissä. Lisäksi on huomattava, että suurelle yleisölle tar-

koitettuja esityksiä, esimerkiksi tietosanakirjojen historia-aiheisia artikkeleja, ovat 

kirjoittaneet useimmiten ammattihistorioitsijat. Väitöskirjani rakentuu siten, että 

suurten temaattisten alalukujen sisällä käsittelen ensin historioitsijoiden esittämiä 

uusia näkemyksiä omissa alaluvuissaan. Lopuksi tarkastelen käsitysten leviämistä 

laajempaan historiakulttuuriin omassa alaluvussaan. Laajempaa historiakulttuuria 

käsittelevät alaluvut eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tarkastele uusia 

näkemyksiä aihepiiristä. 

Tutkimuksen metodit ja teoriaperusta 

Sovellan tutkimuksessani aate- ja oppihistorian alalla tyypillisesti käytettyjä meto-

deja. Näistä vaikutemallia on perinteisesti pidetty tärkeänä. Siinä on kyse vaikutus-

suhteiden analysoimisesta eli tietyn henkilön käsitysten selittämisestä hänen omak-

sumiensa vaikutteiden perusteella ja edelleen sen selvittämisestä, miksi henkilö on 

                                                        
81 John Lind on kritisoinut ankarasti näkemystä Rillankivestä Pähkinäsaaren rauhan rajakivenä. Lind 
1991d, 341–352. 
82 Vastaavanlaista näkökohtaa on korostanut myös Derek Fewster väitöskirjassaan. Fewster 2006, 20–
21. 
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omaksunut kyseisiä vaikutteita ja keneltä hän on saanut vaikutteensa.83 Markku 

Hyrkkänen on korostanut miksi-kysymyksiin vastaamisen tärkeyttä. Miksi henkilö 

on omaksunut tietyn vaikutteen muttei toista?84 Selvitän tutkimuksessani, miten 

Pähkinäsaaren rauhan tulkintoihin liittyneet vaikutteet ovat levinneet henkilöltä toi-

selle ja miksi vaikutteita on omaksuttu. 

Erityisesti kontekstualisointi eli historiallisten lähteiden sitominen laajempaan 

viitekehykseen on tutkimuksessani tärkeää. Lennart Olaussonin (s. 1948) mukaan 

tulee kiinnittää huomiota siihen, kenelle tai keille teksti on suunnattu. Tässä otetaan 

huomioon aikalaiskeskustelu ja sen lähteet sekä aatteellinen traditio, johon kirjoit-

taja kuuluu, samoin kuin sosioekonominen viitekehys.85 Markku Hyrkkäsen mu-

kaan kontekstin valinta on ongelmallista. Ei voi tietää varmasti, mikä oikeasti on 

oleellinen konteksti. Siksi kontekstin löytäminen on jo itsessään tutkimustulos. Se 

miten konteksti käsitetään, määrää sen, miten teksti käsitetään ja päin vastoin.86 

Tutkimuksessani tuleekin usein konkreettisesti esille, miten esimerkiksi yhteiskun-

nallinen ilmapiiri tai poliittiset aatteet ovat vaikuttaneet Pähkinäsaari-tulkintoihin. 

Sovellan tutkimuksessani myös tieteensosiologian käsitteistöä. Tässä keskei-

senä ovat tieteensosiologian varhaisen pioneerin, puolalaisen biologin Ludwik 

Fleckin (1896–1961) maailmansotien välisenä aikana kehittelemät näkemykset tie-

teellisten faktojen sosiaalisesta rakentumisesta. Fleck korosti, että faktat muodos-

tuvat suhteessa ajattelukollektiiviin ja sen edustamaan ajattelutyyliin. Ajattelukol-

lektiivin Fleck määrittelee joukoksi henkilöitä, jotka ovat vuorovaikutuksessa kes-

kenään. Kollektiivi sisältää minkä tahansa ajattelukentän kantajan, ajattelutyylin. 

Fleck määrittelee ajattelutyylin valmiudeksi ohjattuun havaitsemiseen.87 

Fleckin näkemys tieteellisten faktojen synnystä on tiivistetyssä muodossa seu-

raavanlainen. Ajattelukollektiivi voi muodostua jo sillä tavalla, että kaksi henkilöä 

on vuorovaikutuksessa keskenään. Ajatukset kiertävät henkilöltä toiselle ja muok-

kautuvat. Tässä vaiheessa erilaiset varhaiset esi-tieteelliset proto-ideat ovat tär-

keitä. Esimerkkinä tästä Fleck otti Demokritoksen atomiteorian, joka edelsi tieteel-

lisiä käsityksiä atomeista. Joskus käy niin, että muuttuneet käsitykset palaavat al-

kuperäiselle hahmottelijalleen täysin muuttuneessa muodossa. Henkilö voi kuulua 

                                                        
83 Hyrkkänen 2002, 137, 153. 
84 Hyrkkänen 2002, 144, 150–151, 155–157. 
85 Olausson 1994, 14–17, 31. 
86 Hyrkkänen 2002, 200–203. 
87 Fleck 1979, 38–39, 99. 
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useisiin ajattelukollektiiveihin samanaikaisesti.88 Tässä vaiheessa henkilöiden 

edustamat erilaiset ajattelukollektiivit vaikuttavatkin käsitysten kehitykseen.89 

Prosessissa muodostuu suljettu järjestelmä, jonka vastaisia ristiriitoja ei voi 

edes kuvitella. Fleck korostaakin, että havainnot tehdään suhteessa ajattelutyyliin. 

Niinpä hämärän alustavan havainnon jälkeen havainnot suhteutetaan ajattelutyy-

liin. Seurauksena tästä on, ettei yksilö ole varsinaisesti merkittävässä asemassa 

epistemologisena tekijänä, joskaan häntä ei voi sulkea pois. Ajattelutyylit muodos-

tuvat aktiivisista ja passiivisista elementeistä. Aktiiviset elementit koostuvat itses-

täänselvyyksinä pidetyistä perusoletuksista, kun taas passiiviset elementit ovat 

luonnollisia seurauksia aktiivisista elementeistä. Näitä seurauksia ovat esimerkiksi 

tietyistä ennakko-oletuksista määräytyvät tutkimustulokset. Fleck ei kuitenkaan 

tehnyt täysin selväksi aktiivisten ja passiivisten elementtien eroja. 90 

Ajattelukollektiivit muodostuvat esoteerisesta piiristä eli tutkimusongelmien 

parissa työskentelevistä tutkijoista ja maallikoista koostuvasta eksoteerisestä pii-

ristä. Esoteerisen piirin käsitykset leviävät eksoteerisiin piireihin muun muassa op-

pikirjojen välityksellä.91 Tätä näkökohtaa Fleckin ajattelussa voi verrata edellisessä 

alaluvussa tarkasteltuun historiakulttuurin käsitteeseen. 

Minkään ajattelutyylin asema ei ole kuitenkaan varma. Jokainen teoreettinen 

idea tai havainto voi muuttaa koko järjestelmän. Vaikka nähtäisiin aluksi sellaista, 

mikä vahvistaa teorian, huomataan myöhemmin komplikaatioita ja poikkeuksia, 

jotka johtavat lopulta oletusten tarkistamiseen.92 Ajattelutyylien välinen kommuni-

kaatio saattaa myös aiheuttaa käsitysten muuttumisen, mutta kommunikaatio on 

vaikeampaa, mitä kauempana ne ovat toisistaan.93 

Fleckin ajatukset muistuttavat erään myöhemmän ja tunnetumman ajattelijan, 

Thomas Kuhnin (1922–1996), käsityksiä. Myös Kuhn painotti sosiaalisten tekijöi-

den merkitystä, mutta hän kutsui paradigmaksi käsitettä, josta Fleck käytti nimi-

tystä ajattelutyyli. Keskeisenä erona oli erityisesti se, että Kuhn painotti tieteellisten 

vallankumousten merkitystä. Tämän väitöskirjan kannalta olennaista on kuitenkin 

se, että Fleckin käsitys ajattelutyylistä kattaa kaikki ihmisen kognitiivisen elämän 

                                                        
88 Fleck 1979, 23–27, 42, 44–45, 102–103; Sady 2016, elektr. 
89 Tästä ks. erit. Sady 2016, elektr. 
90 Fleck 1979, 27–36, 45–46, 82–83, 92. Aktiivisista ja passiivisista elementeistä vrt. Sady 2016, elektr. 
91 Fleck 1979, 105–108, 112–124. 
92 Tästä ks. erit. Sady 2016, elektr. 
93 Fleck 1979, 108–111. 
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muodot. Kuhn nimenomaan sulki pois historiatieteen paradigman käsitteen pii-

ristä.94 Tästä huolimatta on mainittava, että Kuhnin paradigman käsitettä on käy-

tetty myös historiatieteen analysoinnissa.95 Lisäksi Fleck painotti käsitysten vähit-

täistä muuttumista, kun taas Kuhn korosti tieteen vallankumousmaista muuttu-

mista.96 Keskeinen etu Fleckin teoriassa onkin juuri se, että ajattelukollektiivin kä-

site on melko joustava ja sitä voi soveltaa monenlaisiin tilanteisiin. Ongelmana on 

tosin, että juuri tämä joustavuus voi johtaa tietynlaiseen ympäripyöreyteen. 

Pähkinäsaaren rauhan kysymyksen ja yleensäkin historiatieteellisten aiheiden 

ja Fleckin käsitysten yhteensovittamisessa on se hankaluus, että ajattelukollektiivin 

käsite painottaa nimenomaan vuorovaikutusta tutkijoiden välillä. Jerzy Giedymin 

(1925–1993) on todennut, ettei Fleckin käsitys ajattelukollektiivista välttämättä 

salli, että jokin käsitys olisi vain levinnyt myöhemmille ajattelijoille yksipuolisesti 

ilman vuorovaikutusta.97 Kyse on siitä, että Fleck painotti luonnontieteilijänä ni-

menomaan tutkimusryhmien merkitystä. Sen sijaan historiantutkimuksessa ryhmiä 

ei välttämättä ole eikä suoranaista vuorovaikutusta tutkijoiden välillä voi välttä-

mättä todistaa. Tässä väitöskirjassa onkin useita esimerkkejä sellaisesta kehityk-

sestä, jossa historioitsija tai historioitsijat omaksuvat näkemyksen toisen henkilön 

teoksesta, joissain tapauksissa jopa kauan henkilön kuoleman jälkeen ja muokkaa-

vat hänen näkemyksiään, mutta kyse ei sinänsä ole vuorovaikutuksesta. Nähdäk-

seni Fleckin teoriaa voi kuitenkin soveltaa väitöskirjassani esiintyviin historioitsi-

joihin, sillä heidänkin kohdallaan oli kyse eräänlaisesta kollektiivisesta ajattelusta 

ja ajattelukollektiivin kehityksestä. Tutkimani historioitsijat omaksuvat samanlai-

sen käsityksen ja kehittävät sitä edelleen, mutta käsitys ei palaa alkuperäiselle esit-

täjälleen. 

Väitöskirjassani käytän ajattelukollektiivin ja -tyylin käsitteitä analysoidak-

seni, miten tietyt suuntaukset Pähkinäsaaren rauhan tulkinnassa ovat muodostuneet 

ja mitä niiden itsestäänselvinä perusoletuksina on pidetty. On esimerkiksi selvää, 

että lähdeaineistoja on tulkittu suhteessa tiettyihin ajattelutyyleihin.98 

                                                        
94 Mößner 2011, 364–367. 
95 Esimerkkinä on ruotsalaisen Birgitta Odénin (1921–2016) analyysi ruotsalaisen historiatieteen muu-
toksista ns. Weibullin koulukunnan aikana. Odén 1975, passim. 
96 Mößner 2011, 368–369. 
97 Giedymin 1986, 181–182. 
98 Viimeaikainen esimerkki Fleckin käsitteistön soveltamisesta ihmistieteiden analysointiin on Per Wis-
selgrenin teos The Social Scientific Gaze, jossa ajattelukollektiivin ja -tyylin käsitteitä käytetään yhteis-
kuntatieteiden edistämiseksi perustetun Lorénin säätiön toiminnan analysointiin, joskin melko ylimal-
kaisesti. Vrt. Wisselgren 2015, 85–118, 222–223. 
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Sovellan väitöskirjassani havaintojen teoriapitoisuuden käsitettä. Kyse on 

Mika Kiikerin ja Petri Ylikosken mukaan siitä, että tieteilijöiden ”havaintojen muo-

dostumiseen ja tulkintaan vaikuttavat empiiristen kokemusten lisäksi taustausko-

mukset”, kuten tieteelliset teoriat. Havainnointikykyyn vaikuttaa muun muassa ai-

kaisempi kokemus. Lisäksi havaintojen teoriapitoisuuteen liittyy se, että havaintoja 

pitää tulkita teoreettisesti. Havaintoihin liittyy yleensä erilaista taustatietoa.99 On-

kin todettu, että historiografiset hypoteesit ovat yhtä teoriapitoisia kuin luonnontie-

teiden hypoteesit.100 Havaintojen teoriapitoisuuden käsite sopii erinomaisesti his-

torioitsijoiden toimintatapojen analysointiin, kunhan pidetään mielessä, että he te-

kevät havaintoja nimenomaan lähteistä. Tässä väitöskirjassa tulee hyvin konkreet-

tisesti esille, miten historioitsijat ovat voineet erilaisten teoreettisten ennakko-ole-

tusten näkökulmasta havaita samasta lähteestä lähes täysin erilaisia asioita. Tämän 

prosessin kuvaamiseen käytän havaintojen teoriapitoisuuden käsitettä. 

Tieteensosiologiassa on puhuttu myös teorioiden empiirisen alimääräytynei-

syyden käsitteestä. Sen mukaan ”useampi toistensa kanssa yhteensopimaton teoria-

kokonaisuus […] voi olla samanaikaisesti yhteensopiva saman havaintoaineiston 

kanssa”. Ongelma voi ratketa havaintoaineistoa lisäämällä. On silti vieläkin mah-

dollista, että on olemassa useampia teoriakokonaisuuksia, jotka sopivat yhteen tä-

män uuden havaintoaineiston kanssa. Käsitteeseen liittyy olennaisesti niin sanottu 

Duhem–Quine-teesi, jonka mukaan ”koe (tai havainto) ei milloinkaan yksin rat-

kaise yksittäisen hypoteesin kohtaloa, vaan hypoteesi kohtaa havainnot aina yh-

dessä joidenkin apuhypoteesien kanssa”. Periaatteessa tutkija pystyy pitämään 

kiinni mistä tahansa väitelauseesta ”tekemällä aina sopivia muutoksia muihin us-

komuksiinsa”.101 

Alimääräytyneisyyden käsite on ollut tieteenfilosofian piirissä erittäin kiistelty. 

Koko alimääräytyneisyyden ongelman olemassaolo on kiistetty. Lisäksi on väitetty, 

että on kyetty puolustamaan heikkoja ja melkoisen vähäpätöisiä versioita alimää-

räytyneisyydestä. Tämän käsityksen mukaan alimääräytyneisyyden ongelmaa voi 

poistaa esimerkiksi yhdistämällä teoriat toisiin teorioihin. Toisaalta on ollut käsi-

tyksiä, joiden mukaan tieteen ulkopuoliset tekijät ovat myös luonnontieteessä rat-

kaisevassa asemassa siinä, mitä pidetään parhaimpana tietona. Tärkeä huomio ali-

                                                        
99 Kiikeri & Ylikoski 2004, 29–32; vrt. Bogen 2013, elektr. 
100 Tucker 2004, 178. 
101 Kiikeri & Ylikoski 2004, 33–36; Stanford 2013, elektr. 
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määräytyneisyyteen liittyvästi on, että kyky pitää mitä tahansa hypoteesia mahdol-

lisena on mielenkiintoista lähinnä psykologisesta näkökulmasta, ei niinkään epis-

temologian kannalta.102 

Alimääräytyneisyyden ongelmaa on käsitelty luonnollisesti myös historiatie-

teessä. Esimerkiksi hiljattain filosofi Jouni-Matti Kuukkanen on todennut, että suh-

teessa mihin tahansa tulkintaan historiallinen todistusaineisto voi olla radikaalisti 

alimääräytynyttä. On näet aina mahdollista rakentaa rajattomasti erilaisia vaihtoeh-

toja lähdeaineiston ympärille.103 Kattava analyysi ongelmasta nimenomaan histo-

riatieteen kannalta on Aviezer Tuckerin teoksessa Our Knowledge of the Past 

(2004). Tucker on korostanut, että historioitsijat käsittelevät tutkimusongelmiaan 

käytännössä ”bayesiläisen” tilastotieteen avulla. Tämän mukaan hypoteesilla on 

esimerkiksi taustateorioihin ja saatavilla olevaan lähdeainekseen suhteutettuna jo-

kin a priori -todennäköisyys ja myös todennäköisyys siitä, että hypoteesin mu-

kaista lähdeainesta on olemassa. Uudet todisteet muuttavat hypoteesin a posteriori 

-todennäköisyyttä. Tucker korostaa esimerkiksi sen selvittämistä, mikä on todistei-

den esiintymisten todennäköisyyksien välinen suhde.104 

Tuckerin mukaan tieteilijät eivät tee loputtomiin ad hoc -hypoteeseja pelas-

taakseen teorioitaan. Hän korostaa, että teorioita pitäisi arvioida konsilienssin ja 

yksinkertaisuuden perusteella. Konsilientti teoria selittää useita todistusaineisto-

luokkia, kun taas yksinkertaisuus tarkoittaa ad hoc -selitysten vähäisyyttä. Tuckerin 

mukaan alimääräytyneisyyttä voi pyrkiä vähentämään lisäämällä lähdeaineistoa.105 

Ylipäänsä ad hoc -hypoteesien käytön arviointi on ongelmallista. Ristiriitaisuudet, 

joita tällaisten hypoteesien on katsottu poistavan, saattavat jo sinänsä olla konteks-

tisidonnaisia ja epämääräisiä. Lähdeaineiston lisääminen ei myöskään välttämättä 

ratkaise ongelmaa, sillä uusi lähdeaineisto on aina mahdollista sitoa vanhempiin 

teorioihin. Tämä ajatus havainnollistuu yhteisalueteorian syntyä käsittelevässä ala-

luvussa. 

Alimääräytymisen käsitteen käyttämisessä on kaiken muun ohella ongelmana 

se, että tutkija joutuu sitä käyttäessään ottamaan kantaa kysymykseen, ovatko läh-

deaineistot todella yhteensopivia eri teorioiden kanssa. Tällä tavalla tutkimuksesta 

voi sinänsä jo tulla Pähkinäsaaren rauhaan liittyvä erityistutkimus. Kenties paras 

ratkaisu tähän ongelmaan on alimääräytymisen käsitteen käyttäminen enemmänkin 

                                                        
102 Stanford 2013, elektr. 
103 Kuukkanen 2015, 118; Alimääräytymisen käsitteestä historiatieteessä vrt. myös Turner 2007, 37–60. 
104 Tucker 2004, 90–102, 111–124, 134–140. 
105 Tucker 2004, 141–151. 
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heuristisessa merkityksessä. Niinpä totean käsittelyluvuissa, että aineiston epäsel-

vyyden vuoksi historioitsijat saattoivat tehdä erilaisia tulkintoja aineistosta otta-

matta varsinaisesti kantaa siihen, olivatko heidän tulkintansa oikeita. Pohdin ali-

määräytyneisyyttä tarkemmin vielä kokoavasti loppulauseessa. 

Käytän havaintojen teoriapitoisuuden ja alimääräytyneisyyden käsitteitä erityi-

sesti Pohjois-Suomen ja Savon rajakäsityksiä analysoidessani. Näissä käsityksissä 

on kyse usein siitä, miten historioitsijat ovat käsitelleet yksittäisiä lähteitä tai raja-

tumpia lähdeaineistoja. En juurikaan käytä niitä analysoidessani käsityksiä rauhan 

asemasta Suomen tai Karjalan historian yleisessä kulussa. Näissä on kyse lähinnä 

historianfilosofiasta sekä yleisistä arvottamisista ja laajoista synteeseistä eikä niin-

kään yksittäisten lähteiden tulkinnasta. Yleisesti tieteensosiologian käsitteistö sopii 

tämän väitöskirjan menetelmiin hyvin. Se antaa hyvät edellytykset analysoida, mi-

ten epämääräistä keskiaikaista lähdeaineistoa on tulkittu. 

Tieteensosiologian avulla voi myös tarkastella tieteellisiä kiistoja, jotka paljas-

tavat piirteitä tieteen sosiaalisesta rakenteesta ja tieteellisen tiedon luonteesta. Kiis-

tojen aiheet vaihtelevat tieteen sisältökysymyksistä siihen, kenelle kunnia jostakin 

löydöstä pitäisi antaa. Kiistojen osapuolina voivat olla yksittäiset tieteilijät ja hei-

dän tukijansa tai jopa tieteelliset koulukunnat. Kiistoja voidaan käydä myös tieteen 

ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi kiistan motivoivat tekijät, panokset ja kiisto-

jen foorumit sekä kiistan yleisön omaksumat kannat ovat tärkeitä.106 

Lopuksi on mainittava, että edellä käsitellyt tieteensosiologian ja tieteenfiloso-

fian käsitteet ovat ainakin periaatteessa sovellettavissa myös itseeni tutkijana. 

1970-luvun lopulla niin sanotun Edinburghin koulun esittämä tiedon sosiologian 

vahva ohjelma totesi, että aiheen tutkimuksen tulee olla refleksiivistä. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että tieteensosiologisilla selitysmalleilla voi selittää myös tie-

teensosiologian itsensä näkemyksiä.107 

Pähkinäsaari-kysymyksen ja suomalaisen historiankirjoituksen 

historiografisia tutkimusaukkoja 

Pähkinäsaaren rauhasta on kirjoitettu paljon. Pähkinäsaari-kysymyksen historio-

grafiasta ei puolestaan ole kirjoitettu juuri lainkaan. Se vähäinen tieto, joka kysy-

myksestä on tarjolla, on usein hajanaista, epätäydellistä, pinnallista ja sisältää mo-

nesti väärää tietoa. 

                                                        
106 Kiikeri & Ylikoski 2004, 83–87. 
107 Kiikeri & Ylikoski 2004, 137. 
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Itä-Suomen yliopiston professori Ilkka Liikanen käsitteli teoksessa Disputed 

Territories and Shared Pasts vuonna 2011 ilmestyneessä artikkelissa "The Origins 

of the Eastern Border as the Grand Controversy of Finnish National History Wri-

ting" suomalaisen historiankirjoituksen vaihtelevia näkemyksiä Pähkinäsaaren rau-

han rajan luonteesta 1800- ja 1900-luvuilla. Artikkeli on harvinainen, kenties ainoa 

esimerkki julkaisusta, jossa Pähkinäsaari-kysymystä käsitellään puhtaasti historio-

grafisesta näkökulmasta. Liikasen johtopäätösten uskottavuutta heikentää kuiten-

kin liian kapea lähdepohja 1800-luvun tarkastelussa. Yrjö Koskisen teoksista on 

tarkasteltu ainoastaan vuonna 1869 ilmestynyttä Oppikirjaa Suomen kansan histo-

riassa.108 Ylipäänsä on todettava, että Liikaselta meni käytännössä täysin ohi se 

tosiseikka, että nimenomaan 1800-luku oli rauhaan liittyvien käsitysten voimakasta 

syntyaikaa, mikä määritteli aiheen suuntaa pitkälle tulevaisuuteen, jopa nykyaikaan 

asti. Liikasen artikkelissa on kuitenkin mielenkiintoista analyysiä 1900-luvun Päh-

kinäsaari-keskustelusta, esimerkiksi Jalmari Jaakkolan ja Kustaa Vilkunan näke-

mysten eroista ja Heikki Kirkisen (s. 1927) näkemyksen taustatekijöistä. 1900-lu-

vun analyysissä on tukevampi lähdepohja, ja johtopäätökset ovat uskottavampia.109 

Artikkeli jätti kuitenkin paljon aukkoja, ja siinä olevia epäselviä tulkintoja tarkas-

telen väitöskirjassani. 

Pähkinäsaari-kysymyksen historiografiasta saa yllättävän paljon selville luke-

malla Pähkinäsaaren rauhaa käsitteleviä erityistutkimuksia. Kenties paras Pähkinä-

saaren rauhan historiografiaa käsittelevä tarkastelu on edelleen Jarl Gallénin teok-

sessa Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns vuodelta 1968. Siinä 

Gallén käsitteli Pähkinäsaaren rauhaa koskevia käsityksiä Porthanin ajoista 1960-

luvulle. Gallénin esitystä rajoittaa se, ettei siinä käsitellä 1800-lukua edeltäviä vai-

heita ollenkaan. Hän ei myöskään kiinnitä huomiota juurikaan kontekstualisointiin, 

ja teksti on melko lailla referoivaa.110 Pähkinäsaari-kysymystä käsitelleiden erityis-

tutkimusten pääasiallisena tarkoituksena ei tietenkään ole ollut historiankirjoituk-

sen historian palveleminen. Kokonaisuutena Gallénin esityksellä on kuitenkin suuri 

merkitys bibliografisella tasolla. 

Uudempaa tutkimusta edustaa Jarl Gallénin ja John Lindin teos vuodelta 1991. 

Huomionarvoista tässä teoksessa on John Lindin tanskan kielellä kirjoittama yh-

teenveto venäläisestä keskustelusta.111 Referaatti on luonnollisesti arvokas venäjän 

                                                        
108 Liikanen 2011, 182–184. 
109 Liikanen 2011, 187–195. 
110 Gallén 1968, 1–38. 
111 Lind 1991a, 250–282. 
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kieltä taitamattomille henkilöille. Lind kirjoitti niin ikään tanskankielisen yhteen-

vedon uudemmasta pohjoismaisesta keskustelusta.112 Teos on hyödyllinen biblio-

grafisessa mielessä, mutta Lindin yhteenvetoa värittää ja rajoittaa historiografisella 

tasolla ylikriittisyys, kun taas Gallén kykeni suhteellisen neutraaliin esitykseen. 

Suomalaisen historiankirjoituksen historiasta ei yleiselläkään tasolla ole jul-

kaistu suuria määriä kirjallisuutta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on aiheesta 

kuitenkin kirjoitettu mielenkiintoisia teoksia, ja aihe näyttääkin nousseen suurem-

man mielenkiinnon kohteeksi. 

Osmo Jussila (s. 1938) tarkasteli teoksessa Suomen historian suuret myytit 

vuonna 2007 Suomen historiankirjoituksen tärkeimpiä myyttejä, kuten käsitystä 

keskiaikaisen Suomen itsenäisyydestä. Teoksen laajempi merkitys on siinä, että 

Jussila tarkasteli siinä kriittisesti historioitsijoiden käsityksiä ja analysoi esimer-

kiksi sitä, miten historioitsijat käyttävät lähteitä. Vastaavanlaista lähestymistapaa 

toteutan myös itse. Väitöskirjassaan Visions of Past Glory: Nationalism and the 

Construction of Early Finnish History 2006 Derek Fewster (s. 1962) käsitteli puo-

lestaan suomalaisen varhaishistorian ja keskiajan kuvaa kansallisaatteessa vuoteen 

1945 asti. Vuonna 2010 Matti Klinge (s. 1936) julkaisi teoksen Suomalainen ja 

eurooppalainen menneisyys, jossa hän käsitteli 1800-luvun historiantutkimusta. 

Huomionarvoista Fewsterin ja Klingen tutkimuksissa on historiakulttuurin käsit-

tely, mikä näyttääkin nousevan tärkeäksi tutkimuskohteeksi uudemmassa historio-

grafisessa tutkimuksessa. Tutkimuksessani täydennän ja tarkastelen erityisesti 

Fewsterin tutkimustuloksia suomalaisten historioitsijoiden Suomen historian 

yleistä kulkua koskevista näkemyksistä. 

Elise Garritzen käsitteli vuonna 2011 ilmestyneessä väitöskirjassaan Lähteiden 

lumoamat autonomian ajan lopulla vaikuttaneiden historiantutkijoiden Henry Bi-

audet’n (1869–1915) ja Liisi Karttusen (1880–1957) toimintaa. Aihepiiri on si-

nänsä kaukana tutkimukseni aiheesta, mutta se sisältää mielenkiintoista analyysiä 

historiantutkijoiden toiminnasta ja institutionaalisista puitteista autonomian ajan 

lopulla. Mainittakoon myös Katja-Maria Miettusen Usko, tiede ja historiankirjoi-

tus -teoksessa ilmestynyt uunituore artikkeli Yrjö Koskisen ja hänen ruotsinkielisen 

vastaparinsa Magnus Gottfrid Schybergsonin (1851–1925) historiankuvien eroista. 

Vastaavanlaisiin tuloksiin päädyn itsekin tutkimuksessani. Lisäksi vuonna 2013 il-

mestyi Marja Jalavan (s. 1965), Tiina Kinnusen ja Irma Sulkusen (s. 1948) toimit-

tama teos Kirjoitettu kansakunta, jonka artikkeleissa on hahmotettu erityisesti suo-

malaisten naishistorioitsijoiden toimintaa. 

                                                        
112 Lind 1991e, 366–412. 
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Tärkeimmät suomalaisen historiankirjoituksen historiaa käsittelevät yleisteok-

set on kirjoitettu 1980- ja 1990-luvuilla. Ylivoimaisesti tärkein näistä on Päiviö 

Tommilan (s. 1931) Suomen historiankirjoitus vuodelta 1989. Teosta voi hyvin 

luonnehtia pikkujättiläiseksi, joka on osoittautunut hyödylliseksi yleisten kehitys-

kulkujen sekä joidenkin pienten yksityiskohtien hahmottamisessa. Pekka Ahtiaisen 

ja Jukka Tervosen Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat vuodelta 1996 on niin 

ikään suomalaisen historiakirjoituksen historian perusteoksia kuin myös Ahtiaisen 

toimittama Historia nyt: näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta vuo-

delta 1990. Jälkimmäisessä teoksessa on useita artikkeleita, jotka käsittelevät suo-

malaisen historiankirjoituksen eri osa-alueita. Mainittakoon esimerkiksi Max Eng-

manin (s. 1945) artikkeli suomenruotsalaisesta historiankirjoituksesta. Vuonna 

2002 puolestaan ilmestyi Juhani Myllyn Kansallinen projekti, joka käsittelee his-

toriankirjoituksen ja politiikan välistä suhdetta autonomian ajan Suomessa. 

Laaja tutkimus 1800-luvun ensimmäisen puoliskon historiankirjoituksesta on 

Olof Mustelinin (1924–1999) Studier i finländsk historieforskning 1809–1865 vuo-

delta 1957. Tutkimukseni täydentää ja tarkentaa Mustelinin teoksessa esitettyjä nä-

kemyksiä Suomen historian periodisoinnista. 1800-luvun suomalaisesta aatehisto-

riasta on kirjoitettu kiitettävä määrä teoksia. Erityisesti on mainittava Matti Klingen 

laaja tuotanto. Uudemmasta tutkimuksesta mainittakoon Marja Jalavan vuonna 

2005 ilmestynyt väitöskirja Minä ja maailmanhenki, jossa tarkastellaan muun mu-

assa Adolf Ivar Arwidssonin (1791–1858) ja Johan Vilhelm Snellmanin (1806–

1881) käsityksiä, sekä Pertti Karkaman (s. 1936) vuonna 2001 ilmestynyt teos Kan-

sakunnan asialla, jossa käsitellään Elias Lönnrotin (1802–1884) aatteita suhteessa 

1800-luvun alun romantiikkaan ja hegeliläisyyteen. Georg Wilhelm Friedrich He-

gelin (1770–1831) historianfilosofiasta suomalaisessa asiayhteydessä on kirjoitta-

nut esimerkiksi Mauri Noro (1916–1990) vuonna 1968 ilmestyneessä tutkimukses-

saan Kaitselmusaate Topeliuksen historianfilosofiassa. 

Tutkimukseni käsitteleekin myös sitä, miten romantiikan ja valistuksen ongel-

mallinen suhde ilmeni suomalaisissa käsityksissä 1800-luvun alussa erityisesti 

Suomen historian yleistä kulkua hahmotettaessa. Tällaisia asioita ei ole juuri poh-

dittu aiemmassa tutkimuksessa. Lisäksi tarkastelen viime kädessä hegeliläisiä kä-

sityksiä suomalaisen kansakunnan synnystä, johon Pähkinäsaaren rauhakin yhdis-

tettiin. Kysymystä on tutkinut tarkemmin ainoastaan Mauri Noro, mutta hänelläkin 

huomio oli Zachris Topeliuksen (1818–1898) käsitysten analysoinnissa ilman tar-

kempaa yhdistämistä muihin ajattelijoihin. 

Mielenkiintoinen kansainvälinen vertailukohta suomalaisen historiankirjoituk-

sen tutkimukselle on ruotsalaisen historiankirjoituksen historia. Väheksymättä 
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edellä mainittuja suomalaisia tutkimuksia on todettava, että länsinaapuri on tässä-

kin asiassa meitä edellä. Aihepiiriä on käsitelty esimerkiksi laajassa Svenska histo-

riker -kokoomateoksessa vuonna 2009 sekä Historieskrivningen i Sverige -yleiste-

oksessa vuonna 2012. Aihetta on jo vuosikymmeniä tutkittu Ruotsissa melko laa-

jasti. Erittäin mielenkiintoinen teos on jo vuonna 1964 ilmestynyt Rolf Torstendah-

lin (s. 1936) Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820–1920. 

Tässä teoksessa on kiinnitetty huomiota nimenomaan ruotsalaisten tutkijoiden me-

todikäsityksiin. 

Keskeistä väitöskirjassani onkin, että analysoin tapaustutkimuksen avulla laa-

jasti sitä, miten suomalaiset historiantutkijat ovat tutkineet historiaa. Tämä on näh-

däkseni jäänyt suomalaisessa tutkimuksessa pimentoon erityisesti Tommilan, Ah-

tiaisen ja Tervosen sekä Klingen yleisimmissä teoksissa, joskin esimerkiksi Jussi-

lan teoksissa ja uusissa kokoomateoksissa asiaa on jossain määrin käsitelty. Väitös-

kirjani keskittyy suppeampaan aihepiiriin, mutta se täydentää vanhempia tutkimuk-

sia tarkan tapaustutkimuksen muodossa. 

Kansainvälisessä tutkimuksessa on tarkasteltu historiankirjoituksen historiaa 

laajemminkin viime aikoina. Tässä on ehdottomasti mainittava laaja Writing the 

Nation -sarja, jonka teoksissa on käsitelty kattavasti eurooppalaisen historiankirjoi-

tuksen ammatillistumista sekä historiankirjoituksen ja kansakunnan rakentamisen 

tematiikan välistä yhteyttä. Lisäksi voi mainita esimerkiksi Daniel Woolfin (s. 

1958) A Global History of History -teoksen vuodelta 2011. Se on laaja yleisesitys 

historiankirjoituksen historiasta. Väitöskirjassani suomalainen konteksti on kuiten-

kin ehdottomasti tärkein. 

Autonomian ajan paikallisista erityiskysymyksistä on lisäksi kirjoitettu teok-

sia. Esimerkiksi Hannes Sihvon (1942–2003) erinomainen Karjalan kuva vuodelta 

1973 ja uusittuna painoksena vuodelta 2003 tarkastelee karelianismia. Se onkin tä-

män väitöskirjan keskeisimpää tutkimuskirjallisuutta. Yleisesti Karjalaan kohdis-

tuneesta heimoaatteesta on kirjoitettu paljon. Esimerkiksi otettakoon Mauno Jääs-

keläisen (1907–1981) Itä-Karjalan kysymys vuodelta 1961 sekä Toivo Nygårdin (s. 

1943) Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen vuodelta 1979. Tutkimukseni 

täydentää tätä kirjallisuutta analysoimalla, miten erityisesti heimoaatteessa on kä-

sitelty Karjalan historiaa ja miten tilanne muuttui toisen maailmansodan jälkeen 

heimoaatteen romahdettua. Väitöskirjani onkin eräänlainen dekonstruktio siitä, mi-

ten Karjalan, Pohjois-Suomen ja Savon keskiajan historiaa on käsitelty viimeisen 

200 vuoden aikana. Näiden alueiden keskiajan historiakuvasta ei ole kirjoitettukaan 

juuri mitään. 
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Suomen itsenäistymisen alkuaikojen, maailmansotien välisen ajan, historian-

kirjoituksesta ei ole kovinkaan paljon kirjallisuutta. Edellä mainituissa yleisteok-

sissa, kuten Suomen historiankirjoituksessa, aihetta on kuitenkin tarkasteltu lyhy-

esti. Maailmansotien välisen ajan aatehistoriasta on jonkin verran tutkimuksia, ku-

ten Outi Karemaan ”ryssävihan” syntyä analysoiva väitöskirja Vihollisia, vainoo-

jia, syöpäläisiä vuodelta 1998 sekä Matti Klingen ajan suomalaista aatehistoriaa 

käsittelevä kirjoitus, joka julkaistiin uudelleen vuonna 2012 teoksessa Vihan veljet 

ja kansallinen identiteetti. Huomionarvoista oli Klingellä valtiotieteilijä Yrjö Ruu-

dun (vuoteen 1927 Ruuth, 1887–1956) käsitysten analysointi. Timo Soikkanen (s. 

1947) on myös käsitellyt ajan aatteisiin vaikuttanutta Ruutua laajassa elämäkerta-

teoksessa. Väitöskirjani täydentääkin aiempaa tutkimusta siitä, miten venäläisvas-

taisuus ja muun muassa Ruudun edustama geopolitiikka ilmenivät ajan historian-

tutkimuksessa. 

Kuvaavimpana esimerkkinä maailmansotien välisen ajan historiankirjoituk-

sesta on professori Jalmari Jaakkolan toiminta. Jaakkola on ehdottomasti merkittä-

vimpiä suomalaisia historiantutkijoita, ja koko maailmansotien välisen ajan histo-

riankirjoitus henkilöityy suurissa määrin häneen. Silti Jaakkolasta ei ole kirjoitettu 

monografiateosta, vaan ainoastaan muutamia artikkeleita. Jaakkolan oppilas Armas 

Luukko (1908–1993) käsitteli opettajaansa Suomalaisia historiantutkijoita -teok-

sessa vuonna 1965. Mielenkiintoista uutta tutkimusta edustaa Ville Erkkilän 

vuonna 2015 julkaistu artikkeli Jaakkolasta Historiallisessa Aikakauskirjassa. Väi-

töskirjassani keskeisessä asemassa ovat osaltaan juuri Jaakkolan näkemykset, ja 

analyysini hänen käsityksistään on tähänastisista tutkimuksista laajin. 

Toisen maailmansodan jälkeisen ajan historiankirjoituksestakaan ei ole kirjoi-

tettu paljon. Keskeisessä asemassa ovat Tommilan sekä Ahtiaisen ja Tervosen kir-

joitukset. Erityisesti Ahtiaisen ja Tervosen kirjoituksissa on kiinnitetty huomiota 

suomalaisen historiankirjoituksen näennäisiin metodisiin muutoksiin ja objektiivi-

suuden ihailuun. Väitöskirjassani täydennän heidän näkemyksiään tapaustutkimuk-

sen muodossa. 1800-luvun valtio- ja kansakuntakeskeisten näkemysten jatkuvuutta 

on hahmotellut muun muassa Matti Virtanen (s. 1949) vuonna 2002 teoksessaan 

Fennomanian perilliset. Analysoin väitöskirjassani, miten 1800-luvun kansakunta-

käsitykset saattoivat jatkua historiankirjoituksessa hyvinkin pitkälle 1900-luvun lo-

pulle saakka. 

Historiankirjoitus on luonnollisesti ankkuroitunut historiankirjoittajiin. Näiden 

elämäkerrat ovat tärkeää tutkimuskirjallisuutta kuten myös kirjoitukset erinäisissä 

elämäkertateoksissa. Erityisesti Kansallisbiografiassa on suhteellisen uusia artik-

keleita eri merkkihenkilöistä, ja yllättävän pitkälle olen päässyt myös Kuka kukin 
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on -teosten kaltaisten hakuteosten avulla. Esimerkiksi Yrjö Koskisen osalta mainit-

takoon Gunnar Suolahden (vuoteen 1906 Palander, 1876–1933) ja Rafael Koski-

miehen (vuoteen 1926 Forsman, 1898–1977) kirjoittamat elämäkertateokset. Suo-

lahden teosta pidän jopa klassikkona, ja siinä käsitellään muun muassa Koskisen 

Pähkinäsaari-kysymyksen kannalta tärkeitä pirkkalaiskäsityksiä. 

Toisen maailmansodan jälkeisen ajan Pähkinäsaari-käsityksiin vaikuttaneista 

henkilöistä ei ole juurikaan tutkimusta. Jarl Gallénia käsitellään Max Engmanin 

artikkelissa ”Jarl Gallén som historiker” vuodelta 1998. Kustaa Vilkunan yhteis-

kunnallista toimintaa on tarkastellut hänen tyttärenpoikansa Ilkka Herlin (s. 1959) 

väitöskirjassaan Kivijalasta harjahirteen vuodelta 1993. Siinä ei käsitellä Vilkunan 

tieteellistä toimintaa toisin kuin väitöskirjassani. Tutkimukseni täyttää tässäkin tut-

kimusaukkoa. Saman voi todeta monista muista Pähkinäsaaren rauhaan vaikutta-

neista historioitsijoista, kuten Kyösti Julkusta ja Heikki Kirkisestä. Väitöskirjani 

nostaa esille useita ennen tutkimattomia ja jopa suhteellisen tuntemattomia histo-

rioitsijoita ja heidän näkemyksiään aikaisempaa tutkimusta huomattavasti laajem-

min. 

Historian oppikirjojen historiaa on käsitelty laajasti eri yhteyksissä. Jo vuonna 

1928 Gunnar Sarva (vuoteen 1914 Lindström, 1879–1952) kirjoitti yleiskatsauksen 

Historialliseen Aikakauskirjaan Suomessa 1700-, 1800- ja 1900-luvuilla käyte-

tyistä oppikirjoista. Kenties laajin autonomian ajan historianopetusta käsittelevä 

teos on Håkan Anderssonin (s. 1940) väitöskirja Kampen om det förflutna: studier 

i historieundervisningens målfrågor i Finland 1843–1917 vuodelta 1979. 1920- ja 

1930-lukujen historian oppikirjoja on käsitellyt Pirkko Rouhiainen Historiallisen 

Aikakauskirjan (4/1974) artikkelissa, jossa on myös lueteltu maailmansotien väli-

senä aikana käytettyjä historian oppikirjoja. 

Toisen maailmansodan jälkeisen ajan historianopetuksesta kouluissa on käsi-

telty laajemmin muutamissa yhteyksissä. Näistä voi mainita keskeisenä vuoden 

1988 Historian päivien esitykset, jotka on julkaistu Historiallisessa Arkistossa nu-

mero 93, esimerkkinä Matti J. Castrénin (1928–1992) artikkeli "Miten historiatie-

toutta nyky-yhteiskunnassa rakennetaan historianopetuksella". Myös Castrénin toi-

mittama Historia koulussa vuodelta 2002 käsittelee aihetta laajasti. Erityisesti mai-

nittakoon aate- ja oppihistorioitsijan ja kestävyysjuoksijan Janne Holménin (s. 

1977) Uppsalan yliopistossa tehty väitöskirja Den politiska läroboken vuodelta 

2006. Siinä käsitellään pohjoismaisten oppikirjojen Neuvostoliittoa ja Yhdysval-

toja koskevien näkemysten eroja. 
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Paikallishistorian historiaa on käsitellyt Päiviö Tommila eri yhteyksissä, kuten 

Suomen historiankirjoitus -teoksessa. Uudemmista julkaisuista voi erityisesti mai-

nita Pekka Ahtiaisen, Jukka Tervosen ja Kari Teräksen toimittaman Kaikella on 

paikkansa -teoksen, jossa käsitellään paikallishistoriallisen tutkimuksen eri osa-

alueita. 

Suomalaisesta historiallisesta fiktiosta on kirjoitettu jonkin verran. Edellä mai-

nitussa Derek Fewsterin väitöskirjassa on tarkasteltu aihetta melkoisen laajasti au-

tonomian ajan ja toista maailmansotaa edeltävän ajan osalta. Historiallisen romaa-

nin tutkimuksista on lisäksi mainittava Hannu Syväojan (s. 1933) teos Suomen tu-

levaisuuden näen (1984), joka käsittelee nationalismia autonomian ajan suomalai-

sessa historiallisessa romaanissa. Syväoja on myös tutkinut myöhempien aikojen 

historiallista romaania vuonna 1984 lisensiaatintutkielmassa Suomalainen histori-

allinen romaani 1929–1948. Toisen maailmansodan jälkeistä historiallista romaa-

nia on tarkastellut Markku Ihosen (s. 1960) teos Museovaatteista historian valepu-

kuun: T. Vaaskivi ja suomalaisen historiallisen romaanin murros 1930–1940-lu-

vulla, jossa käsitellään suomalaista historiallista romaania myös 1950- ja 1960-lu-

vuilla. Muita lähdeaineistoja tarkastelevasta tutkimuskirjallisuudesta voi ottaa 

esille tietosanakirjojen historian. Esko Häkli (s. 1936) on käsitellyt aihetta teok-

sessa Tiedon taika: ensyklopedioista ennen ja nyt (1981). 

Historiakulttuurin osalta voi todeta, että tutkimukseni täydentää aiempaa tutki-

musta laajan tapaustutkimuksen muodossa. Väitöskirjassani käsitellään Pähkinä-

saaren rauhaan liittyvien esimerkkien avulla, miten lähdeaineiston tekijät ovat siir-

täneet historiankirjoituksen tutkimustuloksia historiakulttuuriin. 

Keskeisiä käsitteitä – Rajat, nationalismi ja niitä käsittelevä tutkimus 

Pähkinäsaaren rauhaan liittyy luonnollisesti rajan käsite. Rajoja on käsitelty paljon 

erityisesti poliittisessa maantieteessä, ja aihepiiri on kyseisen oppiaineen ”kesto-

suosikkeja”. Suomen kielen sana raja ei välttämättä tee oikeutta käsitteen erilaisille 

merkitysvivahteille. Niinpä englannin kielessä käytetty sana boundary tarkoittaa 

usein lineaarista, tarkkaa rajaviivaa, kun taas frontier tarkoittaa epämääräisempää 

rajavyöhykettä. Nykymerkityksessään raja merkitsee usein tarkkaa, lineaarista 

erottelijaa kahden alueellisesti suvereenin valtion välillä. Tämä tarkoittaa käytän-

nössä sitä, että territoriaalivaltion raja erottaa tarkasti kaksi erilaista hallintovaltaa. 

Nykykäsitys on, että tällainen raja liittyy modernin valtion syntyyn 1600-luvulla, 

kun taas keskiajalla rajat olivat epämääräisempiä. Lineaarisia rajoja on ollut myös 

keskiajalla ja jopa antiikissa, mutta näitä ei voi välttämättä verrata modernin valtion 
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suljettuihin rajoihin.113 Käytän väitöskirjassani usein nimenomaan käsitettä ”terri-

toriaalivaltion raja”. On kuitenkin huomattava, etteivät esimerkiksi 1800-luvun his-

torioitsijat käyttäneet tällaista käsitettä puhuessaan rajoista. Käytänkin käsitettä 

enemmän heuristisessa merkityksessä historioitsijoiden käsitysten analysoinnin 

apuvälineenä. 

Rajatutkimuksesta voi yleisesti todeta, ettei siinä ole tutkittu historioitsijoiden 

näkemyksiä historiallisista rajoista. Käsitykseni mukaan tutkimukseni on jopa kan-

sainvälisessä mittakaavassa ensimmäinen tutkimus, jossa käsitellään laajasti histo-

rioitsijoiden näkemyksiä vanhoista rajoista. Huomautan kuitenkin, etten ole pääs-

syt perehtymään kaikkeen kansainväliseen tutkimukseen. Yleisellä tasolla rajojen 

ja raja-alueiden asemaa eri maiden historiankuvissa on pohdittu monissa teoksissa. 

Hyödyllinen on myös suomalaista erityistapausta käsittelevä Anssi Paasin (s. 1955) 

teos Territories, boundaries and consciousness: the changing geographies of the 

Finnish-Russian border (1995), jossa tarkastellaan 1900-luvun näkökulmasta Ve-

näjän/Neuvostoliiton ja Suomen välistä rajaa sosiaalisena ja historiallisena kon-

struktiona. 

Rajoihin liittyvästä tutkimuksesta poliittisessa maantieteessä voi mainita esi-

merkiksi Gabriel Popescun teoksen Bordering and Ordering the Twenty-First Cen-

tury (2012) sekä Malcolm Andersonin teoksen Frontiers (1996). Keskiaikaisia ra-

joja käsittelee puolestaan kokoomateos Frontiers in Question: Eurasian Border-

lands 700–1700 (1999). Tällaiset teokset ovat olleet tutkimukselleni hyödyllisiä ra-

jojen käsitteellisessä hahmottelemisessa. 

Keskeinen Pähkinäsaaren rauhaan liittyvä käsite ja konteksti on nationalismi. 

Se on sisällöltään melkoisen monimutkainen ja kansainvälisessä tutkimuksessa 

kiistelty käsite. Nationalismi on voitu määritellä nimenomaan ideologiaksi ja po-

liittiseksi periaatteeksi, joka pitää kansakuntaa ja kansallisvaltiota keskeisinä arvoi-

naan ja mobilisoi kansan poliittisen tahdon. Tällainen nationalismin määritelmä 

katsoo nationalismin pitävän poliittista ja kansallista yksikköä yhdenmukaisina.114 

Toisaalta on ollut väljempiä näkemyksiä, kuten Jussi Pakkasvirran ja Pasi Saukko-

sen työmääritelmä, jonka mukaan ”nationalismi on ajattelu- ja puhetapa sekä ideo-

logia ja poliittisen yhteisön ohjeistus, joka jakaa ihmiskunnan kansoihin ja maapal-

                                                        
113 Vrt. esim. Sahlins 1989, 1–9; Power 1999, 3–5; Popescu 2012, 1–15, 33–38. 
114 Näin esim. Alter 1989, 8–9; Brass 1991, 20; Smith 1999, 18; Gellner 2006, 1. 
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lon alueet kansallisvaltioihin sekä tekee ihmisten kansallisuudesta heidän identi-

teettinsä ja käyttäytymisensä kannalta tärkeän, ellei ratkaisevan seikan”.115 Esimer-

kiksi Craig Calhoun (s. 1952) katsookin, ettei nationalismia voi rajoittaa poliit-

tiseksi doktriiniksi.116 

Tutkimuksessa on syntynyt laajoja erimielisyyksiä siitä, miten nationalismi 

syntyi. Eräs laaja tutkimussuuntaus, muun muassa Eric Hobsbawmin (1917–2012) 

ja Ernest Gellnerin (1925–1995) edustama modernismi, on korostanut modernisaa-

tion merkitystä, kuten teollistumista sekä modernin valtion syntyä ja joukkotiedo-

tusvälineiden kehittymistä nationalismin synnyssä. Etenkin marxilaisessa lähesty-

mistavassa talouden merkitys on katsottu keskeiseksi. Nationalismia on lisäksi 

voitu pitää esimerkiksi eliittiryhmien välineenä, jota käytetään taistelussa toisia 

eliittiryhmiä vastaan. Primordialismi on puolestaan pitänyt kansallisuutta ja kansa-

kuntia inhimillisen elämän luonnollisena osana, ja tätä suuntausta ovat kannattaneet 

usein nationalistit itse. Eräänlaisena välimuotona on ollut erityisesti Anthony D. 

Smithin (1939–2016) edustama etnosymbolismi. Sen mukaan kansakunnan luomi-

sessa turvaudutaan aikaisempiin myyttirakenteisiin, symboleihin ja muistoihin.117 

Väitöskirjani kannalta on mielenkiintoista, että Smith on luonut melko tarkan teo-

rian nationalistisesta historian käytöstä. Tarkastelen hänen teoriaansa erityisesti au-

tonomian ajan Karjalaa koskevia käsityksiä käsittelevässä alaluvussa. 

Väitöskirjani kannalta tutkimuksessa laajalti esiintyneet erimielisyydet natio-

nalismin poliittisesta luonteesta ja mahdollisista yhteyksistä aiempiin etnisiin iden-

titeetteihin ovat jokseenkin toisarvoisia. Sen sijaan keskeinen on Calhounin ha-

vainto, jonka mukaan nationalistisessa retoriikassa kansakunnasta on kyse laajem-

man identiteetin luomisesta, joka saa etusijan rajattujen kategorioiden, kuten hei-

mojen tai mahdollisten aiempien etnisten identiteettien kustannuksella.118 Nationa-

lismin merkitys yhtenäisen kansallisuuden luomisena ja ihanteena tulee väitöskir-

jassani esille erityisesti Pähkinäsaaren rauhaan liittyvien yleisten käsitysten osalta. 

Tällä on ollut usein, muttei välttämättä aina poliittinen ulottuvuus. 

Keskeistä tutkimuksessani onkin historian nationalistisen tulkinnan ja käytön 

tarkastelu. Asiaa on käsitellyt suomalaisessa asiayhteydessä Derek Fewster omassa 

väitöskirjassaan. Kansainvälisellä tasolla asiaa on tarkasteltu kokoavasti Stefan 

Bergerin (s. 1964) ja Christoph Conradin (s. 1956) The Past as History -teoksessa 

                                                        
115 Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 14–15; Vrt. Greenfeld 1992, 3–4; Guibernau 1996, 48. 
116 Calhoun 1997, 10–11. 
117 Nationalismitutkimuksen suuntauksista vrt. kokoavasti Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 21–37; Eri-
tyisesti modernismin ja etnosymbolismin eroista ks. Remy 2005, 49–69. 
118 Calhoun 1997, 39–47. 
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(2015). Huomionarvoinen tapaustutkimus on myös Monika Baárin (s. 1972) His-

torians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century vuodelta 

2010. 

Suomalaiseen nationalismiin liittyvästä kirjallisuudesta voi vielä mainita Ilkka 

Liikasen teoksen Fennomania ja kansa vuodelta 1995, hänen kirjoittamansa artik-

kelin ”Kansallinen yhtenäisyys ja kansanvalta – Suomalainen nationalismi” vuo-

delta 2005 sekä Irma Sulkusen teoksen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–

1892 (2004). Hyödyllistä tutkimuskirjallisuutta on tässä suhteessa myös Jyrki 

Loiman (s. 1958) Myytit, uskomukset ja kansa: johdanto moderniin nationalismiin 

Suomessa 1809–1918 (2006) sekä Risto Alapuron (s. 1944) eri yhteyksissä ilmes-

tyneet tutkimukset suomalaisesta nationalismista, erityisesti State and Revolution 

in Finland (1988). 

Lopuksi voi mainita, että väitöskirjassani tulee esille erityisesti Savon historiaa 

käsittelevissä alaluvuissa useita paikannimiä, joiden sijainti ei välttämättä ole suu-

relle yleisölle kovinkaan selvä. Ylivoimaisesti paras apuväline paikannimien hah-

mottamiseen lienee Jarl Gallénin ja John Lindin teoksen Nöteborgsfreden och Fin-

lands medeltida östgräns kolmas osa, johon sisältyy useita karttaliitteitä. Karttoihin 

on myös merkitty tutkimuksessa esiintyneitä rajapaikkojen tulkintoja, jotka eivät 

kuulu Gallénin ja Lindin omiin käsityksiin. Karttaliitteitä ei tosin välttämättä ole 

saatavilla Suomen merkittävien yliopistokirjastojen ulkopuolella. Tutkimuksessani 

esiintyvät paikannimet ovat suurelta osin lisäksi Google Mapsin tai Kansalaisen 

karttapaikan kaltaisissa verkkopalveluissa. 
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1 Maunu Eerikinpojan ja Jurin rauhansopimus 
varhaisessa ruotsalaisessa 
historiankirjoituksessa 

1.1 Keskiajan traditio Maunu Eerikinpojan ajasta sekä Jurin ja 

Maunun rauhansopimus uskonpuhdistuksen ajan 

historiankirjoituksessa 

Yksi monista Pähkinäsaaren rauhan119 kysymykseen liittyvistä ironisista seikoista 

on se, ettei ruotsalaisessa keskiajan historiankirjoituksessa käsitelty lainkaan ky-

seistä rauhantekoa. Keskiajan ruotsalainen historiankirjoitus ja sen käsitykset 

Maunu Eerikinpojan kuninkuuden ajasta muodostivat kuitenkin kontekstin, johon 

rauhansopimus myöhemmin asetettiin. Tästä syystä on lyhyesti tarkasteltava kes-

kiajan vaiheita. 

Vanhin ruotsalainen kronikka, Eerikinkronikka, kuvasi sadan vuoden ajalta 

Ruotsin poliittista historiaa sekä ruotsalaisten ja venäläisten taisteluja muun muassa 

Karjalan alueella 1200-luvulla ja 1300-luvun alussa. Eerikinkronikan jälkimmäi-

nen osa kuvasi kuningas Birger Maununpojan (1280–1321) ja hänen herttuavel-

jiensä Eerikin (n. 1282–1318) ja Valdemarin (k. 1318) välistä valtataistelua, joka 

sai huipennuksensa herttuaveljesten väkivaltaisessa kuolemassa "Nyköpingin pi-

doissa" ja Eerikin pojan, nuoren Maunun, valitsemisessa kuninkaaksi vuonna 1319. 

Eerikinkronikka on riimikronikka, joka oli keskiaikaisen runoepiikan laji. Se edus-

taa niin sanottua chanson de geste -sankarirunoutta, joka sai alkunsa 1100-luvun 

Ranskasta ja levisi saksalaisen kronikkakirjallisuuden välityksellä Ruotsiin.120 

Siitä että Eerikinkronikka oli hiljaa Pähkinäsaaren rauhasta, ei välttämättä voi 

tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. On mahdollista, että kronikka on syntynyt 

1320–1321. Toisen tulkinnan mukaan kronikka syntyi 1331–1332 ja se tarkoitettiin 

lahjaksi täysi-ikäisyyden saavuttaneelle Maunu Eerikinpojalle. Uusin ruotsalainen 

                                                        
119 On syytä huomata, että käsite "Pähkinäsaaren rauha" on käsitteellinen anakronismi tässä luvussa 
käsiteltävien historiankirjoituksen vaiheiden kannalta. Käytän seuraavassa lähinnä termiä Jurin ja Mau-
nun tai Maunun ja Jurin rauhansopimus viitatessani historioitsijoiden näkemyksiin. 
120 Eerikinkronikka julkaistiin vuonna 2013 vihdoinkin kokonaisuudessaan suomeksi Harry Lönnrothin 
ja Martti Linnan suomentamana. Sisällön kuvailusta ks. Lönnroth 2013, 9–17; yleisistä taustoista Lönn-
roth 2013, 25–27, 31–37. 
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tutkimus ajoittaa kronikan vuoden 1325 tienoille.121 Joka tapauksessa Eerikinkro-

nikka huipentui juhlallisesti Maunun valitsemiseen kuninkaaksi, eikä ilmeisesti ole 

koettu tarvetta kertoa tämänjälkeisistä tapahtumista. 

Maunun kuninkuuden aika oli kaikkea muuta kuin rauhallinen. Erityisesti 

Ruotsin valtakunnan ylimystö vastusti Maunua, sillä hän rajoitti sen poliittisia ja 

taloudellisia etuja. Aikakautena vihjailtiin kuninkaan homoseksuaalisuudesta, 

minkä vuoksi Maunua nimitetään useissa historiateoksissa lisänimellä Smek, "Lie-

hakko". Ruotsalainen ylimystö onnistui lopulta syrjäyttämään Maunun, mistä seu-

rasi pitkiä taisteluja. Hän hukkui merimatkalla vuonna 1374.122 

Pähkinäsaari-kysymyksen kannalta Maunu Eerikinpojan hyökkäys idän suun-

nalle 1340-luvun lopulla on mielenkiintoinen. Myöhemmin Pyhänä Birgittana tun-

nettu Birgitta Birgerintytär (n. 1303–1373) kehotti Maunua lähtemään ristiretkelle 

Novgorodia vastaan. Kuningas naamioi kauppapolittisen hyökkäyksen ristiretkeksi 

ja varusti vastoin Birgitan ohjeita suuren ristiretkiarmeijan. Helluntaina 1348 Mau-

nun johtama unioniarmeija aloitti hyökkäyksen itään. Aluksi ruotsalaiset menestyi-

vät hyvin, ja Pähkinälinna Nevalla vallattiin, mutta venäläiset ajoivat ruotsalaiset 

takaisin ja Maunu palasi Ruotsiin. Pähkinälinnan ruotsalainen varuskunta joutui 

antautumaan talvella 1349, ja rauha solmittiin lopulta Tartossa 1351.123 

Maunu Eerikinpoikaa kohdeltiin ankarasti Ruotsin keskiaikaisessa historian-

kirjoituksessa. Birgitan näkemykset ovat leimanneet aikakauden kuvausta hyvin 

voimakkaasti. Ingvar Anderssonin (1899–1974) mukaan kirkkoisä Augustinuksen 

(354–430 j.Kr.) teos De Civitate Dei vaikutti Birgitan näkemykseen. Augustinuk-

sen mukaan Jumalan valtakunnassa vallitsee rauha ja oikeudenmukaisuus, kun taas 

paholaisen valtakunnassa vallitsevat näiden vastakohdat, ja maailmanhistoria on 

käsitettävä näiden valtakuntien taisteluksi. Dualistisen maailmankuvan mukaan 

määrittyi myös kuninkuusihanne. Rex iustus ylläpitää rauhaa ja oikeudenmukai-

suutta ja puolustaa maataan tai hyökkää Jumalan vihollisia vastaan oikeutetun so-

dan keinoin. Rex iniquus puolestaan palvelee paholaista ja käy vallanhimossaan 

sotia.124 

Anderssonin mukaan Birgitta kaavaili "ilmestyksissään" Maunusta rex ius-

tusta. Erityisen tärkeää tässä oli oikeutettu sota Jumalan valtakunnan laajenta-

miseksi. Sellaiseksi hän kaavaili ristiretkeä Novgorodia vastaan. Birgitta piti erityi-

sen tärkeänä, ettei Maunu ryhtyisi sotaretkeen muuten kuin rakkaudesta Jumalaa 

                                                        
121 Ajoituksesta ks. Lönnroth 2013, 28–31. 
122 Maunu Eerikinpojan vaiheista ks. esim. Aalto 2001, 56–61. 
123 Aalto 2001, 58–59. 
124 Andersson 1928, 111–115. 
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kohtaan. Hieman ennen ristiretkeä Birgitta kuitenkin totesi, että Maunu on poiken-

nut hieman suunnitelmasta. Kuningas halusikin lähteä sotaretkelle suuren sotajou-

kon kera ja saada voiton myötä osakseen ihailua. Sotaretken epäonnistuttua Birgitta 

katsoi paholaisen puuttuneen tapahtumien kulkuun ja saaneen kuninkaan toimi-

maan Birgitan ohjeiden vastaisesti. Sittemmin Birgitta alkoi kuvailla Maunun val-

takuntaa todellisena paholaisen valtakuntana ja Maunua itseään paholaisen palve-

lijana (rex iniquus), jolla oli jopa antikristuksen ja sodomiitin piirteitä.125 

Sotaretkeä Novgorodia vastaan kuvailtiin liitäntärunossa Förbindelsedikten, 

joka sijoittuu ajallisesti Eerikinkronikan ja Kaarlenkronikan väliin. Runon synty-

historiasta on erilaisia arvioita. Conny Blomin mukaan liitäntäruno on syntynyt vä-

hitellen ajanjaksolla, joka ulottuu vuodesta 1363 1400-luvun alkuun, ja se liittyy 

läheisesti kuvailtuihin tapahtumiin. Toisen näkemyksen mukaan se on syntynyt 

vasta 1400-luvulla Ruotsin kuninkaan Kaarle Knutinpoika Bonden (n. 1408–1470) 

aloitteesta. Kaarle halusi näet yhtenäisen kuvauksen Ruotsin historiasta.126 Erityistä 

mielenkiintoa Pähkinäsaari-kysymyksen kannalta herättää joka tapauksessa liitän-

tärunon kuvaus Maunun ristiretkestä Novgorodia vastaan. Runo kertoi, kuinka ku-

ningas jätti huomiotta Birgitan Neitsyt Maarialta saaman ilmestyksen, jonka mu-

kaan Maunu ei saisi ottaa mukaan ulkomaalaisia sotaretkelleen.127 Maunu Eerikin-

poika oli kuitenkin tehnyt niin, ja tämä johti kronikan mukaan lopulta sotaretken 

nöyryyttävään epäonnistumiseen.128 Vastaavanlainen kuvaus oli Ericus Olain (k. 

1486) 1460-luvulla tai seuraavan vuosikymmenen alussa kirjoittamassa teoksessa 

Chronica Regni Gothorum, joka on katsottu Ruotsin keskiaikaisen historiankirjoi-

tuksen merkkiteokseksi.129 Siinä kuvattiin Maunun Novgorodiin suuntautunutta so-

taretkeä samalla tavalla kuin liitäntärunossa.130 

                                                        
125 Andersson 1928, 115–143. 
126 Blom 1972, 288–289; Jansson 2009, 53–54. Vrt. myös Andersson 1928, 174–212. 
127 "Hon sadhe ville han till rytzha draga / vtlenska skullen ey mz sigh haffua". Fortsättning af Gamla 
Krönikan för att sammanbinda henne med den Nya till ett helt verk. Svenska medeltidens rim-krönikor. 
Första delen, Gamla eller Eriks-krönikan, 175. 
128 "Thy han lydde ey jomfru maria rade / ther för fik han ey hennes nadhe". Fortsättning af Gamla 
Krönikan för att sammanbinda henne med den Nya till ett helt verk. Svenska medeltidens rim-krönikor. 
Första delen, Gamla eller Eriks-krönikan, 177. Runossa kuvaillaan mm. kuinka kuningas oli noudatta-
nut ulkomaalaisten neuvoa ja jättänyt venäläiset sotavangit henkiin. Kuvauksen taustoista ks. lähinnä 
Blom 1972, 194–200 ja Ferm 2007, 19–21. 
129 Ks. esim. Tommila 1989, 17. 
130 Ericus Olai 1654, 125–126. Esimerkiksi sanoma Neitsyt Marian "neuvojen" noudattamisesta on sa-
manlainen: "Tunc Rutheni castrum suum Peckensare ab hominibus Regis occupatum aggressi, & recu-
perato Suecos ibi repertos morte crudelissima trucidarunt, sicque verificata est revelatio a Beatissima 
Virgine nunciata". 
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Merkittävää on, että näiden kuvausten myötä keskiaikaiseen ruotsalaiseen his-

toriankirjoitukseen vakiintui Maunu Eerikinpojan ajasta erittäin negatiivisesti la-

tautunut, viime kädessä augustinolaisuuteen palautuva kuva. Idänsuhteiden osalta 

puolestaan syntyi kuva, jota väritti epäonnistunut ristiretki Novgorodia vastaan. 

Maunun kuninkuuden aikana mahdollisesti solmittuihin rauhansopimuksiin ei vii-

tattu sanallakaan. Scriptores rerum svecicarum medii aevi I -julkaisussa mainitut 

keskiaikaiset annaalit ovat myös hiljaa sopimuksista. Sen sijaan niissä on mainin-

toja Maunun Venäjän-retkestä. Esimerkiksi Visbyn fransiskaanimunkkien Chro-

nologia Svecica Ex Codice Minoritarum Wisbyensium kuvailee, kuinka Maunu val-

loitti Pähkinäsaaren linnoituksen suuren armeijan kanssa, mutta venäläiset valtasi-

vat sen seuraavana vuonna takaisin.131 

Novgorodin kronikoissa puolestaan rauhansopimuksesta puhutaan vuoden 

1323 kohdalla. Kronikassa mainitaan myös Maunu Eerikinpojan myöhemmin te-

kemä epäonnistunut ristiretki Novgorodia vastaan.132 Ennen 1400-luvun loppua so-

pimuksella oli marginaalinen asema Novgorodin kronikoissa.133 1400-luvulla kir-

joitettiin niin sanottu Maunu Eerikinpojan testamentti, Rukopisanie Magnusha. Se 

on ainutlaatuinen todiste siitä, miten Novgorodissa nähtiin Pähkinäsaaren rauhan 

merkitys. Siinä hukkumiskuolemalta muka selviytynyt ja sen jälkeen ortodok-

siseksi munkiksi Valamon luostarissa ryhtynyt entinen kuningas tunnusti vuosien 

1348–49 ristiretkikatastrofin syyksi sen, että hän oli loukannut vuoden 1323 ristin-

suudelmalla vahvistettua "ikuista" rauhaa. Testamentissa vaadittiin ruotsalaisia 

kunnioittamaan rauhaa Jumalan rangaistuksen uhalla. Testamentti liitettiin myö-

hemmin moskovalaisiin kronikoihin viestinä itään päin laajentuneille ruotsalai-

sille.134 

1470-luvulla Novgorod joutui laajentumishakuista ulkopolitiikkaa harjoittavan 

Moskovan alaisuuteen. Vuonna 1482 solmitussa rauhassa moskovalaiset vaativat 

rajankäyntiä Maunun ja suuriruhtinas Jurin sopimuksen, siis Pähkinäsaaren rauhan-

                                                        
131 "Nota quod circa annum Domini MCCCXL [!] Rex Magnus Swecie cum magno exercitu Rusciam 
intrauit et castrum Rutenorum quod Pekensare dicitur cepit et partem terre sibi subiugauit. Ruteni vero 
anno sequenti castrum predictum obsederunt et qui in eo erant a Rutenis trucidati sunt". Chronologia 
Svecica Ex Codice Minoritarum Wisbyensium ab anno 815 ad annum 1412. Scriptores rerum 
svecicarum medii aevi I, 44. 
132 A.D. 1323. A.M. 6831. The Chronicle of Novgorod 1016–1471, 122–123; A.D. 1348. A.M. 6856 & 
A.D. 1350. A.M. 6858. The Chronicle of Novgorod 1016–1471, 141–145. 
133 Korpela 2004, 106. 
134 Korpela 2004, 106–107. Maunu Eerikinpojan "testamentin" on kääntänyt venäjästä tanskan kielelle 
John Lind. Ks. Lind 1991g, 123–124. 
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sopimuksen perusteella. Sopimukseen viitattiin kaikissa tulevissa rauhansopimuk-

sissa vuoteen 1561 asti.135 Uusi vaihe, jossa Pähkinäsaaren rauhansopimusta koros-

tettiin, johtui Jukka Korpelan mukaan ruotsalaisen asutuksen136 leviämisestä Itä-

Suomeen ja suvereenien territoriaalivaltioiden noususta sekä keskusvallan määrit-

telyn tarpeesta uusilla asutusalueilla.137 Näihin vaiheisiin liittyi myös Pähkinäsaa-

ren rauhan korostaminen. 1500-luvun alussa moskovalainen kronikkatraditio nosti 

sopimuksen keskeiseen asemaan.138 

Yleisen näkemyksen mukaan ruotsalaiset tekivät väärennetyn version Pähkinä-

saaren rauhansopimuksesta 1490-luvun lopulla tai aivan 1500-luvun alussa. Vää-

rennetyssä rauhansopimuksessa esitettiin alkuperäisestä Pähkinäsaaren rauhanso-

pimuksesta poikkeava rajaluettelo, joka lienee vastannut keskiajan kuluessa vakiin-

tuneita rajasuhteita.139 Pitävän muodon väärennetty rauhansopimus sai kuitenkin 

vähitellen 1500-luvun kuluessa, ja väärennystyö vietiin loppuun vuosisadan puoli-

välissä.140 

Uusi vaihe Ruotsin Venäjä-suhteessa 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alussa 

ilmeni lopulta myös historiankirjoituksessa. Näihin vaiheisiin liittyi kiinteästi re-

formaattori Olaus Petrin 1540-luvulla kirjoittama En Swensk Cröneka, jossa mai-

nittiin ensimmäistä kertaa ruotsalaisessa historiankirjoituksessa Maunun ja Jurin 

rauhansopimus. Olaus Petri työskenteli 1520-luvun lopulla Ruotsin kuninkaan 

Kustaa Vaasan (n. 1496–1560) kansliassa, mutta hänet erotettiin 1533, sillä kunin-

gas ei enää luottanut itsenäisesti ajattelevaan sihteeriinsä. Erottamisensa jälkeen 

Olaus Petri paneutui historian kirjoittamiseen. Historioitsijana Olaus Petri painotti 

sen selvittämistä, miksi on toimittu tietyllä tavalla ja missä tilanteessa toiminta on 

tapahtunut. Lisäksi hän korosti totuuden selvittämistä ja mahdollisimman laajan 

                                                        
135 Julku 1987a, 231–232; Rydberg 1877, 491. 
136 Tässä yhteydessä lähinnä savolaisen asutuksen. 
137 Korpela 2002, 388–389; Korpela 2004, 106–108. 
138 Korpela 2004, 102, 106–107. 
139 Oikean ja väärennetyn rajakirjan voi erottaa toisistaan paitsi rajapisteiden eroavaisuuksien perus-
teella, myös dateerauksen suhteen (väärennetyn latinalaisen tekstin feria secunda ante (l. post) nativita-
tem beate virginis). Ks. lähinnä Rydberg 1877, 435, 459–463, 491. Esimerkiksi Kyösti Julku on pitänyt 
väärennöksen tekijöinä Suomen johtomiehiä, kuten piispa Maunu Särkilahtea ja Viipurin linnan pääl-
likköä, Knuut Possea. Julku 1987a, 244. Jarl Gallénin mukaan "väärennetty" rajalinja perustuu erääseen 
keskiaikaiseen rajaluetteloon, jossa esitettiin tosiasiallinen rajatilanne. Gallén 1968, 48, 121. 
140 Julku 1987a, 283–293. Väärennetyn rauhansopimuksen syntyvaiheista ks. esim. Rydberg 1877, 478–
501. Vanhin väärennetyn rauhansopimuksen ruotsinkielinen käsikirjoitus on niin sanottu Braskin käsi-
kirjoitus piispa Hans Braskin kokoelmissa Ruotsin valtionarkistossa. Latinankielinen versio on syntynyt 
myöhemmin 1550-luvun lopulla. Ks. esim. Gallén 1968, 47, 50. 
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lähdepohjan kokoamista. Olaus Petrin historiankirjoitus korosti pragmaattisuutta 

eli historiankirjoituksesta lukijalle aiheutuvaa hyötyä ja opettavaisuutta.141 

Teoksessaan Olaus Petri viittasi Maunu Eerikinpojan ristiretken yhteydessä 

rauhansopimukseen: 

Päästiin kuitenkin viimein aselepoon ja neuvotteluun tämän Maunu-kuninkaan 

ja Novgorodin suuriruhtinaan välillä, niin että merkittiin rajankäynti Venäjän 

ja Ruotsin välillä, josta venäläiset siitä lähtien ovat huomauttaneet ja haluavat 

ottaa pois suuren osan Karjalaa saman rajankäynnin perusteella. Mutta sitä, 

mikä on miekalla vallattu, ei haluta mielellään neuvottelulla menettää.142 

Myöhemmin Olaus mainitsi vuoden 1510 rauhanneuvottelujen kohdalla, että niin 

usein kuin venäläiset ovat tehneet rauhan ruotsalaisten kanssa, ovat he aina huo-

mauttaneet Maunu Liehakon aikana toimitetusta rajankäynnistä, eivät koskaan ol-

leet hiljaa oikeudestaan, eivätkä halunneet antaa ruotsalaisten vastalauseitta omis-

taa alueita sillä seudulla, jonka he arvelevat saavansa uudelleen rajankäynnillä.143 

Kuten jo Gunnar T. Westin (1911–2008) on huomauttanut, on selvää, että Olaus 

Petri viittasi Pähkinäsaaren rauhansopimuksena myöhemmin tunnettuun sopimuk-

seen ja 1500-luvun alkupuolen Moskovan ja Ruotsin välisiin rauhanneuvotteluihin, 

joista hän oli saanut tietoa kanslia-aikoinaan. Hän asetti rauhansopimuksen ainoaan 

ajankohtaan, joka oli mahdollinen ruotsalaisen keskiaikaisen historiankirjoituksen 

perusteella eli Maunu Eerikinpojan ristiretkikauteen. Muita sotatapahtumia ei tun-

nettu Venäjää vastaan Maunu Eerikinpojan ajalta.144 

Olaus Petri vaikuttaa olleen sitä mieltä, että Ruotsi oli menettänyt suuren osan 

Karjalaa rauhansopimuksessa ja myöhemmin valloittanut sen takaisin miekalla, 

joskin hänen toteamuksensa on melko tulkinnanvarainen. Sopimuksen asettaminen 

Maunu Eerikinpojan epäonnisen ristiretken yhteyteen loi mielikuvaa siitä, että so-

pimus oli ollut ruotsalaisille epäedullinen. Olaus Petrin käsityksiä tutkimuksessaan 

                                                        
141 Ferm 2007, 32–33, 36–54, 60; Ferm 2009, 82–85. 
142 "Så kom thet dogh på thet sijdsta till itt vpslagh ock förlijckning emellan thenna konung Magnus och 
then stoora förstan aff Nogård så at vptecknat wardt en rågång emellan Rysseland och Suerige, ther 
Ryssanar alt sedhan haffua på taalat och wilia haffua borth en stoor deel aff Carelen, medh samma 
Rågång. Men thet man haffuer medh swerd intaghit, läter man icke gerna medh dagtingan bortgåå". 
Olaus Petri 1860, 128. Vastaisuudessa kaikki käännökset ovat allekirjoittaneen, ellei toisin mainita. 
143 "Och ee så offta the Ryssar haffua giordt fridh med the Suenska, tå haffua the jw altijdh talat på then 
rågång som i konung Måens Smeks tijdh beleffuat war, så at the aldrigh wille förtiya sin rett, ey heller 
läta the Suenska komma til oklandradha häffd på then landzenda som the förmodhe sigh få ighen medh 
rågång." Olaus Petri 1860, 302. 
144 Westin 1946, 322–323. 
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vuonna 2007 käsitellyt Olle Ferm (s. 1947) on tulkinnut asian toisella tavalla. Hä-

nen mielestään Olaus Petri katsoi Ruotsin saaneen pitää sopimuksen mukaan alu-

eita, joita ruotsalaiset olivat sittemmin puolustaneet venäläisten yrittäessä vallata 

niitä takaisin. Tämän tulkinnan mukaan kohta alueista, joista ei haluta sopimuksella 

luopua, viittaisikin venäläisiin, jotka neuvottelussa olivat menettäneet valtaamansa 

alueet.145 Jälkimmäistä kohtaa vuoden 1510 rauhanneuvotteluista Ferm ei käsitel-

lyt. Hänen tulkintansa ei kuitenkaan kestä lähempää tarkastelua. Olaus Petrihän 

viittasi kronikassaan nimenomaisesti siihen, että venäläiset luulivat saavansa alu-

eellisia etuja pitämällä esillä Maunun Eerikinpojan aikaista rauhansopimusta ja 

siinä sovittua rajankäyntiä.146 

Olaus Petrin huomautukset sopivatkin yleisellä tasolla saumattomasti Ruotsin 

1500-luvun alun ulkopoliittiseen tilanteeseen ja tavanomaiseen ruotsalais-venäläis-

ten neuvottelujen koreografiaan, jossa venäläiset vetosivat Maunun ja Jurin rau-

hansopimukseen ja sen pohjalta suoritettavaan rajankäyntiin, jonka toteuttamisesta 

ruotsalaiset puolestaan yrittivät pyristellä pois.147 Juuri näin oli menetelty vuonna 

1510 rauhansopimusta uudistettaessa. Tässä sopimuksessa mainittiin rajankäynti 

Jurin ja Maunun rauhansopimuksen mukaan.148 Tältä pohjalta on selvää, että Olaus 

Petri viittasi maanmiehiinsä kohdassa, jossa mainittiin, ettei haluttu menettää mie-

kalla vallattuja alueita. 

Olaus Petri suhtautui kriittisesti keskiaikaiseen negatiiviseen traditioon Maunu 

Eerikinpojasta ja muun muassa katsoi, että Pyhän Birgitan ohjeet hyökkäysarmei-

jan koosta olivat Maunun mielestä olleet "löst qwinno snack" eli vapaasti suomen-

nettuna irrallista naisen höpinää. Tällaisina myös Olaus Petri piti niitä ja katsoi, 

ettei näitä puheita ollut arvostettu kovinkaan korkealle Birgitan elinaikana.149 Hän 

piti Birgitan ilmestyksiä jopa paholaisen aikaansaannoksena. Olaus Petrin katoli-

laisvastaisuus vaikutti luonnollisesti kriittisyyteen, jota tosin voi pitää varhaisena 

                                                        
145 Ferm 2007, 46. 
146 Olaus Petri 1860, 128, 302. 
147 Ajan ulkopolitiikasta ks. esim. Julku 1987a, 244–245, 248–260. 
148 "... qui debent reducere et terminum facere terre et aque secundum ducis Georgii litteras et secundum 
ducis Magni litteras...". Fredstraktat på sextio år mellan Sverige och Ryssland. Stora Novgorod, 1510, 
mars. Sveriges traktater med främmande makter 3, 561. 
149 Olaus Petri 1860, 126–127. 
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tendenssikritiikin muotona.150 Kritiikistä huolimatta hän ei kuitenkaan pystynyt ir-

tautumaan Maunua kuvaavasta keskiaikaisesta lähdemateriaalista.151 Onkin huo-

mattava, että uusi tieto epäonnisesta rauhansopimuksesta saattoi jopa vahvistaa 

aiempaa negatiivista kuvaa Maunu Eerikinpojasta. 

Mitä Olaus sitten tarkoitti "suurella osalla Karjalaa", jonka venäläiset halusivat 

takaisin? Raja pysyi ainakin Karjalankannaksella muuttumattomana koko kes-

kiajan.152 Sen sijaan nykyisessä Savossa venäläiset toivat esille 1500-luvun alussa 

vaatimuksia, jotka poikkesivat ruotsalaisten näkemyksestä. Venäläiset katsoivat sa-

volaisten tunkeutuneen Itä-Savoon, ja he valittivat asiasta.153 Vuonna 1527 Kustaa 

Vaasa oli lähettänyt lähetystön Moskovaan. Neuvottelujen yhteydessä Moskovan 

suuriruhtinas syytti ruotsalaisten154 ylittäneen rajan ja rakentaneen kyliä ja taloja 

Puruveden ja Pihlajaveden tienoilla.155 Keskiajalla Savo luettiin Karjalaan ja savo-

laisia pidettiin läntisimpinä karjalaisina. Hallinnollisesti erillisestä Savon maakun-

nasta voidaan puhua vasta 1534, kun Savonlinnan lääni oli tehty itsenäiseksi linna-

lääniksi.156 Asiaa mutkistaa se, että Olaus käytti kronikassaan termiä ”Sawlax” Kar-

jalasta erillisenä alueena puhuessaan 1490-luvun sotavaiheista.157 Tämä kohta on 

kuitenkin otettu keskiajan loppua kuvaavasta Sturenkronikasta, joten se ei toden-

näköisesti viittaa Olaus Petrin omiin näkemyksiin.158 

Olaus Petrin aikalainen Olaus Magnus (1490–1557) sai valmiiksi Pohjois-Eu-

rooppaa kuvaavan kartan Carta Marinan 1539.159 Siinä sisämaata koskevat tiedot 

ovat epämääräiset, mutta Savonlinnan tienoo kuvataan nimen ”Carelia” alla. Kar-

tassa myös Ruotsin ja Venäjän valtakuntien välinen raja kuvataan Savonlinnan itä-

puolelle. Kenties Olaus Petrinkin näkemykset alueen maantieteestä olivat saman-

kaltaiset.160 

                                                        
150 Westin 1946, 275–280; Ferm 2009, 85–86, ja erityisesti Ferm 2007, 23–31. 
151 Westin 1946, 49. 
152 Julku 1987a, 212. 
153 Näistä lähemmin erityisesti Pirinen 1982, 26–38. 
154 Tässä yhteydessä savolaisten. 
155 Julku 1987a, 249–250. 
156 Pirinen 1982, 42; Pirinen 1988, 285, 288. 
157 "Men widh Kindermesso tijdh ther effter komo Ryssanar igen, brende aff Carelen och Sawulax..." 
Olaus Petri 1860, 285. 
158 Olaus Petri lienee viitannut Sturenkronikan kohtaan "kareel sawalax halfft taffwasta landh lygger 
ödhe". Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikörna. Svenska medeltidens rim-krönikor, Tredje 
delen, Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikörna, 137. 
159 Tästä ks. esim Ehrensvärd 2006, 63–70. 
160 Olaus Magnus, Carta Marina. 
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Gunnar Westin huomauttaa, että on epäselvää, missä määrin Olaus pääsi kä-

siksi varsinaiseen Pähkinäsaaren rauhansopimuksen tekstiin.161 Olisiko kuitenkin 

mahdollista, että Olaus Petrillä olisi ollut käytettävissään Pähkinäsaaren rauhanso-

pimuksen jokin versio? Kuten tulen osoittamaan 1700-luvun käsittelyn kohdalla, 

johti senaikaisia historioitsijoita harhaan eräs rauhansopimuksen versio, jossa mai-

nitaan Maunun luovuttaneen karjalaiset kihlakunnat Jurille. Tämä versio on synty-

nyt Olaus Petrin aikojen jälkeen, mutta sen syntymekanismin perusteella voi kuvi-

tella, että virhe on voinut sattua myös aiemmin sopimuksen tekstiä luettaessa. Jo 

1400-luvulta peräisin olevassa latinalaisen rauhantekstin ruotsalaisessa käännök-

sessä ja varhaisimmassa ruotsinkielisessä väärennetyssä rauhansopimustekstissä 

suuriruhtinas Juriin viitattiin sanalla "konung magns/magnus". Tämä tarkoittaa tie-

tenkin suuriruhtinasta, mutta sen on voitu tulkita viittaavan suoraan kuningas Mau-

nuun. Tämän perusteella sopimuksen kohta ”Gaff oc för:de K magnus iurge med 

alle ther vtaff Nogard vore [...] III gisla lag som är Sawlax Jäskis oc äyre pää karelsk 

gislalag”162 on voitu käsittää siten, että Maunu on luovuttanut karjalaiset kihlakun-

nat Jurille eikä päinvastoin.163 On tietenkin puhtaasti kielellisestä näkökulmasta 

mahdollista, että tämä virhe on voinut toistua useasti vuosisatojen varrella, varsin-

kin jos taustaoletuksena on se, että sopimus tehtiin ruotsalaisille epäedullisissa olo-

suhteissa. 

Toinen seikka viittaa mahdollisesti samanlaiseen lopputulokseen. Vuonna 

1493 moskovalaiset tekivät sopimuksen Tanskan kuninkaan Hannun (1455–1513) 

kanssa. Tämän mukaan Moskovalle luvattiin kolme karjalaista kihlakuntaa, Äyrä-

pää, Jääski ja Savo, jotka oli luovutettu Ruotsille Pähkinäsaaren rauhassa. Venäläi-

nen lähetystö toi esille tämän seikan jälleen 1501 tullessaan Tukholmaan tapaa-

maan Hannu-kuningasta.164 Tieto tällaisesta olosuhteesta on myös voinut vaikuttaa 

Olauksen näkemyksiin, joskin on huomautettava, etteivät venäläiset tässä nimen-

omaisesti viitanneet Jurin ja Maunun sopimukseen.165 Venäläisten vaatimukset näi-

den kolmen kihlakunnan saamisesta eivät kuitenkaan toistuneet 1500-luvun alun 

rauhanneuvotteluissa ruotsalaisten kanssa166, ja Olaus Petrin työskennellessä Kus-

taa Vaasan kansliassa nämä vaiheet olivat jo kolmen vuosikymmenen päässä. 

                                                        
161 Westin 1946, 322–323. 
162 Tässä lainauksessa on kyse vanhimmasta ruotsinkielisestä sopimusväärennöksestä, joka on peräisin 
1500-luvun alusta. Ks. Hildebrand 1850, 614–618. 
163 Käsitesekaannuksesta ks. Rydberg 1883, 176–177. 
164 Ks. esim. Julku 1987a, 235–236. 
165 Venäläisten vaatimuksista vrt. esim. Rydberg 1877, 469–470. 
166 Julku 1987a, 244-281. 
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Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että Olaus Petri olisi käsittänyt Ruotsin luovut-

taneen kolme kihlakuntaa. Hän tuskin olisi tehnyt sellaista virhettä, että olisi luullut 

venäläisten vaativan Jurin ja Maunun sopimuksen perusteella käytännössä lähes 

koko senaikaisen Karjalan Ruotsin puoleista osaa ja koko läntistä Savoa, sillä hän 

vaikutti tietävän tarkkoja yksityiskohtia 1500-luvun alkupuolen rauhanneuvotte-

luista. Niissä tällaisia vaatimuksia ei esitetty.167 Tuolloin neuvotteluissa olivat vali-

tuksen kohteena savolaisten käsitetyt valtaukset Savonlinnan itäpuolella. 

Lopullista varmuutta asiasta on tietenkin vaikea saada, sillä Olaus Petri ilmaisi 

itsensä varsin epäselvästi ja yleisellä tasolla teoksessaan. On kuitenkin syytä olet-

taa, että Olaus Petri oli tietoinen valtakunnan itäisessä osassa – Karjalassa eli Sa-

vossa – omana aikanaan tapahtuvista vaiheista ja venäläisten vaatimuksista siellä 

sekä yhdisti ne hämärästi 1300-luvun tapahtumiin. Ei tarvitse olettaa, että hän olisi 

tiennyt tarkkaan vaatimusten maantieteellisestä taustasta. Tällä tavalla hän katsoi, 

että venäläisten vaatimat alueet oli luovutettu Maunu Eerikinpojan ja Jurin rauhan-

sopimuksella venäläisille. Ruotsalaisten vallattua myöhemmin nämä alueet uudel-

leen venäläiset yrittivät saada vanhaan rauhansopimukseen vedoten kyseiset alueet 

takaisin. 

Jo tässä vaiheessa varhaisia rauhansopimukseen liittyviä käsityksiä voi hah-

mottaa Ludwik Fleckin esille nostamien ajattelukollektiivien avulla. Olaus Petri oli 

ajan vallitsevan historiankirjoituksen pohjalta tietoinen Maunu Eerikinpojan aikana 

tapahtuneesta epäonnisesta sotaretkestä. Olaus Petrin ajattelu olikin tässä jo aiem-

min syntyneen ja Maunu Eerikinpojan aikaa käsitelleen ajattelukollektiivin mää-

räämää. Käsitys epäonnisesta sotaretkestä muodosti tietyllä tavalla ajattelukollek-

tiivin erään itsestäänselvyytenä pidetyn aktiivisen elementin, jonka pohjalta tietoa 

rauhansopimuksesta tulkittiin. Seurauksena oli kuva rauhasta eräänlaisena häpeä-

rauhana. 

Kustaa Vaasa hyökkäsi myöhemmin Olaus Petrin kronikkaa vastaan ja määräsi 

kaikki olemassa olevat käsikirjoitukset takavarikoitaviksi.168 Myöhemmin Olaus 

Petrin nuorempi veli, Uppsalan arkkipiispana toiminut Laurentius Petri (1499–

1573) kirjoitti veljensä kronikasta oman versionsa, joka oli kuninkaan näkökul-

masta siedettävämpi.169 Tässä kronikassa Laurentius asetti Jurin ja Maunun rauhan-

sopimuksen samaan aikaan kuin Olaus Petri ja huomautti, että rajankäynti saatet-

taisiin loppuun tulevana kesänä vuonna 1559.170 Tämä oli viittaus sotatapahtumiin 

                                                        
167 Olaus Petrin tiedoista vrt. Westin 1946, 322–323. 
168 Ferm 2009, 88. 
169 Holmqvist 1911, 1391–1392. 
170 Chronica Svecana Laurentii Petri. Scriptores Rerum Svecicarum medii aevi II, Sectio Posterior, 95. 
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Ruotsin ja Venäjän välillä vuosina 1555–1556. Laurentius Petri johti suurta val-

tuuskuntaa, joka solmi rauhan ja sopi rajankäynnistä vuonna 1559.171 Kronikassa 

asetettiin siis tuonaikaisten poliittisten tapahtumien alkupisteeksi parin sadan vuo-

den takaiseksi käsitetty Jurin ja Maunun rauhansopimus. 

Suomessa reformatorista historiankirjoitusta edustivat Mikael Agricola (n. 

1510–1557) ja Paavali Juusten (n. 1520–1575).172 Agricola ei tunnetussa Suomen 

ristiretkiaikaa käsittelevässä Uuden testamentin alkupuheessaan viitannut rauhan-

sopimuksiin.173 Kuriositeettina mainittakoon, että Agricola oli osa Laurentius Pet-

rin valtuuskuntaa ja kuoli paluumatkallaan Moskovasta 1557.174 Paavali Juusten 

puolestaan kuului vuosina 1569–1571 surullisenkuuluisaan Ruotsin neuvotteluval-

tuuskuntaan, joka lähetettiin tsaari Iivana Julman luo vahvistamaan rauhansopi-

mukset. Lähetyskuntaa nöyryytettiin, pilkattiin ja osa sen jäsenistä kuoli ruttoon. 

Matkakertomuksesta ilmenee, että Juusten oli tietoinen Jurin ja Maunun rauhanso-

pimuksesta ja tsaarin vetoomuksista siihen. Siihen ei viitattu Suomen piispainkro-

nikassa, jota pidetään suomalaisen historiankirjoituksen eräänä varhaismuotona ja 

kenties osaltaan Juustenin kirjoittamana.175 

1500-luvun käsityksissä oli siis jo aluillaan varhainen näkemys Jurin ja Mau-

nun rauhanteon luonteesta negatiivisia seurauksia aiheuttaneena häpeärauhana. 

Selkeämmin tämä käsitys rauhansopimuksesta kuitenkin ilmaistiin 1600-luvun his-

toriankirjoituksessa. 

1.2 1600-luvun suurvalta-ajan ristiriitaiset käsitykset 

rauhansopimuksesta 

Ruotsalaisen historiankirjoituksen vaiheita 1600-luvulla Suomen kannalta ei voi 

käsitellä mainitsematta Johannes Messeniusta (1579/80–1636). Hän sai humanisti-

sen koulutuksen ja jesuiittojen indoktrinaation Braunsbergissä. Messenius palasi 

kuitenkin Ruotsiin 1608 ja vannoi, ettei olisi enää tekemisissä katolilaisuuden 

kanssa. Kuningas Kaarle IX (1550–1611) nimitti hänet Uppsalan yliopiston juridii-

kan professoriksi. Hän joutui ankariin kiistoihin Johannes Rudbeckiuksen (1581–

                                                        
171 Holmqvist 1911, 1391–1392; Julku 1987a, 284–285. 
172 Tommila 1989, 19. 
173 Mikael Agricola, Alcupuhe sen wdhen Testamentin päle. Suomalainen Ajantieto-kokoelma, 1–2. Ris-
tiretkiajan kuvaus perustui Olaus Petrin kronikkaan. Tästä ks. Heininen 2007, 257–258. 
174 Heininen 2012a, elektr. 
175 Suomen uskonpuhdistuksen ajan historiankirjoituksesta ja Piispainkronikasta ks. esim. Tommila 
1989, 17–20. Valtuuskunnan raportin kohdasta ks. Juusten 1995 (1572 [?]), 69; Juustenin elämästä ks. 
Heininen 2012b, elektr. 
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1646) kanssa, ja nämä kiistat aiheuttivat molempien erottamisen yliopistosta. Mes-

senius hoiti tämän jälkeen Tukholmassa kuninkaan kansliassa vanhempaa arkisto-

materiaalia. Hän julkaisi erityisesti vanhoja lakeja ja kronikoita, mistä syystä häntä 

on pidetty hyvinkin edistyksellisenä historioitsijana.176 

Messeniusta halvennettiin erään oikeusprosessin yhteydessä väitetyillä katoli-

laisilla yhteyksillä, ja hänet karkotettiin vuonna 1616 Kajaanin linnaan. Siellä hän 

työskenteli suurteoksensa Scondia Illustratan parissa. Vanhaa Jurin ja Maunun rau-

hansopimusta kuvailtiin muun muassa Scondian kahdennessatoista osassa, joka oli 

osa vuosina 1618–19 kirjoitettua valmistelevaa tutkimusta, Analecta-osaa. Tämän 

tarkoitus oli tukea osien I–VIII Chronologia-osaa, joka oli teoksen pääosa.177 

Messenius asetti sopimuksen Maunun Eerikinpojan epäonnistuneen ristiretken 

yhteyteen ja kuvaili sopimuksen vaiheita dramaattisesti: 

[...] Moskovalainen [Sic!] voittaja pakotti Maunun Ruotsin valtakunnalle tur-

miolliseen rajojen määrittelyyn, ja huomattava osa Karjalaa menetettiin. 

Vaikka [ruotsalaisten] jälkeläiset palauttivat tämän osan aseillaan, antoi mos-

kovalainen tukeutuen edellä mainittuun oikeuteen [=sopimukseen] tästä tilai-

suuden suurelle verenvuodatukselle muutamiksi vuosisadoiksi ja tavoitteli Kar-

jalan osan palauttamista yhä uudelleen ruotsalaisten puolustaessa sitä. Kun 

venäläiset ajavat tänäänkin neuvottelussa meidän kanssamme mihin asti ta-

hansa tätä lainsäädäntöä [=rajankäynnin toteuttamista], on todellakin pelät-

tävä, että tästä seuraa lisää pahaa.178 

Messeniusta ei nähtävästi haitannut se, että venäläiset eivät olleet vedonneet Jurin 

ja Maunun rauhansopimukseen vuosikymmeniin eikä se, että sopimus oli korvattu 

lopullisesti Täyssinän rauhansopimuksella 1595.179 Messeniuksen tekstin sanan-

muodoista selviää konkreettisesti, että siinä on käytetty Olaus Petrin kronikkaa 

1500-luvulta. Muuten tuskin voisi selittää sitä, että Messenius puhui nykyisessä 

aikamuodossa lähinnä 1500-luvun tapahtumista ja että sopimus asetettiin Maunu 

Eerikinpojan epäonnistuneen ristiretken yhteyteen. Olaus Petrin sanamuoto "en 

                                                        
176 Schück 2009a, 96–97. 
177 Scondian syntyhistoriasta ks. Olsson 1944, 35–39; Schück 2009a, 98–99. 
178 "Magnus [...] a victore Moscho, ad perniciosam regno Sueciae limitum designationem, portione non 
modica Careliae amissa, fuerit compulsus. Et licet posteri suis ipsam restituerint armis, tamen Moschus 
praefato subnixus jure, partem Careliae identidem repetendo, & Sueones defendendo, copiosae sangui-
nis profusioni dedit aliquot inde seculis occasionem, hodieque Russis illam quolibet cum nostratibus 
colloquio urgentibus jurisdictionem, ne plus hinc profluat malorum, profecto subverendum." Messenius 
1703 (1617–1618), 188. 
179 Täyssinän rauhasta ks. esim. Julku 1987a, 303, 400. 
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stoor deel aff Carelen" vertautuu Messeniuksen ilmaisuun "portione non modica 

Careliae". Olaus Petrin toteamus siitä, että venäläisiltä on aseilla otettu takaisin 

alueita, vertautuu myös Messeniuksen tekstiin. Harald Olssonin mukaan osa Scon-

dian tekstistä perustui Olaus ja Laurentius Petrin kronikoihin. Olssonin mukaan 

Messenius olisi kuitenkin päässyt Kajaanin-aikoinaan käsiksi ainoastaan lyhyisiin 

otteisiin Olaus Petrin kronikasta.180 

Messeniuksen ero Olaus Petriin on selvä. Siinä missä Olaus oli epäsuorasti 

vihjaillut, että ruotsalaiset olivat menettäneet alueita, ilmaisi Messenius alueluovu-

tuksen selvästi kuitenkaan tarkentamatta, mistä alueesta Karjalassa oli kyse. Juuri 

tässä näkemys rauhansopimuksesta vahvisti keskiajalta periytynyttä negatiivista 

kuvaa Maunu Eerikinpojasta, joka oli Messeniuksen mukaan tehnyt vakavan ja 

kauaskantoisen virheen solmiessaan rauhan tällaisilla ehdoilla. Esimerkiksi Harald 

Olssonin mielestä Messenius kannatti tätä keskiajalta periytynyttä negatiivista ku-

vaa.181 Tältä pohjalta selittyy osittain, miksi Messeniuksen sanankäänteet rauhan-

sopimuksesta olivat dramaattisempia kuin Olaus Petrin. Näin myös vahvistui kuva 

rauhan negatiivisesta luonteesta. 

Olisiko Messeniuksella ollut hallussaan jokin Pähkinäsaaren rauhansopimuk-

sen versioista? Hänhän oli teetättänyt kolmen vuoden ajan jäljennöksiä Kuninkaal-

lisen arkiston asiakirjoista.182 Messenius ei kuitenkaan viitannut tarkemmin rau-

hansopimuksen yleiseen sisältöön, joten voi olettaa, että hän oli pikemminkin riip-

puvainen Olaus Petrin kronikasta. Sitä että hänellä oli hallussaan sopimuksen jokin 

tekstiversio, ei kuitenkaan voi täysin jättää pois laskuista. 

Jukka Korpelan mukaan ruotsalaiset vähättelivät Pähkinäsaaren rauhaa, mikä 

ilmeni siinä, ettei Messenius tuntenut rauhansopimusta.183 Korpelan näkemys on 

kuitenkin väärä, sillä Messeniushan käsitteli sitä monissa yhteyksissä. Kyse on vain 

siitä, että käsitys sopimuksen asiayhteydestä ja sisällöstä erosi radikaalisti siitä, 

mitä aiheesta on kerrottu vuosisatoja myöhemmin. 

Olaus Petrin ja Johannes Messeniuksen myötä oli ruotsalaiseen historiankirjoi-

tukseen tullut maantieteellisesti epämääräinen näkemys jostakin Karjalan osasta, 

joka oli luovutettu venäläisille Maunun epäonnistuneen ristiretken yhteydessä. 

1600-luvun alussa käsitys alueen maantieteestä tarkentui erityisesti Andreas Bu-

reuksen (1571–1646) kartoittamistyön myötä. Bureus oli Ruotsin valtakunnan tai-

tavin kartantekijä ja maantieteilijä, ja hän toimi vuodesta 1616 lähtien kuninkaan 

                                                        
180 Näistä lähemmin Olsson 1944, 207–211. 
181 Olsson 1944, 183–185. 
182 Olsson 1944, 250. 
183 Korpela 2004, 106. 
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kansliassa. Stolbovan rauhan jälkeen hänet nimitettiin vuonna 1618 toimikuntaan, 

jossa selvitettiin Ruotsiin liitetyn Käkisalmen läänin tilaa, ja hän valvoi rajakomis-

saarina seuraavina vuosina rajan vetämistä Stolbovan rauhan ehtojen mukaisesti 

Laatokan pohjoispuolisilla alueilla. Bureuksen merkittävin aikaansaannos oli 1626 

ilmestynyt karttateos Orbis Arctoi Imprimisque Regni Sueciae Descriptio, jossa eri-

tyisesti Suomea kuvaava osuus oli erityisen ansiokas. Bureus julkaisi myös selitys-

tekstin karttaansa vuonna 1631.184 

Kartan selitystekstissä oli Karjalan osalta mielenkiintoista ristiretkiaikaan liit-

tyvää kuvailua. Bureuksen mukaan ruotsalaiset yrittivät saada vähitellen Suomen 

provinsseja valtansa alaisiksi. Venäläiset puolestaan valtasivat Karjalan Ruotsin 

vaikutusvallan kasvua peläten, minkä jälkeen Karjalan omistamisesta käytiin pit-

kään taisteluja. Ruotsalaiset valtasivat alueen joskus kokonaan, kuten myös venä-

läiset vuorollaan, kunnes viimein Maunu Liehakko ja Novgorodin ruhtinas Juri ja-

koivat sopimuksella Karjalan, ja valtakuntien rajat asetettiin Siestarjokeen ja mui-

hin paikkakuntiin kohti pohjoista.185 Tällaista kuvaa Suomen ristiretkiajan loppu-

vaiheistahan oli ruotsalaisessa historiankirjoituksessa rauhansopimusta lukuun ot-

tamatta hahmoteltu jo Eerikinkronikasta lähtien186, ja tähän kehikkoon Bureus so-

vitti itse rauhansopimuksen. 

Bureuksen teos oli ensimmäinen, joka jätti pois rauhansopimuksen kuvailusta 

Olaus Petrin ja Messeniuksen spekulaatiot luovutetusta Karjalan osasta sekä käsi-

tyksen sopimuksen ajoituksesta Maunu Eerikinpojan ristiretkeen. Siinä tuli myös 

ensimmäistä kertaa esille ajatus rauhasta Karjalan jakajana. Bureuksenkin ajoitus 

oli tosin epämääräinen, sillä hän alkoi heti seuraavaksi kuvailla 1600-luvun alun 

tapahtumia. Kuvauksesta ilmenee kuitenkin merkittävällä tavalla Karjalan maan-

tieteen tuntemus, mikä johtui Bureuksen rajakomissaarin toimesta. On ilman muuta 

selvää, että hän tiesi Käkisalmen läänin vanhan rajan Ruotsia vastaan Karjalankan-

naksella. Tämä raja Karjalankannaksella oli suurelta osin ollut Venäjän Karjalan 

rajana aina Stolbovan rauhaan saakka187, ja tämän rajan hän katsoi saaneen alkunsa 

muinoin Jurin ja Maunun rauhansopimuksessa. Voi hyvin ajatella, että Bureus oli 

jo rajakomissaarin työssään nähnyt jonkin version rauhansopimuksen tekstistä tai 

vähintäänkin ollut tietoinen sen sisällöstä. Tämän lisäksi on huomattava, että hän 

                                                        
184 Pitkäranta 2000, elektr.; Bureuksesta ks. myös Ehrensvärd 2006, 145–156. 
185 "...donec Magnus, cognomento Smek Sveciae Rex, &Georgius Novogardiae dux pactis foederibus 
eam inter se dividerunt, constitutis Imperiorum terminis in Systerbek & reliqvis versus septentrionem 
locis". Bureus 1631. [Lähteessä ei ole sivunumeroita]. 
186 Ks. esim. Lehtinen 1968, 30–33. 
187 Stolbovan rauhassa Venäjä luovutti Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin Ruotsille. Ks. esim. Vahtola 
2003, 128. 
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toimi Lapveden ja Savon tuomarina 1623–1646, joten paikallistuntemusta kaakkoi-

sen Suomen oloista on kertynyt sitäkin kautta.188 

Bureuksen teoksessa tulee myös esille moderni ja pysyvä käsite rajasta. Aiem-

milla kirjoittajilla, lähinnä Olaus Petrillä ja Johannes Messeniuksella, rajakäsite oli 

melko häilyvä ja epäselvä. Ennen uutta aikaa useimmat valtiot olivat varsin hete-

rogeenisiä alueita huokoisene rajoineen eivätkä niinkään tiiviitä sosiaalisia ja alu-

eellisia yksiköitä. 1500-luvun lopulla valtiot alkoivat säännellä tarkemmin kehi-

tystä alueellisten rajojensa sisällä. Modernissa merkityksessä valtioiden väliset ra-

jat tarkoittavat nimenomaan suvereenien valtioiden välisiä rajoja, jotka erottelevat 

toisistaan muun muassa eri verotusjärjestelmät.189 Vaikuttaa ilmeiseltä, että Bureus 

sovelsi oman aikansa käsitteistöä ja näki 1300-luvulla solmitun rauhan rajan mo-

dernein termein lineaarisena, suvereenien valtakuntien välisenä rajana Karjalassa. 

Tähän viittaa termi ”imperiorum terminis”, jonka esimerkiksi Tuomo Pekkanen (s. 

1934) on suomentanut valtakuntien rajaksi.190 Toisaalta termin ”imperium” voi 

myös kääntää ”käskyvallaksi”191, mikä viittaisi epämääräisempään rajakäsitykseen. 

Bureuksen käsityksen omaksui 1636 Strängnäsin piispa Laurentius Paulinus 

Gothus (1565–1646)192 teokseensa Historia arctoa libri tres. Laurentius tarkensi, 

että raja kulki Siestarjoelta linjana kohti pohjoista ja että länsiosa kuului Ruotsille 

ja itäosa kuului Venäjälle.193 Turun Akatemian ensimmäinen historian professori 

Michael Wexionius (vuodesta 1650 Gyldenstolpe, 1609–1670)194 sai myös vaikut-

teita Bureuksen aloittamasta traditiosta. Wexioniuksen merkittävin teos oli 1650 

julkaistu historiallis-maantieteellinen Epitome descriptionis Sveciae, Gothiae, Fen-

ningiae. Teoksen tarkoituksena oli toimia oppikirjana akateemiselle nuorisolle 

isänmaan oikeasta historiasta. Siinä kuvailtiin Ruotsin maakuntien kieliä, tapoja, 

hallintoa, elinkeinoja sekä muita seikkoja. Wexionius käytti myös arkistomateriaa-

lia teoksessaan.195 

                                                        
188 Lappalainen 1970, 295. 
189 Häkli 1997, 12–13; ks. myös Anderson 2013, 23–25; Vrt. esim. Popescu 2012, 29–30, 34–35. 
190 Ks. esim. Bure 1985 (1626), 65–66. 
191 Pitkäranta 2006, 460. 
192 Hänestä ks. esim. Lindroth 1975, 265. 
193 "...tandem inter Sveciae regem Magnum Smek & Georgium Ducem Novgorodiae ita conventum fuit, 
ut Termino in Systerbeck & linea inde in septentrionem progrediente constituto, pars occidentalis 
Sveciae, orientalis vero Russiae cederet". Gothus 1636, 95. 
194 Tommila 1989, 27–29. 
195 Tommila 1989, 28. 
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Kuten Erkki Lehtinen (1929–2015) on maininnut, oli Wexionius teoksensa li-

säysosassa ensimmäinen, joka välitti Suomessa kirjallisuuteen tietoa Suomen itä-

rajan historiallisista vaiheista.196 Wexioniuksen mukaan ruotsalaiset olivat usein 

hallinneet suurta osaa Venäjästä. Kun ruotsalaiset olivat alistaneet Suomen, siis 

Varsinais-Suomen ja Hämeen, venäläiset olivat naapurin vallan kasvua peläten val-

lanneet suuren osan Karjalaa ja halusivat rajan kulkevan Kymijoella. Maunun ja 

Jurin aikana raja oli kuitenkin asetettu Siestarjoelle rauhansopimuksella. Wexionius 

ei kuitenkaan sisällyttänyt rauhansopimusta teokseensa tiiviyteen vedoten.197 

Wexionius viittasi tässä suoraan siihen, että hänellä on hallussaan jokin rauhanso-

pimuksen versio. On syytä olettaa, että tämä on ollut peräisin Ruotsin valtionarkis-

tosta, joka perustettiin 1618.198 Andreas Bureuksen johdolla olikin syntynyt uusi 

ajattelukollektiivi, joka korosti rauhansopimuksen luonnetta Karjalan jakajana. 

1600-luvulla historianharrastus institutionalisoitui Ruotsissa ja historia liitet-

tiin suurvallan poliittisiin tarpeisiin. Valtionarkiston perustamisen lisäksi perustet-

tiin 1618 valtakunnanhistoriografin virka, joskin tämä tuli kiinteäksi vasta 1644. 

Saksasta hankittiin Ruotsiin ammattihistorioitsijoita kotimaisten historioitsijoiden 

tueksi.199 

Eräs tällainen henkilö oli Johannes Loccenius (1598–1677).200 Loccenius viit-

tasi lyhyesti vanhaan Jurin ja Maunun rauhansopimukseen teoksessaan Rerum Sve-

cicarum Historia vuodelta 1654 ja esitti sopimuksen eräänlaisena hybridimallina 

vanhempien kirjoittajien teksteistä. Kuten monet aiemmat kirjoittajat, Loccenius 

asetti rauhansopimuksen ajallisesti Maunu Eerikinpojan epäonnistuneeseen risti-

retkeen. Hänen mukaansa venäläiset painostivat rauhanneuvotteluissa palautta-

maan osan Karjalaa itselleen. Viimein sovittiin rauhasta Maunun ja Jurin välillä 

siten, että he jakaisivat Karjalan keskenään, ja rajat asetettiin siitä lähimpiin poh-

joisempana oleviin paikkakuntiin.201 Ajoitus ja viittaukset venäläisten haluamasta 

Karjalan osasta olivat tässä viime kädessä samoja kuin Messeniuksella ja Olaus 

                                                        
196 Lehtinen 1968, 127. 
197 Wexionius 1650. Teoksen Animadversiones & supplementa -osassa ei ole sivunumeroita, mutta viit-
taamani teksti on sen kahdella ensimmäisellä sivulla. 
198 Perustamisesta ks. esim. Lindroth 1975, 338–339; Tommila 1989, 26. 
199 Lindroth 1975, 339–344; Tommila 1989, 26–27; vrt. myös Eliaeson 2009, 128–129. Eliaeson syyttää 
tässä Kustaa Vaasaa, joka oli hajottanut katolilaisten dominoiman korkeamman sivistyksen Ruotsissa. 
200 Hänestä ks. esim. Lindroth 1975, 305–308. 
201 Loccenius 1654, 70. 
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Petrillä, kun taas käsitys Karjalan jaosta perustui viime kädessä Bureuksen näke-

myksiin.202 Locceniuksen käsityksestä heijastui tyypillisen hämärä näkemys valta-

kunnan itäosien maantieteestä. Hän lisäsi väitteen luovutetusta Karjalan osasta van-

hemman tradition perusteella todennäköisesti tietämättä ollenkaan, mistä oli kyse. 

Loccenius edusti myös keskiaikaista negatiivista traditiota Maunu Eerikinpo-

jasta.203 

Vuonna 1677 Ruotsin valtakunnanhistoriografin virkaan astui Locceniuksen 

tavoin saksalaissyntyinen Samuel Pufendorf (1632–1694), joka tunnettiin myös oi-

keushistorioitsijana. Pufendorf edelsi aikaansa kirjoittamalla muillakin kielillä kuin 

latinalla saavuttaakseen laajemman lukijakunnan.204 Saksankielisenä tai myöhem-

min englanninkielisenäkään teksti ei pystynyt peittämään sitä, että Pufendorf kuu-

lui Olaus Petrin ja Johannes Messeniuksen aloittamaan traditioon Jurin ja Maunun 

keskiaikaisesta rauhansopimuksesta. Teoksessaan Continuirte Einleitung zu der 

Historie der vornehmsten Reiche und Staaten von Europa205 Pufendorf totesi, että 

venäläiset olisivat hävittäneet Suomen aluetta, jollei Maunu Eerikinpoika olisi luo-

vuttanut heille osan Karjalaa, jonka ruotsalaiset kuitenkin valtasivat takaisin jäl-

keenpäin. Venäläiset olivat kuitenkin pitkään vedonneet Maunun aikana tehtyyn 

sopimukseen.206 Pufendorf ei sentään väittänyt, että venäläiset vetoaisivat sopi-

mukseen vielä tänäänkin, toisin kuin Messenius. Pufendorf jatkoi Maunu Eerikin-

poikaan yleisellä tasolla kohdistuvaa kritiikkiä toteamalla muun muassa, että koko 

sotaretki oli tarpeeton ja se tehtiin vain siitä syystä, että nähtäisiin, miten mahtava 

kuningas omasta mielestään oli.207 

John Lind on lyhyesti maininnut käsitellessään Pähkinäsaaren rauhaa venäläi-

sessä historiankirjoituksessa, että Pufendorfin voi olettaa käyttäneen Pähkinäsaaren 

                                                        
202 Vrt. esim. Bureuksen "constitutis Imperiorum terminis in Systerbek & reliqvis versum septentrionem 
locis" ja Locceniuksen "positis limitibus in Systerbekio & proximis versus boream istic locis". 
203 Loccenius 1654, 70. Loccenius kuvaili tässä esimerkiksi kuninkaan väitettyä homoseksuaalista käy-
töstä, jonka seurauksena musta surma, "rikosten kostajatar" (scelerum ultrix), oli iskenyt Ruotsiin! 
204 Lindroth 1975, 340–342; Eliaeson 2009, 127–132. 
205 Ensimmäistä kertaa julkaistu 1682. 
206 "..wäre auch ganz Finnland verwüstet worden, wo ihnen nicht König Magnus ein Stück von Karelen 
abgestanden hätte, welches aber die Schweden nachmals wieder eingenommen, doch so, daß die Russen 
lange Zeit auf den Vertrag, mit König Magno gemacht, gedrungen. Pufendorf 1735 (1686), 119. Käyt-
tämäni painos on vuodelta 1735, mutta teoksessaan Innledning till Swänska historien Pufendorf kuvai-
lee tapahtumia täysin samalla tavalla. Pufendorf 1688, 127. 
Vertaa myös eräässä englanninkielisessä teoksessa: "...After he had Ruled twelve Years in Peace, he 
undertook an Expedition against the Russians, which succeeded very ill, he being obliged to buy Peace 
by the surrender with a part of Carelia. Pufendorf 1719, 480. 
207 Pufendorf 1735 (1686), 118–120. Pufendorf tosin jätti muun muassa Birgitan "ilmestysten" kuvailun 
pois. 



66 

väärennetyn rauhansopimuksen jotakin versiota, jossa mainitaan Maunun luovut-

taneen kolme karjalaista kihlakuntaa.208 Tämän ei kuitenkaan tarvitse pitää paik-

kansa. Pufendorf tukeutui selvästi Messeniuksen teokseen, joka tosin painettiin 

vasta 1700–1705209, mutta hän oli perehtynyt Scondian käsikirjoitukseen, erityi-

sesti sen kahdenteentoista osaan, jossa rauhansopimusta kuvailtiin hyvin saman-

kaltaisella tavalla.210 Messenius puolestaan tukeutui lähinnä Olaus Petrin teokseen. 

Sopimuksen tekstin sisällön tarkempi käsittely kuului 1700-luvun historiantut-

kimukseen, jota on syytä tarkastella seuraavaksi. 

1.3 1700-luvun alun tulkinnat ja epämääräinen 

rauhansopimusteksti 

Erikoinen sivujuonne ruotsalaisen historiankirjoituksen historiassa alkoi Ruotsin 

suurvalta-aseman käytännössä lopettaneen Poltavan taistelun jälkimainingeissa 

vuonna 1709. Venäläisten sotavangeiksi joutuneiden ruotsalaisten joukossa oli eräs 

upseeri, Peter Schönström (1682–1746), joka vietti vuoteen 1722 kestäneen sota-

vankeusaikansa Solikamskin kaupungissa. Siellä Schönström käytti aikansa perus-

teelliseen venäläisten ja tataarilaisten historiallisten lähteiden läpikäyntiin. Ruotsiin 

palattuaan hän erosi armeijasta 1726 ja kirjoitti 1741 valmistuneen historiateoksen 

En kort anledning till svenska historiens förbättrande, joka tosin julkaistiin vasta 

1816.211 Tämä teos ansaitsee yleiselläkin tasolla tarkempaa oppihistoriallista ana-

lyysiä. 

Schönströmin teoksen historiallinen käsittely ulottui varhaisimmista ajoista 

Maunu Eerikinpojan valtakaudelle asti. Schönström lienee ollut ensimmäinen ruot-

salainen, joka yritti sovittaa venäläisiä kronikkatietoja ruotsalaiseen historiankir-

joitukseen. Teoksen loppupuolella hän käsitteli Suomen ristiretkiaikaa, josta hä-

nellä oli omaperäinen, mutta varsin sekava käsitys. Schönströmin tavoitteena oli 

ilmeisesti korostaa Ruotsin mahtavaa muinaisuutta. Tämä niin sanottu gööttiläinen 

suuntaus olikin olennainen osa ruotsalaista historiankirjoitusta erityisesti suurval-

takaudella 1600-luvulla.212 Schönströmin sitoutumista gööttiläiseen suuntaukseen 

korostaa esimerkiksi se, että hän piti uskottavina Olof Rudbeck vanhemman (1630–

                                                        
208 Lind 1991a, 252. 
209 Schück 2009a, 102. 
210 Teoksessaan Innleding till Swänske historien Pufendorf viittaa päässeensä käsiksi Scondian käsikir-
joitukseen. Pufendorf 1686, 5. 
211 Hofberg 1876, 259–260; Krook 1949, 607. 
212 Gööttiläisestä suuntauksesta ks. esim. Urpilainen 1993, 33–40 ja Lindberg 2012, 13–15. 
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1702) todisteluja siitä, että muinainen Ruotsi on edustanut Platonin kuvailemaa At-

lantista.213 Lisäksi Schönströmin käsityksistä on luettavissa henkilökohtaista kat-

keruutta Venäjää kohtaan, mikä ilmeni juuri Suomen ristiretkiajan tulkinnassa. 

Schönströmin mukaan muun muassa Karjala ja Inkerinmaa olivat kuuluneet 

varjagihallitsija Rurikin ajoista ruotsalaisten kuninkaiden hallitsemaan alueeseen. 

Suomea puolestaan ei liitetty Ruotsiin Eerik Pyhän (k. 1160) ristiretken aikana, 

vaan se oli aina kuulunut Ruotsiin. Viipurin kaupunkikin oli ollut olemassa kauan 

ennen Tyrgils Knuutinpojan (k. 1306) retkeä. Vasta Aleksanteri Nevskin (1221–

1263) aikana 1200-luvun puolivälissä novgorodilaiset alkoivat ahdistella Karja-

laa.214 

Vankeusaikoinaan Schönström oli saanut käsiinsä venäläisistä kronikoista 

edellä mainitun "Maunu Eerikinpojan testamentin", jossa Maunu muka arvosteli 

ankarasti ruotsalaisten toimia venäläisiä vastaan. Schönström totesi, etteivät testa-

mentin tiedot ruotsalaisten hyökkäävästä politiikasta venäläisiä vastaan tai testa-

mentin aikajana yleensäkään pidä paikkansa. 1300-luvun alkupuolella Birger Mau-

nunpojan kuninkuuden lopulla ja Maunu Eerikinpojan kuninkuuden alkuaikoina 

Ruotsin ja Venäjän välillä vallitsi rauha ja ruotsalaiset olivat Nevajoen herroja. 

Schönström todisteli, että pikemminkin venäläiset olivat rikkoneet rauhantilan 

hyökkäämällä 1318 Turkuun ja myöhemmin Karjalaan. Hänen mukaansa Maunun 

epäonnistunut ristiretki 1340-luvulla oli ollut vain vastaus näihin venäläisten hyök-

käyksiin.215 Ristiretken jälkeen oli solmittu rauhansopimus. Schönström totesi, että 

tämän nolon sopimuksen kautta raja oli asetettu Siestarjoelle Ruotsin perinteisen 

rajan sijaan, joka oli Nevajoen eteläpuolella Inkerinmaalla.216 Näin Schönströmin 

käsitys rauhansopimuksen luonteesta häpeärauhana oli vielä aiempaa koroste-

tumpi. Se sentään oli vastuussa Ruotsin muinaisen suuruuden lopettamisesta 

idässä. 

On tietenkin selvää, että tällainen historiallinen todistelu oli erittäin valikoivaa 

ja tarkoitushakuista. Schönström käytännössä jätti huomiotta Eerikinkronikasta 

lähtien kaiken sellaisen todistusaineiston, joka osoitti ruotsalaisten hyökkäystä Ve-

näjän suunnalle. On tosin korostettava, etteivät edes gööttiläisen suuntauksen his-

toriankirjoittajat, kuten Messenius, edustaneet tällä tavalla ruotsalaisia imartelevaa 

                                                        
213 Schönström 1816 (1741), 1–2. 
214 Schönström 1816 (1741), 93–94, 98–99, 103–104. 
215 Schönström 1816 (1741), 111–116. 
216 Schönström 1816 (1741), 120. 
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varhaishistoriallista käsitystä. Heillä näkemys Suomen ristiretkiajasta perustui nä-

kemykseen Suomen vähittäin etenevästä valloituksesta.217 

Pähkinäsaari-kysymyksen kannalta mielenkiintoisinta antia teoksessa oli kui-

tenkin Schönströmin esiintuoma Pähkinäsaaren väärennetyn rauhansopimuksen 

ruotsinkielinen tekstiversio. Schönström ei ottanut kantaa siihen, oliko sopimuksen 

versio oikea vai väärä, mutta totesi tyylin olevan liian uuden ollakseen peräisin 

1300-luvulta.218 

Schönströmin julkaisema versio sopimuksen tekstistä on varsin erikoinen. Sen 

merkittävin piirre on maininta, jonka mukaan Maunu antoi Savon, Jääsken ja Äy-

räpään kihlakunnat Novgorodille: 

Gaf ock förenämde Kon. Magnus åt [!] Jurge med alla dem af Nogården voro, 

till en sann kärlighet, tre gisslalag, som äro Savolax, Jälkis och Euräpä, Ca-

relisk gisslalag.219 

Tässä on kyseessä jäljennöksen tekijän virhe, jossa latinankielisen rauhansopimuk-

sen suuriruhtinasta tarkoittavan termin ”Rex Magnus” ruotsinkielisen käännök-

sen ”Konung Magnus” väärennetyssä rauhansopimuksessa on katsottu virheelli-

sesti viittaavan Maunu Eerikinpoikaan, ei Novgorodin ruhtinaaseen Juriin, ja ole-

tettu Maunun luovuttaneen Jurille kyseiset karjalaiset kihlakunnat.220 

Schönström ei kertonut, mistä oli saanut tekstin, mutta muutamia huomioita 

sen mahdollisesta alkuperästä voi esittää. Tekstistä voi päätellä selkeästi, että tämä 

versio on niin sanotun väärennetyn ruotsalaisen Pähkinäsaaren rauhansopimuksen 

jokin myöhäissyntyinen ja erittäin heikkotasoinen jäljennös. Teksti tuskin edustaa 

vanhimpia 1500-luvun versioita, sillä Schönströmin versiossa mainitaan tarkempi 

rajalinjan kulku ennen Kellontaipaletta.221 Tarkempi rajaluettelo on ensimmäisen 

kerran väärennetyn sopimustekstin ruotsalaisessa versiossa, niin sanotussa Kan-

kaisten käsikirjoituksessa, joka on peräisin 1540-luvulta. Myöhemmin syntyneissä 

latinankielisissä ja ruotsinkielissä versioissa on myös tämä tarkempi rajaluettelo.222 

Myöhemmin 1770-luvulla Sven Lagerbring (vuoteen 1769 asti Bring, 1707–

1787), jonka näkemyksiä käsittelen tuonnempana, kertoi Swea Rikes Historia -te-

                                                        
217 Esim. Messeniuksen näkemyksistä ks. Lehtinen 1968, 75–97. 
218 Schönström 1816 (1741), 116–120. 
219 Schönström 1816 (1741), 117. 
220 Vrt. Rydberg 1883, 176–177. 
221 Muun muassa Somerontaival mainitaan Schönströmin tekstissä. Vrt. Schönström 1816 (1741), 118. 
222 Hildebrand 1850, 618–622; Rydberg 1877, 451–457. 
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oksessaan löytäneensä Schönströmin julkaiseman rauhansopimustekstin Antikvi-

teettiarkistosta.223 Antikviteettikollegio perustettiin Kaarle XI:n (1655–1697) hol-

hoojahallituksen aikana vuonna 1666. Sen tehtävänä oli inventoida, julkaista ja ku-

vailla ruotsalaisia muinaismuistoja, joihin kuuluivat muun muassa käsikirjoitukset. 

Vuonna 1693 kollegio muutettiin Antikviteettiarkistoksi. Arkistoon oli kertynyt sen 

olemassaolon aikana paljon keskiaikaista käsikirjoitusmateriaalia.224 1700-luvun 

alkupuolella materiaaliin ei tosin ollut helppo päästä käsiksi muun muassa sen 

vuoksi, että kokoelmia pidettiin lähestulkoon pyhinä ja niiden käyttämiseen tarvit-

tiin erillinen lupa. Aineistosta voitiin tosin pyytää jäljennöksiä.225 Voikin varovai-

sesti olettaa, että Schönström on saanut julkaisemansa rauhansopimustekstin juuri 

Antikviteettiarkistosta. Tämä on mitä ilmeisimmin tapahtunut hänen palattuaan 

Ruotsiin sotavankeudesta. Johtopäätöstä tukee myös se, ettei muun muassa Hilde-

brandin käsittelemässä Valtionarkiston materiaalissa ole mitään sellaista käsikirjoi-

tusta, jossa mainitaan Maunun antaneen kihlakunnat Jurille.226 

Oli Schöntrömin käyttämän lähdetekstin alkuperä mikä tahansa, kuvastaa sen 

käyttö mielenkiintoisella tavalla 1700-luvun ruotsalaisen historiankirjoituksen pai-

notuksia. Jo 1600-luvun jälkipuolella alkoi ”tieteellinen” historiallinen lähdetutki-

mus. Lähdemateriaalia kerättiin 1700-luvulla paljon muun muassa luetteloimis- ja 

julkaisutarkoituksissa.227 Schönströmin käyttämällä rauhansopimuksen tekstiversi-

olla tuli olemaan oma vaikutuksensa ruotsalaisen historiankirjoituksen varhaisiin 

näkemyksiin Pähkinäsaaren rauhasta. 

Ruotsissa oli jo 1600-luvulla esiintynyt kritiikkiä gööttiläistä historiansuun-

tausta kohtaan. Vasta Ruotsin suurvalta-aseman romahtaminen ja valtiovallan hol-

houksen väheneminen loivat edellytykset kriittisen suuntauksen etenemiselle. Suu-

ren lukijapiirin tietoisuuteen tämän suuntauksen toi Olof Dalin (vuodesta 1751 von 

Dalin, 1708–1763), joka oli niittänyt 1730-luvulla mainetta kaunokirjallisella tuo-

tannollaan. Dalin halusi muokata koko Ruotsin historian uudelleen. Hän yritti 

useista edeltäjistään poiketen tukeutua alkuperäislähteisiin.228 Dalin oli edelläkä-

vijä muun muassa tarkkojen lähdeviittausten käytön vuoksi, vaikka hänen viittaa-

mansa asiakirjat eivät aina olleetkaan alkuperäisiä, vaan peräisin toisten historioit-

sijoiden teoksista.229 

                                                        
223 Lagerbring 1776, 399. 
224 Lindroth 1975, 324–329. 
225 Eriksson 1973, 109, 119–120. 
226 Vrt. Hildebrandin luettelmat väärennetyn sopimustekstin versiot. Hildebrand 1850, 614–623. 
227 Historiantutkimuksen kehityksestä ks. Lindroth 1978, 611–613, 616–642. 
228 Lindroth 1978, 662–665; Urpilainen 1993, 44–45.  
229 Carlsson 2009, 157–158; Lindberg 2012, 30–31. 
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Valistusajalla laadittiin laajoja valtakunnanhistorioita. Dalinin pääteokseksi 

tuli laaja ruotsinkielinen valtakunnanhistoria, Svea rikes historia (1747–62), jonka 

kirjoittamiseen Dalin oli saanut vuonna 1743 toimeksiannon Ruotsin valtiopäivien 

säätyjen salaiselta valiokunnalta.230 Valtakunnanhistoriaa on yleisesti kiitelty poik-

keuksellisen elegantista ruotsinkielisestä proosasta.231 

Kuten erityisesti Nils Eriksson on todennut, edusti Dalin Svea rikes historiassa 

yhä keskiajalta peräisin olevaa vihamielistä Maunu Eerikinpojan ajan kuvausta.232 

Dalin integroi Schönströmin julkaiseman rauhansopimustekstin suoraan vanhaan 

kuvaan Maunu-kuninkaan epäonnistuneesta ristiretkestä. Edellä on kuvailtu, 

kuinka on ollut mahdollista, että virheelliset käsitykset rauhansopimustekstin sisäl-

löstä ovat saattaneet vaikuttaa ruotsalaisten historiankirjoittajien varhaisiin käsityk-

siin. Dalinin kohdalla tästä ei ole minkäänlaista epäilystä. Hän mainitsi Savon, 

Jääsken ja Äyräpään luovutetun ja rajan asetetun Siestarjoelle. Näin ruotsalaiset 

olivat menettäneet ensimmäisen kerran Nevan ja Laatokan herruuden, joka heillä 

oli ollut muinaisuudesta lähtien.233 Tässä ilmenee varsin hyvin, miten suuri epätie-

toisuus vallitsi Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 luovutetun eteläisen Karja-

lan maantieteestä. Mikäli Dalinilla olisi ollut tarkempaa tietoa alueen maantie-

teestä, olisi hän tajunnut, että kyseisten karjalaisten kihlakuntien luovutus venäläi-

sille oli maantieteellisesti mahdotonta, mikäli Siestarjoki asetettiin rajaksi kahden 

valtakunnan välillä. 

Dalin käsitteli myös Maunu Eerikinpojan "testamenttia", jonka lähdearvoon 

hän ei uskonut sen enempää kuin Schönström. Dalin katsoi, että joku kreikkalais-

katolilainen munkki oli sepittänyt sen Maunun nimissä ja että siinä kuvaillut yksi-

tyiskohdat olivat epäluotettavia.234 Mielenkiintoista kuitenkin on, että tässä "testa-

mentissa" kuvaillaan myös Pähkinäsaaren rauhansopimuksen solmimista. Ajalli-

sesti sopimus on sijoitettu – tässäkin ilmeisen virheellisesti – 40 vuoden päähän 

siitä, kun Tyrgils Knuutinpoika perusti Maankruunun linnoituksen Nevalle.235 

Schönström ja Dalin olettivat ”testamentin” ajalliset tiedot virheellisiksi, eikä 

Schönström ilmeisesti ollut edes tietoinen Novgorodin kronikan kohdasta, jossa 

rauhansopimus ajoitetaan vuoteen 1323. Toinen mahdollisuus on, että Schönström 

                                                        
230 Tommila 1989, 43–44. 
231 Carlsson 2009, 157–158. 
232 Eriksson 1973, 152–156. 
233 Dalin 1750, 492–493. Käsitys Nevan herruuden menettämisestä palautuu Schönströmiin. 
234 Dalin 1750, 492–494. 
235 Ks. esim. tekstin tanskalaista käännöstä. Lind 1991g, 124. 
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yksinkertaisesti jätti tämän kronikkatiedon huomiotta käsitykseensä sopimatto-

mana. Näin menetettiin ensimmäinen konkreettinen mahdollisuus Pähkinäsaaren 

rauhan oikeaan ajoittamiseen ruotsalaisessa historiankirjoituksessa. 

Dalinilta ei puuttunut kriitikoita 1700-luvun puolivälin historiankirjoituksessa. 

Yksi näistä henkilöistä oli Anders Botin (vuodesta 1767 af Botin, 1724–1790), joka 

toimi virkamiehenä muun muassa Valtionarkistossa ja asessorina Antikviteettiar-

kistossa. Botin kritisoi Dalinia yleisellä tasolla muun muassa siitä, että tämä oli 

tukeutunut uudempiin kirjoittajiin.236 Botinin näkemys Maunu Eerikinpojasta oli 

vanhan ruotsalaisen tradition värittämä.237 Teoksessa Utkast till Svenska folkets his-

toria Botinin näkemys Maunun ristiretken epäonnisesta lopputuloksesta, jonka yh-

teydessä ruotsalaisten oli pakko luovuttaa kolme karjalaista kihlakuntaa ja asettaa 

Siestarjoki rajaksi, on mitä ilmeisimmin omaksuttu juuri Dalinilta.238 

Tässä alaluvussa kuvaillut historoitsijat kuuluivat jo Olaus Petrin luomaan ajat-

telukollektiiviin rauhansopimuksen tulkinnassa. Tämän kollektiivin ajattelutyy-

lissä rauhansopimus yhdistettiin Maunu Eerikinpojan epäonnistuneeseen ristiret-

keen ja lähdeaineistoa tulkittiin sen mukaisesti. Vanha näkemys kuitenkin kyseen-

alaistettiin 1700-luvun jälkipuolella. 

1.4 Sven Lagerbringin ja Henrik Gabriel Porthanin systemaattinen 

kritiikki kustavilaisella ajalla 

Ruotsalaisen historiankirjoituksen katsotaan yleisesti saavuttaneen 1700-luvun 

huippunsa Lundin yliopiston historian professorin Sven Lagerbringin myötä. La-

gerbring oli alkujaan suuntautunut oikeustieteeseen ennen valitsemistaan Lundin 

yliopiston historian professoriksi vuonna 1742. Hänen erityisenä huomion kohtee-

naan oli keskiaika, ja hän keskittyi juuri keskiaikaisten ruotsalaisten asiakirjojen 

kriittiseen julkaisemiseen. Tämän vuoksi hän pystyi kuvaamaan Ruotsin keskiajan 

historiaa yksityiskohtaisemmin kuin aikaisemmat historioitsijat. Lagerbringin tar-

koituksena oli hylätä käsitykset, joilta puuttui pohja.239 Tässä merkittävässä osassa 

oli Lagerbringin lähdekriittinen periaate, jonka mukaan historioitsijan tuli tukeutua 

vanhimpiin lähteisiin, joita kuvattavista tapahtumista oli saatavilla, eli nykykäsit-

tein ilmaistuna primäärilähteisiin. Hän tosin totesi, ettei näihinkään voi aina luottaa 

                                                        
236 Eriksson 1973, 28–33. 
237 Eriksson 1973, 156–157. 
238 Botin 1761, 277–278. 
239 Eriksson 1973, 118; Lindroth 1978, 678–680, 684; Urpilainen 1993, 46; Wallette 2009, 142–149; 
Lindberg 2012, 31–32. 
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muun muassa mahdollisen tendenssin vuoksi. Lisäksi Lagerbring halusi hakea tu-

kea lähdetiedolle toisista samanaikaisista lähteistä.240 Lagerbringin tärkein teos oli 

useissa osissa julkaistu laaja valtakunnanhistoria, Swea rikes historia, ifrån de 

äldsta tider til de närwarande. Dalinin teosta Lagerbring kritisoi virheellisistä tie-

doista, Botinin teosta puolestaan liian lyhyestä pituudesta.241 

Pähkinäsaari-kysymyksen varhaisvaiheiden kannalta merkittävintä oli Lager-

bringin systemaattinen kritiikki Maunu Eerikinpojan ajan kuvasta vanhemmassa 

ruotsalaisessa historiankirjoituksessa. Yleisesti ottaen hän oli uskollinen kunin-

kaille ja vastusti aristokraatteja.242 Tämän periaatteen mukaisesti hän tarkasteli 

myös Maunu Eerikinpojan aikaa. Lagerbringin kuvaus tästä oli oikeastaan ensim-

mäinen ruotsalainen kuvaus, jossa kyseenalaistettiin toden teolla keskiajalta periy-

tynyt augustinolainen näkemys Maunu-kuninkaasta. Maunun sijaan hän tuomitsi 

kyseisen ajan ylimykset, jotka olivat viime kädessä vastuussa muun muassa Venä-

jän-retken epäonnistumisesta. Nils Eriksson on epäillyt, että nimenomaan Maunun 

ajan uudessa kuvauksessa heijastuu vuoden 1772 Kustaa III:n (1746–1792) vallan-

kaappauksen vaikutus tulkintaan.243 Sten Lindrothin mukaan Lagerbring oli kuiten-

kin ollut rojalisti jo paljon ennen tätä. Hän vihasi Ruotsin silloista valtiojärjestystä, 

jossa kuninkaan valtaa oli rajoitettu ja aristokratia oli hallitusvastuussa. Vallan-

kaappauksen jälkeen hän saattoi puhua vakaumuksestaan avoimemmin. Myös Da-

lin ja Botin vastustivat ylimystöä, mutta Lagerbring vei kritiikin pisimmälle.244 

Lagerbring käsitteli Swea rikes historian 1776 julkaistussa kolmannessa osassa 

Maunun sotaretkeä ja sen jälkeen tehtyä rauhansopimusta. Hän kritisoi Schönströ-

min ja Dalinin käyttämää sopimustekstiä, jossa mainitaan Maunun luovuttaneen 

karjalaiset kihlakunnat. Sen sijaan hän katsoi löytäneensä Valtionarkistosta rauhan-

sopimuksen alkuperäisen latinalaisen käsikirjoituksen, jossa mainitaan päinvastoin 

Jurin luovuttaneen kyseiset kihlakunnat Ruotsille.245 Lagerbringin siteeraaman 

väärennetyn sopimuksen latinankielinen versio on selvästi 1600-luvulla syntynyt 

päätellen siitä, että hän mainitsi rauhan solmitun maanantaina Neitsyt Maarian syn-

                                                        
240 Erityisesti kronologista periaatetta Lagerbringin metodisissa ohjeissa on käsitelty usein; Ks. erityi-
sesti Eriksson 1973, 36–39; Lindroth 1978, 684–685. 
241 Wallette 2009, 143. 
242 Lindberg 2012, 33. 
243 Eriksson 1973, 157–169. Vallankaappauksesta ks. esim. Vahtola 2003, 194–195. 
244 Eriksson 1973, 141–142, 157–169; Lindroth 1978, 685–686. 
245 Lagerbring 1776, 396–399. 
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tymisen jälkeen. ”Post nativitatem beatae virginis” -kohta näet mainitaan Hilde-

brandin mukaan vain 1600-luvulla syntyneissä väärennetyn rauhansopimuksen la-

tinankielisissä versioissa.246 

Nils Eriksson on pitänyt juuri tätä todisteena Lagerbringin ylivertaisesta läh-

demateriaalin hallinnasta ja kyvystä luodata syvemmälle kuin aiemmat historioit-

sijat.247 Erikssonin analyysiin voi tosin lisätä, ettei kyseinen latinalainen teksti vält-

tämättä ollut Schönströmin ruotsalaiseen versioon verrattuna vanhempi tai että 

ruotsalainen versio olisi ollut käännös latinalaisesta. Tähän viittaa se, että ruotsa-

laisessa versiossa aikamääre on esitetty poikkeavasti Lagerbringin latinalaiseen 

tekstiin verrattuna: ”Månaden [Sic, tosiasiassa Måndagen] före Wår Frus födelseaf-

ton”.248 

Joka tapauksessa Lagerbringin kritiikki kuvastaa hyvin hänen laajempaa pyr-

kimystään tukeutua vanhimpiin mahdollisiin lähteisiin. Se että todistusaineisto 

osoitti venäläisten luopuneen alueista rauhansopimuksessa, sopi myös varsin hyvin 

Lagerbringin näkemykseen, jossa Maunu Eerikinpoikaa kuvailtiin positiivisin sa-

nankääntein. On huomattava, että Lagerbringin näkemys haastoi Olaus Petrin luo-

man ajattelukollektiivin. Hänen näkemyksensä perustuikin osittain toisenlaisen, 

ylimystövastaisen ajattelukollektiivin näkemykseen. Keskeisessä roolissa oli toki 

myös uuden lähdeaineston ja lähdekritiikin tuominen analyysiin. 

Lagerbring ei pitänyt ristiretken lopputulosta kovinkaan onnellisena, mutta 

olennaista on, ettei hän sinänsä moittinut itse rauhansopimusta, vaan piti suurem-

pana valituksen aiheena retkeä varten kootun suuren armeijan menettämistä. Ruot-

salaisten mahdollisesti kokemia aluemenetyksiä hän puolestaan vähätteli.249 Tällä 

tavalla painottui Lagerbringin näkemyksissä rauhansopimuksen luonne eräänlai-

sena kompromissirauhana ja käytännössä Karjalan jakajana, mikä oli tuotu esille jo 

tietyissä 1600-luvun teoksissa. Nyt tämä näkemys sai toden teolla jalansijaa ruot-

salaisen historiankirjoituksen valtavirrassa. 

Lagerbring ei päässyt selkeään lopputulokseen rauhan solmimisajankohdasta, 

joskin hän ajoitti sen 1340- ja 1350-lukujen vaihteeseen.250 Hän epäili myös ylei-

sellä tasolla tätä ajoitusta. Hän oli nimittäin päässyt käsiksi saksalaislähtöisen Ve-

näjän historioitsijan Gerhard Friedrich Müllerin (1705–1783) keräämään kokoo-

mateokseen Sammlung Russischer Geschichte, jonka eräässä osassa on kuvattu 
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Novgorodin historiaa.251 Tämän perusteella hän huomasi, että rauhansopimuksen 

solmimisen aikoihin Novgorodin suuriruhtinaana oli ollut Simeon Ivanovits eikä 

itse sopimustekstissä mainittu Juri Danilovits, joka oli kuollut jo 1328. Lagerbring 

jätti kysymyksen avoimeksi, mutta ei käsitellyt asiaa sen tarkemmin.252 Siteeratussa 

Novgorodin historiassa ei näet mainittu mitään Pähkinäsaaren rauhansopimuk-

sesta.253 Näin menetettiin toinen mahdollisuus rauhansopimuksen tarkempaan 

ajoittamiseen ruotsalaisessa historiankirjoituksessa. 

Venäläisessä historiankirjoituksessa tilanne oli 1700-luvulla hieman toisenlai-

nen, mutta yllättäen ruotsalaisen historiankirjoituksen näkemykset vaikuttivat siel-

läkin. John Lindin mukaan vuonna 1715 kirjoitettu ja 1770 julkaistu teos Jadro 

rossijskoj istorii, "Venäjän historian ydin", edusti uudenlaista, kronikkamaisesta 

tyylistä irrotettua venäläistä historiankirjoitusta. Kirjoittajana oli Ruotsissa asuneen 

ruhtinaan A.J. Chilkovin (k. 1718) sihteerinä toiminut A.I. Mankiev (k. 1723). 

Mankievin mukaan ruhtinas Juri valtasi Karjalan Ruotsilta puolustaakseen Novgo-

rodin intressejä. Mankiev kuvaili Karjalan jakoa Laurentius Paulinus Gothuksen 

mukaan. Tosiasiassahan tässä olivat kuitenkin taustalla Bureuksen näkemykset, ku-

ten edellä huomattiin. Laurentiuksesta poiketen Mankiev kuvaili ajoittamattomiin 

tietoihin Maunu Eerikinpojan 1340-luvun lopun sotaretkestä viitaten, miten Maunu 

Eerikinpojan oli useiden tappioiden jälkeen pakko suostua rauhansopimuksessa 

Karjalan jakoon. Mankiev kuitenkin katsoi rauhansopimuksen solmitun 1320-lu-

vun alussa.254 

Joitakin vuosia Jadron julkaisemisen jälkeen ilmestyi ruhtinas M.M. Štšerba-

tovin (1733–1790) moniosainen teos Venäjän historiasta. Teoksensa kolmannessa 

osassa 1774 hän asetti ensimmäisenä rauhansopimuksen ajoituksen vuoteen 1323. 

Tällöin oli Štšerbatovin mukaan sovittu Karjalan jaosta. Tämän lisäksi hän kuiten-

kin väitti Samuel Pufendorfia seuraten, että Maunu Eerikinpojan piti luovuttaa osa 

Karjalasta Novgorodille vuosien 1348–49 sotaretken epäonnistumisen seurauk-

sena.255 

Venäläisen historiankirjoituksen näkemykset alkoivat myös levitä länsimaihin. 

1700-luvun lopulla tunnettu ranskankielinen Venäjän historia, Histoire de Russie, 

julkaistiin alun perin Pariisissa 1781. Sen oli kirjoittanut Pierre-Charles Levesque 

                                                        
251 Mülleristä vrt. Priesner 1997, elektr. 
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(1736–1812), joka oli porvarillista sukua ja ammatiltaan kaivertaja. Levesque oli 

lähtenyt Venäjän armeijan palvelukseen tunnetun ranskalaisen ensyklopedistin De-

nis Diderot'n (1713–1784) suosituksesta ja toimi erilaisissa opetustehtävissä Pieta-

rin kadettikoulussa. Levesquen Venäjän historiaa käsittelevä teos oli merkittävässä 

roolissa länsimaisen Venäjä-kuvan muodostumisessa. Levesquen pääasiallisena 

auktoriteettina Venäjän historian kysymyksissä oli ruhtinas Štšerbatov.256 

Levesquen esityksen toisessa osassa Jurin ja Maunun rauhansopimus asetettiin 

vuoteen 1323. Hän totesi, että Karjalan eteläinen osa luovutettiin Novgorodille.257 

Ruotsalaisten alueluovutukset eivät kuitenkaan vielä päättyneet tähän. Maunu Ee-

rikinpojan ristiretken epäonnistumisen myötä jouduttiin taas luovuttamaan osa Kar-

jalaa Novgorodille. Levesque on ilmeisesti seurannut tässä kohdassa Locceniusta, 

kuten teoksen toisesta painoksesta ilmenee.258 Levesquen esitys on sinänsä mielen-

kiintoinen esimerkki ruotsalaisen ja venäläisen näkemyksen alkeellisesta yhteen-

sovittamisesta. Venäläiseen historiakuvaan sopi hyvin näkemys venäläisille alueel-

lisesti edullisista rauhanehdoista. Tällaisten teosten kautta tiedot Pähkinäsaaren 

rauhansopimuksen ajoituksesta alkoivat levitä läntiseen Eurooppaan 1700-luvun 

loppupuolella. Venäläisessä historiankirjoituksessa rauhansopimuksen yksityis-

kohdat ja ajoitus aiheuttivat tosin sekaannusta vielä 1800-luvulla.259 

Turun Akatemiassa vaikutti 1700-luvun lopulla keskeisenä henkilönä moniop-

pinut Henrik Gabriel Porthan, joka vuodesta 1777 lähtien piti hallussaan kaunopu-

heisuuden professorin virkaa.260 Porthan oli kiinnostunut historiasta ja julkaisi 1792 

eräänlaisen historian metodiopin, jossa hän painotti terveen epäilyn merkitystä. 

Hän ei kuitenkaan pitänyt suotavana liian pitkälle menevää kritiikkiä. Porthan pai-

notti historian totuutta todennäköisyytenä ja tosiasioiden jakoa sisäisesti ja ulkoi-

sesti todennäköisiin tosiasioihin. Sisäinen todennäköisyys tarkoitti, ettei tutkimuk-

sen kohteena olleessa asiassa ollut ristiriitaisuuksia muun muassa ajan, paikan ja 

aikakauden tapojen osalta. Ulkoinen todennäköisyys tarkoitti puolestaan lähteen 

kirjoittajan kykyä tietää totuus ja halua kertoa se, mitä vahvistivat muun muassa 

silminnäkijät ja samanaikaiset lähteet.261 Gunnar Palander on korostanut, että Port-

hanin kritiikki erosi Lagerbringin kritiikistä, joka oli huomattavasti jyrkempi. La-

gerbring ei selvittänyt erehdysten syitä toisin kuin Porthan.262 

                                                        
256 Somov 2002, 275–277, 282, 286. 
257 "…la partie méridionale de la Carélie fut cédée à Novgorod". Levesque 1783, 134. 
258 Levesque 1783, 157–158; Levesque 1800, 215–216. 
259 Venäläisistä näkemyksistä ks. Lind 1991a, 253–265. 
260 Ks. esim. Tommila 1989, 45–46. 
261 Tommila 1989, 47; Lindberg 2012, 36–37; Ks. myös Urpilainen 2001, 234. 
262 Palander 1901, 181. 
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Porthania on kuvailtu patriootiksi, jonka kotimaan historiaan ja kansanrunou-

teen liittyneet tutkimukset olivat merkittäviä Suomen myöhempien vaiheiden kan-

nalta. Erityistä mielenkiintoa historiantutkimukseen Porthan koki tehtyään elä-

mänsä ainoan ulkomaanmatkan vuonna 1779 Göttingeniin, joka oli muun muassa 

historiantutkimuksen ja uushumanismin keskus. Hän tapasi siellä historioitsija Au-

gust Ludvig von Schlözerin (1735–1809), jonka pohjoismaista historiaa käsittelevä 

teos Allgemeine Nordische Geschichte teki häneen vaikutuksen. Myös Lagerbrin-

gin Ruotsin historia vaikutti Porthaniin. Erityisesti kysymys Skandinavian varhai-

simmista asukkaista vaikutti siihen, että Porthan kiinnostui Suomen historiasta. 

Hän halusi tehdä kokonaisesityksen Suomen historiasta ja pyrki tekemään sen Paa-

vali Juustenin piispainkronikan pohjalle. Matkalla Ruotsiin 1782 Porthan tutustui 

Turun tuomiokirkon asiakirjojen jäljennöskokoelmaan, niin sanottuun Mustaankir-

jaan. Hän päätti ottaa tästä kopion, ja kopiotyötä kesti vuoteen 1788 saakka.263 

Porthanin pääteokseksi tuli noin 1000-sivuinen Juustenin piispankronikan se-

litysteos M. Pauli Juusten, episc. quondam ab. Chronicon Episcoporum Finlan-

densium, annotationibus et sylloge monumentorum illustratum, joka ilmestyi 56 

väitöskirjana vuosina 1784–1800. Kyseessä oli eräänlainen varasto, johon Porthan 

halusi kerätä kaiken Suomeen liittyvän tiedon. Tommila on kuvannut teosta eri-

koistutkimusten sarjaksi, jota itse piispojen luettelo jäsentää. Tämän teoksen ansi-

osta Porthania nimitetään Suomen historiankirjoituksen isäksi.264 

Käsiteltävän aiheen kannalta on mielenkiintoista, että Porthan aikoi kirjoittaa 

erityistutkimuksen Pähkinäsaaren rauhasta 1790, mutta vaikea pääsy Nestorin kro-

nikan ja muiden lähteiden käännöksiin hidastutti työtä. Myös muut toimet hidas-

tuttivat häntä. Porthan ehti kuolla 1803, juuri kun oli päässyt aloittamaan kun-

nolla.265 Tämä viittaa siihen, että hän piti rauhansopimusta jollain tavalla Suomen 

historian kannalta merkittävänä. Käytännössä kuitenkin Porthan käsitteli yksityis-

kohtaisesti rauhansopimusta piispankronikan selitysteoksessa. Porthanin tunnetusti 

kattavien lähdeviitteiden avulla voi seurata hänen päättelyään yksityiskohtaisesti. 

Piispankronikassa esitettyjen pohdintojen merkitys on siinä, että niissä yhdis-

tettiin Lagerbringin kriittiset näkemykset venäläisiin lähdetietoihin ja Mustankirjan 

Suomen keskiaikaa käsittelevään lähdeaineistoon. Porthanin kiinnostus Venäjän 

historiaa kohtaan266 toimi esityksen eduksi. Hän piti perustelemattomana näke-

                                                        
263 Tommila 1989, 48, 51–52; Urpilainen 2001, 231–233. 
264 Tommila 1989, 53–55; Urpilainen 2001, 232–234. 
265 Palander 1901, 212–213. 
266 Tästä ks. esim. Tommila 1989, 51–52. 
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mystä, jonka mukaan varhaisemmat ruotsalaiset historioitsijat ovat asettaneet rau-

han myöhemmäksi. Venäläisten tietojen mukaan sopimuksessa mainittu ruhtinas 

Juri kuoli jo 1324 tai 1328, eivätkä rauhansopimuksen laatijat Porthanin mukaan 

olisi erehtyneet ruhtinaan nimestä. Lisäksi Venäjän historioitsijat, kuten Levesque, 

kertoivat rauhansopimuksen ruotsalaisten ja venäläisten välillä solmitun juuri tuol-

loin.267 Tällaisten ennakko-oletusten varassa Porthan tulkitsi rauhansopimuksen 

ajankohtaa. 

Rauhan ehdoista Porthan totesi kaikkien muinaismuistojen eli lähteiden todis-

tavan rauhassa Ruotsille luovutetun Savon, Jääsken ja Äyräpään, jotka siihen ai-

kaan muodostivat kokonaisuudessaan Ruotsin Savon ja Karjalan. Levesquen väit-

teen siitä, että Karjalan eteläinen osa olisi luovutettu Novgorodille, hän kumosi yk-

sinkertaisesti vetoamalla karttaan, jonka mukaan rauhassa määritelty Siestarjoki oli 

valtakuntien erotuksena. Porthan pystyi myös tuomaan julkaisemastaan Turun tuo-

miokirkon Mustastakirjasta todisteen, joka osoitti Karjalan ja Savon kirkkokym-

menysten maksua Ruotsille 1329. Tällä tavalla hän todisti kihlakuntien kuulumisen 

Ruotsille rauhansopimuksen jälkeen.268 Tällainen käsitys Karjalan jaosta oli esiin-

tynyt jo Lagerbringillä sekä tietyillä 1600-luvun kirjoittajilla. Porthan kuuluikin 

osittain samaan ajattelukollektiiviin kuin Lagerbring, joskin hän kehitti tämän nä-

kemyksiä edelleen. 

Porthanin metodiset periaatteet ilmenivät analyysissä voimakkaasti. Hän 

osoitti siinä vanhemman tutkimuksen virheet ja loi eräänlaisen sisäiseen todennä-

köisyyteen perustuvan kuvan rauhan solmimisesta, sen ajankohdasta ja ehdoista. 

Samanaikaisten lähteiden merkitys ja niiden luoma ristiriidaton kuva korostuivat 

Porthanin analyysissä voimakkaasti. 

Porthan julkaisi piispainkronikan selitysteoksessa käyttämänsä tärkeimmät 

lähteet yhdentoista väitöskirjan sarjana Sylloge Monumentorum, ad illustrandam 

Historicam Fennicam pertinentium vuosina 1802–1804, joskin hän ehti kuolla en-

nen työn valmistumista.269 Tässä teoksessa Porthan julkaisi ensimmäistä kertaa – 

ellei Schönströmin yritystä lasketa – Pähkinäsaaren rauhansopimuksen versioita. 

Porthan julkaisi kolme versiota, jotka erosivat hieman toisistaan. Hän arveli käsillä 

olevan latinankielisen version olevan venäjän kielestä käännetyn muun muassa 

sillä perusteella, että Jurista puhutaan ensimmäisessä persoonassa. Latinankieliset 

                                                        
267 Porthan 1799, 242–243. 
268 Porthan 1799, 244–245. 
269 Palander 1901, 191–192. 
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versiot olivat 1500-luvun lopulta ja 1600-luvun alusta olevia väärennettyjä versi-

oita. Tästä ajoituksesta Porthan oli itsekin tietoinen.270 

Syllogen lähdeviitteissä Porthan käsitteli useita rauhansopimukseen liittyviä 

seikkoja. Merkittävin näistä lienee rauhassa sovitun rajalinjan alueellinen ulottu-

vuus. Porthanin Suomen maantieteen tuntemus ilmenee tässä hyvin. Hänen eräänä 

keskeisenä tutkimusprojektinaan oli ollut Suomen maantieteellinen kokonaisku-

vaus. Hän oli myös ollut avustamassa paroni Samuel Gustaf Hermelinin (1744–

1820) toimittamaa Suomen kartastoa, joka kuului suureen Ruotsin valtakunnan kar-

toittamishankkeeseen.271 Useiden rajapaikkojen kohdalla hän joutui mainitsemaan, 

että ne ovat hänelle tuntemattomia. Porthan vaikuttaa olleen kuitenkin hyvin perillä 

rajan yleisestä suunnasta Karjalassa ja Savossa. Hän muun muassa arveli päätepis-

teen, Kellontaipaleen, olevan senaikaisen Kuopion alueella.272 Lopuksi Porthan ar-

veli, etteivät rauhantekijät olleet halunneet käydä rajaa tätä kauemmaksi Lapin asu-

mattomilla alueilla.273 Hän tuskin pystyi aavistamaan, että nimenomaan kysymys 

rajalinjan ulottuvuudesta Pohjois-Suomessa tulisi määrittämään merkittävällä ta-

valla tulevaa keskustelua rauhansopimuksesta seuraavan 200 vuoden aikana. 

Tällä tavalla Porthan loi pohjan sille käsitykselle, joka rajalinjan maantieteel-

lisestä ulottuvuudesta tulisi välittymään 1800-luvun alkupuolen suomalaiseen his-

toriankirjoitukseen. Väärennettyyn rauhansopimukseen perustuvana tuo rajalinja 

kuvasi pohjoisempana lähinnä nykyisten 2000-luvun Etelä- ja Pohjois-Savon maa-

kuntien rajaa Pohjois-Karjalaa vasten. Mitään suurta synteesiä rauhansopimuksen 

merkityksestä kotimaansa historiassa hän ei esittänyt, vaan se tulisi jäämään 1800-

luvun alun Suomen historian yleisesitysten tehtäväksi. 

Kuten Jouni Häkli (s. 1965) on huomauttanut, 1700-luvun valtiot pystyivät 

käyttämään tarkemmin karttoja ja tilastoja hallintovaltion muodostamisessa. Hal-

lintovaltiossa yhteiskunnan sisäiset ja ulkoiset rajat voitiin määritellä selkeäm-

min.274 1300-luvun rajojen luonteen tarkempi määrittely oli kuitenkin Porthanilla 

ja Lagebringilla melko epäselvää. Ilkka Liikanen on yhdistänyt puhetavan, jossa 

alueita mainitaan annetun ruotsalaisille tai venäläisille, esimoderneihin rajoihin.275 

Lagerbring ja Porthan puhuivat alueiden luovutuksesta, mutta samalla molemmat 

                                                        
270 Sylloge monumentorum, ad illustrandam historicam Fennicam pertinentium. Porthan 2005, 284–285, 
294; vrt. Hildebrand 1850, 619. 
271 Vrt. Tommila 1989, 48 ja erityisesti Urpilainen 2001, 241–243. 
272 Sylloge monumentorum, ad illustrandam historicam Fennicam pertinentium. Porthan 2005, 287–291. 
273 Sylloge monumentorum, ad illustrandam historicam Fennicam pertinentium. Porthan 2005, 291–293. 
274 Häkli 1997, 13–14. 
275 Liikanen 2011, 184. 
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puhuivat Ruotsin ja Novgorodin välisestä kuningaskuntien tai valtakuntien ra-

jasta.276 Varovaisesti voi olettaa, että kyseisillä historioitsijoilla oli melko moderni 

käsitys territoriaalivaltioiden välisestä rajasta, mutta asiaa ei käsitelty sen tarkem-

min. 

Rauhansopimus oli kokonaisuutta ajatellen ruotsalaisessa historiankirjoituk-

sessa kauan lähinnä sivuhuomautuksen asemassa. Seuraavaksi onkin syytä lähteä 

tarkastelemaan, miksi Suomen autonomisen suuriruhtinaskunnan historiankirjoi-

tuksessa 1800-luvulla tästä kauan epämääräisesti käsitetystä rauhansopimuksesta 

tehtiin historiankirjoituksen juhlallinen virstanpylväs, jonka yksityiskohdista kiis-

teltiin kauan ja suurella hartaudella. 

  

                                                        
276 Lagerbring 1776, 398–399; Porthan 1799, 241–245. 
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2 Autonomian aika Pähkinäsaaren rauhaan 
liittyvien käsitysten syntyvaiheena  

2.1 Edistys ja kansa – Pähkinäsaaren rauha Suomen historian 

virstanpylväänä 

2.1.1 Vaihtelevat arviot rauhansopimuksen merkityksestä 1800-luvun 

alun historiankirjoituksessa ja periodisoinnissa 

1700-luvun loppupuolen edistysaskeleet Pähkinäsaaren rauhansopimuksen ajoituk-

sessa merkitsivät sitä, että se asetettiin uuteen ajalliseen asiayhteyteen, Suomen ris-

tiretkiaikaiseen ruotsalaisvalloitukseen. Tästä aikakaudesta ja sen tarkoista ajalli-

sista rajoista esitettiin vaihtelevia arvioita 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun 

Suomea koskevassa historiankirjoituksessa. 

1700-luvun ruotsalaisessa historiankirjoituksessa periodisointikysymys oli 

noussut merkittävään asemaan. Vanha, jo Ericus Olain ajoista periytyvä järjestelmä 

perustui käsitykseen, jonka mukaan uusi ajanjakso maan historiassa alkaa suuren 

kirkollisen, ulkopoliittisen tai valtio-oikeudellisen muutoksen myötä. Toisen, Fa-

bian Törnerin (1666–1731) 1700-luvun alussa esiintuoman näkemyksen mukaan 

aikakausijako perustuu hallitsijasukujen muutoksiin.277 

Jo antiikin aikana Marcus Terentius Varro (116–27 eaa.) oli kehitellyt kolmi-

periodijärjestelmän, joka perustui pimeän, mytologisen ja historiallisen ajan eroon. 

1400-luvun humanistit puolestaan puhuivat halveksuvasti antiikin kulttuurin ja sen 

uudestisyntymisen välisestä ”pimeästä ajasta”, jota alettiin vähitellen kutsua kes-

kiajaksi – media aetas. 1680-luvulla historioitsija Christopher Cellarius (1638–

1707) jakoi maailmanhistorian antiikin, keskiajan ja uuden ajan historiaan. Tämä 

näkemys löi itsensä läpi 1700-luvulla, sillä valistusajattelijat, eritoten Voltaire 

(1694–1778), pitivät mielivaltaisena vallitsevaa raamatullista järjestelmää, joka pe-

rustui neljään maalliseen valtakuntaan278. Lisäksi oli näkemyksiä, joiden mukaan 

periodijaon tuli perustua pakanallisen ja kristillisen aikakauden erotukseen. 1700-

luvun alussa Ruotsissa jaettiin usein ajanjaksot pakanallisten ja kristillisten kunin-

kaiden mukaan.279 

                                                        
277 Mustelin 1957, 435–436. 
278 So. babylonialais-assyrialaiseen, persialaiseen, makedonialaiseen ja roomalaiseen. Ks. Kemiläinen 
1983, 51. 
279 Bollerup 1973–1974, 145–151. 
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Valtakunnanhistoriografi Jacob Wilde (1679–1755) sovelsi Ruotsin historiassa 

kolmiperiodijärjestelmää, jonka myötä pimeän ajan, mytologisen ajan ja historial-

lisen ajan käsitteet tulivat periodijakoon. Ajanjaksojen erottelut perustuivat lähde-

materiaalin luotettavuuteen, ja historiallinen aika jaettiin keskiaikaan ja uskonpuh-

distuksen jälkeiseen aikaan. Wilde erotti toisistaan myös yleiset muutokset ja hal-

litsijasukujen muutokset. Sittemmin Dalinin, Lagerbringin ja Botinin teosten myötä 

periodisointijärjestelmä hyväksyttiin Ruotsissa.280 Botin kuitenkin kiinnitti pe-

riodisoinnissa huomiota enemmän uskonnollisiin muutoksiin.281 

Kemisti Pehr Adrian Gadd (1727–1797) hahmotteli vuonna 1775 Suomen his-

torian aikakausijakoa. Siinä keskeisessä asemassa olivat ennen muuta kirkollisen 

tason merkittävät muutokset, suomalaisilla kun ei ollut omia kuningassukuja. Olof 

Mustelinin mukaan Gadd piti tärkeänä Suomen kansan alkuperän ja pakanuuden-

aikaisen uskonnon ja runouden kuvaamista, sitten ruotsalaisvalloituksen ja sen ai-

kaansaamien muutosten kuvaamista, minkä jälkeen tulisi kuvailla katolilaista aikaa 

ja uskonpuhdistuksen aikaa.282 Mustelinin näkemys vaikuttaa kuitenkin hieman ris-

tiriitaiselta. Hän näki, että Gaddin jaottelu poikkesi aikakauden muista jaotteluista, 

mutta näinhän oli ainoastaan kuningassukujen kuvailun puutteen osalta. Gaddin ja-

ottelu olikin nähtävästi ensimmäinen, jossa Suomen historiaa tarkasteltiin 1700-

luvulla hyväksytyn kolmiperiodijärjestelmän kannalta. 

Mikä sitten käsitettiin pakanallisen ja katolilaisen aikakauden rajaksi? Jo us-

konpuhdistaja Mikael Agricolan kuuluisassa Uuden testamentin alkupuheessa 

1500-luvun puolivälissä käsiteltiin varsinaissuomalaisten, hämäläisten ja karjalais-

ten käännyttämistä kristityiksi Eerik Pyhän, Birger Jarlin (k. 1266) ja Tyrgils Knuu-

tinpojan tekemien ristiretkien myötä. Tässä mitä ilmeisimmin asetettiin niin sanottu 

kolmas ristiretki ruotsalaisvalloituksen ajalliseksi rajaksi.283 Myös Porthanin näke-

mys ruotsalaisvalloituksen ajallisista puitteista oli samanlainen. Ruotsin kuninkaal-

liselle kirjallisuusakatemialle pitämässään puheessa 30.7.1788 Porthan totesi ruot-

salaisvalloituksen kestäneen Tyrgils Knuutinpojan retkeen asti, yhteensä noin 150 

vuotta.284 Kuten edellä on todettu, piti Porthan Pähkinäsaaren rauhansopimusta jos-

                                                        
280 Mustelin 1957, 436–438; Bollerup 1973–1974, 145–151. 
281 Mustelin 1957, 437–438. 
282 Mustelin 1957, 50–51, 438–439. 
283 Mikael Agricola, Alcupuhe sen wdhen Testamentin päle. Suomalainen Ajantieto-kokoelma, 1–2; Ku-
vauksen taustoista ks. esim. Lehtinen 1968, 48–63; Heininen 2007, 257–258. 
284 Anmärkningar rörande finska folkets läge och tilstånd vid den tiden när det först lades under svenska 
kronans vissa och varaktiga välde. Porthan 1873, 4. 
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sain mielessä tärkeänä. Ilmeisesti hän ei kuitenkaan nähnyt sitä aikakausia erotta-

vana rajana, vaan asetti ruotsalaisvalloituksen päätepisteen kolmanteen ristiret-

keen. 

Tärkeämpiä tulevien vaiheiden kannalta sen sijaan olivat Porthanin näkemyk-

set ruotsalaisvalloituksen merkityksestä Suomelle. Kuten Porthania koskevassa tut-

kimuksessa on usein korostettu285, näki hän suomalaisheimojen valloitusta edeltä-

vän yhteiskunnallisen tilan surkeana. Niillä ei ollut kirjoitustaitoa, kuninkaita, kau-

punkeja tai varsinaista sotataitoa. Tosin ne eivät enää eläneet täydellisessä barba-

rian tilassa, vaan olivat muodostaneet esimerkiksi kihlakuntia. Porthanin mukaan 

suomalaiset kuitenkin olivat rinnastettavissa puolivilleihin, joita leimasivat ajatte-

lun kovuus, luonteen hitaus ja naisten kaltoinkohtelu. Ruotsin valloittamat suoma-

laiset olivat menettäneet vapautensa, mutta eivät kokeneet mitään suurempaa tap-

piota, vaan saivat ”suuremman valaistuksen” ja täydellisemmän yhteiskuntajärjes-

tyksen edut. Lisäksi ihmiskunnalle hyödyllinen kristinusko, joka luonnostaan toimi 

barbariaa vastaan, oli suomalaisille hyödyksi.286 

Porthanin ajatukset ilmensivät tyypillistä valistusajan historiankirjoituksen ra-

tionalismia ja kehitysoptimismia, jossa ihmiskunnan odotettiin nousevan primitii-

viseltä alkuasteelta sivistykseen.287 Kustavilaisen ajan keskeisiä piirteitä olivat hy-

veitä ja hillintää korostaneet uushumanismi ja valistusrationalismi. Olennaista oli 

yhteiskunnan näkeminen järjen ja sopimusten säätelemänä. Käytännöllinen järki ja 

raakojen voimien vaikutusten estäminen olivat myös tärkeitä. Uushumanismi ei to-

sin nähnyt historian kulkua lineaarisena.288 Porthaniin eivät 1700-luvulla ajankoh-

taiset näkemykset ”jaloista villeistä” juurikaan vaikuttaneet, vaan hän näki mui-

naissuomalaiset lähinnä barbaareina.289 

Porthanin seuraajan, 1801 moraalin ja historian professorin virkaan nimitetyn 

Frans Michael Franzénin (1772–1847) suhde ruotsalaisvalloitukseen oli jo olennai-

sesti erilainen. Hän oli saanut vaikutteita varhaisen romantiikan ja Johann Gottfried 

von Herderin (1744–1803) näkemyksistä. Franzénin käsityksissä suomalaisen esi-

kristillisen kulttuurin taso oli korkea. Franzén korosti myös muinaisten suomalais-

ten kansallista omaleimaisuutta, luonnollista vapautta ja kansanrunouden korkeaa 

                                                        
285 Vrt. esim. Klinge 1982a, 73–74. 
286 Anmärkningar rörande finska folkets läge och tilstånd vid den tiden när det först lades under svenska 
kronans vissa och varaktiga välde. Porthan 1873, 4–26. 
287 Valistusajan historiakuvasta ja edistysuskosta ks. esim. Kemiläinen 1983, 49–50; Spadafora 2003, 
367–371. 
288 Klinge 1980, 14; Karkama 2001, 16–18. 
289 Klinge 1982a, 74–75; Fewster 2006, 57–62. 
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tasoa. Hän kyseenalaisti näkemyksen, jonka mukaan suomalaisista olisi tullut on-

nellisia tultuaan kristityiksi ja Ruotsin alamaisiksi.290 

Kun Suomi irrotettiin Ruotsista ja siitä muodostettiin vuosina 1808–09 erilli-

nen valtiollinen yksikkö, autonominen suuriruhtinaskunta, täsmentyi siihen saakka 

epämääräiseksi jäänyt Suomi-käsite ja historiallisten kuvausten tarve korostui. Ku-

ten esimerkiksi Matti Klinge on todennut, sai Suomi ”oikeuden” ja ”velvollisuu-

den” muodostaa omaa identiteettiään, mihin olennaisena kuului myös historia. En-

simmäiset Suomen historian yleisesitykset eivät kuitenkaan syntyneet suuriruhti-

naskunnassa.291 

Ensimmäisen varsinaisen Suomen historian yleisesityksen laati August Ludvig 

von Schlözerin oppilas Friedrich Rühs (1781–1820). Von Schlözer oli omaksunut 

Herderin ja Jean-Jaques Rousseaun vaikutuksesta käsityksen slaavilaisista kan-

soista länsieurooppalaisia kansoja ”puhtaampina”, mikä suuntasi von Schlözerin ja 

hänen oppilaansa katseet kohti Pohjoismaiden ja Venäjän historiaa. Tämän johdosta 

myös Suomen historia sai osakseen yhä suurempaa mielenkiintoa. Rühs kirjoitti 

vuonna 1809 ilmestyneen teoksen Finnland und seine Bewohner, joka syntyi erään-

laisena Ruotsin historian sivutuotteena. Teoksessaan Rühs jatkoi Porthanin aloitta-

malla linjalla ja kuvasi suomalaisten nousemista raakuudesta sivistykseen ruotsa-

laisvalloituksen myötä.292 

Rühsin teoksessa periodijako on häilyvä. Kuten Olof Mustelin toteaa, ei Rühs 

varsinaisesti noudattanut johdonmukaisia periaatteita kirjoittamissaan Ruotsin ja 

Suomen historioissa. Rühsin periodijako oli eräänlainen sekoitus hallitsijakeskeistä 

ja uskonnollisiin muutoksiin perustuvaa kuvailua. Hän kuvasi ensin suomalaisten 

muinaisuutta, sitten ruotsalaisvalloituksen aikaa ja keskiaikaa. Kustaa Vaasan 

ajasta eteenpäin kappaleet jaettiin ruotsalaishallitsijoiden mukaan.293 Varhaishisto-

rian ja keskiajan periodijaossa Rühs noudatti siis 1700-luvulla vakiintuneita peri-

aatteita. 

Vakiintuneen näkemyksen mukaisesti Rühs kyllä katsoi Ruotsin valloittaneen 

lopullisesti Suomen kolmannen ristiretken yhteydessä, mutta hän asetti ruotsalais-

valloituksen ja katolisen aikakauden rajan lähinnä Maankruunun linnoituksen pe-

rustamiseen.294 Tämä päätös ei noudattanut mitään johdonmukaista periaatetta 
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85 

ruotsalaisten hallitsijoiden muutoksista, ruotsalais-venäläisten suhteiden vaiheista 

tai edes Ruotsin vallan vakiintumisesta Suomessa. Rühsin päätöksen taustalla oli-

kin nähtävästi yksinkertaisesti asettaa aikakausien raja sopivan pyöreään vuosilu-

kuun, rakennettiinhan Maankruunun linnoitus vuonna 1300.295 

Pähkinäsaaren rauhaa Rühs kuvaili katolisen ajan alkupuolella. Hän kuvaili ra-

jaa Porthanin näkemyksen mukaan ja totesi sen tulleen määritellyksi suurella tark-

kuudella. Olennaista on kuitenkin, ettei hän antanut Pähkinäsaaren rauhalle kovin-

kaan suurta merkitystä pysyvänä rauhana. Rühsin kirjan sävy oli erittäin ruotsalais-

mielinen296, ja hänen arvionsa siitä, miksi rauha ei pitänyt, ei ollut venäläiseltä kan-

nalta kovinkaan mairitteleva. Hän nimittäin katsoi venäläisten rikkoneen rauhan 

ryöstelynhalunsa vuoksi silloin kun se heille itsellensä sopi. Maunu Eerikinpojan 

ristiretken hän puolestaan katsoi tapahtuneen tuntemattomasta syystä297, mikä joh-

topäätös oli varsin tendenssimäinen. Olennaista kuitenkin on, että Pähkinäsaaren 

rauha oli Rühsin esityksessä varsin marginaalisessa, lähes sivuhuomautuksen ase-

massa eikä suinkaan aikakausia erottavana rajana, mihin vaikutti hänen venä-

läiskriittinen historiantulkintansa sekä periodijaon häilyvyys. 

Rauhansopimus tuli kuitenkin pian ilmi korostetummassa merkityksessä venä-

läiseen traditioon nojaavassa historiankirjoituksessa. Baltiansaksalainen Aron 

Christian Lehrberg kuului Tarton yliopiston professorin Gustaf von Ewersin (1779–

1830) traditioon, jossa muun muassa kritisoitiin vakiintunutta käsitystä Venäjän 

valtakunnan synnyn skandinaavisista piirteistä.298 Tutkimuksessa Über die 

Wohnsitze der Jemen, joka ilmestyi postuumisti 1816, Lehrberg käsitteli laajasti 

Suomen varhaishistoriaa ja ristiretkiaikaa myös venäläistä lähdeaineistoa käyttäen. 

Hänen näkemyksensä mukaan karjalaiset ja hämäläiset olivat riippuvuussuhteessa 

Novgorodiin ennen ruotsalaisvalloitusta.299 

Lehrbergin kokonaisnäkemyksen mukaan Pähkinäsaaren rauha edusti pääte-

pistettä siinä pitkässä prosessissa, jossa Ruotsi oli hyökkäävää ulkopolitiikkaa to-

teuttaen valloittanut Suomen alueen Venäjältä. Pähkinäsaaressa ruotsalaiset olivat 

vihdoinkin halunneet rauhaa ensimmäisen kerran, ja novgorodilaiset suostuivat tä-

hän epäsuotuisan ulkopoliittisen tilanteen vuoksi. Lehrberg kuvaili rajaa taas Port-

hanin tutkimusten mukaan ja totesi – Rühsin näkemyksistä poiketen – venäläisten 

pyrkineen pitämään rauhan myöhemmistä ruotsalaishyökkäyksistä huolimatta. 
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Vielä 1500-luvulla vedottiin rauhansopimukseen ruotsalais-venäläisissä neuvotte-

luissa. Lehrbergin näkemys pohjautui selvästi näkemykseen Pähkinäsaaren rajasta 

pysyvänä, lineaarisena valtakuntien välisenä rajana, mistä oli ollut viitteitä jo 1600- 

ja 1700-lukujen historiankirjoituksessa. Niinpä hän kuvaili sitä tarkasti määritel-

lyksi, ruotsalaisten valtaaman Karjalan osan erottajaksi suhteessa Venäjään. 300 

Yleisesti ottaen Lehrberg kuvaili ristiretkiaikaa nimenomaan Ruotsin ja Venä-

jän keskinäisenä voimankoitoksena, kun taas varhaisempi ruotsalais-suomalainen 

historiankirjoituksen traditio oli keskittynyt kuvailemaan ruotsalaisvalloitusta ja 

Suomen historiaa lähinnä Ruotsin ja Suomen sisäisestä näkökulmasta. Kuvaavaa 

onkin, että Lehrberg lopetti laajan esityksensä Pähkinäsaaren rauhaan. Kyseessä oli 

ensimmäinen kerta, kun Pähkinäsaaren rauha oli esillä Suomen historiaa käsittele-

vässä esityksessä ajanjakson lopetuksena, joskaan kyseinen tutkimus ei luonnolli-

sesti ollut varsinainen Suomen historian yleisesitys. 

Lehrbergin näkemys vaikutti toiseen venäläisen historiankirjoituksen tradition 

hengessä kirjoittaneeseen baltiansaksalaiseen, Tanskassa konsulina toimineeseen 

Peter von Gerschau’hun (1779–1852). Hän oli toiminut Suomen sodan jälkeen 

Suomessa metsänhoitajana, mistä johtui hänen kiinnostuksensa Suomea kohtaan. 

Hän julkaisi 1821 Suomessa varsin vähän huomioidun Suomen historian yleisesi-

tyksen Versuch über die Geschichte des Grossfürstenthums Finnland.301 Gerschaun 

esityksessä perusajatuksena oli kuvata Suomen historian kehitys maantieteellisen 

aseman määräämänä ja pelinappulana Ruotsin ja Venäjän välisessä poliittisessa pe-

lissä. Lisäksi hän arvosteli laajasti Friedrich Rühsin venäläiskriittistä yleisesi-

tystä.302 Von Gerschaun esityksen periodijako noudatti näkemystä Suomesta peli-

nappulana. Niinpä hän päätti tehdä Lehrbergin tavoin Pähkinäsaaren rauhasta pe-

riodijaon erään taitekohdan.303 Lehrbergin tavoin hän esitti ruotsalaisten vallanneen 

venäläisten heikkoutta hyväksi käyttäen suurimman ja parhaimman osan Suomea 

ja novgorodilaisten hyväksyneen tämän valtauksen pakon edessä.304 

Von Gerschaun periodijako oli saanut ilmeisesti vaikutteita vanhemmasta his-

toriankirjoituksesta, sillä hänenkin esityksessään oli jako pakanalliseen aikaan ja 

ruotsalaisvalloituksen aikaan. Ulkopoliittiset näkökohdat olivat jaottelussa tärke-

ämpiä. Olennaista oli kuitenkin, että Pähkinäsaaren rauha oli ensimmäistä kertaa 
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301 Tommila 1989, 63; Klinge 2010, 65–66. 
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suuressa Suomen historian yleisesityksessä aikakausien välisenä rajana ja ruotsa-

laisvalloituksen symbolina. Keskeistä kuviossa oli ajattelukollektiivin vaikutus. 

Niinpä jo varhaisiin käsityksiin Suomen historian periodisoinnista sekoittui venä-

läisen historiankirjoituksen mukaisia näkemyksiä, joissa nähtiin venäläis-ruotsalai-

nen taistelu keskeisenä aktiivisena elementtinä. Jälkimmäinen sai aikaan myös Päh-

kinäsaaren rauhan asemaa korostaneen uuden ajattelukollektiivin Lehrbergillä ja 

von Gerschaulla. 

Huomionarvoista on myös se, että von Gerschau piti Porthanin ja valistuksen 

ajan historiankirjoituksen tapaan selvänä suomalaisten raakaa yhteiskunnallista ti-

laa ennen ruotsalaisvalloitusta. Ainoastaan ulkoapäin tulevat vaikutteet voisivat pa-

rantaa tilannetta.305 Hänen mukaansa Pähkinäsaaren jälkeisellä aikakaudella olot 

alkoivat kohentua.306 Von Gerschaun kokonaisnäkemys ruotsalaisvalloituksen jäl-

keisestä aikakaudesta oli kuitenkin varsin negatiivinen. Esimerkiksi viljelyksen 

alalla ei ollut saavutettu merkittävää edistystä huonon maaperän ja sotien vuoksi, 

eivätkä roomalaiskatolilaiset papitkaan olleet kovin kaksisia kansan opettamisessa. 

Kuitenkin von Gerschau käsitti Pähkinäsaaren rauhan jälkeisen ajan aikakautena, 

jolloin Ruotsin valta oli alkanut vakiintua Suomessa.307 Tällä tavalla hänen esityk-

sessään laskettiin jo jonkinlaista pohjaa Pähkinäsaaren rauhan käsittämiseksi erään-

laiseksi käännekohdaksi myös Suomen sisäisessä yhteiskunnallisessa historiassa. 

Pähkinäsaaren rauhan merkitys Suomen historian periodijaossa oli kuitenkin 

varhaisilla suomalaisilla historiankirjoittajilla vielä varsin vähäinen. 1810-luvulla 

Turun Akatemiaan levisi saksalaislähtöisiä kansallisromanttisia näkemyksiä, jotka 

perustuivat lähinnä Johann Gottfried von Herderin, Friedrich von Schellingin 

(1785–1854) ja Friedrich von Schlegelin (1772–1829) käsityksiin. Romantikoille 

tärkeässä osassa oli kulttuurisesti ja kielellisesti määritelty kansa, jonka oli määrä 

tulla tietoiseksi itsestään ja toteuttaa historiallista tehtäväänsä. Kansallishenki kä-

sitettiin keskeiseksi voimaksi. Romantiikan vaikutuksesta muun muassa kansanru-

nous tuli muotiaiheeksi. Turussa niin sanottu Turun romantiikka harrasti kansanru-

noutta ja suomen kieltä, ja pian huomiota alettiin kiinnittää myös Suomen histori-

aan. Romantiikan kiinnostus historiaan ja kansanrunouteen oli luonnollisesti esillä 

laajemminkin 1800-luvun alun Euroopassa.308 

Romantiikan keskeisiin henkilöihin kuului Turussa historian dosentti Reinhold 

von Becker (1788–1858), joka muokkasi Turun Akatemiassa pitämiensä luentojen 

                                                        
305 Von Gerschau 1821, 24–30, 41. 
306 Von Gerschau 1821, 134. 
307 Von Gerschau 1821, 229–230, 233–238, 252. 
308 Tommila 1989, 65–67; Mylly 2002, 102–104; Conrad & Berger 2015, 76–100. 
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pohjalta suomenkielisen Suomen historian yleisesityksen vuoden 1820 Turun 

Wiikko-Sanomiin.309 Esityksessään von Becker ei varsinaisesti jakanut aikakausia 

eri alaotsikoiden alle, mutta siinä hahmottuivat varhaisen historian periodijaon tyy-

pilliset piirteet. Hän käsitteli ensiksi suomalaisten tilaa pakanuuden aikana ja ruot-

salaisvalloitusta, jonka päätepisteeksi hän katsoi vanhaan tapaan kolmannen risti-

retken. Hän kuvasi myös roomalaiskatolilaisen uskon vakiintumista Suomessa.310 

Esityksessä ei kiinnitetty juuri huomiota Venäjän ja Ruotsin välisiin suhteisiin.311 

Kuvaavaa onkin, ettei von Becker edes maininnut Pähkinäsaaren rauhaa esitykses-

sään. 

Täysimittaisesti romantiikan aatteet ilmenivät kansalliseksi herättäjäksi nimi-

tetyn Adolf Ivar Arwidssonin käsityksissä. Hän pyrki historiankirjoituksellaan kan-

sallistunteen kohottamiseen ja sankareiden luomiseen. Romantiikan ajalle tyypilli-

sellä tavalla hän kiinnitti huomiota keskiaikaan ja kansalliskeskeiseen näkökul-

maan. Hänen näkemyksensä ajasta ennen ruotsalaisvalloitusta poikkesi vanhem-

mista käsityksistä. Varhaishistoria oli Arwidssonille sotaisan hengen ja korkeata-

soisen runouden omaavien suomalaisheimojen itsenäisyyden aikaa.312 Arwidssonin 

näkemysten erot aiempaan historiankirjoitukseen eivät välttämättä olleet niin suu-

ret. Käsittelen aihetta lähemmin Karjalaa koskevassa alaluvussa. 

Arwidssonin merkittävin teos oli 1832 ilmestynyt Lärobok i Finlands historia 

och geografi för gymnasier och skolor. Se oli ensimmäinen suomalaisen kirjoit-

tama teos, jossa Suomen historia esitettiin yhtenäisenä kokonaisuutena.313 Teokses-

saan Arwidsson joutui ottamaan kantaa Suomen historian periodisointiin. Hän tar-

kasteli Suomen heimojen muinaisuutta ja maan valloittamista, mitä seurasi katoli-

sen ja luterilaisen ajan kuvaus. Esitys perustui lähinnä poliittisiin oloihin ja Suomen 

asemaan suhteessa naapurivaltoihin.314 Arwidssonin näkemys ruotsalaisvalloituk-

sen päätepisteestä noudatti vanhaa käsitystä kolmannen ristiretken merkityk-

sestä.315 Keskeisenä taustana tälle näkemykselle oli Suomen ristiretkiajan historian 

näkeminen suhteessa Ruotsiin, ei niinkään Venäjään. Arwidsson tosin tarkasteli ris-

tiretkiajan historiaa myös suhteessa venäläisiin kronikoihin ja katsoi venäläisten 
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historiantutkijoiden linjaa lähestyen, että venäläisillä oli ollut tietynlaista vaikutus-

valtaa Suomessa ennen ruotsalaisvalloitusta.316 Von Becker ja Arwidsson kuu-

luivatkin erilaisiin ajattelukollektiiveihin ja -tyyleihin, jotka korostivat vanhemman 

mallin mukaan kolmannen ristiretken merkitystä. 

Ruotsalaisten ja venäläisten välisiä sotia Arwidsson kuvaili katolilaisen ajan 

alussa ja mainitsi Pähkinäsaaren rauhan varmistaneen ensimmäisen kerran Ruotsin 

omistukset Suomessa. Kuten Friedrich Rühs, katsoi Arwidsson, ettei rauha kestänyt 

kauan levottomuuksien jatkuessa. Hän lievensi tosin Rühsin näkemystä näiden so-

tien syistä ja katsoi sotien jatkumisen johtuneen uskonnollisesta ja poliittisesta ti-

lanteesta rajan eri puolilla. Ainoastaan venäläiset eivät olleet Arwidssonin mukaan 

syypäitä tapahtumiin.317 Ilman tällaista lievennystä kirja tuskin olisi päässyt ennak-

kosensuurista läpi.318 Arwidssonin näkemyksissä Pähkinäsaaren rauha oli melkoi-

sen marginaalisessa asemassa Suomen historiassa. Tämä näkemys levisi Lärobokin 

mukana myös varhaiseen suomalaiseen historiakulttuuriin. Rauha tuli kuitenkin 

pian nousemaan huomattavasti suurempaan asemaan. 

2.1.2 Gabriel Rein ja muut Pähkinäsaaren rauhan aseman 

vakiinnuttajat 

Näkemys Pähkinäsaaren rauhasta Suomen historian eräänä virstanpylväänä löi it-

sensä läpi 1830- ja 1840-lukujen vaihteessa. Tällaista näkemystä aiheesta edusti 

valtio-opin ja kansantalouden professori Johan Jakob Nordström (1801–1874), 

joka käsitteli ruotsalaisten lakien historiaa 1839–1840 ilmestyneessä suurteokses-

saan Bidrag till den svenska samhälls-författningens historia.319 Teoksensa alussa 

Nordström tarkasteli lyhyesti Suomen yhteiskunnallista kehitystä ruotsalaisvalloi-

tuksen ajalla. Hän piti Suomen laamannin asettamista 1324 ja Suomelle 1362 an-

nettua oikeutta osallistua Ruotsin kuninkaanvaaliin päätepisteenä Suomen yhdisty-

miselle Ruotsiin. Tämän yhdistymisen Nordström katsoi tulleen ulkoisesti turva-

tuksi Pähkinäsaaren rauhassa.320 
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Voi tietenkin kysyä, oliko tällaisessa näkökannassa lopulta mitään uutta. Aikai-

semmat kirjoittajat, kuten Arwidsson, tiesivät hyvin esimerkiksi 1324 tapahtu-

neesta laamannin asettamisesta, mutta eivät olleet yhdistäneet sitä rauhantekoon.321 

Tällaista hallinnollisiin seikkoihin liittyvää lähdeaineistoa oli julkaistu jo Porthanin 

piispankronikan selitysteoksessa.322 Nordströmin teoksessa ilmeni kuitenkin en-

simmäinen taustatekijä siinä prosessissa, jossa Pähkinäsaaren rauha nostettiin Suo-

messa merkittävään asemaan ristiretkiajan päätepisteenä: valtiokeskeisyys. 

Suomalaisessa yliopistomaailmassa oli nimittäin 1840-luvulle tultaessa nous-

sut huomattavaan asemaan saksalaisen G.W.F. Hegelin filosofia. Hegel näki valtion 

merkityksen keskeisenä. Se edusti hänelle historian kantavaa voimaa. Nordström 

oli omaksunut valtiokäsitteensä juuri Hegeliltä.323 Niinpä Nordström sitoi ristiret-

kiajan päättymisen juuri valtioiden väliseen sopimukseen toisin kuin Arwidsson, 

jonka käsityksissä valtiolla tosin oli myös oma merkityksensä.324 Näkemys ristiret-

kiajasta Pähkinäsaaren rauhaan päättyneenä Ruotsin ja Novgorodin taisteluna sopi 

hyvin myös Hegelin historianfilosofian raameihin. Tässä painottuivat esimerkiksi 

sodat maailmanhistorian eteenpäin vievinä tekijöinä.325 Näin Pähkinäsaaren rau-

hansopimuksen asema sai uuden tulkinnan hegeliläisen ajattelukollektiivin ja -tyy-

lin puitteissa. Tässä ajattelutyylin aktiivisena elementtinä oli näkemys valtion mer-

kityksestä. Voi toki ajatella, että Nordström oli saanut virikkeensä rauhan korosta-

miseen esimerkiksi von Gerschaulta, mutta hän ei viitannut tähän. 

Valtioiden välisten sopimusten korostaminen tuli esille myös toisella samaan 

aikaan kirjoittaneella Johan Fredrik Cajanilla (1815–1887), jota ei ole juurikaan 

historiografisessa tutkimuksessa käsitelty. Hän omaksui 1830-luvulla isänmaallisia 

herätteitä ja ystävystyi Elias Lönnrotin kanssa. Syksyllä 1838 Lönnrot ehdotti Ca-

janille, että tämä kääntäisi jonkin Suomen historiaa käsittelevän teoksen suomeksi. 

Cajan keskittyi teoksensa tekemiseen, ja se sai yhä itsenäisemmän luonteen. Lo-

pulta hän sai teoksen valmiiksi, ja se julkaistiin 1840 Suomen historia, koetteeksi 

kerrottu lyhykäisessä järjestyksessä -nimisenä tekijänimellä J.F. Kainonen. Ky-

seessä oli ensimmäinen suomenkielinen Suomen historian yleisesitys. Hän laati 

vielä 1846 julkaistun laajemman teoksen Suomen historia tekijänimellä J.F. Ka-

jaani. Siinä käsiteltiin pakanuuden ja katolisuuden aikaa.326 
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Teoksissa noudatettu Suomen historian periodisointi noudatti suurelta osin 

vanhaa mallia, jossa suuret historian vaiheet oli jaettu pakananuskon, katolilaisuu-

den ja luterilaisuuden aikaan. Vuoden 1846 teoksessaan Cajan perusteli pe-

riodisointiaan sillä, että uskonto näyttää parhaiten vallitsevan sivistyksen tilan. Tä-

män periodijaon sisällä olivat keskeisessä roolissa Pähkinäsaaren, Stolbovan ja Uu-

denkaupungin rauhansopimukset.327 Cajanin teoksissa ilmeni voimakkaasti ajatus 

suomalaisten etenemisestä pakanuudesta kristinuskoon. Niinpä Cajan kuvaili van-

hemmassa teoksessaan, kuinka Pähkinäsaaren rauhaan päättyneen ruotsalaisvalloi-

tuksen myötä pakanallisuus ”meni alle” ja katolilaisuus ja Ruotsin hallinto juurtui-

vat Suomeen ja muokkasivat kansan tapoja ja mielenlaatua toisenlaisiksi.328 Päh-

kinäsaaren rauha edustikin Cajanille osaltaan Suomen kristillistymistä ja ruotsa-

laistumista. Hänen näkemykseensä on ilmeisesti vaikuttanut Hegelin filosofia, mitä 

käsittelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Hegeliläisen filosofian myötä Cajan 

omaksui myös näkemyksen valtioiden välisten sopimusten merkittävyydestä Suo-

men historian kuvailussa. 

Cajanin periodijaossa ilmeni valtiokeskeisyyden ohella luonnollisesti toinen 

merkittävä taustatekijä Pähkinäsaaren rauhan nousussa periodisoinnin keskeiseen 

asemaan: Venäjä. Suomen vaiheet voitiin osaltaan yhdistää itäisen naapurin vaihei-

siin. Tämä näkökohta nousi esille myös historioitsija Gabriel Reinin (1800–1867) 

ajatuksissa. Hän lopulta vakiinnutti Pähkinäsaaren rauhan aseman Suomen histo-

rian periodisoinnissa. Niin sanotusta Vanhasta Suomesta, Jääsken pitäjästä kotoisin 

ollut Rein nimitettiin vuonna 1834 historian professoriksi. Jo ollessaan historian 

dosenttina vuodesta 1825 lähtien hän oli luennoinut Suomen historiasta.329 

Reinin asema suomalaisen historiankirjoituksen historiassa on melko hämärä 

esimerkiksi Arwidssoniin verrattuna. Hänestä ei ole varsinaisesti koskaan tehty sel-

laista tutkimusta, jossa otettaisiin huomioon hänen tutkimustensa sisältö. Tämä joh-

tunee osittain siitä, että monet hänen väitöskirjoistaan ovat latinankielisiä. Yleisesti 

ottaen kyllä tiedetään kertoa, että Rein kuului Turun ”romantikkojen piiriin nuo-

rimmaisena” ja että hänen professorinimityksensä myötä nuori kansallisromantti-

nen polvi pääsi vallankahvaan historiantutkimuksessa.330 Näkemys Reinin kuulu-

misesta Turun romantiikan piiriin ei ole tietenkään täysin väärä, mutta se näyttää 

melko ristiriitaiselta, kuten näemme tuonnempana. 

                                                        
327 Kainonen 1839–1840, I–XXXII; Kajaani 1846, III–VII. 
328 Kainonen 1839–1840, 28, 61, 88, 121–122. 
329 Reinistä yleisellä tasolla ks. Tommila 1989, 73–74. 
330 Näin esimerkiksi Mylly 2002, 107–108. 
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Reinin pitkästä tutkijanurasta vuosikymmenten varrelta on luonnollisesti jää-

nyt monenlaista lähdeainestoa. Merkittävimpiin kuuluvat hänen kuolemansa jäl-

keen 1870 julkaistut Suomen historian luennot, jotka muodostavat erittäin mielen-

kiintoisen, mutta lähdekriittiseltä kannalta myös erittäin ongelmallisen aineiston. 

Kuten luentokäsikirjoituksen julkaissut Matthias Akiander (1802–1871) on huo-

mauttanut, teki Rein ilmeisesti aina vuoteen 1860 asti muutoksia ja lisäyksiä käsi-

kirjoitukseen.331 

Eräänlaisen kiintopisteen nimenomaan Pähkinäsaaren rauhan ja Suomen his-

torian periodisoinnin suhteen tarjoaa Reinin tutkimus vuodelta 1840, De historia 

fennica per aetates distribuenda, jossa hän pohti Suomen historian aikakausien pe-

riodisointia. Hän jakoi lähinnä yhteiskunnalliselta kannalta Suomen historian kuu-

teen toisistaan poikkeavaan aikakauteen. Varhaisemman historian ja keskiajan kan-

nalta hän ei sinänsä esittänyt kovinkaan paljon uutta. Suomen historia jakautui var-

haishistorian ja keskiajan osalta vuoteen 1156 asti ulottuvaan pakanuuden aikaan, 

sitten ruotsalaisvalloituksen aikaan ja vuoteen 1523 ulottuvaan roomalaiskatolilai-

seen aikaan.332 Tällaista jaottelua oli jo esimerkiksi Arwidsson seurannut. 

Olennaista kuitenkin oli se, että Rein käsitti ruotsalaisvalloituksen ja katolisen 

ajan vaihekohdaksi nimenomaan Pähkinäsaaren rauhan. Syytä tähän muutokseen 

on etsittävä ennen muuta siitä historiantutkimuksen suuntauksesta, jota hän edusti. 

Autonomian ajan alussa useat suomalaiset historiantutkijat olivat kiinnostuneita ve-

näläisistä lähteistä. Myös Gabriel Rein käytti tutkimustyössään paljon venäläisläh-

teitä. Vuonna 1831 julkaisemassaan kronikkamaisessa Suomen historian esityk-

sessä Finlands forntid i chronologisk öfversigt hän pyrki tuomaan esille erityisen 

Suomen historian ”linjan” tarkastelemalla rinnakkain ruotsalaista ja venäläistä läh-

deaineistoa. Klinge tosin huomauttaa, että venäläinen aineisto jäi melko vähälle 

ensimmäisessä osassa, joka ulottui Kustaa Vaasan valtaannousuun.333 Silti Rein ku-

vaili tässä teoksessa ristiretkiaikaa melkoisesti Ruotsin ja Novgorodin keskinäisenä 

välienselvittelynä.334 Mielenkiintoinen on myös Reinin luennoillaan esittämä huo-

mautus, jonka mukaan 1100-luvun puolivälissä olivat alkaneet vihollisuudet Suo-

men vuoksi Ruotsin ja Venäjän välillä.335 Vasta Pähkinäsaaren rauhassa luotiin 

                                                        
331 Akiander 1870, III–IV. 
332 Rein 1840 (lähteessä ei ole sivunumeroita). 
333 Klinge 2010, 31–36, 39–42. 
334 Rein 1831a, passim; Rein 1831b, passim. 
335 Rein 1870 (1860), 95–96. 
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edellytykset Suomen rauhoittamiselle ja Ruotsin vallan vakiintumiselle pysyvän 

rajan synnyttyä.336 

Pidän todennäköisenä, että Rein luennoi jo ennen vuotta 1840 rauhan merki-

tyksestä Suomen historian vaihekohtana. Tämä on ollut sen verran olennainen 

seikka Reinin käsityksissä, että voi hyvin olettaa sen olleen esillä jo varhain. Tätä 

voisi ehkä tukea Zachris Topeliuksen päiväkirjamerkintä vuodelta 1837. Siinä To-

pelius totesi yleisesti, että Reinin luennoissa käsiteltiin usein juuri naapurimaiden 

historiaa337, joten Pähkinäsaaren rauhakin on voinut olla merkittävässä roolissa. 

Reinin käsittely muistutti tietyssä mielessä edellä mainittujen baltiansaksalais-

ten kirjoittajien näkemyksiä, joskaan rinnastusta ei saa viedä liian pitkälle. Rein 

tarkasteli ristiretkiaikaa enemmän kuin monet aikaisemmat suomalaiset kirjoittajat 

nimenomaan Ruotsin ja Novgorodin välisenä valtataisteluna, jonka valossa myös 

Suomen historian sisäinen kehitys näyttäytyi. Hänen käsityksensä myötä suomalai-

sen historiankirjoituksen linja alkoi lopullisesti irtautua aiemmasta näkemyksestä, 

joka painotti lähinnä kolmannen ristiretken perustavanlaatuista merkitystä. Reinille 

Pähkinäsaaressa solmittu rauha edusti pysyvyyttä aivan kuin Lehrbergille ja von 

Gerschaulle. Niinpä Rein korosti luennoillaan, että rauhansopimus oli pohjana 

myös tuleville rauhansopimuksille Ruotsin ja Venäjän välillä.338 

Kuten erityisesti Nordström, Rein korosti myös suomalaisen yhteiskunnan si-

säisen kehityksen näkökohtia Pähkinäsaaren rauhan jälkeen, esimerkiksi vuonna 

1324 tapahtunutta laamannin nimitystä.339 Mielenkiintoinen kysymys onkin, saiko 

Rein vaikutteita Nordströmiltä, joka kuului vuonna 1830 Helsingissä perustettuun 

niin sanottuun Lauantaiseuraan, jossa keskusteltiin kansainvälisen ja kansallisen 

kirjallisuuden aiheista. Hegeliläisyys levisi seuran välityksellä. Sen kokouksiin 

osallistui usein myös Gabriel Rein.340 

Mahdollista onkin, että kyseisten miesten välillä on ollut jonkinlaista vuoro-

vaikutusta ja he ovat voineet vaikuttaa toisiinsa. Rein on esimerkiksi voinut omak-

sua käsityksen Pähkinäsaaren rauhasta ristiretkiajan vaihekohtana Nordströmiltä, 

sillä täysin varmoja todisteita ei ole siitä, että hän olisi pitänyt vuotta 1323 vaihe-

kohtana ennen Nordströmiä. Sinänsä en kuitenkaan näe Reiniä erityisen hegeliläi-

senä. Pikemminkin hänen käsityksissään ilmenivät aiemman valistuksen ja roman-

                                                        
336 Rein 1840; Rein 1870 (1860), 153–156. 
337 Zachris Topelius 28.2.1837. Topelius 1921, 60. 
338 Rein 1870 (1860), 153. 
339 Rein 1870 (1860), 160. 
340 Manninen 1986, 126, 130; Jalava 2002, 302. 
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tiikan ajan filosofien aatteet, mitä käsittelen tarkemmin tuonnempana. Reinin he-

geliläisyys ei silti ole täysin poissuljettua, sillä hänen filosofisissa näkemyksissään 

oli ilmeisesti varsin paljon häilyvyyttä ja avoimuutta moneen suuntaan. Tämä il-

meni myös periodisointikysymyksessä. Rein ei pitänyt periodijaossaan juuri mer-

kityksellisenä Venäjän ja Ruotsin välisiä suhteita, vaikka hän olikin korostanut niitä 

Pähkinäsaaren rauhan osalta.341 Voikin olettaa, että Rein on ollut useiden ajattelu-

kollektiivien ja -tyylien yhtymäkohdassa. 

Rein korosti myös Pähkinäsaaren rauhan rajan merkitystä toisin kuin esimer-

kiksi Cajan. Hänen näkemyksensä rajan kulusta noudatti jo Porthanin esille nosta-

maa näkemystä, jonka mukaan raja noudatteli pohjoisessa Savon ja pohjoisen Kar-

jalan rajaa. Viimeaikaisissa esityksissä, kuten Maria Lähteenmäen (s. 1957) Väinö 

Voionmaata käsittelevässä teoksessa, on korostettu jotenkin poikkeavana ja ajan 

tutkimuksen pohjoisen maantieteellisen orientaation seurauksena sitä, että Rein kä-

sitti rajan kulkevan kohti Jäämerta eikä kohti Pohjanlahtea.342 Tällaisissa näkemyk-

sissä ei kuitenkaan oteta lainkaan huomioon, että käsitystä Pohjanlahdelle kulke-

vasta rajasta ei ollut Reinin professoriaikoina vielä edes olemassa, kuten tämän tut-

kimuksen tulevissa luvuissa käy ilmi. 

On varsin selvää, että Rein piti rajaa modernissa mielessä suvereenien territo-

riaalivaltioiden, yhteiskuntajärjestelmien ja uskontokuntien välisenä pysyvänä li-

neaarisena rajana. Muuten tuskin voi selittää Reinin vuoden 1840 tutkimuksessa 

esittämää näkemystä Ruotsin vallan vakiintumisesta, Suomen rauhoittumisesta ja 

roomalaiskatolilaisen uskon vakiintumisesta rajamäärittelyn jälkeen.343 Pähkinä-

saaren rauhan raja voitiin periaatteessa vanhassa porthanilaisessa merkityksessään 

yhdistää varsinkin Suomen suuriruhtinaskunnan senaikuisiin rajoihin Venäjää vas-

taan itäisintä Karjalaa lukuun ottamatta. Rein totesikin luennoillaan, että Pähkinä-

saaren rauha oli vahvistanut Ruotsin vallan suurimmassa osassa Suomea.344 

Mielenkiintoinen kysymys juuri Reinin yhteydessä onkin, käytettiinkö rajakä-

sitystä varhaisen suomalaisen identiteetin rakentamisessa. Kuten esimerkiksi Anssi 

Paasi on todennut, ”meidän” ja ”heidän” välisissä erotteluissa on alueellinen ulot-

                                                        
341 Ks. esim. Rein 1840. 
342 Lähteenmäki 2014, 35–36. 
343 ”…finibusque orientem versus determinatis, sedata est terra nostra, Sveonum dominium stabilitum, 
doctrinaeque Romano-Catholicae liber aditus paratus”. Rein 1840. 
344 Rein 1870 (1860), 153–154. 
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tuvuus. Kansallisten yksiköiden rakentamisessa voidaan käyttää fyysisiä tai sym-

bolisia rajoja.345 Rein oli Irma Sulkusen mukaan varhaisia Suomen ja suomalaisuu-

den määrittelijöitä.346 Vähintäänkin voi todeta, että näkemys 1300-luvulla synty-

neestä rajasta varhaisen suomalaisuuden ympärillä tuli esille implisiittisellä tasolla, 

joskaan Rein ei tätä itse korostanut missään vaiheessa. Spekulaatiot Suomen kan-

san synnystä Pähkinäsaaren rauhan yhteydessä tulivat kuitenkin historiankirjoituk-

sessa esille samanaikaisesti Cajanin käsityksissä, kuten seuraavassa alaluvussa käy 

ilmi. 

Sen sijaan merkityksellisiä olivat Reinin näkemykset historian kehitysproses-

sista, johon Pähkinäsaaren rauha liitettiin. Hänen näkemyksissään ilmeni aatehis-

toriallisella tasolla varsin eri-ikäisiä käsityksiä Suomen etenemisestä korkeampaan 

sivistykseen. Useiden Reiniä käsitelleiden kirjoittajien mukaan hän sai vaikutteita 

opiskeluaikoinaan Turun romantiikasta.347 

Mielenkiintoinen esimerkki hänen näkemyksistään on Suomi-aikakauskirjassa 

1842. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustamisen vuosipäivänä Rein puhui 

suomalaisen kansalliskirjallisuuden kehittämisen tarpeesta. Hänen mukaansa var-

hainen suomalainen runous todisti, etteivät pakanuuden ajan suomalaiset olleet ai-

noastaan aistillisuuden vaatimuksia palvelevalla eläimellisellä tasolla, vaan 

että ”korkeampaa valoa” aavistava ja aisti-ilmiöiden yläpuolella olevaa jumalalli-

suutta etsivä henki oli herännyt. Tällaisella kansalla oli kyky vastaanottaa korke-

ampaa eurooppalaista kulttuuria, jonka varhaisimmat vaiheet Suomessa liittyivät 

kristinuskon tuloon.348 Reinin näkemykset ilmensivät tässä Porthanista poiketen ro-

mantiikan aatteita, ja Arwidssonin tavoin hän katsoi esikristillisen suomalaisen 

kulttuurin ilmentäneen suhteellisen korkeaa tasoa.349 Reinin näkemys heijasti ro-

mantikkoihin vaikuttaneen Friedrich von Schellingin platonilaista näkemystä ih-

missielun jumalallisesta olotilasta ja siitä lankeamisesta. Tämän mukaan maallisen 

elämän päämääränä oli pääsy jumalyhteyteen, minkä vuoksi ihmisen tuli ”puhdis-

taa” itsensä aistimaailmaan liittyneistä sidonnaisuuksistaan. Vastaavanlaista filoso-

fiaa oli myös kannattanut Arwidsson.350 

                                                        
345 Paasi 1995, 13. 
346 Sulkunen 2004, 35. 
347 Näin esimerkiksi hänen poikansa Thiodolf Rein. Rein 1917, 12. 
348 Rein 1842, 27–29. 
349 Rein esimerkiksi piti Väinämöistä jumalhahmoksi myöhemmin käsitettynä heimopäällikkönä. Vrt. 
Fewster 2006, 93–94; Klinge 2010, 40–41. 
350 Von Schellingin näkemyksistä Arwidssonilla ks. Ammondt 1992, 38–39. 
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Vuonna 1825 ilmestyneen Karjalan varhaishistoriaa käsittelevän tutkimuk-

sensa ensimmäisessä osassa Rein ylisti suomalaisten nostetun ruotsalaisten kunin-

kaiden johdolla sivistykseen, kristinuskon tuntemukseen ja ”lakien vahvistamaan 

vapauteen”.351 Hänelle tämä kehityskulku edusti tärkeää vaihetta Suomen histori-

assa.352 Selkeämmin tämä näkemys ilmeni periodijakoa käsittelevässä tutkimuk-

sessa, jossa hän katsoi roomalaiskatolilaisen ajan tuhonneen vähitellen vanhan jär-

jestelmän ja rakentaneen paremman järjestelmän germaanisen kulttuurin ja kristin-

uskon pohjalle.353 Luennoillaan Rein lisäksi korosti 1100-luvulla vaikuttaneen 

piispa Henrikin (k. 1156) olleen tärkeä suomalaisten kohottamisessa raakuudesta 

sivistykseen.354 

Olipa esikristillisen suomalaisen kulttuurin taso siis kuinka korkea tahansa, piti 

Rein sitä käytännössä huonompana kuin kristinuskon mukanaan tuomaa kulttuuria. 

Hänen näkemyksensä muistuttivatkin paljon Porthanin mielipiteitä Ruotsin vallan 

tuomasta yhteiskunnallisesta järjestyksestä.355 Kuten 1800-luvun alun Suomen suu-

riruhtinaskunnan aatehistoriaa käsiteltäessä on tähdennetty, säilyi Suomen oloissa 

pitkälti uushumanismi ja valistusajattelu, ”Porthanin henki”, ja von Schellingin nä-

kemyksiä korkeintaan soviteltiin aiempaan kuvioon.356 Turun romantiikan ristirii-

tainen luonne tulee tässä hyvin esille. Pertti Karkama on korostanut, että Arwidsson 

katsoi vieraiden vaikutteiden turmelevan kansan.357 Tosiasiassa kuitenkin jopa Ar-

widsson toi esille ruotsalaisvalloituksen positiivisia vaikutuksia.358 Tällä tavalla tu-

lee käsittää Reinin näkemys Suomen historian kehityksestä. Hänen voimakkaan 

kristillispohjaisessa näkemyksessään yhdistyivät lopulta schellingiläinen ”korke-

amman jumaluuden” etsiminen ja Porthanin valistusrationalistinen usko yhteiskun-

nan edistymiseen melko raa’asta alkutilasta korkeampaan sivistykseen. Toisaalta 

uusin tutkimus on korostanut, ettei romantiikan historianfilosofia yleisestikään ol-

lut niin menneisyyttä ihannoiva kuin ennen on arveltu.359 

Tällaisen näkemyksen pohjalta Pähkinäsaaren rauha sai suuren merkityksen 

Reinin käsityksissä. Reinin käsikirjoituksessa Pähkinäsaaren rauha saikin edustaa 

                                                        
351 ”…ad statum civilem, ad fidei Christianae cognitionem, ad libertatem legibus munitam…”. Rein 
1825–1830, 5–6. 
352 Rein 1825–1830, 5–6. 
353 Rein 1840. 
354 Rein 1870 (1860), 92. 
355 Anmärkningar rörande finska folkets läge och tilstånd vid den tiden när det först lades under svenska 
kronans vissa och varaktiga välde. Porthan 1873, 25–27. 
356 Klinge 1980, 14–15, 20–21; Karkama 2001, 48. 
357 Karkama 2001, 51–52. 
358 Arwidsson 1832, 54–55. 
359 Uudemmasta tutkimuksesta vrt. esim. Nivala 2015, 178–184, 186–187, 193–205. 
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eli symboloida jotain laajempaa kuin itse rauhaa, ja hän kuvaili sen yhteydessä suo-

malaisten ruotsalaistumista ja siirtymistä sivistyneemmän kulttuurin piiriin.360 

Tällä tavalla on myös ymmärrettävissä, että rauha sai suuren symbolisen arvon. 

Siinä ei ollut koskaan kyse ainoastaan valtioiden välisestä sopimuksesta, vaan pe-

riodisoinnin kulmakivenä se sai aina edustaa jotain laajempaa ilmiötä. Luentokäsi-

kirjoituksessaan Rein esitti varsin laveasanaisen ylistyslaulun Pähkinäsaaren rau-

han ja ruotsalaisvalloituksen päättymisen yhteydessä: 

Onnettomuudet, jotka tuolloin koettelivat maatamme, on unohdettu; vuodatetut 

kyyneleet ovat kauan sitten kuivuneet, huokaisut ovat hiljenneet; he, jotka kär-

sivät, saivat levon maan äidillisessä sylissä [...] Sanalla sanoen, kärsimykset, 

jotka tuolloin koettelivat maatamme ja kansaamme, on hävitetty ja hyvitetty, 

mutta hyvyys, eli leviävä kristinuskon valo on säilynyt ja uhmannut aikojen 

muutoksia [...] Nyt oli vihdoinkin koittanut kiivaiden myrskyjen jälkeen ja ve-

ren virrattua vuosisatoja valtoimenaan Pähkinäsaaren rauhan kautta kauan 

odotettu rauhan aika. Syystä alkaakin vuodesta 1323 uusi ajanjakso Suomen 

historiassa.361 

Pähkinäsaaren rauhan merkitystä Suomen historiassa määrittelikin edistystä pai-

nottanut ajattelukollektiivi. Juhani Mylly on kuvaillut Suomen suuriruhtinaskun-

nan 1800-luvun alkupuolen historiakulttuuria akateemiseksi historiakulttuuriksi, 

jonka yhteydessä historiankirjoitus ja -opetus keskittyivät yliopistoon ja kouluihin 

ja akateemiseen väestöön.362 Uudet näkemykset Pähkinäsaaren rauhasta alkoivat 

vaikuttaa etenkin akateemisesti koulutettuihin henkilöihin. Näyttää vahvasti siltä, 

että vuonna 1840 ilmestynyt Reinin tutkimus Suomen historian periodisoinnista 

vaikutti melko välittömästi ja voimakkaasti muihinkin historioitsijoihin. Vuonna 

1843 historian dosentiksi nimitetty Fabian Collan (1817–1851)363 yhtyi näet suo-

raan Reinin näkemyksiin tutkimuksessaan De reformationis in Fennia initiis.364 

                                                        
360 Rein 1870 (1860), 154–156. 
361 „De olyckor, som då öfvergingo vårt land, äro glömda; de tårar, som då götos, äro längesedan torkade, 
de suckar, som då höjdes, hafva tystnat; de som lidit hafva funnit hvila i jordens moderliga sköte […] 
Med ett ord, de lidanden, som då öfvergingo vårt land och vårt folk, de äro utplånade, de äro godtjorde, 
men det goda, kristendomens ljus, som tillika spridde sig, det står qvar och har trotsat tidens skiften […] 
Nu hade ändteligen genom Nöteborgska fredsslutet efter häftiga stormar, sedan i århundraden blod flutit 
i strömmar, ett länge efterlängtadt lugn inträffat. Med skäl begynner man derföre med år 1323 en ny 
period i den finska historien”. Rein 1870 (1860), 154–155. 
362 Mylly 2002, 159. 
363 Klinge 2010, 94. 
364 Collan 1843, 2–3. 
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Vuoden 1841 Suomi-aikakausjulkaisussa puolestaan Reinin viipurilaisystävä ja ve-

näläislähteiden julkaisijana tunnettu Matthias Akiander365 julkaisi Pähkinäsaaren 

rauhansopimuksen tekstejä. Hänkin käsitti rauhansopimuksen merkityksen saman-

kaltaisella tavalla kuin Rein. Siinä oli määritelty rajat Ruotsin ja Novgorodin välillä 

ja tehty mahdolliseksi vakinaisen yhteiskuntajärjestyksen muodostaminen Suo-

messa.366 Tällä tavalla Suomen yhteiskunnallisten muutosten vaihekohdaksi ja pe-

rusedellytykseksi katsottiin taas Ruotsin ja Novgorodin välisen ulkopolitiikan vai-

heet. 

Suuri vaikutus oli sillä, että Gabriel Rein luennoi usean vuosikymmenen ajan 

Suomen historiasta ja korosti Pähkinäsaaren rauhan merkitystä luennoissaan. 

Näillä luennoillahan istui muun muassa nuori Zachris Topelius.367 On vaikea kuvi-

tella, että suomalaisen historiankirjoituksen ja historiakulttuurin suuri mielenkiinto 

Pähkinäsaaren rauhaan olisi ollut mahdollista, mikäli Suomen historiaa olisi jäsen-

nelty kolmannen ristiretken mukaan, kuten Reiniä, Nordströmiä ja Cajania edeltä-

vässä suomalaisessa historiankirjoituksessa oli tehty. Tieteensosiologisella tasolla 

voi todeta, että Pähkinäsaaren rauhan asemaa määritelleestä pienestä esoteerisestä 

piiristä näkemys rauhan merkityksestä alkoi levitä laajemminkin akateemisen yh-

teisön muodostamaan eksoteeriseen piiriin. Tällä tavalla on osaltaan ymmärrettävä 

se, että Pähkinäsaaren rauhasta on tullut niin olennainen osa suomalaista histo-

riakuvaa. Sen merkitystä aikakausien vaihekohtana on pidetty 1800-luvun puolivä-

listä lähtien hyvin esillä. Erityisesti Reinin edistämässä historiakuvassa sille voitiin 

antaa merkityksiä suomalaisten edistymisestä kristinuskoon ja korkeampaan sivis-

tykseen. 

1800-luvun puolivälissä ruotsalaisvalloitukseen liittyviin käsityksiin kuitenkin 

lisättiin uusi aatehistoriallinen kerrostuma, jolla tulisi olemaan merkittävät vaiku-

tukset Pähkinäsaari-kysymyksen kehittymiselle autonomian ajan lopulla. 

2.1.3 Pähkinäsaaren rauha suomalaisen kansakunnan syntymyytin 

symbolina 

Johan Fredrik Cajanin käsitykset Suomen historian kulusta edustivat pinnallisesti 

tarkasteltuna hyvin tavallista kertomusta suomalaisten edistymisestä pakanuudesta 

kristinuskoon. Cajanin teoksessa oli kuitenkin merkittäviä äänenpainon muutoksia 

                                                        
365 Hänestä ks. lähemmin Luther 2001, elektr. 
366 Akiander 1841, 60. 
367 Topeliuksesta ks. esim. Klinge 2010, 42. 
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aiempaan tutkimukseen verrattuna. Teoksissaan hän kuvaili, kuinka suomalai-

set ”kansanlahkot” olivat jakaantuneet hämäläisiin ja karjalaisiin, joiden välillä oli 

ennen ruotsalaisvalloitusta ollut vihollisuus. Lisäksi heimoilla oli erilaiset tavat. 

Suomalaisten valloitusajan alkua kuvaillessaan Cajan korosti, että suomalais-

ten ”kansalahkojen”, hämäläisten ja karjalaisten, nimet alkoivat sulautua yhteen 

erityisessä suomalaisten nimessä. Vuonna 1846 ilmestyneessä teoksessaan Cajan 

kuvaili, kuinka ruotsalaisvalloituksen myötä totuus voitti ja sitoi hämäläiset, karja-

laiset ja kainulaiset yhdeksi kansaksi, joka luonnollisen vapauden sijaan sai etsiä 

uudenlaista vapautta kristillisyydestä ja ”kansallisesta elämästä”, joskaan tätä ei ai-

van eksplisiittisesti asetettu Pähkinäsaaren rauhan yhteyteen.368 Saman teoksen esi-

puheessa Cajan ilmaisi Suomen historian tarkoituksen selväsanaisesti: 

 Suomen historian perustuksena ja pääainehena on Suomen kansa.369 

Tässä yhteydessä on mainittava myös Gabriel Reinin vuonna 1845 Suomalaiselle 

Tiedeseuralle pitämä esitelmä roomalaiskatolilaisen hierarkian vaikutuksista Suo-

messa. Reinin pitkähkön esitelmän mukaan roomalaiskatolilaisuus oli ollut erään-

laisena valmistelevana välivaiheena uskonpuhdistukselle ja yhdistänyt maassa asu-

vat suomalaisheimot yhteisen, veljelliseen rakkauteen perustuvan uskon avulla.370 

Tällaista näkemystä ei hänen muissa kirjoituksissaan tuotu esille. Kansa-käsitettä 

Rein ei kuitenkaan käyttänyt, mutta viesti oli samanlainen kuin Cajanilla. 

Tällaiset äänenpainon muutokset eivät suinkaan olleet yllättäviä 1830- ja 1840-

luvun ilmapiirissä. Matti Klinge on korostanut sen tärkeyttä, että heimokäsityksistä 

muovautui Euroopassa ideologinen kansa-käsite. Ranskalaisen Jules Micheletin 

(1798–1874) ja ruotsalaisen Erik Gustaf Geijerin (1783–1847) kaltaisten historian-

tutkijoiden vaikutus oli suuri siirryttäessä valtioiden historiasta kansojen historiaan. 

Vähitellen muodostui käsitys kansoista historian olennaisimpina selittävinä aineso-

sina, ja menneisyyttä alettiin kuvata kansa-käsitteen avulla. 1840-luvulla alettiin 

kiinnittää yhä enemmän huomiota erityisesti hegeliläiseen historianfilosofiaan yh-

tenäisen kansan historian kirjoittamisessa.371 1800-luvun eurooppalaisessa histori-

ankirjoituksessa huomioitiin nimenomaan keskiaika kansallisen historian alkuai-

kana ja korostettiin kansakunnan muinaista, yhtenäistä ja omaperäistä historiaa.372 

                                                        
368 Kainonen 1839–1840, 18, 28; Kajaani 1846, 27–33, 71–72. 
369 Kajaani 1846, III. 
370 Rein 1847 (1845), 841–843. 
371 Tommila 1989, 84; Karkama 2001, 288; Klinge 2010, 127; 1800-luvun kehityksestä Euroopassa 
laajemmin Leerssen 2011, 74–85; Berger & Conrad 2015, 98–100. 
372 Baár 2010, 64–69; Berger & Conrad 2015, 113–114, 186–187. 
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Suomessa tämän kehityskulun näkyvimpiä piirteitä oli 1840-luvun vilkas kes-

kustelu Suomen historian todellisesta luonteesta. Zachris Topelius kysyi 1843 pitä-

mässään esitelmässä, onko Suomen kansalla historiaa. Äärihegeliläisen tulkinnan 

mukaan Topelius näki, ettei Suomella ollut ainakaan poliittista tai valtiollista his-

toriaa ennen vuotta 1809. Hegelin käsityksissähän valtiolla oli tunnetusti korostu-

nut asema, ja hän näki sen objektiivisen hengen korkeimpana ilmentymänä. Sub-

jektiivisen minän alueen jätettyään henki ilmeni objektiivisissa muodoissa, kuten 

laeissa ja instituutioissa. Valtiottomat kansat olivat Hegelin mukaan historiattomia. 

Topeliusta vastaan hyökkäsi etenkin lähdejulkaisija Edvard Grönblad (1814–1864), 

joka katsoi, että Suomen historiaa tulee tarkastella kulttuurihistorian näkökulmasta. 

Tämä näkemys voittikin 1860-luvulle tultaessa alaa suomalaisessa historiantutki-

muksessa.373 

Cajanin näkemykset saivat mitä ilmeisimmin vaikutteita Hegelin valtiokeskei-

sestä historianfilosofiasta, jota hän sovelsi Topeliukseen verrattuna maltillisemmin. 

Suomen kansan historia alkoi Cajanin mukaan ruotsalaisvalloituksen myötä. Näke-

mys suomalaisten pääheimojen, hämäläisten ja karjalaisten, yhteensulautumisesta 

viittaa luonnollisesti hyvin voimakkaasti Hegelin käsitykseen dialektisesta proses-

sista. Tässä henki saa tietoa itsestään prosessissa, joka etenee alkukantaisen yhte-

näisyyden ja eroamisen kautta korkeampaan yhtenäisyyteen.374 Cajan totesikin, että 

suomalaiset olivat Suomeen tultuaan jakautuneet hämäläisiin ja karjalaisiin375, 

mikä vastasi alkukantaisen yhtenäisyyden ja sen jälkeen tapahtuneen eroamisen kä-

sitystä.376 On tosin huomattava, että dialektinen prosessi oli tullut esille jo Hegeliä 

edeltävässä saksalaisessa idealistisessa filosofiassa Johann Gottlieb Fichtellä 

(1762–1814) ja von Schellingillä. Jälkimmäisen mukaan kehitys eteni erilaisten 

voimien vuorovaikutuksen kautta.377 

                                                        
373 Yksityiskohtaisin kuvaus keskustelusta on Mustelinilla. Vrt. Mustelin 1957, 210–278; Tommila 
1989, 76–77; vrt. myös Noro 1968, 78–91. Hegelin käsityksistä vrt. esim. Nordin 2007, 428–429. 
374 Hegelin käsityksistä ks. Nordin 2007, 424. 
375 Kainonen 1839–1840, 7. 
376 Vastaavanlainen näkökohta tuli esille Cajanin näkemyksissä myös uskonnon kehityksessä. Niinpä 
muinaisten suomalaisten uskonto oli ollut monoteistinen, mutta pian oli sorruttu monijumaluuteen. Ka-
tolinen usko oli puolestaan ollut pinnallista, ja runous oli ollut pakanuuden ja kristillisyyden sekoitusta. 
Pakanallis-katolilaisen sekoituksen tulokset säilyivät vielä luterilaisuudessa. Vrt. Kainonen 1839–1840, 
11, 125–126. Tämä vastaa Hegelin käsitystä alkukantaisen yhtenäisyyden ja jakaantumisen kautta ja 
uusien yhdistymisprosessien kautta toteutuvasta korkeammasta yhtenäisyydestä, joissa kuitenkin aiem-
pien kehitysprosessien muodot säilyvät. Tästä vrt. Noro 1968, 5–7. 
377 Nordin 2007, 407–417; Schellingin näkemyksistä vrt. esim. Henningsson 1961, 20–21. 
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Cajan asetti pakanallisen ajan suomalaisten luonnollisen vapauden vastakoh-

daksi katolilaisen ajan ja ruotsalaisvalloituksen.378 Suomalaisheimojen sulautumi-

nen yhdeksi kansaksi erityisesti katolilaisen kirkon puitteissa vastasi Hegelin käsi-

tystä yhteisen elämän ylemmyydestä suhteessa yksityiselämään valtion yhteydessä. 

Suomalaisessa asiayhteydessä näkemyksiä valtion ja yhteisen hyvän samaistami-

sesta oli tuonut esille jo suomalaisen hegeliläisyyden ”isähahmo”, käytännöllisen 

filosofian professori Johan Jakob Tengström (1787–1858), jonka mukaan jokainen 

toimi olisi ymmärrettävä pyhäksi velvollisuudeksi kansakuntaa kohtaan.379 Luen-

noillaan Tengström oli korostanut kansojen olleen ilman historiaa, ennen kuin ne 

tulivat tietoisiksi laeista, minkä jälkeen ne olivat tulleet tietoisiksi itsestään.380 

Marja Jalava on huomauttanut, että jo Tengströmin ajatukset edustivat painotuseroa 

suhteessa Hegelin käsityksiin. Hegel vastusti monessa mielessä nationalistisia kä-

sityksiä. Hän ei liittänyt patriotismia esimerkiksi kieleen tai käyttänyt kansakunnan 

käsitettä. Jalava onkin yhdistänyt kansallisuusajattelun ja kielinationalismin 1800-

luvun alkupuolen ja keskivaiheen suomalaisessa asiayhteydessä ennen muuta her-

deriläiseen ja arwidssonilaiseen ajatteluun. Jo Arwidssonilla kansakunta oli myös 

korostunut ”me”-ihanteena.381 

Cajanin näkemykset olivat eräänlainen hegeliläinen varhaisvaihe Suomen kan-

san ja kansallishengen historiallisen syntyprosessin selvittämisessä ja problemati-

soinnissa. Reinin edellä mainitussa esitelmässä esille tuomat seikat viittaavat myös 

tähän suuntaan.382 Näkemyksessä oli kyse ennen muuta hegeliläisen valtiokeskei-

sen ajattelukollektiivin soveltamisesta Suomen historian tulkintaan. Esimerkiksi 

Arwidsson ei pohtinut historiateoksessaan Suomen kansan historiallista syntyä. 

Kansan olemassaolo oli hänelle osittain myyttinen, historiallisen prosessin ulko-

puolella oleva abstraktio.383 Toisaalta esimerkiksi Heli Rantala katsoo Arwidssonin 

                                                        
378 Kajaani 1846, 71–72. 
379 Ks. esim. Jalava 2002, 300–301. 
380 Manninen 2003, 109. 
381 Jalava 2005, 111–112, 166–167.  
382 Reinin näkemys poikkesi hänen muusta tuotannostaan edellä mainitussa kirjoituksessa mahdollisesti 
juuri hegeliläiseen suuntaan, mihin viittaa näkemys katolilaisesta ajasta valmistelevana vaiheena sekä 
näkemys juutalaisista, jotka Kaitselmus oli Reinin mukaan valinnut tasoittamaan tietä kristinuskolle. 
Tämä viittaisi hegeliläisen, teleologisen käsityksen omaksumiseen 1840-luvulla. Vrt. Rein 1847 (1845), 
815, 843. 
383 Arwidssonin kansakuntakäsityksistä ks. Manninen 1987, 33–34; Karkama 2001, 51–53; Jalava 2005, 
114–115. 
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pitäneen kansanluonnetta ja kansallishenkeä myös historiallisesti muodostu-

neina.384 Arwidsson korostikin valtion merkitystä kansakunnan päämääränä ja yk-

silöiden toisiinsa lähentäjinä385, mutta hän ei mitä ilmeisimmin pitänyt ruotsalais-

valloitusta merkittävänä suomalaisen kansakunnan synnyssä. Keskeisenä erona Ar-

widssonin ja myöhempien suomalaisten historioitsijoiden välillä oli todennäköi-

sesti se, että näihin oli vaikuttanut hegeliläinen filosofia ilman valtiota olevien kan-

sojen historiattomuudesta. 

On kuitenkin korostettava, että vaikka Cajan ajoitti Suomen kansan synnyn 

ruotsalaisvalloituksen yhteyteen, oli hänen käsityksissään ollut olemassa jonkinlai-

nen potentiaalinen suomalaisuus jo aiemmin.386 Tämä liittyi laajemmin 1800-luvun 

kansakuntakäsityksiin, joissa korostui herderiläiseltä pohjalta kielen, kulttuurin ja 

kansakunnan yhteys.387 Niinpä Cajanin kansakäsityksiin liittyivät ainoastaan suo-

menkieliset hämäläiset ja karjalaiset. 

Cajanin näkemys poikkesi Topeliuksen hegeliläisestä ääritulkinnasta, joka 

kiisti suomalaisen poliittisen tai valtiollisen historian olemassaolon. Vuoden 1846 

teoksessaan Cajan totesi hämärästi ruotsalaisvalloituksen tuomien lakien ja asetus-

ten saattaneen suomalaisten vanhat laitokset ja tavat täydellisempään muotoon kris-

tillisyyden ja sivistyksen edistäjinä.388 Valtiolliset laitokset olivat siis Cajanin vih-

jailujen mukaan osittain suomalaisia, ja mitä ilmeisimmin ne tukivat kansallisuu-

den kehitystä. 

Mielenkiintoista onkin, että Topelius itse omaksui vähitellen 1870-luvulle tul-

taessa jokseenkin samanlaisen näkökannan kuin Cajan. Siinä korostui näkemys 

suomalaisen kansallisuuden kehityksestä itsetietoisuuteen, mikä oli myös ilmennyt 

– tosin erittäin hämärästi – ruotsalaisissa valtiolaitoksissa ja osaltaan suomalais-

ten ”taisteluihin sisältyvässä jatkuvassa kehityksessä kansalliseen itsenäisyyteen”. 

Prosessin alkuvaiheen Topelius asetti juuri Pähkinäsaaren rauhaan.389 Esille voi ot-

taa vielä hiljattain uudelleen julkaistun Topeliuksen tekstin Suomi 19. vuosisadalla 

-kokoomateoksessa vuodelta 1898. Tässä juuri ennen kuolemaansa ilmestyneessä 

                                                        
384 Rantala 2013, 130. 
385 Castrén 1951, 173–174. 
386 Samanlaisesta näkökohdasta Yrjö Koskisen kohdalla vrt. Majander 2000, 502. Hiljattain myös Marja 
Jalava, Tiina Kinnunen ja Irma Sulkunen ovat väittäneet Kirjoitettu kansakunta -teoksen johdannossa, 
että suomalaiset olivat 1800-luvun käsitysten mukaan hahmottuneet ennen Ruotsin aikaa olemassa ol-
leeksi kansankokonaisuudeksi. He eivät kuitenkaan problematisoi asiaa sen enempää. Jalava, Kinnunen 
& Sulkunen 2013, 11. 
387 Vrt. esim. Pulkkinen 1999, 124–127; Sulkunen 2004, 25–27. 
388 Kajaani 1846, 193–194. 
389 Noro 1968, 82–89. On kyllä huomattava, että Noron kuvaus on varsin sekava, eikä hän päässyt mi-
hinkään järkevään lopputulokseen Topeliuksen ajattelun muutoksen syistä. 
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teoksessa Topelius totesi kuvaavasti, että Suomen kansa oli kiintynyt ruotsalaisval-

loituksen yhteydessä tuotuihin ruotsalaisiin lakeihin ja yhteiskuntalaitoksiin ja so-

vitti niitä omiin oloihinsa. Tätä ennen Suomen kansaa ei ollut olemassa.390 Tämä 

on konkreettinen osoitus siitä, miten Hegelin filosofiaa sovellettiin käsityksiin suo-

malaisen kansakunnan synnystä. 

1840-luku oli ratkaiseva vaihe suomalaisen nationalismin kehityksessä. Tätä 

edeltävällä ajanjaksolla on puhuttu fennofiliasta, jonka yhteydessä isänmaan ja suo-

men kielen asiaa voitiin edistää myös ruotsiksi. Fennofiilien tavoitteena oli lähinnä 

kohottaa uusi suomenkielinen kulttuuri tasavertaiseen asemaan vanhan ruotsinkie-

lisen kulttuurin kanssa.391 Jo Arwidsson oli politisoinut kansakunnan käsitettä.392 

Vastaavasti 1831 perustetun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran alkuvaiheisiin ja 

sen varhaisiin painotuksiin kirjallisuuden levittämisestä rahvaan piiriin on liitetty 

nationalismin käsite.393 1700-luvulla tulivat yleisempään käyttöön käsitteet Suo-

men kansa ja suomalainen kansakunta, mutta niihin ei liitetty julkisesti sellaisia 

merkityksiä, jotka olisivat viitanneet valtiolliseen tulevaisuuteen. Tästä on tosin 

tutkimuksessa esitetty erilaisia näkemyksiä.394 

1840-luvulta lähtien sen sijaan filosofi Johan Vilhelm Snellmanin (1806–1881) 

toiminnan myötä suomalaiskansallisten tavoitteiden ajaminen alkoi muuttua yh-

teiskunnallisesti aktiiviseksi toiminnaksi ja se liittyi yhä voimakkaammin kie-

leen.395 Nationalismi-käsitteen kytkemistä tähän ajanjaksoon on myös kritisoitu ja 

katsottu, ettei Suomessa ollut nationalismia ennen 1870–1880-lukuja.396 Kyse on 

nationalismin käsitteen määrittelyn laajasta kirjosta. Kuten jo johdannossa toin 

esille, monet tutkijat ovat korostaneet nationalismin merkitystä nimenomaan kan-

sakunta-käsitteen politisointina ja massaliikkeenä, ei ainoastaan kansakunnan mer-

kityksen tai omalaatuisuuden korostamisena. 

Snellman kirjoitti filosofiset pääteoksensa 1840-luvun alussa. Hänen tarkoituk-

senaan oli luoda kansallinen solidaarisuus, jossa luokkarajoilla oli toissijainen 

asema. Hän loi erityisesti Herderin kansallisuusajattelun ja Hegelin filosofian poh-

jalta eräänlaisen ”kansalaisuskonnon”, jossa kansallishengellä oli keskeinen asema. 

Kansallishenki tarkoitti Marja Jalavan mukaan Snellmanin käsitteistössä ”jatku-

                                                        
390 Topelius 2014 (1898), 61–62. 
391 Mylly 2002, 46–47. 
392 Liikanen 2005, 229–232. 
393 Sulkunen 2004, 25–31. 
394 Näistä ks. kokoavasti Liikanen 2005, 224–226. 
395 Tommila 1989, 83. 
396 Ks. lähinnä Loima 2006, 74–75, 90–91. 
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vasti kehittyvää yleisinhimillisen sivistyksen muotoa”, joka oli kansakunnalle omi-

nainen. Kansakunta korostuikin yksilön kustannuksella. Snellmanin ajattelussa 

keskeinen oli siveellisyyden käsite, jolla hän tarkoitti lainsäädäntöön ja instituuti-

oihin perustuvia ”moraalisia velvoitteita, joita yksilöllä oli kansakuntaansa koh-

taan”. Näihin velvoitteisiin tuli samaistua sillä tavalla, etteivät ne olleet ristiriidassa 

henkilökohtaisten vakaumusten kanssa. Snellmanin mukaan vasta ”osallisuus ylei-

sestä, valtiosta, kansallishengestä ja kansallisesta kulttuurista” teki ihmisolennosta 

ihmisen. Prosessissa ”oman minän” kumoaminen ja ihmisten välisen yhteyden ta-

juaminen olivat keskeisiä.397 

Snellmanin käsitys ruotsalaisvalloituksen aikakaudesta ja Suomen kansan syn-

nystä oli melko ristiriitainen. Hän arvosteli Cajanin vuonna 1846 ilmestynyttä te-

osta Suomen historiasta Litteraturbladissa 1847. Snellmanilla itsellään oli tässä 

melkoisen myönteinen näkemys suomalaisheimojen tilasta ennen ruotsalaisvalloi-

tusta, ja hän piti muun muassa suomalaisten runoutta kansallishengen398 aikaan-

saannoksena. Pentti Airaksen (1916–1993) mukaan Snellman piti kansallisluon-

netta vielä 1840-luvun alussa luontoperäisenä henkenä, mutta katsoi myöhemmin, 

että kansallisluonnetta muokkaa myös kulttuuri.399 Erityisesti kansallisuuskäsityk-

sissä ilmenivät romantiikan ajan käsitykset.400 Snellman siis ilmeisesti katsoi Suo-

men kansan syntyneen jo ennen ruotsalaisvalloitusta, joskin hän ilmaisi mielipi-

teensä tässä suhteessa varsin epäselvästi. Yleisesti Snellman korosti, etteivät valtiot 

ole historiallisia toimijoita, vaan kansakunnat. Kansalla saattoi olla historiaa ilman 

valtiota.401 

Ruotsalaisvalloituksen Snellman näki kehityskulkuna, jossa jalo suomalais-

kansa taisteli uskonsa ja itsenäisyytensä puolesta. Kristinuskon voitto oli puoles-

taan merkinnyt suomalaisten henkistä ja ruumiillista sortoa. Aikakautta 1157–1323 

Snellman piti Suomen kansan taisteluna maan kristillisiä valloittajia vastaan.402 

Pähkinäsaaren rauha sai siis edustaa lähinnä suomalaisten sortoa ja itsenäisyyden 

menettämistä. Ulkomaalaisvastaiset näkemyksetkin korostuivat, vaikka Snellma-

nin ajattelun kosmopoliittisuutta on tähdennetty. Hän vastusti yleisesti sotaisia val-

loituksia, joihin ruotsalaisvalloituskin kuului.403 

                                                        
397 Jalava 2001, 392–395; Jalava 2002, 302–304; Snellmanin ajattelusta vrt. myös Kettunen 2006, 151–
164. 
398 Snellmanin käsityksistä tässä suhteessa vrt. esim. Virtanen 2002, 78–79; Jalava 2005, 128, 176. 
399 Airas 1956, 49–53; Rantala 2013, 126–133. 
400 Castrén 1944, 206–208; Vrt. Airas 1956, 52–53. 
401 Rantala 2013, 165, 221. 
402 Snellman 1847, 3–4, 6–9. 
403 Snellmanin suhtautumisesta valloituksiin ja kansainvälisyyteen vrt. esim. Lahtinen 2006, 115. 
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Snellman näytti sittenkin hyväksyvän näkemyksen, jonka mukaan suomalaiset 

heimot olivat yhdistyneet yhdeksi kansaksi vasta ruotsalaisvalloituksen myötä. 

1850-luvulla keskusteltiin Krimin sodan ja skandinavismin myötä suomalaisten 

kiitollisuudenveloista. Snellman reagoi ruotsalaisen lehtimiehen August Sohlmanin 

(1824–1874) rasistisiin näkemyksiin, joiden mukaan suomalaiset eivät olleet kyke-

neviä luomaan sivistystä.404 Sohlman esitti suomalaisessakin keskustelussa tutun 

väitteen, jonka mukaan suomalaista kansallisuutta ei ollut ennen ruotsalaisvalloi-

tusta.405 Snellman joutui myöntämään tämän mutta totesi, että lähes kaikki muutkin 

kansat olivat saaneet sivistyksensä muilta eivätkä suomalaiset olleet kiitollisuuden-

velassa ruotsalaisille.406 Snellmaniin liittyvässä tutkimuksessa on esitetty, että 

Snellman hyväksyi toisissa yhteyksissä ruotsalaisten merkityksen Suomen kehityk-

selle.407 

Snellmanin käsityksillä kansallishengestä oli tärkeä vaikutuksensa myös sille, 

miten Suomen kansan syntyprosessi 1800-luvun puolivälissä käsitettiin suhteessa 

Pähkinäsaaren rauhassa huipentuneeseen ruotsalaisvalloitukseen. Snellmanin kan-

sallisuusfilosofia vain täydensi sitä hegeliläistä näkemystä, jota Cajan oli omissa 

teoksissaan tuonut esille. Snellmanin käsityksessä korostui voimakkaasti kansa-

kunnan näkeminen yksilöiden yläpuolella. Valloitusaikaa edeltävät suomalaiset 

heimot voitiin nähdä eräänlaisina yksilöinä, jotka olivat ruotsalaisten valtiollisten 

instituutioiden avulla muodostuneet vähitellen yhtenäiseksi kansakunnaksi. 

Mielenkiintoista kyllä, Cajanin, Topeliuksen ja Snellmanin näkemykset erosi-

vat jokseenkin toisistaan, vaikka kaikissa ilmeni Hegelin filosofia. Pertti Karkama 

onkin huomauttanut, ettei suomalainen hegeliläisyys muodostanut mitään yhte-

näistä järjestelmää, vaan erityisesti 1840-luvulla kaikilla näyttää olleen ”oma He-

gelinsä”.408 Tältä pohjalta selittyvät osaltaan myös erot Suomen historian tulkin-

nassa. Näkemystä Suomen kansan synnystä oli hahmoteltu melko pienessä, lähinnä 

hegeliläiseen ajattelukollektiiviin -ja tyyliin kuuluvassa esoteerisessä piirissä. On 

tosin epäselvää, vaikuttivatko edellä mainitut henkilöt toisiinsa. 

Ruotsalaisvalloituksen myönteisiä vaikutuksia hegeliläiseen filosofiaan sekoit-

taneet käsitykset jäivät voimaan. 1850-luvun näkemyksissä oli havaittavissa suo-

malaisten syntyä tarkastelleen hegeliläisen ajattelukollektiivin ajattelutyylin leviä-

                                                        
404 Tästä ks. lähemmin Engman 2009, 264–265. 
405 Sohlman 1855, 15. 
406 Snellman 1856, 121–122. 
407 Vrt. esim. Rantala 2013, 191. 
408 Karkama 2001, 290, 301. 
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minen laajempaan eksoteeriseen piiriin, joskin raja esoteerisen ja eksoteerisen pii-

rin välillä oli luonnollisesti häilyvä. Esimerkiksi Snellmanin opettajan409 J.J. Teng-

strömin vuodelta 1853 olevassa kirjoituksessa Suomen kansan historian nähtiin al-

kaneen siitä, kun katolilainen kirkko ja Ruotsin valta yhdistivät Suomen asukkaat 

suuremmaksi kokonaisuudeksi.410 Topelius oli 1840-luvulla kiistänyt erillisen suo-

malaisen kansan historian olemassaolon siksi, että hänen mukaansa suomalaisilla 

ei ollut hegeliläisen filosofian mukaista itsenäistä valtiota ennen vuotta 1809.411 

Tengström kuitenkin korosti sitä, että suullinen lakikieli oli keskiajalla ollut suo-

menkielistä.412 Tällä tavalla käsitystä kansakunnan synnystä soviteltiin yhteen he-

geliläisen valtiofilosofian kanssa, tosin erittäin väljästi Hegeliä tulkiten. 

Ajankohtaisilla käsityksillä Suomen kansan historiallisesta synnystä oli selkeä 

funktionsa 1800-luvun puolivälin nousevan nationalismin kaudella. Kuten Matti 

Klinge on useissa kirjoituksissaan tähdentänyt, eivät Suomen suuriruhtinaskun-

naksi muodostetun alueen asukkaat muodostaneet vielä 1800-luvun puolivälissä-

kään mitään yhtenäistä kokonaisuutta. Esimerkiksi Pohjanmaa oli monessa mie-

lessä jopa lähempänä Pohjanlahden länsipuolta kuin Etelä-Suomea. Kulttuurinen 

yhtenäistyminen vaati hallinnollista ja taloudellista yhtenäisyyttä, jota ei vielä ol-

lut.413 

Erään määritelmän mukaan nationalismi ideologiana pyrkii integroimaan laa-

joja sosiaalisia ryhmiä. Kansakunnan rakentamisen päämääränä on integroida so-

siaalisesti, alueellisesti tai poliittisesti jakautuneita väestöjä.414 Keskeistä kansa-

kunnan määritelmässä sekä kansallisen tietoisuuden ja identiteetin muodostumi-

sessa on tietoisuus yhteisestä historiasta. Nationalismin innostamat historioitsijat 

kohdistivat Euroopassa 1800-luvulla huomionsa oman kansan vaiheisiin ja ominai-

suuksiin.415 Craig Calhoun onkin tähdentänyt, että kansakunnan retoriikassa koros-

tuu kansakunnan jakamattomuus, yhteinen alkuperä ja ajallinen syvyys. Viimeksi 

mainitussa seikassa painottuu näkemys kansakunnan historiasta.416 

                                                        
409 Jalava 2002, 302. 
410 Tengström 1853, 102–103. 
411 Noro 1968, 78–81, 86–88. 
412 Tengström 1853, 104; Muita esimerkkejä Suomen kansan syntykäsityksistä ajanjaksolta: Hufvuddra-
gen af Finlands historie intill 1863 års landtdag. Cygnaeus 1883, 310–319; “Suomalaisten siirtyminen 
nykyisille asuinsijoilleen. II”. Suomen Julkisia Sanomia 25.5.1857. 
413 Ks. esim. Klinge 1980, 13. 
414 Alter 1989, 8–10, 20–21. 
415 Alter 1989, 18–19; Hall 1999, 47–50; Mylly 2002, 158–159. 
416 Calhoun 1997, 4–5; vrt. Eriksen 2010, 70. 
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Käsitys Suomen kansan synnystä ja keskiaikaisen kansallisen yhtenäisyyden 

muodostumisesta sopikin loistavasti juuri 1800-luvun puolivälin ja erityisesti auto-

nomian ajan loppupuolen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Käsityk-

sestä kansallisesti yhtenäisestä maasta tuli keskeinen osa fennomaanien ideologiaa. 

Historioitsijat olivat tärkeitä tämän myytin luomisessa.417 Ajankohtainen käsitys 

Suomen kansan synnystä antoi Suomen kansalle yhtenäisen, keskiaikaan ulottuvan 

historian ja korosti keskiaikaista kansallista yhtenäisyyttä sekä alistumista yksilöi-

den yläpuolella olevalle, yhtenäisen hallinnon ja uskonnon suojissa syntyneelle 

suomalaiselle kansallisuudelle. 

Suomen kansan syntyhistorian käsitystä voi hahmottaa historiatietoisuuden kä-

sitteen avulla. Historiatietoisuutta on kuvailtu henkiseksi prosessiksi, jossa ihminen 

orientoituu ajassa menneisyyden kokemusten ja tietojen valossa odottaen tietyn-

laista tulevaa kehitystä.418 Tätä voi soveltaa 1800-luvun puolivälin suomalaisiin 

historioitsijoihin. Suomen asukkaiden katsottiin muodostaneen yhtenäisen kansan 

1300-luvun alussa, ja samalla toivottiin suomalaisten muodostavan yhtenäisen 

kansan 1800-luvun puolivälin tilanteessa. Käsitystä menneisyydestä ja toiveita tu-

levasta kehityksestä ei siis voinut erottaa toisistaan. 

Käsitystä voi kuvailla myös myytin käsitteen avulla. George Schöpflin (s. 

1939) on kuvaillut myyttiä yhdeksi tavoista, joilla kansakunnat määrittelevät oman 

olemassaolonsa perusteita ja arvoja. Myytti luo kognitiivisen monopolin ja yrittää 

saada aikaan ainoan tavan jäsentää maailmaa. Myytin avulla yhteisön jäsenet voi-

vat tunnustaa kuuluvansa samaan ajatusmaailmaan, ja se antaa esimerkiksi erityisiä 

ominaisuuksia ryhmälle. Schöpflinin käsityksen mukaan yhteisön poliittinen ja 

älyllinen eliitti hallitsee myyttien käyttöä.419 Schöpflinin myyttiluokittelussa on 

tuotu muun muassa esille perustamismyytti. Jokaisella ryhmällä ja poliittisella jär-

jestelmällä on alkupiste, ja sitä yritetään merkitä jollain erityisellä tapahtumalla, 

jolla on myyttisiä piirteitä. Jokaisella etnisellä ryhmällä on myös yksi tai useampia 

myyttejä etnisyyden synnystä ja vanhasta iästä sekä sukulaisuudesta ja yhteisestä 

polveutumisesta.420 

1800-luvun puolivälin käsitykset Suomen kansan synnystä sopivat tällaiseen 

asetelmaan hyvin. Niillä yritettiin luoda juuri kansankunnan syntyä ja yhteisiä juu-

ria koskeva myytti muodostumassa olevan suomalaisen kansakunnan tarpeisiin. 

                                                        
417 Tervonen 2014, 140–141, 144. 
418 Karlsson 2009, 49. 
419 Schöpflin 1997, 19–28. 
420 Schöpflin 1997, 33–35; vrt. Hall 1999, 47–50. 
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Myytti oli tosin itsessään myös problemaattinen nationalistisen historiakuvan kan-

nalta, sillä siinä korostui osaltaan suomalaisten kiitollisuudenvelka Ruotsille. Tämä 

ilmeni Snellmanin penseydessä asiaa kohtaan. Myyttiä kritisoitiin systemaattisesti 

kuitenkin vasta maailmansotien välisenä aikana. 

Pähkinäsaaren rauha tuli voimakkaimmin esille syntymyytin osana Suomen 

historian erään tärkeimmän ”isähahmon”, Yrjö Koskisen421, kirjoituksissa. Koski-

nen omaksui jo nuorena snellmanilais-hegeliläisen maailmankatsomuksen ja ryhtyi 

edistämään kansallisia tavoitteita historiantutkijan ja poliitikon työssään. Histori-

antutkimuksen tehtävänä olikin Koskisen mukaan herättää kansallista tietoisuutta. 

Hän katsoi, että kansakunnan olemassaolo perustui historialliseen tehtävään, ja pai-

notti myös kansallishengen ja kielen merkitystä kansallisuuden keskeisinä piir-

teinä. Tyypillisen hegeliläis-snellmanilaisen katsomuksen mukaisesti Koskinen ko-

rosti, että kansakunnan tulee asettaa toimiaan ihmiskunnan yleisten aatteiden pal-

velukseen. Kuuluisa oli Koskisen väite, jonka mukaan Suomen kansalla on histo-

riaa, koska se haluaa itselleen sellaista.422 

Koskisen Suomen historiaa koskevien näkemysten punaisena lankana olikin 

suomalaisen kansallisuuden ja kansallishengen edistymisen hahmottaminen.423 Ku-

ten tutkimuksessa on usein huomautettu, Koskisen näkemys Ruotsin vallan tulosta 

Suomeen oli melkoisen välineellinen. Ruotsin tehtävänä oli hänen mukaansa ollut 

yhdistää suomalaiset heimokunnat yhdeksi kansaksi, ja pitkä valtioyhteys oli teh-

nyt suomalaisista kulttuurikansan.424 Mikko Majander (s. 1964) huomauttaa, että 

Koskisen näkemyksissä heimot olivat alisteisia kansan käsitteelle. Majanderin tul-

kinnan mukaan Koskinen piti kansan historian alkupisteenä sitä, että hengellinen 

ja maallinen valta alkoivat yhdistää heimoja Turun piispanistuimen alaisuudessa. 

Ruotsin valta oli keskeinen myös Suomen valtiollisen ja moraalisen kehityksen 

vauhdittajana.425 

Aiempi tutkimus ei ole kuitenkaan ottanut huomioon sitä, etteivät Koskisen 

näkemykset Suomen kansan synnystä olleet uusia, vaan niitä oli tuotu esille jo Ca-

janin teoksissa ja monissa muissa kirjoituksissa 1850- ja 1860-luvuilla. Koskisen 

näkemykset olivatkin peräisin samankaltaisesta hegeliläisestä ajattelukollektiivista 

                                                        
421 Oik. Georg Zacharias Forsman, myöh. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen. Käytän vastedes hänestä hänen 
itsensä kirjallisissa yhteyksissä käyttämää nimeä Yrjö Koskinen. 
422 Ks. esim. Tommila 1989, 89–91; Mylly 2002, 170–172; Jussila 2007, 24–25; Koskisen historianfi-
losofiasta ks. myös Koskimies 1974, 242–255. 
423 Tommila 1989, 92; Mylly 2002, 177; Jussila 2007, 26; Miettunen 2016, 372, 374. 
424 Tommila 1989, 92; Ahtiainen & Tervonen 1996, 42–43; Jussila 2007, 31; Miettunen 2016, 375, 377–
378, 388. 
425 Majander 2000, 502–503, 505. 



109 

kuin muidenkin samanaikaisten kirjoittajien vastaavanlaiset näkemykset. Näissä 

korostui Suomen kansan kasvu ruotsalaisten valtiollisten instituutioiden puitteissa. 

Hän kuitenkin otti myös askeleen ruotsalaisvastaisuuteen. Esimerkiksi kuuluisassa 

Nuijasota-teoksessaan 1857 hän katsoi ruotsalaisten tuoneen väkivalloin suomalai-

sille heimoille vieraat lait, laitokset ja uskonnon.426 

Kuuluisassa, vuonna 1875 pitämässään esitelmässä ”Onko Suomen kansalla 

historiaa?” Koskinen pohti asiaa tarkemmin. Hän katsoi, ettei kansallisuutta voi 

täysin samaistaa kieleen. Kansakunnan vaiheissa saattoi ilmetä vieraita väestö- tai 

sivistysaineita, jotka liittyivät kuitenkin kansallisuuteen henkensä puolesta, vaikka 

ne olivat kieleltään vieraita. Se ettei kansakunta ollut kielellisesti yhtenäinen, oli 

Koskisen mukaan vajavaisuus. Hänen mukaansa suomalaisilla oli ollut historiaa jo 

Ruotsin vallan aikana, jolloin oli ilmennyt pyrkimyksiä autonomiaan ja yhteiseen 

kieleen. Lisäksi mikään kansa ei ollut koskaan täysin itsenäinen.427 Tässä tietysti 

ilmenivät hyvin hegeliläisyyden vaikutukset. Keskeistä oli se, että jonkinlainen et-

nis-kielellisesti määritelty ”suomalaisuus” oli olemassa jo ennen Ruotsin valtaa. 

Siihen oli sittemmin sekoittunut vieraita elementtejä. Hegelin vaatima historiallis-

ten kansojen valtiollisuus oli ilmennyt pyrinnöissä autonomiaan, joskin Koskinen 

jätti nämä esitelmässään ajallisesti hyvin epämääräisiksi. Selvää on silti, että jo kes-

kiajalla esimerkiksi suomalaiset Turun piispat olivat Koskisen mukaan olleet mer-

kittävässä asemassa Suomen hallinnossa.428 Tällä tavalla hän saattoi perustella He-

gelin filosofian mukaisesti, että suomalaisilla oli jonkinlaista valtiollista historiaa. 

Uutta Koskisen näkemyksessä oli myös se, että hän korosti useissa kirjoituk-

sissaan selkeämmin nimenomaan Pähkinäsaaren rauhan ja siinä sovitun rajan mer-

kitystä ensiaskeleena Suomen kansan synnyssä. Nuijasota-teoksensa ensimmäisen 

osan alussa Koskinen kuvaili, kuinka Pähkinäsaaren rauha oli vakiinnuttanut Ruot-

sin vallan Suomessa. Jo 1500-luvun alussa varsinaissuomalaiset, hämäläiset ja kar-

jalaiset sekä savolaiset olivat muodostuneet yhdeksi kansaksi Suomen rajojen si-

sälle. Erittäin mielenkiintoinen on Koskisen huomautus, jonka mukaan Suomen 

kansa oli muodostunut Pähkinäsaaren rauhan rajan länsipuolelle. Tämän rajan hän 

käsitti kulkeneen ajan yleisten näkemysten mukaan Jäämerta kohti. Koskinen ku-

vaili, kuinka rajan länsipuolelle jäänyt osa oli ”Ruotsinpuolinen osa, josta nykyinen 

Suomenvalta on syntynyt, mutta Suomenmaan nykyisestä alasta puuttui silloin 

vielä isompi osa Karjalata, nimittäin Laatokan rannikko ja Pielisjärven ympäristöt”. 

Ruotsia vastaan olevana rajana Koskinen korosti Turun ja Uppsalan hiippakuntien 
                                                        
426 Koskinen 1857a, 18. 
427 Koskinen 1876, 5–9. 
428 Vrt. esim. Koskinen 1862, 2. 
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välisenä rajana ollutta Kaakamajokea.429 Itäisemmät karjalaiset heimot jäivät näin 

syntymässä olevan Suomen kansan ulkopuolelle. 

Kuten esimerkiksi Malcolm Anderson on tähdentänyt, rajat merkitsevät usein 

identiteettejä ja tässä merkityksessä yleensä poliittisia uskomuksia ja myyttejä kan-

san yhtenäisyydestä sekä joskus alueen luonnollisen yhteyden myyttejä. Anssi Paa-

sin mukaan kansallisten yksiköiden rakentamisessa ja ”meidän” ja ”toisten” erot-

telemisessa voidaan käyttää fyysisiä tai symbolisia rajoja. Paasin mukaan alue on 

tärkeä prosessissa, jossa nationalismi juurruttaa ihmisiin keskinäisen sukulaisuu-

den tunteen.430 George Schöpflinin mukaan alueen myytit ovatkin varsin yleisiä. 

Näiden mukaisesti on olemassa jokin tietty alue, jossa kansakunta syntyi.431 

Edellä mainittujen seikkojen pohjalta selittyy myös Koskisen rajakäsitys. Val-

tiollisten instituutioiden ohella varhaisten suomalaisten heimojen ympärille oli 

muodostunut raja, joka oli osaltaan yhtenäistämässä Suomen kansaa ja joka voitiin 

samaistaa suuriruhtinaskunnan tuonaikaisiin rajoihin. Koskisen 1850-luvun lopun 

näkemyksessä merkityksellisiä olivat alueen ja kansakunnan samaistaminen ja mo-

lempien varhaisten juurien korostaminen. Pertti Joenniemi on painottanut saman-

laisia näkökohtia Koskisen Pähkinäsaaren rajaan liittyvissä näkemyksissä.432 Hän 

ei kuitenkaan ottanut huomioon sitä, että kokonaisnäkemykset rajasta muuttuivat 

Pohjanlahtiteorian myötä 1860-luvulla. Tämän teorian myötä myös Koskisen nä-

kemys rajasta sen pohjoisimmissa osissa tuli muuttumaan, eikä ollut enää mitään 

yhtenäistä käsitystä rajan luonteesta sen koko pituudella. 

Koskisen myöhemmän tuotannon pohjalta lähinnä juuri Pähkinäsaaren rajan 

pohjoisosiin 1800-luvun jälkipuolella liittyneiden epäselvyyksien vuoksi on Ilkka 

Liikanen väittänyt, ettei rajalla ollut Koskiselle tärkeää merkitystä suomalaisuuden 

synnyssä.433 Nuijasota-teoksessa 1850-luvun lopulla rajalla oli kuitenkin selkeä 

merkityksensä suomalaisuuden synnyssä, joten Liikasen näkemykset ovat tässä 

suhteessa melkoisen kyseenalaisia. Tarkastelen lähemmin 1800-luvun lopun raja-

käsityksiä myöhemmissä luvuissa. 

Koskisen merkittävin teos oli vuonna 1869 valmistunut laaja suomenkielinen 

Suomen historian yleisesitys Oppikirja Suomen kansan historiassa. Teoksen mer-

                                                        
429 Koskinen 1857a, 16–17. 
430 Paasi 1995, 13, 19–21, 51; Anderson 2013, 8–10. 
431 Schöpflin 1997, 28–29. 
432 Joenniemi 2010, 44–45. 
433 Liikanen 2011, 182–185. 
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kitystä käsitysten leviämisessä korostaa se, että se oli klassikkona tutkintovaati-

muksissa vielä 1950-luvulla.434 Teoksessa Koskinen asetti Suomen kansan synty-

vaiheen Pähkinäsaaren rauhaan, jota ennen oli olemassa ainoastaan suomalaisia 

heimoja. Hän korosti rauhan suhteen voimakkaasti juuri kansakunnan syntytarinaa, 

ei niinkään uskonnollisia tai sivistyksellisiä näkökohtia.435 Koskisen näkemyksissä 

korostuikin käsitys Pähkinäsaaren rauhasta Suomen kansan synnyn ja yhtenäisyy-

den symbolina. Kuten George Schöpflin huomauttaa, symbolit ovat myyttien ra-

kennusaineita.436 Pähkinäsaaren rauha yhdistyi luontevasti Koskisen näkemyksessä 

myyttiin Suomen kansan synnystä ruotsalaisvalloituksen myötä. Näin voitiin hah-

mottaa Pähkinäsaaren rauhan pitkälle nykyaikaan ulottuvia vaikutuksia ja luoda 

fennomaanien ideologian mukaista historiakuvaa rauhan merkityksestä Suomen 

kansan synnyssä. 

Seuraavaksi tarkastelen autonomian ajan loppua. Suomalaisessa historiakult-

tuurissa näkemys Suomen kansan synnystä Pähkinäsaaren rauhassa levisi tuolloin 

varsin laajalle. 

2.1.4 Pähkinäsaaren rauhan ja kansakunnan syntymyytin 

historiakulttuurisia ulottuvuuksia autonomian ajan lopulla 

1800-luvun jälkipuolen Suomessa alettiin siirtyä vuosisadan alkupuolen akateemi-

sesta historiakulttuurista kansalliseen historiakulttuuriin. Akateemisten historioitsi-

joiden lisäksi alalle tuli muita kirjoittajia, muun muassa kirjailijoita ja opettajia. 

Historiakirjallisuudesta tuli suosittua lukemista myös suuren yleisön keskuudessa, 

mihin vaikutti kouluverkoston ja kansanopetuksen laajeneminen. Historianopetuk-

sen painopiste siirtyi kouluihin, ja akateemisten kiistojen rinnalle alkoi nousta tais-

telu koulupolitiikasta. Väittely oppikirjoista oli varsin kiihkeää. Historiankirjoitus 

muuttui poliittisemmaksi ja taisteli kansan suosiosta.437 

1860-luvulla sivistyselämä vapautui. Tässä tärkeää oli valtiopäivien säännölli-

nen kokoontuminen vuodesta 1863 lähtien. Sen myötä muodostettiin puolueita ja 

saatiin aikaan julkista keskustelua. Myös yhdistystoiminta laajeni uudessa tilan-

teessa. Suomeen alkoikin muodostua länsimainen kansalaisyhteiskunta.438 Histori-

antutkimuksen edellytykset paranivat 1800-luvun jälkipuoliskolla, ja muun muassa 
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arkistolaitos laajeni ja tieteelliset seurat syntyivät. Lähteitäkin julkaistiin yhä enem-

män.439 1800-luvun puolivälistä lähtien ensimmäisen maailmansodan aikoihin 

muuallakin Euroopassa edennyt historiankirjoituksen ammatillistuminen ei suin-

kaan merkinnyt sitä, että historiankirjoitus olisi ollut vähemmän poliittista. Tieteel-

lisen historian auktoriteetin varjolla kirjoitettiin päin vastoin yhä poliittisempaa 

kansallista historiaa.440 

Yrjö Koskinen näki historiankirjoituksen tehtävänä suomalaiskansallisen tie-

toisuuden luomisen. Samaa tarkoitusta edistivät kirjallisuus, kansansivistystyö ja 

muut kansalliset tieteet.441 Vielä Snellman oli suhtautunut varovaisesti kansan osal-

listumiseen suomalaisen sivistyksen edistämisessä, mutta 1860-luvun joukkojärjes-

täytymisen myötä suomalainen kansallisuusajattelu politisoitui yhä suuremmassa 

määrin. Valtiopäivien koolle kutsuminen lisäsi poliittisia toimintamahdollisuuksia, 

ja fennomaanit alkoivat korostaa kansan osallisuutta kansakunnan rakentamisessa. 

Kansa nähtiin valtiollisen kehityksen subjektina, ja se pyrittiin nostamaan myös 

poliittisen toiminnan subjektiksi.442 

Miroslav Hroch (s. 1932) on kehittänyt usein myös suomalaisessa yhteydessä 

käytetyn 1800-luvun nationalististen liikkeiden periodisoinnin. A-vaiheessa natio-

nalismi ilmenee lähinnä akateemisena kiinnostuksena kansan kieleen ja historiaan, 

mikä Suomessa ilmeni 1800-luvun alun fennofiliassa. B-vaiheessa kansallismieli-

syys politisoituu, mikä Suomessa liittyi Snellmanin kansallisuusohjelman ja fenno-

manian syntyyn. C-vaiheessa puolestaan nationalismi muodostuu massaliikkeeksi. 

Suomessa tämä tapahtui 1800-luvun lopulla. Hroch sijoittaa B- ja C-vaiheiden tait-

teen viimeistään 1880-luvulle.443 

Kuten edellä on mainittu, ei Suomen suuriruhtinaskunta vielä 1800-luvun 

alussa muodostanut mitään kansallisesti yhtenäistä kokonaisuutta. Vasta taloudel-

lisen yhtenäistämisen myötä siirryttiin kokonaiskulttuuriin. Tässä merkittävässä 

asemassa oli 1850- ja 1860-luvulta alkaen kanava- ja rautatieverkoston valmistu-

minen. Samaan aikaan alkoi kansakoulujärjestelmän luominen.444 Risto Alapuro on 

kuvaillut 1800-luvun jälkipuolen suomalaista nationalismia alueellisesti keskitetyn 

valtion ”kansalaisuskonnoksi”, jossa keskeisenä oli käsitys kansallisesta yhtenäi-

syydestä.445 
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441 Mylly 2002, 176–177. 
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Koululaitosta luotiin voimakkaasti 1800-luvun jälkipuolella Suomessa. Sääty-

yhteiskunnan hajotessa perustettiin yleisen kansansivistyksen antamiseen pyrkivä 

kansakoululaitos, ja koulu ja kirkko irrotettiin toisistaan. Snellman tuki kansanope-

tuspolitiikkaa ja piti kansakoulun päätehtävänä kansan aktivoimista. Kansakoulu-

asetus tuli voimaan 1866. Kansakoululaitos laajeni 1800-luvun loppua kohti myös 

maaseudulla. Suomenkielisiä oppikouluja perustettiin 1800-luvun loppupuo-

lella.446 1870 perustettiin kouluhallitus, jonka tehtävänä oli valvoa koulujärjestel-

mää ja oppikirjoja. Se oli aluksi ruotsalaismielisellä kannalla.447 

Historian kouluopetuksessa oppiaine nähtiin ajan kristillisen yhtenäiskulttuu-

rin kannalta Jumalan johdatuksena, mikä ei tietenkään sulkenut pois nationalistista 

näkemystä Suomen historiasta. 1870-luvulta lähtien oppikirjoihin ilmestyivät luo-

miskertomuksen sijaan selitysperusteiksi rationaaliset syy- ja seuraussuhteet.448 

Edellä käsiteltyjen seikkojen pohjalta on selvää, että historiankirjoituksen 

luoma myytti Suomen kansan keskiaikaisesta synnystä ja Pähkinäsaaren rauhasta 

sen symbolina sai kaikupohjaa laajemmassa historiakulttuurissa, ja tätä myyttiä py-

rittiin selvästi myös fennomaanisen historiantutkimuksen pohjalta edistämään. Kä-

sitys ilmeni laajalti erityisesti suurissa historian yleisesityksissä ja Suomen histo-

riaa käsittelevissä oppikirjoissa autonomian ajan lopulla. Tieteensosiologisessa 

mielessä kyse oli hegeliläiseen ajattelukollektiiviin kuuluneiden historioitsijoiden 

luoman näkemyksen levittämisestä yhä laajempaan eksoteeriseen piiriin. Eric 

Hobsbawm on huomauttanut, että 1800-luvun lopulta ensimmäiseen maailmanso-

taan ulottuneella ajanjaksolla nationalistisessa liikehdinnässä keskeisiä olivat kek-

sityt traditiot ja symbolit, joilla pyrittiin aikaansaamaan kansalaisten identifioitu-

mista kansakuntaan.449 

Kansakunnan syntymyytillä oli suomalaisessa koululaitoksessa melkoisen 

vanhat juuret. Arwidssonin oppikirjan syrjäyttivät 1840- ja 1850-luvuilla rehtori 

Alexander Gustaf Julius Hallsténin (1819–1879)450 oppikirjat, joita käytettiin 

1870-luvun puoliväliin asti.451 Vuoden 1862 painoksessa teoksesta Ny lärobok i 

allmän och fäderneslandets historia för begynnare Hallstén mainitsi, että kirkko 

oli herättänyt kunnioitusta lakia ja valtiota kohtaan ja suomalaiset kansanheimot 

                                                        
446 Ks. esim. Halila 1980a, 165–169, Halila 1980b, 180. 
447 Ks. esim. Castrén 1992, 20; Fewster 2006, 152. 
448 Andersson 1979, 96; Castrén 1992, 26–27; Fewster 2006, 152. 
449 Hobsbawm 2013, 263–307. 
450 Hänestä ks. Heikinheimo 1955, 269. 
451 Andersson 1979, 107. 
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olivat sulautuneet yhdeksi kansaksi. Ajallisesti tämä yhdistettiin teoksessa käytän-

nössä Pähkinäsaaren rauhaan.452 Tämä tietysti vastasi monia samanaikaisia käsi-

tyksiä ruotsalaisvalloituksen merkityksestä. Sen sijaan esimerkiksi Ensimmäiset al-

keet ihmiskunnan historiassa alkawille -teoksessa vuodelta 1858 korostettiin van-

hempien näkemysten mukaisesti Pähkinäsaaren rauhan merkitystä suomalaisten 

siirryttyä pakanallisen uskonsa lapsuudesta ruotsalaiseen sivistykseen ja kristilli-

syyteen.453 

Kenties merkittävin teos Pähkinäsaaren rauhaan yleisellä tasolla liittyvien kä-

sitysten leviämisessä kautta aikojen oli ”satusetä” Zachris Topeliuksen vuonna 

1876 julkaistu lukukirja, Maamme kirja. Sitä käytettiin hyvin laajalti suomalaisissa 

kouluissa.454 Jyrki Loima on kuvaillut kirjaa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 

keskeisimmäksi kansallisen tietoisuuden ja itseymmärryksen muokkaajaksi.455 

Edellä on mainittu, kuinka Topelius ei 1840-luvulla hyväksynyt käsitystä, jonka 

mukaan Suomen kansalla olisi ollut historiaa ennen vuotta 1809. Maamme kirjaan 

tultaessa tuo näkemys oli todellakin muuttunut: 

Pähkinälinnan rauhan jälkeen alkoi viisi vastatusten olevaa vihollista kansaa, 

jotka siihen asti olivat asuneet maassa: – Karjalaiset, Hämäläiset, Kvenit, Lap-

palaiset ja Ruotsalaiset, – vähitellen kasvaa yhdeksi kansaksi. He saivat nyt 

saman isänmaan, saman esivallan, saman kristillisen uskon, samat la’it ja rau-

hallisen kanssakäymisen kaikkein eduksi. Tästä kasvoi vähitellen nykyinen 

Suomen kansa, joka ennen oli löytynyt ainoastaan hajanaisena. Ja oli monta 

vuotta, ennenkuin tämä kansa kasvoi oikein yhteen rakkaudessa ja sovinnossa; 

niin, se pitkittää kasvamistaan yhdeksi vielä tänäkin päivänä.456 

Topelius korosti myös, miten Pähkinäsaaren raja oli Suomen ensimmäinen itäraja 

ja kuinka ”Suomalaiset tiesivät nyt [rauhan jälkeen] paremmin mikä heidän isän-

maansa oli”.457 Tässä tulee luonnollisesti hyvin voimakkaasti esille kansakunnalle 

alistumisen tärkeys ja kansallisen yhtenäisyyden korostaminen sekä kansan ja alu-

een historiallisen yhteyden myytti. Topelius vieläpä viittasi lähestulkoon suoraan 

omiin ja fennomaanien ihanteisiin tulevasta kansallisesta yhtenäisyydestä, mikä 

korostaa jälleen historiatietoisuuden tulevaisuusorientaatiota. Yksi Topeliuksen 

                                                        
452 Hallstén 1862, 153–154. Håkan Andersson huomauttaa, että samankaltainen näkökulma oli jo saman 
teoksen vuoden 1858 painoksessa. Andersson 1979, 112. 
453 Bredow & Renvall 1858, 99–100. 
454 Andersson 1979, 138. 
455 Loima 2006, 130. 
456 Topelius 1876, 292. 
457 Topelius 1876, 290. 
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päätavoitteista olikin saada suomalaiset tietoisiksi omasta kansallisuudestaan. Hän 

toivoi, että Suomen eri osat yhdistyisivät yhdeksi kokonaisuudeksi, joskaan hän ei 

korostanut fennomaaneista poiketen kielen merkitystä.458 Tällaisessa tehtävässä 

myytti Suomen kansan muotoutumisesta Pähkinäsaaren rauhassa olikin hyvin tar-

peellinen. 

Fennomaanien nousun myötä suomalainen historiantutkimus jakautui suomen-

mielisiin ja ruotsinmielisiin historioitsijoihin.459 Tämä heijastui myös oppikirjoihin 

liittyvissä kysymyksissä. Yrjö Koskinen julkaisi 1873 lyhennelmän oppikirjastaan 

kansakouluja varten. Teos aiheutti ilmestyessään siinä määrin polemiikkia, että se-

naatti päätti kieltää sen käytön kouluissa.460 Teoksessa Koskinen toisti näkemyk-

sensä, jonka mukaan Suomen kansa oli syntynyt Pähkinäsaaren rauhan myötä 

Ruotsin asettamien lakien ja laitosten turvissa sekä länsimaisen vaikutuksen alai-

suudessa.461 

Vaikka Koskisen teos kiellettiin, ilmestyi pian uusia oppikirjoja, jotka seurasi-

vat Koskisen aloittamaa linjaa.462 Yleisesti voikin todeta, että 1870-luvulta aina 

Suomen itsenäistymiseen asti ja vielä itsenäistymisen jälkeenkin ilmestyi suuri lu-

kumäärä Suomen historian oppikirjoja, joissa ilmeni hyvin samankaltainen näke-

mys Pähkinäsaaren rauhan merkityksestä Suomen kansan synnyssä. Tämä näkö-

kulma tuli esille jo 1876 koulumies Henrik Leopold Melanderin (1819–1890)463 

Lärobok i Finlands historia -teoksessa. Luonnollisesti samoissa teoksissa ilmeni 

myös vanhempia näkemyksiä rauhan merkityksestä Suomen ruotsalaistumisen ja 

kristillistymisen symbolina.464 

On ilmeistä, että edellä mainituista kirjoista monet olivat fennomaanien kirjoit-

tamia. Näistä esimerkkinä oli yleisesti 1800-luvun lopulla käytetyn Suomen histo-

ria kansakouluja varten -teoksen kirjoittanut Jyväskylän seminaarin lehtori, Yrjö 

Koskisen ystävä ja suomalaiskansalliseen suuntaukseen kuulunut Olai Wallin 

(1832–1896).465 Toinen esimerkki oli Yrjö Koskisen vanhin poika, poliitikko ja 

                                                        
458 Tiitta 1994, 239–240, 251; Ahtiainen & Tervonen 1996, 34–37. 
459 Tommila 1989, 92–94; Mylly 2002, 164, 179–183. 
460 Ks. esim. Lehtonen 1983, 37–40; Castrén 1992, 18–19. 
461 Koskinen 1874, 15. 
462 Castrén 1992, 21. 
463 Hänestä ks. Heikinheimo 1955, 508–509. 
464 Melander 1876, 20. Autonomian ajan loppuun asti näkökulma ilmeni myös vähintäänkin seuraavissa 
Suomen historian oppikirjoissa: Hertzberg 1876, 18; Wallin 1877, 12; Yrjö-Koskinen 1893, 13–14; 
Yrjö-Koskinen & Forsström 1902, 31; Vest 1905, 31; Lindeqvist 1907, 15; Yrjö-Koskinen & Voionmaa 
1915, 32; Soininen & Noponen 1915, 29. 
465 Halila 1969, 18–21. 
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1902 kouluhallituksen ylitirehtööriksi noussut Yrjö Koskinen (Y.K.) Yrjö-Koski-

nen (vuoteen 1884 Forsman, 1854–1917).466 Tässä yhteydessä onkin todettava, että 

nimenomaan suomalainen koululaitos oli merkittävässä roolissa Pähkinäsaaren 

rauhaan liitetyn kansakunnan syntymyytin artikuloinnissa. Schöpflinin mukaan 

myytit ovat eräällä tavalla kodifioituna rituaaleihin ja symboleihin. Symbolien hy-

väksyntä on tärkeä osa rituaalia. Osallistuminen rituaaleihin ja niiden hyväksyntä 

ovat olennaisessa roolissa myytin säilymisessä.467 Pähkinäsaaren rauha symboloi 

autonomian ajan lopun fennomaanisessa kouluopetuksessa kansakunnan synnyn ja 

yhtenäisyyden myyttiä, jota toisteltiin rituaalin lailla. 

Pähkinäsaaren rauha ei kuitenkaan ollut kansakunnan synnyn symbolina kai-

kissa autonomian ajan loppupuolen oppikirjoissa. Ruotsinkielisessä historiantutki-

muksessa korostettiin 1800-luvun lopulla jokseenkin toisenlaisia näkökohtia. Sille 

oli ennen muuta tärkeää tähdentää ruotsalaisen kulttuuriperinnön merkitystä Suo-

men kehityksessä. Autonomian ajan lopulla ruotsinkielisen historiantutkimuksen 

johtohahmoksi nousi Magnus Gottfrid Schybergson. Hän kirjoitti 1887 ja 1889 il-

mestyneen kaksiosaisen Finlands historia -teoksen eräänlaisena vastineena Yrjö 

Koskisen teokselle. Hiljattain Katja-Maria Miettunen on tosin korostanut, että kä-

sitys Koskisen ja Schybergsonin teosten vastakkainasettelusta on syntynyt myö-

hemmin.468 

Schybergson korosti todellakin teoksensa ensimmäisessä osassa ruotsalaisen ja 

länsieurooppalaisen kulttuurin sekä kristinuskon paremmuutta suhteessa suomalai-

seen pakanalliseen kulttuuriin. Hänellä Pähkinäsaaren rauha symboloikin ennen 

kaikkea eräänlaista myyttiä Suomen siirtymisestä länsimaisen sivistyksen ja kris-

tinuskon piiriin eikä Suomen kansan syntyä.469 Tässä on kuitenkin korostettava, 

ettei näkemys ollut mitenkään uusi. Ruotsinkielinen tutkimus noudatti vanhaa 

1800-luvun alun fennofilian linjaa. Ero ei ollut kategorinen suhteessa fennomaa-

neihinkaan, sillä hekin tunnustivat länsimaisen kulttuurin ja kirkon vaikutuksen, 

kuten esimerkiksi Koskinen teki. Miettunen korostaa myös, ettei ero esimerkiksi 

Koskiseen ollut kategorinen.470 

                                                        
466 Hänestä ks. Vares 2000, elektr. Tässä yhteydessä lienee mainittava, että hänen etunimensä todellakin 
oli ”Yrjö Koskinen”. 
467 Schöpflin 1997, 20–21. 
468 Tommila 1989, 93–94; Mylly 2002, 179–183; Miettunen 2016, 361, 366–367. 
469 Schybergson 1887, 21–23, 62–63. 
470 Miettusen mukaan Koskisen teoksessa oli selkeämmässä asemassa kansallinen kertomus, mutta mo-
lemmissa korostui edistyksen käsitys. Miettunen 2016, 371–383. 
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Schybergson toisti näkemyksensä ruotsalaisen sivistyksen merkityksestä kir-

joittamassaan Suomen historian oppikirjassa.471 On myös olemassa muita esimerk-

kejä tällaisesta näkemyksestä eri oppikirjoissa, joskin lukumäärällisesti vähemmän. 

Näissä ei ole käsitystä Pähkinäsaaren rauhasta Suomen kansan syntyhetkenä.472 

Näkemykset noudattivat jossain määrin ajan poliittisia jakolinjoja. Esimerkiksi jyr-

kän svekomaanin Viktor Karl Emil Wichmannin (1856–1938)473 oppikirjassa Fin-

lands historia jämte kort sammandrag af Finlands statskunskap vuodelta 1908 Päh-

kinäsaaren rauha yhdistettiin ruotsalais-länsimaisen sivistyksen läpimurtoon Suo-

messa.474 

Aivan suoraan ei Pähkinäsaaren rauhaa yhdistetty Suomen kansan syntyyn kai-

kissa fennomaanienkaan historiateoksissa. Mielenkiintoinen esimerkki tästä oli 

historiantutkijan ja fennomaanipoliitikon Oskar Adolf Forsströmin (vuodesta 1906 

Hainari, 1856–1910)475 vuonna 1898 julkaistu laaja Suomen keskiajan historian 

yleisesitys. Teoksen alussa Forsström korosti, kuinka keskiajan mittaan ”suoritettu 

sivistystyö ja yhteisesti kestetyt vaarat” loivat heimoista Suomen kansan ja saivat 

aikaan ”ensimmäisen vaistomaisen käsityksen yhteisestä Suomen isänmaasta”. Pa-

kanuuden aika oli ollut heimokautta, ja länsimaisen sivistyksen ja roomalaiskatoli-

laisen kirkon myötä suomalaiset heimot taipuivat uuden esivallan alaisuuteen, joka 

sulatti heidät yhteen samaksi kansaksi. Tämä tapahtui pitkällä aikavälillä 400 vuo-

den aikana ensimmäisestä ristiretkestä uuden ajan alkuun ulottuneella ajanjak-

solla.476 

Forsström ei teoksessaan suoraan yhdistänyt Pähkinäsaaren rauhaa tähän. 

Olennaista on kuitenkin, että rauha haluttiin ilmiselvästi tulkita ratkaisevaksi teki-

jäksi. Uudessa Suomettaressa 16.10.1902 ilmestyi teoksen arvostelu, jossa krii-

tikko totesi Suomen heimojen yhdentymisen olleen varsinkin Pähkinäsaaren rau-

hanteon jälkeen ”selvästi huomattavana ilmiönä”.477 Pähkinäsaaren rauha olikin jo 

tässä vaiheessa niin selkeä Suomen historian periodisoinnin merkkipaalu, ettei sen 

merkitystä tarvinnut edes erikoisemmin tarkentaa. 

Kyläläisten kirjasia -julkaisusarjassa myöhemmin julkaisemassaan kirjoituk-

sessa Suomen keskiajan historiasta Forsström kyllä yhdisti Pähkinäsaaren rauhan 

                                                        
471 Schybergson 1890, 15. 
472 Wesala 1893, 20–21; Kahma 1902, 9–10. 
473 Heikinheimo 1955, 820. 
474 Wichmann 1908, 55–56. 
475 Hänestä ks. Sainio 2008, elektr. 
476 Forsström 1898, alkulause, 1–5. 
477 ”Kuvallinen Suomen historia vanhimmista ajoista nykyaikaan saakka. II.” Uusi Suometar 
16.10.1902. 
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suoraan kansan syntyyn.478 Kyläläisten kirjasia -sarja on laajemman historiakult-

tuurin kannalta mielenkiintoinen. Kuten Derek Fewster on huomauttanut, oli natio-

nalistien pyrkimyksille tärkeää kansan valistaminen. Tähän toimeen ryhtyivät 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Kansanvalistusseuran kaltaiset seurat. Lu-

kutaidon nousun myötä erityisesti kirjoista tuli tärkeitä nationalististen käsitysten 

levittämisessä. Kyläläisten kirjasia oli eräs näistä kansan valistamiseen tarkoite-

tuista sarjoista.479 

Muista 1900-luvun alun suurista yleisesityksistä voi vielä mainita lehtori ja 

historioitsija Karl Olof Lindeqvistin (1858–1927)480 Suomen historian, jossa on 

täsmälleen samanlainen äänenpaino Pähkinäsaaren rauhan merkityksen suhteen.481 

Sen sijaan kirjailija ja lehtori Hilda Käkikosken (1864–1912) Suomen historia nuo-

risolle -teossarjassa482 oli tekijän uskonnollisen vakaumuksen mukaan Suomen his-

torian perustana kristillistyminen, eikä siinä pohdittu juurikaan kansan syntyä.483 

Muualla autonomian ajan lopun historiakulttuurissa oli joitain viitteitä kansa-

kunnan syntymyytistä. Esimerkiksi Oma maa -tietosanakirjajulkaisussa484 olleessa 

Johan Wilhelm Ruuthin (1854–1928) artikkelissa mainittiin, miten Suomen heimot 

tulivat ruotsalaisvalloituksen myötä ”kootuiksi yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä teki 

heille mahdolliseksi vähitellen edistyä itsetietoiseksi kansaksi”, mutta tätä ei suo-

raan yhdistetty Pähkinäsaaren rauhaan.485 Sen sijaan aivan autonomian ajan lopulla 

ilmestyneessä ensimmäisessä varsinaisessa tietosanakirjassa fennomaaniprofessori 

Kustavi Grotenfeltin (1861–1928)486 Suomen historiaa käsitelleessä artikkelissa ei 

mainittu Suomen kansan syntyä. Pähkinäsaaren rauha saikin symboloida Suomen 

kristillistymistä ja ruotsalaistumista.487 Toisissa yhteyksissä hän katsoi Suomen 

kansan syntyneen rauhan jälkeen. Käsittelen asiaa tämän väitöskirjan kolmannessa 

pääluvussa. 

                                                        
478 Hainari 1906, 4–5. 
479 Fewster 2006, 293–298. 
480 Hänestä ks. Aikalaiskirja 1920, 279. Lindeqvist mainitaan tässä Kokoomuspuolueen kannattajaksi, 
mikä on sinänsä kuvaavaa. 
481 Lindeqvist 1906, 91. 
482 Tämän teoksen syntytaustoista ja vastaanotosta ks. Kaarninen 2013, 169–180. 
483 Ks. esim. Käkikoski 1908, 152; Käkikoski 1913, 216–217, 430. 
484 Julkaisun taustoista ks. esim. Häkli 1981, 49–54. 
485 Ruuth 1907, 724–725. 
486 Grotenfeltistä ks. esim. Pohjolan-Pirhonen 1965, 61–64. 
487 Grotenfelt 1917, 587–588. 
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On myös yksi mielenkiintoinen esimerkki autonomian ajan loppupuolella ku-

koistaneesta historiallisesta romaanikirjallisuudesta. Keskiaikaan sijoittuvat ro-

maanit yleistyivät 1890-luvun lopulta lähtien.488 Suomalaisen historiallisen romaa-

nin keskeisiä hahmoja autonomian ajan lopulla oli nuorsuomalainen poliitikko, his-

toriantutkija ja kirjailija Santeri Ivalo (vuoteen 1907 Herman Alexander Ingman, 

1866–1937).489 Kansakunnan rakentamisen ja yhtenäisyyden tematiikka tuli mie-

lenkiintoisella tavalla esille hänen alun perin vuonna 1909 julkaistussa teoksessaan 

Erämaan taistelu. Teoksen juoni sijoittuu 1400-luvun hämäläisten ja savolaisten 

taisteluihin erämaiden omistuksesta erityisesti hämäläisen Karmalan suvun näkö-

kulmasta. Teoksen kuluessa heimot sopivat keskinäiset riitansa viisaan piispan 

Maunu Tavastin (k. 1452) ja valtionhoitaja Kaarle Knuutinpoika Bonden johdolla. 

Lisäksi Karmalan Lauri menee naimisiin savolaisen Tarvaisen Anjan kanssa.490 

Pähkinäsaaren rauhaa ei mainita suoraan, mutta on selvää, että Ivalon viesti on 

samanlainen kuin samanaikaisen historiantutkimuksen. Suomen kansan yhdisty-

misprosessi ja kansallishengen synty eteni keskiajan lopulla ruotsalaisen hallinnon 

ja katolilaisen kirkon alaisuudessa. Hannu Syväoja on yhdistänyt tämän nimen-

omaan venäläistämiskauden kansallisen yhtenäisyyden kaipuuseen491, mutta Ivalon 

näkemyksen voi sitoa jo vanhempaan suomalaisen historiankirjoituksen traditioon. 

Ivalon teoksessa Karmalan ja Tarvaisen sukujen yhdistyminen tapahtui hegeliläisen 

teesi–antiteesi–synteesi-rakenteen pohjalta. Vastaavalla tavallahan Zachris Tope-

liuksen historiallisissa romaaneissa, esimerkiksi Välskärin kertomuksissa, kansal-

lisen solidaarisuuden rakentaminen yli säätyrajojen tapahtui avioliittojen kautta.492 

Näistä kaikista esimerkeistä käy selkeästi ilmi, miten suomalaisen kansakun-

nan synty yhdistettiin keskiaikaiseen ruotsalaisvalloitukseen ja joko eksplisiittisesti 

tai implisiittisesti Pähkinäsaaren rauhaan. Huomionarvoista onkin, että tällaiset nä-

kemykset säilyivät autonomian ajan lopulle melkoisen muuttumattomina. Suoma-

lainen historiantutkimus ja yhteiskunta luonnollisesti kokivat suuria muutoksia au-

tonomian ajan loppuun mennessä. Hegeliläisyyden aika suomalaisessa filosofiassa 

oli jo 1880-luvulle tultaessa ohi. Nuoremman polven fennomaanihistorioitsijat 

omaksuivat vaikutteita darwinismista ja positivismista kritisoiden samalla hegeli-

läisyyttä. Saksalaisen Karl Lamprechtin (1856–1915) vaikutuksesta monet suoma-

                                                        
488 Fewster 2006, 279–284, 292–294. 
489 Ivalosta lähemmin Syväoja 1998, 78–80. 
490 Ivalo 2013 (1909), elektr. 
491 Syväoja 1998, 171–172. 
492 Ks. esim. Tommila 1989, 88. 



120 

laisetkin historiantutkijat tarkastelivat yhteiskunnallista kehitystä empiirisestä nä-

kökulmasta.493 Oppikirjojen suhteen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa pai-

notettiin niin sanottua herbartilaisuutta, joka korosti inhimillisiä hyveitä ja henkilö- 

ja kulttuurihistoriaa poliittisen historian sijaan.494 

Fennomaanien valtaannousun myötä 1870-luvulla Koskisen ja muiden vanho-

jen fennomaanien kannat lieventyivät, ja he jopa puolustivat säätyedustusta ja ky-

seenalaistivat kansalaisyhteiskunnan instituutioihin ja äänioikeuteen perustuvan 

kansan edustamisen. Lauri Kivekäs (vuoteen 1876 Gustaf Laurentius Stenbäck, 

1852–1893) ja K.P.T.-ohjelman edustajat vetosivat radikaalisti kansaan, joskin hei-

dän radikaalisuutensa lieveni 1890-luvulla. Sen sijaan Suomen työväenpuolue yh-

disti kansansuvereenisuusperiaatteen ja äänioikeuden. Vuonna 1906 syntynyt kan-

sanedustuslaitos ei pystynyt nousemaan toimivaksi edustuksen kanavaksi, vaan 

kansan tahtoa edistivat kansanliikkeet. Tämä ei puolestaan ollut yhdistettävissä 

vanhan valtiokeskeisen nationalismin kanssa.495 Viimeistään suurlakon myötä 

ihannekuva ehjästä, kansallisesta Suomesta oli hajonnut eikä sitä ollut koskaan saa-

vutettukaan muuten kuin johdetusti, annettuina yläkäsitteinä ja mielikuvina.496 

Näistä tekijöistä huolimatta näkemys Pähkinäsaaren rauhasta kansakunnan 

synnyn ja yhtenäisyyden symbolina säilyi autonomian ajan lopulle asti. Esimer-

kiksi J.W. Ruuth edusti historiantutkijana enemmän positivistista suuntausta497, 

mutta tämä ei estänyt häntä kuvaamasta ruotsalaisvalloitusta kansakunnan syntynä. 

Ilkka Liikanen on tosin korostanut, että fennomaanipoliitikko ja historioitsija J.R. 

Danielson-Kalmari498 katsoi Suomen kansan olleen olemassa jo ennen ruotsalais-

valloitusta, mikä erosi Liikasen mukaan Koskisen käsityksestä.499 Kuten olen 

edellä tuonut ilmi, oli implisiittisellä tasolla jo aiemmin esillä käsitys siitä, että 

ruotsalaisvalloituksen jälkeen kansakunnaksi yhdistyneitä heimoja yhdisti valloi-

tusta ennenkin jonkinlainen etnis-kielellisesti käsitetty suomalaisuus. Sitä paitsi 

Danielson-Kalmari toteaa Liikasen viittaamassa kirjoituksessa vuodelta 1883, että 

suomalaiset olivat ennen ruotsalaisvalloitusta ”heimokuntaisuuden maineettomalla 

kehitysasteella”.500 Tämäkään ei eronnut aiemmista käsityksistä. 

                                                        
493 Tommila 1989, 135–137, 147–149; Ahtiainen & Tervonen 1996, 48–52; Jalava 2002, 305; Klinge 
2012, 437–448. 
494 Ks. esim. Castrén 1992, 29–33. 
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Fewster korostaa, että 1890-luvulta lähtien alkoi Suomen nousevan kansallisen 

kulttuurin kultakausi. Käsitykset kansakunnan historiasta saavuttivat laajemmat ih-

mismassat, ja kansallisen heräämisen edellytyksenä oli erityisesti käsitys yhteisestä 

historiasta. Fewster onkin todennut, että kansanedustuslaitos teki kansaan vetoami-

sen tarpeen yhä akuutimmaksi. Nationalistien tuli mobilisoida äänestäjät suomalai-

suuden puolustukseen ja kouluttaa suomalaiset kansalliseen tehtäväänsä nationalis-

min muuttuessa massaliikkeeksi.501 

Juuri tällaiseen yhteiskunnalliseen kontekstiin näkemykset Pähkinäsaaren rau-

han symboloimasta Suomen kansan synnystä ja yhtenäisyydestä sopivat autono-

mian ajan lopulla. Fennomaanien luoma historiankirjoitus ja käsitykset Pähkinä-

saaren rauhasta loivat historiakuvaa yhtenäisestä suomalaisesta kansakunnasta ja 

sen juurista. Tämä selittää osaltaan myös, miksi rauhasta on tullut keskeinen osa 

suomalaisen kansakunnan rakentamista ja suomalaista historiakuvaa. Fennomaanit 

pyrkivät levittämään syntymyyttiä laajempaan historiatietoisuuteen suomalaisten 

kansallisen tehtävän innostamiseksi. Pyrkimyksiä eivät sinänsä tässä vaiheessa hai-

tanneet säröt kansallisessa yhtenäisyydessä tai esimerkiksi historiantutkimuksen 

uudet positivistiset virtaukset. Itse asiassa voi hyvin ajatella, että historiantutki-

muksen taholta pyrittiin vain voimakkaammin korostamaan kansallista yhtenäi-

syyttä myyttien avulla. Ihanne kansallisesta yhtenäisyydestä valtiossa säilyi suo-

malaisen kansallisuusaatteen merkittävänä piirteenä jopa 1900-luvun puolivälin 

jälkeiseen yhteiskunnalliseen murrokseen asti502, eikä sitä sinänsä edes heikentänyt 

hegeliläisyyden ”kuolema” suomalaisessa filosofiassa. 

Aivan toinen asia olikin sitten, miten näitä myyttejä ja ihannekuvia hyväksyt-

tiin laajemmissa kansankerroksissa tai missä määrin ne yleensä edes pääsivät le-

viämään. Esimerkiksi Aimo Halilan (1912–1998) mukaan vuonna 1896 noin kaksi 

kolmasosaa maan 9–13-vuotiaista lapsista oli kansakoululaitoksen ulkopuolella.503 

Pähkinäsaaren rauhaan liittyvän kansakunnan syntymyytin leviäminen oli siis tässä 

vaiheessa todennäköisesti varsin rajallista. 

Näkemykset Pähkinäsaaren rauhan merkityksestä Suomen historian pe-

riodisoinnissa ja Suomen kansan synnyssä selittävät suurelta osin sitä, miksi tapah-

tumaa on pidetty niin voimakkaasti esillä. Merkittävässä osassa ovat myös Päh-

kinäsaaren rauhaan liittyvät käsitykset Itä- ja Pohjois-Suomen historiaan suhteutet-

tuina. Seuraavaksi tarkastelen, miten Pähkinäsaaren rauhan käsitettiin liittyvän 

Karjalan historiaan. 
                                                        
501 Fewster 2006, 184–186, 284. 
502 Anttila 1993, 110–111. 
503 Halila 1949, 64. 
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2.2 Pähkinäsaaren rauha karjalaisena itkuvirtenä 

2.2.1 Karjalan varhaishistorian tyyppipiirteiden hahmottelua 1800-

luvun alkupuolella 

1800-luvun suomalaisen historiankirjoituksen varhaishistoriaan liittyvät intohimot 

kohdistuivat merkittäviltä osiltaan Karjalaan. Karjalaisuus hahmottuikin Suomen 

identiteetin koetinkiveksi 1800-luvulla.504 1800-luvun alkupuolen eurooppalaisissa 

kansallisissa historioissa kansakunnan alue oli tärkeä ja tiettyjä alueita pidettiin 

kansakuntien perustavina osina. Raja-alueista saattoikin syntyä kiistaa eri maiden 

historiankirjoituksessa.505 Karjalan käsitettä on sinänsä pidetty malliesimerkkinä 

sosiaalisesta konstruktiosta. Kimmo Katajala korostaa, että Karjalan alue on mää-

rittynyt kokonaisuudeksi ”vain menneisyytensä ja siitä kirjallisuudessa, kuvatai-

teessa ja tutkimuksessa viimeisen parinsadan vuoden aikana luodun mielikuvan 

kautta” ja tärkeä osa tätä kehityskulkua on ollut historiantutkimus.506 

Tässä yhteydessä täytyy todeta, että Suomen historiaan liittyvissä kuvauksissa 

on jo varhain ollut säännönmukaisesti Karjalaan liittyvää ainesta, kuten Mikael Ag-

ricolan vuoden 1548 Uuden testamentin esipuheessa, jossa kuvailtiin karjalaisten 

käännyttämistä kristinuskoon.507 Muinaisen Karjalan alueellisen ulottuvuuden ku-

vailu on kuitenkin ollut melkoisen häilyvää. Esimerkiksi Gabriel Rein esitti 1825 

ruotsalaisvalloitusta edeltäneen Karjalan alueen ulottuneen Nevajoelle ja Suomen-

lahdelle. Idässä alue ulottui osiin Aunusta ja Arkangelia ja pohjoisessa Norjan Lap-

piin.508 Jo renessanssin kirjallisuudessa oli nähtävissä kahtia jaetun Karjalan 

kuva.509 Kuten on edellä kuvailtu, oli tietyiltä osin jo 1600-luvun historiantutki-

mukselle selvää, että Pähkinäsaaren rauhassa sovittu raja oli jakanut Karjalan. 

1800-luvun kuluessa Pähkinäsaaren rauha sidottiin olennaisena osana laajempaan 

Karjalan ja Suomen historian kertomukseen, jonka syntyvaiheita tulee tarkastella 

lähemmin. 

Nationalismin tutkijan Anthony D. Smithin mukaan nationalismi saa voimansa 

myyteistä, muistoista, traditioista ja tavoista, joilla nationalistiset älymystöt löytä-

vät ja tulkitsevat uudelleen elävää menneisyyttä.510 Smithin käsityksen mukaan 

                                                        
504 Sihvo 2003, 35–36. 
505 Berger & Conrad 2015, 101–105. 
506 Katajala 2013, 31. 
507 Mikael Agricola, Alcupuhe sen wdhen Testamentin päle. Suomalainen Ajantieto-kokoelma, 1–2. 
508 Rein 1825–1830, 19–20. 
509 Sihvo 2003, 22. 
510 Smith 1999, 4–7, 9–10. 
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kansakunnat muodostuvat etnisten yhteisöjen pohjalle. Näillä on yhteinen nimi, 

myytti yhteisestä alkuperästä, jaettuja historiallisia muistoja ja traditioita, piirteitä 

yhteisestä kulttuurista, yhteys tiettyyn historialliseen kotimaahan ja jonkinlainen 

keskinäinen solidaarisuus.511 

Nationalistisesti käsitetyllä menneisyydellä ei välttämättä ole juuri tekemistä 

tieteellisen historiantutkimuksen kanssa. Aivan olemattomalle pohjalle tätä histo-

riakuvaa ei voi rakentaa, jotta sillä olisi laajempaa kaikupohjaa.512 Nationalistisen 

historiakuvan muodostamisessa myytit etnisestä polveutumisesta ovat tärkeitä. 

Ajallisen ja paikallisen alkuperän sekä muuton myytit kertovat, mistä ja miten yh-

teisö saapui nykyisille asuinsijoilleen. Perustavien esi-isien myytti puolestaan ker-

too, kenestä yhteisön jäsenet polveutuvat. Kulta-ajan, taantumisen ja uusiutumisen 

myytit kertovat yhteisön sankaruuden ajasta, sen loppumisesta ja uudesta nou-

susta.513 1800-luvun alun eurooppalaisissa kansallisissa historiankirjoitusperin-

teissä hahmoteltiinkin innokkaasti kansakuntien kulta-aikoja ja taantumisen ai-

koja.514 

Tällaiset myytit palvelevat älymystöä kansakunnan muodostajina, myös histo-

rioitsijoita. Historioitsijoiden rooli on valikoida, tulkita ja ”löytää uudelleen” et-

nohistorian piirteitä kansakunnan muodostamiseksi ja kollektiivisen toiminnan in-

nostamiseksi.515 Smithin näkemyksiä suomalaisen historiankirjoituksen analysoin-

tiin soveltanut Derek Fewster on korostanut, ettei suomalaisista varsinaisesti voi 

puhua esimodernina etnisenä ryhmänä ja että Smithin myyttitypologiaan kuuluvia 

myyttejä on konstruoitu Suomessa suurelta osin olemattomalle pohjalle, ei kansan 

keskuudessa säilyneille myyteille tai muistoille. Typologia on Fewsterin mukaan 

silti hyödyllinen historioitsijoiden käsitysten analysoinnissa.516 Typologiaa voikin 

hyvin soveltaa myös siihen, miten Karjalan historiaa konstruoitiin 1800-luvulla ja 

kauan sen jälkeenkin Suomen historian yhteydessä sekä erillisenä ja alueellisena 

Karjalan historiana. Näihin elementteihin tultaisiin sittemmin yhdistämään myös 

Pähkinäsaaren rauha Karjalan kannalta. 

Fewsterin mukaan jo 1600-luvun alusta varhaiselle 1800-luvulle ulottuvalla 

ajanjaksolla Suomelle pyrittiin luomaan erillinen varhaishistoria ja ensimmäiset 

versiot muun muassa muuttoliikkeen myytistä. Erityisesti Henrik Gabriel Porthan 

                                                        
511 Smith 1999, 12–13, 16–17. 
512 Smith 1999, 181; vrt. Pearson 1999, 64–68. 
513 Smith 1999, 57–68. 
514 Berger & Conrad 2015, 113–117; vrt. Baár 2010, 224–225. 
515 Smith 1999, 11, 84–85, 87–88, 139, 175–181. 
516 Fewster 2006, 401–405. 
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oli tässä prosessissa tärkeä. Fewster nimittää tätä vaihetta patrioottiseksi tai pro-

tonationalistiseksi muinaistutkimukseksi. 1800-luvun alusta 1890-luvulle ulottu-

neella romanttisen kansallisen muinaistutkimuksen aikakaudella puolestaan luotiin 

muun muassa käsitys muinaisesta suomalais-ugrilaisesta kieliperheestä ja luotiin 

polveutumisen ja kulta-ajan myyttejä.517 

Porthanin merkitys Suomen ja erillisen Karjalan historian hahmottelemisessa 

oli ilmeisen tärkeä. Onkin selvää, että erityisesti Porthanin käsityksissä korostuivat 

varhaiset yhteisen alkuperän ja polveutumisen sekä muuttoliikkeen myytit. Hänen 

mukaansa suomalaisten varhaisimmat asuinalueet olivat olleet Kaspianmeren, Vie-

nanmeren ja Itämeren välisillä alueilla, miltä alueelta heimot, myös karjalaiset, oli-

vat muuttaneet Suomenniemelle aikaisintaan kolmannella vuosisadalla j.Kr. Aiem-

massa historiantutkimuksessa oli korostettu jopa suomalaisten Raamatun kansoihin 

liittyvää alkuperää ja todettu heidän saapuneen asuinsijoilleen suuren vedenpai-

sumuksen jälkeen. Porthan puolestaan otti vaikutteita ajankohtaisesta suomensu-

kuisiin kansoihin kohdistuneesta tutkimuksesta.518 Tässä hän loi käytännössä myös 

kuvaa karjalaisten alkuperästä, muutosta ja heimon yhtenäisestä polveutumisesta. 

Karjalan muinaishistorian käsitysten kannalta merkittäviä olivat erityisesti 

Porthanin näkemykset suomalaisten heimojen muinaisesta itsenäisyydestä ennen 

ruotsalaisvalloitusta. Kuten esimerkiksi Päiviö Tommila on tähdentänyt, korosti 

Porthan suomalaisheimojen olleen itsenäisiä ensimmäisen ristiretken aikoihin ei-

vätkä he olleet norjalaisten tai venäläisten alaisuudessa.519 Porthan torjui jyrkästi 

joidenkin ruotsalaisten historioitsijoiden 1600-luvulla esittämät arvelut, joiden mu-

kaan venäläiset olisivat hallinneet karjalaisia ennen ruotsalaisvalloitusta.520 Karja-

laisten itsenäisyyttä oli korostanut hieman aiemmin myös Sven Lagerbring.521 Port-

hanin mukaan muun muassa se, että novgorodilaiset vuonna 1278 hävittivät Karja-

laa, todisti, etteivät karjalaiset vielä olleet Novgorodin vallassa.522 Tämän näke-

myksen sitominen suomalaiseen protonationalismiin on kuitenkin Porthanin koh-

                                                        
517 Fewster 2006, 23–24, 52–56. 
518 Alkuperäkäsityksistä ks. esim. Tommila 1989, 30, 35, 51–54; Urpilainen 2001, 236–240; Fewster 
2006, 54, 57. 
519 Tommila 1989, 54. 
520 Näistä arveluista historiografisessa mielessä ks. esim. Lagus 1893, 6–7. 
521 Lagerbring 1773, 670–673. 
522 Porthan 1799, 114–116; Anmärkningar rörande finska folkets läge och tilstånd vid den tiden när det 
först lades under svenska kronans vissa och varaktiga välde. Porthan 1873, 10–13. 
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dalla melkoisen kyseenalaista, vaikka hän pitikin suomalaisia erillisenä kansakun-

tana.523 Pikemminkin voi katsoa, että näkemys liittyi Porthanin ruotsalaiseen pat-

riotismiin ja uskollisuuteen Ruotsin valtiota kohtaan524 ja tämän ajattelutyylin mu-

kaisia olivat hänen tulkintansa. Tässä mielessä venäläisten näkeminen vanhoina 

hallitsijoina oli Porthanille vastenmielistä. On joka tapauksessa selvää, että näke-

mys karjalaisten varhaisesta itsenäisyydestä ennen ruotsalaisvalloitusta ruokki eri-

tyistä Karjalan itsenäisen kulta-ajan myyttiä. 

Yllättävää tuskin oli, että venäläisen historiankirjoituksen tradition puitteissa 

1800-luvun alussa kirjoittaneet baltiansaksalaiset olivat asiasta eri linjoilla. Muun 

muassa A.C. Lehrberg vastusti Porthanin näkemyksiä ja katsoi, ettei esimerkiksi 

vuoden 1278 hävitysretkestä voinut päätellä, että karjalaiset olivat itsenäisiä. Sen 

sijaan karjalaiset olivat riippuvaisia Novgorodista ja osallistuivat sotaretkille hei-

dän kanssaan. Tosin karjalaiset eivät noudattaneet Novgorodin lakia tai uskontoa, 

vaan tunnustivat vain novgorodilaisten yliherruuden.525 Samanlainen näkemys il-

meni myös suomalaisen pappismiehen ja muusikon Anders Johan Hippingin 

(1788–1862) teoksessa Neva och Nyenskans intill S:t Petersburgs anläggning I 

vuodelta 1836.526 Hän toimi Venäjän historian ja muinaisuuden tutkimisen keskei-

sen taustavaikuttajan, kreivi Nikolai Petrovitsh Rumjantsevin (1754–1826) kirjas-

tonhoitajana.527 Osittain näkemyseroissa oli kyse havaintojen teoriapitoisuudesta, 

jonka myötä samoissa lähteissä nähtiin erilaisia asioita. Nämä käsitykset eivät juu-

rikaan tukeneet käsitystä karjalaisesta kulta-ajasta. Kyse oli erilaisen, venäläistä 

vaikutusta korostavan ajattelukollektiivin ajattelutyylistä ja sen soveltamisesta his-

torian tulkintaan. 

1800-luvun alussa monet suomalaiset historioitsijat suhtautuivat asiaan eri ta-

voilla. Reinhold von Becker ei ottanut asiaan kantaa Turun Wiikko-Sanomissa il-

mestyneessä yleisesityksessään, mutta muutamia vuosia myöhemmin asiaa käsit-

teli tarkemmin Karjalan historiasta kiinnostunut Gabriel Rein. Hän julkaisi kesken-

eräiseksi jääneen laajan tutkimuksen Karjalan ristiretkiaikaisesta historiasta. Rein 

oli saanut vaikutteita venäläisestä historiantutkimuksesta ja lähdeaineistosta528 ja 

edusti Karjalan varhaisen aseman tulkinnassa melko välittävää ja neutraalia kantaa. 

                                                        
523 Porthanin kansakuntakäsityksistä ks. Fewster 2006, 62; Manninen 2008, 244–263. Kritiikistä tätä 
käsitystä kohtaan ks. Loima 2006, 70–71. Fewster sitoi myös Porthanin varhaiset suomalaisia koskevat 
itsenäisyyskäsitykset protonationalismiin. Vrt. Fewster 2003, 55. 
524 Porthanin lojaalisuuskäsityksistä ks. Fewster 2006, 61. 
525 Lehrberg 1816, 119–123; vrt. myös von Gerschau 1821, 31–34, 42. 
526 Hipping 1836, 30, 47–51, 57–60. 
527 Klinge 2010, 33–35. 
528 Klinge 2010, 37. 
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Hänen mukaansa Karjalan eteläisimmät osat olivat jo 1000-luvun alussa venäläis-

ten vallan alaisina. Karjalaiset eivät kuitenkaan olleet niin yhdistettyjä venäläisiin, 

että heillä olisi ollut venäläinen hallintomuoto. Sen sijaan he joutuivat maksamaan 

veroja Novgorodille ja osallistuivat sotaretkille. Mitään sotilaallista miehitystä tai 

hallintomiehiä ei Karjalassa ollut. Novgorodilaiset olivat käännyttäneet myös 

1200-luvun alussa karjalaiset ortodoksiseen uskoon.529 Reinin kuvailu Karjalan 

vanhoista elinkeinoista oli niin ikään varsin tasapainoinen, eikä hän sen enempää 

ihannoinut tai paheksunut muinaisten karjalaisten elämäntapaa. Hän totesi esimer-

kiksi, ettei maanviljelyskään ollut karjalaisille tuntematon.530 

Adolf Ivar Arwidsson edusti jo olennaisesti erilaista näkökantaa asiaan. 

Vuonna 1832 ilmestyneessä oppikirjassaan hän mainitsi karjalaisten tulleen koske-

tuksiin varhain venäläisten kanssa ja olleen aluksi liittosuhteessa eikä niinkään alis-

tussuhteessa venäläisiin, joskin riippuvuus oli pian lisääntynyt. Arwidsson painotti, 

ettei riippuvuuden lisääntyminen johtanut varsinaiseen alistamiseen, vaan pakotet-

tuun liittosuhteeseen. Hän korosti myös karjalaisten itsenäisiä sotaisia hankkeita, 

kuten Sigtunan hävitystä.531 Arwidssonin kehitti tässä muihin aikalaisiinsa verrat-

tuna konkreettisemmin kultakauden myyttiä, mikä selittyy Turun romantiikan ylei-

sellä aatehistoriallisella taustalla. Hän näet ihannoi suomalaisten heimojen itsenäi-

syyden aikaa.532 Tällä tavalla myös Karjalalle kehiteltiin itsenäistä kulta-aikaa 

osana laajempaa Suomen historian hahmotusta ja Turun romantiikan ajattelukol-

lektiivin ajattelutyyliä. Aktiivisena elementtinä oli näkemys suomalaisten muinai-

sesta loiston ajasta. Karjalaisten itsenäisyyttä korostivat myös Johan Fredrik Cajan 

ja Elias Lönnrot varhaisissa Suomen historian esityksissään.533 Näin siis alkoi 

1830-luvun ja 1840-luvun alun suomalaisessa historiankirjoituksessa muotoutua 

linja, jonka mukaan karjalaiset olivat olleet varsin itsenäisiä suhteessa Novgorodiin 

ennen Pähkinäsaaren rauhaa, joskin raja esimerkiksi baltiansaksalaisten näkemyk-

siin oli häilyvä. 

Karjalan kulta-ajan myyttiä rakennettiin kuitenkin 1800-luvun alussa merkit-

tävissä määrin historiatieteen ulkopuolella. Kuten Hannes Sihvo on ansiokkaassa 

Karjalan kuva -tutkimuksessaan kuvaillut, alkoi Karjala kiinnostaa jo 1700-luvun 

lopun suomalaista akateemista maailmaa. Paroni Montesquieun (1689–1755) ja 

Jean-Jacques Rousseaun (1712–1778) ajattelutapa pohjusti edellytyksiä sille, että 

                                                        
529 Rein 1825–1830, 24–25, 35–38, 60–63. 
530 Rein 1825–1830, 45–46. 
531 Arwidsson 1832, 16–18. 
532 Itsenäisyyden ihailusta ks. Tommila 1989, 71. 
533 Kainonen 1839–1840, 20–23; Kajaani 1846, 27–30; Lönnrot 1844. 
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huomio alkoi kiinnittyä ”primitiivisiin” alueisiin. Uushumanismin myötä alettiin 

myös kiinnostua kansanrunoudesta. Suomessa Porthanin mielenkiinto kohdistui 

suomalaiseen kansanrunouteen, jota oli säilynyt erityisesti Itä-Suomessa. Haminan 

rauhan jälkeen syntyivät edellytykset Karjalan kansantieteelliselle löytämiselle. 

Romantiikalle ominainen kansan ihannointi kiinnitti huomion itäisiin heimoihin.534 

Ruotsalaiseen 1800-luvun alun uusgööttiläiseen romantiikkaan liittynyt Jacob 

Adlerbeth (1785–1844) kirjoitti ihannoivasti myyttisestä Vienanmeren rannan 

Bjarmiasta, mikä antoi myös virikkeitä suomalaiselle romantiikan historiankirjoi-

tukselle, joka etsi suomalaisten muinaista suuruutta. Muinaisuuden bjarmit ja suo-

malaiset samaistettiin, ja muinaisen Bjarmian suuruutta tuotiin esille muun muassa 

Arwidssonin teoksissa. Olennaista on, että Bjarmia-myytti yhdistettiin nimen-

omaan karjalaisiin. Karjalaisen muinaisrunouden varhaiseen keruuseen alkoi se-

koittua käsitys kadonneesta utopiasta, Bjarmiasta.535 1800-luvun alkupuolella kan-

sanrunouden keruu nähtiinkin keinona päästä ”historiattomuuden ikeestä”. Vuosi-

sadan alkupuolen itäiseen Karjalaan suuntautuneiden runonkeruumatkojen myötä 

syntyi Suomen kansalliseepos, Kalevala. Kalevala yhdistettiin nimenomaan Kar-

jalaan ja sen historiaan.536 Kaikki nämä vaiheet luonnollisesti ruokkivat käsitystä 

Karjalan kulta-ajasta. 

Huomionarvoista on, ettei Pähkinäsaaren rauhaa yhdistetty vielä mitenkään 

näihin vaiheisiin. Historioitsijat toki tiesivät tarkkaan rajalinjan kulun Karjalassa, 

mutta siitä ei sinänsä tehty tarkempia johtopäätöksiä Karjalan osalta. Korkeintaan-

kin voitiin mainita, että ”puoli Karjalata tuli Venäjän vallan alle jäämään”, kuten 

Cajan teki Mehiläisessä julkaistussa teoksessaan.537 Tässä ilmeni luonnollisesti 

vanha, melko neutraalisti ilmaistu näkemys rauhasta Karjalan jakajana. Lehrbergin 

kaltaisten kirjoittajien teoksissa puolestaan tuli esille rajan luonne enemmänkin ter-

ritoriaalivaltioiden välisenä rajana538, kuten jo huomautin Suomen historian pe-

riodisointia käsitelleessä alaluvussa. 

Mikäli kuitenkin suomalaisten heimojen itsenäisyyden aika oli päättynyt Päh-

kinäsaaren rauhaan, eikö tämän pitäisi merkitä sitä, että historiankirjoituksessa il-

meni myös taantumisen myytti? Smith ei juuri ole pohtinut sitä, miten hänen myyt-

titypologiansa suhteutuu paikallisiin historiankirjoituksen tai historianfilosofian 

                                                        
534 Sihvo 2003, 35–37, 40–47. 
535 Sihvo 2003, 51–55. 
536 Sihvo 2003, 56, 61–66, 70–76, 87–97. 
537 Kainonen 1839–1840, 61. 
538 Vrt. Lehrberg 1816, 231–232; Hipping 1834, 84. Esimerkiksi Hipping katsoi rajan tulleen tarkasti 
määritellyksi. 
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traditioihin.539 Kuten jo aiemmin toin esille, voitiin Suomessa pikemminkin ku-

vailla positiivisesti ruotsalaisen valloituksen kautta ja sen aikaansaamia edistysas-

kelia. Perinteisen näkemyksen mukaan romantiikan historianfilosofia ihannoi osit-

tain varhaishistoriaa ja keskiaikaa, kritisoi nykyaikaista hajaannusta ja haaveili har-

monian palauttamisesta. Romantiikka ei lyönyt itseään täysin läpi Turussa, vaan 

valistuksen ajan painotukset säilyivät.540 Esimerkiksi Arwidsson saattoi korostaa 

Ruotsin vallan negatiivisia puolia. Tässä saattoikin olla jonkinlaisia aineksia taan-

tumisen myytin synnylle. Voi myös ajatella, että esimerkiksi Bjarmian myytit toi-

mivat hämärästi romantikoille esikuvina suomalaisen kansakunnan muodostamista 

varten. Tämä ilmeni erityisesti Arwidssonilla, jonka ajatuksiin on sovitettu käsitettä 

nationalismi.541 Sen sijaan erillinen Karjalan taantumisen myytti vaatisi toisenlai-

sen aatehistoriallisen asiayhteyden. 

2.2.2 Pähkinäsaaren rauha Karjalan taantumisen myytin symbolina 

1800-luvun puolivälin varhaisessa heimoaatteessa  

Karjalan varhaishistorian ja keskiajan kuvan muodostumisessa on 1854 Helsingissä 

historian professoriksi nimitetyn Zachris Topeliuksen vaikutus ollut tärkeä. Hänen 

tunnetussa, 1845 julkaistussa Finland framstäldt i teckningar542 -teoksessaan oli 

varsin mielenkiintoinen Karjalan historiaan liittyvä kuvaus, jossa tarkasteltiin kar-

jalaisten bjarmialaista alkuperää ja heidän samaistamistaan Kalevalan hahmoihin. 

Novgorodiin oli syntynyt ystävällismielinen suhde. Karjalaiset osallistuivat 12. ja 

13. vuosisadalla Novgorodin sotiin, ja lähimpänä Novgorodia olevat joutuivat mak-

samaan veroa sille.543 Nämä elementit Topeliuksen kuvauksessa olivat luonnollista 

jatkoa suomalaisille 1800-luvun alkuun liittyville tulkinnoille. Karjalan kulta-ajan 

myytti tuli esille, joskaan Topelius ei tässä korostanut niin voimakkaasti karjalais-

ten muinaista riippumattomuutta Novgorodista. 

Topeliuksen kuvauksessa oli kuitenkin uusia elementtejä, joita sai turhaan etsiä 

vanhemmasta Karjalaa koskevasta historiankirjoituksesta. Ilmeisen surumielisesti 

Topelius korosti, kuinka karjalaisten osaksi oli tullut se kohtalo, että menetettyään 

                                                        
539 Myös Fewster jätti analyysissaan kysymyksen taantumisen myytin synnystä 1800-luvulla yleisesti 
melko avoimeksi, joskin hänen mukaansa se liittyi ruotsalaisvalloitukseen. Fewster 2006, 105. 
540 Tästä ks. erityisesti Karkama 2001, 15–20, 48–51; vrt. Tommila 1989, 67. Romantiikan historianfi-
losofiasta yleisesti ks. esim. Schwering 2003, 543–549, 555–556. 
541 Vrt. Castrén 1951, 205, 265, 418; Jalava 2005, 110–111. Ainoastaan Jalava käytti nationalismi-käsi-
tettä. 
542 Tästä lähemmin Tiitta 1994, 75–79. 
543 Topelius 1845, 23–29. 
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isiensä uskon ja vapauden heidät oli jaettu kahden eri uskonopin kesken ja kahdeksi 

kansaksi. Pähkinäsaaren rauhan myötä heimolaiset hajaantuivat, ja raja halkaisi 

Karjalan kansan ja maan, ja nämä pysyivät jaettuina vuoteen 1809 asti. Tämän 

myötä suuri osa Karjalan kansaa oli suljettu ulos Suomen historiasta, mutta Suomen 

suuriruhtinaskunnan rajat tai uskonnon erilaisuus eivät voineet sulkea Venäjän puo-

lella asuvia karjalaisia pois Suomen kansasta.544 On vielä mainittava Topeliuksen 

Karjalan historian kuvailussa eräs näkökanta, joka tuli esille myöhemmin 1850-

luvulla hänen maantieteen luennoillaan. Sihvon mukaan Topelius korosti näissä, 

että jaetun Karjalan asukkaat olivat valmiit vetämään miekkansa esiin toisiaan vas-

taan veljestaisteluissa.545 

On ilmiselvää, että Topeliuksen kokonaisnäkemys Karjalan historiasta sopi hy-

vin Anthony D. Smithin hahmottelemaan nationalististen myyttien typologiaan. 

Kulta-ajan myytin lisäksi uutta Topeliuksella oli erityisesti myytti taantumasta, 

joka oli alkanut Pähkinäsaaren rauhan ja Karjalan jaon jälkeen. Voikin sanoa, että 

Pähkinäsaaren rauha symboloi Topeliuksen käsityksissä Karjalan taantumisen 

myyttiä. Tämän myötä rauha sai erittäin negatiivisen latauksen. 

Miksi juuri Topelius toi tämän myytin suomalaiseen historialliseen kirjallisuu-

teen? Edellä kuvaamissani 1700-luvun lopun sekä 1800-luvun alun historiateok-

sissa Pähkinäsaaren rauha tai myöhäiskeskiaika eivät tulleet esille mitenkään nega-

tiivisessa perusmerkityksessä Karjalan historian kannalta. Näiden teosten kirjoitta-

jilla oli kyllä tietoja esimerkiksi rauhassa solmitun rajan alueellisesta ulottuvuu-

desta ja siitä, että myöhäiskeskiajan Karjalassa oli sota- ja hävitysretkiä. Muun mu-

assa A.J. Hipping kuvaili niitä teoksessaan, muttei tehnyt niistä mitään johtopää-

töksiä Karjalan heimon jaon kannalta.546 

1800-luvun alkupuolen runonkeruumatkat itäiseen Karjalaan synnyttivät vähi-

tellen Suomessa uuden tiedostamisen, jonka mukaan suuriruhtinaskunnan rajojen 

itäpuolinen Karjala olikin itse asiassa osa Suomea. Tällaista aatetta hahmotteli jo 

Turun romantiikkaan liittynyt Erik Gustaf Ehrström (1791–1835), joka halusi suo-

menkielisten sukulaisten liittyvän lähemmin suomalaisiin. Nousevaan suomalai-

seen kansallisuusliikkeeseen kuului lähinnä 1840-luvulta lähtien esimerkiksi pan-

slavismiin verrattava heimoajatus. Myös tietyt ruotsalaiset piirit kannattivat Krimin 

sodan aikana Suomen ja Itä-Karjalan liittämistä Ruotsiin.547 

                                                        
544 Topelius 1845, 29–30. 
545 Ks. Sihvo 2003, 151. 
546 Ks. esim. Hipping 1836, 107–108. 
547 Jääskeläinen 1961, 25–28; Sihvo 1969, 36–39; Sihvo 2003, 106, 119–131. Eurooppalaisista ”Pan”-
liikkeistä ks. Leerssen 2006, 154–158. 
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Topeliuksenkin aatteet liittyivät tämänkaltaisiin kehityskulkuihin. Hän näki 

1850-luvulla maantieteen luennoillaan, että Itä-Karjala kuuluu Suomen kansan or-

gaaniseen kokonaisuuteen. Poliittisten ja luonnollisten rajojen välillä oli hänen mu-

kaansa suuri ero. Topeliuksen kansallisuusajattelu oli ekspansiivinen. Hän kannatti 

avoimesti Itä-Karjalan liittämistä Suomeen. Häntä onkin pidetty varhaisen Suur-

Suomi-aatteen kehittelijänä. Myös 1800-luvun puolivälin luonnontieteilijät hah-

mottelivat Suomen luonnollisia rajoja.548 

Tältä pohjalta selittyvät myös Topeliuksen näkemykset Pähkinäsaaren rauhasta 

Karjalan historiassa. Topeliuksen toiveet tulevasta Itä-Karjalan ja Suomen yhdisty-

misestä saivat hänet antamaan negatiivisen merkityksen Karjalan kansan jaolle ja 

keskiajan loppupuolen sodille. Näiden alkupisteen Topelius puolestaan sijoitti Päh-

kinäsaaren rauhaan, jonka asema oli korostunut ajan suomalaisessa historiaku-

vassa. Siinä sovitun rajan luonnetta Karjalan jakajana oli tuotu esille jo vanhem-

massa tutkimuksessa. Sen sijaan aiemmilla kirjoittajilla ei ollut negatiivista näke-

mystä, sillä varhainen heimoaate ei ollut vielä aktualisoitunut ennen 1840-lukua. 

Onkin mielenkiintoista, että Topeliuksen käsityksissä taantumisen ja uusiutumisen 

myytit olivat orgaanisessa yhteydessä keskenään. Tämä korostaa taas historiatie-

toisuuden ja menneisyystulkintojen sidonnaisuutta toiveeseen tulevasta kehityk-

sestä. On myös huomattava, että näitä myyttejä on nimenomaan luotu suomalai-

sessa asiayhteydessä eikä niitä löydetä uudelleen, toisin kuin Smith on väittänyt. 

Topeliuksen historianfilosofiallekaan näkemys kansojen taantumasta ei ollut 

vieras.549 Hänen Karjalaa koskeva käsityksensä sopi myös yhteen hänen osaltaan 

kannattamansa hegeliläisen historianfilosofian kanssa. Topelius kannatti Hegeliä 

mukaillen näkemystä historiasta eräänlaisena spiraaliliikkeenä, jolloin oli mahdol-

lista tulkita edistysaskeleiksi sellaiset tapahtumat, jotka vaikuttivat taka-aske-

lilta.550 Karjalan heimon muinainen yhtenäisyys, jako ja tuleva yhdistyminen Suo-

men sisällä sopivat tällaiseen kehityskulkuun loistavasti. Yleisesti Topeliuskaan ei 

ollut sitä mieltä, että ruotsalaisvalloituksen jälkeinen aikakausi olisi ollut välttä-

mättä yksiselitteisesti taantuman aikaa, vaan suomalaiset heimot, myös läntiset kar-

jalaiset, olivat saaneet esivallan, uskonnon ja lait ”kaikkien eduksi”.551 Onkin huo-

mattava, ettei Smithin myyttitypologia sovi saumattomasti Karjalan historiaku-

vaan, sillä historiaa ei pidetty yksiselitteisesti taantumisen aikana. 

                                                        
548 Tiitta 1994, 150–163; Sihvo 2003, 150–152. 
549 Noro 1968, 115–116, 119–120, 197–198; vrt. myös Forsgård 1998, 78–79. 
550 Hegelin historianfilosofiasta vrt. Nordin 2007, 424–425; Topeliuksen käsityksestä ja sen hegeliläi-
sistä piirteistä ks. Noro 1968, 18–19, 197–198; Forsgård 1998, 95–96. 
551 Ks. esim. Topelius 1876, 292. 
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Smithin mukaan etnisen alkuperän myytit liittyvät vahvasti toiveeseen tule-

vasta kehityksestä, kansakunnan rakentamisesta. Niiden tulee innostaa laajempaan 

toimintaan etnisen ryhmän tulevan nousun ja kansakunnan luomisen puolesta. Kar-

jalan historiakuva ei kuitenkaan tähdännyt mihinkään ”karjalaisen” kansakunnan 

rakentamiseen varsinkaan siinä muodossa, jossa se ilmeni Topeliuksella. Sen sijaan 

kuvan tarkoituksena oli kiinnittää huomiota karjalaisen heimon senhetkiseen ja-

koon, joka tultaisiin poistamaan tulevaisuudessa ja venäjänkarjalaiset yhdistyisivät 

suomalaisiin veljiinsä. Topelius pyrki luomaan tunteisiin vetoavan kuvan varhai-

sesta karjalaisesta heimoyhteydestä ja kulta-ajasta, joka tuli palauttaa yhdistämällä 

itäiset karjalaiset Suomen piiriin. Pähkinäsaaren rauha sai tässä kuviossa symbo-

loida taantumisen myyttiä. Näin voitiin kuvailla Karjalan jako aiempaa dramaatti-

semmin ja seurauksiltaan konkreettisesti nykyaikaan ulottuvana. 

Topeliuksen historiakuvassa kyse oli pohjimmiltaan alueellisesti suuremman 

suomalaisen kansakunnan rakentamisesta historian avulla, ja tämä oli hänen hah-

mottelemansa uusiutumisen myytin keskeinen sisältö. Suomalaisten tuleminen tie-

toisiksi kansallisuudestaan olikin Topeliuksen keskeinen toive, joskin nationalis-

min käsite on yhdistetty häneen hyvin vaihtelevasti.552 Karjalan historia oli tässä 

lähinnä apulaisen asemassa. Suomalaisen kansakunnan rakentamisesta historian 

avulla oli kyse myös varhaisissa kulta-ajan myytin hahmotuksissa. Tällä myytillä 

luotiin suomalaista kansallista itsetuntoa. Lotte Tarkka (s. 1963) on korostanut, että 

suomalainen kulttuuri määriteltiin suhteuttamalla se ”alkuperäisiksi” ja perifeeri-

siksi käsitettyjen ”toisten”, karjalaisten heimoveljien kulttuuriin, johon samalla 

projisoitiin ”kansallisen historian tarve”.553 Topeliuksen luomalla historiakuvalla 

tähdättiin lopulta myös karjalaisen heimon tulevaan nousuun ja yhdistymiseen laa-

jemman suomalaisen kansakunnan sisällä. Kyse ei vielä ollut varsinaisesta ohjel-

mallisesta nationalismista massaliikkeenä, vaan enemmänkin ihanteista ja toi-

veista. 

Topeliuksen näkemys Pähkinäsaaren rauhan rajasta seurasi tyypillisiä polkuja. 

Hän korosti sen asemaa uskonnollisena rajana ja käytännössä suvereenien territo-

riaalivaltioiden välisenä rajana Karjalassa. Tässä mielessä hänen rajakäsityksensä 

oli melko moderni. Itse asiassa ainoa vuorovaikutuksen muoto, jota Topelius piti 

mahdollisena rajan jakamien karjalaisten kesken, oli aseellinen taistelu. Malcolm 

                                                        
552 Tiitta 1994, 66, 239–240, 257; Ahtiainen & Tervonen 1996, 34–37; Forsgård 1998, 106–107; Mylly 
2002, 197; vrt. myös Fewster 2006, 132. 
553 Tarkka 1989, 243, 246–253, 256. 
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Andersonin mukaan rajoihin on monesti yhdistetty voimakkaita mielikuvia.554 To-

peliukselle Pähkinäsaaren raja symboloi ennen muuta Karjalan taantumisen kautta 

ja jakoa. 

Edelleen Topeliuksen näkemyksiä voi kuvata tieteensosiologian näkökulmasta. 

Keskeisintä oli Pähkinäsaaren rauhan tulkinta 1840-luvulla aktualisoituneen hei-

moaatteen ajattelukollektiivin ajattelutyylin mukaisesti. Asiaan vaikutti myös To-

peliuksen edustama hegeliläinen ajattelukollektiivi. Aktiivisena elementtinä oli eri-

tyisesti oletus muinaisesta yhtenäisestä karjalaisheimosta, jonka näkökulmasta 

asiaa tarkasteltiin. 

Topeliuksen ja muiden 1800-luvun alkupuolen kirjoittajien näkemykset vai-

kuttivat 1800-luvun puolivälin varhaisiin Karjalan historian yleisesityksiin. Eräs 

mielenkiintoinen henkilö tässä suhteessa oli Liperin rovasti Anders Josef Europa-

eus. Hän sai nuorena ylioppilaana Turussa virikkeitä Turun romantiikasta ja varhai-

sesta suomenmielisyydestä, joskaan häntä ei ole aivan täysimittaisesti luettu näiden 

aatesuuntausten piiriin. Europaeus toimi innokkaana avustajana viipurilaisten suo-

malaisuusmiesten perustamassa Sanan Saattaja Wiipurista -lehdessä. Lehden pals-

toilla ilmenivät kiintymys kotimaakuntaan ja isänmaahan ja vaatimukset Suomen 

historian tutkimisesta.555 Europaeusta kiinnosti myös Suomen ja erityisesti Karja-

lan varhaishistoria, ja hän julkaisi 1859 yleisteoksen Karjalan ajan-tiedot, joka oli 

ensimmäinen varsinainen Karjalan historian yleisesitys. Mielenkiintoinen oli myös 

lähinnä kirjailijana ja suomalaisuusmiehenä tunnetun Pietari Hannikaisen (1813–

1899)556 vuonna 1864 julkaistu teos Kuvaelmia Suomen Maakunnista III. 

Kuten esimerkiksi Hannes Sihvo on huomauttanut, piti Europaeus teoksessaan 

Bjarmiaa muinaissuomalaisten uskonnollis-kultillisena keskuspaikkana, johon hän 

liitti suuren ja menneen heimoyhteyden idean. Kalevalan tapahtumapaikan hän si-

joitti Karjalaan. Myös Hannikaisen teoksessa tuli esille Bjarmia.557 Europaeus kat-

soi karjalaisten olleen käytännössä itsenäisiä 1200-luvun lopulle asti, jolloin ruot-

salaiset ja novgorodilaiset olivat alkaneet ahdistaa heitä. Pähkinäsaaren rauhassa 

Karjala jaettiin ja se menetti muinaisen vapautensa. Lisäksi Europaeus toi esityk-

seensä pitkähkön kronikkamaisen selostuksen sekavien rajojen aiheuttamista sota-

retkistä ja hävityksistä, jotka saivat aikaan paljon ”surkeutta ja miehen menek-

kiä”.558 Hannikainenkin korosti Pähkinäsaaren rajaa onnettomana rajana, joka toi 

                                                        
554 Anderson 2013, 9–10. 
555 Ruutu 1937, 85–91; Teperi 1983, 150–152; Petersen-Jessen 1987, 31, 36–37. 
556 Ks. lähemmin Kiuru 2016, elektr. 
557 Lähempää analyysiä näistä seikoista ks. Ruutu 1939, 337–338; Sihvo 2003, 155–157. 
558 Europaeus 1859, 8, 13–22. 
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Karjalalle vain kärsimystä rajasotien muodossa.559 Hannikaisen ja Europaeuksen 

näkemyksessä korostui siis käsitys Pähkinäsaaren rajasta Karjalan sisäisenä jako-

linjana, joka ei sallinut muunlaista vuorovaikutusta kuin aseellisen taistelun. 

Europaeus ei tuonut esille mitään toivetta Karjalan uudesta noususta, mutta hä-

nen käsityksensä sopi kyllä muuten nationalistiseen typologiaan. Pähkinäsaaren 

rauhan tragiikka voitiin karjalaisessa asiayhteydessä yhdistää suoraan myös mui-

naisen vapauden menetykseen ilman toiveita Itä-Karjalan yhdistämisestä. Ruotsa-

laisvalloituksen negatiivisia merkityksiä oli luonnollisesti esitetty jo romantiikan 

ajalla esimerkiksi Arwidssonin teoksessa. Hannikainen puolestaan korosti taantu-

misen myyttiä, mutta hänen teoksessaan ilmeni myös toive Karjalan tulevasta nou-

susta lahjoitusmaakysymyksen560 ratkaisun myötä, mutta hän ei puhunut Karjalan 

yhdistymisestä.561 

1800-luvun puolivälistä on vielä muutama kiintoisa esimerkki Karjalan var-

haishistorian kuvauksesta. Leimallisesti pohjalaisen Yrjö Koskisen suhtautumista 

varhaiseen heimoaatteeseen ja Karjalaan ylipäänsä on pidetty varauksellisena. 

Gunnar Suolahti kuvaili, kuinka Koskinen piti Karjalaa rumana maakuntana, kan-

saa laiskana ja näki venäläisiä vaikutteita kaikkialla.562 Tästä huolimatta Koskisen 

Oppikirjassa vuonna 1869 ilmeni tyypillisiä Karjalan historian hahmottamisen piir-

teitä. Hän yhdisti karjalaiset bjarmialaisiin ja Kalevalan tapahtumiin ja piti laato-

kankarjalaisia Novgorodin liittolaisina, ei alamaisina. Tyypilliseen tapaan hän näki 

Karjalan rintamaan kadottaneen itsenäisen asemansa viimeistään Pähkinäsaaren 

rauhan myötä.563 

Vieras heimoaate ei Koskisellekaan ollut.564 Hän esitti lyhyen harmittelun siitä, 

etteivät karjalaiset ja virolaiset päässeet yhtymään suomalaisten kanssa saman val-

takunnan puitteissa keskiajalla, mutta tämän pidemmälle hän ei mennyt.565 Koski-

sen suhteellisen maltillinen lähestymistapa selittyy sillä, ettei hänen heimoaat-

teensa suuntautunut suuriruhtinaskunnan rajojen ulkopuolelle.566 Tältä pohjalta hän 

ei nähnyt Pähkinäsaaren rauhaa karjalaisessa kontekstissa niinkään karjalaisen hei-

                                                        
559 Hannikainen 1864b, 1–3. 
560 Lahjoitusmailla tarkoitettiin lähinnä Uudenkaupungin rauhassa venäläisille luovutetun Karjalan, niin 
sanotun Vanhan Suomen, alueilla sijanneita maita, joita lahjoitettiin venäläisille aatelisille. 1860-luvulla 
Suomen valtio lunasti lahjoitusmaat. Ks. esim. Lappalainen 1979, 75–80, 87–89. 
561 Hannikainen 1864b, 1–3. 
562 Suolahti 1974, 151–152; Sihvo 2003, 176–178. 
563 Koskinen 1869, 6, 8, 12, 40–41. 
564 Vrt. Jääskeläinen 1961, 47–48. 
565 Koskinen 1869, 42. 
566 Vrt. Sihvo 2003, 178. 
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mon traagisena jakajana, vaan korosti pikemminkin karjalaisten muinaisen itsenäi-

syyden menetystä. Tämäkin ilmeni melkoisen hillityllä tavalla. Tällä oli yhteytensä 

Suomen historian kokonaistulkintaan, jossa ei enää yksiselitteisesti pidetty suoma-

laisheimojen vapauden menetystä positiivisena seikkana. Joka tapauksessa kyse oli 

nytkin taantumisen myytistä ja Pähkinäsaaren rauhasta sen symbolina. 

Toisenlainen näkemys oli Koskisen pohjalaisella kollegalla, suomalaisen ar-

keologian ”isällä” Johan Reinhold Aspelinilla (1842–1915). Aspelin oli taustaltaan 

Topeliukselta ja August Ahlqvistilta (1826–1889) vaikutteita saanut fennomaani, 

jonka heimoharrastukset suuntautuivat Viroon.567 Hän korosti eräässä Olavinlinnaa 

käsittelevässä kirjoituksessaan vuonna 1872 Pähkinäsaaren rauhan traagista luon-

netta Karjalan ja Itä-Suomen kannalta. Aspelin kirjoitti artikkelin alkuun pitkän 

vuodatuksen, jossa hän kritisoi Ruotsin hallitsijoita siitä, etteivät nämä olleet kos-

kaan pystyneet viemään loppuun suomensukuisten kansojen, erityisesti itäkarja-

laisten ja suomalaisten, yhdistämistä saman valtion alle. Pähkinäsaaren rauhan ra-

jaa hän piti ensimmäisenä rajana, joka oli erottanut suomalaiset suomalaisista. Ra-

jan eri puolilla asuviin asukkaisiin oli juurrutettu erilainen uskonto, ja veriset raja-

sodat alkoivat ”veljesvihollisten” kesken.568 Aspelinin näkemykset kuvastavat hy-

vin, miten Pähkinäsaaren rauhaa voitiin katsoa tulevan kehityksen näkökulmasta 

tragediana. Siinä missä Koskinen oli sulkenut itäiset karjalaiset käytännössä pois 

Suomen kansasta, oli Aspelinin toiveissa itäkarjalaisten yhdistäminen Suomeen. 

Tältä pohjalta hän piti voimakkaammin muinaisen karjalaisen heimoyhteyden me-

netystä tragediana ja Pähkinäsaaren rauhaa taantumisen kauden symbolina. Myös 

Aspelinille raja merkitsi Pähkinäsaaren rauhan karjalaisessa asiayhteydessä jyrk-

kää uskonnollista rajaa, joka ei sallinut muunlaista vuorovaikutusta kuin aseellisen 

taistelun. 

Todellisen kulta-ajan käsitys Pähkinäsaaren rauhan luonteesta Karjalan taantu-

misen symbolina koki autonomian ajan lopulla. Tätä vaihetta tarkastelen seuraa-

vaksi. 

                                                        
567 Salminen 1993, 12–13; Sihvo 2003, 249. Salminen tosin tähdensi enemmänkin Yrjö Koskisen kuin 
Topeliuksen vaikutusta. 
568 Aspelin 1872, 120–121. 
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2.2.3 Pähkinäsaaren rauha Karjalan taantumisen ajan symbolina ja 

neutraalina tekijänä karelianismin kulta-ajan laajemmassa 

historiakulttuurissa 

Suomalaisten Karjalaan kohdistuva kiinnostus alkoi 1860-luvun lopulla ja 1870-

luvun alussa politisoitua yhä enemmän. Erityisesti Savo-Karjalaisen osakunnan pii-

rissä katsottiin Karjalan olevan Kalevalan kehdon lisäksi kulttuurinen ja poliitti-

nen ”etuvartio”, jossa suomalainen kansallisuus käy vapaustaistelua. Esimerkiksi 

osakunnassa vaikuttaneen Torsten Gustaf Aminoffin (1838–1881) mukaan Suomen 

tulisi pyrkiä ”sivistyksen ja hengen” asein itäisen Karjalan valloitukseen. Tällaisen 

sivistyksellisen valloituksen myötä Suomikin voisi saada oikeat rajansa, kun Eu-

roopassa lopulta samaistettaisiin kansallisuus ja rajat. Nyt ruvettiin epämääräisen 

heimoaatteen sijaan propagandatyöhön ja karjalaiseen kansansivistystyöhön, jolla 

oli ”selvähkö suomalaisuuden ekspansion leima”, kuten Hannes Sihvo on osuvasti 

todennut.569 

Tärkeä henkilö tässä prosessissa oli oululainen August Vilhelm Ervasti (vuo-

teen 1876 Ervast, 1845–1900), jonka mukaan Karjalan kansa on ”yhtä puhdasta 

suomalaista rotua kuin mekin”. Hän esitti ohjelmallisesti 1870-luvun lopulla käsi-

tyksen suomalaisesta ”irredentasta” Venäjän Karjalassa. Ervasti kehotti auttamaan 

rajantakaisia heimolaisia kansallisuutensa säilyttämisessä. Toisaalta Ervasti ei esit-

tänyt varsinaisia valtiollisia vaatimuksia Itä-Karjalan Suomeen liittämiseksi. Hä-

nestä alkoi Sihvon mukaan ohjelmallinen ja ideologinen karelianismi.570 Ohjelmal-

lisen karelianismin tavoitteena oli ortodoksiväestön opettaminen suuriruhtinaskun-

nan rajojen sisällä ja niiden ulkopuolella. Sortavalaan perustettiin 1880 seminaari 

kansakouluopettajien kouluttamista varten. Aikalaiset saattoivat nähdä seminaarin 

perustamisen yrityksenä liittää itäsuomalaista ja lopulta rajantakaista väestöä muu-

hun Suomeen. Raja-Karjalasta muodostui fennomaanien ”lähetyskenttä” ja Sorta-

valasta karelianismin keskeisin pesäpaikka. Yksi tällaisista fennomaaneja edusta-

vista seminaarin lehtoreista oli historioitsija O.A. Forsström, jonka mukaan kieli ei 

erottanut suomalaisia ja itäkarjalaisia.571 

1900-luvun alussa suomalaisten ja venäläisten yhä poliittisempi kiinnostus 

Karjalaan sai aikaan ”taistelun” Karjalasta, erityisesti suuriruhtinaskunnan itärajan 

läheisestä Raja-Karjalasta. Suomessa taistelun osapuolena olivat Sortavalasta joh-

detut valistustyöntekijät, joihin kuului luterilaisia työntekijöitä ja kansallismielisiä 

                                                        
569 Sihvo 2003, 183–189. 
570 Sihvo 2003, 189–203, 214–217. 
571 Sihvo 2003, 235–240. 
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ortodokseja. Vastapuolena olivat Karjalan venäläistyttäjät, jotka syyttivät suoma-

laisia suursuomalaisuuden edistämisestä.572 Jyrki Loima on korostanut, että kiista-

alueella Karjalan väestön monitulkintainen paikallisidentiteettien kirjo tuli muo-

kata yhtenäisemmäksi, mikä palveli kokonaisuuden hallintaa.573 Vuonna 1906 pe-

rustettiin Vienan Karjalaisten Liitto. Liiton toimintaan tuotiin pian Suur-Suomen 

muodostamiseen liittyviä aatteita.574 Taistelua karjalaisista käytiin myös Etelä-Kar-

jalassa. Kannaksen itäiset rajapitäjät aiottiin vuonna 1910 liittää Venäjään, ja esi-

merkiksi Viipurilaisen Osakunnan piirissä haluttiin torjua uhkaa kansanvalistus-

työllä.575 

Oma lukunsa Karjalaan suuntautuvassa kiinnostuksessa oli taiteilijoiden Kar-

jalaan kohdistunut kiinnostus erityisesti 1890-luvulta lähtien. Itäinen Karjala in-

noitti kuvataidetta, kirjallisuutta ja musiikkia, ja siitä tuli eräänlainen pyhiinvael-

luskohde. Karelianismi ei perustunut pelkästään romantiikkaan, vaan se oli myös 

vastaus Suomea kohtaan suuntautuneisiin sortotoimenpiteisiin.576 Myös esimer-

kiksi maantieteilijät ja kielitieteilijät innostuivat Karjalasta. Lisäksi Bjarmian käsite 

ja Kalevala kokivat renessanssin autonomian ajan lopulla.577 

Tällaisten kehityskulkujen myötä oli selvää, että erityisesti 1800-luvun puoli-

välissä syntyneellä Karjalan historiakuvalla oli otollinen kasvualusta autonomian 

loppupuolen suomalaisessa historiankirjoituksessa. 

Jonkinlaisena johdatuksena siihen, miten Pähkinäsaaren rauhan merkitystä 

voitiin ohjelmallisen karelianismin piirissä hahmottaa, on Sihvon teoksessaan jul-

kaisema Ervastin kirje Yrjö Koskiselle vuodelta 1874. Siinä Ervasti kritisoi Koski-

sen oppikirjaa Venäjän karjalaisten sivuuttamisesta. Ervasti katsoi karjalaisten me-

nettäneen Pähkinäsaaren rauhassa vapautensa ja saaneen puoleksi vuosituhanneksi 

erilaisen uskonnon, erilaiset tavat ja erilaiset oikeus- ja yhteiskunnalliset laitokset. 

Kaiken takana oli ollut ”Sallimuksen kova käsi”, joka oli vieraannuttanut suoma-

laiset ja karjalaiset toisistaan.578 Heimohenkisen ajattelukollektiivin luoma kuva al-

koi Aspelinin ja Ervastin kaltaisten esimerkkien myötä levitä laajemmalle. Kollek-

tiivin ajattelutyyli korosti Pähkinäsaaren rauhaa negatiivisessa merkityksessä. 

                                                        
572 Nygård 1980, 28–33; Sihvo 1998, 458; Sihvo 2003, 364–365; Sihvo 2004, 37. 
573 Loima 2006, 192–193. 
574 Nygård 1980, 33–34. 
575 Teperi 1988, 35, 179–180; Sihvo 1998, 459–460; Sihvo 2004, 68–69. 
576 Näistä ks. laajemmin Sihvo 1969, 79–80; Sihvo 2003, 266–334. 
577 Sihvo 2003, 370–378, 389–396. 
578 A.V. Ervastin kirje Yrjö Koskiselle 1874. Sihvo 2003, 179–180. 
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Miten tällainen näkökulma ilmeni autonomian ajan loppupuolen laajemmassa 

suomalaisessa historiakulttuurissa? Hyödyllisen lähtökohdan tilanteen hahmotta-

miselle tarjoavat autonomian ajan Suomen historian yleisesitykset. Kuten on edellä 

todettu, ei Yrjö Koskisen suureen Suomen historian synteesiin kuulunut Pähkinä-

saaren rauhassa tapahtuneen Karjalan traagisen jaon korostaminen, eikä tämä nä-

kökulma tullut esille myöskään fennomaanien vastapuolen, M.G. Schybergsonin, 

suuressa ruotsinkielisen historiantutkimuksen synteesissä. Hän mainitsi lähinnä 

ohimennen karjalaisten olleen riippuvuussuhteessa Novgorodiin 1200-luvulla, 

mutta totesi, ettei Novgorodin valta vielä voinut ulottua karjalaisiin asti.579 Tässä 

hänen näkemyksensä oli jokseenkin ristiriidassa suomenkielisten historioitsijoiden 

kanssa, jotka olivat korostaneet selkeästi Karjalan muinaista itsenäisyyttä. Ruotsin-

kielisille tutkijoille tällainen näkökulma ei välttämättä ollut relevantti, sillä heillä 

ei ollut tarvetta korostaa suomalaisten heimojen suurta muinaisuutta. 

Sortavalan kareliaaneihin kuulunut fennomaanihistorioitsija O.A. Forsström 

sen sijaan toi voimakkaasti Karjalan historian tyyppipiirteitä suomalaiseen histo-

riatietoisuuteen. Hän muun muassa kannatti vahvasti rajakarjalaisten ortodoksien 

sitomista läntiseen kulttuuripiiriin.580 Hän valitteli eri yhteyksissä, esimerkiksi laa-

jassa Suomen keskiajan historian yleisesityksessään, Pähkinäsaaren rauhassa ta-

pahtunutta Karjalan itsenäisyyden loppumista ja karjalaisten vieraantumista toisis-

taan keskiajan rajasodissa.581 Hän ilmaisi avoimesti muun muassa Laatokka-leh-

dessä 1886, ettei Karjalankaan tulevaisuus ollut vielä ratkaistu: 

Veli ei enää tuntenut veljeään. Mutta sitä, minkä Luoja on liittänyt yhteen, ei 

voi ihmiskäsi eroittaa. Kansojen vaiheita eivät määrää ruhtinaat eivätkä val-

tiomiehet; Kaikkivaltias se on, joka pitää onnenohjat kädessään. Karjalankaan 

heimon kohtalo ei vielä ollut ratkaistu.582 

K.O. Lindeqvistin Suomen historiassa vuodelta 1906 korostettiin samanlaisia ele-

menttejä, joskaan viittauksia tulevaisuuteen ei ollut.583 Yleisesityksistä mainitta-

koon vielä Hilda Käkikosken teos Suomen historia nuorisolle, jossa painotettiin 

erityisesti karjalaisten kärsimyksiä myöhäiskeskiajan sodissa.584 

Kansakoulun oppikirjoissa Karjalan historiakuvan tyyppipiirteillä oli kuitenkin 

varsin vaihteleva edustus. Oppikirjoista tulee luonnollisesti ensisijaisesti mainita 
                                                        
579 Schybergson 1903, 41. 
580 Forsströmin aatetaustasta ks. Sihvo 2003, 240–244. 
581 Forsström 1886; Forsström 1898, 160–161, 194, 202, 509–510; Hainari 1906, 5. 
582 Forsström 1886. 
583 Lindeqvist 1906, 41–42, 60–61. 
584 Käkikoski 1912, 198. 
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Zachris Topeliuksen Maamme kirja. Yllättävää tuskin oli, että tässä ilmeni Tope-

liuksen tyypillinen käsitys Karjalan historiasta. Hän kuvaili karjalaisia ennen Päh-

kinäsaaren rauhaa ”vapaiksi pakanoiksi”. Rauhan myötä puolet karjalaisista joutui 

Venäjän vallan alaisuuteen ja ”parantumattomaksi vahingoksi Suomen kansalta ka-

teeseen”.585 Tässä tulee hyvin ilmi, miten Topeliuksen näkemystä ei voinut erottaa 

ohjelmallisen karelianismin kannattajien käsityksistä. 

Sen sijaan muissa autonomian ajan loppupuolen oppikirjoissa oli toisenlaisia 

painotuksia. Esimerkiksi Yrjö Koskisen kielletyssä oppikirjassa vuodelta 1874 

kyllä puhuttiin karjalaisten yhteydestä Bjarmian valtaan ja Kalevalaan ja heidän 

suhteellisen itsenäisestä asemastaan.586 Koskisella ei kuitenkaan ollut intohimoja 

itäisten karjalaisten ”pelastamisesta”, eikä näin ollen Pähkinäsaaren rauha korostu-

nut hänellä tragediana Karjalan kannalta. Karjalan historia ei ollut autonomian ajan 

loppupuolella niinkään edes esillä oppikirjoissa. Kyse on lähinnä hajanaisista Bjar-

mian myytin ja karjalaisten itsenäisyyden maininnoista, joita ei edes ollut kaikissa 

oppikirjoissa.587 Poikkeuksena oli Karjalan historiaa tutkineen Väinö Voionmaan ja 

Y.K. Yrjö-Koskisen 1915 julkaisema oppikirja, jota käsittelen tuonnempana. Mer-

kille pantavaa onkin, etteivät Pähkinäsaaren rauha ja Karjalan jako olleet esillä ne-

gatiivisessa merkityksessä Topeliuksen Maamme kirjaa lukuun ottamatta käytän-

nössä juuri missään muissa oppikirjoissa. Tämä piti paikkansa jopa O.A. Forsströ-

min kirjoittaman oppikirjan osalta.588 

Syytä näihin seikkoihin on haettava ennen muuta autonomian ajan oppikirjo-

jen ”yrjökoskislaisuudesta”. Kuten tulevissa luvuissa tulee ilmi, nojasivat autono-

mian ajan loppupuolen oppikirjat voimakkaasti myös esimerkiksi muun Itä- ja Poh-

jois-Suomeen liittyvän historiakuvan osalta selkeästi Koskisen antamiin esikuviin. 

On kuitenkin selvää, että näkemys Pähkinäsaaren rauhan rajasta Karjalan jakajana 

oli esillä oppikirjoissa. Esimerkiksi Forsström korosti vuonna 1893 julkaisemas-

saan oppikirjassa, että raja jakoi Karjalan kahtia eri valtakuntien ja uskontojen kes-

ken.589 Näin ainakin rajanäkemyksen tyyppipiirteet Karjalan kannalta välittyivät 

oppilaille. 

                                                        
585 Topelius 1876, 286, 290. 
586 Koskinen 1874, 2, 4, 7. 
587 Näin esim. Melander 1876, 10–11; Renvall 1876, 2, 5; Wallin 1877, 8, 11; Yrjö-Koskinen 1893, 4, 
Wesala 1893, 2–3, 19. 
588 Forsström 1893, 17–18. 
589 Forsström 1893, 17–18; Eräs vastaavanlainen esimerkki on myös Soininen & Noponen 1915, 28. 
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Laajan yleisön saaneista historiakulttuurin osista voi vielä mainita tietosanakir-

jat ja historialliset romaanit. Agathon Meurmanin (1826–1909) varhaisessa Sana-

kirja yleiseen sivistykseen kuuluvia tietoja varten -teoksessa590 Karjalan historiaa 

kuvailtiin maltillisesti, eikä Oma maa -teokseen sisällytetty kansatieteilijä Uuno 

Taavi Sireliuksen (1872–1929)591 artikkeli Etelä-Karjalastakaan poikennut tästä.592 

Sen sijaan laajan yleisön saaneen suuren Otavan Tietosanakirjan593 neljännessä 

osassa vuonna 1912 oli toisenlainen näkökulma. Karjalan historiaa käsitteli siinä 

Uuno Karttunen (1874–1959). Hän oli joutunut opiskelijavuosinaan 1890-luvulla 

kansallisen herätyksen ja karelianismin piiriin ja osallistui Itä-Karjalaan suuntau-

tuneille runonkeruumatkoille. Hän ryhtyi opettajaksi ja tutustui rajakarjalaisten 

olosuhteisiin Impilahden kansanopiston johtajana. Vuonna 1909 hän siirtyi Sorta-

valan lyseon opettajaksi.594 Karttunen toi Tietosanakirjassa esille karjalaisen rau-

takautisen kulttuurin korkeaa tasoa ja karjalaisten itsenäisyyttä. Pähkinäsaaren rau-

hassa olivat heimositeet katkenneet ja ”vastakkaiset elämänkatsomukset tulivat si-

jaan” Karjalan maan tultua halkaistuksi kahteen osaan.595 

Tietosanakirjojen osalta voi todeta, että ne kuvastivat jakoa Sortavalan kareli-

aanien ja muiden historioitsijoiden välillä. Hannes Sihvo mainitsee, ettei Sireliuk-

sen Itä-Karjalaan suuntautuneilla tieteellisillä matkoilla ollut ideologisia tarkoitus-

periä.596 Myöskään Yrjö Koskisen vanhafennomaaniseen talonpoikaiseen viiteryh-

mään kuuluneella hämäläisellä Agathon Meurmanilla597 ei nähtävästi ollut Karja-

laan liittyviä intohimoja. Sen sijaan Uuno Karttunen kirjoitti käytännössä Sortava-

lan kareliaanien Karjalan historiaan liittyvien näkemysten mukaisesti. 

Karjalan jakoon liittyvää tunteenomaista kuvailua esiintyi myös runoudessa 

autonomian ajan loppupuolella. Hannes Sihvo on muun muassa esittänyt, kuinka 

runoilija Arvid Genetz (1848–1915) korosti Karjalan jaon ja veljesvainojen tragiik-

kaa useissa runoissaan 1880-luvulla. Näissä ilmaistiin luonnollisesti myös toiveita 

Karjalan tulevasta yhdistymisestä. Myös kirjailija Eino Leino (oik. Armas Einar 

                                                        
590 Sanakirjan taustoista ks. Häkli 1981, 42–44. 
591 Hänestä ks. Lehtonen 1998, elektr. 
592 Meurman 1883–1890, 434–435; Sirelius 1910, 582–583. 
593 Otavan tietosanakirjan taustoista ks. mm. Häkli 1981, 54–66. 
594 Kakkuri 2003, 115–117. 
595 Karttunen 1912a, 372–373. 
596 Sihvo 2003, 342–343. 
597 Meurmanista ks. lähemmin Vares 2001, elektr. 
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Leopold Lönnbohm, 1878–1926) toi esille tällaista tematiikkaa vuonna 1917 ilmes-

tyneessä runoelmassaan Karjalan kuningas, jossa Leino kuvaili surumielisesti Suo-

men heimon ja karjalaisten hajaantumista ja veljesvainoja.598 

Runoissa ei mainittu Pähkinäsaaren rauhaa, mutta on selvää, että ne antoivat 

voimakkaita virikkeitä rauhan käsittämiseksi Karjalan jaon ja taantumisen myytin 

symbolina. Saman voi todeta Edgar Sillmanin (1891–1918) kirjoittamasta histori-

allisesta romaanista Itä vai Länsi, joka ilmestyi Leinon runoelman tavoin Suomen 

itsenäistymisen vuotena 1917. Romaani käsitteli 1200-luvun lopulle ja 1300-luvun 

alkuun sijoittuvaa Karjalan historiaa ja kuvaili länsikarjalaisen, äyräpääläisen hei-

mosoturin Lipon, elämää ristiretkiajan loppuvaiheiden ja Ruotsin ja Novgorodin 

välisen taistelun myllerryksissä. Lippo taistelee aluksi novgorodilaisten riveissä, 

mutta pettyy, kun nämä eivät anna Käkisalmen linnoitusta karjalaisen miehen hal-

tuun. Sitten hän ajautuu ruotsalaisten puolelle ja huomaa, etteivät heidän alaisuu-

dessaan olevat suomalaiset ole orjia. Lippo alkaa pohtia, että Karjalan tulee yhdis-

tyä kokonaisuudeksi Ruotsin vallan alaisuudessa ja toteaa, että ”Karjala on yksi ja 

ehyt”.599 

Lippo yrittää vakuutella marski Tyrgils Knuutinpoikaa ryhtymään sotaretkelle 

Karjalan valloittamiseksi.600 Sillman laittoi Tyrgilsin pitämään erittäin laveasanai-

sen ja kiivaan puheen, jossa tämä ylistää Karjalan yhdistymisen mahdollisuutta ja 

Karjalan tulevaa asemaa idän vastaisena etuvartiona: 

Karjalan heimo aina Äänisestä ja Vienasta Suomenlahteen, kristittynä ja Ruot-

sin alaisena halliten Nevaa, Laatokkaa ja Vuoksen väyliä, ei ollut se halveksit-

tava jalokivi Ruotsin kuningaskruunussa.601 

Lippo palaa kotikyläänsä Karjalaan, mutta joutuu surukseen huomaamaan, etteivät 

alueen miehet halua yhtyä Karjalan yhdistämisen hankkeeseen. Lippo haavoittuu 

vakavasti Maankruunun linnoituksen valtauksen yhteydessä, ja teos päättyy Lipon 

pohdintoihin vanhasta Karjalan kirouksesta, veljesvainosta, joka oli estänyt Karja-

lan yhdistymisen.602 

Teoksessa ilmeni voimakkaasti Karjalan yhtenäisyyden haikailu ja karjalaisten 

lopullisen itsenäisyyden menetyksen sijoittaminen 1300-luvun alkuun. Pähkinäsaa-

                                                        
598 Sihvo 2003, 306–312, 330–332. 
599 Sillman 1917, 98, 138–141, 148–157, 179–180. 
600 Sillman 1917, 252. 
601 Sillman 1917, 253. 
602 Sillman 1917, 265–272, 275–277, 294. 
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ren rauhaa ei tässä teoksessa mainittu, mutta teos vahvisti silti virallisen historian-

kirjoituksen kanssa historiakuvaa, jonka mukaan rauhasta alkoi Karjalan taantumi-

sen aika. Oma lukunsa oli tässä teoksessa hyvin voimakas venäläisvastaisuus ja 

Karjalan näkeminen idän ja lännen taistelukenttänä. 1900-luvun alun vaiheet Kar-

jalassa vaikuttivat mitä ilmeisimmin Sillmanin näkemykseen, olihan esimerkiksi 

Itä-Karjalan ortodoksien keskuudessa meneillään heitä kohtaan suunnattuja venä-

läistämistoimenpiteitä, ja Karjalan Kannaksella yritettiin panna toimeen rajapitä-

jien siirtoa Venäjälle.603 

Pähkinäsaaren rauhan tragiikkaa tuotiin voimakkaasti esille myös erinäisissä 

Karjalan historian yleisesityksissä ja paikalliskuvauksissa, joita ilmestyi autono-

mian ajan lopulla. Niinpä Forsström kirjoitti 1894 julkaisemassaan Kuvia Raja-

Karjalasta -teoksessa ”Kovan onnen Karjalasta” ajan hengen mukaisesti Suomea 

suojelevana kilpenä. Tämän alueen kansan Pähkinäsaaren rauha oli jakanut eri us-

kontokuntien kesken ja tehnyt karjalaiset toistensa vihollisiksi. Hän vieläpä höysti 

sanomaansa kalevalaisella runolla Untamon ja Kalervon keskinäisestä taistelusta ja 

piti valitettavana, että uskonto jakaa vieläkin karjalaisia.604 Sihvo on pitänytkin te-

osta herätyshuutona Raja-Karjalan puolesta.605 Forsströmin tapaan Sortavalan ka-

reliaaneihin kuulunut lehtori Oskar Relander (1863–1930)606 kirjoitti Itä- ja Poh-

jois-Karjalasta 1903 ilmestyneen esityksen, jossa hän kuvaili karjalaisten muinaista 

itsenäisyyttä ja Pähkinäsaaren rauhan ”luonnottoman rajan” aiheuttamia rajariitoja 

ja epävakautta.607 Tässäkin rajaa pidettiin luonnottomana rajana autonomian ajan 

lopun näkökulmasta, josta pikemminkin haluttiin murtaa raja Venäjän Karjalan ja 

Suomen suuriruhtinaskunnan välillä. 

Rajakarjalainen Iivo Härkönen (1882–1941) oli autonomian ajan lopun mer-

kittävimpiä Raja- ja Itä-Karjalan kansallisen sivistys- ja ”lähetystyön” edistäjiä. 

Hän toimitti 1910 ilmestyneen Karjalan kirjan, joka oli aikansa Karjala-tutkimuk-

sen kodifikaatio.608 Teoksen artikkeleista mainittakoon esimerkiksi heimohenkisen 

kielitieteilijän Edvard Vilhem Ahtian (vuoteen 1892 Starck, 1867–1953)609 artik-

keli Aunuksen ja Vienan Karjalan historiasta. Siinä hän korosti Pähkinäsaaren rau-

han päättäneen onnettomasti Karjalan itsenäisyyden ajan repäisemällä alueen kah-

                                                        
603 Näistä vaiheista ks. esim. Sihvo 1998, 458–459. 
604 Forsström 1894, 126–128. 
605 Sihvo 2003, 240. 
606 Ks. tarkemmin Sihvo 2003, 247–249. 
607 Relander 1903, 25, 116–117. 
608 Sihvo 2003, 366–367. 
609 Hänestä lähemmin ks. Leskinen 1953, 208–213; Sihvo 2003, 348. 
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tia. Nyt ”unohdettiin entinen yhteisyys ja heimolaisuus” ja alettiin hävitellä tois-

tensa maita.610 Toisissa teoksen artikkeleissa kuvattiin Pähkinäsaaren rauhaa myös 

neutraalilla tavalla. Näin oli esimerkiksi toimittaja Akseli Rauanheimon611 (vuo-

teen 1906 Axel Järnefelt, 1871–1932) ja historian opettaja Olli Koistisen (1877–

1943)612 Pohjois-Karjalaa käsittelevässä artikkelissa, jossa tyydyttiin vain kuvaile-

maan rajan luonnetta tyypilliseen tapaan uskonnollisen ja valtiollisen vaikutuspii-

rin rajana.613 

Uuno Karttunen kirjoitti 1912 ilmestyneen, nuorisolle suunnatun teoksen Itä-

Karjalan vaiheet. Siinä ilmenivät tyypilliset Karjalan historiakuvan piirteet itsenäi-

syydestä Pähkinäsaaren rauhan aloittamaan heimotunteen hiipumiseen. Lopuksi 

Karttunen vielä korosti, ettei kansallisuuden suhteen ole eroa Itä-Karjalan ja länti-

sempien suomalaisten välillä ja että Suomi ”on meidän kaikkien yhteinen isän-

maamme”. Karttunen tarkoitti itäkarjalaisilla kuitenkin lähinnä ortodoksisia raja-

karjalaisia.614 Tässä huomataan taas, miten vallitseva Karjalan historiakuva oli riip-

puvainen uusiutumisen myytistä, toiveesta, että myös ortodoksiset karjalaiset yh-

distyisivät kiinteämmin Suomen kansaan. 

Autonomian ajan Karjalan historiaan liittyvien käsitysten suhteen ei voi olla 

mainitsematta Väinö Voionmaan suurteosta Suomen karjalaisen heimon historiaa 

vuodelta 1915. Voionmaa oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Suomessakin 

jalansijaa saaneen Karl Lamprechtin kollektiivisen sosiaalihistorian suuntauksen 

kannattaja. Hän pyrki 1500-luvulta alkavaa verotuskirja-aineistoa käyttäen selvit-

tämään vanhemman yhteiskunnan rakennetta.615 Karjala tarjosi hänelle materiaalin 

muinaisyhteiskunnan tarkasteluun. Suomen karjalaisen heimon historiaa pidetään 

yhä suomalaisen historiantutkimuksen klassikkoteoksena.616 Teoksensa alussa Voi-

onmaa korosti muun muassa suomalaisten muinaisheimojen olleen taloudellisia yh-

dyskuntia, joilla oli itsenäistä valtiollista toimintaa. Hänen mukaansa ne olivat jopa 

itsenäisiä pikkukansoja, joilla oli yhtenäinen sotilaallinen johto, kieli ja rotu [!]. 

Karjalaisten hän korosti vanhan näkemyksen mukaisesti olleen vielä 1200-luvulla 

enemmänkin Novgorodin liittolaisia.617 Pähkinäsaaren rauhan myötä karjalaiset 

                                                        
610 Ahtia 1910, 184. 
611 Ks. Vesikansa 2000, elektr. 
612 Hänestä ks. Aikalaiskirja 1920, 231. 
613 Rauanheimo & Koistinen 1910, 225. 
614 Karttunen 1912b, 4–6, 24. 
615 Halila 1969, 102–103, 111–115; Tommila 1989, 151–154; Klinge 2010, 318–319. 
616 Tommila 1989, 153; Teoksen yleisistä taustoista ks. Halila 1969, 124–130. 
617 Voionmaa 1915, 10, 19–20, 24. 
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olivat menettäneet itsenäisyytensä ja heimovaltansa.618 Voionmaa siis lähinnä toisti 

tässä jonkinlaista Karjalan kulta-ajan myyttiä ja Pähkinäsaaren rauhan asemaa 

taantumisen myytin symbolina. 

Voionmaa käsitteli teoksessaan laajasti yhteiskunnallisten instituutioiden sa-

mankaltaisuutta keskiajan lopun Novgorodin ja Ruotsin Karjalassa. Esimerkkinä 

hän mainitsi jousiveron, jonka hän katsoi olevan samankaltainen molemmin puolin 

rajaa ja näin ollen palautuvan jo heimokaudelle. Hän tähdensi myös kylä- ja talo-

olojen sekä suurperhelaitoksen samankaltaisuutta jaetussa Karjalassa.619 Tällaiset 

tulkinnat korostivat karjalaisen heimon yhteisen alkuperän myyttiä, joka oli kes-

keisessä roolissa myös Pähkinäsaaren rauhaan liittyvissä näkemyksissä. Kuten 

Aimo Halila on todennut, tässä on huomattava, että Voionmaa piti karjalaisten eroa 

länsisuomalaisiin lähinnä taloudellisista ja maantieteellisistä tekijöistä johtu-

vana.620 Voionmaan esittämät tulkinnat lievensivät jossain määrin näkemystä jaetun 

Karjalan erilaisuudesta. Aiemminhan Pähkinäsaaren raja oli nähty karjalaisessa 

kontekstissa melko tiukasti eri yhteiskuntajärjestelmien välisenä rajana. Voionmaa 

tosin myös korosti, että monet olosuhteet alkoivat rajan myötä kehittyä eri suun-

tiin.621 

Tässä yhteydessä on mainittava, että myöhemmin Suomen valtiollisen itsenäi-

syyden toteutuessa Voionmaa hahmotteli ”luonnollista” Suur-Suomea, johon Itä-

Karjalakin olisi kuulunut.622 Houkuttelevaa olisikin ajatella, että Voionmaan Kar-

jalaan liittyviä käsityksiä voisi selittää tältä pohjalta. Toisaalta hänen näkemyk-

sensä oli varsin hillitty, eikä hän korostanut esimerkiksi heimosotia toisin kuin 

muut ajan kirjoittajat. Voionmaa painotti enemmän empirismiä, joskin hänen aja-

tuksissaan on havaittu myös kansallisromanttisia piirteitä.623 Voionmaata kiehtoi-

kin teoksessa enemmän Karjalan itsenäinen heimokausi eikä Karjalan traagisella 

jaolla hekumoiva historiakuva. 

Karjalaisista paikkakunnista tehtiin autonomian ajan lopulla myös useita pai-

kalliskuvauksia ja muita vastaavanlaisia historiateoksia. 1800-luvun puolivälissä 

paikalliskuvauksia kohtaan alettiin kohdistaa yhä suurempaa mielenkiintoa. Suo-

malaisen Kirjallisuuden Seuran Suomi-julkaisussa julkaistiin useita paikallisku-

vauksia, ja niissä oli entistä enemmän historiallista ainesta.624 

                                                        
618 Voionmaa 1915, 36. 
619 Voionmaa 1915, 89, 221, 398–399. 
620 Halila 1969, 129. 
621 Voionmaa 1915, 36–37. 
622 Halila 1969, 198–201; Lähteenmäki 2014, 110–115. 
623 Halila 1969, 129. 
624 Tommila 1989, 160–161. 
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Etelä-Karjalan osalta varhaisia pitäjänkertomuksia julkaisi valkjärveläinen, 

Porvoossa historian kollegana toiminut Johan Magnus Salenius (1846–1928), joka 

käytti lähteinä tilikirjoja ja kansankertomuksia.625 Muun muassa Valkjärven pitäjän 

kertomuksessa hän pohti Pähkinäsaaren rajan kulkua Karjalankannaksella.626 Siitä 

ei sinänsä ollut tutkimuksessa suurta epäselvyyttä. Paria vuotta myöhemmin jul-

kaistuissa Äyräpään kihlakuntaa koskevassa kuvauksessa sekä tutkielmassa kreik-

kalaiskatolilaisen uskon vaikutuksista hän toi esille varsin tavallista näkemystä 

Pähkinäsaaren rajasta ”alituisten metelien, ryöstöin ja keskusteluin aiheena” sekä 

veljessotien aiheuttajana.627 

Vastaavalla tavalla Pähkinäsaaren rauhaan yhdistetty tragiikka tuli esille muu-

tamassa vuosisadan vaihteen laatokankarjalaisessa pitäjänkuvauksessa. Laatokan 

Karjalastahan oli tullut Sortavalan seminaarin myötä ohjelmallisen karelianismin 

tukikohta. Vuonna 1891 julkaistussa Pälkjärven pitäjänkuvauksessa toimittaja 

Tahvo Könönen (1864–1922)628 korosti Pähkinäsaaren rauhan repäisseen Karjalan 

kahtia ja luonnottoman rajan vieroittaneen karjalaiset toisistaan eri uskontokuntien 

piiriin ja aiheuttaneen veljessotia, jotka estivät Karjalan kehityksen.629 Vastaavasti 

tällaista kuvaa painotti kirkonmies Emanuel Lamppu (1869–1949) vuonna 1900 

julkaistussa Sakkolan ja Pyhäjärven historiassa, joka oli aikansa karjalaisessa asia-

yhteydessä lajityyppinsä kattavimpia teoksia. Siinä hän katsoi Karjalan historian 

olleen lähinnä kärsimysten historiaa. Itsenäisen kauden jälkeen Pähkinäsaaren 

rauha oli vieroittanut suuren osan Karjalan kansaa isänmaasta.630 

Nämä teokset osoittavat varsin konkreettisella tavalla, miten Pähkinäsaaren 

rauhaan liittyvät näkemykset levisivät 1800-luvun lopun historiakulttuurissa Sorta-

valan kareliaanien vaikutusalueella. Viimeistään näiden suhteen alkoi olla selvää, 

että heimohenkisen ajattelukollektiivin ajattelutyylin näkemykset levisivät laajem-

piin eksoteerisiin piireihin historiantutkimuksen ulkopuolella. Pähkinäsaaren rau-

han avulla luotiin kuvaa Karjalan nykyaikaan asti ulottuneesta jaosta, joka piti lo-

pettaa. 

                                                        
625 Cederberg 1932, 1017–1018. 
626 Salenius 1870, 1–2. 
627 Salenius 1872, 7–17; Salenius 1873, 12. 
628 Aikaiskirja 1920, 250. 
629 Könönen 1993 (1891), 18–19. 
630 Lamppu 1900, 7, 9–10, 13–14, 21, 28, 34. 
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Autonomian ajan loppuvaihe oli suurta kaupunkihistoriallisen tutkimuksen 

kautta. Viipurin kaupunkia käsiteltiin kirjallisuudenhistorian tutkijan Gabriel La-

guksen (1837–1896)631 sekä ajan tärkeimmän kaupunkihistorioitsijan, valtionarkis-

tonhoitaja J.W. Ruuthin teoksissa.632 Laguksen 1893 ja 1895 julkaistuissa teoksissa 

ilmenivät jo toisenlaiset painotukset Karjalan historian kuvauksessa. Hän totesi, 

kuinka Suomen valtiollisen kohtalon on aina määrännyt Ruotsin ja Venäjän välinen 

valtasuhde. Lagus painotti Suomen yhdistymistä länsimaiseen kulttuuriin ja Viipu-

rin asemaa Ruotsin äärimmäisenä suojamuurina sekä Karjalan itsenäistä asemaa 

1200-luvulla. Pähkinäsaaren rauhaa hän kuvaili poikkeuksellisen neutraalisti, ken-

ties jopa hieman positiivisesti lähinnä Viipurin kauppaintressien ja olosuhteiden 

yleisen vakaantumisen näkökulmasta.633 Vastaavasti Ruuth korosti 1908 ilmesty-

neessä Viipurin kaupungin historiassa karjalaisten itsenäistä asemaa sekä Viipurin 

alueen historian kuvaamista idän ja lännen välisenä taistelukenttänä. Pähkinäsaaren 

rauha oli ratkaissut taistelun Viipurin tienoilla länsimaiden eduksi. Viipuri toimikin 

valtakunnan suojelijana ”idän barbaareja” vastaan.634 

Kuten aiemmin on tuotu esille, alettiin Karjalaa pitää vähitellen 1800-luvun 

lopulla ja 1900-luvun alussa lännen etuvartiona sekä idän ja lännen taistelukent-

tänä. Tällaiset näkökohdat ilmenivät selvästi myös Laguksen ja Ruuthin käsityk-

sissä. Keskeistä on kuitenkin, että erityisesti Lagus tarkasteli Viipurin historiaa ni-

menomaan kaupungin historian näkökulmasta eikä niinkään karjalaisen heimon 

vaiheiden kannalta. Tämä näkökulma salli myös Pähkinäsaaren rauhan luonteen 

käsittämisen neutraalisti etenkin kaupungin kauppasuhteiden kehityksen ja turvaa-

misen kannalta. 

Mielenkiintoisena huomiona voi kuitenkin mainita, että Lagus hahmotteli Kar-

jalan itsenäistä asemaa ennen ruotsalaisvalloitusta osittain uuden lähdemateriaalin 

avulla. Lagus korosti vuonna 1270 tehtyä Novgorodin, Gotlannin ja hansakauppi-

aiden välistä sopimusta, jossa mainittiin, ettei Novgorodia koske, mitä kauppiaille 

tapahtui Karjalassa. Tämän Lagus tulkitsi todisteeksi muinaisen Karjalan itsenäi-

syydestä.635 Samanlaisia todisteita oli tuonut esille J.W. Ruuth pari vuotta aiemmin 

                                                        
631 Hänestä lähemmin Homén 1930, 349–351. 
632 Tommila 1989, 162; Klinge 2010, 295–297. 
633 Lagus 1893, XII, 4–6, 7, 206–207; Lagus 1895, 2–4. 
634 Ruuth 1908, 1, 8–11, 15, 98–99, 108–109, 241. 
635 Lagus 1893, 6. 
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ilmestyneessä tutkimuksessaan.636 Vastaavanlaista todistelua käytti sittemmin esi-

merkiksi Karttunen omissa teoksissaan.637 Tässä on kyse lähinnä havaintojen teo-

riapitoisuudesta. 1800-luvun lopulla lähes kaikkea lähdemateriaalia tulkittiin siitä 

apriorisesta, kansalliseen historiankirjoitukseen liittyvästä näkökulmasta, jonka 

mukaan karjalaisen heimon itsenäisyys oli tosiasia. Tällaiset seikat ruokkivat Kar-

jalan Pähkinäsaaren rauhaa edeltävän kulta-ajan myyttiä. 

Pähkinäsaaren rauhan rajasta Ruuth ei puhunut, mutta on selvää, että hänen 

käsityksissään korostui näkemys Ruotsin ja Novgorodin Karjalan erosta länsimai-

sen ja itämaisen sivilisaation vaihekohtana. Jyrkän näkemyksen taustalla olivat var-

masti vuosisadan vaihteen ajankohtaiset tapahtumat. Tuolloinhan Suomen suuri-

ruhtinaskunnan autonominen asema Venäjän valtakunnan yhteydessä oli uhat-

tuna638, mikä vaikutti Ruuthin edistämään kuvaan ja siirsi sitä olennaisesti venä-

läisvastaiseen ja länsimaisen sivilisaation vaikutusta tähdentävään suuntaan. Ruuth 

ei korostanut yhtään Pähkinäsaaren rauhan traagista luonnetta karjalaisen kansalli-

suuden kehityksen kannalta. Hänelle sillä oli ainoastaan merkitystä länsimaisen 

vallan vahvistajana Karjalassa. 

Seuraavaksi käsittelen asiakokonaisuutta, jolla oli hyvin syvälliset vaikutukset 

Pähkinäsaaren rauhaan liittyviin käsityksiin ja jossa Karjalan muinaisuuteen liitty-

villä käsityksillä oli myös osansa. 1800-luvun puolivälissä hahmoteltiin nimittäin 

teoria, jonka mukaan Pähkinäsaaren rauhan rajalinja oli kulkenut Suomen halki 

Pohjanlahdelle. 

2.3 Pohjanlahtiteorian Skylla ja Kharybdis 

2.3.1 Pohjanlahti- ja Jäämeriteorioiden perusteiden muotoutuminen 

skandinaavisessa historiantutkimuksessa 1850-luvulla 

1800-luvulla koettiin yleisesti suurta mielenkiintoa historiaa kohtaan. Arkistot 

avautuivat tutkimukselle, ja asiakirja-aineistoa pyrittiin julkaisemaan historiantut-

kimuksen helpottamiseksi. 1800-luvusta tulikin lähdejulkaisujen suuri vuosisata. 

Julkaistavaa lähdeaineistoa pyrittiin analysoimaan kriittisesti ja arvioimaan muun 

muassa sen alkuperää. 1800-luvun alkupuolella perustettiin yhteisöjä, joiden tar-

koitus oli julkaista historiantutkimuksen tarpeisiin arkistojen merkityksellisimpiä 

                                                        
636 Ruuth 1891, 280–282. 
637 Karttunen 1912b, 4. 
638 Ks. esim. Vahtola 2003, 269–275, 278–281. 
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käsikirjoituksia. Näin tapahtui useissa eurooppalaisissa maissa, muun muassa 

Ranskassa ja Saksassa. Keskeisessä roolissa tässä oli Ranskan vallankumouksen 

jälkeinen tilanne, jonka myötä useat valtiolliset yksiköt olivat hävinneet ja monet 

järjestöt menettivät oikeutensa vanhempiin omistuksiinsa. Arkistot ja asiakirjat, 

joissa oli ollut valtiosalaisuuksia, menettivät entisen merkityksensä. Samalla hal-

lintoa tehostettiin ja luotiin hallinnollisia arkistoja. Porvarillinen julkisuus sai Rans-

kan suuren vallankumouksen jälkeen keskeisen roolin. Julkisuusperiaatteen mu-

kaan ”vain julkisen keskustelun kautta rationaalinen järjestys voidaan toteuttaa 

maailmassa”. Tämä merkitsi sitä, että asiakirjoja vaaditiin julkisiksi. Lähdejulkai-

sutoiminta liittyi 1800-luvun Euroopassa voimakkaasti myös kansakunnan raken-

tamiseen.639 

Lähdejulkaisutoimintaa harjoitettiin myös Ruotsissa. 1800-luvun kuluessa val-

tio ja eri instituutiot tulivat yhä konkreettisemmin mukaan julkaisutoiminnan ra-

hoitukseen. Vanhin lähdejulkaisuihin liittyvä työ Ruotsissa oli diplomaattisen ar-

kiston julkaisu, joka toteutettiin 1800-luvun kuluessa. Valtakunnanantikvaariksi 

nousi vuonna 1837 Bror Emil Hildebrand. Hän julkaisi erityisesti keskiaikaan liit-

tyviä asiakirjoja. Hän pohti tarkkaan muun muassa lähteiden aitoutta.640 Hildebran-

din kontribuutio Pähkinäsaari-kysymyksen kehitykseen oli tuntuva. Juuri hän or-

ganisoi diplomaattisen arkiston julkaisutyön yhteydessä Pähkinäsaaren rauhanso-

pimuksen monet eri tekstiversiot ja pohti tarkemmin näiden suhdetta toisiinsa. 

Tässä yhteydessä on aiheellista mainita muutama sana Pähkinäsaaren rauhan 

asemasta ruotsalaisessa historiankirjoituksessa 1800-luvun alkupuolella. Rauhan 

oikea ajanjakso oli kyllä tuolloin selvillä, mutta rauhaa ei sinänsä käsitelty histori-

ankirjoituksessa. Esimerkiksi ruotsalaisen historiankirjoituksen suuren nimen Erik 

Gustaf Geijerin641 suurteoksessa Svenska folkets historia vuodelta 1832 rauha mai-

nittiin sivuhuomautuksena alaviitteessä, ja sen ajankohta sijoitettiin vuoteen 1322. 

Sitä ei kuitenkaan mainittu edes osiossa, jossa kuvailtiin Ruotsin keskiaikaisia ra-

joja.642 Mainintoja rauhasta ei löydy toisenkaan tunnetun ruotsalaisen historioitsi-

jan Anders Fryxellin (1795–1881)643 teoksesta Berättelser ur Svenska historien. 

Samaan aikaan Pohjanlahden itäpuolella Pähkinäsaaren rauhasta oltiin teke-

mässä Suomen historian virstanpylvästä. Kuten Matti Klinge on todennut, supistui 

                                                        
639 Torstendahl 1964, 215–218; Viikari 1983, 61–62; Verschaffel 2012, 31–38; Saxer 2012, 47–51. 
640 Torstendahl 1964, 221–223; Hildebrandin elämästä ks. Hildebrand 1973, 38–40. 
641 Hänestä ks. esim. Stråth 2009, 171–182. 
642 Geijer 1832, 205, 319–320. 
643 Hänestä ks. esim. Torstendahl 2009, 192–200. 
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Ruotsi vuoden 1809 jälkeen kielellisesti melko yhtenäisiin puitteisiin ja ruotsalai-

nen eliitti omaksui saksalaisen romantiikan ja kansallisuusaatteen. Nyt ryhdyttiin 

Ruotsissakin kuvaamaan Ruotsin kansan historiaa aiemman valtio- tai laitoskes-

keisen näkökulman sijaan. Suomella ei ollut tässä kuvassa juuri sijaa.644 Pähkinä-

saaren rauhaa ei sinänsä käsitetty merkittäväksi tapahtumaksi Ruotsin kannalta, 

vaan sen ruotiminen jäi enimmäkseen suomalaisille, joiden kansalliseen ja alueel-

lis-valtiolliseen historiaan sen käsitettiin kuuluvan. 

Hildebrand kuitenkin teki arkiston järjestelytyön yhteydessä aiheesta erityis-

tutkimuksen, joka julkaistiin vuonna 1852. Hän katsoi rauhan merkityksen olevan 

siinä, että rauhassa oli sovittu ensimmäistä kertaa rajasta Ruotsin ja Venäjän välillä. 

Laajan venäläisen lähdeaineiston avulla hän todisteli tarkasti rauhan oikeaa solmi-

misajankohtaa.645 

Mielenkiintoisempaa on kuitenkin se, että Hildebrand muodosti näkemyksen 

rauhansopimustekstien versioiden keskinäisestä suhteesta. Ennen oli käytetty ruot-

salaisia ja latinalaisia versioita, joissa puhuttiin Kellontaipaleelle ulottuvasta ra-

jasta. Hildebrand toi esille nyt toisia ruotsalaisia ja latinalaisia versioita, joissa rajan 

ulottuvuus ja maininta rauhan solmimisajankohdasta oli erilainen. Matthias Akian-

der oli julkaissut Suomi-aikakauslehdessä yhden tällaisen ruotsalaisen version jo 

1841.646 Hildebrand päätteli Ruotsin ja Novgorodin välillä solmitun Maunu Eeri-

kinpojan ajalla kaksi rauhaa: ensimmäinen vuonna 1323 ja jälkimmäinen 1339 

Lundissa.647 Jälkimmäinen olisi solmittu Novgorodin ja Ruotsin välillä vuosien 

1337–1338 tapahtumien jälkeen. Tuolloinhan oli Novgorodin kronikan mukaan 

taisteltu Karjalassa sen asukkaiden noustua kapinaan alueen liettualaisia käskyn-

haltijoita vastaan, mutta taistelut päättyivät ratkaisemattomina.648 

Hildebrand sovitti yhteen venäläisten kronikoiden tiedot sotaretkestä ja rau-

hanneuvotteluista 1500-luvun alun lähteeseen, jonka mukaan ruotsalaisille rauhan-

neuvottelijoille oli näytetty Moskovassa sopimus, joka muistutti alkuperäistä Päh-

kinäsaaren sopimusta. Hildebrandin oletuksen mukaan uudemmassa sopimuksessa 

viitattiin suuriruhtinas Juriin auktoriteettiin vetoamiseksi, vaikka tämä oli kuollut 

                                                        
644 Klinge 1980, 14–15. 
645 Hildebrand 1852, 171–176. 
646 Akiander 1841, 62–68. 
647 Hildebrand 1852, 178–187. 
648 Näistä vaiheista ks. esim. Julku 1987a, 182. 
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jo aiemmin.649 Tämä oli sinänsä mielenkiintoinen esimerkki havaintojen teoriapi-

toisuudesta lähdeaineistojen tulkinnassa. Muu lähdeaineisto antoi Hildebrandille 

ennakko-oletuksen eräiden rauhansopimusvarianttien tekoajankohdasta. 

Porthan oli jättänyt avoimeksi rajan kulun pohjoisessa Kellontaipaleen jälkeen, 

eikä 1800-luvun alkupuolen Suomea käsittelevässä historiallisessa kirjallisuudes-

sakaan asiaa ilmaistu selvemmin. Venäläisen historiankirjoitustradition puitteissa 

kirjoittanut baltiansaksalainen A. C. Lehrberg kehitti edelleen näkemystä ja katsoi 

rajan kulkeneen Kajaaninlinnan lääniin, mutta ei täsmentänyt ajatustaan sen enem-

pää. Tätä suuntaa seurattiin suurilta osin suomalaisessa historiankirjoituksessa. Esi-

merkiksi Elias Lönnrot katsoi, että Sotkamo Kajaanin itäpuolella oli jäänyt Venä-

jälle.650 

Sen sijaan Peter von Gerschau kehitti edelleen Lehrbergin ajatusta ja arveli 

rajan kulkeneen Kajaaninlinnan läänistä kohti Norjan Lappia, mutta ei ollut varma 

asiasta. Tässä oli mitä ilmeisimmin kyse Pähkinäsaaren rauhan ja vuonna 1595 sol-

mitun Täyssinän rauhan rajan samaistamisesta. Täyssinässähän raja Ruotsin ja 

Moskovan suuriruhtinaskunnan välillä oli sovittu kulkevaksi kohti Jäämerta.651 Ai-

van vastaavalla tavalla J.F. Cajan katsoi Mehiläisessä ilmestyneessä Suomen his-

torian yleisesityksessään rajan kulkeneen Maanselkää pitkin mereen eli Pohjoiseen 

jäämereen asti ja samaisti tämän jossain määrin nykytilanteeseen.652 Täyssinän rau-

han rajankäynnissä Ruotsin ja Moskovan suuriruhtinaskunnan rajaa ei kuitenkaan 

koskaan käyty Kuusamon pohjoispuolella, ja Ruotsi menetti lopulta oikeutensa Jää-

meren rannikkoon. Vuonna 1829 ryhdyttiin lopulta Suomen suuriruhtinaskunnan ja 

Venäjän väliseen rajankäyntiin Täyssinän rauhan mukaisesti, mutta huomioon otet-

tiin vuosisatojen varrella vakiintunut asutus. Tunnetusti Suomi suljettiin kuitenkin 

Jäämeren rannikolta, mikä aiheutti ongelmia 1800-luvun keskivaiheilla.653 Venäläi-

sessä tutkimuksessa P.G. Butkov esitti vuonna 1837 vastaavasti Täyssinän rauhan 

perusteella, että Kellontaipaleen jälkeen raja oli kulkenut Jäämerelle.654 

Vastaavanlainen näkemys rajan kulusta pohjoisessa oli myös Hildebrandilla. 

Pähkinäsaaren rauhansopimuksen nuoremmissa tekstivarianteissa oli toisenlainen 

luettelo rajapaikoista ja rajan päätepisteestä kuin tähän asti käytetyissä teksteissä. 

                                                        
649 Hildebrand 1852, 171–188. 
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Hildebrand ei tiennyt, mitä nämä rajapaikat voisivat olla, mutta hän esitti näkemyk-

siä siitä, mihin eri rauhansopimusversioissa ja muissa myöhäiskeskiajan ruotsalais-

ten ja venäläisten rauhansopimusasiakirjoissa mainitut rajan päätepisteet viittasi-

vat. Vanhemman ruotsalaisen sopimustekstin mainitseman ”Norr i hafvet” 

(oik. ”Nor i haffuit”)655 -kohdan ja latinalaisen tekstin mainitseman ”Helsingh 

haff”:in Hildebrand yhdisti yksiselitteisesti Pohjoiseen jäämereen. Lisäksi hän yh-

disti keskiajan lopun ja uuden ajan alun ruotsalais-venäläisten neuvottelujen mai-

ninnat rajan käymisestä ”Kainuun merelle” tai ”Norrbotteniin” siihen, että raja tu-

lisi käydä Pohjoiselle jäämerelle.656 

On selvää, että Hildebrand yhdisti tässä Täyssinän rauhassa olleen maininnan 

rajan käymisestä ”Pohjoiselle merelle”657 myös Pähkinäsaaren rauhaan, vaikkei 

hän sinänsä pohtinut asiaa tarkemmin. Hän yhdisti erityisesti vanhan ruotsalainen 

tekstin ”Nor i haffuit” -kohdan Pohjoiseen jäämereen. Esimerkiksi Geijer oli 

Svenska folkets historia -teoksessaan tuonut esille, että kyseistä merta kutsuttiin 

norjalaisen viikingin Ottarin matkakertomuksessa kveenien eli kainulaisten me-

reksi,658 mikä on saattanut vaikuttaa Hildebrandin tulkintaan Kainuun meren nimi-

tyksestä. Yleisesti voi todeta, että Kveenien maa ja meri yhdistettiin monissa 1700-

luvun kartoissa Vienanmeren tienoille, minkä lisäksi Kainuu-käsite yhdistettiin 

Pohjanmaahan 1600-luvulta lähtien. Myös 1600-luvun suurissa kartoissa Kainuu-

käsite yhdistettiin nimenomaan Pohjois-Pohjanmaahan.659 Hildebrand ei kuiten-

kaan yrittänyt problematisoida sitä, mitä muut nimitykset olisivat saattaneet mer-

kitä, vaan yhdisti ne muiden nimitysten perusteella suoraan Jäämereen. 

Kyseessä on esimerkki havaintojen teoriapitoisuudesta lähdeaineiston tulkin-

nassa. Hildebrandin periaate lähdeaineiston tulkinnassa pohjautui Pähkinäsaaren 

rauhan rajalinjan näkemiseen Täyssinän rauhan valossa, ja tältä pohjalta hän myös 

näki lähdeaineistossa todisteita rajan kulusta Pohjoiselle jäämerelle. Hildebrand 

kuuluikin eräänlaiseen ajattelukollektiiviin, jossa samaistettiin Pähkinäsaaren ja 

Täyssinän rauhan rajat. On mielenkiintoista, että Hildebrand hahmotteli tämän kol-

lektiivin ajattelutyylin aktiivisia elementtejä eli varmoina pidettyjä ennakkoehtoja. 

Niinpä ”Nor i haffuit” sekä viittaukset Kainuun merelle yhdistettiin automaattisesti 

                                                        
655 Sopimuksen erilaiset nimimuodot on lueteltu yksinkertaisessa muodossa esim. Kyösti Julkun vuonna 
2005 julkaistussa artikkelissa. Julku 2005, 22. 
656 Hildebrand 1852, 178–180, 198–207. 
657 Hildebrand 1852, 209. 
658 Geijer 1832, 97. 
659 Nimityksistä ks. Julku 1986, 11–18, 92–94, 100–103. 
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Jäämereen, ja sama koski myös ”Helsingh haff”:ia ja Norrbottenia.660 Mutta miksi 

Hildebrand korosti juuri Jäämerta rajan päätepisteenä? 

Asian selvittämiseksi tulee ensin tarkastella norjalaisia käsityksiä. Pähkinäsaa-

ren rauhan pohjoista ulottuvuutta tulkitsi aivan toiselta pohjalta 1800-luvun norja-

laisen historiantutkimuksen suuri nimi Peter Andreas Munch (1810–1863). Hän 

kunnostautui lähteiden julkaisijana sekä kielitieteilijänä ja myyttien tutkijana. 

Munch oli erityisesti keskiajan tutkija, ja siinä roolissaan hän toi esille näkemyksiä, 

jotka pohjautuivat osittain kosmopoliittiseen historiakuvaan ja osittain mystispe-

rusteiseen heimo- ja kansallisuusfilosofiaan. Hänen näkemyksensä olivat yleisesti 

ottaen nationalismin läpitunkemia. Hän tähdensi luonnollisesti norjalaisten johta-

vaa asemaa muinaisessa Pohjolassa. Hän korosti esimerkiksi saagakirjallisuuden 

luonnetta nimenomaan norjalaisten kansallisomaisuutena. Näistä seikoista huoli-

matta Munchia on pidetty kriittisen historiantutkimuksen edelläkävijänä Nor-

jassa.661 

Munch vaikutti myös suomalaiseen 1800-luvun aatehistoriaan. Hänen mu-

kaansa suomalaiset ja unkarilaiset edustivat omaa tsuudilaista rotuaan, joka oli ma-

talalla sivistystasolla. Vasta ruotsalaiset olivat nostaneet suomalaiset raakalaisten 

yläpuolelle, eivätkä nämä pystyisi itse ylläpitämään valtiota, vaan heidän pitäisi 

olla joko Ruotsin tai Venäjän alamaisia. Munch kannatti tässä suhteessa tietenkin 

ensiksi mainittua valtiota. Munchin pohjimmiltaan rasistiset näkemykset vaikutti-

vat sittemmin Suomessa svekomaanien johtohahmon Axel Olof Freudenthalin 

(1836–1911) näkemyksiin suomenkielisten rodullisesta alempiarvoisuudesta.662 

1850-luvun alkupuolella Euroopan huomio oli kiinnittynyt Pohjoiselle jääme-

relle. Ruotsi-Norjan ja Venäjän välillä oli kiistaa 1830- ja 1840-luvuilla Lapin raja-

alueista. Vuoden 1826 sopimuksessa oli sovittu Norjan ja Venäjän välisestä rajasta, 

mutta suomalaiset ja norjalaiset ylittivät rajan säännöllisesti. Suomalaiset toivoivat 

osaa Jäämeren rannikosta itselleen kauppapaikan perustamista varten. Venäjä sulki 

vuonna 1852 Norjan saamelaisilta rajansa. Skandinavian lehdistö vetosi eurooppa-

laiseen julkiseen mielipiteeseen ja väitti Venäjän valmistelevan laivastotukikohtien 

anastamista Ruijasta. Asiaan liittyikin jo ennen Krimin sotaa suurvaltapoliittisia 

näkökohtia. Englanti pelkäsi Venäjän etenemistä Jäämeren suunnalla. Vuonna 1855 

solmittiin niin sanottu marraskuun sopimus, jossa Englanti ja Ranska turvasivat 

käytännössä Ruijan alueellisen koskemattomuuden ja edellyttivät, ettei Ruotsi-

                                                        
660 Aktiivisten ja passiivisten elementtien ero on tässäkin kuitenkin häilyvä. 
661 Dahl 1959, 54–68; Storsveen 2012, 54–55; Amundsen 2012, 70–71; Kjus 2012, 83–84; Bagge 2012, 
94–96; Seip 2012, 11–17. 
662 Ks. esim. Puntila 1944, 56–60. 
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Norja luovuttaisi mitään alueita Venäjälle. Tilanne sai Skandinavian historioitsijat, 

esimerkiksi Munchin, selvittämään Lapin herruuden historiaa, ja tutkimuksiin tuli 

kansallisen toiveajattelun leimaa.663 

Munch julkaisi Antiquités Russes -lähdejulkaisussa 1852 pienimuotoisen tut-

kielman Venäjän, Ruotsin ja Norjan muinaisista rajoista. Tässä käsiteltiin varsin 

mielenkiintoisella tavalla Pähkinäsaaren rauhaa. Munch pyrki tarkastelemaan so-

pimuksia Norjan näkökulmasta, sillä Ruotsin kanssa unionissa olleen Norjan ja 

Novgorodin välillä solmittiin vuonna 1326 rauhansopimus. Hän ei ollut vielä tässä 

vaiheessa tietoinen Hildebrandin tutkimuksesta, jossa eri tekstiversioita pohdittiin 

tarkemmin. Sen sijaan hän käsitteli ruotsalaisen version ja latinalaisen version eroa-

vaisuuksia. Ruotsalaisessa tekstissä oli maininta pohjoisesta merestä ja latinalai-

sessa mainittiin Kellontaipale päätepisteenä. Muista sopimusversioista hän ei edes 

ollut tietoinen. Ruotsalaisen tekstin dateeraus viittasi elokuuhun, kun taas jälkim-

mäisen ajankohta viittasi syyskuuhun, ja myöhäisempi latinalainen teksti oli jäänyt 

voimaan. Munchin oletuksena oli, että latinalaisessa tekstissä määriteltiin Ruotsin 

ja Novgorodin raja ja että rajaluettelon lopussa oleva ”deinde metae terrae adiacen-

tis in aliis literis continentur”664 -kohta tulisi tulkita niin, että kyseessä olisi viittaus 

kolmanteen maahan eli Norjaan, jonka raja Novgorodia vastaan oli määritelty 

1326. Tämän pohjalta hän käsitti, että Norjan raja alkoi Pohjois-Savon Kellotaipa-

leen pohjoispuolelta.665 

Seuraavana vuonna julkaisemassaan kirjoituksessa Venäjän ja Norjan van-

hoista rajoista Munch oli jo päässyt selvyyteen sopimuksen eri tekstiversioista Hil-

debrandin tutkimuksen pohjalta. Kirjoituksessaan hän toi esille tyypillistä ylenkat-

sovaa näkemystä, jonka mukaan erityisesti saamelaiset olivat lähinnä olleet uuden 

ajan alun Pohjois-Amerikan intiaaneihin verrattavia puolivillejä, joilla ei edes ollut 

edellytyksiä käsittää, että heidän alueensa oli riippuvainen toisesta valtiosta. 

Munch todisteli 1200-luvun lähteiden avulla, että Finnmarkissa asuneet saamelais-

karjalaiset olivat olleet verovelvollisia Norjan kuninkaille.666 

                                                        
663 Suolahti 1974, 217–218; 1800-luvun rajakiistoista ks. Jansson 1961, 68–74; Onnela 1980, 31–45; 
Kaartvedt 1995, 254–257, 281–284; Lähteenmäki 2006, 221–230. 
664 Asiaa mutkistaa se, että Munchin viittaamassa tekstissä oli sana adiacentis. Suomeksi käännettynä 
kohta olisi seuraavanlainen: ”sen jälkeen lähellä olevan maan rajamerkit sisältyvät toisiin kirjeisiin”. 
Jarl Gallénin mukaan rajaluettelossa CA on samassa kohdassa sana ”adiacentes”. Gallén 1968, 213. 
Mikäli kohta käännettäisiin tämän mukaan, olisi sen käännös tällainen: ”sen jälkeen lähellä olevat raja-
merkit kuuluvat toisiin kirjeisiin”. 
665 Munch 1852, 472–477, 491. 
666 Om Graendse-Traktaterne mellem Norge, Sverige og Rusland i det 14de Aarhundrede. Munch 1874, 
630–631, 644–645. Munchin käyttämä termi “finnar” tarkoitti mitä ilmeisimmin tässä yhteydessä saa-
melaisia, ei suomalaisia. 
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Pähkinäsaaren rauhan käsittelyssä huomiota herättävää kuitenkin oli, että 

Munch pohti nyt tarkemmin Hildebrandin tutkimuksen pohjalta sopimuksen van-

hoissa versioissa ja myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun neuvotteluissa ilmenneitä 

nimityksiä rajan päätepisteelle. Fundinn Noregr -kertomuksen perusteella Munch 

väitti, että vanhemmassa latinalaisessa tekstissä mainittu ”Helsingh haff” tarkoitti-

kin Pohjanlahtea, ”Helsingjabotn”, ja että Kainuun meri tarkoitti samaa merta sen 

ympärillä asuvan suomalaisheimon, kainulaisten vuoksi. Kyseessä oli ensimmäi-

nen kerta, kun Pähkinäsaaren rajan päätepisteeksi on arveltu Pohjanlahtea. Mun-

chin johtopäätös oli varsin omaperäinen. Hän nimittäin väitti, että alkuperäisen rau-

hansopimuksen myötä suuri osa Suomen Pohjanmaata oli tullut kuulumaan Nor-

jalle. Perusteluna hän käytti todisteluaan, jonka mukaan Finnmarkin saamelaiset 

olivat verovelvollisia norjalaisille.667 

Munch keksi myös selityksen sille, mitä ruotsalaisen sopimustekstin ”Nor i 

haffuit” oikeasti tarkoitti. Hänen mukaansa ruotsalaiset neuvottelijat olivat vuoden 

1537 neuvotteluissa, joiden aikana kyseinen teksti oli kopioitu, yksinkertaisesti 

kääntäneet alkuperäisen ilmauksen epätarkasti ”Nor i haffuit” -käsitteellä, ja tähän 

ruotsalaiset olivat sittemmin tarttuneet 1500-luvun lopun ulkopolitiikassaan. 

Muissa teksteissä tätä ilmaisua ei esiintynyt. Hildebrandin olettaman, vuonna 1339 

solmitun rauhan hän puolestaan käsitti ruotsalaisille edullisemmaksi, ja siinä oli 

viitattu Kellotaipaleeseen Pohjanlahden sijaan. Munch väitti, että tuolloinkin suu-

rin osa Suomen Pohjanmaasta kuului Norjalle, joskin eräänlaisena yhteisalueena, 

jossa venäläisilläkin oli vaatimuksia. Näin hän ei varsinaisesti samaistanut rajaa 

territoriaalivaltioiden väliseen rajaan. Sopimuksessa viitattiin ”toisen maan” raja-

merkkeihin, jotka Munchin tulkinnan mukaan eivät voineet viitata muuhun kuin 

Norjaan. Rajan hän käsitti kulkeneen Oulujoella.668 

Munchin tutkimukset ovat kenties konkreettisin esimerkki nationalistisen kä-

sitystavan vaikutuksesta Pähkinäsaaren rauhan tulkintaan kautta aikojen. Tuskin on 

sattumaa, että ne tulivat esille juuri 1850-luvun tilanteessa, jossa historioitsijoiden 

tuli todistella oikeutta pohjoisiin alueisiin. Munchin näkemystä voi hyvin pitää 

eräänlaisena kulta-ajan myyttinä Norjan valtakunnan suuresta keskiaikaisesta alu-

eellisesta ulottuvuudesta ja Pähkinäsaaren rauhan luonteesta sen vahvistajana. 

Smithin mukaan kulta-ajan myytit muistuttavat menneistä suuruuden ajoista669, ja 

                                                        
667 Om Graendse-Traktaterne mellem Norge, Sverige og Rusland i det 14de Aarhundrede. Munch 1874, 
665–666. 
668 Om Graendse-Traktaterne mellem Norge, Sverige og Rusland i det 14de Aarhundrede. Munch 1874, 
667–668, 671–675. 
669 Smith 1997, 50. 
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tähän kuvioon Munchin käsitykset sopivat varsin hyvin. Rajat ovat usein liittyneet 

alueen luonnolliseen yhteyteen, ja niillä on usein psykologinen komponentti. Na-

tionalismin aikakaudella kuvat rajojen hahmottamasta kansallisvaltion alueesta tu-

livat erottamattomiksi osiksi kansakuntien identiteettiä. Usein on puhuttu territori-

aalisesta ansasta, joka viittaa valtion, territoriaalisuuden ja suvereeniuden väliseen 

yhteyteen. George Schöpflin on puolestaan puhunut alueen myytistä, jonka yhtey-

dessä väitetään, että on ollut tietty alue, jossa kansakunta on omaksunut tavoitellun 

muotonsa. Myytti yhdistetään usein valtion nykyisiin rajoihin, mikä puolestaan liit-

tyy alueen ”sakralisaatioon”. Alue nähdään pyhänä tilana, eikä siitä luopumisesta 

voi edes kuvitella.670 

Munchin hahmotustapa ei sinänsä ollut uusi. Jo 1700-luvulla norjalainen 

maantieteilijä Gerhard Schøning (1722–1780) oli väittänyt, että Norja oli muinoin 

ulottunut Oulujärvelle.671 Mielenkiintoista kyllä, tämäkin näkemys oli ilmennyt sa-

manaikaisesti vuoden 1751 Strömstadin rauhansopimuksen kanssa. Tässä sopi-

muksessa oli sovittu Ruotsin ja Tanska-Norjan välisestä rajasta pohjoisessa.672 

Schøningin käsitysten on katsottu puolustaneen tanskalais-norjalaisia etuja rajan-

käynnissä.673 Hänen näkemyksensä kirvoittivat 1700-luvun loppupuolella vastalau-

seita Ruotsissa muun muassa Lagerbringilta ja Porthanilta, jotka korostivat pikem-

minkin Ruotsin valtaa Lapissa ja pohjoisessa Suomessa.674 

Asia tuli esille myös 1850-luvulla, sillä Englannin konsuli Hammerfestissa, 

Venäjän uhkaa Jäämerellä korostanut J.R. Crowe, oli tuonut esille Norjan muinai-

sen vallan Pohjois-Suomessa Schøningin näkemyksen perusteella.675 Ludwik Fleck 

on puhunut hämäristä ”proto-ideoista” tieteellisten teorioiden synnyssä. Tätä voi 

hyvin soveltaa Munchinkin käsityksiin, joissa ilmenivät vanhat näkemykset norja-

laisten laajasta vallasta pohjoisessa. 

Käsitykset Norjan alueen muinaisesta suuruudesta muodostivat Munchille teo-

rian, jonka pohjalta lähdeaineistoa tarkasteltiin. Kyseessä on jälleen hyvä esimerkki 

havaintojen teoriapitoisuudesta. Lähdeaineiston tulkinnassa esimerkkinä tästä oli 

näkemys ”Kainuun merestä”, jonka Hildebrand tulkitsi Jäämereksi, kun taas Mun-

                                                        
670 Schöpflin 1997, 28–29; Paasi 2002, 159–160; Anderson 2013, 8–10. 
671 Schøning 1751, 59–61. Pohjana tälle käsitykselle oli se, että Schøning käsitti Helsinglannin kuulu-
neen muinoin Norjaan, ja maakunnan vanhassa laissa oli mainittu ”Ulo-träsk”, jonka hän tulkitsi viit-
taavan Oulujärveen. 
672 Ks. esim. Lähteenmäki 2006, 221. 
673 Enewald 1920, VI–VII. 
674 Lagerbring 1769, 315–317; Pirkkalaisista. Porthan 1982, 256–257, 274. 
675 Palmstierna 1932, 353–355; vrt. Jansson 1961, 71. 
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chin mukaan se edusti Pohjanlahtea. Myös Munchin tulkinta siitä, että rauhansopi-

muksen eräässä versiossa mainittu ”toinen maa” olisi Norja, sopii tähän kuvioon 

varsin hyvin. Munch kuului nationalistiseen ajattelukollektiiviin, jonka ajattelu-

tyyli tuotti Pohjanlahtiteorian mukaista kuvaa rajahistoriasta. Aktiivisena element-

tinä oli käsitys norjalaisten muinaisesta pohjanvallasta sekä oletus ”Helsingh haff”-

termin mukaan Pohjanlahdelle kulkeneesta rajasta, josta seurasivat päätepisteiden 

tulkinnat. 

Munch painotti lähteiden analyysissä yleisesti samanaikaisuusperiaatetta eli 

lähteen uskottavuuden arvioimista sen perusteella, miten lähellä se oli kuvatun ta-

pahtuman aikaa.676 Tämä ilmeni ainakin näennäisesti Munchin analyysissä siinä, 

että hän katsoi ruotsalaisessa sopimusversiossa mainitun ”Nor i haffuit” -kohdan 

olevan peräisin myöhemmältä ajalta. Hän jätti silti jopa ilmeisen tarkoituksenmu-

kaisesti tutkielmassaan huomiotta sen, että pohjoinen Suomi oli ruotsalaisten hal-

linnassa 1300-luvulla. Tuskin Munch oli tietämätön näistä asioista, sillä olivathan 

esimerkiksi Ruotsin kirkon toimenpiteet Perämeren rannikolla 1300-luvulla tuttuja 

jo Porthanin piispainkronikasta.677 Tämä korostaa Munchin tulkintojen tarkoitus-

hakuisuutta ja mielivaltaisuutta. 

Munch kuitenkin todisteli lähdeaineiston avulla sopimuksen eri versioissa mai-

nittujen merien ja Pohjanlahden samaistamista huomattavasti tarkemmin kuin Hil-

debrand. Mielenkiintoinen kysymys tässä yhteydessä onkin, kuinka tarkoitushakui-

sia puolestaan Hildebrandin Jäämeri-tulkinnat olivat. Hänen teoriansa perusteella 

Ruotsi oli muinoin sopimuksen mukaan ulottunut Jäämerelle. Hildebrand ei vai-

kuttanut olevan kiinnostunut vaihtoehtoisista selityksistä esimerkiksi Kainuun me-

ren suhteen, vaikka hän tuskin oli tietämätön Fundinn Noregr -kertomuksesta tai 

Kainuu-nimen Pohjanmaahan ja Pohjanlahteen viittaavista tulkinnoista. Joka ta-

pauksessa myös Hildebrandin näkemys tuotti ruotsalaiselta kannalta mairittelevaa 

historiakuvaa Ruotsin vallan muinaisesta ulottuvuudesta. Aivan kaukana ei siis ole 

ajatus, jonka mukaan Hildebrand tulkitsi lähdeaineistoa Ruotsin muinaisen suuruu-

den näkökulmasta. Kyseessä olisi tämän mukaan ruotsalaisen nationalismin ajat-

telukollektiivin ajattelutyylin mukainen tulkinta. 

Hildebrandin ja Munchin tutkimusten aikoihin myös venäläiset pyrkivät luo-

maan omaa kuvaansa Pähkinäsaaren rajan ulottuvuudesta. Vuonna 1855 Karl 

Isaevits Lenstrem, jota John Lind on pitänyt sukujuuriltaan mahdollisesti jopa suo-

                                                        
676 Dahl 1959, 67–68. 
677 Porthan esimerkiksi toi esille käskyn kirkollisten kymmenysten maksamisesta 1320-luvulla Saloisten 
ja Kemin seurakunnissa. Porthan 1799, 314–315.  
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malaisena, julkaisi venäjän kielellä Hildebrandiin tukeutuvan artikkelin Pähkinä-

saaren rauhasta. Lindin mukaan Lenstrem yhtyi Hildebrandin näkemykseen kah-

desta rauhansopimuksesta. Mielenkiintoista on, että hän toi esille ristiriidan rajan 

päätepisteissä. ”Helsingh haff”:in ja viittaukset ”Kainuun mereen” hän yhdisti Poh-

janlahteen, kun taas ”Nor i haffuit” viittasi Jäämereen. Samankaltaisin argumentein 

kuin Munch Lenstrem kuittasi viimeksi mainitun ruotsalaisten vuoden 1537 neu-

votteluissa tapahtuneeksi virhekäsitykseksi. Keskeistä oli, että hän käsitti rajan kul-

keneen Pohjanlahteen. Lenstrem ei kuitenkaan artikkelissaan ilmeisesti hyväksynyt 

mitään näkemystä norjalaisesta vallasta Pohjois-Suomessa. Myöhempi rajankäynti 

1338–1339 oli ollut Novgorodille puolestaan epäedullinen.678 

Kyseessä on jälleen kerran mielenkiintoinen esimerkki kansallisten näkökoh-

tien vaikutuksesta historiankirjoituksessa. Tällä kertaa todisteltiin muinaisen Nov-

gorodin valtaa Pohjois-Suomessa Pohjanlahteen ulottuvalla rajatodistelulla. Lindin 

mukaan Lenstrem oli myös todistellut, että esimerkiksi Karjala oli ennen ruotsa-

laisvalloitusta ollut Venäjän vallan alaisuudessa679, eikä näkemys Pohjois-Suomen-

kaan kuulumisesta nähtävästi poikennut tästä. Tämäkin liittyi ajankohtaiseen po-

liittiseen tilanteeseen ja yleisellä tasolla nationalistiseen historiantulkintaan. 

Seuraavaksi tarkastelen, miten ja miksi näkemys Pähkinäsaaren Pohjanlahdelle 

ulottuvasta rajasta omaksuttiin suomalaisessa historiantutkimuksessa 1800-luvun 

puolivälissä. 

2.3.2 Pähkinäsaaren rauha muinaisen karjalaisvallan ilmentäjänä 

Pohjois-Suomessa 

Suomalaisten Pähkinäsaaren rauhaan liittyvien käsitysten eräänlaisena symbolina 

on vielä tänäkin päivänä käsitys keskiaikaisesta rajalinjasta, joka halkoo Suomen 

sillä tavalla, että suuri osa Itä-Suomea ja Pohjois-Suomi kokonaisuudessaan kuu-

luivat Novgorodille. Useat suomalaiset historiantutkijat puolustivat tätä näkökan-

taa vaihtoehtoisia tulkintoja vastaan, vieläpä varsin aggressiivisesti, ja etsivät in-

nokkaasti uusia lähdeaineistoja tulkintojensa tueksi. Miksi näin oli? 

                                                        
678 Lind 1991a, 256–260. On huomattava, ettei Lind käsittele juurikaan kysymystä Pohjois-Suomen 
omistuksesta. 
679 Lind 1991a, 257. 
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Aluksi on syytä käsitellä, mitä 1800-luvun alkupuolella tiedettiin kertoa Poh-

jois-Suomen asutushistoriasta680, johon Pähkinäsaaren rauhakin yhdistettiin. Mui-

naisen Pohjois-Suomen varhaista asutushistoriaa voitiin hahmottaa kainulaisten eli 

kveenien käsitteen avulla. Nämä oli mainittu jo vanhoissa norjalaisissa saagaläh-

teissä ja norjalaisen viikingin, Ottarin, kertomuksessa. 1800-luvun alussa kainulai-

sia ja tämän myötä pohjoisen Suomen varhaista asutusta alettiin pitää karjalaisina. 

Erityisesti 1800-luvun alun romantiikassa pohjoissuomalaisten karjalaisiin piirtei-

siin kiinnitettiin huomiota. Pohjoisen Suomen asukkaissa haluttiin nähdä nimen-

omaan ”alkuperäisemmiksi” suomalaisiksi katsottuihin karjalaisiin viittaavia piir-

teitä. Karjalaiset yhdistettiinkin usein romanttisiin käsityksiin bjarmien sukulaisuu-

desta.681 Adolf Ivar Arwidssonin, Johan Fredrik Cajanin ja Zachris Topeliuksen 

Suomen historian yleisesityksissä 1830- ja 1840-luvuilla Perämeren rannikon asu-

tus samaistettiin karjalaislähtöisiin kainulaisiin ja tämän asutuksen katsottiin syn-

tyneen epämääräisesti ennen ristiretkiaikaa.682 

Toisen tärkeän asuttajaryhmän Pohjois-Suomen varhaishistoriaan liittyvissä 

käsityksissä muodostivat pirkkalaiset, joiden alkuperää pohdittiin 1600-luvulta läh-

tien ruotsalaisessa historiankirjoituksessa. Pirkkalaiset käsitettiin Ylä-Satakunnan 

Pirkkalasta kotoisin olleiksi lapinverottajiksi, jotka perimätiedon mukaan saivat ve-

rotusoikeuden saamelaisiin 1200-luvun lopulla. 1700-luvulla ruotsalaiset historian-

tutkijat kannattivat näkemystä pirkkalaisista ruotsinkielisinä, kun taas Porthan kat-

soi heidän olleen peräisin Pirkkalan pitäjästä. On tosin huomautettava, että Porthan 

katsoi ensimmäisten pirkkalaisten olleen ruotsinkielisiä. Pirkkalaisten roolia Poh-

jois-Suomen asutuksessa vähäteltiin 1800-luvun alun suomalaisessa historiankir-

joituksessa ja korostettiin karjalaisten osuutta.683 

1800-luvun kuluessa ”etnokansallistettiin” esimerkiksi kainulaiset pohjoismai-

sessa historiankirjoituksessa nationalistisen historiankirjoituksen nousun myötä. 

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että varhaisissa pohjoismaisissa lähteissä maini-

tuista ryhmistä tehtiin osa kansallista historiankirjoitusta ja katsottiin heidän olleen 

historiankirjoittajien edustaman kansan edustajia. Niinpä Suomessa tehtiin kainu-

laisista suomalaisia ja Ruotsissa usein ruotsalaisia.684 

                                                        
680 ”Pohjois-Suomella” tarkoitan keskiaikaisessa ja varhaishistoriallisessa asiayhteydessä lähinnä ny-
kyistä Pohjois-Pohjanmaata ja Länsi-Lappia. 
681 Sarviaho 2016, 380, 383–387. 
682 Arwidsson 1832, 14–15; Kainonen 1839–40, 23–28; Kajaani 1846, 23–26; Topelius 1845, 30–32, 
228–229. 
683 Sarviaho 2016, 380–387. 
684 Ryymin & Aspaas 2009, 31–35. 
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1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella pohjoisesta oli tullut ”ristiriitai-

sesti käsitetty ja artikuloitu eurooppalaisen romantiikan ilmansuunta”, mikä vai-

kutti suomalaisen tutkimuksen ”maantieteelliseen orientaatioon” 1800-luvulla.685 

1800-luvun puolivälissä myös suomalaiset tutkijat selvittivät Lapin muinaista her-

ruutta ja esimerkiksi Topelius katsoi kainulaisia suomalaiseksi valloittajakan-

saksi.686 Tällaisiin kuvioihin nivoutuivat osaltaan myös Liperin kirkkoherran An-

ders Josef Europaeuksen muinaishistoriaan liittyvät tutkimukset. Kuten aiemmassa 

luvussa kävi ilmi, oli hän tuonut esille Karjalan historian kuvailussaan Karjalan 

Pähkinäsaaren rauhaa edeltävän kulta-ajan piirteitä muun muassa muinaisen Bjar-

mian ja Kalevalan suhteen. Hänen kulta-ajan näkemyksissään oli myös pohjoisen 

ilmansuunnan korostamista. Näihin yhdistyivät merkillisellä tavalla käsitykset 

Pähkinäsaaren rauhan alueellisesta ulottuvuudesta pohjoisessa. 

Europaeus käsitteli Pähkinäsaaren rauhaa kolmessa kirjoituksessa vuosina 

1858–1860. Hän oli jäsenenä Det Konglige Nordiske Oldskriftselskabissa ja oli 

vuorovaikutuksessa skandinaavisten tutkijoiden kanssa.687 Seuran julkaisemassa 

lehdessä Annaler for nordisk oldkyndighed og historie Europaeus käsitteli 1858 sa-

volaisten historiaa. Vielä tässä kirjoituksessa hän kannatti näkemystä Pähkinäsaa-

ren rauhan Jäämerelle ulottuvasta rajasta.688 Seuraavana vuonna ilmestyneessä Kar-

jalan historiaan liittyneessä Karjalan ajan-tiedot -yleisesityksessä hänellä oli toi-

senlaisia ajatuksia. Tämä oli näet ensimmäinen kerta, kun suomalaisessa historian-

kirjoituksessa väitettiin Pähkinäsaaren rajan kulkeneen Pohjanlahdelle. Jokseenkin 

Munchin argumentointia muistuttavaan tapaan Europaeus todisteli, kuinka 1400- 

ja 1500-lukujen ruotsalais-venäläisissä neuvotteluissa esiintyneet käsitteet ”Norr-

botten” ja ”Kainuun meri” tarkoittivatkin Pohjanlahtea. Pohjanlahtea edeltävä ra-

japiste ”Petäjoki”689 tarkoitti hänen mukaansa Pyhäjokea tai jotain muuta Pohjan-

lahteen kulkevaa jokea.690 

Seuraavana vuonna ilmestyneessä Annaler for nordisk oldkyndighed och his-

torie -julkaisussa Europaeus tarkensi ajatuksiaan. Käytettävissään olleen August 

Wilhelm Eklundin (1812–1837) kartan avulla691 hän katsoi, että ”Petäjoki” tarkoitti 

joko Pattijokea tai Pyhäjokea. Lisäksi hän perusteli Pohjanlahteen menevää rajaa 

muun muassa sillä, että 1446 määrätyissä rajoissa Savon ja Hämeen välillä todettiin 

                                                        
685 Lähteenmäki 2014, 35–36. 
686 Suolahti 1974, 218–219. 
687 Petersen-Jessen 1987, 107. 
688 Europaeus 1858, 48. 
689 Oik. Pathajoki, Patsojeki tai Paetejoki. Julku 2005, 22. 
690 Europaeus 1859, 10–12. 
691 Tästä seikasta ks esim. Petersen-Jessen 1987, 106. 
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venäläisten ja pohjoissuomalaisten väittävän, että heidän rajansa alkoi pohjoisim-

masta mainitusta rajapisteestä. Lisäksi hän toi esille ”Helsingh haff”’:in ja Pohjan-

lahden samaistamisen, mutta ei käsitellyt näiden kanssa näennäisesti ristiriidassa 

olevaa ruotsalaisen sopimusversion ”Nor i haffuit” -kohtaa.692 Huomionarvoista oli 

myös, että Europaeus kritisoi Hildebrandin näkemystä myöhemmästä, 1330-luvun 

lopulla tehdystä rauhansopimuksesta, sillä vielä 1500-luvulla taisteltiin alueista 

vanhemman rauhansopimuksen mukaisesti. ”Uudempaa” rauhansopimusta hän piti 

eräänlaisena parannusehdotuksena, joka olisi tehty 1400- ja 1500-luvuilla.693 Eri-

tyisesti tässä Europaeus oli todellakin aikaansa edellä. 

Europaeus oli nähtävästi saanut vaikutteita Munchilta, mihin viittaa argumen-

tointi sopimusteksteissä esiintyvien nimien ja Pohjanlahden samaistamisesta. On 

epäselvää, oliko Europaeus tietoinen Munchin myöhemmin ilmestyneestä kirjoi-

tuksesta. Karjalan ajan-tiedoissa oli epämääräinen viite Munchin kirjoituk-

seen ”Om grändseförh. med Ruslandet”, joskin se viitannee johonkin toiseen kir-

joitukseen. Hän oli kuitenkin tietoinen Antiquités Russes -julkaisusta, jossa Munch 

oli esittänyt näkemyksen Norjan muinaisesta alueellisesta ulottuvuudesta.694 Täl-

laiset virikkeet olivat todennäköisesti syynä Europaeuksen nopeaan mielipiteen 

muutokseen. Vuoden 1858 artikkelissa hän viittasi vain vuoden 1841 Suomi-aika-

kauslehdessä julkaistuun Pähkinäsaaren rauhansopimustekstiin.695 

Munch piti puolivillien, venäläisten ja norjalaisten orjuuttamien karjalais-saa-

melaisten asuttamaa Pohjois-Suomea rauhansopimuksen perusteella Norjaan kuu-

luvana Oulun tasalle asti. Europaeus pysyi hiljaa tällaisesta mahdollisuudesta. Hä-

nen Pohjois-Suomen historiaan liittyvä tulkintansa perustui aikakaudella yleiseen 

näkemykseen, jonka mukaan kainulaiset olivat olleet Pohjanlahden rannikolle aset-

tuneita karjalaisia. Lisäksi hän esitti näkemyksen, jonka mukaan oli ollut olemassa 

myös karjalaisia ”pirkkalaisia” lapinverottajina.696 

Juuri tällaiset näkemykset muodostivat Europaeuksen Pohjanlahtiteoriaan liit-

tyneiden Pähkinäsaari-käsitysten ytimen. Hänen mukaansa karjalaiset olivat ennen 

Pähkinäsaaren rauhassa tapahtunutta itsenäisyyden menetystään verottaneet nov-

gorodilaisten lukuun laajaa Pohjois-Suomeen ulottuvaa aluetta saamelaisine väes-

töineen ja estäneet pitkään norjalaisia tulemasta sinne. Erityisesti jälkimmäinen to-

teamus oli mielenkiintoinen Munchin aiemmin esittämien väitteiden valossa. 

                                                        
692 Europaeus 1860, 17–18. 
693 Europaeus 1860, 19–20. 
694 Europaeus 1859, 9, 32. 
695 Europaeus 1858, 47. 
696 Asutushistoriallisista näkemyksistä ks. Ruutu 1939, 340–341. 
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Vuonna 1860 ilmestyneessä kirjoituksessaan Europaeus ilmaisi asian selkeämmin. 

Siinä hän totesi, että Pohjois-Suomen laajat erämaat olivat joutuneet Pähkinäsaaren 

rauhansopimuksessa Novgorodin haltuun, koska ne olivat kuuluneet heidän liitto-

laistensa karjalaisten alueisiin.697 

Tämän selkeämpää antiteesiä Munchin tulkinnalle tuskin voi kuvitella. Euro-

paeuksen näkemys oli jatke suomalaisen historiantutkimuksen suunnalle, jossa ko-

rostettiin muinaisten kainulaisten valtaa Pohjois-Suomessa sekä Karjalan kulta-ai-

kaa. Olennaista on, ettei Europaeus niinkään ollut kiinnostunut siitä, että Pähkinä-

saaren rauhassa Pohjois-Suomi oli luovutettu Novgorodille. Ainoa merkitykselli-

nen asia oli alueen muinainen karjalaisvalta ennen Pähkinäsaaren rauhaa, mitä hä-

nen omaksumansa ja edelleen kehittelemänsä Pohjanlahtiteoria tuki. Aiemmin oli 

tullut esille, että eri maiden historiantutkijat – erityisesti Munch – koettivat todis-

tella pohjoisten alueiden muinaista kuulumista edustamaansa valtioon. Europaeuk-

sen näkemys muodosti erityisen suomalaisen tai karjalaisen version tästä samasta 

tendenssistä, mikä sopi varsin hyvin myös ajan ilmapiiriin, jossa tuli todistella 

oman viiteryhmän muinaista pohjanvaltaa. Näin tuli esille Pähkinäsaaren rauhan 

luonne muinaisen karjalaisen heimovallan vahvistajana. 

Anthony D. Smithin mukaan kulta-ajan myyteissä on myös kysymys oman vii-

teryhmän muinaisen vallan osoittamisesta.698 Karjalaisten sekä in extenso suoma-

laisten valta laajoilla alueilla ennen Pähkinäsaaren rauhaa palveli tätä tarkoitusta 

enemmän kuin hyvin. On tosin huomattava, että Europaeuksen hahmottelema ver-

sio Pohjanlahtiteoriasta korosti karjalaisten valtaa nimenomaan etelämpänä Poh-

jois-Suomessa, jonka aseman muinaisena ”norjalaisena” maana Munch toi esille. 

Jäämeren tienoilla kysymys liittyi vuoden 1326 norjalais-novgorodilaiseen sopi-

mukseen. Tämän osalta Europaeus myönsi, että norjalaisilla oli oikeuksia melkoi-

sen idässä Vienanmeren tienoilla, joka oli kuulunut karjalaisille.699 

Europaeuksen näkemyksissä luonnollisesti korostui taas lähdeaineiston tul-

kinta kansallisesta näkökulmasta. Suurella innolla hän etsi todisteita Pohjanlahti-

teorian vakiinnuttamiseksi, kun taas esimerkiksi Munchin tai Hildebrandin teoreti-

soinnin hän jätti huomiotta siltä osin, kun se ei sopinut hänen omiin teorioihinsa. 

Havaintojen teoriapitoisuus ilmeni Europaeuksen tutkimuksissa esimerkiksi siinä, 

että hän etsi rauhan rajapaikkaa Pohjanlahden jokilaaksoista. Perusteena oli en-

nakko-oletus rajan ulottumisesta Pohjanlahteen. Hänen hahmottelulleen, jonka mu-

kaan ”Petäjoki” olisi samaistettava Pyhäjokeen tai Pattijokeen, oli tuskin muuta 
                                                        
697 Europaeus 1859, 6–10; Europeaeus 1860, 18. 
698 Smith 1997, 48. 
699 Europaeus 1860, 23. 
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perustetta kuin se, että nämä olivat pohjoisen Pohjanmaan ainoat P-kirjaimella al-

kavat joet. Europaeuksen käsityksissä korostuivatkin usein kyseenalaisten ja sattu-

manvaraisten sanavertailujen pohjalta tehdyt arvaukset.700 

Oma lukunsa oli Europaeuksen käsitys Pohjois-Suomea halkovasta rajasta. 

Vanhemmassa tutkimuksessa näkemys rajasta oli melko staattinen. Se oli muodos-

tanut pysyvän rajan monen sadan vuoden aikavälillä kahden valtion, Ruotsin ja 

Novgorodin, myöhemmin Moskovan, välillä. Europaeus toi kuvioon täysin uuden 

ulottuvuuden. Hänen näkemyksessään raja oli ollut kahden valtion rajan lisäksi 

Pohjois-Suomessa suomalaisten heimojen välisenä rajana. Hän ei kuitenkaan suo-

raan yhdistänyt rajaa hämäläisten ja karjalaisten väliseen rajaan, toisin kuin esimer-

kiksi Martti Ruutu (vuoteen 1935 Ruuth, 1910–2005) on tähdentänyt701, vaan kyse 

oli enemmänkin vihjailusta. Europaeuksen näkemys oli ensimmäinen tämäntyyp-

pinen rajan tulkinta. Koska Europaeus kannatti vallitsevaa näkemystä pohjoissuo-

malaisten karjalaisesta luonteesta, näki hän mitä ilmeisimmin rajan pohjoisosan 

merkityksen myös senaikaisen Suomen sisäisenä heimorajana. Kuten tulemme nä-

kemään, vastaavanlaisilla näkemyksillä tulisi olemaan suuri merkitys sille, miten 

rajan luonne on nähty. 

Europaeuksesta alkoi myös toinen merkittävä linja, jossa käytettiin Pohjois-

Suomen väitettyä muinaista karjalaisasutusta todisteena sille, että myös Pähkinä-

saaren rauhan raja oli ulottunut Pohjanlahdelle. Tässäkin oli selkeästi kyse havain-

tojen teoriapitoisuudesta. Tässä ilmeni myös asutushistoriallisten käsitysten vaiku-

tus Pähkinäsaari-kysymyksen kehitykseen. Näkemys Perämeren rannikon karjalai-

suudesta vaikutti näkemykseen rajan kulusta. Pohjanlahtiteoria puolestaan muutti 

kuvaa Pohjois-Suomen historiasta suuntaan, joka korosti alueen jääneen rauhan-

teon yhteydessä Novgorodille. 

Martti Ruutu on todennut, että Europaeus oli skandinaavisen historiankirjoi-

tuksen vanki ja korosti esimerkiksi Yrjö Koskiseen verrattuna skandinaavisen vai-

kutuksen kasvattavaa tehtävää Suomen historiassa. 1930-luvun lopun näkökul-

masta kirjoittanut Ruutu näki, ettei Europaeuksen kaltaisille historiantutkijoille ol-

lut kehittynyt sitä ”kansallisesti omanarvontuntoista näkemystä”, jota Yrjö Koski-

nen edusti.702 Tosin voidaan ajatella, että 1930-luvun äärioikeistolaisesta henkisestä 

                                                        
700 Europaeuksen metodista ks. Ruutu 1939, 333; vrt. Petersen-Jessen 1987, 106–107. 
701 Ruutu 1939, 337. Ironista kyllä, Ruudun oman ajan näkemykset rajan pohjoisosan hämäläis-karja-
laisesta heimoluonteesta vaikuttivat siihen, että hän projisoi tämän Europaeuksen näkemyksiin. 
702 Ruutu 1939, 343–344; vrt. myös Suolahti 1974, 273. Suolahti väitti Europaeuksen kannattaneen 
suurskandinaavista suuntausta, mutta hänen näkemyksenähän päinvastoin edustivat monessa suhteessa 
antiteesiä esimerkiksi Munchin näkemyksille. 
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ilmapiiristä katsottuna Europaeuksen näkemykset vaikuttivat laimeilta. Silti hä-

nellä ilmenivät selkeästi varhaisnationalistisen historiankirjoituksen tyyppipiirteet 

Bjarmian ja Karjalan itsenäisen kulta-ajan korostamisineen. Europaeuksen Päh-

kinäsaari-näkemykset edustivatkin melkoisen voimakasta irtautumista skandinaa-

visesta historiankirjoituksesta. Sen sijaan kyse oli lähinnä suomalaisen nationalis-

min ajattelukollektiivin ajattelutyylin mukaisesta tulkinnasta, jossa aktiivisena ele-

menttinä oli Pähkinäsaari-tulkinnassa karjalaisten valta Pohjois-Suomessa. Euro-

peaus oli tässä erilaisten ajattelukollektiivien risteyskohdassa, joskaan ei ole täysin 

varmaa, saiko hän tulkintaansa vaikutteita Munchilta. 

1860-luvun lopulla useissa kohdin samankaltaista näkemystä edusti J.R. Aspe-

lin, joka kehitteli edelleen Pohjanlahtiteoriaa Pohjanmaan varhaishistoriaa ja kes-

kiaikaa käsittelevässä teoksessaan Korsholman linna ja lääni keski ajalla. Hän kan-

natti vielä tässä vaiheessa jokseenkin erilaista näkemystä Pohjois-Suomen varhais-

historian hahmotuksessa. Tukeutuen lähinnä satakuntalaisen kielentutkijan Antero 

Wareliuksen (1821–1904) näkemyksiin, joiden mukaan Pohjanmaan murretta ei 

voi lukea sen enempää länsi- kuin itämurteisiinkaan, esitti hän, että Pohjanlahden 

rannikon kainulaiset edustavat aivan omaa historiallista muinaisheimoaan.703 As-

pelinin mukaan karjalaiset olivat kuitenkin joutuneet riitoihin kainulaisten kanssa, 

valloittaneet 1200-luvulla Kainuunmaan ja asuttaneet voimakkaasti lähinnä Kemi-

jokea. Karjalaiset tosin olivat itsekin menettäneet 1200-luvun kuluessa itsenäisyy-

tensä Novgorodille, jonka valta ulottui välillisellä tavalla Pohjois-Suomeen. Aspe-

lin vaikuttaa tässä edustaneen jokseenkin toisenlaista näkemystä Europaeukseen 

verrattuna. Hän katsoi Munchin tapaan karjalaisten joutuneen maksamaan veroa 

Ruijassa norjalaisille, mutta jäi epäselväksi, katsoiko hän esimerkiksi laatokankar-

jalaisten olevan samassa tilanteessa.704 

Karjalaisten ylivallan vuoksi Pohjois-Suomi Pyhäjoelta pohjoiseen oli luovu-

tettu Aspelinin mukaan Pähkinäsaaren rauhassa Novgorodille. Hän hyväksyi käsi-

tyksen rajan Pohjanlahdelle ulottuneesta päätepisteestä ja toi uutta todistusaineistoa 

1400-luvun lopulta peräisin olevasta lähteestä, jossa pohjoispohjalaiset kertoivat 

venäjänkarjalaisten vaatineen verotusoikeutta Pohjanmaan joissa Pyhäjoen Hanhi-

kiveen ja Ruotsissa Skellefteåån asti, joka muodosti kainulaisalueen läntisen ääri-

rajan.705 Tässä ilmeni muutama mielenkiintoinen piirre. Ensinnäkin Aspelin sovitti 

tämän lähteen havaintojen teoriapitoisuuden myötä suoraan Pähkinäsaaren rauhan 

                                                        
703 Aspelinin kainulaisnäkemyksistä ks. lähinnä Julku 1986, 24–25. 
704 Aspelin 1869, 6–9, 15. 
705 Aspelin 1869, 17–18. 
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yhteyteen, vaikka kyseisessä lähteessä ei mainittu mitään rauhansopimuksista.706 

Toiseksi Aspelin käytti lähes 200 vuotta Pähkinäsaaren rauhan jälkeen tehtyä läh-

dettä. Tällainen todistelu tulisikin olemaan erityisesti suomalaisessa historiantutki-

muksessa yleistä rauhan suhteen. 

Joka tapauksessa Aspelinin viesti oli erittäin selvä. Hän korosti, että syyt rajan 

kulkuun olivat kainulaisten ja karjalaisten keskinäisissä olosuhteissa ennen Päh-

kinäsaaren rauhaa.707 Jälleen kerran korostui näkemys, jonka mukaan suomalaiset, 

tässä yhteydessä karjalaiset ja kainulaiset, olivat hallinneet laajoja alueita Pohjois-

Suomessa. 

Kuten esimerkiksi Hannes Sihvo on tuonut ilmi, tunsi Aspelin vastenmieli-

syyttä venäläisiä kohtaan.708 Aspelinin tulkinta Pähkinäsaaren rauhasta ei edusta-

nutkaan mitään venäläismyönteistä näkemystä, vaan siinä oli keskeisessä asemassa 

muinaisten suomalaisheimojen vallan osoittaminen Pohjois-Suomessa. Onkin mie-

lenkiintoista, että Aspelin suhtautui jo tässä vaiheessa myönteisesti karjalaisten ase-

maan Pohjois-Suomessa ja totesi, ettei Pähkinäsaaren rauhan ehtoja voisi selittää 

muuten kuin otaksumalla, että karjalaiset olivat vallassa alueella.709 Aspelinin tus-

kin olisi tarvinnut omaksua uutta ja epämääräistä Pohjanlahtiteoriaa, mutta hän 

omaksui sen juuri siitä syystä, että hän oli valmis korostamaan karjalaisten valtaa 

pohjoisessa. Lähdeviitteistä ilmeni, että Aspelin oli hyvin tietoinen Munchin tutki-

muksesta710, mutta hän ei kommentoinut sitä millään tavalla. Aspelinin näkemys 

edustikin jälleen antiteesiä näkemykselle norjalaisesta vallasta Pohjois-Suomessa. 

Syntymässä olikin nyt suomalainen Pohjanlahtiteoriaa korostava ajattelukollek-

tiivi, jonka ajattelutyyliä tultaisiin tosin pian muuttamaan toisenlaiseen suuntaan. 

Tässä keskeisenä aktiivisena elementtinä oli näkemys karjalaisesta asutuksesta ja 

vallasta pohjoisessa. Aspelinilla tämä näkökohta oli silti heikompi, sillä hänellä ei 

korostunut karjalaisten rooli niin voimakkaasti. 

Aspelin yhdisti Pohjanlahden rannikon ruotsalaistumisen 1320-luvun lopun 

lähteisiin, joiden mukaan Ruotsin hallitus pyrki asuttamaan alueita aina Oulujoelle 

asti. Tärkeässä osassa tässä oli rannikon kainulaisväestön uskonnollinen käännytys 

                                                        
706 Lähde on julkaistu kokonaisuudessaan suomeksi teoksessa Faravidin maa. Ks. Julku 1985, 113–117. 
707 Aspelin 1869, 18. 
708 Sihvo 2003, 249. 
709 Aspelin 1869, 15. 
710 Aspelin 1869, 17. 
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ja ruotsalaisen asutuksen levittäminen alueelle, mitä venäläiset eivät pystyneet es-

tämään.711 Aspelinin näkemyksissä korostui siis rajan horjuva luonne Pohjois-Suo-

messa. Raja edusti hänelle modernia rajaa ainakin siinä mielessä, että se oli tarkoi-

tettu kahden valtion väliseksi rajaksi. Toisaalta se oli ylitetty pian, ja sen pohjois-

puoliset alueet kuuluivat sittemmin Ruotsille. Heimorajakin se oli ollut ainoastaan 

hyvin hämärässä mielessä. 

Käsitykset Pähkinäsaaren rauhan jälkeisestä tapahtumakulusta Pohjois-Suo-

messa alkoivat saada aivan uusia ulottuvuuksia 1860-luvun lopulla. Niiden myötä 

syntyi toinen merkittävä aatehistoriallinen peruspilari suomalaisen historiantutki-

muksen Pohjanlahtiteoriaan liittyvissä käsityksissä. 

2.3.3 Yrjö Koskinen Pohjois-Suomen valloittamisen ja heimorajojen 

hahmottelijana 

1800-luvun alkupuolen Pohjois-Suomen historiaan liittyvissä käsityksissä oli ko-

rostettu voimakkaasti karjalaisten ”kainulaisten” roolia varhaisasutuksessa. Yrjö 

Koskiselle tämä kehityskulku ei ollut kovinkaan mieluinen. Kuten esimerkiksi 

Matti Klinge on korostanut, oli Koskisen luoman fennomaanisen puolueen kanta-

joukko viime kädessä pohjalainen. Koskinen korostikin erityisesti länsisuomalaista 

talonpoikaista ylimyskuntaa ja ”multa-aatelia”.712 Näitä saivat Koskisen näkemyk-

sissä symboloida pirkkalaiset, joihin keskeinen osa Koskisen tutkimusintresseistä 

liittyi. 

Gunnar Suolahti on korostanut, että Koskinen piti Suomen kansan historialli-

sena tehtävänä Pohjolan asuttamista. Määränpäänä oli Jäämeren autio rannikko, 

jota Koskinen piti Suomen luontaisena pohjoisrajana. Keskeistä hänen pirkkalais-

näkemyksilleen oli, että hän hylkäsi spekulaatiot siitä, että pirkkalaiset olivat osaksi 

olleet vieraiden kauppiaiden jälkeläisiä. Koskiselle pirkkalaiset edustivat Hämeen 

ja Satakunnan talonpoikia. Hän katsoi kainulaisten sulautuneen saamelaisten jouk-

koon.713 

1850-luvun lopulla Koskinen käsitteli tällaisia näkemyksiä kirjoituksessaan 

Pohjanmaan asuttamisesta vuonna 1857. Huomionarvoista oli, että Koskinen käy-

tännössä eliminoi tässä vaiheessa kainulaisiin yhdistetyt karjalaiset Pohjois-Suo-

men asutushistoriasta ja suhtautui jyrkän torjuvasti ajatukseen, jonka mukaan alu-

                                                        
711 Aspelin 1869, 19–21. 
712 Klinge 2012, 363. 
713 Suolahti 1974, 217–227. 
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een tuonaikainen väestö polveutuisi heistä. Sen sijaan hän asetti Pohjanlahden ran-

nikkoalueiden asutuksen alun 1200-luvun lopulle, jolloin Pirkkalan ja Rengon alu-

eilta tulleet hämäläis-satakuntalaiset talonpojat olivat valloittaneet käytännössä 

koko Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen kuningas Maunu Ladonlukon (n. 1240–

1290) annettua heille oikeuden saamelaisten verotukseen.714 

Samana vuonna ilmestyneessä kuuluisassa väitöskirjassaan nuijasodasta Kos-

kinen käsitteli lyhyesti Suomen rajoja. Tässä hän kannatti vielä näkemystä, jonka 

mukaan raja oli kulkenut pohjoisessa Jäämerelle, huomauttaen kuitenkin, ettei poh-

janperiä voitu tarkasti jakaa, koska niistä ei tiedetty tarpeeksi. Koskinen tähdensi 

pirkkalaisten valloittaneen Pohjanmaan Jäämereen asti.715 Vielä 1863 julkaistussa 

teoksessaan Opiksi ja huviksi hänellä oli häilyvä käsitys rajan kulusta pohjoisessa. 

Hän totesi 1400-luvun lopun sotia käsittelevässä kirjoituksessaan, kuinka pohjoi-

sempana asumattomassa erämaassa rajapyykit olivat harvassa ja aiheuttivat kiis-

toja. Koskinen katsoi venäläisten vaatineen alkuperäisen rajankäynnin perusteella 

itselleen Peräpohjolaa, mutta hän ei halunnut tarkemmin ottaa asiaan kantaa.716 

1860-luvun lopulle tultaessa Koskisen mielipide oli kuitenkin muuttunut. Kes-

keistä tässä oli Norjassa tapahtunut kehitys. Vuonna 1826 Norja ja Venäjä olivat 

sopineet rajastaan Ruijassa, jolloin rajajoeksi tuli Paatsjoki. Suomalaisia ei kuultu 

tässä käytännössä lainkaan, ja Suomen saamelaisilta suljettiin tie Jäämeren ranni-

kolle. Ruijaan alkoi muuttaa pian suomalaisia siirtolaisia. Norjalaiset alkoivat pitää 

näitä kveeneiksi nimittämiään suomalaisia epälojaaleina Norjaa kohtaan, mikä 

johti norjalaistamispolitiikan aloittamiseen 1860-luvulla. Tätä lisäsi venäläisyyden 

pelko. Suomalaissiirtolaisuuden aiheuttama ongelma sai myös Yrjö Koskisen kir-

joittamaan tutkielman ”Suomalaisesta uudisasutuksesta Jäämeren rannikolla”. 

Siinä Koskinen tähdensi, ettei suomalaisten etua ollut valvottu rajankäynnissä ja 

että 1700-luvulla solmitun Strömstadin rauhansopimuksen perusteella Suomelle 

olisi kuulunut osa Jäämeren rannikkoa. 1860-luvulta lähtien suomalaiset pyrkivät-

kin saamaan Venäjältä kaistaleen Barentsin meren rannikkoa.717 

Koskisen vuoden 1868 Kirjallisessa Kuukauslehdessä julkaistu kirjoitus oli 

monessa suhteessa mielenkiintoinen. Hän käsitteli siinä laajasti pohjoisen Suomen 

verotuksen ja asutuksen historiaa. Tuntuvammin kuin aikaisemmissa kirjoituksis-

saan hän toi esille permalaisten ja laatokankarjalaisten roolia varhaisina Lapin ve-

                                                        
714 Koskinen 1857b, 116–122, 124–125. 
715 Koskinen 1857a, 16; Koskinen 1859, 1. 
716 Koskinen 1863, 43–44, 55. 
717 1860-luvun tilanteesta ks. Nygård 1978, 26–28; Onnela 1980, 60–84; Lähteenmäki 2006, 265–274. 



166 

rottajina ja korosti, ettei norjalaisilla tai venäläisillä ollut tähän verotukseen suu-

rempaa oikeutta. Koskinen oli myös tietoinen Munchin väitteistä, joiden mukaan 

Norja olisi ulottunut muinoin Oulujärvelle asti, mutta hän torjui jyrkästi tällaiset 

arvelut.718 Kyseessä oli sinänsä varsin hyvä esimerkki ajankohtaisen politiikan vai-

kutuksesta historiantutkimukseen, jossa oli tarpeen korostaa muinaisten suomalais-

heimojen, kuten karjalaisten, valtaa pohjoisessa erityisesti Munchin väitteitä vas-

taan. 

Pääosan Koskinen antoi luonnollisesti pirkkalaisille. Gunnar Suolahden mu-

kaan Koskinen käsitti olevan olemassa eräänlaisen kaikkien kansallisuuksien tais-

telun kaikkia vastaan. Tässä taistelussa heikommat joutuvat väistymään voimak-

kaampien tieltä. Ratkaisevaa tässä prosessissa oli kulttuurin omaksumisen ja luo-

misen kyky.719 Voimakkaammat pirkkalaiset olivatkin Koskisen mukaan ottaneet 

Lapin verotuksen oikeudet norjalaisten ja karjalaisten kustannuksella Jäämereen 

asti.720 Juuri tässä kohdassa tuli jo konkreettisesti esille, joskaan ei täysin selkeästi, 

että Koskinen oli omaksunut Pohjanlahtiteorian: 

Vanhimpina aikoina Venäjä puolestaan luuli alueensa ulottuvan yli koko Suo-

malaisen Perä-pohjan, nimittäin Pyhäjoesta pohjaseen; mutta kaikeksi onneksi 

oli Suomalainen uutis-asutus jo aikaisin laskenut tämän maan Ruotsin-vallan 

alle ja Pirkkalaisten Lapinkäynti siirsi vähitellen läheisimmät takamaatkin 

Suomen yhteyteen.721 

Koillisempana Lapissa verotusoikeus oli tosin vielä 1500-luvulla yhteinen venä-

läisten kanssa.722 Kyseessä oli aivan uusi ulottuvuus Pähkinäsaaren rauhaan Poh-

janlahtiteorian laajemmassa aatehistoriassa. Aspelin korosti seuraavana vuonna il-

mestyneessä teoksessaan Pohjanmaan historiasta, että ruotsalaiset olivat asuttaneet 

aluetta ja käännyttäneet paikallista väestöä rauhan jälkeen. Europaeus oli puoles-

taan todennut epämääräisesti, että Pohjois-Suomen itäisiin osiin alkoi rauhan jäl-

keen tulla asutusta Vienasta, eteläisestä Savosta ja osittain Hämeestä, muttei tar-

kentanut ajatustaan esimerkiksi Pohjanlahden rannikon osalta.723 Koskisella kui-

tenkin keskeisessä roolissa Pohjanlahden rannikon ja muun pohjoisen Suomen 

saattamisessa Ruotsin valtaan olivat nimenomaan suomalaiset uudisasuttajat, pirk-

                                                        
718 Koskinen 1868a, 65–66. 
719 Suolahti 1974, 221. 
720 Koskinen 1868a, 67. 
721 Koskinen 1868b, 155. 
722 Ibid. 
723 Europaeus 1859, 12. 
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kalaiset, jotka olivat estäneet asutustoiminnallaan Pohjois-Suomen joutumisen ve-

näläisille. Niinpä Koskinen muokkasi suomalaisen Pohjanlahtiteorian ajattelukol-

lektiivin ajattelutyyliä uudenlaiseen suuntaan, ja pohjalla oli hänen edustamansa, 

pirkkalaisten asemaa korostava ajattelutyyli. 

Selkeämmin tämä näkökohta ilmeni seuraavana vuonna ilmestyneessä Oppi-

kirja Suomen kansan historiasta -teoksessa. Keskeisessä osassa oli pirkkalaisten 

toiminnan korostaminen. Pähkinäsaaren rauhan kuvailussa tuli viimeistään nyt sel-

keästi ilmi, että Koskinen oli Pohjanlahtiteorian kannalla: 

Pohjoisempana raja vielä jäi aivan epävakaiseen tilaan, ja mainittiin vain me-

neväksi meren saakka eli ”Helsinge-mereen”, s.t.s. Pohjanlahteen. Tällä ta-

voin olisi suuri osa Perä-Pohjaa tullut Venäjän haltuun, ellei muut saman-ai-

kuiset tapaukset, joista heti tulemme puhumaan, olisi tätä seikkaa muuksi muo-

dostelleet.724 

”Muut tapaukset” muodosti luonnollisesti pirkkalaisten asutustoiminta, jonka 

myötä Pohjanmaa oli saanut ensimmäiset vakinaiset asukkaansa.725 

Tällaisia näkökohtia Koskinen pääsi tarkentamaan pian. Vuonna 1869 hän jou-

tui Aspelinin kanssa väittelyyn Pohjois-Suomen asutushistoriasta ja kainulaisten ja 

pirkkalaisten roolista siinä. Väittely alkoi Koskisen arvosteltua edellä mainitun 

Korsholman linna ja lääni -teoksen. Kyösti Julku on kuvaillut tätä väittelyä yhdeksi 

kiivaimmista väittelyistä, mitä historiatieteellisistä aiheista on ylipäänsä Suomessa 

käyty.726 Aspelin yritti todistaa, että Pohjois-Suomen asutushistoriassa varhaisella 

kainulaisheimolla oli ratkaiseva rooli, kun taas Koskinen yritti todistaa pirkkalais-

ten merkityksen. Kumpikin arvioi lähteitä omasta näkökulmastaaan käsin. Olen-

naista on, että tässä debatissa merkittävässä sivuroolissa oli Pähkinäsaaren rauha. 

Aspelin kritisoi voimakkaasti Koskisen näkemystä, jonka mukaan pirkkalaiset 

olivat estäneet Pohjois-Suomen joutumisen Novgorodille. Hänen mukaansa ei olisi 

kovinkaan loogista olettaa, että Ruotsi olisi luovuttanut Novgorodille Pyhäjoen 

pohjoispuoliset alueet, jos alueella olisi toiminut Ruotsin kruunun valtuuttama pirk-

kalaisseura.727 Mielenkiintoista onkin, että Koskinen jätti huomiotta pirkkalaistra-

dition tiedon, jonka mukaan pirkkalaiset olivat laajentaneet vaikutusvaltansa Jää-

meren rannalle jo 1270-luvulla, samoin kuin myös vuodelta 1374 peräisin olleen 

tiedon, jonka mukaan Turun hiippakunnan rajat olivat ulottuneet Kaakamaan jo 

                                                        
724 Koskinen 1869, 41. 
725 Koskinen 1869, 44. 
726 Julku 1986, 24–25. 
727 Aspelin 1870, 40. 
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1200-luvun lopulla.728 Näitä olisi periaatteessa voinut käyttää Jäämeriteorian pe-

rustelemiseksi, sillä niissä tuli esille pirkkalaisten edustama ruotsalaisvalta pohjoi-

silla alueilla. 

Koskisen vastaus oli erittäin kuvaava. Hän katsoi, että alueet oli luovutettu 

Novgorodille, koska ne olivat kuuluneet karjalaisten erämaa-alueisiin.729 Tässä 

kohdassa Koskinen ja Aspelin olivat yhtä mieltä, ja he molemmat olivatkin ilmei-

sesti saaneet vaikutteita Europaeuksen kirjoituksista, joissa tämä ajatus oli ensim-

mäistä kertaa esitetty. Se sopi laajemmin 1800-luvun puolivälin kontekstiin, jossa 

haluttiin osoittaa suomalaisten muinainen valta pohjoisessa erityisesti Munchin 

väitteitä vastaan. Koskinen kuitenkin korosti, että pirkkalaisasutus oli rauhan sol-

mimisen aikoihin niin uusi seikka, etteivät ruotsalaiset tienneet asiasta mitään. 

Vasta 1320-luvun lopulla kirkollisia oloja alettiin järjestää: 

Se seikka, että Pähkinälinnan rauhanteon raja itse teossa niin pian rikottiin, 

saapi ainoastaan siitä selityksensä, että Hämäläinen siirtokunta jo vähäistä 

ennen oli ottanut nämä alat haltuunsa. Joku Upsalan pispan perästäpäin kek-

simä politiiki olisi siihen aivan vähän auttanut. Salo ja Kemi tulivatkin kuulu-

maan Turun hiippakuntaan juuri siitä syystä, että asukkaat olivat Suomen pis-

pan alalta sinne tulleet.730 

Viesti oli varsin selvä. Ruotsalaiset eivät tienneet, että alueella oli ollut suomalaista 

asutusta, ja he olivat epähuomiossa antaneet alueet Novgorodille. 

Jo 1860-luvun puolivälissä Koskinen oli joutunut puolustamaan suomalai-

sia ”skandinavilaisten herjauksilta”. Esimerkiksi kirjoituksessaan Suomettaressa 

1865 hän kritisoi Munchin nationalistista käsitystä ja ruotsalaisten itserakkautta, 

jonka myötä he katsoivat suomalaisten olevan suuressa kiitollisuudenvelassa itsel-

leen.731 Koskinen korosti laajemminkin esimerkiksi Oppikirjassaan merkittäviä 

miehiä, joilla oli jonkinlainen yhteys Suomeen ja yleensä suomalaisia saavutuk-

sia.732 Pohjois-Suomen asutusvalloitus ja ”pelastaminen” Novgorodin vallasta kuu-

luivat Koskisen käsityksissä juuri tällaiseen ainekseen. Koskinen vihjailikin vah-

vasti, että juuri ruotsalaiset saisivat olla kiitollisia siitä, että pirkkalaiset olivat es-

täneet Pohjois-Suomen joutumisen venäläisille. 

                                                        
728 Vrt. esim. Koskisen omaa esitystä aiemmin. Koskinen 1857b, 116–117, 123. 
729 Koskinen 1870, 94. 
730 Koskinen 1870, 94. 
731 Skandinavilaisten herjauksista. Koskinen 1904–1906, 295–299. 
732 Majander 2000, 508–509; Engman 2000, 34–35; vrt. Miettunen 2016, 385–387. 
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On selvää, että Koskisen käsitys tapahtumien kulusta oli kansallisen historian-

kirjoituksen näkökulmasta mairitteleva. Nyt Koskinen lisäsi pirkkalaisten ansioihin 

vielä sen seikan, että he olivat estäneet Pohjois-Suomen joutumisen Novgorodin 

haltuun Pähkinäsaaren rauhassa. Kyse on luonnollisesti nationalistisen historian-

kirjoituksen tyypillisestä ja yleispätevästä tendenssistä, jossa korostettiin kansan 

muinaisia saavutuksia. Tähän liittyvät kulta-ajan myytit ja niiden osina kansalliset 

sankarit.733 Eric Hobsbawm on korostanut, että yksi kriteeri, jonka perusteella 

kansa voitiin luokitella kansakunnaksi, oli kyky valloituksiin: 

Mikään ei saa väestöä tiedostamaan kollektiivista olemassaoloaan kansana 

paremmin kuin hallitsevaan kansaan kuuluminen.734 

Käsitys, jonka mukaan suuret osat Pohjois-Suomea oli käytännössä valloitettu Ve-

näjältä Ruotsin yhteyteen, innoitti selvästi Koskista omaksumaan Pohjanlahtiteo-

rian. Jäämeriteoriassa tätä ylimääräistä ulottuvuutta ei ollut. Syytä on kuitenkin täh-

dentää, ettei kyse ollut varsinaisesti väkivaltaisesta valloituksesta, vaan pikemmin-

kin rauhallisesta asutusvalloituksesta. Valloitusten korostamisella luotiin kuvaa 

suomalaisen kansakunnan saavutuksista. Pähkinäsaaren rauhan rooli korostui jäl-

leen kerran kansakunnan rakentamisessa. 

Mielenkiintoinen sivuseikka asiassa oli se, että Koskinen ilmeisesti piti Hilde-

brandin tapaan selvänä, että Pähkinäsaaren rauhansopimuksesta oli kaksi versiota, 

vuonna 1323 ja myöhemmin 1338–39 tehdyt versiot.735 Mahdollista onkin, että 

Koskinen katsoi juuri pirkkalaisten saaneen aikaan tässä jälkimmäisessä sopimuk-

sessa ruotsalaisille edullisemmat rauhan ehdot, mutta hän ei tuonut tällaista näkö-

kantaa esille missään muissa kirjoituksissaan. 

Koskisen näkemysten myötä Pohjanlahtiteorian molemmat peruspilarit olivat 

lopullisesti syntyneet. Merkille pantavaa on, ettei näiden myötä Pähkinäsaaren rau-

han sopimusosapuolilla, Ruotsilla tai Novgorodilla, käsitetty olevan juuri minkään-

laista merkitystä koko Pähkinäsaaren rauhan pohjoissuomalaiselle problematii-

kalle. Kyse oli ainoastaan suomalaisista tekijöistä. Novgorod liittyi Pähkinäsaaren 

rauhaa edeltävään tilanteeseen vain siinä, että sille olivat joutuneet sen suurelta osin 

itsenäisten liittolaisten, karjalaisten, laajat alueet pohjoisessa 1300-luvun alussa. 

Alueiden lopullisen joutumisen Novgorodin haltuun olivat puolestaan estäneet 

pirkkalaiset, jotka olivat asutustoiminnallaan pelastaneet ne Ruotsin haltuun. Nämä 

                                                        
733 Näistä ks. esim. Smith 1997, 39–48; Berger & Conrad 2015, 118. 
734 Hobsbawm 1994, 48. 
735 Rajaseikoista Suomen ja Wenäjän välillä. Finska historiska samfundets protokoller. Historiallinen 
Arkisto V (1876), 88–89. 
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kaksi nationalistisen historiankirjoituksen kannalta varsin mairittelevaa piirrettä 

muodostivat Skyllan ja Kharybdiksen, joita suomalaisen historiantutkimuksen 

edustajat tulisivat kiertämään vuosituhannen loppuun saakka. Tämäntyyliselle nä-

kemykselle etsittiin sitten tarkempia todisteita 1800-luvun lopulla. 

Yrjö Koskinen etsi ja löysikin 1870-luvulla yhden näistä Pohjanlahtiteorian 

tärkeimmistä todisteista. Vuoden 1875 Historiallisen seuran kokouksessa luettiin 

Koskisen esitys, jonka mukaan hän oli löytänyt 1500-luvun lopulta lähteen, jossa 

nimitettiin Pyhäjoen pitäjää ”Petajoeksi”. Koskinen yhdisti lähteen Aspelinin esille 

tuomaan todisteeseen, jonka mukaan venäläiset vaativat 1500-luvun lopulla itsel-

leen Pohjanmaata Pyhäjoen Hanhikiveen asti.736 Tämä toimii sinänsä mielenkiin-

toisena esimerkkinä siitä, miten Koskinen oli valmis etsimään todisteita Pohjanlah-

titeorialle suhteellisen hämäristä ja myöhäisistä lähdeviittauksista. Pohjanlahtiteo-

ria ei suinkaan ollut Koskiselle vastenmielinen, mistä tämä tapaus toimi esimerk-

kinä. Arkistojen ja lähteiden järjestelytyö oli myös yleisellä tasolla käynnissä 1860-

luvulla737, mikä antoi hyvät edellytykset uusien lähteiden löytämiselle. 

Koskinen käsitteli aihetta vielä saman vuoden aikana Historiallisessa seurassa 

pitämässään esitelmässä. Hän tarkasteli Täyssinän rauhan rajankäyntiä ja siinä il-

menneitä ruotsalaisten pyrkimyksiä löytää ”Petajoki” Savosta. Koskinen päätteli 

eräänlaisen ex silentio -argumentin avulla, etteivät ruotsalaiset olleet löytäneet 

Täyssinän rajankäynnin yhteydessä ”Petajokea” sieltä, koska sitä ei mainittu lopul-

lisessa sopimuksessa.738 Tästä hän haki lisätodistetta sille, että ”Petajoki” olisi to-

dellakin samaistettava Pyhäjokeen. 

Vielä on tarkasteltava yhtä mielenkiintoista, mutta harvoin käsiteltyä Koskisen 

tekemää kontribuutiota Pähkinäsaaren-kysymyksen selvittämiseen 1880-luvun 

alussa. J.R. Danielssonin yleisen historian professorinimityksen johdosta Koskinen 

teki tutkimuksen suomalaisista maanomistusseikoista keskiajalla. Kuten Eino Ju-

tikkala (vuoteen 1931 Rinne, 1907–2006) on todennut, pidettiin 1800-luvun tutki-

muksessa eurooppalaista agraarihistoriaa suoraviivaisena siirtymisenä yhteisomis-

tuksesta yksityisomistukseen. Tämän myötä käsitettiin kokonaisten heimojen suo-

rittaneen ensimmäisen maanvaltauksen yksittäisten perheiden sijasta. Romantiikan 

                                                        
736 Protokoll den 1 maj 1875. Finska historiska samfundets protokoller. Historiallinen Arkisto V (1876), 
76. 
737 Ks. esim. Tommila 1989, 102, 104–105. 
738 Rajaseikoista Suomen ja Wenäjän välillä. Finska historiska samfundets protokoller. Historiallinen 
Arkisto V (1876), 87–88. 
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aikana nähtiin alkeelliset yhteisöt tasa-arvoisina. Teoriaa alkuperäisestä yhteis-

omistuksesta kehiteltiin erityisesti 1800-luvun jälkipuolella, ja suomalaisetkin tut-

kijat edustivat tällaista näkemystä melko yksimielisesti.739 

Tutkielmassaan Koskinen kannatti samanlaista näkemystä. Hän katsoi suoma-

laisten edustaneen indoeurooppalaisten kansojen tapaan varhaista yhteistä maan-

omistusta. Koskinen totesi karjalaisen heimon asettuneen varhaisemmin asuinsi-

joilleen kuin läntisten suomalaisheimojen. Karjalaiset laajensivat alueitaan laajalle 

pohjoisessa, kun taas hämäläiset tyytyivät aluksi pienempään alueeseen. Hän katsoi 

Pähkinäsaaren rauhanteossa otetun heimojen entiset oikeudet perustaksi pohjoisten 

erämaiden jaolle.740 

Koskinen siis käsitteli tässä rajaa yhteiseen maanomistukseen liittyvien ajan-

kohtaisten teorioiden näkökulmasta ja antoi uusia perusteluja näkemykselle, jonka 

mukaan Pähkinäsaaren rauhassa oli sovittu varsinkin Suomen pohjoisosissa heimo-

raja. Europaeus ja Aspelin eivät olleet spekuloineet tällaisilla teoreettisilla näkö-

kohdilla. Koskisen kohdalla on kyse havaintojen teoriapitoisuudesta sanan puh-

taimmassa merkityksessä. Rauhan ehtoja selitettiin lähes puhtaasti maanomistuk-

seen liittyvien teorioiden pohjalta. Koskinen kuuluikin tässä eräänlaiseen ajattelu-

kollektiiviin, joka ohjasi tulkintoja. Myöhemmin suomalaiset tutkijat tarkensivat 

autonomian ajan lopulla Koskisen ajatuksia. 

Koskisen tutkimuksessa oli myös merkillinen näkemys siitä, miten Pohjanlah-

den rannikko oli joutunut Ruotsin haltuun. Hän toisti käsityksensä, jonka mukaan 

hämäläiset uudisasukkaat olivat asettuneet jo ennen rauhansopimusta alueelle. Tä-

män jälkeen ruotsalainen hallinto riensi järjestämään alueen maallisia ja kirkollisia 

olosuhteita. Koskinen katsoi Pohjanlahden rannikon muodostuneen jonkinlaiseksi 

yhteisalueeksi, jollainen oli syntynyt myös keskiajalla Norjan ja Novgorodin vä-

lille. Väitteensä tueksi hän otti 1360-luvun lähteen, jonka mukaan pohjalaiset olivat 

auttaneet karjalaisia kauppiaita. Ruotsalainen valta oli kuitenkin lähempänä, ja alue 

oli joutunut lopulta Ruotsin valtaan.741 

Koskinen vaikutti tässä yhteydessä perääntyneen hieman näkemyksistään, joi-

den mukaan pirkkalaiset olivat olleet yksin vastuussa Pohjanlahden rannikon jou-

tumisesta Ruotsin valtaan. Tärkeä tekijä olivat myös Ruotsin valtion hallinnolliset 

toimenpiteet. On selvää, että Koskinen katsoi Ruotsin kuninkaan antaneen yleisesti 

valtuutuksen pirkkalaisille. Myös hänen vuonna 1881 julkaisemansa tutkimus Ke-

min ja Iijoen lohenkalastuksen historiasta vahvisti, että ”Hämäläinen uutis-asutus 
                                                        
739 Ks. esim. Jutikkala 1942, 11–13. 
740 Koskinen 1881a, 5–9, 16–17. 
741 Koskinen 1881a, 18. 
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oli jo ottanut tämän rannikon omaan haltuunsa ja Ruotsin valtakunnan varalle” Päh-

kinäsaaren rauhan aikoihin.742 Näin Koskinen kuitenkin säilytti Pohjanlahden ran-

nikon ”pelastamisen” primus motorin, pirkkalaisten, ratkaisevan roolin. 

Koskinen ei väittänyt, että Pähkinäsaaressa olisi sovittu varsinaisesti yhteisalu-

eesta, vaan että kehitys olisi vähitellen johtanut tällaiseen tilanteeseen. Tältä poh-

jalta on turha olettaa, että Koskinen olisi edustanut näkemystä rajasta jonkinlaisena 

neutraalina rajavyöhykkeenä. Rajoihin liittyvässä tutkimuksessahan on korostettu 

jakoa rajan (boundary) ja rajavyöhykkeen (frontier) välillä. Rajavyöhyke on lä-

hinnä siirtymävyöhyke, kun taas raja erottaa poliittisia yksiköitä toisistaan.743 Kos-

kisen tutkimuksessa raja oli esillä lähinnä jälkimmäisessä merkityksessä. Pohjan-

lahden rannikko olisi sopimuksen perusteella kuulunut yksiselitteisesti Novgoro-

dille. 

Ilkka Liikanen on väittänyt Koskisen Oppikirjan perusteella, ettei Koskinen 

pitänyt rajaa etnisenä tai territoriaalisena rajana.744 Hänen rajakäsityksensä jonkin-

laisena pohjana oli kuitenkin näkemys heimorajasta. Hän piti rajaa nimenomaan 

valtioiden ja valtakuntien välisenä rajana.745 Käytäntö oli kuitenkin toinen. On sel-

vää, etteivät esimerkiksi Aspelinin tai Koskisen kuvailut rauhan jälkeisestä tilan-

teesta Pohjois-Suomessa olleet yhteensopivia sen kanssa, että raja olisi ollut mo-

derni territoriaalivaltioiden välinen raja. Pikemminkin rajan pohjoispuolella oli ris-

tiriitaisia vaatimuksia. 

Edellä on tullut ilmi, että Koskinen piti ennen Pohjanlahtiteorian omaksumista 

Pähkinäsaaren rajan hahmottelemaa aluetta alueena, jonka sisälle varhainen Suo-

men kansa oli vähitellen syntynyt. Tällainen näkemys sortui nyt rajan pohjoisosalta 

täysin. Koskinen piti rajaa jonkinlaisena heimoalueiden välisenä rajana ennen Päh-

kinäsaaren rauhaa. Mitään käytännön merkitystä esimerkiksi senaikaisen Suomen 

suuriruhtinaskunnan sisäisenä jakolinjana Koskinen ei kuitenkaan rajalle Pohjois-

Suomessa antanut. Se oli ollut olemassa ainoastaan Pähkinäsaaren rauhansopimuk-

sen asiakirjassa, ei juuri missään muualla. 

Erittäin kuvaava esimerkki tällaisesta käsitystavasta oli Koskisen Nuijasota-

teoksen toinen, päivitetty painos vuodelta 1877. Teoksen alussa, jossa tarkasteltiin 

Suomen kehitystä uuden ajan alkuun mennessä, ei kuvailu Suomen alueesta eron-

nut juuri mitenkään ensimmäisestä painoksesta. Edelleenkin Koskinen tähdensi 

                                                        
742 Koskinen 1881b, 72. 
743 Käsitteellisestä erottelusta ks. Kristof 1959, 273. 
744 Liikanen 2011, 184. 
745 Koskinen 1875, 6; Koskinen 1881a, 17. 
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Kaakamajoen merkitystä suomalaisten ja ruotsalaisten rajana pohjoisessa.746 

Vaikka Pähkinäsaaren rauhassa oli Koskisen mukaan luovutettu periaatteessa suuri 

osa Pohjois-Suomea Novgorodille, ei tällä seikalla ollut mitään merkitystä keskiai-

kaisen Suomen kansan muodostumisessa. Mikäli varhainen Pähkinäsaaren raja oli-

kin muodostunut varhaisen Suomen kansan ympärille, olivat suomalaiset itse vähi-

tellen laajentaneet sen aluetta kauas pohjoiseen. Tässä ilmeni hyvin asutushistorian 

ja rauhaan liittyvien käsitysten vuorovaikutus. Koskisen pirkkalaisia korostava nä-

kemys loi Pohjois-Suomen historiasta sellaista kuvaa, jossa hämäläisten katsottiin 

vallanneen Novgorodille kuuluneen alueen. 

Ruotsalaisessa historiantutkimuksessa ei oltu kovinkaan innostuneita Pohjan-

lahtiteoriasta. Ruotsalaisten tekemää Jäämeriteorian jatkokehittelyä ja suomalais-

ten vastausta siihen tarkastellaan seuraavaksi. 

2.3.4 Olof Simon Rydberg, Jäämeriteorian tarkennus ja suomalaisten 

vastalauseet 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa teoriaa, jonka mukaan Pähkinäsaaren raja olisi men-

nyt pohjoisessa Jäämerelle, ryhtyi puolustamaan Olof Simon Rydberg. Uppsalan 

yliopistossa muun muassa Geijerin johdolla historiaa lukenut Rydberg osallistui in-

nokkaasti opiskelijoiden skandinavistiseen liikehdintään 1840-luvulla. Hän toimi 

1850-luvulla muun muassa kuningas Kaarle XV:n (1826–1872) sihteerinä ja 1860-

luvulla Ruotsin valtiopäivien kansliassa. 1860-luvulla puolivälissä Rydberg sai aja-

tuksen suurteoksesta, johon olisi koottu Ruotsin sopimukset muiden valtioiden 

kanssa, mutta hankkeella oli paljon rahoitusvaikeuksia. Valtion vaatimattoman tuen 

lisäksi Rydberg sai lopulta hankkeellensa tukea yksityishenkilöiltä. Sverges trakta-

terin ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1877, ja sen merkittävintä antia lienee 

laaja Pähkinäsaaren rauhaan liittyvä tarkastelu. Sen keskeisintä sisältöä oli pitkälti 

meidän päiviimme asti säilynyt näkemys, jonka mukaan Hildebrandin teoretisoima 

Pähkinäsaaren rauhan myöhäisempi sopimusversio olikin ruotsalaisten keskiajan 

lopulla tekemä väärennös.747 

Keskeiseksi kysymykseksi nousi taas vanha kysymys siitä, mitä ”aitojen” rau-

hansopimusversioiden termeillä ”Nor i haffuit”, ”Helsingh haff” ja Rydbergin en-

simmäistä kertaa esille tuomassa venäläisessä versiossa mainitulla ”Kajano more”-

käsitteellä tarkoitettiin. Rydbergille vastaus oli selvä: niillä tarkoitettiin Jäämerta. 

                                                        
746 Koskinen 1929 (1877), 21–22. 
747 Skoglund 2002, 39–41. 
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Rydberg käsitteli erityisesti suomalaisessa tutkimuksessa tarkasteltuja tietoja 

myöhäiskeskiajalta ja uuden ajan alusta. Kyseisten tietojen mukaan venäläiset oli-

vat vaatineet itselleen muun muassa Pohjanmaan pohjoisosia Hanhikiveen asti. 

Rydberg käytti tässä eräänlaista ex silentio -argumentointia, jonka mukaan missään 

tällaisissa vaatimuksissa ei viitattu Pähkinäsaaren rauhansopimukseen eikä niitä 

otettu esille myöskään virallisissa neuvotteluissa. Rydberg piti esimerkiksi venä-

jänkarjalaisia vaatimuksia muistoina ajoista, jolloin karjalaiset olivat kulkeneet ve-

rottajina pohjoisilla alueilla.748 Myöhemmässä yhteydessä hän puolestaan toi ilmi, 

että ruotsalaisten toimenpiteet kolonisoinnissa ja hallinnon järjestämisessä Peräme-

ren rannikolla 1320-luvulla todistavat päinvastoin, että alue kuului Pähkinäsaaren 

rauhansopimuksen nojalla Ruotsille. Rydbergin mukaan ei ollut mitään merkkejä 

ajanjaksolta siitä, että venäläiset olisivat ryhtyneet vaatimaan kyseisiä alueita tai 

että alueen poliittisissa olosuhteissa olisi muutoksia. Myöskään väärennetyssä rau-

hansopimuksessa ei viitattu pohjoisiin alueisiin.749 

Rydberg näytti tässä kiinnittäneen huomiota metodiseen periaatteeseen, joka 

korostaa lähteiden samanaikaisuutta kuvatun tapahtuman kanssa. Tällainen näkö-

kulma oli tullut ruotsalaisessa tutkimuksessa esille 1800-luvun puolivälissä tieteel-

lisen historiantutkimuksen ”isän”, saksalaisen Leopold von Ranken (1795–1886) 

antamien esikuvien mukaisesti. Rolf Torstendahlin mukaan noin 1850-luvulta 

1880-luvulle ulottuneella ajanjaksolla ruotsalaiset historioitsijat käyttivätkin tavan-

omaisesti samanaikaisuusvaatimusta. Lisäksi ajan ruotsalaishistorioitsijat arvotti-

vat julkisten asiakirjojen luotettavuutta korkeammalle kuin yksityisen materiaalin 

ja tarkastelivat lähdeaineiston tendenssejä.750 Juuri tällaisia piirteitä oli Rydbergin 

hahmotuksissa. Hän ei uskonut karjalaisten ja venäläisten noin 200 vuotta rauhan 

jälkeen epävirallisissa asiayhteyksissä esittämiä väitteitä ja katsoi varsin selvästi, 

että heillä oli omia tarkoitusperiään väitteiden suhteen. Suomalaiset historiantutki-

jat eivät epäilleet tämänkaltaisissa lähteissä esitettyjä väitteitä. Lisäksi Rydberg 

kontekstualisoi Pähkinäsaaressa sovittua Pohjanlahden rannikon tilannetta 1320-

luvulla siltä pohjalta, etteivät ruotsalaisten hallinnolliset toimenpiteet alueella ol-

leet aiheuttaneet mitään ristiriitoja venäläisten kanssa. 

Rydbergin Pohjois-Suomea koskeva käsitys oli melkoinen antiteesi suomalai-

sen historiantutkimuksen 1870-luvulle tultaessa muodostuneelle Pohjanlahtiteoriaa 

                                                        
748 Rydberg 1877, 465–471. 
749 Rydberg 1877, 469, 474–475, 478. 
750 Torstendahl 1964, 64–65, 123, 128–129, 138–139, 198–199, 209–210, 369–371; Suullista traditiota 
oli toki kritisoitu jo 1700-luvulla. Vrt. Woolf 2011, 283. Von Ranken suosittelemasta primäärilähteiden 
painottamisesta ks. esim. Benzoni 1990, 52. 
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koskevalle linjalle. Rydbergin tulkinnassa ei ollut sijaa muinaiselle yksiselitteiselle 

karjalaiselle vallalle tai hämäläis-karjalaiselle heimorajalle, joka olisi vahvistettu 

Pähkinäsaaressa, vaan lähinnä joillekin epämääräisille viitteille, joiden mukaan 

karjalaiset olisivat joskus verottaneet saamelaisia. Eikä Rydbergin näkemys sallinut 

mitään sellaista narratiivia, jossa suomalaiset pirkkalaiset olivat ”pelastaneet” tai 

vallanneet Pohjois-Suomen Ruotsille. Sen sijaan Rydberg painotti, että status quo 

oli jatkunut Perämeren rannikolla, joka kuului Ruotsille.751 Tällä tavalla korostui 

Rydbergin näkemys Pähkinäsaaren rauhan luonteesta Ruotsin vallan vahvistajana 

Pohjois-Suomessa. 

Rydberg ei suinkaan noudattanut johdonmukaisesti erityisesti samanaikai-

suutta koskevia metodisia periaatteita. Ruotsinkielisen vuonna 1537 neuvotteluissa 

kopioidun originaalin Jäämerelle viittaavaa ”Nor i haffuit”-kohtaa oli kritisoitu nor-

jalaisessa ja venäläisessä tutkimuksessa myöhään ruotsalaisten neuvottelijoiden 

virheestä 1500-luvulla syntyneeksi väärinymmärrykseksi. Tutkimuksessaan Ryd-

berg ei problematisoinut lainkaan tätä kohtaa tai pohtinut mahdollisuutta, jonka 

mukaan kohta olisi myöhäissyntyinen. Hän viittasi vain yleisellä tasolla siihen, että 

tekstin vanhuutta osoitti sen kielimuoto.752 Sen sijaan hän problematisoi latinalai-

sessa versiossa mainitun viittauksen ”Helsingh haff”:ista hyvinkin samankaltaisilla 

periaatteilla, kuin ”Nor i haffuit” -kohtaa oli aiemmin kritisoitu. ”Helsingh haff”:ia 

ei näet Rydbergin mukaan mainittu missään muissa versioissa kuin latinalaisessa, 

ja siihenkin se oli päätynyt tulkin väärinymmärryksen vuoksi. Hän korosti myös, 

ettei nimeä ollut koskaan käytetty Pohjanlahden perukasta, vaan käsitettä ”Helsin-

gia-bottn”.753 Rydberg pyrki näin poistamaan ristiriidan, joka tästä kohdasta aiheu-

tui hänen oman teoriansa kannalta. 

Rydberg todisteli vastaavasti 1500-luvun lähdeaineiston perusteella, etteivät 

venäläiset esittäneet vaatimuksia Pohjanlahden alueeseen. Rydbergin mukaan 

Ruotsin kuningas Erik XIV (1533–1577) katsoi 1561 ”Kainuun meren” tarkoitta-

neen Jäämerta, kun taas Kaarle-herttua tulkitsi vuonna 1595 saman meren Pohjan-

lahdeksi. Selittääkseen tämän ristiriidan hän todisteli, että keskiajan lopun ja uuden 

ajan alun viittaukset ”Kainuun mereen” ja ”Norrbotteniin” eivät välttämättä viitan-

neetkaan Pohjanlahteen. Hän kyllä myönsi, että ”Kainuun meri” saattoi tarkoittaa 

myös Pohjanlahtea, mutta kuningas Alfredin (n. 849–899) teoksessa 800-luvun lo-

pulta Pohjoista jäämerta kutsuttiin nimellä ”Cwen-sae”. Lisäksi Rydberg toi esille 

myöhäisen, 1500-luvun lähteen, jossa keisari Kaarle V:n (1500–1558) lähettiläs, 
                                                        
751 Rydberg 1877, 467, 473–475. 
752 Rydberg 1877, 445. 
753 Rydberg 1877, 475. 
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Moskovan suuriruhtinaan luokse lähetetty paroni Sigismund von Herberstein 

(1486–1566), selosti erästä tulkilta kuultua matkakertomusta. Siinä oli kuvailtu 

Jäämeren rannikon osaa, ”Nordpodenia”, joka oli Ruotsin kuninkaan alaisuudessa 

ja jota venäläiset kutsuivat nimellä ”Kajenska semla” ja sen kansaa ”kajaaneiksi”. 

Rydberg tulkitsi tältä pohjalta Pähkinäsaaren rauhan rajan kulkeneen pohjoisessa 

Jäämerelle. Tässä kohtaa Rydberg sovelsi myös tendenssikritiikkiä ja vetosi von 

Herbersteinin puolueettomuuteen.754 Sitä miten lähteessä syntyneet tiedot soveltui-

sivat 1300-luvun tilanteeseen tai miten ne olivat syntyneet, ei Rydberg pohtinut. 

Yrjö Koskisen löytämästä lähteestä, jonka mukaan ”Petajoki” ja Pyhäjoki oli 

samaistettu 1500-luvulla, Rydberg ei ollut tietoinen. Sen sijaan hän väitti, että ky-

seessä todellakin oli Savosta 1500-luvulla etsitty Petajoki. Rydbergin näkemyk-

sissä rajan luonteesta pohjoisessa korostui se, että hän katsoi sen kulkeneen lähes 

asumattoman erämaan halki. Tämän vuoksi rajamerkkejä ei ollut määritelty Savon 

pohjoispuolelta Jäämerelle asti. Rydberg kuitenkin teki selväksi, että raja oli luon-

teeltaan kahden territoriaalivaltion välinen raja eikä mikään epäselvä rajavyöhyke. 

Tähän viittasivat luonnollisesti Rydbergin näkemykset siitä, että esimerkiksi Poh-

janlahden rannikon alueet säilyivät ruotsalaisten poliittisessa vallassa.755 

Tässä vaiheessa alkaa olla selvää, mistä Pohjanlahti- ja Jäämeriteorian väli-

sessä ristiriidassa 1800-luvun lopulla oli kyse myös tieteensosiologian tasolla. Kyse 

ei ainoastaan ollut havaintojen teoriapitoisuudesta. Erityisesti Rydbergin tutkimuk-

sen myötä alkoi tietyssä mielessä tulla esiin eräs toinen ilmiö, jota voidaan hahmot-

taa teorioiden empiirisen alimääräytyneisyyden käsitteen avulla. Tämän mukaan 

useampi toistensa kanssa yhteensopimaton teoriakokonaisuus voi olla samanaikai-

sesti yhteensopiva saman havaintoaineiston kanssa. Pähkinäsaaren rajan päätepis-

teen erilaiset muodot ruokkivat juuri tällaisia ongelmia, sillä voitiin tuoda esille 

todisteita, joiden mukaan pisteet voivat tarkoittaa Pohjanlahtea tai Jäämerta. Myös 

esimerkiksi ruotsalaisten toimia pohjoisessa Pähkinäsaaren rauhan jälkeisessä ti-

lanteessa voitiin käyttää kummankin teorian tukena. Pohjanlahtiteorian kannattajat, 

kuten Aspelin, voivat väittää, että ruotsalaiset toimivat rauhan jälkeen siksi, että sen 

ehdot olivat heille epäedulliset. Rydberg puolestaan piti täysin samaa lähdeaineis-

toa todisteena sille, että kaikki oli alueella rauhan jälkeen kuten ennenkin. Kyse oli 

Rydbergin taustaoletuksesta, jonka mukaan toimiin ei olisi ryhdytty, mikäli alue 

olisi kuulunut Novgorodille. 

                                                        
754 Rydberg 1877, 463–464, 471–476. 
755 Rydberg 1877, 462, 473–479. 
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Keskeisenä ongelmana oli kuitenkin rajan pohjoisosan määrittelyssä nähtä-

vissä erityisesti se, ettei kumpikaan teoria sopinut täydellisesti saatavilla olevaan 

lähdeaineistoon. Tätä korostivat 1870-luvun tilanteessa erityisesti näkemyk-

set ”Kajaanin merestä”, jonka tunnistamisesta oli vanhastaan erittäin ristiriitaisia 

arvioita. Alimääräytyneisyyden ongelmaa korosti osaltaan se, että omiin teorioihin 

sopimattomille lähteille voitiin etsiä vaihtoehtoisia selityksiä, joita ei kuitenkaan 

pystytty tarkistamaan. Erinomainen esimerkki tästä oli latinalaisen rauhansopimus-

version maininta ”Helsingh haff”:ista, jonka Rydberg selitti virheeksi. Tilannetta 

voi kuvailla Duhem–Quine-teesin avulla. Tämän mukaan hypoteesi kohtaa havain-

not aina yhdessä joidenkin apuhypoteesien kanssa. Quinen näkemyksen mukaan 

hypoteesi voidaan pelastaa tekemällä muutoksia apuhypoteeseihin. Kiikeri ja Yli-

koski toteavat, että ”riittävän jääräpäinen henkilö voi pitää kiinni mistä tahansa väi-

telauseesta ja pelastaa sen kumoamiselta tekemällä aina sopivia muutoksia muihin 

uskomuksiinsa”.756 Tämä sopii myös Rydbergiin. 

Rydberg tulkitsi lähdeaineistoa kansallisista lähtökohdista käsin, kuten oli ta-

vanomaista Pähkinäsaaren rajan pohjoisosaan liittyvässä problematiikassa. Teoria 

tuotti mairittelevan kuvan Ruotsin muinaisesta laajasta alueellisesta ulottuvuu-

desta. Lopulta hänelläkin ruotsalaisen 1800-luvun puolivälin historiantutkimuksen 

metodiset periaatteet saivat väistyä Jäämeriteorian ahtaaseen muottiin sovitetun 

lähdetulkinnan tieltä. Rydberg kuului skandinavisteihin, joiden ajatuksissa keskei-

nen piirre oli juuri venäläisvastaisuus. 1850-luvulla eräät skandinavistit olivat kan-

nattaneet jopa Itä-Karjalan liittämistä Skandinaviaan Suomen ohella.757 Niinpä 

Rydberg katsoi tutkielmassaan esimerkiksi novgorodilaisten voineen pitää yllä kar-

jalaisiin kohdistunutta valtaansa ainoastaan väkivallalla ja kauhulla,758 mikä ei vii-

tannut kovinkaan suureen venäläismyönteisyyteen. Rydbergille Pohjois-Suomen 

näkeminen vanhana venäläisenä alueena näyttäytyi vastenmielisenä todennäköi-

sesti myös venäläisvastaisuuden vuoksi. 

Rydbergin käsitykset merkitsivät Jäämeriteorian ajattelukollektiivin jatkoke-

hittelyä. Hän esitti kuitenkin tutkimuksessaan erityisesti samanaikaisuuskriteerien 

suhteen sellaisia näkemyksiä, joita Suomessa ei juuri esitetty lähdeaineiston tulkin-

nassa. Mielenkiintoista onkin, että vaikka esimerkiksi Yrjö Koskinen piti Rankea 

esikuvanaan, ei tällaisia näkökohtia tuotu esille suomalaisessa tutkimuksessa. Ra-

fael Koskimies onkin korostanut, että vaikka Koskinen piti Rankea esikuvanaan, 

                                                        
756 Kiikeri & Ylikoski 2004, 33–35. 
757 Skandinavismista ks. esim. Sihvo 2003, 126–132. 
758 Rydberg 1877, 502–503. 
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sekoittui hänen näkemyksiinsä voimakkaita saksalaisen idealismin, lähinnä hegeli-

läisyyden piirteitä. Näiden myötä historian tarkoituksen hakeminen ja kansallisuu-

den merkitys olivat Koskisen käsityksissä ”rankelaista” objektiivisuutta tärkeämpiä 

tekijöitä.759 Koskinen pyrki kyllä tarkastelemaan alkuperäislähteitä760, mutta hän ei 

kritisoinut esimerkiksi myöhäiskeskiajan venäjänkarjalaisten väitteitä heidän alu-

eensa ulottumisesta Pyhäjoelle. Toisaalta Rydbergkään ei seurannut tällaisia peri-

aatteita johdonmukaisesti, vaan hänkin käytti myöhäissyntyisiä lähteitä. 

Vaikuttaakin hyvin vahvasti siltä, että Pähkinäsaaren rajan pohjoisosaan liitty-

vässä lähdeaineiston tulkinnassa kansalliset näkökohdat olivat yhtenäisiä metodisia 

periaatteita tärkeämpiä Pohjanlahden molemmin puolin. Tämä ilmeni selkeästi 

kahdessa suomalaisessa vastineessa Rydbergin tutkimukseen 1880-luvulla. 

Romantiikkaan ja idealismiin perustuvaa historiankirjoitusta kritisoitiin 1800-

luvun jälkipuolella voimakkaasti. Positivistinen historiankirjoitus voimistui 1800-

luvun puolivälistä alkaen erityisesti ranskalaisten esikuvien pohjalta. Positivis-

missa korostui spekulatiivisen ja metafyysisen aineksen hylkääminen havaittavan 

tiedon ja ilmiöiden keskinäisen suhteiden selvittämisen tieltä. Historiallisten läh-

teiden määrän kasvaessa käsitettiin mahdolliseksi ottaa tarkasteltavaksi jotakin 

asiaa koskevien tietojen kokonaisuus ja alettiin tutkia enemmänkin yhteiskuntaa. 

Lähdejulkaisujen määrää korostettiin myös Suomessa. Yleisesti haluttiin pitäytyä 

positiivissa faktoissa ja usein suorastaan kammoksuttiin spekulaatioita. Tämän 

myötä kyseenalaistettiin metafyysiset selitykset. Tutkimuksessa yleisesti toistellun 

näkemyksen mukaan positivismi oli tyypillistä Suomessa erityisesti ruotsinkieli-

selle historiantutkimukselle.761 

Suomessa tämänkaltaisia näkemyksiä toi historiantutkimukseen Suomen, Ve-

näjän ja Pohjoismaiden historian professorina 1884–1911 toiminut Ernst Gustaf 

Palmén. Nuoruudessaan hän suhtautui varsin kriittisesti esimerkiksi Topeliukseen. 

Hän edusti pikemminkin sukupolvea, joka perusti 1870-luvulla maailmankatso-

muksensa luonnontieteelliseen kehitysuskoon ja materialismiin. Palmén käytän-

nössä hylkäsi Koskisen ja Topeliuksen edustaman idealistisen filosofian, vaikka 

häntäkin innosti fennomania. Hän painotti voimakkaasti metodista positivismia 

                                                        
759 Koskimies 1974, 248–249; vrt. myös Blomstedt 1980, 301. 
760 Ks. esim. Blomstedt 1980, 303. 
761 Garritzen 2011, 25; Klinge 2012, 437–448; Miettunen 2016, 368–369. Tässä yhteydessä on hu-
omattava, etteivät positivistihistorioitsijat kuitenkaan etsineet yleisiä lakeja, toisin kuin ”comtelaiset” 
positivistit, kuten Klinge ja Garritzen ovat huomauttaneet. 
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historiantutkimuksessa, mikä tarkoitti käytännössä mahdollisimman suurta positii-

visten faktojen määrää ja induktiivisen päättelyn merkitystä.762 

Pätevöityäkseen professuuria varten Palmén teki vuonna 1883 ilmestyneen tut-

kimuksen Sten Stures strid med konung Hans, jossa hän käsitteli luonnollisesti 

myöhäiskeskiaikaista taistelua Sten Sture vanhemman (n. 1440–1503) ja Tanskan 

kuninkaan Hannun välillä. Palmén ei varsinaisesti pyrkinyt luomaan mitään uutta 

tai itsenäistä tutkimusta. Hän kiisti, että tutkijan tulee ”suhtautua tutkimusobjek-

tiinsa kuten henkilön, jolla ei ole isänmaata tai uskoa”. Hänen käsityksissään oli 

lopulta havaittavissa idealismin ja positivismin synteesi, ja hänen kansallinen tut-

kimusnäkökulmansa jyrkkeni tutkijanuran loppua kohden.763 

Teoksessaan Palmén käsitteli laajasti Pähkinäsaaren rauhaa. Hän aloitti tarkas-

telunsa toteamalla, kuinka luonnonolosuhteet ovat merkittävästi vaikuttaneet rajan-

vetoihin keskiaikaisen Suomen alueella, joka oli Palménin käsityksen mukaan var-

sin asumaton 1300-luvun alussa.764 Palmén ennakoi tässä jossain määrin erityisesti 

saksalaisten 1800-luvun lopun ja 1900-luvun tutkijoiden, lähinnä Friedrich Ratze-

lin, näkemystä luonnollisista rajoista.765 

Tässä vaiheessa 1880-lukua myös käsitys Savoa halkovasta Pähkinäsaaren ra-

jasta oli vakiintunut. Tarkastelen tätä kysymystä tarkemmin myöhemmin, mutta to-

dettakoon tässä, että ”Petajokea” sopimustekstissä edeltävän ”Kolemakosken” 

paikka oli sijoitettu Pihtiputaan Kolimajärvelle, mitä tulkintaa myös Palmén seu-

rasi. Hän yhtyi suoraan aiempaan näkemykseen, jonka mukaan raja päättyi Pyhä-

joelle ja Pohjanlahteen. Hän otti todisteeksi Koskisen esille tuoman lähteen, 

jossa ”Petajokea” oli käytetty Pyhäjoen nimenä. Palménin luonnonolosuhteisiin 

liittyvän todistelun mukaan ainoastaan suurempi vesistö olisi kelvannut rajapai-

kaksi, ja Pyhäjoki sattui vielä sijaitsemaan Kolimajärven lähellä.766 Näin käsitykset 

luonnonolosuhteista ja Savon rajasta vaikuttivat Palménin käsityksiin eräänlaisina 

ennakko-oletuksina. 

Palmén katsoi eräässä sopimusversiossa mainitun ”Nor i haffuit”-kohdan viit-

taavan Pohjanlahteen. Tähän viittasivat myös muut nimitykset. Rydbergin esille 

tuomat lähteet, joissa ”Kainuun meri” samaistettiin Jäämereen, Palmén hylkäsi sillä 

                                                        
762 Rommi 1965, 24–27, 37; Klinge 1990, 156–158. 
763 Rommi 1965, 38–39, 43. 
764 Palmén 1883, 57. 
765 Näistä vrt. esim. Krocová & Řezník 2010, 7–8. 
766 Palmén 1883, 58–60. 
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perusteella, että ne olivat vähälukuisempia kuin Pohjanlahteen viittaavat todis-

teet.767 Näin korostui taas tyypillinen kuvio, jossa omaan teoriaan liittyneet ristirii-

taisuudet rajan päätepisteen osalta yritettiin selittää pois yksittäistapauksina. Mie-

lenkiintoista on myös, että Palmén tarkasteli positivistien näkemyksen mukaisesti 

Jäämereen viittaavien Kainuu-nimitysten vähälukuisuutta suhteessa Pohjanlahteen 

viittaaviin todisteisiin. Teorioiden empiirisen alimääräytyneisyyden ongelmaa voi-

tiin näin ollen vähentää turvautumalla positivistien korostamiin laajoihin lähdeai-

neistomassoihin. 

Palménin todistelussa tuli lopuksi ilmi jotain hyvin tuttua. Hän näet spekuloi, 

että ruotsalaiset olivat rauhanteon yhteydessä jättäneet suhteellisen arvottomat poh-

joisen erämaat Novgorodin haltuun. Sekaannuksia oli syntynyt ajan sekavien 

maantieteellisten olojen vuoksi. Syyn siihen, miksi Pohjois-Suomi oli joutunut lo-

pulta Ruotsin käsiin, Palmén löysi luonnollisesti Suomen puolelta tulleesta uudis-

asutuksesta. Tämä asutusvaltaus oli johtanut erilaiseen tulkintaan Pähkinäsaaren 

rauhansopimuksen sisällöstä, joskin hän totesi, että myös ruotsalaiset olivat edistä-

neet uudisasutusta. Venäläisten valitukset aiheesta 1400-luvun lopulla ja 1500-lu-

vun alussa kertoivat Palménin mukaan silti alkuperäisistä olosuhteista 1300-luvun 

alussa. Nämä valjastettiin taas tukemaan Pohjanlahtiteoriaa ja käsitystä rajasta suo-

malaisten uudisasukkaiden kumoamana rajana.768 

Näin Palmén päätyi tuloksiin, jotka muistuttivat hyvin paljon Koskisen paino-

tuksia pirkkalaisista Pohjois-Suomen valloittajina. Juuri tämä näkökohta korostui 

heimorajojen painottamisen sijaan. Hän vieläpä vihjaili Koskisen tapaan, että ruot-

salaiset neuvottelijat jättivät epähuomiossa Pohjois-Suomen venäläisille. Tieteen-

sosiologiassa on puhuttu tieteellisten kiistojen osallistujien päämääristä ja motivoi-

vista tekijöistä.769 Erityisesti suomalaisten osalta alkoi tulla ilmi, että päämäärä liit-

tyi tietynlaisen historiakuvan edistämiseen. Tämän historiakuvan mukaan suoma-

laiset uudisasukkaat valloittivat Pohjois-Suomen venäläisiltä. Tätä historiakuvaa 

edistivät Palménin kaltaiset fennomaanit, jotka pitivät sitä kansallisen historiankir-

joituksen näkökulmasta mairittelevana toisin kuin ruotsalaiset. Onkin mielenkiin-

toista, että fennomaanisen historiantutkimuksen Pohjanlahtiteoriaan liittyvässä 

ajattelukollektiivissa alkoivat painottua yrjökoskislaiset näkemykset. 

Rydbergistä poiketen Palmén ei kritisoinut samalla tavalla esimerkiksi venä-

läisten vaatimuksiin liittyviä seikkoja samanaikaisuuskriteerien tai tendenssikritii-

                                                        
767 Palmén 1883, 59–60. 
768 Palmén 1883, 60–65. 
769 Kiikeri & Ylikoski 2004, 84–85. 
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kin suhteen. Hän kyllä piti valitettavana, että myöhäisempien aikojen todistusai-

neistoa oli sotkettu asiaan. Hän toi myös kontekstualisoivassa merkityksessä esille, 

että Norjan ja Novgorodin keskinäisessä sopimuksessa 1326 ei mainittu mitään 

Ruotsista, vaikka sen valta olisi vahvistettu Jäämeren rannalla kolme vuotta aikai-

semmin, ja että vasta uudempina aikoina tunnettiin tarkemmin pohjoisen Suomen 

maantieteellisiä olosuhteita.770 Rydberg oli puolestaan väittänyt, ettei Pähkinäsaa-

ren rauhansopimusta voi liittää vuoden 1326 sopimukseen, sillä norjalaiset ja ve-

näläiset olivat sodassa Pähkinäsaaren rauhansopimuksen solmimisen aikoihin. 

Tällä tavalla Ruotsille oli voitu luovuttaa alueita, jotka olivat ennen kuuluneet Nor-

jalle.771 Kyse oli Rydbergillä ja Palménilla taustaoletuksesta, jonka mukaan alueelle 

oli jo tässä vaiheessa voinut syntyä territoriaalivaltoiden välinen raja. Tämä kertoo 

myös siitä, miten monessa mielessä norjalaisten ja novgorodilaisten välistä rauhaa 

voitiin tulkita. 

Palmén kritisoi Rydbergin esille tuomia ruotsalaisia 1500-luvun näkemyksiä, 

joissa käsitettiin rajan ulottuminen Jäämerelle. Kyseessä olivat nimittäin myöhäiset 

tiedot.772 Palmén toi tässä esille samanaikaisuusvaatimuksen ja juuri sellaisessa 

kohdassa, jossa se voitiin valjastaa Pohjanlahtiteorian tueksi. Tämä osoittaa muiden 

seikkojen ohella, että historioitsijoiden tulkinnoissa olivat ensisijaisesti tärkeitä 

kansalliset näkökohdat yhtenäisten metodisten periaatteiden noudattamisen sijaan. 

Esimerkiksi venäläisten myöhäisiä Hanhikiveen kohdistuneita vaatimuksia Palmén 

ei kritisoinutkaan.773 

1960-luvulla Pähkinäsaari-kysymykseen liittyvän historiografisen katsauksen 

tehnyt professori Jarl Gallén huomautti, että suomalaisten tutkijoiden näkemyksiä 

ei Ruotsissa otettu huomioon osittain siksi, että ne julkaistiin suomeksi.774 

Palménin tutkimus oli kuitenkin ruotsinkielinen, ja siinä oli käyty läpi suomalaisen 

historiantutkimuksen autonomian aikana kehittelemiä keskeisimpiä argumentteja 

Pohjanlahtiteorian puolesta, muun muassa Koskisen löydön, jonka mukaan Pyhä-

jokea oli nimitetty ”Petajoeksi”. Historisk Tidskriftissä vuonna 1884 julkaisemas-

saan arviossa Palménin teoksesta arkistomies Emil Hildebrand (1848–1919)775 

käytännössä tyrmäsi Palménin väitteet. Rydbergin käsityksiin nojanneen Hilde-

brandin mielestä oli mielivaltaista olettaa, että ruotsalaiset olisivat ottaneet jo pian 
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rauhan jälkeen haltuunsa alueita, jotka oli annettu venäläisille.776 Ruotsalaisessa 

keskustelussa ei siis välttämättä haluttu huomioida näkemyksiä, joiden mukaan 

Ruotsin alueellinen ulottuvuus pohjoisessa olisi ollut pienempi. 

Suomessa varsin sapekkaan vastalauseen Rydbergin teorialle antoi vielä Han-

nes Gebhard (1864–1933). Hän kuului Palménin aloittamaan suuntaukseen, jossa 

tutkittiin 1500- ja 1600-luvun laajan kameraalisen lähdeaineiston avulla kyseisen 

ajan suomalaista yhteiskuntaa. Tämä tutkimussuuntaus dominoi suomalaista histo-

riantutkimusta 1880- ja 1890-luvuilla. Palménin tapaan Gebhard kuului nuoren pol-

ven fennomaaneihin ja tuli myöhemmin tunnetuksi osuustoiminnan kehittäjänä, 

poliitikkona sekä kansantalouden ja tilastotieteen professorina.777 

Vuonna 1889 ilmestyneessä taloushistoriallisessa väitöskirjassaan Gebhard kä-

sitteli Savon linnan ja läänin oloja erityisesti 1500-luvulla tilastollisten katsausten 

ja paikannimitutkimuksen avulla.778 Savon vanhoja rajoja käsitellessään hän puut-

tui myös kysymykseen Pohjanlahtiteorian oikeutuksesta. Hän kritisoi jyrkin sanan-

kääntein Rydbergiä Pohjanlahteen viittaavien todisteiden hylkäämisestä. Tyypilli-

seen tapaan Gebhard sivuutti täysin ruotsalaisen sopimusversion ”Nor i haffuit”-

kohdan ja toi sen sijaan esille lähdeaineistomassoja, joiden mukaan Kainuu-käsite 

viittasi Pohjanlahteen. Samassa hengessä hän kritisoi Rydbergiä ”kansan tradit-

sionin” sivuuttamisesta, millä hän ilmeisesti tarkoitti venäläisiä ja venäjänkarjalai-

sia vaatimuksia keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa.779 

Tämä ilmensi varsin hyvin painotuseroja suomalaisen ja ruotsalaisen tutkimuk-

sen välillä. Gebhardille tärkeitä olivat suuret lähdeaineistojen massat ja positiiviset 

todisteet jonkin seikan puolesta eikä niinkään esimerkiksi ”kansan traditsionin” al-

kuperän tai uskottavuuden selvittäminen. Suomessa painotettiin enemmän kulttuu-

rihistoriaa kuin Ruotsissa780, ja tämän myötä valtiollisiin sopimuksiin suoraan kuu-

lumaton lähdeaineisto sai suurempaa jalansijaa. Vaikka Gebhardia ei juuri kiinnos-

tanut esimerkiksi sen selvittäminen, miten venäjänkarjalaisten Hanhikiveen ja Py-

häjokeen liittyvä käsitys oli syntynyt, kiinnosti häntä suuresti Pohjanlahtiteorian 

kanssa ristiriidassa olevien lähteiden kumoaminen. Niinpä hän sivuutti tiedot Jää-

mereen viittaavasta ”Cwaen-saesta” ja von Herbersteinin matkakertomuksen tiedot 
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1500-luvulta satunnaisina, ulkomaisten henkilöiden luomina toisen käden tie-

toina.781 Tässä huomataan, miten vaihtelevaa varsinaisen lähdekritiikin käyttö oli. 

Intensiivisimmin sitä kohdistettiin lähdeaineistoon, joka oli ristiriidassa oman teo-

rian kanssa. ”Kansan traditsionia” Gebhard ei halunnut pitää toisen käden tietona. 

Gebhard kritisoi voimakkaasti Rydbergin näkemystä, jonka mukaan rajaa ei 

olisi määritelty tarkemmin Pohjois-Savosta Jäämereen kulkevalla alueella. Gebhar-

din mukaan Jäämeren rantamaat olivat jo varhain asuttuja. Samalla sivulla hän kui-

tenkin totesi ristiriitaisesti, että Pyhäjoen itäpuoliset alueet olivat asumattomia ja 

arvottomia, minkä vuoksi Ruotsin hallitus oli voinut hylätä ne.782 Huomionarvoista 

on taas se, ettei hän viitannut alueisiin karjalaisten muinaisena omistuksena. Rajan 

pituuteen liittyvät käsityserot osoittavat, miten monesta näkökulmasta tilannetta 

voitiin tulkita. Ei ollut tarkkaa tietoa siitä, miten rajat käsitettiin vuonna 1323, vaan 

tehtiin vaihtelevia oletuksia tilanteesta. 

Teoksessaan Gebhard toi lopuksi Rydbergiä vastaan suunnattuna argumenttina 

sen, etteivät Ruotsin hallituksen toimet Pohjanlahden rannikolla todistaneet alueen 

kuulumisesta Ruotsille. Hallituksen into asuttaa alueita olisikin johtunut Ruotsin 

valtaushaluista.783 Mielenkiintoinen kysymys on, pitikö Gebhard Ruotsin hallituk-

sen toimia ratkaisevina Pohjanlahden valloittamisessa Yrjö Koskisen luomasta nä-

kemyksestä poiketen. Näin tuskin oli. Valvojaan pari vuotta aiemmin kirjoittamas-

saan artikkelissa Oulujärven seudun historiasta hän totesi seuraavaa Pohjois-Suo-

men historiasta: 

Koko keskiajalla kuului nyk. Kajaanin seutu Venäjään. Se raja näet, joka käy-

tiin Pähkinäsaaren rauhanteon (1323) jälkeen, ja joka kulki nyk. Varkauden 

tienoilta Pielaveden seuduille ja sieltä Pyhäjokea pitkin meren rantaan, eroitti 

koko pohjaisen Pohjanmaan Ruotsin vallasta. Suomalainen asutus rupesi kum-

minkin pian tositeossa muuttamaan rajaa idemmäksi. Näin mainitaan jo 6 

vuotta Pähkinäsaaren rauhan jälkeen Salo ja Kemi eri seurakuntina ja siitä 

lähtien rupesi Ruotsin vallan alle kuuluva suomalainen asutus leviämään Poh-

janmaalla, ensin meren rantoja pitkin, mutta vähitellen myös jokia ylöspäin 

sisämaahankin.784 
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Sama yrjökoskislainen näkemys suomalaisista Pohjanlahden rannikon valloittajina 

toistui siis Gebhardillakin. Tämä oli tärkeä osasyy siihen, miksi suomalaisessa tut-

kimuksessa haluttiin niin voimakkaasti nähdä rajan kulkeneen Pohjanlahdelle ja 

kirjoitettiin sapekkaita vastineita asian puolesta. Tulkinta mahdollisti näkemyksen, 

jonka mukaan nimenomaan suomalaiset olivat käytännössä valloittaneet pohjoisen 

Suomen Novgorodilta. 

1890-luvulle tultaessa oli syntynyt kaksi erilaista ajattelukollektiivia ja -tyyliä, 

Pohjanlahti- ja Jäämeriteoriat, joiden puitteissa lähdeaineistoa tulkittiin. Silti ei voi 

välttyä vaikutelmalta, jonka mukaan käsityksissä oli vaihtelua 1850-luvun alkuvai-

heen jälkeen. Ruotsalaisessa historiantutkimuksessa oli häilyvyyttä Pähkinäsaaren 

rauhan suhteen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Jäämeriteoriaa hahmotel-

leen tutkimuksen kanssa samana vuonna (1877) ilmestynyt Oscar Monteliuksen 

(1843–1921) kirjoittama Sveriges hednatid samt medeltid jätti täysin avoimeksi 

Pähkinäsaaren rajan kulun pohjoisessa.785 Muutamaa vuotta myöhemmin ilmesty-

neessä Sveriges Medeltid -teoksessa kulttuurihistorioitsija ja arkeologi, Pähkinä-

saari-kysymykseenkin vaikuttaneen Bror Emil Hildebrandin poika Hans Hilde-

brand (1842–1913) katsoi rajan kulkeneen Jäämerelle Rydbergin tutkimuksen mu-

kaisesti.786 Vuonna 1905 ilmestyneessä Ruotsin historian yleisesityksessä hän puo-

lestaan katsoi, että rajalle oli pohjoisessa annettu erilaisia merkityksiä eikä ottanut 

sen tarkemmin kantaa kysymykseen.787 Uppsalassa professorina vuodesta 1889 

lähtien toiminut Harald Hjärne (1848–1922)788 ei ottanut kantaa rajan pohjoiseen 

kulkuun vuonna 1897 ilmestyneessä 1500-luvun ruotsalais-venäläisiä neuvotteluja 

käsitelleessä tutkimuksessaan. Sen sijaan hän oli kiinnostunut rauhansopimuksen 

ulkoisesta muodosta.789 

Norjassakin käsitykset vaihtelivat. Norjalainen historioitsija Johan Ernst Sars 

(1835–1917) ei ottanut asiaan kantaa vuonna 1887 Norjan historian yleisesitykses-

sään kuvaillessaan Maunu Eerikinpoikaa.790 Absalon Taranger (1858–1930) esitti 

Jäämeriteorian oikeaksi vaihtoehdoksi 1915 julkaistussa Norjan historian yleisesi-

tyksessä.791 Joka tapauksessa Munchin esittämiä omaperäisiä näkemyksiä, joiden 

mukaan Norja olisi omistanut Pohjois-Suomen Oulujoelle asti Pähkinäsaaren rau-
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han perusteella, ei enää ilmennyt, vaikka Norjan valtaa pohjoisessa voitiinkin edel-

leen korostaa. Esimerkiksi Aksel Magnuksen Finnmarkin historiaa käsitelleessä te-

oksessa vuodelta 1889 tuotiin esille Norjan vanhaa valtaa tuonaikaisissa Ruotsin 

lapinmaissa, mutta ei mainittu mitään Norjan ulottumisesta Oulujoelle.792 

Venäjällä puolestaan oli 1850-luvulla K.I. Lenstrem väittänyt, että Novgorodin 

raja oli ulottunut Pohjanlahdelle Pähkinäsaaren rauhassa. Kuitenkaan ei venäläi-

seen historiankirjoitukseen ollut syntynyt mitään varsinaista tutkimustraditiota, 

jossa olisi ankkuroitu käsityksiä vanhemman historiantutkimuksen tuloksiin. 

Niinpä esimerkiksi Kesar Filippovitš Ordinin (1835–1892) kuuluisassa, 1889 il-

mestyneessä Suomen valloitus -teoksessa, jonka tarkoituksena oli todistaa Suomen 

vanha venäläisyys, oli vielä vallalla käsitys Pähkinäsaaren rajan kulusta kohti Jää-

merta, vaikka teoksen yleisen hengen mukaisesti olisi ollut syytä korostaa Pohjan-

lahtea.793 

Ruotsalaiset, venäläiset ja norjalaiset käsitykset Pähkinäsaaren rajan pohjois-

osasta syntyivät 1800-luvun puolivälissä. Ne vastasivat nationalistisen historian-

kirjoituksen tarpeeseen korostaa kyseisten kansakuntien muinaista suurta ulottu-

vuutta erityisesti tilanteessa, jossa kysymys Pohjoiskalotin asemasta oli epäselvä 

norjalais-venäläisen rajariidan myötä 1850-luvulla. Luettelemani esimerkit osoit-

tavat, ettei nationalistinen hahmotustapa välttämättä ilmennyt yksiselitteisesti ky-

seisten maiden historiankirjoituksessa. Venäläisen historiankirjoituksen yhteydessä 

tosin lienee kyse siitä, ettei siellä muutenkaan syntynyt yhtenäistä traditiota. Vai-

kuttaakin vahvasti siltä, että kansakuntien muinaisen vallan korostaminen pohjoi-

sessa tuli intensiivisimmin esille juuri 1800-luvun puolivälissä, minkä jälkeen asi-

aan ei kiinnitetty yhtä paljon huomiota. 

Kaikesta huolimatta kysymys pysyi ajankohtaisena 1800-luvun lopulla ja aivan 

1900-luvun alussa. Esimerkiksi suomalaisten pyrkimyksissä saada alueita Jääme-

ren rannalta nähtiin 1880-luvulla venäläisten ekspansiopyrkimyksiä, ja Pohjois-

Norjaan muuttaneita suomalaisia voitiin pitää potentiaalisena uhkana.794 Ruotsalai-

set ja norjalaiset kiistelivät keskenään 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa saa-

melaisten oikeuksista kulkea Ruotsin ja Norjan rajojen yli. Lisäksi Venäjä sulki 

Ruotsin vastaisen rajansa pohjoisessa vuonna 1888.795 Pohjoiskalottiin liittyvät 

asiat eivät siis kadonneet keskustelusta Ruotsi-Norjassa 1800-luvun lopulla. On 
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silti yleisellä tasolla selvää, että rajateorioilla voitiin ylläpitää nationalistista histo-

riakuvaa, vaikkei asialla välttämättä ollut yhteyksiä ajankohtaisiin rajakiistoihin. 

Esimerkiksi Ruotsissa historiankirjoituksen nationalistinen suuntaus huipentui 

1900-alussa.796 

Ruotsalaistenkin suhtautumisessa näkyy kuitenkin jo 1800-luvun lopulla jon-

kinlainen kiinnostuksen puute Jäämeriteorian kehittämistä kohtaan. Teoria ei juuri 

kehittynyt Rydbergin tutkimuksen jälkeen ennen Suomen itsenäistymistä.797 Aivan 

toinen oli tilanne Suomessa, jossa Pähkinäsaaren rauhasta oli yleensäkin tehty suo-

malaisen historiankirjoituksen tärkeä virstanpylväs ja sen rajaa voitiin pitää Suo-

men ensimmäisenä itärajana. Ruotsissa rauhalla ei ollut niin suurta asemaa maan 

historian periodisoinnissa, eikä rajan käsitetty kulkevan 1800-luvun Ruotsin läpi. 

Suomessa käsiteltiinkin Pohjanlahtiteoriaa huomattavasti enemmän. Ruotsalaisten 

ja suomenruotsalaisten siirtymistä Pohjanlahtiteoriaan analysoin tarkemmin kol-

mannessa pääluvussa. 

Tilanteessa on myös nähtävissä mielenkiintoisia paralleeleja toisiin pohjoisen 

Fennoskandian muinaisuuteen liittyviin kiistakysymyksiin. Kuten edellä mainit-

sin, ”etnokansallistettiin” alueen muinaiseen historiankirjoitukseen liittyviä asutta-

jaryhmiä osana nationalistista historiankirjoitusta. Tämä koski kainulaisten lisäksi 

pirkkalaisia, joita voitiin pitää ruotsalaisina jo 1700-luvun historiankirjoituksessa. 

Tämä jatkui vielä 1800-luvun ruotsalaisessa historiankirjoituksessa, joskin pirkka-

laisten voitiin katsoa myös olleen suomalaisia.798 Kansallisen historiankirjoituksen 

vaikutukset näkyivät siis pohjoisen Fennoskandian kysymysten käsittelyssä, mutta 

ne eivät ilmenneet Ruotsissa yksiselitteisesti. 

Suomalaistenkin näkemykset Pähkinäsaaren rauhasta olivat häilyviä autono-

mian ajan lopulla. Palménilla ja Gebhardilla ilmenivät pikemminkin yrjökoskislai-

set näkemykset suomalaisista Pohjois-Suomen valtaajina. Eräs mielenkiintoinen 

esimerkki tästä oli suomalaisen historian professorin J.R. Danielsonin teos Suomen 

yhdistäminen Venäjän valtakuntaan vuodelta 1891. Se syntyi tilanteessa, jossa Da-

nielson pyrki puolustamaan Suomen autonomian oikeutusta.799 Teoksensa alussa 

                                                        
796 Ruotsalaisesta nationalismista ks. Hall 2000, 270. 
797 Eräänä poikkeuksena oli maantieteilijä Karl Ahleniuksen (1866–1906) Olaus Magnuksen karttaku-
vaa käsitellyt teos, jossa hän piti 1400-luvun alun tanskalaisen maantieteilijän Claudius Clavuksen käyt-
tämiä termejä todisteina siitä, että Ruotsi oli ulottunut jo varhain Jäämerelle. Vrt. Ahlenius 1895, 345–
347. 
798 Väisänen 1967, 21–29, 50, 56, 68–72, 79. 
799 Tommila 1989, 168–169. 
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hän totesi, että Pähkinäsaaren rauhansopimuksen perusteella erämaana ollut Poh-

jois-Suomi jäi Novgorodille, mutta ”suomalainen uutteruus ja kestäväisyys” levit-

tivät sinne seuraavina vuosisatoina viljelystä, mikä johti uusiin rajoihin.800 

Tässäkään ei viitattu sanallakaan karjalaisten omistuksiin ennen Pähkinäsaaren 

rauhaa. Suomessakin oli nähtävissä analoginen kehityskulku, jossa näkemykset 

karjalaisten vanhasta pohjanvallasta alkoivat olla heikommassa asemassa. Sen si-

jaan korostettiin Yrjö Koskisen tapaan suomalaisten valtaustöitä, mikä piti yllä 

Pohjanlahtiteoriaa. On tosin muistettava, että suomalaisten pyrkimykset saada alu-

etta Jäämeren rannalta venäläisiltä jatkuivat vielä 1880-luvulla801, mikä on voinut 

ylläpitää karjalaisvallan korostamista Pohjanlahtiteorian avulla. Toisaalta karjalais-

ten muinainen valta nimenomaan Suomen suuriruhtinaskunnan itäpuolisella Jää-

meren rannikolla ei ollut niinkään epäselvää, vaan epäselvyyksiä oli syntynyt lä-

hinnä 1800-luvun puolivälissä eteläisen Pohjois-Suomen vaiheista. Karjalaisten 

asemaa pohjoisessa Pähkinäsaaren rauhan suhteen voitiin korostaa esimerkiksi ka-

relianismiin liittyvistä syistä. Lisäksi voitiin tuoda esiin heidän merkitystään Poh-

jois-Suomen asuttamisessa Pohjanlahtiteorian avulla. Käsittelen heimorajateoriaa 

ja karjalaisten osuutta asutushistoriassa tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

Ennen kuin tarkastelen Pohjanlahti- ja Jäämeriteorioiden ilmenemistä laajem-

massa suomalaisessa historiakulttuurissa, tulee vielä pohtia, miten autonomian ajan 

loppupuolen Suomessa kehiteltiin tarkemmin teoriaa, jonka mukaan Pähkinäsaaren 

raja oli pohjoisosaltaan vanha hämäläis-karjalainen heimoraja. 

2.3.5 Pähkinäsaaren heimorajan teoreettinen tarkennus – 

Pähkinäsaari-fundamentalismin syntyvaihe? 

Edellisissä luvuissa toin esille, kuinka Pähkinäsaaren raja saatettiin käsittää pohjoi-

sessa Suomessa heimorajaksi. Tällöin ei tosin tarkasteltu, miten tällainen heimoraja 

oli kulkenut eteläisen Suomen alueella tai milloin se oli syntynyt. Koskinen katsoi 

jopa, että raja oli Saimaan pohjoispuolella koko pituudeltaan hämäläis-karjalainen 

heimoraja, mutta hän ei perustellut näkemystään juuri millään tavalla.802 

Teorian tarkentaminen jäi historiantutkijan ja arkistomiehen Johan Wilhelm 

Ruuthin tehtäväksi. Matti Klinge on pitänyt Ruuthia esimerkkinä positiivisiin fak-

                                                        
800 Danielson 1890, 22. 
801 Onnela 1980, 75–86; Lähteenmäki 2006, 268–274. 
802 Koskinen 1881a, 17. 
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toihin pitäytyneestä positivistista, joka ei halunnut lisätä teksteihin omia mielipitei-

tään ja joka kavahti spekulatiivisuutta ja intentionaalisuutta.803 Ruuth vaikutti his-

toriantutkimukseen Valtionarkiston kokoelmien järjestelijänä ja asiantuntijana. Hä-

nen tutkimustyötään on katsottu luonnehtineen perusteellinen lähteiden et-

sintä, ”tarkka kriitillinen analyysi ja verraton kombinoimiskyky sekä taito luoda 

synteesejä”. Poliittisessa mielessä hän kannatti ilmeisesti fennomaaneja, mutta hän 

ei koskaan osallistunut politiikkaan, toisin kuin monet muut ajan historiantutkijat. 

Historiantutkijana hän oli ollut nuorempana Yrjö Koskisen voimakkaan vaikutuk-

sen alainen.804 

Ruuth julkaisi vuonna 1891 tutkimuksen, joka käsitteli hämäläis-karjalaista 

heimorajaa ennen Pähkinäsaaren rauhaa. Ruuth löysi eräästä 1500-luvun asiakir-

jasta kartan, jossa mainittiin Kymijoen suussa oleva ”Venäläiskivi”. 1600-luvun 

perimätietojen avulla hän todisteli sitten, että kyseinen kivi olisi ollut sama kuin 

Kyminkartanon vieressä ollut Huumakivi ja että se oli muinoin rajana Venäjän ja 

Ruotsin välillä. Ruuthin mukaan kruunun omistuksessa olevia kartanoita oli yleen-

säkin ollut rajaseuduilla. Rajatradition perusteella hän katsoi rajan kulkeneen ”An-

kaporaan”805, joka oli tunnetusti alkupisteenä 1400-luvun alussa määritellyssä Sa-

von ja Hämeen rajassa. Koska tuo raja oli pohjoisessa ulottunut Maanselälle ja Py-

häjoen latvoille asti, oli sillä jonkinlainen yhteys Pähkinäsaaren rauhaan, sillä Py-

häjoki oli ollut rauhanteossa rajajokena. 1500-luvulla puolestaan Hämeen rajojen 

oli katsottu alkaneen suolamerestä ja päättyneen suolamereen. Ruuth teki näiden 

pohjalta johtopäätöksen, jonka mukaan Pyhäjoki oli vain luonnollinen jatke Kymi-

joelta tulleelle rajalle. Pähkinäsaaren rauhassa olikin vain liitetty Ruotsiin muuta-

mia Maanselän eteläpuolisia seutuja, kun taas Pyhäjoelta pohjoiseen raja pysyi 

siinä, missä se oli ennenkin ollut.806 

Aikaisemmassa tutkimuksessa oli korostettu, että ”Petajoki” ja Pyhäjoki oli sa-

maistettu 1500-luvulla. Ruuth toi esille erään lähteen, jossa puhuttiin 1600-luvulla 

Jämsästä löytyneestä rajajoesta Venäjän ja Ruotsin välillä. Ruuth teki hämmästyt-

tävän päätelmän ja katsoi joen viitannen Pähkinäsaaren sopimuksen ”Petajokeen”, 

jonka merkitys olisi jollain tavalla siirtynyt Jämsän Patajoelle.807 

Ruuthin teorian tärkeänä perusoletuksena oli 1800-luvun suomalaisessa tutki-

muksessa vakiintunut näkemys, jonka mukaan karjalaiset olivat olleet vielä 1200-

                                                        
803 Klinge 2012, 447. 
804 Blomstedt 1932b, 572–574. 
805 Tässä on kyseessä nykyinen Anjalankoski Kouvolan kaupungin alueella. 
806 Ruuth 1891, 272–278. 
807 Ruuth 1891, 278. 
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luvulla Novgorodin liittolaisia. Tämän perusteella Kymijoelta suoraan pohjoiseen 

kulkenutta vanhaa rajaa pidettiin Ruuthin mukaan venäläisrajana. Valtarajan syn-

tymisen hän ajoitti toiseen ristiretkeen, jolloin Häme oli valloitettu. Mitään viral-

lista asiakirjaa ei tehty, vaan raja oli ollut luonteeltaan hämäläisten ja karjalaisten 

muinainen maakuntaraja.808 

Kirjoitus oli erikoinen esimerkki tutkimuksesta, jossa käytettiin arkistojen syö-

vereistä esille kaivettuja hämäriä lähteitä todisteina 1200-luvun oloista. Se oli ehkä 

konkreettisin esimerkki havaintojen teoriapitoisuuden vaikutuksesta lähteiden tul-

kintaan autonomian ajan lopun suomalaisessa Pähkinäsaari-tutkimuksessa. Läh-

teissä havaittiin todisteita 1200-luvun hämäläis-karjalaisesta heimorajasta. Ruuthia 

kiinnosti enemmänkin positivistiselta kannalta teoriaansa liittyvien positiivisten to-

siseikkojen määrä ja näiden yhdistely, ei niinkään lähteiden laatu. 

Ruuthin tutkimus olikin tyypillinen esimerkki suomalaisen Pähkinäsaaren rau-

haan liittyvän tutkimuksen taipumuksesta käyttää varsin epämääräisiä ja myöhäisiä 

traditiotietoja lähdeaineistona. Tässä tutkimuksessa konkreettisena esimerkkinä oli 

Ruuthin käyttämä 1600-luvun puolivälistä oleva lähde, jossa ”eräs mies käräjillä 

kertoi lapsuudessaan vanhoilta ihmisiltä kuulleensa [!], että [Kymijoen suussa 

oleva] ’Humakifvi’” on ollut muinoin Venäjän ja Suomen rajana.809 Hyvin mielen-

kiintoista onkin, että esimerkiksi ruotsalaisessa tutkimuksessa kritisoitiin traditio-

tietoja, kuten edellä on tullut ilmi. Myöhemmin 1890-luvulla myös ranskalaiset 

lähdetutkimuksen pioneerit Charles-Victor Langlois (1863–1929) ja Charles Seig-

nobos (1854–1942) kritisoivat voimakkaasti traditiotiedon käyttöä historiantutki-

muksessa 1898 julkaistussa metodioppaassa Introduction aux études historiques.810 

On lisäksi mysteeri, miten Klingen Ruuthin kaltaisiin positivisteihin yhdistämä 

spekulaatioiden välttäminen sopii kyseiseen tutkimukseen, sillä siinä oli speku-

laatioita melkoinen määrä. Esimerkkinä toimivat 1600-luvun lähteessä esitetyt 

väitteet ”Petajoesta”. Nimen yhdistämisessä Pyhäjokeen Ruuthin ote oli voimak-

kaan spekulatiivinen, kuten yleensäkin muiden epämääräisten vanhojen lähteiden 

yhdistelyssä. Ruuthin synteesi heimorajoista liittyi elimellisesti vanhaan autono-

mian ajan teoriaan, jossa nähtiin Pähkinäsaaren rauha karjalaisen heimovallan vah-

                                                        
808 Ruuth 1891, 280–284. 
809 Ruuth 1891, 272. 
810 Esimerkiksi suullisesta traditiosta heillä oli jyrkkä mielipide: ”La tradition orale est par sa nature une 
altération continue ; aussi dans les sciences constituées n’accepte-t-on jamais que la transmission écrite”. 
Langlois & Seignobos 2005 (1898), 103. Langloisin ja Seignobos’n teoksesta vrt. esim. Torstendahl 
2015, 115–122. 
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vistajana Pohjois-Suomessa. Nyt tämä teoria sai voimakkaamman teoreettisen poh-

jan Ruuthin hahmottelemasta muinaisesta hämäläis-karjalaisesta maakuntarajasta, 

joka oli tullut Ruotsin ja Novgorodin valtarajaksi 1200-luvun puolivälissä. Kyse 

oli Pohjanlahtiteoriaan liittyneen ajattelukollektiivin jatkokehitelmistä. 

Yrjö Koskinen painotti länsisuomalaisten pirkkalaisten merkitystä Pohjois-

Suomen asutushistoriassa. Pohjois-Suomen muinaisen asutushistoriallisen karjalai-

suuden korostaminen jatkui kuitenkin tutkimuksessa voimakkaana. Kuvaavaa oli, 

että vielä 1860-luvun lopulla erillisen kainulaisheimon asemaa korostanut J.R. As-

pelin hylkäsi 1880-luvun alkuun mennessä näkemyksensä ja rupesi pitämään kai-

nulaisia karjalaislähtöisinä.811 Myös oululaislähtöinen historiantutkija Artturi 

Heikki Snellman (vuodesta 1906 Virkkunen, 1864–1924)812 korosti voimakkaasti 

kainulaisten karjalaisuutta ja vähätteli pirkkalaisten vaikutusta.813 Molemmat hy-

väksyivät myös Pähkinäsaaren rauhan Pohjanlahtiteorian814, joka toimi heillä mitä 

ilmeisimmin todisteena alueen muinaisesta karjalaisvallasta ja karjalaisuudesta. 

Mielenkiintoisena esimerkkinä voi ottaa vielä oululaisen heimoaatteen kehittelijän 

A.V. Ervastin. Hänen vuonna 2013 julkaistussa, 1890-luvulla kirjoitetun815 histori-

allisen romaaninsa Ahman käsikirjoituksessa ja sen historiallisissa taustoituksissa 

korostettiin samanlaisia näkökohtia. Niissä tähdennettiin juuri alueen karjalaisasu-

tusta rajan perusteena.816 

Keskeistä oli kuitenkin se, että Pähkinäsaaren rauhan raja tuli tällaisissa näke-

myksissä merkitsemään rajaa itä- ja länsisuomalaisen väestön välillä Pohjois-Suo-

messa. Jo Europaeuksen näkemys oli viitannut tähän. Rajaa voitiin siis tietyiltä osin 

pitää luonteeltaan muinaisena etnisenä rajana, joka oli vahvistettu Pähkinäsaaressa. 

Rajan vaikutukset ulottuivat lisäksi nykypäivään asti, sillä alueen väestö polveutui 

karjalaisista muinaisasuttajista. Yrjö Koskisen käsityksissä tällainen ei ollut lain-

kaan mahdollista, sillä Pohjanlahden rantamaiden nykyväestö polveutui länsisuo-

malaisista pirkkalaisista. Tässä on hyvä esimerkki asutushistoriallisten ja rajaan 

liittyvien käsitysten vuorovaikutuksesta. 

Ruuth ei ottanut tutkimuksessaan varsinaisesti kantaa siihen, miten Pohjois-

Suomen asutushistoria olisi käsitettävä. Oma maa -tietosanakirjajulkaisuun myö-

                                                        
811 Aspelin 1884, 225–227. 
812 Hänestä ks. Vesikansa 2007, elektr. 
813 Snellman 2010 (1887), 136–139. 
814 Aspelin 1884, 226–227; Snellman 2010 (1887), 141–143. 
815 Ks. Vaara 2013, 22. 
816 Ervasti 2013 (1900), 131–146, 352–361. 
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hemmin kirjoittamassaan artikkelissa Ruuth totesi, että Pohjanlahden rannikkoa ei-

vät vallanneetkaan pirkkalaiset, vaan karjalaiset. Ruuthin mukaan Ruotsin puolelle 

Pähkinäsaaren rajaa jääneet karjalaiset ottivat haltuun Pyhäjoen pohjoispuolisia 

karjalaisen heimon yhteisiä takamaita, minkä johdosta alue joutui lopulta Ruotsin 

valtaan.817 Pohjois-Suomen länsiosat olivat siis pysyneet karjalaisina ja ilmeisesti 

nykypäivään asti. 

Tällä tavalla Pähkinäsaaren raja voitiin siis käsittää itä- ja länsisuomalaisten 

erottajana pohjoisessa Suomessa. Tämänkaltaisissa kehityskuluissa saattoi hyvin-

kin olla aluillaan Pähkinäsaari-fundamentalismiksi nimittämäni ilmiö. Tämän mu-

kaan Pähkinäsaaren rauhan raja jakaa Suomen edelleenkin läntiseen ja itäiseen 

osaan. Miten tämä sopi yhteen sen kanssa, että Pähkinäsaaren rauhan rajan katsot-

tiin muodostavan itä- ja länsisuomalaisten välisen rajan vain Savon pohjoisosista 

Pohjanlahden rannikolle ulottuvalla alueella? 

Taustalla oli varsin suurpiirteinen maantieteellinen ajattelu. Kenties kaikkien 

aikojen ensimmäinen viite tästä suunnasta oli E.G. Palménin tilikirja-aineistoa hyö-

dyntäneeseen suuntaukseen kuulunut Kaarlo Jonathan Jalkanen (1864–1917), joka 

käsitteli vuonna 1892 ilmestyneessä tutkimuksessaan Pohjois-Hämeen erämaita.818 

Hän omaksui käsityksen vanhasta hämäläis-karjalaisesta heimorajasta. Huomion-

arvoista on, miten hän kuvaili vanhan heimorajan ja myöhemmän Pähkinäsaaren 

rajan suhdetta. Jalkanen totesi omistusolojen jääneen rauhassa pääasiallisesti en-

nalleen, ja ainoastaan kolme karjalaista kihlakuntaa jäi Ruotsille.819 Jalkanen näyt-

tää tässä olleen sitä mieltä, ettei vanhan heimorajan ja Pähkinäsaaren rauhan rajan 

välillä ollut kovinkaan suurta eroa. Maantieteellisesti epämääräisen ajattelutavan 

mukaan Pähkinäsaaren raja voitiin kokonaisuutena käsittää muinaiseksi länsi- ja 

itäsuomalaisten väliseksi rajaksi. Pohjalla olivat näkemykset heimorajasta juuri 

pohjoisessa. 

Jalkanen jätti Pohjois-Suomen asutushistorian kuvailun hieman epäselväksi se-

koittamalla Aspelinin ja Koskisen näkemyksiä. Mitään pysyvää etnistä rajaa tämä 

heimoraja ei muodostanut hänen käsityksissään.820 Kuten Arvo M. Soininen (1920–

2004) on kuvaillut, edusti Jalkanen vallitsevasta primitiiviseen agraarikommunis-

miin nojaavasta teoriasta poikkeavaa käsitystä, jonka mukaan yhteisomistus muut-

tui jo eräkaudella yksityisomistukseksi.821 Tällaiset teoreettiset muutokset eivät 

                                                        
817 Ruuth 1907, 724, 726–727. 
818 Vrt. Tommila 1989, 142–143. 
819 Jalkanen 1892, 2–3. 
820 Jalkanen 1892, 30–31. 
821 Soininen 1981, 50; vrt. myös Halila 1969, 126. 
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kuitenkaan estäneet Jalkasta näkemästä Pohjois-Suomea alun perin karjalaisen hei-

mon omistuksena. 

Pohjoissuomalaisten itäsuomalaisia juuria oli korostettu eri yhteyksissä koko 

1800-luvun ajan. Eräs osa tällaista kehityskulkua oli kielitieteen näkemys murre-

eroista. Kuten Martti Rapola (1891–1972) on kuvaillut, lukivat varhaiset murrealu-

eiden hahmottelijat pohjalaismurteet – ilmeisesti myös Pohjois-Suomen länsiosissa 

– 1500-luvulta 1700-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla yksiselitteisesti länsimurtei-

siin.822 1800-luvun alussa näkemykset tarkentuivat. 1840-luvun lopulla maisteri 

Antero Warelius sai tehtäväkseen selvittää itä- ja länsimurteiden rajan. Hän piti jyr-

kän rajan vetämistä päämurteiden välillä mahdollisena ainoastaan niin, että anne-

taan jonkin ”luonteenomaisen yksityispiirteen” ratkaista. Tämä piirre oli kirjakie-

len d:n vastineiden levikki. Tämän piirteen perusteella hän määritteli länsi- ja itä-

murteiden välisen rajan lähinnä sillä tavalla, että Savo, Karjala, Keski-Suomi sekä 

osia Etelä-Pohjanmaasta ja käytännössä koko Pohjois-Suomi määriteltiin itäsuo-

malaisten murteiden piiriin. Warelius kyllä tähdensi, että erilaisia piirteitä on tämän 

rajan molemmin puolin.823 

Lisäksi 1800-luvun lopulla tehtiin antropologisia mittauksia, joissa voitiin to-

deta, että pohjoissuomalaiset kuuluivat itäsuomalaiseen ”rotuun”. 1890-luvun lo-

pulla ja 1900-luvun alussa näitä mittauksia teki esimerkiksi lääkintäneuvos Fredrik 

Wilhelm Westerlund (1844–1921)824, joka julkaisi 1900-luvun alussa Fenniassa 

tutkimuksensa tuloksia.825 Kokoava katsaus oli vuoden 1910 Suomen kartastossa. 

Westerlund totesi tutkimuksessaan, että ”kainulaiset” kuuluivat antropologisilta 

piirteiltään lähinnä itäsuomalaisiin.826 Hän ei kylläkään tarkentanut, mitä 

näillä ”kainulaisilla” tarkoitettiin alueellisesti, mutta hän ilmeisesti piti myös poh-

joisen Pohjanmaan asukkaita kainulaisiin kuuluvina. 

Pähkinäsaaren raja voitiin siis periaatteessa yhdistää hämärällä tasolla autono-

mian ajan Suomen pohjoisosissa väestöjen välisiin eroihin. Kuitenkin on todettava, 

että vaikka olen käynyt laajasti läpi erilaista lähdeaineistoa autonomian ajan Päh-

kinäsaari-käsityksistä, en ole koskaan törmännyt sellaisiin lähteisiin, joissa pidet-

täisiin Pähkinäsaaren rajaa suoranaisesti senaikaisen Suomen sisäisenä jakajana. 

                                                        
822 Rapola 1969, 22–24. 
823 Rapola 1969, 26–27. 
824 Heikinheimo 1955, 817. 
825 Kemiläinen 1993, 201–207. 
826 Westerlund 1911, 61, 63, 66. 
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Tämän näkemyksen aika tulisi myöhemmin erityisesti 1900-luvun alkupuolen kan-

satieteellisessä tutkimuksessa. Yksi mahdollinen poikkeus tähän tulee esille myö-

hemmin. 

On kuitenkin vaikea välttyä ajatukselta, jonka mukaan tässä kuvailtu kehitys-

kulku oli ensimmäisiä askeleita Pähkinäsaaren rauhan näkemisessä Itä- ja Länsi-

Suomen jakajana. Vaikka Jalkanen ei pitänytkään Pähkinäsaaren rajaa varsinaisesti 

minään pysyvänä heimorajana, hänen vihjailunsa vanhan hämäläis-karjalaisen hei-

morajan ja Pähkinäsaaren rauhan rajan samaistamisesta sekä erityisesti Pohjois-

Suomen karjalaisuuden yhdistäminen rajoihin ajan tieteessä muodostivat varhais-

vaiheen Pähkinäsaari-fundamentalismin kehityksessä. 

Lopuksi tarkastelen yhtä autonomian ajan loppupuolen heimorajateorian kehit-

telijää, Väinö Voionmaata ja hänen näkemyksiään 1910-luvulla. Vuonna 1912 il-

mestyneessä teoksessaan Suomalaisia keskiajan tutkimuksia hän toi esille tavan-

omaisia näkemyksiä Pähkinäsaaren rauhassa vahvistetusta heimorajasta. Tyypilli-

seen suomalaiseen tapaan hän piti täysin uskottavina vuonna 1490 esille tuotuja 

karjalaisten väitteitä, joiden mukaan Peräpohjolan alueet kuuluivat Venäjälle Pyhä-

joen Hanhikivelle asti.827 Toisin kuin Rydberg, Voionmaa hyväksyi lähteen ilman 

minkäänlaista kritiikkiä. Uutena elementtinä oli väite, jonka mukaan Pyhäjoen nimi 

johtui joen muinaisesta rajatehtävästä. Voionmaan mukaan tärkeillä rajapaikoilla 

oli linnoituksia ja Pyhäjoella oli ollut keskiajalla kartano, jossa Turun piispalla oli 

kalastusoikeus. Alueen siirryttyä Ruotsin valtakunnan alaiseksi Pyhäjoki jakoi Poh-

janmaan edelleen kahteen osaan, eteläiseen ja pohjoiseen ”provastikuntaan”, mikä 

muistutti Pohjanmaan osien historian erilaisuudesta.828 Tässä oli kyseessä jälleen 

kerran havaintojen teoriapitoisuus, jossa historiallisen lähdeaineiston kuviteltiin ai-

kaisempien Pyhäjoki-spekulaatioiden valossa todistavan Pyhäjoen muinaisesta ra-

jatehtävästä. 

Voionmaa tarkensi näkemyksiään suurteoksessaan karjalaisen heimon histori-

asta. Hän katsoi karjalaisen heimoalueen rajoja kuvaillessaan, että heimojen asu-

tuskeskuksia ympäröivät autiot vyöhykkeet, joita käytettiin metsästyksen lisäksi 

muun muassa heimojen asuinalueiden erottamiseen toisten heimojen asuinalueista. 

Karjalaakin ympäröi muinoin suuri autiomaavyöhyke, joka oli ollut alkuaan val-

tiollisena ja sodallisena rajana. Tässä kohden Voionmaa seurasi lähdeviitteen mu-

kaan tiiviisti saksalaisen maantieteilijän Friedrich Ratzelin näkemyksiä.829 Ratze-

                                                        
827 Voionmaa 1912, 57, 164–165. 
828 Voionmaa 1912, 164–165. 
829 Voionmaa 1915, 28–29, 40. 
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lilla olikin merkittävä vaikutus Voionmaahan. Ratzelin teoksissa keskeisenä ele-

menttinä olivat ihmisten ja heidän fyysisen ympäristönsä välisten suhteiden poh-

dinnat. Myös hänen darwinistinen näkemyksensä luonnonvalinnan merkityksestä 

vaikutti Voionmaahan.830 

Ratzelin käsitys valtiollisten rajojen kehittymisestä oli seuraavanlainen. Primi-

tiivisillä kansoilla rajat muodostuivat tyhjistä rajavyöhykkeistä, jotka muuttuivat 

viivamaisiksi asutuksen vallatessa tyhjän alueen. Matemaattisesti tarkat rajat olivat 

ominaisia korkeammille kulttuureille.831 Varhaisessa poliittisessa maantieteessä 

olikin keskeisenä rajojen vyöhykemäinen luonne.832 Ratzel korosti, että rajat olivat 

ilmauksia ihmisten liikkeistä. Hän pohti myös luonnonolosuhteiden merkitystä ra-

jojen synnyssä. Hän piti rannikoita parhaimpina rajoina. Joet olivat rajoina huo-

noja, ja ne olivat jäänteitä vanhemmista rajavyöhykkeistä.833 

Voionmaan mukaan karjalaisilla olivat olleet erikseen asuin- ja retkeilyalueet. 

Heimon asuinaluetta lähinnä olleet seudut olivat vierailta heimoilta kiellettyjä. 

Ruotsalaisten analogioiden avulla hän todisteli, että Peräpohjolan eli pohjoisen 

Suomen alueet olivat aluksi jääneet heimojen valtapiirin ulkopuolelle ja vapaan 

valtauksen alaisiksi. Karjalaisten valta ei suinkaan ollut levinnyt alueelle minkään 

muinaisen yhteisomistuksen varjolla, vaan yksityisten retkeilijöiden ansiosta. 

Nämä olivat tunkeneet pois tieltään muiden heimojen edustajat.834 Tässä ilmeni 

uusi teoria maanomistuksesta. Voionmaa näet piti yksityisomistusta alkuperäisenä 

omistusmuotona, mutta hän katsoi samalla muinaisen ”heimon yliomistuksen” ra-

joittavan yksityisomistusta. Tähän feodaalioikeuteen pohjautuvaan teoriaan hän sai 

vaikutteita saksalaisilta tutkijoilta.835 Voionmaan suhtautuminen oli myös varsin 

darwinistinen, ja hän korosti parhaimpien eränkävijöiden voittoa. 

Tällaisiin teoreettisiin raameihin Voionmaa sovitti aiemmin kehitellyn heimo-

rajateorian. Pähkinäsaaren rauhassa vahvistettu Novgorodin valta oli jatkoa karja-

laisten oikeuksille Pohjois-Suomessa. Ruuthin heimorajateorian hän sovitti näke-

myksiinsä siten, että hän katsoi hämäläisten ja karjalaisten väliseen erämaavyöhyk-

keeseen syntyneen tarkemmin määritellyn rajasuunnan ja rajan, jossa tärkeinä ele-

mentteinä olivat olleet muinoin Kymijoen ja Pyhäjoen vesistöt. Voionmaa piti mah-

                                                        
830 Lähteenmäki 2014, 100–104. 
831 Ratzel 1903, 542, 547–553, 555–558. 
832 Krocová & Řezník 2010, 7; Popescu 2012, 16; Lähteenmäki 2014, 117. 
833 Ratzel 1903, 540–542, 563–578. 
834 Voionmaa 1915, 29–32. 
835 Halila 1969, 126–127. 
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dollisena, että heimoraja oli ulottunut Pyhäjokea etelämmäksi, Vetelin Karjalan-

koskelle ja Kokkolan ”Ryssrån” alueelle. Heimoalueen varsinaiset rajat olivat muo-

dostuneet vasta historiallisina aikoina, ja sitä vanhemmat rajaolot olivat epävakai-

sempia.836 Ratzelin rajateoretisoinnin vaikutus Voionmaan näkemyksiin oli tässä 

ilmiselvä. Voionmaakin piti Suomen oloissa varmana, että hämäläisten ja karjalais-

ten ”heimovaltioiden” välillä oli tyhjä vyöhyke, periferia-alue, jonka rajat määri-

teltiin tarkemmin valtauksen myötä. Myös Ratzelin käsitys luonnonolosuhteiden 

vaikutuksesta rajojen synnyssä vaikutti Voionmaahan, joka piti jokien merkitystä 

suurena. 

Voionmaan näkemykset ilmensivät lisäksi voimakkaasti suomalaisessa histori-

antutkimuksessa hahmoteltua Karjalan itsenäisen kulta-ajan myyttiä, ja juuri tämän 

elimellisenä jatkeena hän näki Pähkinäsaaren rauhan eräänä perusteena olleen kar-

jalaisen pohjanvallan. Hän kuvaili ihannoivasti muinaisen Karjalan heimon miehiä 

rohkeiksi ja ahkeriksi retkeilijöiksi, joiden mukana karjalainen heimoalue le-

visi ”uskomattoman laajalle”837: 

Siten muodostui, todennäköisesti pitkän kehityskauden kuluessa ja pääasialli-

sesti heimomiesten vapaitten retkeilyjen ja anastusten sekä vähitellen laajene-

van asutuksen kautta Kymijoen suusta Jäämeren rannalle ja Pohjanlahden pe-

rukoilta Vienanjoen toiselle puolelle saakka ulettuva suunnattoman suuri kar-

jalainen heimoalue.838 

Voionmaa esitti tosin epäilyksiä siitä, oliko alue koko laajuudessaan ollut karjalais-

ten alainen.839 Yleinen viesti oli joka tapauksessa selvä. Pähkinäsaaren rauhan Poh-

janlahtiteoria toimi taas todisteena muinaisen Karjalan suuruuden ajoista ja laajasta 

maantieteellisestä ulottuvuudesta eikä varsinaisesti mistään venäläisvallasta poh-

joisessa. Voionmaa päinvastoin suhtautui kielteisesti venäläisiin. Huomattava on, 

että hän kannatti muutamaa vuotta karjalaisteoksen ilmestymistä myöhemmin avoi-

mesti Suur-Suomea, johon kuului periaatteessa Ruotsin Norrbottenin suomalais-

alue sekä Norjan Ruija. Näiden liittämistä Suomeen Voionmaa piti kuitenkin mah-

dottomana.840 Karjalaisten muinaisen suuruuden ajan korostajana pohjoisessa Voi-

onmaan teos oli lajissaan yksi autonomian ajan merkittävimpiä. Se loi kuvaa kar-

jalaisten muinaisesta vallasta pohjoisessa. 

                                                        
836 Voionmaa 1915, 32–34. 
837 Voionmaa 1915, 32. 
838 Voionmaa 1915, 34. 
839 Voionmaa 1915, 34. 
840 Voionmaan Suur-Suomi-näkemyksistä ks. Lähteenmäki 2014, 104–105, 111–112. 
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Voionmaa ei korostanut Pohjanmaan ”valloitusta” Pähkinäsaaren rauhan jäl-

keen niin voimakkaasti kuin yrjökoskislaisen historiankirjoituksen piirissä oli ta-

pana. Suomalaisia keskiajan tutkimuksia -teoksessaan hän katsoi ruotsalaisten ja 

suomalaisten kauppiaiden tehneen matkoja pohjanperille jo ennen rauhaa Ruotsin 

suojeluksessa ja katolilaisen kirkon toimineen alueen liittämiseksi Ruotsiin. Suo-

men karjalaisen heimon historiassa hän puolestaan totesi Peräpohjolan rantaseutu-

jen joutuneen ”tosiasiallisen valtauksen” kautta Ruotsin alaisiksi.841 Voionmaalle 

pikemminkin muinaisen karjalaisvallan korostaminen oli tärkeää. 

Pohjois-Suomen asutushistorian kannalta Voionmaan näkemykset olivat hie-

man hämäriä. Hän totesi, että alueella oli muinaista karjalaista asutusta842, mutta 

hänen näkemyksensä eivät pohjautuneet Pohjois-Suomen länsiosien muinaiseen 

karjalaisuuteen. Suomen esihistoriaa käsittelevässä teoksessaan 1894 Voionmaa 

katsoi kainulaisten karjalaisuutta liioitellun vanhemmassa tutkimuksessa. Peräme-

ren rannikon karjalaisuus oli hänen mukaansa todistamatta, ja alueella oli myös 

jälkiä hämäläisistä.843 

Toisaalta teoksessa oli liitteenä kartta, jossa karjalaisten ja länsisuomalaisten 

eroa hahmoteltiin mitä ilmeisimmin Wareliuksen murrejaon perusteella. Tältä poh-

jalta myös Pohjois-Suomi nähtiin savo-karjalaisena.844 Niin ikään karjalaisteok-

sessa oli mielenkiintoinen kartta, johon merkittiin Suomen itä- ja länsimurteiden 

raja ilmeisesti Wareliuksen jaottelun mukaan, Ruuthin hahmottelema hämäläis-kar-

jalainen heimoraja sekä Pähkinäsaaren raja.845 Tässä oli jälleen kyseessä Pähkinä-

saari-fundamentalismin varhaisvaihe, jossa varhaiseen hämäläis-karjalaiseen hei-

morajaan yhdistetty Pähkinäsaaren raja kytkettiin autonomian ajan lopun Suomen 

murre-eroihin. Teoksen alussa Voionmaa totesi vielä, että läntisen Suomen hämä-

läis-varsinaissuomalaisten seutujen ja Itä- ja Pohjois-Suomen suurten karjalais-sa-

volaisten asutusseutujen ”kansanoloissa on erilaisuutta, joka ilmenee paljon muus-

sakin kuin murteessa”.846 Myös Pohjois-Suomi voitiin siis samaistaa Itä-Suomeen. 

Voionmaan näkemyksiä voi kokonaisuutena pitää malliesimerkkinä havainto-

jen teoriapitoisuudesta käsitteen puhtaimmassa merkityksessä. Hän piti aiemmin 

esille tuotua lähdemateriaalia Pähkinäsaaren rauhan Pohjanlahtiteoriasta todisteena 

monipuoliselle, ulkomaisilta tutkijoilta voimakkaita vaikutteita saaneelle teorialle. 

                                                        
841 Voionmaa 1912, 165; Voionmaa 1915, 36–37. 
842 Voionmaa 1915, 32. 
843 Wallin 1894, 75–76. 
844 Wallin 1894, Liite 1. (Liite sijaitsee teoksen sivujen 50 ja 51 välissä). 
845 Voionmaa 1915, 33. 
846 Voionmaa 1915, 7. 
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Voionmaan käsityksiin vaikuttivat useat ajattelukollektiivit ja -tyylit, joista keskei-

simpiin kuuluivat Ratzelin teoriat. Näiden pohjalta hän muokkasi edelleen myös 

suomalaista Pohjanlahtiteoriaan liittyvää ajattelukollektiivia. Hyvä esimerkki tul-

kintoihin vaikuttaneista aktiivisista elementeistä oli Ratzelin näkemys vyöhyke-

mäisten rajojen kehityksestä linjamaisempiin rajoihin. 

Näin on käsitelty autonomian ajan Pohjanlahtiteoriaan liittyviä keskeisiä piir-

teitä ja niiden synty- ja kehityshistoriaa. Lopuksi tarkastelen, miten Pohjanlahti- ja 

Jäämeriteoriat ilmenivät autonomian ajan lopun laajemmassa historiakulttuurissa. 

2.3.6 Pohjanlahti- ja Jäämeriteoriat autonomian ajan loppupuolen 

laajemmassa historiakulttuurissa 

Edellisissä alaluvuissa olen tuonut esille, miten suomalaiset historiantutkijat jou-

tuivat riitoihin ruotsalaisten tutkijoiden kanssa Pähkinäsaaren rauhan pohjoisrajan 

tulkinnan johdosta. Kiistakysymys ei kuitenkaan ollut luonteeltaan ainoastaan kan-

sainvälinen, vaan se ulottui myös suuriruhtinaskunnan rajojen sisälle. Tämä tuli 

ilmi ruotsinmielisen historiantutkijan M.G. Schybergsonin suuressa Suomen histo-

rian yleisesityksessä, joka julkaistiin 1887. Teos oli siinä mielessä merkittävä, että 

se oli 1800-luvun puolivälin jälkeen harvoja Suomen historian yleisesityksiä, joissa 

Pähkinäsaaren rauhaa kuvattiin Jäämeriteorian mukaisesti. Rydbergiin ja ruotsalai-

sen Jäämeriteorian luomiin ongelmanratkaisumalleihin tukeutuen Schybergson 

katsoi ”Kajaanin meren” tarkoittaneen Jäämerta kuningas Alfredin ja von Herber-

steinin näkemysten mukaisesti ja ruotsalaisten pitäneen Perämeren rannikkoa 

omana alueenaan 1320-luvulla. Venäjänkarjalaisten myöhäiskeskiaikaisilla väit-

teillä heidän oikeuksistaan Perämeren rannikolla hän ei katsonut olevan mitään te-

kemistä Pähkinäsaaren rauhan kanssa. Koskisen 1500-luvun lähdeaineistosta löy-

tämät todisteet Pyhäjoen ja ”Petajoen” samaistamisesta hän hylkäsi mahdollisena 

kirjoitusvirheenä.847 

Schybergsonin näkemys Pohjanmaan historiasta olikin varsinainen suomen-

kielisen näkemyksen antiteesi. Ei ollut mitään muinaista karjalaista pohjanvaltaa, 

jonka myötä Pohjois-Suomi oli joutunut Novgorodille. Pohjanmaan asutuksessa 

johtavassa roolissa olivat olleet pirkkalaiset, mutta Schybergson vihjaili heidänkin 

olleen alkujaan ruotsalaisia. Pohjanmaan pohjoisosissa oli ollut karjalaista asutusta, 

mutta se sulautui hämäläisiin uudisasukkaisiin.848 Mikä tärkeintä, suomalaiset ja 
                                                        
847 Schybergson 1887, 59–62. 
848 Schybergson 1887, 67–68. Schybergson katsoi tässä, että pirkkalaiset ovat antaneet nimensä Pirkka-
lan pitäjälle eikä päinvastoin. 
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muut uudisasukkaat olivat tulleet Ruotsin vallassa olleelle alueelle, eivätkä he suin-

kaan olleet valloittaneet Perämeren rannikkoa venäläisiltä tai estäneet sitä joutu-

masta venäläisten valtaan. 

Tässä yhteydessä voi tietenkin pohtia, missä määrin tässä ilmenivät Schyberg-

sonin metodiset periaatteet suhteessa ruotsalaismieliseen näkemykseen. Max Eng-

manin mukaan ajan ruotsinkieliset tutkijat omaksuivat ranskalaisen positivistisen 

ihanteen, jossa keskityttiin yksittäisten tapahtumien kuvaamiseen.849 Schybergson 

kritisoi esimerkiksi venäjänkarjalaisten myöhäiskeskiaikaisia vaatimuksia tässä ta-

valla, jota suomenkieliset historioitsijat eivät tehneet. Samalla hän myös kuitenkin 

jätti huomiotta todistusaineistoa, jota suomalaisessa historiantutkimuksessa oli 

tuotu esille. Hän pysyi muun muassa täysin hiljaa eräässä sopimusversiossa maini-

tusta ”Helsingh haff”:ista, jonka katsottiin viittaavan Pohjanlahteen. Hän myös 

yritti selittää pois Pyhäjoen vaihtoehtoiseen nimeen liittyvää todistusaineistoa. Lo-

pulta Schybergsonin käsittelyssä aihepiiri sai hyvin erilaisen, Ruotsin muinaista 

valtaa korostavan muodon verrattuna suomenkielisiin historioitsijoihin. 

Schybergsonin teos sai nuivan vastaanoton Pähkinäsaari-spekulaatioiden 

osalta nuoren fennomaanipolven piirissä. Hannes Gebhard totesi edellä mainitussa 

väitöskirjassaan Schybergsonin vieneen rajan ”teille tietämättömille”.850 J.W. 

Ruuth puolestaan etsi todistusaineistoa, joka vahvistaisi Pyhäjoen ja Petajoen sa-

maistamisen. Vuonna 1897 hän julkaisikin Historiallisen seuran kokouksessa 1600-

luvun lähteistä tietoja, joiden mukaan Pyhäjokivarren Petäjäkosken kylää oli kut-

suttu Petäkosken ja Petäjoen kyläksi.851 Tämä osoitti jo sinänsä, miten tärkeää Poh-

janlahtiteorian todistaminen oli suomenkielisille tutkijoille. 

Tyly arvostelu Schybergsonin teoksesta oli Valvoja-lehdessä vuonna 

1889. ”Lämmintä kansallista mieltä huokuvasta kirjoitustyylistään tunnettu” ja 

Yrjö Koskisen vaikutuspiirissä ollut historioitsija Kustavi Grotenfelt852 tyrmäsi ar-

vostelussaan Schybergsonin Pähkinäsaari-näkemykset yrityksenä ”pelastaa Suo-

melle rajaa Jäämerelle asti”. Arvostelusta ilmeni, miten keskustelu rajasta oli taan-

tumassa pikemminkin inttämiseksi. Grotenfeltin mukaan ainoastaan Pohjanlahti 

sopi ”Helsingin pohjaksi” ja ”Kainuunmereksi” ja Pyhäjoki ”Petajoeksi”.853 Sen 

tarkempia perusteluja hän ei tarjonnut. 

                                                        
849 Engman 1990, 41. 
850 Gebhard 1889, 18. 
851 Lisätieto Petäjoen nimestä. Suomen Historiallisen Seuran pöytäkirjat 13 p:stä jouluk. 1895 – 9 p:ään 
marrask. 1897. Historiallinen Arkisto XV:2 (1898), 118. 
852 Pohjolan-Pirhonen 1965, 61–63. 
853 Grotenfelt 1889, 302. 
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Fennomaanisen historiantutkimuksen ja fennomaanien edistämän historiaku-

van näkökulmasta ei ollut soveliasta, että rajaa pelastaisivat Suomelle 1800-luvun 

ruotsalaiset tai ruotsinkieliset historiantutkijat. Grotenfeltilla olikin varsin tyypilli-

nen näkemys siitä, miten Pohjois-Suomi oli ”pelastettu” keskiajalla. Kuvallinen 

Suomen historia -teossarjan 1500-lukua käsitelleessä osassa Grotenfelt moitti avoi-

mesti ruotsalaisten rauhanneuvottelijoiden luovuttaneen Pähkinäsaaressa Pohjois-

Suomen, vaikka siellä oli jo suomalaista asutusta. Hän totesi tyypillisen yrjökos-

kislaisen näkemyksen mukaisesti Suomesta tulleen uudisasutuksen muuttaneen ra-

jan suunnan. Täyssinän rauhassa 1595 vahvistettiin suomalaisten uudisasukkaiden 

rauhallinen valloitustyö.854 Tämän selkeämmin Pohjanlahtiteoriaan liittyviä natio-

nalistisia näkökohtia suomalaisten ansioista ei voitu ilmaista. Helge Pohjolan-Pir-

honen (1919–1984) on todennut, ettei Grotenfelt lähtenyt patriotismin innosta-

mana ”tendenssimäisyyden vaarallisille teille” tutkimuksissaan.855 Tästä toteamuk-

sesta huolimatta on huomionarvoista, että Grotenfeltin kaltaisten fennomaanien to-

distelussa esimerkiksi Pähkinäsaaren rauhan suhteen tuotettiin vääjäämättä heidän 

nationalistista käsitystänsä tukevia näkemyksiä. 

Selkeämmin Pähkinäsaaren rauhan Pohjanlahtiteoriaan liittyvät tyyppipiirteet 

tulivat esille Grotenfeltin fennomaaniystävän O.A. Forsströmin856 suuressa Suo-

men keskiajan historian yleisesityksessä. Vakiintuneiden näkemysten mukaisesti 

hän selosti hämäläis-karjalaista heimorajaa ja ”Lapinkorven” joutumista laatokan-

karjalaisten ja Novgorodin haltuun Pähkinäsaaren rauhassa karjalaisten muinaisen 

omistusoikeuden nojalla. Forsströmin mukaan kuitenkin hämäläiset pirkkalaiset 

anastivat Pohjanlahden rannikon Pyhäjoen pohjoispuolella ”viljelyksen oikeu-

della” itselleen ja miekaniskutta Ruotsin kruunulle. Suorastaan hegeliläiseen ta-

paan Forsström katsoi, että hämäläiset ja karjalaiset olivat alueella sulautuneet toi-

siinsa niin, että väestössä tavataan vielä tänäkin päivänä hämäläisiä ja karjalaisia 

piirteitä.857 

Vastaavanlaisia piirteitä tuli esille myös K.O. Lindeqvistin Suomen historian 

yleisesityksessä, jossa kuvailtiin karjalaisten erämaaomistuksia, suomalaisten uu-

disasukkaiden roolia Pohjanlahden rannikon saattamisessa Ruotsin valtaan sekä 

länsisuomalaisten ja karjalaisten yhteensulautumista.858 Myös Hilda Käkikoski ku-

                                                        
854 Grotenfelt 1902, 3–5, 290. 
855 Pohjolan-Pirhonen 1965, 62–63. 
856 Grotenfeltin ja Forsströmin yhteistyöstä ks. Pohjolan-Pirhonen 1965, 72. 
857 Forsström 1898, 2, 133–134, 159–160, 173–177, 181. 
858 Lindeqvist 1906, 61, 108. 
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vaili tällaisia elementtejä. Käkikosken näkemys länsi- ja itäsuomalaisuuden suh-

teesta Pohjois-Suomen varhaisasutuksessa oli varsin hajanainen. Hän kuvaili 

myönteisesti uusia teorioita, joiden mukaan kainulaiset olivat olleet oma länsisuo-

malainen muinaisheimonsa. Heitä hän piti alueen keskeisimpinä asuttajina.859 

Yleisesityksistä voi vielä mainita muutaman tapauksen. M.G. Schybergson tuli 

fennomaaneja jonkin verran vastaan yleisesityksensä toisessa painoksessa 1903 ja 

katsoi, ettei Jäämeri- ja Pohjanlahtiteorioiden välistä kiistaa voi pitää ratkaistuna. 

Ilmeisesti Ruuthin Petajoki-todistelu vaikutti tähän. Schybergson totesi, että Poh-

janlahden rannikko tuli joka tapauksessa kuulumaan Ruotsille, sillä tämä järjesteli 

hallintoa alueella.860 Hänen näkemyksensä ei kuitenkaan ollut täysin fennomaanien 

linjan mukainen. Hehän korostivat suomalaisen uudisasutuksen merkitystä alueen 

saattamisessa Ruotsin valtaan. Tässä tuli myös hyvin esille, miten häilyvää Ruotsin 

muinaisen vallan korostaminen oli. Schybergsonkaan ei lopulta ollut erityisen kiin-

nostunut asiasta. Grotenfeltin kaltaisilla tutkijoilla korostuivat puolestaan suoma-

laisten valtaustyöt. 

Vastaavanlainen häilyvyys tuli esille myös muiden poliittisella tasolla ruotsin-

kielisten henkilöiden eli svekomaanien näkemyksissä. Ruotsalaisen kansanpuolu-

een kannattajaksi myöhemmin mainittu ja Valtionarkistossa elämäntyönsä tehnyt 

historioitsija August Gideon Fontell (1854–1938)861 käsitteli eräässä kirjoitukses-

saan vuonna 1881 Pähkinäsaaren rauhaa. Hän kannatti näkemystä, jonka mukaan 

rajan ulottuvuudesta pohjoisessa oli sopimuksen epäselvien nimimuotojen myötä 

alusta asti kaksi erilaista tulkintaa, joista ruotsalainen Jäämeritulkinta oli päässyt 

voitolle.862 Schybergsonin ja Fontellin näkemyksissä ilmenee hyvin Max Engma-

nin esille nostama ruotsinkielisten tutkijoiden tasapainottelu ruotsalais-valtakun-

nallisen ja suomalaiskansallisen näkökulman välillä.863 

Aivan oma ja monessa suhteessa hämärä lukunsa oli Pohjanlahtiteorian ilme-

neminen autonomian ajan lopun historian oppikirjoissa. 1800-luvun puolivälissä 

suositussa A.G.J. Hallsténin oppikirjassa ei mainittu teoriaa lainkaan ja pohjoissuo-

malaisten esitettiin olevan karjalaista alkuperää.864 Tällaisen näkemyksen merkit-

tävin edistäjä myös autonomian ajan loppupuolella oli ehdottomasti Zachris Tope-

liuksen Maamme kirja. Siinä ei mainittu Pohjanlahtiteoriaa. Keskeisintä ainesta 

                                                        
859 Käkikoski 1908, 217–218; Käkikoski 1912, 197–198, 201–206. 
860 Schybergson 1903, 62–65. 
861 Hänestä ks. Aikalaiskirja 1920, 94; Hanski 2000, elektr. 
862 Fontell 1881, 8–9. 
863 Tasapainottelusta ks. Engman 1990, 49–51, 57–58; Engman 2016, 327. 
864 Hallstén 1853, 134, 139–140. 
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Pohjois-Suomen varhaishistorian hahmotuksen kannalta oli kuitenkin Topeliuksen 

1800-luvun alun historiankirjoituksen linjaan perustuva näkemys pohjoissuomalai-

sista luonteeltaan karjalaisina. Hän kertoi myös pirkkalaisista, mutta ainoastaan 

Etelä-Pohjanmaan yhteydessä.865 On vaikea tehdä johtopäätöksiä siitä, miten laa-

jalle tämä Pähkinäsaaren rauhan tematiikkaan liittyvä seikka on levinnyt suomalai-

sessa historiakulttuurissa Maamme kirjan välityksellä myös autonomian ajan jäl-

keen. Yhdistettynä muualla historiakulttuurissa esille tuotuihin näkemyksiin, joi-

den mukaan Pähkinäsaaren raja kulki Pohjanlahdelle, voi katsoa sen ruokkineen 

varhaista Pähkinäsaari-fundamentalismia. Tämän mukaanhan Pähkinäsaaren raja 

voitiin varsinkin pohjoisosiltaan samaistaa modernin Suomen sisäisiin eroihin. 

Autonomian ajan lopun muut oppikirjat korostivat sen sijaan aivan muita seik-

koja. Keskeisessä roolissa oli Yrjö Koskisen kansakouluille suunnattu oppikirja. 

Siinä Koskinen hahmotteli Pohjois-Suomen asutushistorian käytännössä pirkkalai-

selle pohjalle. Pähkinäsaaren rauhan kuvailussa Koskinen toi esille Pohjanlahtiteo-

rian hahmotuksen tyypillisintä antia eli sitä, että ”joku osa Perä-Pohjasta” olisi jou-

tunut Venäjän alle, ellei pirkkalaisten uudisasutus olisi ”asettanut” Ruotsin valtaa 

sinne.866 Koskinen siis esitti, ettei rajalla ollut mitään merkitystä etnisessä suhteessa 

pohjoisessa ja että pirkkalaiset olivat estäneet Pohjois-Suomen joutumisen Novgo-

rodin valtaan. 

Koskista seuraavissa oppikirjoissa nämä seikat ilmenivät vaihtelevasti. Oli to-

sin olemassa yksi linja, joka esitti Pohjanlahtiteoriaan liittyneet Pohjois-Suomen 

historian seikat Koskisen oppikirjan mukaan. Esimerkiksi 1876 ilmestynyt H.L. 

Melanderin oppikirja, joka oli suosittu 1880-luvulla867, oli juuri tällainen. Se esitti 

Pähkinäsaaressa Novgorodille luovutetun Pohjois-Pohjanmaan joutuneen pirkka-

laisten kautta Ruotsille.868 Y.K. Yrjö-Koskinen puolestaan kertoi 1893 ilmesty-

neessä oppikirjassaan ja muissa samaa teosta noudattavissa kirjoissa, että Pohjan-

lahden rantamaa jäi todellisuudessa Ruotsille Pähkinäsaaren rauhan jälkeen. Hän 

ei kertonut varsinaisesti pirkkalaisten roolista tässä, mutta tuskinpa syy jäi kenelle-

kään epäselväksi. Yrjö-Koskinen nimittäin kertoi pirkkalaisasutuksesta Pohjanlah-

den rannikolla Tornionjoelle asti edellisellä sivulla.869 Kouluhallituksen ylijohta-

jana sittemmin toimineen Mikael Soinisen (vuoteen 1907 asti Johnsson, 1860–

                                                        
865 Topelius 1876, 187, 290–293. 
866 Koskinen 1874, 13–15. 
867 Sarva 1928, 205–206. 
868 Melander 1876, 18–19; Toinen esimerkki: Lindeqvist 1907, 14. 
869 Yrjö-Koskinen 1893, 12–14; Yrjö-Koskinen & Forsström 1902, 27–31; Yrjö-Koskinen & Voionmaa 
1915, 28, 31–32. 
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1924) ja opettaja Alpo Noposen (1862–1927)870 oppikirjassa 1915 todettiin taas, 

että Pohjois-Pohjanmaalle etelästä siirtynyt väestö noudatti Ruotsin kuninkaan käs-

kyjä, joten alue jäi todellisuudessa Ruotsille.871 

Toisaalta oli jo 1870-luvulta lähtien joukko jopa fennomaanien kirjoittamia op-

pikirjoja, joissa ei mainittu välttämättä Pohjanlahteen ulottuvaa rajaa tai suomalai-

sia uudisasuttajia sen murtajina ollenkaan. Suosittu Olai Wallinin oppikirja mainitsi 

Pohjanlahden rajan, mutta ei sitä, miten Pohjanlahden rannikko joutui Ruotsille.872 

O.A. Forsströmkään ei maininnut Pohjanlahtiteoriaa ja piti pohjoissuomalaisia 

poikkeuksellisesti alkuperältään karjalaisina873, mikä korostaa Forsströmin häily-

vyyttä Pähkinäsaaren rauhan tyyppipiirteisiin liittyvissä kysymyksissä. Autono-

mian ajan loppupuolella ilmestynyt Oskari Mantereen (vuoteen 1889 Majamäki, 

1874–1942)874 ja Gunnar Sarvankin875 oppikirja oli myös hiljaa Pohjanlahden val-

loituksesta, vaikka siinä mainittiin Pohjanlahdelle ulottuva raja.876 Tällaisista oppi-

kirjoista oli myös muita esimerkkejä. Kyse oli kuitenkin usein sellaisista oppikir-

joista, jotka eivät selvinneet juuri ensipainosta pidemmälle.877 

On luonnollisesti vaikeaa määritellä, miksi historioitsijat jättävät pois yksittäi-

siä virkkeitä kirjoittamissaan oppikirjoissa. Yrjökoskislaisessa historiakuvassa an-

nettiin arvoa Pohjanlahden valloittamiselle venäläisiltä, mutta tekemässään oppi-

kirjassa Koskinen sivuutti asian melko lyhyesti. Esimerkiksi Wallin selosti Pohjan-

lahden rannikon asuttamisen ennen Pähkinäsaaren rauhan kuvailua878, joten voi 

olla, että hän halusi välttää tautologioita Pohjanlahden rannikon kuulumisesta pirk-

kalaisille tiiviissä oppikirjassa. Kenties kohta Pohjanlahden omistussuhteista tai 

Pohjanlahtiteoriasta jätettiin pois juuri tiiviyden takia. Paradoksaalista olikin, että 

Koskisen näkemys saattoi joutua itsensä uhriksi marginalisoidessaan Pähkinäsaa-

ren rauhan rajan pohjoisessa, minkä vuoksi se voitiin jättää kokonaan pois. Joka 

tapauksessa pirkkalaisten Pohjanperien asuttaminen oli esillä ainakin implisiitti-

sellä tasolla esimerkiksi Wallinin oppikirjassa. Silti ei voi välttyä ajatukselta, että 

                                                        
870 Soinisesta ja Noposesta ks. Heikinheimo 1955, 539, 700–701. 
871 Soininen & Noponen 1915, 28. 
872 Wallin 1877, 11. 
873 Forsström 1893, 3, 17–18. 
874 Hänestä ks. Autio 2001, elektr. 
875 Hänestä ks. Heikinheimo 1955, 660–661. 
876 Mantere & Sarva 1915, 20. 
877 Esimerkkeinä näistä: Hertzberg 1876, 18; Wesala 1893, 20; Kahma 1902, 9. 
878 Wallin 1877, 10. 
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tämäntyyppiset oppikirjat olivat osaltaan luomassa kuvaa, jonka mukaan Pähkinä-

saaren rauhan raja oli ollut myös Pohjanlahdella pysyvä ilmiö. Näin kyse olisi taas 

eräänlaisesta Pähkinäsaari-fundamentalismin varhaismuodon ruokkijasta. 

Muutoksia oppikirjojen tehtävän näkemisessä autonomian ajan lopulla ei tule 

sekoittaa tähän kysymykseen. On esimerkiksi tunnettua, että autonomian ajan lo-

pulla herbartilainen suuntaus korosti kulttuuri- ja henkilöhistoriaa vanhan valtio- ja 

sotahistorian sijaan.879 Erot Pohjanlahden rannikon aseman kuvailussa palautuivat 

kuitenkin jo 1870-luvulle. Sitä paitsi oli eroja siinä, miten herbartilaiset oppikirjan-

tekijät itse toivat esille näitä näkökantoja. Soinisen ja Noposen oppikirjassa Poh-

janlahden rannikon asemaa ruodittiin jossain määrin, mutta yhtä herbartilaisten Os-

kari Mantereen ja Gunnar Sarvan kirjoissa näkökohta jätettiin pois.880 Itse asiassa 

on olemassa suora todiste eräästä kirjoituksesta vuodelta 1917 siitä, että Gunnar 

Sarva kannatti hyvinkin yrjökoskislaista näkemystä Pohjois-Suomen valloituk-

sesta. Kirjoituksessa hän painotti Pohjois-Suomen jääneen Pähkinäsaaren rauhassa 

venäläisille ja suomalaisten uudisasukkaiden vallanneen rauhallisin keinoin alueen 

Ruotsille.881 

Ruotsinkielisen historiankirjoituksen piirissä keskeisen oppikirjan teki M.G. 

Schybergson. Siinä hän jätti avoimeksi, kulkiko raja pohjoisosiltaan Pohjanlahteen 

vai Jäämereen. Pohjanmaan uudisasutuksessa hän korosti pirkkalaisten ja hämä-

läisten roolia, joskaan hän ei ottanut kantaa pirkkalaisten kansallisuuteen.882 Myös 

ruotsinmielisen V.K.E. Wichmannin oppikirjassa tyydyttiin vain toteamaan, että 

venäläiset tarkoittivat ”Helsigehavetilla” Pohjanlahtea ja ruotsalaiset Jäämerta, 

mistä syntyi monia riitoja. Pohjanmaan asuttamisessa hän korosti hämäläisten roo-

lia.883 Tässä suhteessa raja suomenmielisen historiankirjoituksen painotuksiin ei ol-

lut jyrkkä, mutta huomiota herättää ruotsinkielisten avoimuus Jäämeriteoriaa koh-

taan. Ruotsin- ja suomenkielisen historiakulttuurin ero oli tässä selvä. Autonomian 

ajan ainoa oppikirja, jossa rajan esitettiin menneen yksiselitteisesti Jäämerelle, oli 

Eliel Vestin (1863–1906) oppikirja.884 

Pohjois-Suomen valtiolliseen asemaan liittyvien seikkojen lisäksi hahmottui 

eräs toinen tärkeä asia. Edellä on voitu todeta, että useat historioitsijat painottivat 

                                                        
879 Castrén 1992, 28–32. 
880 Soinisen ja Mantereen ajattelun yhtäläisyyksistä ks. Castrén 1992, 29–30. 
881 Sarva 1917, 181. 
882 Schybergson 1890, 15–16. 
883 Wichmann 1908, 55–56. 
884 Vest 1905, 30. 
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pohjoissuomalaisten karjalaisuutta. Autonomian ajan lopun oppikirjoissa on koko-

naisuutena marginaalisen vähän tällaisia painotuksia, joskin Topeliuksen Maamme 

kirja muodosti merkittävän poikkeuksen. Ainoa oppikirja, jossa heimorajoista oli 

puhetta, oli Yrjö-Koskisen ja Väinö Voionmaan 1915 ilmestynyt oppikirja, johon 

Voionmaa kirjoitti lukukappaleet. Tämä oli harvinainen esimerkki oppikirjasta, 

jossa puhuttiin karjalaisten retkeilystä pohjoisessa ja hämäläis-karjalaisesta heimo-

rajasta. Toisaalta myös K.O. Lindeqvist kertoi epämääräisesti Pohjanlahden ranni-

kon joutuneen karjalaisten haltuun jossain varhaisessa historiallisessa vaiheessa.885 

1890-luvulla alkanut Suomen voimakas taloudellinen kehitys vaikutti myös 

karttatuotannon vilkastumiseen.886 Y.K. Yrjö-Koskisen 1893 julkaisemassa oppi-

kirjassa vuonna 1893 oli ensimmäinen oppikirjojen yhteydessä julkaistu kartta Päh-

kinäsaaren rauhan rajasta. Siinä kuvattiin Pohjanlahdelle suuntautunut raja ja sen 

länsipuolella oleva alue kermanvärisenä, kun taas itäpuolinen alue kuvattiin val-

koisena. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voi mainita, että kartassa kuvattiin Poh-

janlahden rannikko Pyhäjoen pohjoispuolella Ruotsiin kuuluvana. Tämä tietysti 

liittyi ajankohtaisen historiantutkimuksen painotuksiin, joissa katsottiin, ettei Poh-

janlahden rannikko koskaan tosiasiassa kuulunut Novgorodille. Myöhemmässä 

Yrjö-Koskisen ja Voionmaan teoksessa kuvailtiin aluetta jopa Pähkinäsaaren rau-

hanteossa Ruotsille joutuneena alueena.887 Oskari Mantereen ja Gunnar Sarvan te-

oksessa oli myös kartta rajasta, mutta siinä ei esitetty Pohjanlahden rannikkoa 

Ruotsille kuuluvana alueena.888 

Käytännössä näissä kartoissa esitettiin, että Suomen alue oli keskiajalla ollut 

pienempi kuin 1800-luvulla. Houkuttelevaa olisi ajatella, että kartoissa luotiin var-

haisia mielikuvia Pähkinäsaaren rauhan rajan jakolinjasta ”meidän” ja ”toisten” vä-

lillä. Anssi Paasin mukaanhan kansallisten yksiköiden rakentamisessa ja ”meidän” 

ja ”toisten” erottelemisessa voidaan käyttää fyysisiä tai symbolisia rajoja.889 George 

Schöpflin puolestaan pitää alueen myyttejä yleisinä. Näiden mukaan on olemassa 

jokin tietty alue, jossa kansakunta syntyi.890 Tosiasiassa suomalainen historiankir-

joitus tähdensi useasti sitä, ettei Pähkinäsaaren rauhan rajalla ollut merkitystä aina-

                                                        
885 Lindeqvist 1907, 4; Yrjö-Koskinen & Voionmaa 1915, 22–23, 29–30. 
886 Niemelä 1998, 26. 
887 Yrjö-Koskinen 1893, ”Suomen keskiajan kartta” (teoksen lopussa); Yrjö-Koskinen & Voionmaa 
1915, ”Suomen keskiajan kartta” (teoksen lopussa). 
888 Mantere & Sarva 1915, 21. 
889 Paasi 1995, 13; Anderson 2013, 8–10. 
890 Schöpflin 1997, 28–29. 
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kaan Suomen sisäisenä jakolinjana pohjoisosissa tai Savossa. Pikemminkin voi sa-

noa, että tällaiset karttakuvat loivat kuvaa jonkinlaisesta varhaisesta Suomesta, joka 

sittemmin laajeni suurille alueille venäläisten kustannuksella. 

Suomalaisten karttojen historiassa merkittävässä roolissa oli 1899 ensimmäistä 

kertaa julkaistu Suomen kartasto. 1800-luvun lopulla maantieteestä tuli yksi ajan 

arvostetuimpia tieteenaloja, mikä johtui lähinnä tutkimusmatkailijoiden saavutuk-

sista. Suomeenkin perustettiin kaksi maantieteellistä seuraa ja Helsingin yliopis-

toon maantieteen laitos. Ajan suomalaisia maantieteilijöitä kiinnosti erityisesti 

oman maan näkeminen maailmankartalla itsenäisenä alueenaan. Suomen Maantie-

teellinen Seura julkaisi Suomen kartaston, joka tunnettiin maailman ensimmäisenä 

kansalliskartastona. Vuoden 1881 Venetsian kansainvälisen maantieteen kongres-

sin järjestäjät kutsuivat Suomen Tiedeseuran osallistumaan kongressin yhteydessä 

järjestettyyn näyttelyyn. Tiedeseura tarttui tilaisuuteen tehdä Suomea tunnetuksi 

omana, Venäjästä erillisenä alueenaan, mikä onnistuikin hyvin. Suomen Maantie-

teellisessä Seurassa saatiin ajatus Suomen kartaston tekemisestä. Kartasto valmis-

tui Berliinin kansainväliseen maantieteelliseen konferenssiin 1899.891 

Kartasto oli sortokaudella ”vastarintarintamielenosoitus laillisen koskematto-

muuden ja kansallisen identiteetin puolesta kasvavan venäläisen painostuksen 

edessä”.892 J.W. Ruuth kirjoitti teoksessa Suomen historiallisista rajoista. Historial-

liset rajat oli kuvattu ja kuvailtu Pohjanlahtiteorian mukaan Pyhäjoelle ulottuvana 

katkoviivana. Ruuthilla oli tekstiosassa hyvä tilaisuus kertoa kehittelemästään Suo-

men ”vanhimmasta valtiollisesta rajasta”, joka kulki Kymijoelta Pyhäjoelle. Histo-

riallisen kartan avulla pystyttiin näkemään, että Suomen maantieteellinen alue oli 

laajentunut Pähkinäsaaren rauhan ajoista. Vakiintuneen yrjökoskislaisen näkemyk-

sen mukaan Ruuth kertoi uudisasutuksen tehneen pian tyhjäksi Pähkinäsaaren rajan 

pohjoisessa ja Ruotsin laajentaneen valtaansa pohjoisessa pirkkalaisten kautta.893 

Pähkinäsaaren rauhan raja tuskin ilmeni minään ”meidän” ja ”toisten” erotte-

lijana Suomen kartastossa. Pikemminkin voi ajatella, että tällainen funktio oli Suo-

men suuriruhtinaskunnan autonomian aikaisella rajalla Venäjää vastaan. Kuten Ka-

levi Rikkinen (s. 1936) on todennut, merkittiin kartastossa tarkoituksellisesti Suo-

men itäraja samanlaisella paksuudella kuin rajat Ruotsia ja Norjaa vastaan. Tarkoi-

tuksena oli korostaa Suomen erityisasemaa.894 

                                                        
891 Rikkinen 1999a, 1–2; Rikkinen 1999b, 3–5; Yksityiskohtaisemmin kartaston syntyvaiheista ks. Jaa-
tinen 1986, 99–105. 
892 Jaatinen 1986, 102. 
893 Ruuth 1899, 1–3; Historiallisia rajoja. Suomen kartasto 1899, kartta 32a. 
894 Rikkinen 1999c, elektr. 
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Merkittävän historiakulttuurin osa-alueen muodostivat luonnollisesti historial-

liset romaanit ja novellit. Yksityiskohtaisimmin Pohjois-Suomen historiaa näissä 

käsitteli Santeri Ivalo. Ivalo käsitti Pohjois-Suomen asutushistorian voimakkaasti 

länsisuomalaiselta, pirkkalaiselta pohjalta. Suomalaisen historiallisen romaanin 

klassikkoteos oli 1500-luvulle sijoittuva, pohjoissuomalaisten ja vienankarjalaisten 

välisiä taisteluja kuvannut Juho Vesainen. Hannes Sihvo on kuvaillut romaanin nä-

kökulmaa läntiseksi.895 Teoksessa pohjoisen Pohjanmaan asukkaiden suonissa ko-

rostettiin virtaavan ”levottoman pirkkalaisveren”.896 

Vuonna 1898 ilmestyneessä, 1300- ja 1400-lukujen taitteeseen sijoittuneessa 

Margareetta-novellissa Ivalo kuvaili Perämeren rannikon omistussuhteita. Hän ko-

rosti alueen tarmokkaan ja vapaan pirkkalaiskansan itsenäisyyttä. Ivalon mukaan 

ei edes ollut varmuutta siitä, mihin valtakuntaan alueet kuuluivat, vaan niiden omis-

tuksesta taistelivat useat eri valtiot.897 Tässä Ivalo ei siis halunnut ottaa sen lähem-

min kantaa, olivatko pirkkalaiset varsinaisesti valloittaneet alueen venäläisiltä Päh-

kinäsaaren rauhan jälkeen. Pikemminkin hän korosti muinaisten pirkkalaisten itse-

näisyyttä ja sankaruutta. Epäselvä kannanotto oli myös hämäläisten ja savolaisten 

taistelua kuvaavassa Erämaan taistelu -romaanissa. Teoksessa liminkalainen Hal-

liparta kertoi erämaassa kinasteleville hämäläisille ja savolaisille, kuinka itselleen 

Pohjois-Pohjanmaata vaatineet Novgorodin ruhtinaat yllyttivät venäjänkarjalaisia 

pohjoispohjalaisten kimppuun.898 Ivalon tuotannon merkitys laajemman kuvion 

kannalta oli siinä, että se kiisti pohjoissuomalaisten karjalaisen alkuperän. 

Agathon Meurmanin varhaisessa tietosanakirjassa seurattiin sen sijaan tiiviisti 

hänen ystävänsä Yrjö Koskisen näkemyksiä aiheesta. Meurman kuvaili Pohjan-

maata käsittelevässä kohdassa, kuinka Pyhäjoen pohjoispuolinen alue olisi kuulu-

nut Pähkinäsaaren rauhanteon nojalla Novgorodille, mutta ”ripeä asutus meidän 

puoleltamme syrjäytti alusta asti nuo määräykset”. Suomen historiaa käsittelevässä 

kohdassa hän toi myös esille samanlaisia näkökohtia ja korosti Ruotsin saaneen 

pirkkalaisten sekä suomalaisten uudisasukkaiden kautta ”vakaan jalansijan” poh-

joisessa Suomessa Pähkinäsaaren rauhan jälkeen.899 Hyvin samanlainen oli viesti 

autonomian lopulla ilmestyneessä Tietosanakirjassa. Siinä keskiajan aihepiirejä 

käsitteli Kustavi Grotenfelt, joka korosti artikkeleissaan Pähkinäsaaren rauhan 

uhanneen erottaa pohjoisen Pohjanmaan Suomesta ja Ruotsin vallasta, mutta 

                                                        
895 Sihvo 2003, 317. 
896 Ivalo 2013 (1894), elektr. 
897 Ivalo 1898, 16–17. 
898 Ivalo 2013 (1909), elektr. 
899 Meurman 1883–1890, 657, 831. 
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”vaara” vältettiin kun ruotsinpuoleinen asutus, jota Grotenfelt arveli pirkkalaiseksi, 

oli alueella jo ”koteutunut”, eikä rajaviiva tullut alueella koskaan voimaan. Hän piti 

myös mahdollisena, että Pohjois-Pohjanmaalla oli asunut karjalaisia.900 Meurman 

ja Grotenfelt korostivat pirkkalaisten eli suomalaisten uudisasukkaiden roolia uh-

kaavan vaaran torjujina, mikä liittyi nationalistiseen suuntaukseen. Tässä Pohjan-

lahtiteorian mukainen käsitys Novgorodille luovutetusta Pohjois-Suomesta, mitä 

erityisesti Grotenfelt oli puolustanut historiantutkimuksessa, oli tärkeässä osassa. 

Grotenfelt toi myös esille mahdollisuuden, jonka mukaan pirkkalaiset olisivat ol-

leet osin ruotsalaisia.901 

Muunlaisia painotuksia oli Oma maa -tietosanakirjan artikkeleissa. Mielen-

kiintoinen oli oululaisen historiantutkijan A.H. Virkkusen artikkeli ”Kainuunmaan” 

muinaisesta asutuksesta. Kuten on edellä todettu, Virkkunen kannatti teoriaa karja-

laisten kainulaisten tärkeästä roolista Pohjois-Suomen varhaisasutuksessa, joskin 

hän myönsi pirkkalaisillakin olleen osansa, ja tätä hän toi esille myös Oman maan 

artikkelissa.902 Hannes Sihvo on todennut, että 1800-luvun lopulla Ervastin vaiku-

tuksesta nimenomaan Ouluun levisi voimakas karelianistinen heimoideologia.903 

Kenties juuri tästä syystä Virkkunen korosti voimakkaasti pohjoissuomalaisten kar-

jalaisia juuria. Kuvaavaa onkin, että hän painotti ”heimohenkiseen” tapaan karja-

laisten veljestaisteluja keskiajalla.904 

Virkkusen näkemyksiin pohjoissuomalaisten karjalaisista juurista sopi myös 

Pähkinäsaaren rauhan Pohjanlahtiteoria, joskaan hän ei korostanut rajan luonnetta 

juuri hämäläis-karjalaisena heimorajana. Hän vältteli tuomasta esille näkemystä 

pirkkalaisista Pähkinäsaaren rauhan rajan murtajina. Tämä ei ollut yhteensopiva 

alueen karjalaisuuden voimakkaan korostamisen kanssa. Hän kannattikin sen sijaan 

Aspelinin jo vuosikymmeniä aiemmin esille tuomaa näkemystä, jonka mukaan 

ruotsalaiset olivat hallinnollisilla toimenpiteillä vallanneet Pohjanlahden rannikon. 

Enemmän kuin muissa autonomian ajan näkemyksissä Virkkunen painotti Pähkinä-

saaren rauhan aiheuttamia sotia ja kärsimyksiä.905 Virkkusen näkemysten merkitys 

oli lähinnä siinä, että ne levittivät historiakulttuuriin tietoisuutta pohjoissuomalais-

ten karjalaisista juurista. Tämä voitiin puolestaan yhdistää näkemykseen siitä, että 

Pähkinäsaaren rajalla oli ollut etnistä merkitystä pohjoisessa. 

                                                        
900 Grotenfelt 1915a, 717; Grotenfelt 1915b, 720–721; Grotenfelt 1915c, 1253. 
901 Grotenfelt 1915d, 642–643. 
902 Virkkunen 1908, 256–258. 
903 Sihvo 2003, 195. 
904 Vrt. Snellman 2010 (1887), 145–146. 
905 Virkkunen 1908, 258–259. 
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Vastaavanlaisia näkemyksiä tuotiin esille Pohjois-Suomea koskevassa paikal-

lishistoriallisessa kirjallisuudessa autonomian ajan lopulla. Konkreettisin esi-

merkki näistä oli Virkkusen (tuolloin vielä sukunimeltään Snellmanin) kirjoittama 

Oulun kaupungin historia.906 Tuomarina ja myöhemmin Suomen oikeusministerinä 

toiminut iiläinen, Oulussa koulunsa käynyt Arvi Ahmavaara (vuoteen 1906 Aulin, 

1886–1957)907 kirjoitti vuonna 1910 ilmestyneen pitäjänkuvauksen Iin vaiheista. 

Asutushistorian yhteydessä Ahmavaara totesi laajojen pohdintojensa päätteeksi, 

että alueen varhaisasuttajat olivat karjalaislähtöisiä kainulaisia, jotka vaikuttivat 

paikallisen väestön luonteeseen vieläkin. Hämäläisyys tuli ilmi lähinnä mur-

teessa.908 Pohjois-Suomi oli jätetty Novgorodille, koska alueet olivat karjalaisten 

takamaita. Alue oli saatu puolestaan takaisin Ruotsin yhteyteen ruotsalaisen hallin-

non ja uudisasutuksen avulla.909 Vastaavanlaisia painotuksia oli kansanrunouden 

kerääjänä ja muun muassa Oulun Ilmoituslehden päätoimittajana toimineen Gustaf 

Adolf Anderssonin (1854–1925)910 Kemijärveä ja Rovaniemeä käsittelevissä teok-

sissa. Hänkin korosti ruotsalaisen uudisasutuksen ja hallinnon, mutta myös osaksi 

pirkkalaisten merkitystä Pohjois-Suomen saattamisessa takaisin Ruotsin valtaan. 

Alueen asutuksessa hän korosti karjalaisten kainulaisten roolia.911 

Tuskin on sattumaa, että Ahmavaaran ja Anderssonin teoksissa ilmeni saman-

laisia painotuksia. Oulun seudulla painotettiin ajankohtaisten kareliaanisten vir-

tausten mukaisesti Pohjois-Suomen varhaisasutuksen karjalaisuutta, ja tähän näke-

mykseen eivät käsitykset pirkkalaisista alueen valloittajina sopineet. Oululaisten 

linja poikkesi voimakkaasti Yrjö Koskisen edistämästä historiakuvasta, joka oli 

vallitsevana muualla historiakulttuurissa. Pohjois-Suomen paikallishistoriat vah-

vistivat kuvaa, jonka mukaan alueen karjalaisuus oli säilynyt nykypäiviin asti. 

Tämä puolestaan mahdollisti käsityksen, jossa Pähkinäsaaren rajalla oli pohjois-

osissa jonkinlaisen itä- ja länsisuomalaisten vastakkainasettelun piirteitä. 

Vaikka Pohjanlahtiteoriaan sisältyi eräänä perusoletuksena muinainen karja-

laisvalta laajoilla pohjoisilla alueilla, ei aihetta sinänsä käsitelty karjalaisessa pai-

kallishistoriallisessa materiaalissa juuri lainkaan. Mahdollinen selitys oli se, että 

Yrjö Koskisen edustama pirkkalaisten merkitystä korostava suuntaus oli vallitse-

vana historiakulttuurissa. Karjalaisten muinaista heimovaltaa käsiteltiin lähinnä 

                                                        
906 Snellman 1905, 6–10. 
907 Ks. lähinnä Sundström 2015, elektr. 
908 Ahmavaara 1910, 41–44. 
909 Ahmavaara 1910, 39–41, 77.  
910 Kuka kukin on 1908, 12–13. 
911 Andersson 1912, 14–15; Andersson 1915, 12–15, 23–24. 
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historioitsijoiden erityistutkimuksissa. J.R. Aspelin tosin tarkasteli aihetta autono-

mian ajan lopun Karjala-tutkimuksen kodifikaatiossa, Karjalan kirjassa,912 ja 

Väinö Voionmaa käsitteli sitä luonnollisesti omissa tutkimuksissaan. 

Tässä alaluvussa on ollut kyse lähinnä Pohjanlahtiteoriaan liittyvän ajattelu-

kollektiivin ja leviämisestä pienestä esoteerisesta piiristä laajempaan eksoteeriseen 

piiriin. Pohjanlahtiteorian monimutkaisten vaiheiden selvittämisen jälkeen on tar-

kasteltava vielä yhtä Pähkinäsaaren rauhaan keskeisesti liittynyttä asiakokonai-

suutta, Savon historiaa ja Pohjanlahtiteoriaa tukenutta käsitystä maakuntaa halko-

vasta rajasta. Savon omalaatuisesta historiakuvasta huolimatta siinä oli huomatta-

via yhtäläisyyksiä Pohjois-Suomeen liittyneisiin tulkintoihin. 

2.4 Savon Pähkinäsaari-käsitykset Pohjanlahtiteorian 

rinnakkaistapauksena ja tukijalkana 

2.4.1 Varhaiset Savon historian hahmotukset ja Anders Josef 

Europaeuksen käsitykset Savoa halkovasta rajasta 

Historiantutkimuksessa Pähkinäsaaren rauhaan liitetyistä alueista Savon historia 

oli varsinaisessa lapsipuolen asemassa 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun käsi-

tyksissä. Siinä missä esimerkiksi Pohjois-Suomen varhaisasutukseen liittyviä ky-

symyksiä, lähinnä kainulaisia ja pirkkalaisia, oli pohdittu historiantutkimuksessa 

vuosisatojen ajan ja Karjalaa pidettiin 1800-luvulla suomalaisen identiteetin koe-

tinkivenä, oli Savon historian asema paljon hämärämpi ja perifeerisempi. Verrat-

tuna Pohjois-Suomen asutukseen liittyvien kysymysten ongelmakohtiin, ei savo-

laisten alkuperästä ollut juuri epäselvyyttä 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun 

alussa. Henrik Gabriel Porthan hahmotteli savolaisille karjalaisia juuria. Kyseessä 

ei sinänsä ollut yllättävä johtopäätös, sillä Savossa puhuttu murre yhdistettiin jo 

ennen Porthania karjalaisiin murteisiin. Kansankulttuurin osalta Porthan yhdisti 

myös varhaisessa itä- ja länsisuomalaisuuden eron käsityksessä Savon laajempaan 

itäsuomalaiseen kulttuuripiiriin, johon myös Karjala kuului.913 

Itse asiassa Porthan näki Savon historian liittyneen Karjalan historiaan kolman-

teen ristiretkeen eli 1200-luvun lopulle asti. Hän katsoi aikakauden Savoon kuulu-

neen Mikkelin seurakunnan, joka tuolloin ulottui paljon laajemmalle. Porthanin 

                                                        
912 Aspelin 1910, 162. 
913 Murre-erojen varhaisista hahmotuksista ks. Rapola 1969, 23–26; Porthanin kansakulttuurin jakoon 
liittyvistä näkemyksistä ks. Klinge 1982a, 80–82. 
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mukaan alueella ei ollut tuossa vaiheessa paljon asukkaita lappalaisia lukuun otta-

matta.914 Kuten aiemmissa yhteyksissä on tuotu ilmi, samaisti Porthan Pähkinäsaa-

ren rauhan rajan Savossa niin sanotun väärennetyn rauhansopimustekstin perus-

teella siihen rajaan, jota nykyisin kutsutaan Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntien 

rajaksi Pohjois-Karjalan maakuntaa vastaan. Olennaista on, että raja saatettiin näin 

käsittää pysyväksi, staattiseksi rajaksi. 

Porthanin näkemyksiä noudatettiin 1800-luvun alkupuolen historiankirjoituk-

sessa. Esimerkiksi Friedrich Rühs ja Reinhold von Becker käsittivät savolaisten 

alkuperän tällä tavalla.915 Yleisesti ottaen autonomian ajan alkupuolen Suomen his-

torian esityksissä oli kuitenkin vain vähän Savon keskiaikaiseen historiaan liittyvää 

ainesta. Jonkinlaisen poikkeuksen muodosti Zachris Topeliuksen Finland 

framstäldt i teckningar. Teokseen sisältyi Savon maakuntakuvaus, jossa painotet-

tiin savolaisten karjalaisia alkujuuria sekä sotatapahtumia ja kuvailtiin Topeliuk-

selle tyypilliseen tapaan savolaisten luonnetta.916 Enemmän savolaisia teemoja 

pohti ylioppilas Axel Gabriel Corander (1827–1877)917 vuonna 1848 ilmestyneessä 

Mikkeliä käsitelleessä pitäjänkuvauksessaan. Tämä oli lajissaan ensimmäinen teos. 

Siinä pohdittiin muun muassa Savo-nimen alkuperää.918 

Kuten totesin aiemmassa luvussa, julkaistiin Pähkinäsaaren rauhansopimuksen 

eri versioita 1850-luvun alussa. Niin sanotuissa vanhemman rauhansopimuksen 

versioissa oli paikannimiä, joita aihetta käsitelleet Bror Emil Hildebrand ja P.A. 

Munch eivät tunnistaneet. Jo 1841 Suomi-aikakausjulkaisussa Matthias Akianderin 

julkaisema ruotsinkielinen sopimusversio sisälsi Särkilahden jälkeen nimet ”Sa-

musälä”, ”Sijti”, ”Karialankoski” ja ”Klomenkoski”.919 Näitä nimiä käsitteli ensim-

mäistä kertaa suomalaisen historiankirjoituksen piirissä Liperin rovasti A.J. Euro-

paeus, jonka Pähkinäsaari-kysymyksen Savon historiaa koskevat näkemykset ovat 

kenties hämärimpiä, mitä rauhansopimuksen historiografiaan liittyvästi on koskaan 

esitetty. Hänen näkemyksensä Savon historiasta poikkesivat monessa mielessä ra-

dikaalisti vanhemmista ja tulevista hahmotuksista. Silti hänestä alkoi monta Päh-

kinäsaari-kysymykseen liittyvää suuntausta myös Savon osalta. 

                                                        
914 Porthan 1799, 132–133. 
915 Rühs 1809, 43; von Becker 1820b. 
916 Topelius 1845, 190–197. 
917 Hänestä ks. Heikinheimo 1955, 124. 
918 Corander 1948 (1848), 9–10. 
919 Akiander 1841, 65. Nimien eri kirjoitusmuodoista eri sopimusversioissa ks. Julku 2005, 22. 
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Europaeuksen menetelmiin kuuluivat usein sattumanvaraiset sanavertailut920, 

ja juuri erääseen tällaiseen vertailuun pohjautui koko hänen Savon historian hah-

motuksensa. Aiemmassa tutkimuksessa Savoa oli syntyhistorialtaan pidetty Karja-

lan pohjoisimpana osana. Europaeus puolestaan yhdisti Savon nimen venäläisissä 

lähteissä Vologdan ja Arkangelin kuvernementin alueilla mainittuun ”Savolot-

schieen”.921 Teoria ei sinänsä ollut aivan uusi. Dosentti Matthias Alexander Castrén 

(1813–1852) oli tuonut esille Suomi-aikakausjulkaisussa vuonna 1844 mahdolli-

suuden, että Savon nimi olisi yhdistettävä kyseiseen venäläisissä lähteissä olleeseen 

käsitteeseen.922 

Tämän nimiyhtäläisyyden pohjalta Europaeus muodosti teorian, johon hän so-

vitti lähdeaineistossa ilmenevät havainnot. Hän piti mahdollisena, että Mikkelin 

tienoille oli tullut asutusta Etelä-Karjalasta. Suurin osa savolaisista oli kuitenkin 

tullut alueelle eräänlaisina pakolaisina Vienanmeren tienoilta keskiajan lopulla 

1300- ja 1400-luvuilla Novgorodin otettua ”Savolotschien” haltuunsa. He olivat 

sittemmin ryhtyneet Ruotsin alamaisiksi. Tällä tavalla Europaeus selitti, miten oli 

mahdollista, että savolaiset levittäytyivät keskiajan lopulla ja 1500-luvun alussa 

niin laajoille alueille. Asutus ei varsinaisesti ollut levinnyt Mikkelin seudulta itään, 

vaan päinvastoin, ja Savosta oli tämän idästä päin suuntautuvan asutusliikkeen 

ohella suuntauduttu myös itään ja pohjoiseen. Tämä oli aiheuttanut lähteissä kuvat-

tuja riitoja savolaisten, hämäläisten ja karjalaisten välillä.923 Europaeuksen käsityk-

set liittyivät suomalaisen historiantutkimuksen 1800-luvun alkupuolen Bjarmia-in-

nostukseen. Hannes Sihvohan piti Europaeusta jopa Bjarmia-kultin uudelleenvirit-

täjänä.924 Tähän ajattelukollektiiviin Europaeus sovitti näkemyksensä Savon asu-

tushistoriasta. 

Miten Pähkinäsaaren rauha liittyi tähän kuvioon? Europaeus käsitteli rajan kul-

kua vuonna 1858 ilmestyneessä artikkelissaan ja seuraavana vuonna Karjalan 

ajan-tiedoissa. Ensimmäisessä kirjoituksessa hän käsitti tiettyjen rajapaikkojen ol-

leen hänen kotiseudullaan Liperissä. ”Siitin” hän liitti Liperin Ristiin. Tässä kivessä 

oli rajaan liittyviä merkintöjä vielä hänen aikanaan925. ”Samusälän” hän puolestaan 

yhdisti Savonselkään, joka oli myös Liperissä. ”Karjalankosken” hän liitti Kaavin 

Karjalankoskeen. Karjalan ajan-tiedoissa hän puolestaan yhdisti ”Samusälän” 

                                                        
920 Ruutu 1939, 333. 
921 Europaeus 1858, 32–39. 
922 Castrén 1844, 16. 
923 Europaeus 1858, 29–31, 32–39, 46–47; Europaeus 1859, 12–13, 23; Europaeus 1860, 21–26. 
924 Sihvo 2003, 93–97, 155–156. 
925 Vrt. Gallén 1968, 8. 
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Säämingin selkään.926 Käsityksissä ilmenivät varsin vapaasti tehdyt nimivertailut 

ja havaintojen teoriapitoisuus. Ennakko-oletusten mukaisesti Europaeus etsi eten-

kin kotiseutunsa paikkojen perusteella Pähkinäsaaren rauhansopimuksen rajapis-

teitä omalta kotiseudultaan tai Säämingistä, jossa hän tiesi Särkilahti-nimisen raja-

pisteen olevan.927 

Sen sijaan vuonna 1860 ilmestyneessä tutkimuksessa Europaeus toi uusia tul-

kintoja nimistä. Tässä vaiheessa hän oli jo päässyt perehtymään Hildebrandin tut-

kimukseen, jossa oli eri versioita rauhansopimuksen nimistä. ”Samusalan” hän kat-

soi tällä kertaa viitanneen ”Savon saloon”, jolla ei tarkoitettu mitään rajapistettä, 

vaan epämääräisesti jotain vesistöä tai metsää. ”Siitin” suhteen hän oli saanut ”us-

kottavalta henkilöltä” tiedon, jonka mukaan tämä nimi viittaa Varkauden eteläpuo-

lella olevaan vesistöön, Siitinselkään. ”Klomenkosken” hän katsoi viittaavan Pih-

tiputaan Kolimajärveen, joka oli tosin jo historiallisen Hämeen puolella.928 

Europaeuksen tässä yhteydessä esille tuomat näkemykset olivat merkittä-

viä. ”Samusala”-nimen tulkintaa lukuun ottamatta hänen tekemänsä rinnastukset 

tulisivat elämään kauan autonomian ajan historiankirjoituksessa. Huomionarvoi-

nen oli esimerkiksi Kolimajärven tunnistaminen, mikä viittasi kohti Pyhäjokea ja 

tuki näin Europaeuksen käsitystä Pohjanlahdelle ulottuneesta rajasta. Toisin kuin 

Pohjanlahtiteorian epäselvässä ”Petäjoessa”, voitiin Savoon liittyvien rajapaikko-

jen nimeämisessä viitata ongelmitta tunnettuihin ja merkittäviin nimiin. Näin oli 

esimerkiksi Siitin kohdalla. Siitinselkä onkin säilynyt vesistön nimenä meidän päi-

viimme saakka.929 

Toinen merkittävä seikka oli, että Europaeus toi tässä ensimmäistä kertaa esille 

ajatuksen Savoa halkovasta rajasta. Hän totesi, että Kerimäen, Heinäveden, Kuo-

pion, Leppävirran ja Nilsiän alueet jäivät suurimmaksi osaksi Novgorodin puolelle. 

Kerimäen kuulumista Novgorodille hän perusteli luovalla nimivertailulla. Hän kat-

soi nimittäin, että rauhansopimuksen kohta, jossa puhuttiin Novgorodin kalastus- 

ja metsästysoikeuksista tietyillä paikkakunnilla, viittasi osittain myös Savoon ja 

Pohjois-Karjalaan. Tässä yhteydessä mainittu ”Upelax” viittasi hänen mukaansa 

Kerimäen Haapalahteen. Kyseessä on selvästi ennakko-oletusten läpi suodatettu 

nimitulkinta, kuten monissa muissa rauhansopimuksen nimien tulkinnoissa. Euro-

                                                        
926 Europaeus 1858, 47–48; Europaeus 1859, 9–10. 
927 Vrt. Europaeus 1858, 47. 
928 Europaeus 1860, 16–17. 
929 Esimerkiksi Google Maps tunnistaa kyseisen paikan. 
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paeuksen mukaan rajan luonne oli Savossakin asumattomien erämaiden läpi ve-

detty raja, jonka itäpuoliset alueet kuuluivat karjalaisten omistuksiin.930 Näin Poh-

janlahtiteoriaan liittyneet painotukset karjalaisten heimoalueesta ilmenivät myös 

Savon rajahistorian tulkinnassa. 

Savon kannalta Europaeuksen rajapohdintojen kenties merkittävintä antia oli 

käsitys, jonka mukaan Novgorodille luovutetut alueet oli vallattu myöhemmin 

Ruotsille. Hän toi esille näkemyksen, jonka mukaan Kustaa Vaasan asutustoimen-

piteillä oli ollut tarkoituksena vallata Pohjois-Savo sekä Oulujärven tienoot venä-

läisiltä. Hän korosti myös 1500-luvun lähdeaineistoon tukeutuen, että savolaiset 

olivat tunkeneet Kerimäen tienoilla venäläisten alueille.931 

Pohjanlahtiteoriaa käsittelevässä luvussa toin esille, että Pohjois-Suomen his-

toriakuvassa rajan murtamisen tematiikka oli lähinnä Yrjö Koskisen näkemyksen 

myötä vahvassa asemassa. Tuskin kuitenkaan Europaeuksen ja Koskisen näkemyk-

siä voi tässä aivan täsmällisesti samaistaa. Koskinen ja häntä seuraava historiantut-

kimus korostivat, että Ruotsin puolelta tulleet suomalaiset uudisasukkaat olivat 

käytännössä muuttaneet rajan kulun. Europaeuksen mukaan Pähkinäsaaren raja oli 

ylitetty keskiajan lopulla jatkuvasti lähinnä idästä päin. Europaeus ei varsinaisesti 

kertonut, mistä päin nuo karjalaisten päälle tungeksivat 1500-luvun alun savolaiset 

oikeastaan tulivat. Hän näyttää kuitenkin olleen sitä mieltä, että Novgorodin alu-

eelta saapuneet savolaiset asettuivat Savoon, minkä jälkeen he rupesivat Ruotsin 

alamaisina valtaamaan myös venäjänkarjalaisten alueita.932 

Näin Pähkinäsaaren rauhan raja olisi Savossa ylitetty idästä ja lännestä. Joka 

tapauksessa Europaeus piti rajaa häilyvänä, aivan kuten Pohjanlahtiteorian myötä 

nähtiin rajan luonne myös Pohjanmaalla. Mitään pysyvää rajaa se ei käytännössä 

muodostanut. Kyseessä oli suuri muutos verrattuna aikaisempaan Savon rajaa kos-

kevaan käsitykseen, jossa oli korostunut rajan staattinen luonne Savon ja pohjoisen 

Karjalan välillä. Toisaalta Europaeus piti mitä ilmeisimmin selvänä, että raja oli 

ainakin periaatteessa tarkoitettu territoriaalivaltioiden väliseksi rajaksi eikä epä-

määräiseksi rajavyöhykkeeksi. Rajan itäpuoliset alueet oli määritelty karjalaisten 

eräalueina Novgorodille kuuluviksi, ja raja oli hämärästi suomalaisten kumoama 

raja. 

Merkillistä kyllä, Europaeuksen käsitystä Savoa halkovasta rajasta ei sinänsä 

edes noteerattu, vaan samankaltaisia käsityksiä toivat esiin toiset henkilöt 1860-

                                                        
930 Europaeus 1860, 16–19. 
931 Europaeus 1860, 18–20. 
932 Ks. esim. Europaeus 1859, 23. 
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luvulla, minkä myötä rajakäsitystä alettiin soveltaa vakiintuneeseen käsitykseen 

Savon historiasta. Tätä prosessia tarkastelen seuraavaksi. 

2.4.2 Savolaiset rajojen siirtelijöinä – Maakuntaa halkova raja 

vakiintuneiden savolaisten alkuperäkäsitysten valossa 1860- ja 

1870-luvuilla 

Ensimmäisen varsinaisen kokonaiskuvauksen Savon historiasta kirjoitti lehtimie-

henä ja kirjailijana tunnettu Pietari Hannikainen osana Kuvaelmia Suomen maa-

kunnista -sarjaa vuonna 1864. Hannikainen suhtautui myönteisesti suomen kielen 

kehittämiseen ja sen nostamiseen sille kuuluvaan arvoonsa. Hän oli lähtöisin Itä-

Savon Säämingistä, ja Pekka Ahtiainen ja Jukka Tervonen ovat pitäneet hänen aja-

tustapaansa sääminkiläiseen agraariseen yhteisöön sidottuna.933 Kuvauksessaan 

Hannikainen käsitti savolaisen heimon alkuperän karjalaiseksi, kuten normaalisti 

tehtiin. Hän edusti myös vanhaa, 1800-luvun alussa vakiintunutta näkemystä Päh-

kinäsaaren rauhan rajasta Savossa. Hän mainitsi sen käydyn lopulta Täyssinän rau-

hassa 1595. Huomionarvoista kuvauksessa oli kuitenkin Hannikaisen käsitys savo-

laisten suuresta ekspansiovoimasta, johon myös Europaeus oli viitannut. Hannikai-

nen kuvaili, kuinka savolaiset olivat viljelleet maata joka puolella ja varsin kaukana 

omista maistaan. Tässä toimessaan savolaiset olivat ylittäneet rajoja, muun muassa 

rajan itäkarjalaisia vastaan.934 

On selvää, että Hannikainen kuvaili tässä savolaisten perinteistä viljelymuotoa, 

kaskiviljelyä. Ahtiaisen ja Tervosen mukaan peltoviljelyä edistettiin 1800-luvun 

jälkipuolella myös Hannikaisen kotiseuduilla itäisessä Savossa. Kaskitalouden hii-

puessa kaskeamisesta tuli vähitellen osa savolaisten historiallista muistia ja maa-

kunnallista identiteettiä.935 Tällaisesta kehityskulusta oli kyse Hannikaisen maa-

kuntakuvauksessa, jossa ekspansiivinen viljelys nähtiin historiallisten savolaisten 

olennaisena piirteenä ja maakunnan historian perusluonteena. Tällä tulisi olemaan 

merkitystä sille, miten Savon historia nähtiin suhteessa Pähkinäsaaren rauhaan. 

Hannikainen ei puuttunut sen enempää Pähkinäsaaren rauhan kysymyksiin. 

Sen sijaan Pohjois-Savon Nilsiältä lähtöisin ollut kielitieteilijä Torsten Gustaf Ami-

noff936 pohti Savon historiaa ja Pähkinäsaaren rauhan rajaa esitelmässään Savo-

Karjalaisten vuosijuhlassa 1867. Aminoff ei ilmeisesti tiennyt Europaeuksen asiaan 

                                                        
933 Tervonen & Ahtiainen 1998, 258. 
934 Hannikainen 1864a, 1. 
935 Tervonen & Ahtiainen 1998, 333–336. 
936 Hänestä lähemmin ks. Wichmann 1927, 111–112. 
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liittyneistä pohdinnoista. Hän esitti uutena kantana käsityksen, jonka mukaan raja 

ei olisi Savossa noudattanutkaan rajaa Pohjois-Karjalaa vasten, vaan kulki lännem-

pänä. Keskeisenä todisteena hän toi esille sen, että Varkauden eteläpuolella oli 

paikka nimeltä Siitenselkä.937 Tämä oli sinänsä hyvin kuvaavaa Savoon liittyville 

rajapohdinnoille. Rauhansopimuksen nimet yhdistettiin tunnettuihin paikkoihin, 

mikä puolestaan merkitsi sitä, että useat tutkijat löysivät rinnastuksen suhteellisen 

samanaikaisesti. 

Merkityksellisempi oli Aminoffin käsitys rajasta aivan Savon eteläisimmissä 

osissa. Pastori Henrik August Reinholmilta (1819–1883) hän oli saanut lähdetiedon 

vuonna 1365 Wexjön piispalle puoleksi lahjoitetusta ”Sääminginsalosta” 

(oik. ”Saemingasala”). Kyseinen lähde oli tosin tuotu epäsuorasti esille jo Portha-

nin piispainkronikassa.938 Aminoff yhdisti tämän salon Pähkinäsaaren rauhansopi-

muksen ”Samusalaan” ja katsoi nimen muuttuneen alkuperäisestä muodosta. Hän 

piti tätä saarta sinä paikkana, jolle Savonlinnan kaupunki oli rakennettu. Tältä poh-

jalta selittyisi myös, miksi venäläiset olivat valittaneet ruotsalaisten rakentaneen 

Olavinlinnan heidän alueelleen.939 

Tässä ilmeni jälleen muutama tyypillinen kehityskulku. Ensinnäkin Aminoff 

käytti 1400-luvun lopun venäläisten valituksia rajan linnan rakentamisesta todis-

teena siitä, että raja todellakin oli kulkenut Olavinlinnan länsipuolelta ja ”Säämin-

ginsaloa” todisteena ”Samusalan” oikeasta paikasta. Tämä yhdistäminen tapahtui 

lähinnä sillä perusteella, että kyseistä pistettä edeltävä piste rauhansopimuksessa 

sijaitsi Säämingin Särkilahdella. Nämä seikat heijastuivat nimen tulkintaan erään-

laisina ennakko-oletuksina, joiden pohjalta hän tulkitsi nimeä. Havaintojen teo-

riapitoisuuden lisäksi alkoi viimeistään tässä vaiheessa ilmetä myös teorioiden em-

piirinen alimääräytyneisyys Savon rajalinjan osalta. On selvää, että rauhansopi-

muksessa mainitut paikannimet olivat periaatteessa yhteensopivia usean eri teorian 

kanssa samanaikaisesti sanamuotojen suuren epäselvyyden takia. Varsinkin ”Sa-

musala” voitiin yhdistää useisiin eri paikkoihin ja väittää ilman perusteluja, että 

alkuperäinen sanamuoto oli vääristynyt. Tämä korostaa Pähkinäsaaren rauhan ra-

jalinjan tulkinnan erityisongelmia. 

Aminoff ei pohtinut tarkemmin muita nimiä. Karjalankosken hän yhdisti koti-

paikkakunnallaan Nilsiällä tavattavaan Karjalankoskeen. Pohjanlahtiteoriasta hän 

ei nähtävästi edes ollut tietoinen. Merkittävä oli Aminoffin ihannoiva käsitys savo-

laisesta asutushistoriasta. Hän kannatti vanhaa Porthanin käsitystapaa savolaisten 
                                                        
937 Aminoff 1870 (1867), 114. 
938 Porthan 1799, 283–284. 
939 Aminoff 1870 (1867), 114–115. 
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karjalaisista juurista toisin kuin Europaeus. Edellä mainitusta asiakirjasta hän päät-

teli, että Säämingin tienoot olivat asumattomia 1300-luvun puolivälissä. Mikkelin 

tienoilta savolainen asutus oli levinnyt laajalle, esimerkiksi 1400-luvun puolivä-

lissä Juvan ja Säämingin tienoille. Loppukaneettina Aminoff totesi savolaisten 

työskentelemisellä olleen suuren merkityksen Suomen kansalle. Juuri he olivat 

Suomen jylhistä korvista ja erämaista ”perkanneet sivistyneen viljelysmaan”.940 

Kyseessä oli luonnollisesti eräänlainen paikallisnationalistinen historiakuva, jolla 

korostettiin savolaisten muinaisia saavutuksia. Kaskiviljelyn merkitys savolaiselle 

historialliselle identiteetille oli tässäkin ilmeisesti tärkeänä taustavaikuttajana. 

Lisäksi Aminoffin käsityksissä tuli esille ainakin implisiittisellä tasolla, että 

Pähkinäsaaren rajan itäpuoliset alueet Savossa olivat olleet asumattomia. Mahdol-

lista on, että tämä vaikutti Savon rajakäsityksiin jo ennakko-oletuksena, mutta asu-

tushistorian yhdistäminen rajaan ei vaikuttanut niin itsestäänselvältä kuin varhai-

sissa Pohjois-Suomeen liittyvissä käsityksissä. 

Aminoff lähetti vuonna 1870 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historialli-

selle Osakunnalle kirjeen, jonka Yrjö Koskinen luki kokouksessa. Kirjeessään 

Aminoff tarkensi ajatuksiaan rajalinjasta. Hän perusteli Siitin tunnistamista uudella 

Maanmittarikonttorin kartalla, jossa Siitinselkä mainittiin. Mielenkiintoisempi oli 

Aminoffin huomautus siitä, että hänen hahmottelemansa rajalinja oli suorempi ja 

luonnollisempi kuin Europaeuksen varhaisissa kirjoituksissaan hahmottelema 

raja.941 Aminoff ei ilmeisesti ollut tietoinen tämän vuonna 1860 kirjoituksessa esit-

tämistä ajatuksista. Joka tapauksessa tässä ilmeni, että Aminoff halusi sovittaa rajan 

lineaariseen muottiin. Malcolm Andersonin mukaan lineaariset rajat olivat keski-

ajalla harvinaisuus942, joskin tutkimuksessa on tuotu esille, että ne ovat sittenkin 

olleet vanha ilmiö.943 Aminoff näki rajan modernissa merkityksessä ja sovitti oman 

Savoa koskevan rajakäsityksensä tähän muottiin. 

Tässä yhteydessä on aiheellista mainita, että Pähkinäsaaren rauhaa käsittele-

vään historialliseen kirjallisuuteen välittyi sittemmin tieto, jonka mukaan Aminoff 

olisi esittänyt ensimmäisenä Siitin ja Varkauden Siitinselän samaistamisen, ei Eu-

ropeaus. Tällaista näkökantaa edusti vielä Kyösti Julku teoksessaan Suomen itära-

jan synty.944 Aminoff itse tuskin kuitenkaan pimitti mitään 1870-luvulla, vaan kyse 

                                                        
940 Aminoff 1870 (1867), 113–124. 
941 Historiallisen osakunnan pöytäkirja 7.4.1870. Historiallisen osakunnan pöytäkirjat Syysk. 1868 – 
Maalisk. 1871. Historiallinen Arkisto 3 (1871), 172–174. 
942 Anderson 2013, 22–26. 
943 Ks. esim. Sahlins 1989, 4. 
944 Julku 1987a, 115. 
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oli lähinnä siitä, ettei hän tuntenut Europaeuksen vuonna 1860 julkaistua kirjoi-

tusta. 

1860- ja 1870-luvun vaihteessa asiaa käsitteli myös J.R. Aspelin. Korsholman 

linnaa ja lääniä käsittelevässä tutkimuksessaan 1869 hän toi esille 1850-luvulta ole-

van matkakertomuksen avulla, että ”Kolumakoski” tarkoitti koskea, josta Kolima-

järven vesi laskee Keiteleeseen päin. Tämä oli tyypillinen esimerkki myöhäisten 

lähdetietojen käytöstä. Muuten Aspelin ei pohtinut tarkemmin rajaa Savossa. Ilmei-

sesti sen perusteella, että rauhansopimuksessa mainittu Särkilahti oli Savonlinnan 

länsipuolella, hän käsitti rajan kulkeneen Olavinlinnan länsipuolelta.945 

Esimerkiksi Pohjanlahtiteorian hahmotukseen verrattuna rajan hahmotus oli 

neutraalia nationalistisen historiankirjoituksen näkökulmasta. Europaeukselle ja to-

dennäköisesti myös Aspelinille oli selvää, että raja kuvasi myös Savossa eräänä 

sivuseikkana karjalaisten alueiden suurta ulottuvuutta, mikä liittyi Pohjanlahtiteo-

rian varhaiseen hahmotukseen. Kovinkaan tarkoitushakuisia Savoon liittyneet ra-

jatulkinnat tuskin muuten olivat. Ne perustuivat enemmänkin yleisesti tunnettujen 

paikkojen ja rauhansopimuksen nimien samaistamiseen. 

Aminoff ei koskaan käsitellyt sitä, mitä Savoa halkovalle Pähkinäsaaren rau-

han rajalle oli lopulta tapahtunut. Aspelin puolestaan korosti, että Olavinlinnan ra-

kennuttaja Eerik Akselinpoika Tott (k. 1481) oli huomannut, miten suuri vaara koi-

tui siitä, että Haapaveden ja Pihlajaveden väliset salmet olivat venäläisten vallassa, 

ja päätti rakentaa Olavinlinnan.946 Olavinlinnan 400-vuotisjuhlallisuuksien yhtey-

dessä vanhan polven fennomaani August Ahlqvist947 piti isänmaallisen puheen, 

jossa hän korosti tyypilliseen tapaan savolaisten ansioita korven raivaajina. Eerik 

Akselinpoika Tottin hän katsoi rakentaneen Olavinlinnan vihollisen maahan ja oi-

kaisseen tällä toimellaan rajan Savon tienoilla luonnollisemmaksi.948 Aspelin ja 

Ahlqvist korostivat siis ruotsalaisten roolia rajan siirtämisessä Etelä-Savossa. 

Yrjö Koskisella oli toisenlaisia kaavailuja Savon historiasta. Hän kirjoitti Ola-

vinlinnan 400-vuotisjuhlan kunniaksi Savon historian yleisesityksen, jota on pi-

detty yhtenä hänen runollisimmista teoksistaan.949 Tässä Savon historian syntee-

sissä esiintyi varsinaisesti ensimmäistä kertaa ajatus, jonka mukaan lännestä tulleet 

savolaiset olivat siirtäneet Savoa halkovan Pähkinäsaaren rauhan rajan ”itse teossa” 

                                                        
945 Aspelin 1869, 17–18. 
946 Aspelin 1875, 8. 
947 Ks. Riikonen 2000, elektr. 
948 Puhe on julkaistu kokonaisuudessaan Uudessa Suomettaressa 18.2.1876. Ahlqvist 1876 (1875). 
949 Koskimies 1974, 198. 
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paljon idemmäksi. Koskinen kuvaili, kuinka Ruotsin karjalaiset Suur-Savosta tun-

kivat eteenpäin ja Venäjän karjalaisten täytyi väistyä. Itäistä Savoa Koskinen piti 

ajan yleisen käsityksen mukaan asumattomana, mikä myös selittäisi rajan kulun 

alueella. Ilmeisesti hän piti tätä aluetta myös laatokankarjalaisten omaisuutena, mi-

hin suuntaan jo Europaeus oli viitannut.950 Myös myöhemmässä, maanomistusseik-

koja käsitelleessä kirjoituksessaan vuonna 1881 Koskinen katsoi, etteivät Savon 

asukkaat voineet tyytyä siihen ahtaaseen alaan, johon he olivat rauhanteon myötä 

joutuneet. He alkoivat Ruotsin hallitusmiesten avulla tunkeutua pohjoiseen ”pitkin 

sitä vesijaksoa, jonka itse luonto näytti heille määränneen”.951 

Tilanteessa on nähtävissä hämmästyttäviä paralleeleja siihen, miten Pähkinä-

saaren rauha nähtiin Pohjois-Suomessa. Kyseisen alueen historiakuvaanhan oli 

juuri Koskinen tuonut keskeisenä elementtinä käsityksen, jonka mukaan suomalai-

set uudisasukkaat olivat tulleet rajan länsi- tai eteläpuolelta ja käytännössä siirtä-

neet rajan kulun itäisemmäksi. Samalla tavalla juuri Koskinen toi vastaavanlaisen 

elementin eteläisen Savon keskiajan historian hahmotukseen, joskin tästä oli ollut 

jonkinlaisia viitteitä jo Europaeuksen näkemyksissä. Tässäkin oli kyse kansakun-

nan ja sen suurten saavutusten rakentamisesta historian avulla. 

Olennainen asia oli Koskisen käsitys Suomen kansasta historiallisena tekijänä 

vastakohtana Ruotsin valtiolle. Hän korosti suomalaisia aloitteita.952 Juuri tällai-

sista seikoista oli tässäkin kyse. Koskisen käsitys ei perustunut näkemykseen savo-

laisista idästä päin tulevina uudisasukkaina, vaan Suomen kansaan suoraan liitty-

vänä väestönä, joka oli murtanut omalla asutustoiminnallaan Pähkinäsaaren rauhan 

rajan itäisessä Savossa. Mielenkiintoista onkin, että vaikka tämä näkemys oli ollut 

esillä implisiittisellä tasolla vanhemmissa kirjoituksissa, oli Koskisen merkitys 

asian lopullisessa muotoilemisessa ratkaiseva. Käsitys suomalaisista Pähkinäsaa-

ren rajan siirtäjinä näyttääkin olevan vahvasti sidottu juuri hänen omaleimaiseen 

näkemykseensä 1860-luvun lopun ja 1870-luvun suomalaisessa keskustelussa. 

Koskisen kirjoituksen jälkeen seuraavassa, Savon historiaa yleisellä tasolla kä-

sitelleessä suomalaisessa kirjoituksessa tuotiin esille hyvin samanlaisia äänenpai-

noja savolaisista rajojen siirtelijöinä. Itäsuomalaisia tutkimusteemoja käsitellyt Jo-

han Magnus Salenius tarkasteli tutkimuksessaan Harjoitelmia Savon historiassa 

1879 Savon historiaa. Hän totesi, kuinka Savon pohjoisosana oli Pähkinäsaaren 

rauhan jälkeen vain kapea maakaistale, mutta ”Savonlinnan kalastajat ja Savosta 

                                                        
950 Koskinen 1875, 6–8. 
951 Koskinen 1881a, 18. 
952 Engman 2000, 33–35. 
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lähteneitten uutis-asukkaitten kirveet ja kuokat levittivät sitte savolaisten alaa län-

teen sekä itään että koilliseen päin”. Itäraja laitettiinkin kulkemaan itäisempää sun-

taa.953 

Saiko Salenius vaikutteita Koskiselta? Asian hahmottamisessa on ilmeinen 

post hoc, ergo propter hoc -virheargumentin vaara. Vaikka Yrjö Koskinen oli luo-

nut pirkkalaisteoriansa ja Pohjanlahtiteorian yhdistämisellä käsityksen länsisuoma-

laisista rajan siirtäjinä pohjoisessa, oli tilanne kuitenkin jokseenkin erilainen Savon 

historian osalta. Näkemyksiä savolaisen asutuksen laajenemista itään päin oli tuotu 

jo aiemmin esille esimerkiksi Hannikaisen ja Aminoffin kirjoituksissa. Koskinen 

pikemminkin kiteytti sen, mikä esimerkiksi Aminoffin kirjoituksessa oli ollut im-

plisiittisellä tasolla esillä. Vastaavalla tavalla on voinut tehdä myös Salenius. Silti 

Koskisen tapa käsittää asia tuli vallitsevaksi myöhemmissä Savon historian esityk-

sissä, kuten tulemme myöhemmin näkemään. 

Huomionarvoista oli se, että jopa Ruotsissa yhdyttiin näkemykseen savolai-

sista Pähkinäsaaren rajan siirtäjinä samoihin aikoihin kuin Koskinen kirjoitti Savoa 

koskevan kuvauksensa. Itse asiassa O.S. Rydbergin uuteen näkemykseen, jonka 

mukaan ruotsalaiset olivat väärentäneet Pähkinäsaaren rauhansopimuksen, kuului 

olennaisena osana juuri se, että Savossa oli siirrytty rajan yli. En analysoi tässä 

yhteydessä tarkemmin sitä, miten Rydberg päätteli eri rauhansopimusversioiden 

keskinäisen yhteyden sisäisen ja ulkoisen lähdekritiikin avulla. Muutamia yleisiä 

huomioita voi kuitenkin tehdä. 

Rydberg toi esille epäloogisuuksia, jotka liittyivät näkemykseen, jonka mukaan 

olisi solmittu myöhempi, Ruotsille edullisempi rauha. Jos tällainen olisi solmittu, 

eivät ruotsalaiset olisi yrittäneet pyristellä pois Pähkinäsaaren rauhaan vetoami-

sesta myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun rauhansopimuksissa. Lisäksi Rydberg 

toi esille, että väärennettyjen sopimusversioiden teksteissä oli paljon sisäisiä risti-

riitaisuuksia. Hänen mukaansa Moskovan suuriruhtinaskunnan ryhdyttyä vetoa-

maan Pähkinäsaaren rauhansopimukseen 1400-luvun lopulla alettiin Ruotsissa 

tehdä väärennettyä sopimusta, jossa otettiin huomioon Pähkinäsaaren rauhan jäl-

keen tehdyt aluevaltaukset Ruotsin hyväksi.954 

Rydberg totesi väärennetyn sopimustekstin eroavan aidosta tekstistä rajalinjan 

osalta erityisesti Savossa. Hän oli nimittäin saanut E.G. Palménilta käännetyn ver-

sion Aminoffin tutkimuksesta, jonka perusteella hän käsitteli rajalinjaa Savossa. 

Keskeisenä taustaoletuksena Rydbergillä oli se, että savolaiset olivat mennet rajan 

                                                        
953 Salenius 1879, 4–5. 
954 Rydberg 1877, 478–482, 485–488, 490–498. 
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yli myöhäiskeskiajalla. Rajan itäpuoliset alueet olivat tuolloin joutuneet Ruotsin 

haltuun. Rydbergin mukaan Savon alueella oli vain harvoja rajamerkkejä, koska 

alueen sisäosat olivat lähinnä autiota maata tuolloin. Epäselvät rajat oli ylitetty 

usein puolivahingossa.955 Suomalaisessa tutkimuksessa yleinen oletus Savon itä-

osien autioudesta välittyi näin Rydbergillekin. Käsitystä siitä, että raja olisi Savossa 

ollut jonkinlaisen heimorajan ilmentymä, ei hänellä ollut. 

Edellä on käynyt ilmi, miten Rydberg piti tiukasti kiinni siitä, ettei Pohjois-

Suomea ollut luovutettu Novgorodille. Kuvaavaa oli, että Rydberg piti aidon ja 

väärennetyn kirjeen eroa alueellisesti varsin pienenä Ruotsin hyväksi.956 Näin hä-

nen ei ollut kovinkaan vaikeaa myöntää sitä, että Ruotsin alue oli ollut Savon suun-

nalla pienempi. Savon historia ei tältä osin aiheuttanut niin suuria debatteja kuin 

Pohjois-Suomen asema suhteessa Pähkinäsaaren rauhaan. Tieteensosiologisessa 

mielessä kyse oli siitä, että kiistan panokset olivat pienemmät. Savon historian kan-

nalta mielenkiintoinen oli myös Yrjö Koskisen painotuksia muistuttanut näkemys 

savolaisista rajojen siirtelijöinä. Tuskin voi väittää, että Koskinen olisi jotenkin vai-

kuttanut Rydbergiin. Näkemys savolaisen asutuksen siirtymisestä itään Pähkinä-

saaren rajan yli oli implisiittisellä tasolla jo vanhemmissa kirjoituksissa, ja Rydberg 

teki aiheesta oman johtopäätöksensä. 

Koskisen rooli savolaisia valloittajina korostavan näkemyksen synnyssä oli 

häilyvä. Häntä tuskin voi pitää yksiselitteisesti sen alullepanijana. Pikemminkin voi 

asian käsittää niin, että Koskisen, Rydbergin ja Saleniuksen kaltaiset historioitsijat 

kuuluivat eräänlaiseen ajattelukollektiiviin, joka painotti savolaisten leviämistä 

itään päin. Tällaisen käsityksen yhteydet nationalistisen historiankirjoituksen tar-

peisiin olivat kuitenkin selvät Suomessa. Se täydensi suomalaisessa keskustelussa 

Yrjö Koskisen luomaa Pohjanlahden rannikon ja Pohjois-Suomen valloitusta ko-

rostanutta näkemystä. Tällaiset näkemykset tähdensivät suomalaisten keskiaikaisia 

saavutuksia. Yhteistä näkemyksille oli, että niissä pidettiin rajan luonnetta Savossa 

käytännössä merkityksettömäksi jääneenä rajana, joka ei ollut voimassa kauan. 

Asiassa ilmeni yleisellä tasolla jälleen asutushistoriallisten näkemysten ja Pähkinä-

saaren rauhaan liittyvien käsitysten vuorovaikutus. Käsitys lännempänä kulke-

neesta rajasta loi kuvaa siitä, että osa itäisestä Savosta oli jäänyt Novgorodin yh-

teyteen. Tämän asumattoman tienoon olivat savolaiset vallanneet rauhan jälkeen. 

                                                        
955 Rydberg 1877, 462–463, 502–504. 
956 Rydberg 1877, 463. 
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Näin autonomian ajan monia Savoon liittyviä keskeisiä Pähkinäsaari-kysy-

mykseen liittyviä tyyppipiirteitä oli muodosteltu 1800-luvun keskivaiheilla. Kes-

kustelu rajalinjan kulusta ja luonteesta Savossa jatkui kuitenkin autonomian ajan 

lopulla. 

2.4.3 ”Sääminginsalon” mysteeri ja muita Savoon liittyviä 

Pähkinäsaari-kysymyksen ongelmia ja piirteitä autonomian 

ajan lopulla 

1880-luvulle tultaessa Pähkinäsaaren rajalinjan kulusta Savossa oli päästy selvyy-

teen ainakin muutamasta merkittävästä rajapisteestä. Varkauden Siitinselän ja rau-

hansopimuksen rajakohdan samaistamisesta ei ollut enää 1800-luvun tutkimuk-

sessa minkäänlaista epäselvyyttä, eikä siitä kiistelty ollenkaan. Itse asiassa tämä 

käsitys on säilynyt meidän päiviimme asti. Autonomian ajan tutkimuksessa samaa 

voisi sanoa myös rauhansopimuksen ”Kolemakoskesta”. Sen katsottiin viittaavan 

Pihtiputaan suureen Kolimajärveen, joka ei tosin sijainnut Savossa, vaan Pohjois-

Hämeessä eli nykyisessä Keski-Suomessa. Hannes Gebhard toi uutena asiana esille 

sen, että eräässä matkakertomuksessa vuodelta 1850 oli mainittu Kolimajärven ja 

Keiteleen välillä sijainnut Kolimakoski.957 Tosiasiassahan Aspelin oli tuonut saman 

asian ilmi jo 1869. 

Sen sijaan mielenkiintoisen esimerkin siitä, kuinka ennakko-oletusten leimaa-

maa rajapisteiden etsintä saattoi olla, tarjoaa autonomian ajan lopulta Pähkinäsaa-

ren rauhansopimuksessa mainitun ”Karjalankosken” etsintä. Aiemminhan se oli 

yhdistetty Nilsiän Karjalankoskeen. Vuonna 1881 ilmestyneessä tutkimuksessa 

maanomistusseikoista Yrjö Koskiselle ei enää kelvannut tämä tulkinta. Hän totesi, 

kuinka Siitinselästä Pyhäjoen latvoille kulki ”melkein yhtämittainen jakso soiku-

laisia vesiä, jotka olivat luonnollisena rajan johteena”.958 Tässä oli kyse varsin mie-

lenkiintoisesta Friedrich Ratzelin luonnollisia rajoja koskevien teorioiden959 enna-

koinnista sekä rajojen näkemisestä moderneina lineaarisina rajoina. Olennaista oli 

kuitenkin havaintojen teoriapitoisuus. Koska oli todettu, että Varkaudesta Pyhäjo-

elle johti suora linja, niin Karjalankoski ei voinut tarkoittaa tästä linjasta sivussa 

olevaa Nilsiän Karjalankoskea. 

Koskisen ajatusta tarkensi E.G. Palmén teoksessaan Sten Stures Strid med 

konung Hans, joka ilmestyi hieman myöhemmin. Palmén katsoi olevan a priori 
                                                        
957 Gebhard 1889, 19. 
958 Koskinen 1881a, 17. 
959 Näistä vrt. esim. Krocová & Řezník 2010, 7–8. 
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selvää, että rajalinjojen on täytynyt seurata luonnollisia piirteitä, kuten vesistöjä. 

Tämän periaatteen mukaisesti oli Palménille a priori selvää, ettei sopimuksen Kar-

jalankoski voinut sijaita Nilsiällä, joka oli liian kaukana Varkaudesta Pohjanlah-

delle sijaitsevasta vesitiestä. Hän teoretisoikin, että Karjalankoskella olisi tarkoi-

tettu alun perin jotain muuta koskea tämän reitin varrella.960 Tässä huomataan ha-

vaintojen teoriapitoisuuden lisäksi, miten samaa nimeä voitiin pyöritellä usean teo-

rian näkökulmasta ja se oli periaatteessa yhteensopiva kaikkien näiden teorioiden 

kanssa. Aminoffkin oli vedonnut rajan suoruuteen omissa hahmotuksissaan ja kat-

sonut Nilsiän Karjalankoskea rajapaikaksi. 

Palménin ja Koskisen ajatuksiin yhtyi Karjalankosken osalta Hannes Gebhard, 

joka katsoi, että paikkaa tulisi etsiä Keiteleen ja Siitinselän väliltä eikä suinkaan 

Nilsiältä.961 Samana vuonna Kustavi Grotenfelt kertoi Historiallisen seuran ko-

kouksessa kuulleensa ”kansan suusta” perimätiedon, jonka mukaan Pohjois-Savon 

Osmajärvessä sijaitsevassa kalliossa olisi muinoin tavattu rajamerkkejä, joita oli 

Ruotsin käskystä hävitetty. Tämän Grotenfelt yhdisti ilman muuta siihen, että 

vanha valtaraja eli Pähkinäsaaren raja olisi Savossa kulkenut luoteeseen.962 Gro-

tenfeltin käsityksissä ilmeni voimakkaasti jo aiemmista yhteyksistä tuttu epämää-

räisen perimätiedon lähes kritiikitön käyttö johtopäätösten tueksi. 

Myöhemmin vuonna 1905 J.W. Ruuth toi lisätodisteita, joiden mukaan raja 

olisi pohjoisessa Savossa kulkenut paljon Nilsiää lännempänä. Tyypilliseen ta-

paansa Ruuth toi esille suuren määrän lähinnä 1500- ja 1600-luvulta peräisin olleita 

lähteitä ja katsoi muun muassa erään 1600-luvun lopulta olevan riitajutun ja 1500-

luvun verokirjojen perusteella, että Virmasvettä ja Karttulan Rasvankia pidettiin 

rajana vanhan ja uuden asutuksen välillä Savossa. Hän löysi myös 1500-luvulta 

peräisin olleita lähteitä, joissa sanottiin Rasvangin olleen Venäjän rajalla. Ne hän 

yhdisti nimenomaan Pähkinäsaaren rauhaan. Tällä kertaa Ruuth pohti tarkemmin 

lähteiden luotettavuutta ja katsoi tilikirjojen tietojen pohjautuneen vanhoihin kes-

kiaikaisiin oloihin.963 Kyseessä oli ennakko-oletusten määräämä tulkinta, jonka 

pohjana oli vakiintunut käsitys rajan kulusta Varkaudesta suorana viivana kohti Py-

häjokea ja että viittaukset Venäjän rajaan todellakin viittasivat Pähkinäsaaren rau-

han rajaan. 

                                                        
960 Palmén 1883, 57–58. 
961 Gebhard 1889, 19–20. 
962 Kokous 26 p. tammik. 1889. Suomen Historiallisen Seuran pöytäkirjat 20 p:stä Jouluk. 1888 – 9 
p:ään Marrask. 1890. Historiallinen Arkisto XI (1891), 372. 
963 Lisätietoja Pähkinäsaaren rauhassa päätetyn rajan suunnasta. Suomen Historiallisen Seuran pöytä-
kirjat 29 p:stä marrask. 1904 – 9 p:ään marrask. 1907. Historiallinen Arkisto XX:2 (1906–1908), 14–18. 
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Huomionarvoista näissä kehityskuluissa oli, että Pähkinäsaaren rajan hahmo-

tuksia Savossa tarkasteltiin puhtaasti Pohjanlahtiteorian näkökulmasta. Rajan 

kulku Pohjois-Savossa saikin näiltä osin toimia kyseisen teorian eräänlaisena tuki-

jalkana. Kyseessä oli tietynlainen noidankehä, jossa haettiin ennakko-oletusten oh-

jaamina todisteita rajalinjan lännemmästä kulusta Pohjois-Savossa. Nämä todisteet 

tukivat sitten teoriaa, jonka mukaan raja kulki kohti Pohjanlahtea. Kuten edellä on 

tuotu esille, oli tämän teorian todistaminen tärkeää ajan suomalaisille historiantut-

kijoille. Pohjoisen Savon rajaa tulkittiinkin suomalaiseen Pohjanlahtiteoriaan liit-

tyvän ajattelukollektiivin ja -tyylin näkökulmasta. Aktiivisena elementtinä oli nä-

kemys rajan suorasta kulusta kohti luodetta ja passiivisena elementtinä lopullinen 

tulkinta Karjalankosken sijainnista. Vastaavanlainen kehityskulku ei ollut ilmennyt 

Aminoffilla, joka ei ollut tietoinen Pohjanlahtiteoriasta. 

Vahvasti ennakko-oletusten ohjaamaa oli myös rauhansopimuksessa maini-

tun ”Samusalan” etsintä. Aminoff oli yhdistänyt tämän eräässä 1300-luvun puoli-

välin lähteessä mainittuun ”Sääminginsaloon” nimiyhtäläisyyden perusteella ja 

nähnyt tämän vielä 1300-luvun puolivälissä asumattomaksi luodoksi, jolle Savon-

linnan kaupunki rakennettiin myöhemmin.964 Savo-aiheisessa väitöskirjassaan 

Hannes Gebhard käsitteli asiaa lähemmin. Hän viittasi vuonna 1886 tehtyihin Mik-

kelin Tuukkalan kalmistolöytöihin965 todisteena siitä, että Savon asutus oli aiemmin 

luultua vanhempaa, jopa ”11. sataluvulta” peräisin. Käyttämänsä tilikirja-aineiston 

perusteella hän puolestaan totesi, että Rantasalmen tienoot Itä-Savossa olivat yhtä 

tiheästi asuttuja kuin läntinen Savo.966 

Tällaiset tekijät saivat Gebhardin tarkastelemaan Aminoffin esille tuomaa Sää-

minginsaloa koskevaa lähdettä varsin erilaisesta näkökulmasta. Aminoff oli pitänyt 

lähdettä todisteena siitä, että siinä kuvailtu alue oli asumaton. Gebhard puolestaan 

piti samaista lähdettä todisteena siitä, että alue oli asuttu, sillä muuten kyseisestä 

salosta tuskin olisi lahjoitettu puolta pois. Lisäksi hän painotti, että toista puolta 

tuskin olisi luovutettu Viipurin linnan päällikölle, jollei siinä olisi ollut verotettavaa 

asutusta. Tällaisten oletusten perusteella Gebhard päätyi pitämään Pähkinäsaaren 

rauhan rajapaikkana mannermaata, joka sijaitsi Olavinlinnan länsipuolella.967 

Tässä siis on kyse ensinnäkin taustaoletuksesta, jonka mukaan rauhansopimuk-

sen ”Samusala” nimivariantteineen olisi yhdistettävä jonkin hämärästi määritellyn 

                                                        
964 Aminoff 1870 (1867), 114–115. 
965 Kalmistolöytö tehtiin 1886 reservikasarmin harjoituskenttää tasoitettaessa. Löydön taustoista ks. 
Lehtosalo-Hilander 1988, 193. 
966 Gebhard 1889, 14–15. 
967 Gebhard 1889, 15–16. 
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nimenmuutoksen perusteella 1300-luvun puolivälissä mainittuun ”Sääminginsa-

loon”. Tämän lisäksi ”Sääminginsalon” sijaintia tulkittiin vahvojen ennakko-ole-

tusten mukaisesti. Nämä oletukset liittyivät Savon asutushistoriaan sekä käsityksiin 

siitä, minkälaisia maita olisi annettu korkeille herroille. Näiden oletusten perus-

teella Gebhard muodosti tulkinnan rajapaikan asemasta. 

”Sääminginsalon” ongelmaa pohdittiin myös toisesta näkökulmasta autono-

mian ajan lopulla. Kustavi Grotenfelt järjesteli 1890-luvun alussa Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seuran karttoja ja löysi muutamista 1600-luvun kartoista, muun muassa 

Bureuksen vuonna 1626 valmistuneesta kartasta, ”Sääminginsaloa” muistuttavia 

nimiä Savonlinnan itäpuolella Kerimäen kohdalla. Tästä Grotenfelt päätteli, että 

kyseessä oli Pähkinäsaaren rauhassa mainittu rajapaikka. Hän totesikin, että ruot-

salaiset olivat sittenkin rakentaneet Olavinlinnan Ruotsin puolelle rajaa.968 Vastaa-

vanlaisen mahdollisuuden oli tuonut esille jo O.S. Rydberg Pähkinäsaaren rauhaa 

käsitelleessä erityistutkimuksessaan.969 

Samankaltaisia ajatuksia esitti savolaislähtöinen filosofian kandidaatti Antero 

Pelkonen (1864–1930)970 vuonna 1902 ilmestyneessä, mutta jo 1895 valmistu-

neessa971 teoksessa Entis-ajan muistoja Rantasalmen kihlakunnasta. Hän yhdisti 

rauhansopimuksen ”Samusalon” totuttuun tapaan 1300-luvulla mainittuun ”Sää-

minginsaloon”. Hän toi esille salo-sanan tarkoittaneen oman ajan Savon murteessa 

sekä suurehkoa saarta, jossa oli vain metsämaata ja niittyä, että samankaltaista man-

nermaata. 1500-ja 1600-lukujen lähdeaineiston avulla Pelkonen todisteli, että sää-

minkiläisillä oli ollut runsaasti omistuksia suurella saarella, jossa Kerimäen kirkko 

sijaitsi. Hänen mukaansa kyseisen saaren länsiosat olivat 1500-luvulla siellä olleen 

asutuksen perusteella jo varhain tiheästi asuttuja. Samankaltaisin argumentein kuin 

Gebhard Pelkonen katsoi, että saarta olisi tuskin lahjoitettu, mikäli siellä ei olisi 

ollut asutusta. Hän piti mahdollisena, että saaren länsipuolinen mannermaa muo-

dosti toisen puolen ”Sääminginsaloa”. Tässäkin näyttävät olleen taustalla asutuk-

seen ja sääminkiläisten omistuksiin liittyvät ennakko-oletukset, jotka saivat Pelko-

sen näkemään ”Sääminginsalon” ilmeisesti asuttuna seutuna Kerimäen saarennon 

länsiosissa.972 

                                                        
968 Grotenfelt 1895, 67–68. 
969 Rydberg 1877, 462. 
970 Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1869–1885, 236. 
971 Pelkonen 1902, I. 
972 Pelkonen 1902, 15–16. 
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Pelkonen totesi tulleensa jälkeenpäin tietoiseksi Grotenfeltin karttalöydöstä, 

jonka mukaan ”Sääminginsalo” olisi ollut Kerimäen saarennossa. 1600-luvun puo-

livälin verollepanokirjasta ja Kerimäen pitäjänkartasta Pelkonen löysikin ”Sem-

mingin salon” Hanhilahden kylästä Kerimäen saarennon pohjoisosista. Hän katsoi 

tämän paikan jakaneen Särkilahdesta vedetyn viivan mukaisesti saaren kahteen 

yhtä suureen osaan. Tällä tavalla Olavinlinna oli rakennettu Grotenfeltin näkemyk-

sen mukaisesti sittenkin Ruotsin puolelle rajaa.973 Pelkonen jätti kuitenkin epäsel-

väksi, mitä ”Sääminginsalolla” lopulta tarkoitettiin: suurta saarta vai saaren poh-

joisosassa ollutta rajapaikkaa. Hänen johtopäätöksensä olivat liian epäselviä, jotta 

hänen näkemyksiään voitaisiin analysoida tämän tarkemmin. 

Tieteensosiologisella tasolla ”Sääminginsalon” arvoitus oli mielenkiintoinen 

esimerkki Pohjanlahtiteoriaan liittyvän ajattelukollektivin muodostumisesta, sisäi-

sestä variaatiosta ja sen esoteerisen piirin työskentelystä. Oletus ”Sääminginsalon” 

ja rauhansopimuksessa mainitun paikan samaistamisesta siirtyi aktiivisena ele-

menttinä Gebhardille ja edelleen Grotenfeltille ja Pelkoselle, jotka määrittelivät 

omista näkökulmistaan asiaa tarkemmin. Gebhardia ja Pelkosta yhdisti puolestaan 

oletus paikan merkittävyydestä, mikä vaikutti myös tulkintaan aktiivisena element-

tinä. Asutushistorian ja rajakäsitysten vuorovaikutus tuli tässä hyvin esille. Oletuk-

set itäisen Savon asutuksesta vaikuttivat hahmotuksiin rajan sijainnista. Lopulliset 

tulokset kuitenkin vaihtelivat. 

Jo Europaeus oli tuonut esille, että rajan itäpuoliset alueet olivat Savon tienoilla 

kuuluneet karjalaisten eräalueisiin. Koskinen toi maanomistusseikkoja käsittele-

vässä tutkimuksessaan ilmi myös tällaisia näkökohtia. Hänen mukaansa Pähkinä-

saaren rauhassa Ruotsille luovutettujen karjalaisten kihlakuntien, muun muassa Sa-

von, vanhoja erämaaoikeuksia ei juuri otettu huomioon rauhassa.974 Vastaavanlaisia 

näkökohtia toi esille myös heimorajoja pohtinut K.J. Jalkanen väitöskirjassaan. Hä-

nen mukaansa savolaisten etuja ei käytännössä ollut otettu huomioon rauhanteossa, 

minkä vuoksi he olivat laajentaneet alueitaan muiden heimojen kustannuksella.975 

Näin voitiin Pähkinäsaaren rauhan luonne nähdä Savon osalta negatiivisessa mer-

kityksessä savolaisten ja heidän erämaidensa muinaisena erottajana. Tässä oli taus-

taoletuksena esimerkiksi karjalaisheimon muinainen yhteisomistus. 

Myös Pelkonen toi esille tutkimuksessaan, että rajan itäpuoliset alueet Itä- ja 

Pohjois-Savossa tulivat rauhan myötä kuuluneeksi venäjänkarjalaisten nautinto-

                                                        
973 Pelkonen 1902, 16–17. 
974 Koskinen 1881a, 17–19. 
975 Jalkanen 1892, 2–3. 
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alaan. Hän katsoi muun muassa paikannimistön perusteella, että venäjänkarjalai-

silla oli ollut omistuksia Pohjois-Savossa.976 Hannes Gebhardin tutkimuksessa oli 

puolestaan toinen varsin merkittävä Pähkinäsaaren rauhan rajalinjaan liittyvä nä-

kökohta, joka koski nimenomaan rajan luonnetta eteläisessä Savossa. Hän käytti 

ensimmäistä kertaa Savon väestön alkuperän selvittämisessä 1500-luvulta peräisin 

olevan kameraalisen materiaalin nimistöä. Tämä liittyi luonnollisesti E.G. 

Palménin aloittamaan kameraalihistorialliseen tutkimussuuntaukseen 1800-luvun 

lopulla.977 Gebhard vertaili savolaista nimistöä karjalaiseen nimistöön ja totesi, että 

läntisen Savon asukkaat olivat lähtöisin Länsi-Karjalasta, kun taas Itä-Savoon oli 

tullut asukkaita olennaisesti myös Laatokan rannoilta, siis itäisemmästä Karjalasta, 

josta johti kulkureitti itäiseen Savoon.978 

Gebhardin tulkinnan myötä voitiin Pähkinäsaaren rauhan raja myös Etelä-Sa-

vossa käsittää jonkinlaiseksi vanhaksi heimorajaksi, joskaan tällä kertaa kyseessä 

ei ollut suinkaan raja itä- ja länsisuomalaisuuden välillä, vaan lähinnä länsi- ja itä-

karjalaisten välillä. Merkittävää tässä oli se, että nämä erot voitiin sitoa myös väes-

tön alkuperään. Gebhard ei kuitenkaan tehnyt tästä varsinaisesti mitään johtopää-

töksiä esimerkiksi sen suhteen, että Pähkinäsaaren rauhan luonteena olisi Savon 

eteläosissa ollut länsi- ja itäkarjalaisten välinen jako. Kuitenkin hänen tutkimuk-

sensa myötä oli selvää, ettei rajaa ollut vedetty täysin tyhjien erämaiden läpi, toisin 

kuin muussa tutkimuksessa oli korostettu. Tämäkin kehityskulku korosti Savoon 

liittyvien Pähkinäsaari-käsitysten ajattelukollektiivin kehitystä osana laajempaa 

Pohjanlahtiteorian hahmotusta autonomian ajan lopulla. 

Huomionarvoista erityisesti Sääminginsalo-tulkintojen kohdalla oli se, että 

suomalaisilla historiantutkijoilla oli tulkinnoissaan paljon pelivaraa. Grotenfelt ja 

Pelkonen toivat poikkeuksellisesti esille, että venäläisten valitukset Olavinlinnan 

rakentamisesta heidän alueelleen olivat virheellisiä. Edellä ilmeni, että suomalaiset 

historiantutkijat pitivät tiukasti kiinni siitä, että Pohjanlahtiteoriaan liittyvä ”Peta-

joki” olisi Pyhäjoki. He luottivat muun muassa myöhäiskeskiaikaisten karjalaisten 

todisteluihin asiasta. Sääminginsaloon liittyvä keskustelu oli luonteeltaan jokseen-

kin vapaampaa ja rauhallisempaa verrattuna Pohjanlahtiteoriaan liittyneisiin kiis-

toihin autonomian ajan lopulla. Tieteensosiologisessa mielessä kyse oli siitä, että 

Savoon liittyvän kiistan panokset olivat pienempiä, mikäli Sääminginsalo-pohdin-

tojen kohdalla voi edes varsinaisesta kiistasta puhua. Pohjanlahtiteoriaan liittyvässä 

                                                        
976 Pelkonen 1901, 143–144. 
977 Nimistötutkimuksesta ja kameraalisen materiaalin tutkimisesta vrt. Tommila 1989, 141–142; Alanen 
2005, 41–42. 
978 Gebhard 1889, 9–14. 
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debatissa oli sitä vastoin kyse suuremmista panoksista kansallisen historiakuvan 

kannalta. 

Savossa tällaisista panoksista ei varsinaisesti ollut kyse. Ei ollut olemassa mi-

tään kansainvälistä kiistakysymystä Savoa halkovan rajan oikeutuksesta, vaan 

Ruotsissakin kannatettiin kyseistä näkemystä rajasta. Suomalaiset historiantutkijat 

pitivät kuitenkin 1880-luvulta lähtien tiukasti kiinni osittain Pohjanlahtiteoriaan 

liittyvästä käsityksestä, jonka mukaan raja olisi halkonut Pohjois-Savon. Säämin-

ginsaloon liittyvät tutkimukset eivät kuitenkaan varsinaisesti uhanneet laajempaa 

näkemystä Savon keskiajan ja 1500-luvun historiasta. 

Tässä alaluvussa käsiteltyjen historiantutkijoiden näkemysten valossa ei ollut 

enää juuri epäselvyyttä, mikä tämä laajempi näkemys oli. E.G. Palmén toi tutki-

muksessaan esille, että savolaiset laajensivat ”kirveen ja auran” avulla asutusta ja 

itärajaa keskiajalla Novgorodin kustannuksella itään päin ja laaja alue, joka kuului 

Sääminkiin, Kerimäkeen, Rantasalmeen ja Heinäveteen, tuli kuulumaan tämän rau-

hallisen valloituksen kautta Ruotsille.979 Hannes Gebhard toi puolestaan esille väi-

töskirjassaan hyvin ihannoivaa käsitystä savolaisen asutuksen laajenemisesta. 

Tässä kuvassa tärkeässä asemassa oli Pähkinäsaaren rauhan raja. Hän kuvaili dra-

maattisin sanankääntein, kuinka savolaiset olivat saaneet idän suunnalla suuria ai-

kaan, vaikka heillä oli vastassaan ”itse valtakunnan raja”. Myös ruotsalaisten toi-

menpiteillä oli tosin ollut osansa aluelaajennuksissa.980 

Antero Pelkonen puolestaan totesi, että Keski-Savon itäosien olisi pitänyt olla 

venäjänkarjalaisten nautintoalaa ja omaisuutta. Savolaiset eivät kuitenkaan välittä-

neet tästä, vaan ”kalastivat ja kaskesivat avaroilla salon vesillä ja korvilla niin kuin 

omillaan, huolimatta siitä kuuluiko alue Venäjään vai Ruotsiin”. Tätä selitti Pelko-

sen mukaan savolaisten ominaisuus pitää viljelemättömiä seutuja yhteisenä omai-

suutenaan.981 Vanhat näkemykset kaskiviljelyn merkityksestä Savon historiassa ja 

savolaisen heimon laajentumisessa ilmenivät tässä voimakkaasti. 

Vuonna 1901 Uudessa Kuvalehdessä ilmestyneessä kirjoituksessaan Pelkonen 

esitti näkemyksiä, jotka olivat vielä kuvaavampia Savoon liittyvien Pähkinäsaari-

käsitysten kannalta: 

                                                        
979 Palmén 1883, 63–64. 
980 Gebhard 1889, 17–18. 
981 Pelkonen 1902, 19. 
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Kertomus Suomenmaan asuttamispuuhista, joissa Savolaisella heimolla on ol-

lut suuri tehtävä, on epäilemättä kauneimpia ja tärkeimpiä lehtiä Suomen kan-

san historiassa.982 

Pähkinäsaaren rauhan merkitys tässä tehtävässä oli selvä: 

Voimmepa sanoa, että tämän rauhan säädökset ihan suurimmassa määrin rat-

kaisivat savolaisten aseman ja tehtävän Suomen historiassa: nyt tulivat he siksi 

kiilaksi, joka, tunkeutuen etelästä pohjoiseen, leikkasi aimo palasen äsken mai-

nitussa rauhassa Venäjän alle jääneestä Karjalan alueesta Ruotsin puolelle ja 

yhdisti sen siten muun Suomen kanssa. Ja se tapahtui hiljaisen asutuksen muo-

dossa.983 

Savolaisten erityisenä ”kutsumuskohtalona” oli siis ollut Pähkinäsaaren rajan itä-

puolisten alueiden valloittaminen Suomelle. 

Tämä näkemys savolaisista itärajan siirtelijöinä näyttääkin lyöneen itsensä läpi 

juuri 1880-luvulta lähtien Savon historian ja Pähkinäsaaren rauhan käsittelyssä. 

Tämä näkökohta tuli ilmi Yrjö Koskisen tuotua sen esille Savon historiaa käsitel-

leessä kirjoituksessaan Olavinlinnan 400-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. On to-

dennäköistä, että Koskisen suomalaisten aktiivista toimijuutta korostanut näkemys 

levisi laajempaan historiantutkijoiden piiriin. Tällä perusteella savolaisten toimin-

taa rajojen siirtelijöinä alettiin korostaa nationalistisen historiankirjoituksen mukai-

sella tavalla. Pelkosella korostuivat jopa hegeliläiset näkemykset, joiden mukaan 

savolaisten oli tarkoitus valloittaa rajan itäpuoliset alueet Suomen yhteyteen. Savon 

historian suhteen kehityskulku korosti savolaisten valloittajaluonnetta tähdentävän 

ajattelukollektiivin syntyä autonomian ajan lopulla. 

Muutokset ”Sääminginsalon” tarkan paikan näkemisessä eivät suinkaan uhan-

neet tällaista historiakuvaa. Vaikka esimerkiksi Pelkonen vei tuota rajapistettä 

idemmäksi, ei se muuttanut hänen johtopäätöksiään siitä, että savolaiset olivat val-

lanneet Itä-Savon keskiajalla. Näkemys Savoa halkovasta rajasta ei syntynyt sitä 

varten, että sen avulla olisi korostettu savolaisten suurta merkitystä rajojen siirteli-

jöinä. Se oli kuitenkin näkemyksen tärkeänä funktiona autonomian ajan lopun his-

toriakuvassa. 

Lopuksi kiinnitän vielä huomiota siihen, miten Savoon liittyviä Pähkinäsaari-

käsityksiä tuotiin esille laajemmassa historiakulttuurissa autonomian ajan lopulla. 

                                                        
982 Pelkonen 1901, 144. 
983 Pelkonen 1901, 144. 
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2.4.4 Keskiajan savolaiset rajojen siirtelijöinä autonomian ajan lopun 

laajemmassa historiakulttuurissa 

Edellisissä alaluvuissa olen tuonut esille, että Yrjö Koskisella oli ilmeisen merkit-

tävä rooli lähinnä sellaisen historiakuvan muodostamisessa, jossa savolaisilla oli 

merkittävä rooli Pähkinäsaaren rajan siirtelijöinä. Tällaiset näkökohdat eivät kui-

tenkaan ilmenneet Koskisen suuressa Oppikirjassa vuonna 1869, sillä hän ei tuol-

loin edes ollut tietoinen Savoa halkovasta rajasta.984 Itse asiassa Koskinen ei käsi-

tellyt Savon keskiajan historiaa juuri ollenkaan teoksessaan, eikä sitä ollut käsitelty 

autonomian ajan alkupuolenkaan yleisesityksissä. Sen sijaan hän tarkasteli laajasti 

esimerkiksi Pohjanmaan asuttamista ja Pähkinäsaaren rauhaa suhteessa siihen. 

Kenties juuri tässä tuli esille länsisuomalaisuus historian kuvauksen lähtökohtana. 

Oppikirjassaan Koskinen tosin pohti 1500-luvun savolaisasutuksen tärkeyttä, 

mutta tässä vaiheessa ei vielä ollut laajasti tunnettua, että Pähkinäsaaren rauha oli 

jättänyt Pohjois-Savon Novgorodille.985 

Varsin paradoksaalista olikin, että savolaisiin rajan siirtelijöinä viittaava näke-

mys tuli esille juuri fennomaanien kiistakumppanin M.G. Schybergsonin ruotsin-

kielisessä teoksessa. Siinä hän katsoi venäläisten olleen oikeassa valituksissaan, 

joiden mukaan Olavinlinna oli rakennettu heidän puolelleen rajaa. Schybergsonin 

mukaan Suomen puolelta oli tullut kalastajia alkuperäisen rajan itäpuolelle.986 Ky-

seessä on hyvä esimerkki siitä, ettei näkemys ollut täysin sidottu yrjökoskislaiseen 

tulkintaan. Jo Rydberg oli hyväksynyt näkemyksen rajan ylityksestä Savossa, ja se 

oli varteen otettava vaihtoehto myös Schybergsonille. Ruotsin- ja suomenkielisen 

historiantutkimuksen välillä ei tässä suhteessa ollutkaan juuri eroa. 

O.A. Forsströmin laajassa keskiajan historian yleisesityksessä kuvailtiin Päh-

kinäsaaren rauhan rajapisteitä jossain määrin Savon osalta. Teoksessa oli melko 

vähän Savon historiaan viittaavaa. Forsström kuvaili savolaisten ja hämäläisten 

heimoriitoja 1400-luvulla ja Olavinlinnan rakentamista 1470-luvulla suomalaisen 

uudisasutuksen turvaksi Savon salomailla.987 Aiemmassa alaluvussa tuli esille, että 

Forsström kuvaili yksityiskohtaisesti Pohjanmaan asuttamista ja Pähkinäsaaren 

rauhan suhdetta siihen. Forsströmin teoksessa heijastuikin tyypillinen, ilmeisesti 

                                                        
984 Hän tyytyi vain toteamaan, että Säämingin jälkeen raja oli ”johonkin määrin se linja, joka nykyään 
eroittaa Karjalan ja Savonmaan pohjois-osat”. Koskinen 1869, 41. 
985 Koskinen 1869, 118–119. 
986 Schybergson 1887, 130. 
987 Forsström 1898, 159–160, 285, 326–327, 386–388. 
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Yrjö Koskisen historiankirjoituksen perua oleva taipumus kuvata Suomen kes-

kiajan historiaa juuri länsisuomalaisesta näkökulmasta. 

Viittaukset Savon keskiaikaiseen historiaan olivat melkoisen hämäriä myös 

muissa suurissa autonomian ajan loppupuolen Suomen historian yleisesityksissä. 

K.O. Lindeqvist kuvaili lähinnä Pohjois-Savon asuttamista 1500-luvulla.988 Hilda 

Käkikosken Suomen historia nuorisolle -teoksissa Savon historiaa käsiteltiin ku-

vaamalla muun muassa savolaisten ja hämäläisten heimoriitoja ja savolaisen hei-

mon syntyä ja erämaiden asuttamista. Pähkinäsaaren rauhan osalta Käkikoski mai-

nitsi, että suuri osa Savoa oli jäänyt siinä Novgorodin haltuun, mutta asuttajat eivät 

välittäneet rajapyykeistä. Tässäkään ei viitattu suoraan Savon historiaan.989 

Näissä kaikissa teoksissa Savon historian kuvailu varsinkin Pähkinäsaaren rau-

han näkökulmasta oli marginaalisessa asemassa. Ainoana mahdollisena johtopää-

töksenä tilanteesta onkin, että Yrjö Koskisen länsisuomalainen näkökulma dominoi 

autonomian ajan jälkipuolen Suomen historian kuvauksessa, joskaan Savon histo-

riaa ei ollut käsitelty juuri Koskista edeltävässäkään tutkimuksessa. 

Merkittävä poikkeus tässä asiassa oli Kustavi Grotenfeltin yleisteos Suomen 

1500-luvun historiasta. Siinä Grotenfelt kuvaili Suomen keskiaikaisia rajoja ja mai-

nitsi mahtipontisesti savolaisen uudisasutuksen siirtäneen Pähkinäsaaren rauhan ra-

japyykit idemmäksi.990 Tässä kuvauksessa ilmeni luonnollisesti kansallisen histo-

riankirjoituksen kannalta mairitteleva näkemys savolaisista rajojen siirtelijöinä. 

Grotenfeltinkin teoksessa tämä täydensi kuvausta Pohjois-Suomen asutusvaltauk-

sesta. 

Mikäli Suomen historian yleisesityksissä oli vähän Savon historiaan liittyvää 

ainesta, ei liene yllättävää, että autonomian ajan lopun oppikirjoissa tätä ainesta oli 

vielä vähemmän. Esimerkiksi Yrjö Koskisen kansakouluille tarkoitetussa oppikir-

jassa oli vielä näkemys rajan kulusta ”pitkin Savonmaan itäistä kylkeä” ja selos-

tukset 1500-luvun savolaisasutuksesta sekä Olavinlinnan rakentamisesta.991 Tällai-

seen ainekseen Savon historiaan liittyvät näkemykset rajoittuivatkin autonomian 

ajan Suomen historian oppikirjoissa. Kyseessä olivat vanhat näkemykset Savon 

historiasta ajalta, jolloin ei vielä ollut käsitystä Savoa halkovasta rajasta.992 Koko-

                                                        
988 Lindeqvist 1906, 197. 
989 Käkikoski 1908, 217–218; Käkikoski 1912, 18–19, 197–198. 
990 Grotenfelt 1902, 5. 
991 Koskinen 1874, 15, 22, 29. 
992 Muita esimerkkejä: Melander 1876, 18, 26, 32–33; Wallin 1877, 11, 20; Forsström 1893, 28; Soini-
nen & Noponen 1915, 43, 52–53. 
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naisuutena tämä liittyi Suomen historian hahmottamiseen länsisuomalaiselta poh-

jalta. Muuta mahdollisuutta ei edes ollut yrjökoskislaisen historiakuvan domi-

noimissa oppikirjoissa. Kuten Pohjois-Suomen historian kuvauksessa, saattoi sa-

volaisen uudisasutuksen mainitsematta jättäminen luoda kuvaa, että rajan itäpuoli-

set alueet olivat jääneet pysyvästi Novgorodin haltuun. 

Savon keskiaikainen historia suhteessa Pähkinäsaaren rauhaan oli kuitenkin 

usein esillä näkyvästi muilla autonomian ajan lopun suomalaisen historiakulttuurin 

osa-alueilla. Mielenkiintoisimpia esimerkkejä tästä olivat suomalaisen historialli-

sen romaanin uranuurtajan Santeri Ivalon teokset. Hänen Erämaan taistelu -romaa-

nissaan oli luonnollisesti tärkeässä osassa savolaisten ja hämäläisten keskinäinen 

taistelu 1400-luvulla. Itse asiassa Ivalo hahmotti koko romaanin traagisten tapah-

tumien alkusyyksi Pähkinäsaaren rauhan. Piispa Maunu Tavastin sanoin Ivalo ker-

toi, kuinka rauhan myötä Savon kihlakunta oli joutunut Ruotsin haltuun. Savolais-

ten laajat takamaat olivat jääneet Novgorodin puolelle rajaa, minkä vuoksi heidän 

oli pitänyt laajentaa alueitaan hämäläisten takamaille, mistä traagiset riidat olivat 

johtuneet.993 

Kuten edellisessä alaluvussa toin esille, autonomian ajan lopulla tarkentui nä-

kemys, jonka mukaan rajan itäpuoliset alueet olivat myös Savossa kuuluneet Nov-

gorodin karjalaisten eräalueisiin. Sen pohjalta voitiin Pähkinäsaaren rauha käsittää 

negatiivisessa mielessä Savon kannalta ja raja eräänlaisena pakkopaitana, joka oli 

vielä 1400-luvun alkupuolella estänyt savolaisten laajentumisen itäiseen ja pohjoi-

seen Savoon. Viipurin pamaus -romaanissaan Ivalo puolestaan kuvasi 1490-luvun 

vaiheita. Hän kuvaili muun muassa Olavinlinnan rakennetun venäläisten mukaan 

väärälle puolelle rajaa. Venäläiset vaativat Pähkinäsaaren rauhansopimuksen pe-

rusteella osaa Suomesta itselleen, mutta tämä osa oli ”asutuksen ja viljelyksen 

kautta” liitetty Ruotsinpuoleiseen Suomeen.994 Tässä siis tuotiin esille varsin hä-

märällä tavalla suomalaisen historiankirjoituksen tyypillistä näkemystä, jonka mu-

kaan Pähkinäsaaren rajan itäpuoliset alueet olivat joutuneet Ruotsille uudisasutuk-

sen kautta, mutta Ivalo ei tarkentanut asiaa sen enempää. 

Pohjanlahtiteoriaa käsittelevässä alaluvussa esittelin Suomen kartaston taus-

toja. Kansalliskartastossa tuotiin luonnollisesti esille myös Savoa halkova raja 

1800-luvun loppuun mennessä vakiintuneen näkemyksen mukaisesti. ”Säämingin-

salon” tekstiosion kirjoittanut J.W. Ruuth arveli olleen Savonlinnan itäpuolella. 

                                                        
993 Ivalo 2013 (1909), elektr. 
994 Ivalo 1911, 36, 85, 103. 



232 

Karjalankosken sijainti puolestaan oli tuntematon, Nilsiän Karjalankoski kun ei so-

pinut suomalaisten historiantutkijoiden hahmotuksiin. Tekstissä Ruuth toi esille 

selkein sanoin, että suomalaiset uudisasukkaat olivat siirtäneet rajan idemmäksi, 

sillä rauhassa ei ollut otettu huomioon vanhaa nautintoa.995 Tässäkin yhteydessä 

keskiajan savolaiset esitettiin rajojen siirtelijöinä, mikä täydensi vastaavanlaista nä-

kemystä Pohjois-Suomen osalta Suomen kartastossa. 

Samankaltaisia näkökohtia Ruuth toi myös esille Oma maa -tietosanakirjajul-

kaisuun kirjoittamassaan artikkelissa, jossa hän kuvaili lyhyesti savolaisten erämai-

den jääneen rauhassa Novgorodin puolelle, mikä ei estänyt savolaisia käyttämästä 

takamaitaan. Raja muodostuikin toisenlaiseksi.996 Suorastaan ihannoiva näkemys 

savolaisesta asutusvaltauksesta oli Agathon Meurmanin varhaisessa tietosanakir-

jassa. Savoa käsittelevässä kohdassa hän totesi savolaisten anastaneen uusia alueita 

ja pidelleen vanhoja alueita hallinnassaan ”omituisella nerolla”. Merkittävämpänä 

kuin savolaisten valtauksia lännessä piti hän ”savolaisten valloitustyötä” itää koh-

den, jolloin ”raja vähitellen siirtyi 3–5 peninkulmaa idemmäksi silloin vielä Venä-

jän valtakuntaan kuuluvain Karjalaisten vahingoksi”. Tälle valtaustyölle oli Ola-

vinlinnan rakentaminen sitten tuonut suojan.997 

Mikkeliläislähtöinen historian ja Suomen kielen lehtori ja kirjallisuushisto-

rioitsija Oskar Albin Kallio (1874–1940)998 ei juuri säästellyt sanojaan kuvailles-

saan Savon historiaa suuressa Tietosanakirjassa vuonna 1916. Kallion mukaan kas-

kenpoltolla, metsästyksellä ja kalastuksella elänyt savolainen ”kantakansa” oli tar-

vinnut ”laajat liikkuma-alat” ja joutunut taisteluihin hämäläisten ja karjalaisten 

kanssa.999 Kuvaava oli Kallion toteamus Pähkinäsaaren rajasta: 

Idässä tunkivat savolaiset rohkeasti Pähkinäsaaren rauhan määräämän valta-

rajan yli ja saivat asutusvalloituksilleen siellä oivallisen tuen, kun Eerik Akse-

linpoika Tott 1475–77 rakennutti juuri riidanalaiselle rajalle lujan Olavinlin-

nan l. Savonlinnan.1000 

Näin alkoi myös laajemmassa suomalaisessa historiakulttuurissa hahmottua perus-

kuvio, jossa korostettiin keskiajan savolaisten ansioita itärajan siirtäjinä ja kaski-

viljelyn myötä laajalle levinneenä heimona. Kuten on edellä mainittu, tällaiset nä-

                                                        
995 Ruuth 1899, 2–3. 
996 Ruuth 1907, 727; vrt. myös samasta teoksesta Jalkanen 1907, 485. 
997 Meurman 1883–1890, 763–764. 
998 Hänestä ks. Heikinheimo 1955, 371. 
999 Kallio 1916, 886. 
1000 Kallio 1916, 886. 
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kemykset liittyivät erityisesti Pähkinäsaaren rauhan osalta Yrjö Koskisen suoma-

laisten aktiivista toimintaa painottaneeseen nationalistiseen historiankirjoituksen 

suuntaukseen sekä savolaisten kaskiviljelijöiden asutuskyvyn ihannointiin. 

Vielä avoimemmin Kallio ihannoi savolaisten suorittamaa asutusvaltausta 

Kansanvalistusseuran vuonna 1905 julkaisemassa Savon maakuntakuvauksessa. 

Tämä kuvaus oli autonomian ajan lopun kattavin kokonaisesitys Savon historiasta, 

ja siinä ilmenivät monet Savon historian hahmotteluun siihen mennessä liittyneet 

tyyppipiirteet. Oli tietenkin kuvaavaa, että sen julkaisijana oli Kansanvalistusseura, 

joka oli Derek Fewsterin mukaan eräänä tärkeänä julkisen nationalismin keskuk-

sena sekä nationalistisen historiakuvan levittäjänä.1001 

Suomalaisten – tässä yhteydessä savolaisten – muinaiset saavutukset olivatkin 

Kallion kuvauksessa etusijalla. Hän totesi Savon ikikorpien asuttamisen ja vilje-

lyksen olleen ”sellaisia kalliita muistoja, jotka savolaisille aina takaavat merkkisi-

jan Suomen aikakirjoissa”.1002 Kallio kuvaili tuttuun tapaan lähinnä karjalaista al-

kuperää olleen, laajasti maata tarvinneen savolaisen kaskiviljelijäväestön taisteluja 

hämäläisiä ja karjalaisia vastaan: 

Virkeät savolaiset tunkivat tuon sangen epämääräisen, virallisesti käymättö-

män itäisen valtarajan [=Pähkinäsaaren rajan] ylitse […] Sitkeät Savon mie-

het täälläkin tunkivat karjalaiset naapurinsa yhä idemmäksi asutusvalloituk-

sen avulla, ja epävarma valtaraja, josta tuon tuostakin valtakuntien kesken oli 

puhetta, siirtyi heidän mukanaan itään päin. Kun sitten mahtava Viipurin lin-

nan herra Eerik Akselinpoika Tott itärajan ja Savon suojaksi riidanalaiselle 

paikalle v. 1475 rakensi vahvan Olavinlinnan eli Savonlinnan, oli tämä rau-

hallinen valloitus turvattu. Tosin venäläiset ja karjalaiset kerta toisensa pe-

rästä koettivat kukistaa Savon uutta lukkoa ja kauheasti hävittelivät rajaseu-

tuja, mutta urheat savolaiset, jotka olivat tunnetut varsinkin etevinä suksi- ja 

jousimiehinä, ajoivat heidät kerta kerralta takaisin ja tekivät puolestaan kos-

toretkiä syvälle Karjalaan.1003 

Väitetystä epämääräisyydestään huolimatta raja kuitenkin käsitettiin ajan suhteel-

lisen modernien rajakäsitysten mukaan selkeästi kahden valtion, Ruotsin ja Nov-

gorodin, väliseksi lineaariseksi rajaksi eikä suinkaan miksikään epämääräiseksi ra-

javyöhykkeeksi. Epämääräiseksi raja oli tullut suomalaisten uudisasutustyön seu-

                                                        
1001 Kansanvalistusseuran roolista vrt. Fewster 2006, 158–163. 
1002 Kallio 1905, 8–11. 
1003 Kallio 1905, 11. 
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rauksena. Itä- ja Pohjois-Savon käsittäminen Novgorodin omaisuudeksi mahdol-

listi suomalaisten saavutuksia korostavan nationalistisen historiakuvan kannalta 

mairittelevan historiakuvan, jonka mukaan suomalaiset uudisasukkaat, tässä ta-

pauksessa savolaiset, olivat vallanneet kyseiset alueet venäläisiltä. 

Myös Savossa tehtiin autonomian ajan loppupuolella pitäjänhistorioita. Laajin 

oli Pähkinäsaaren rauhan kannalta K.J. Jalkasen vuonna 1900 ilmestynyt Rauta-

lammin vanhan hallintopitäjän historia. Siinä tuotiin esille tyypillistä näkemystä, 

jonka mukaan savolaiset olivat menettäneet Pähkinäsaaren rauhassa pääsyn karja-

laisten vanhoille takamaille, minkä vuoksi he olivat laajentuneet aluksi länteen hä-

mäläisten vanhoille erämaille ja myöhemmin anastaneet Venäjälle kuuluneet alueet 

sisämaassa. 1500-luvun Pohjois-Savon asutusvaiheiden osalta hän korosti savolais-

ten intoa ja ”suomalaisen” Kustaa Fincken (k. 1566) toimia alueen asuttamisessa ja 

Ruotsin vallan turvaamisessa alueella.1004 Näin Jalkasen teoksessakin ilmenivät 

kaikki autonomian lopun Savon historiaan liittyvät Pähkinäsaari-kysymyksen tyy-

pilliset piirteet. 

Muissa savolaisissa pitäjänkuvauksissa Pähkinäsaaren rauha ei juuri ollut 

esillä. Kyseessä olivat lähinnä maantieteelliset syyt. 1910-luvulla ilmestyi länsi-

savolaisia pitäjänkuvauksia, ja niissä käsiteltiin lähinnä 1400-luvun riitoja hämä-

läisten ja savolaisten välillä. Paras esimerkki näistä oli Kasperi Tantun (1886–1918) 

Luonnoksia Hirvensalmen historiaan.1005 

Tässäkin alaluvussa esitettyä kehityskulkua voi kuvailla ”fleckiläisestä” tie-

teensosiologiasta tutun ajattelukollektiivin esoteerisen ja eksoteerisen piirin käsit-

teiden avulla. Pohjanlahtiteorian osana Savon historiaa käsitelleestä esoteerisestä 

piiristä Savoon liittyvät näkemykset levisivät laajempaan eksoteeriseen piiriin. 

Miten autonomian aikana luodut piirteet säilyivät ja muuttuivat Suomen it-

senäistymisen jälkeen? Tätä käsittelen seuraavaksi. 

 

                                                        
1004 Jalkanen 1900, 11, 39–43. 
1005 Vrt. Tanttu 1913, passim. Vrt. myös Hyvärinen 1913, 8–15. 
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3 Valkoisen Suomen Pähkinäsaari-tulkinnat 

3.1 Hajanaistuvat käsitykset Pähkinäsaaren rauhasta Suomen 

historian laajemmassa kehityskulussa 

3.1.1 Pähkinäsaaren rauha ja johtavien historiantutkijoiden 

muuttuvat käsitykset ristiretkiajan luonteesta 

Suomen historiassa vuodet 1917 ja 1918 muodostavat luonnollisesti tärkeän vaihe-

kohdan. Myös suomalaisen historiankirjoituksen historiassa itsenäistymisellä ja 

sen seurauksilla oli merkittäviä vaikutuksia. Kuten Päiviö Tommila on todennut, 

toteutui Suomen itsenäistymisessä kansakunnan historiallinen tehtävä, joka oli ol-

lut snellmanilaisen ideologian keskeisenä tavoitteena. Historioitsijat olivat käsittä-

neet Suomen historian tieksi kansalliseen itsenäisyyteen ja osallistuneet itse tähän 

prosessiin tuntuvasti muovaamalla kansallista identiteettiä. Tämä suuntaus jatkui 

hyvin konkreettisesti myös maailmansotien välisenä aikana. Innokkaille nationa-

listeille itsenäisyyden saavuttaminen oli ilmiselvä ja ennalta määrätty seuraus ai-

kaisempien vuosisatojen kehityksestä.1006 

Vuoden 1918 alkupuolen tapahtumat – kutsuttakoon niitä tässä sisällissodaksi 

– vaikuttivat itsenäistymisen ohella konkreettisesti historiatieteisiin. Kuten usein 

on korostettu, koki suomalainen sivistyneistö sodan myötä syvän pettymyksen. Sii-

hen asti oli pidetty selvänä, että eri kansankerrosten ”valtiollinen tietoisuus” ja kä-

sitys yhteiskunnallisten ryhmien yhteisistä intresseistä lisääntyivät kansallisuusaat-

teen myötä. Suomalaisessa perinteessä vähäteltiin yksilöllisyyttä ja oletettiin kan-

salaisilta ”alistumista ja valistumista”. Sisällissodan katsotaan romahduttaneen tä-

män käsityksen, joskin jo vuoden 1905 suurlakko oli murtanut kuvaa esivallalle 

lojaalista kansasta. Sen sijaan alkoivat korostua näkemykset riitaisasta kansasta. 

Maailmansotien välisenä aikana historiantutkimuksen kentälle oli nousemassa uusi 

historioitsijapolvi, joka ei välttämättä innostunut kansaidealismin tai ”massojen ke-

hityskelpoisuuden” aatteista.1007 

1800-luvun keskivaiheilta lähtien voitiin lähinnä hegeliläis-snellmanilaiseen 

aatepohjaan tukeutuen käsittää suomalaisten heimojen joutuminen ruotsalaisten 

valtiollisten ja kirkollisten instituutioiden piiriin Suomen kansan synnyksi. Tässä 

myytissä korostettiin voimakkaasti kansakunnan valtiojohtoista yhtenäistymistä, 

                                                        
1006 Tommila 1989, 177; Fewster 2006, 309–310. 
1007 Alapuro 1993, 83, 86; Ahtiainen & Tervonen 1996, 62–66. 
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joka oli alkanut Pähkinäsaaren rauhassa. Rauhan symboloima myytti ilmensi voi-

makkaasti fennomaanien toivetta yhtenäisen suomalaisen kansakunnan muodosta-

misesta. 

1920- ja 1930-luvuilla näytti ainakin periaatteessa siltä, että kansakunnan syn-

tymyytti säilyi ennallaan sisällissodan aiheuttamasta kansakuvan muutoksesta huo-

limatta. Noin viisi vuotta sodan päättymisen jälkeen 12.8.1923 tuli kuluneeksi 600 

vuotta Pähkinäsaaren rauhan solmimisesta. Tämän merkkipäivän johdosta vanhem-

man ja nuoremman polven historioitsijat pohtivat lehtikirjoituksissa Pähkinäsaaren 

rauhan merkitystä Suomen historian kannalta. Suomen Heimo -lehdessä vanha fen-

nomaanihistorioitsija Kustavi Grotenfelt toi esille voimakkaasti erinäisiä autono-

mian ajalla syntyneitä käsityksiä rauhan suhteen. Hän korosti, että Ruotsin vallan 

alle joutuneista heimoalueista kasvoi yhteen Suomen kansa: 

Pähkinäsaaren rauhanteko se on, joka ensinnä on tehnyt Suomen kaikki eri 

heimokunnat ja osat yhdeksi ainoaksi kokonaisuudeksi.1008 

Jopa nuoremman historioitsijapolven edustaja, Grotenfeltin oppilas1009 Jalmari 

Jaakkola näytti olevan samaa mieltä Historialliseen Aikakauskirjaan kirjoittamas-

saan artikkelissa. Jaakkola totesi, että rauhassa sovitun rajan länsipuolelle ”taval-

laan jo muodostui yhteinen Suomen kansa”.1010 Jaakkolan käytännössä varsin eri-

laiseksi muotoutunutta näkemystä on kuitenkin syytä tarkastella omassa alaluvus-

saan. 

Kuvaavaa kansakunnan syntymyytin laajalle levinneisyydelle oli, että jopa his-

toriantutkimuksessa suomenruotsalaista näkökulmaa edustanut jääkäri Eirik Horn-

borg (1879–1965)1011 toi historiallisissa esityksissään esille samanlaista näkökul-

maa. Esimerkiksi vuonna 1929 ilmestyneessä Finlands hävder -teoksessa Horn-

borg totesi, että suomalaiset heimot yhdistyivät länsimaisen kulttuurivaikutuksen 

piirissä Suomen kansaksi1012, minkä symbolina Pähkinäsaaren rauha sai toimia. 

Oma lukunsa olivat myöhemmin käsiteltävät 1920- ja 1930-luvun oppikirjat, joissa 

kansakunnan syntymyytti oli vielä hyvin esillä. 

Näiltä osin fennomaanien luoma historiakuva oli vielä voimissaan sisällisso-

dan aiheuttamasta pettymyksestä huolimatta. Tässä on hyvä pitää mielessä, että so-

                                                        
1008 Grotenfelt 1923, 114–115. 
1009 Luukko 1965, 202. 
1010 Jaakkola 1923a, 418. 
1011 Hornborgista historiantutkijana ks. Tommila 1989, 193–195. 
1012 Hornborg 1929, 248; Ks. samalta vuodelta lisäksi Gummerus 1929, 58. 
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dan jälkeisessä tilanteessa saatettiin pikemminkin korostaa kansakunnan eheytymi-

sen tarvetta eikä vanha käsitys Pähkinäsaaren rauhan merkityksestä suinkaan ollut 

ristiriidassa tämän korostuksen kanssa. Matti Klinge on kuvannut, kuinka 1880-

luvun lopun positivististen ja liberaalien, yksilön oikeuksia korostavien näkemys-

ten jälkeen alettiin erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen korostaa 

taas ”runebergiläistä” kansankuvaa ja yksilökielteistä ajattelua, jonka juuret olivat 

hegeliläis-snellmanilaisessa aatepohjassa.1013 

Mielenkiintoinen vaihe tällaisen ajatussuunnan kehityksessä maailmansotien 

välisen ajan Suomessa olivat valtiotieteilijä Yrjö Ruudun1014 aatteet. Ruutu oli saa-

nut vaikutteita ruotsalaiselta poliittisen maantieteen ja geopoliittisen ajattelun pio-

neerilta Rudolf Kjelléniltä (1864–1922), joka näki valtion organismina, sekä He-

gelin ja Snellmanin ajattelusta. Ruutu näki tärkeänä kansakunnan objektiivisten 

etujen ensisijaisuuden yksilön ja yhteiskuntaluokkien subjektiivisten intressien si-

jaan. Yhteiskunnallisten vastakohtien tasoittaminen jäi keskisäädyn eli sivistyneis-

tön tehtäväksi.1015 Ruudun ajattelulla oli Klingen mukaan merkittävä vaikutus eri-

tyisesti maailmansotien välisen ajan ylioppilasnuorisoon ja äärioikeistolaisen Aka-

teemisen Karjala-Seuran varhaisiin ohjelmallisiin painotuksiin, joissa korostettiin 

kansakunnan eheytymistä tulevan Suur-Suomen perustana. Merkille pantavaa on-

kin, että esimerkiksi muuan nuori AKS:n jäsen, Urho Kekkonen (1900–1986), sekä 

monet muut myöhemmin merkittävissä asemissa suomalaisessa yhteiskunnassa toi-

mineet henkilöt kannattivat ”ruutulaista” kansallisen solidaarisuuden tematiik-

kaa.1016 Kekkonen olikin ratkaisevassa asemassa pääideologina vuonna 1937 muo-

dostetussa Aimo Kaarlo Cajanderin (1879–1943) punamultahallituksessa, joka sopi 

hyvin Ruudun ajatteluun. Viimeistään Cajanderin hallituksen myötä alkoi kansalli-

nen eheytyminen olla suomalaisen politiikan valtavirtaa. Osaltaan tähän vaikutti 

1930-luvulla myös kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne.1017 

Valtiokeskeisyyttä ja kansakunnan intressejä korostavalla näkemyksellä Päh-

kinäsaaren rauhasta Suomen kansan syntyhetkenä oli siis tietynlaista pohjaa myös 

ensimmäisen tasavallan henkisessä ilmastossa. Risto Alapuron mukaan eräänlai-

                                                        
1013 Klinge 2012, 24–27, 52–55, 207. 
1014 Sivuhuomautuksena on aiheellista mainita, että Ruutu oli Pähkinäsaaren rauhankin hahmottamiseen 
vaikuttaneen historiantutkijan J.W. Ruuthin poika. Ks. Soikkanen 1991, 15–17. 
1015 Soikkanen 1991, 29, 179–180, 187–190; Klinge 2012, 58–62, 148–149; Lundén 2014, 85–86. 
1016 Virtanen 2002, 138–140; Klinge 2012, 148–151, 154–157, 163–166, 170–173, 214–215, 222. 
1017 Soikkanen 1984, 388, 242–245; Soikkanen 1991, 309–310; Klinge 2012, 191, 225–231. 
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sena reaktiona sisällissodan tapahtumiin onkin voinut olla ”kaipuu takaisin mene-

tettyyn ykseyteen”.1018 Johtavan sivistyneistön piirissä nähtiin erityisesti historian 

tehtävänä edelleen kansallisen tietoisuuden ja identiteetin vahvistaminen.1019 

Maailmansotien välisen ajan suomalaisen historiankirjoituksen huipulla kirjoi-

tettiin yleisesityksiä, joissa jätettiin pois spekulaatiot Suomen kansan synnystä Päh-

kinäsaaren rauhan yhteydessä tai jopa suoraan kiistettiin koko asia. Samalla alettiin 

korostaa aivan toisenlaisia seikkoja rauhan merkityksestä Suomen historiassa. 

Mistä tällaiset kehityskulut johtuivat? Eräs tekijä on voinut olla edellä käsitelty 

epäusko Suomen kansan yhtenäisyyteen. Derek Fewster on puolestaan tuonut esille 

väitöskirjassaan, että itsenäisyyden myötä kuviteltu muinainen suomalaisuus me-

netti ajankohtaisuuttaan ja kehittyi itsestään selväksi, banaaliksi tosiasiaksi. Natio-

nalistisesta näkökulmasta historialliset virstanpylväät ja avainelementit olivat jo 

paikoillaan.1020 

On kuitenkin selvää, että ennen muuta ajan historiantutkimuksen kehityskulut 

sekä historiantutkimuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutus aiheuttivat 

muutoksia ristiretkiajan kuvauksessa. 1920- ja 1930-luvun historiankirjoituksessa 

korostui tässä hahmotuksessa kaksi merkittävää kehityskulkua. Ensimmäinen 

näistä koski suhdetta Venäjään ja venäläisyyteen. Toinen koski suhdetta Ruotsiin ja 

Suomen yhteiskunnallisiin muutoksiin ruotsalaisen valloituksen myötä. 

Jo Jalmari Jaakkola korosti Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotismuistokirjoituk-

sessa, että keskiajan ihmiset pitivät rauhaa Jumalan aselepona idän ja lännen vä-

lillä.1021 Vanhemman polven fennomaanihistorioitsija K.O. Lindeqvist toi puoles-

taan esille vuotta ennen kuolemaansa Suomen historia -teoksen kolmannessa pai-

noksessa 1926 Suomen joutumista ristiretkien myötä länsimaisen sivistyspiirin var-

tijaksi pohjoisessa ja sitä, että roomalaiskatolilainen sivistys oli parempaa kreikka-

laiskatolilaisuuteen verrattuna. Ristiretket olivat Lindeqvistin mukaan olleet idän 

ja lännen välistä taistelua.1022 

Suomen Sotilas -lehteen kirjoittanut nuoren polven historioitsija Einar W. Ju-

velius (vuodesta 1935 Juva, 1892–1966) totesi Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotis-

muistokirjoituksessaan, että Suomi on ollut aina maantieteellisen asemansa ta-

kia ”kahden toisilleen vihamielisen kansallisuuden, germaanisen ja slaavilaisen”, 

                                                        
1018 Alapuro 1993, 87. 
1019 Karkama & Koivisto 1999, 11. 
1020 Fewster 2006, 311–312. 
1021 Jaakkola 1923a, 418. 
1022 Lindeqvist 1926, 20, 51, 53, 79. 
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välisenä riitamaana. Pähkinäsaaren rauha oli osa tätä taistelua. Maailmansotien vä-

lisen ajan historiakulttuurin ”bestsellerissä”1023, Suomen kansan aikakirjoissa, Ju-

velius painotti puolestaan voimakkaasti Suomen keskiaikaista kasvua länsimaisen 

kulttuurin etuvartioksi Pohjolassa.1024 Vuonna 1927 ilmestyneessä teoksessaan 

Suomen sotahistoriasta hän korosti Pähkinäsaaren rajan epäedullisuutta Suomen 

puolustuksen kannalta.1025 Juveliuksen näkökohdat ilmenivät selkeästi myös jatko-

sodan aikana julkaistussa Suomen historian yleisesityksessä, jossa nähtiin Suomen 

historian punaisena lankana taistelu itää vastaan ja Suomen ikuinen läntisyys. Päh-

kinäsaaren rauha, jossa oli sovittu idän ja lännen välisestä rajasta, muodosti mer-

kittävän rajapyykin Suomen historiassa ja idän ja lännen välisessä taistelussa.1026 

Samankaltainen käsitys oli Juveliuksen hengenheimolaisella, historioitsija 

Arvi Korhosella (1890–1967) vuonna 1938 ilmestyneessä teoksessa Suomen itära-

jan syntyhistoriasta. Korhonen piti Pähkinäsaaressa sovittua itärajaa ”mahdollisim-

man epäedullisena” ja ”luonnottomana”. Raja antoi ”hyökkäävälle venäläisyy-

delle” edullisen sotilasmaantieteellisen aseman, josta voitiin iskeä eri puolille Suo-

mea. Venäläisten hävitysretket olivatkin Korhosen mukaan pitäneet rajan epäedul-

lisuuden tuoreessa muistissa.1027 Identtisiä painotuksia rajan strategisesta epäedul-

lisuudesta korostettiin sittemmin Eino Jutikkalan1028 jatkosodan aikaisessa kirjoi-

tuksessa propagandateoksessa Finnlands Lebensraum.1029 

Erityisesti Juvan ja Korhosen kirjoituksissa ilmenivät suomalaisen historian-

kirjoituksen uudet painotukset. Sisällissodan jälkeisessä tilanteessa katsottiin sodan 

olleen merkittävässä asemassa Suomen itsenäisyyden saavuttamisessa, ja ensim-

mäinen maailmansota vaikutti uuden historioitsijapolven maailmankuvan raadol-

listumiseen. Suomen historiassa alettiin painottaa valtion merkitystä vanhempien 

kansaan liittyvien painotusten sijaan ja tarkastella edellytyksiä, joiden kautta suo-

malainen valtio oli muodostunut. Valtiolliseen historiaan liittyi olennaisesti sota-

historia. Historiaa alettiinkin tarkastella Suomen turvallisuuskysymyksenä, ja his-

toriankirjoitus militarisoitui.1030 Valtion rooli oli ollut esillä jo aiemmin, kuten täs-

säkin väitöskirjassa on tuotu esille. 

                                                        
1023 Tommila 1989, 195–196. 
1024 Juvelius 1923, 480–481; Juvelius 1928, 651–652. 
1025 Juvelius 1927, 1, 31, 48–50, 67. 
1026 Juva 1942, 7–8, 10–11, 47–48. 
1027 Korhonen 1938, 7–8. 
1028 Jutikkalan toiminnasta erityisesti jatkosodan aikana ks. Herlin 1996, 96–101. 
1029 Jutikkala & Auer 1941, 59. 
1030 Ahtiainen & Tervonen 1996, 75–79; Fewster 2006, 320–330; vrt. Tommila 1989, 182–184. 
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Juva ja Korhonen tunnettiin erityisesti sotahistorioitsijoina. Molemmat olivat 

aktiivisesti mukana sisällissodassa. Korhonen oli toiminut jääkärien värväystyössä, 

kun taas Juvelius taisteli rintamalla valkoisten puolella. Ruotsalaisten esikuvien 

pohjalta perustettiin Juvan aloitteesta vuonna 1925 Sotahistoriallinen toimisto, 

jossa Juva toimi tutkijana. Hän siirtyi kuitenkin Turun yliopiston Suomen historian 

professoriksi 1920-luvun lopulla. Hakkapeliittatutkimuksistaan tunnettu Korhonen 

toimi Sotahistoriallisessa toimistossa apulaisjohtajana ja 1940–1959 Helsingin yli-

opistossa yleisen historian professorina.1031 Sotahistoriallisesti painottuneessa ja 

valtion syntymistä taistelussa yhteistä vihollista vastaan korostaneessa tutkimuk-

sessa historian ytimeksi nousi Suomen turvallisuuskysymys. Juva ja Korhonen ko-

rostivat tutkimuksissaan sotilasmaantieteellisiä ja strategisia näkökohtia.1032 

Tällä käsitystavalla oli yhtäläisyyksiä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 

kehiteltyyn geopoliittiseen ajatteluun. Geopolitiikka oli käytännössä oppi valtiosta 

maantieteellisenä organismina. Vulgääridarwinististen oppien mukaan kansainvä-

linen politiikka nähtiin raadollisesti valtioiden välisenä taisteluna. Tämä ajatus oli 

ollut jo esillä poliittisen maantieteen pioneerin Friedrich Ratzelin ajattelussa. Rat-

zelin ajatuksia kehitti edelleen ruotsalainen Rudolf Kjellén, joka keksi geopolitii-

kan käsitteen. Maantieteellisten tekijöiden katsottiin olevan merkittävässä roolissa 

valtioiden välisessä taistelussa.1033 Suomalainen sivistyneistö tunsi hyvin varsinkin 

1910-luvulta lähtien Kjellénin ajatukset.1034 

Oma merkityksensä Juvan ja Korhosen näkemyksissä oli luonnollisesti maail-

mansotien välisen ajan tyypillisellä venäläisvastaisuudella. Tämän venäläisvastai-

suuden syntyhistoriaa on selvitetty suomalaisessa tutkimuksessa perusteellisesti 

1970-luvulta lähtien. On todettu, että venäläisvastaisuutta nimenomaan Venäjän 

kansaan kohdistuvana ei autonomian ajan Suomessa ollut olemassa laajana il-

miönä, ei edes sortokausien aikana.1035 Jonkinlaisena varauksena ja esimerkkinä on 

todettava, ettei tässäkään väitöskirjassa mainittu seikka, jonka mukaan Yrjö Kos-

kinen suhtautui 1800-luvun puolivälissä epäluuloisesti Karjalaan sen venäläisten 

                                                        
1031 Tommila 1989, 182–184; Tommila 2007, elektr.; Jutikkala 2008, elektr. 
1032 Ahtiainen & Tervonen 1996, 79–83. 
1033 Soikkanen 1991, 29–30; Harle & Moisio 2003, 8–9; Dikshit 2006, 18–29; Lähteenmäki 2014, 105–
106. 
1034 Soikkanen 1991, 32–33; Klinge 2012, 49–52, 124–125; Korhosen ajattelusta tässä suhteessa vrt. 
Tervonen 1994, 36. 
1035 Luostarinen 1986, 95–104; Immonen 1987, 55–60; Karemaa 1998, 18–25, Klinge 2012, 95–102, 
117–119. 
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piirteiden vuoksi1036, varsinaisesti viitannut mihinkään suureen venäläismyöntei-

syyteen. 

Todellinen ”ryssävihan” aalto alkoi sisällissodan yhteydessä 1918. Jo autono-

mian ajan lopulla ruotsinkielisissä piireissä esiintyi voimakasta venäläisvastai-

suutta. Erityisesti Suomen ruotsinkielistä väestönosaa pidettiin länsimaisen sivis-

tyksen etuvartiona itää vastaan. Lisäksi saksalainen propaganda piti venäläisiä ro-

dullisesti alempiarvoisina, mikä vaikutti aktivistien ja jääkärien aatteisiin.1037 Sisäl-

lissodan myötä korostettiin, että sota oli taistelua venäläisyyttä, ”perivihollista” 

vastaan. Tekemällä venäläisistä syntipukkeja pystyttiin eräällä tavalla sulkemaan 

pois sodan todellinen luonne veljessotana. Sodan myötä suomalaiseen julkisuuteen 

levisivät voimakkaasti aiemmin suomenruotsalaisen eliitin, aktivistien ja jääkärien 

yksinoikeutta olleet venäläisten alempiarvoisuutta ja Suomen länsimaista etuvar-

tioasemaa korostaneet käsitykset. Venäläisvastaisuus levisikin laajempiin kansan-

ryhmiin käsityksenä myyttisestä hyvän ja pahan taistelusta, joka oli osa länsimaisen 

Suomen ikiaikaista taistelua venäläisiä vastaan. Sodan jälkeen erityisesti Akatee-

minen Karjala-Seura piti tärkeänä erittäin voimakkaan ”ryssävihan” levittämistä 

laajempiin kansankerroksiin kansakunnan eheyttämiseksi. 1920-luvun alussa ”rys-

säviha” saikin Suomessa ennennäkemättömän laajat mittasuhteet. Outi Karemaa on 

tutkimuksessaan päätynyt lopputulokseen, jonka mukaan 1920-luvun puolivälissä 

venäläisviha oli jo niin itsestään selvä ilmiö, ettei sitä tarvinnut edes erityisemmin 

propagoida. Suomesta oli käytännössä tullut ”ryssävihan” yhteiskunta.1038 Histo-

rioitsijatkin olivat varsin voimakkaasti venäläisvastaisia.1039 

Edellä kuvatut kehityskulut selittävät saumattomasti Juvan ja Korhosen sekä 

muiden historioitsijoiden käsitykset Pähkinäsaaren rauhasta. Venäläisvastaisuuden 

ja raadollisen valtio- ja sotakeskeisyyden leimaamassa historiankirjoituksessa Suo-

men ristiretkiajan luonne nähtiin osana ikiaikaista geopoliittista kamppailua hyvien 

länsimaiden ja pahan idän eli Venäjän välillä. Tässä taistelussa Suomi oli liittynyt 

länteen. Pähkinäsaaren rauhalla oli tärkeä välietapin osa tässä taistelussa, ja sen 

vaikutukset olivat ilmiselvästi ulottuneet nykyaikaan. Se toimi symbolina Suomen 

                                                        
1036 Suolahti 1974, 151–152. 
1037 Luostarinen 1986, 108–112; Immonen 1987, 48–49; Karemaa 1998, 16–17. 
1038 Manninen 1982, 186–188; Nygård 1982, 12–13; Luostarinen 1986, 108–112, 139–149, 160; Immo-
nen 1987, 99–101; Karemaa 1998, 16–17, 55–73, 84–99, 101–114, 127–129, 148, 150–168, 192–193; 
Katajala 2014, 300–304. 
1039 Tommila 1989, 178; Ahtiainen & Tervonen 1996, 79–80, 82. 
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länsimaistumiselle. Anssi Paasin toteamus siitä, että rajoja voidaan hahmot-

taa ”meidän” ja ”toisten” välisten erottelujen luomisessa1040, tuli hyvin esille Kor-

hosen ja Juvan rajakäsityksissä. Tässä tapauksessa kyse oli erottelusta lännen eli 

Suomen ja idän eli Venäjän tai venäläisyyden välillä. Suomen ja Neuvostoliiton 

rajahan edusti maailmansotien välisenä aikana jopa kansainvälisellä tasolla tunnet-

tua rajaa kahden maailman välillä,1041 ja tämä ajatus vaikutti myös Pähkinäsaaren 

rajan hahmottamiseen. 

Sotahistorioitsijoiden painottamien geopoliittisten näkökulmien myötä Suo-

men puolustuskysymys projisoitiin 1300-luvulle ja Pähkinäsaaren rauhan rajaa pi-

dettiin koko pituudeltaan epäedullisena Suomen ”perivihollista” vastaan. Edulli-

sena rajana itää vastaan olisi tietenkin ollut suomalaisen tutkimuksen jo 1800-lu-

vulla hahmottelema ja kauas itään ulottuva ”kolmen kannaksen” raja. Rajakäsitys 

liittyi näissä olennaisesti rajojen näkemiseen territoriaalivaltioiden rajana ja tämän 

käsityksen projisointiin keskiajalle. Korhosen toteamus ”hyökkäävästä venäläisyy-

destä” oli puolestaan osoitus venäläisvastaisuudesta. Tosiasiassahan suomalainen 

historiantutkimus oli usean vuosikymmenen ajan erityisesti korostanut sitä, että 

suomalaiset uudisasukkaat olivat suorittaneet asutusvaltauksen rajan itäpuolisella 

alueella. Korhonenkin kyllä kannatti tätä näkökulmaa.1042 

Toinen merkittävä kehityssuunta koski Suomen ristiretkiaikaista asemaa suh-

teessa Ruotsiin ja ristiretkien aiheuttamaa yhteiskunnallista muutosta tai pikem-

minkin sen puutetta. Tuskin oli yllättävää, että Suomen itsenäistymisen myötä al-

koivat nousta keskeiselle sijalle Suomen muinaista itsenäisyyttä ja omavaltaisuutta 

koskevat käsitykset.1043 Tällöin ei hyväksytty näkemyksiä, joissa korostettiin ruot-

salaisten merkitystä suomalaisuuden synnyssä. Eräs esimerkki 1930-luvulta osoit-

taakin, että näkemystä ruotsalaisvalloituksen myönteisistä vaikutuksista voitiin 

käyttää hyökkäyksenä suomalaiskansallista historiakuvaa vastaan. Kuten edellä 

analysoin, voitiin 1850-luvulla Ruotsissa korostaa, että ruotsalaiset kokosivat suo-

malaiset yhdeksi kansaksi. Suomenruotsalainen Eirik Hornborg totesi vastaavalla 

tavalla vuonna 1935, että juuri ruotsalaiset olivat saaneet aikaan suomalaisten kan-

sallistunteen, ja arvosteli hiljattain ilmestyneitä teoksia, joissa kritisoitiin suoma-

laiskansallisesta näkökulmasta ruotsalaisvalloitusta.1044 

                                                        
1040 Paasi 1995, 13. 
1041 Paasi 1995, 170. 
1042 Korhonen 1938, 7–8. 
1043 Tästä vrt. erityisesti Jussila 2007, 37–38. 
1044 Hornborg 1935, 81–82. Kyseessä olivat todennäköisesti Aarno Karimon Kumpujen yöstä -teoksen 
kaltaiset populaarit teokset, joita analysoin tuonnempana. 
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1920-luvulla alkoi esiintyä kriittisiä puheenvuoroja sitä käsitystä vastaan, 

jonka mukaan ruotsalaiset olivat valloittaneet Suomen. Historialliseen Aikakaus-

kirjaan 1926 kirjoittamassaan artikkelissa Arvi Korhonen hylkäsi niin sanotun en-

simmäisen ristiretken valloitusluonteen. Hän päätteli retken olleen svealaisten le-

dung-retken itäistä uhkaa taistelleiden varsinaissuomalaisten avustamiseksi yhteis-

kunnallisen kehityksen jäädessä entiselle mallille.1045 Geopoliittiset ja strategiset 

seikat sekä käsitys ”idän uhkasta” muokkasivat siis Korhosen ajattelua tässäkin, 

kuten Ahtiainen ja Tervonen ovat osaltaan huomauttaneet.1046 

Vastaavanlaisia näkemyksiä oli syntynyt jo aivan autonomian ajan lopulla. 

Väinö Voionmaa tutki yhteiskunnalliseen historiaan keskittyneen suuntauksensa 

osana muinaista suomalaista yhteiskuntaa 1500-luvun tilikirjamateriaalin perus-

teella. Voionmaan tutkimuksesta ei puuttunut suomalaiskansallisia näkökohtia. 

Hän halusi todistaa, etteivät yhteiskunnalliset olot olleet niin alkeellisella tasolla, 

kuin ennen oli kuviteltu.1047 Vuonna 1912 ilmestyneen teoksensa esipuheessa Voi-

onmaa totesikin, että ruotsalaisten valloitus oli ollut varsin rauhallista ja että vanhat 

suomalaiset yhteiskuntalaitokset säilyivät uusien ruotsalaisten laitosten rinnalla. 

Lounaissuomalaiset muistuttivat yhteiskunnallisella tasolla jo ennen valloitusta 

ruotsalaisia, eikä valloitus muuttanut myöskään hämäläisten tai karjalaisten oloja 

merkittävästi.1048 

Tällä kaikella oli luonnollisesti suuri vaikutus siihen, miten ruotsalaisvalloi-

tuksen symbolina olleen Pähkinäsaaren rauhan merkitys nähtiin. Suomen karjalai-

sen heimon historiassa Voionmaa katsoi, että Suomen kansa oli syntynyt heimoista 

pitkän historiallisen kehityksen tuloksena. Vielä 1920-luvulla hän korosti, että kes-

kiajan valtio oli ”maamme ja kansamme yhdistäväin voimain ensimmäinen alkaja 

ja järjestäjä”. Tästä huolimatta eri heimojen kehitys eteni eri tahtiin, ja keskiajalla 

heimojen erot saattoivat jopa jyrkentyä.1049 Ilmeisesti yhteiskuntahistoriaan liitty-

vistä syistä Voionmaa kiisti suorasanaisesti vuonna 1929 pitämässään radioesitel-

mässä Suomen valloituksesta autonomian ajan käsityksen, jonka mukaan Suomen 

kansan historia oli alkanut ruotsalaisvalloituksesta ja Pähkinäsaaren rauhasta. Hän 

totesi historianfilosofisella tasolla, ettei ”historiassa ole alkua eikä loppua”. Voion-

maan näkemykseen vaikutti myös se, että hän korosti kristinuskon olleen tunnettua 

                                                        
1045 Korhonen 1926, 115–117, 122–123. 
1046 Ahtiainen & Tervonen 1996, 78. 
1047 Halila 1969, 116; Tommila 1989, 152–153. 
1048 Voionmaa 1912, 8–15. 
1049 Voionmaa 1915, 17; Voionmaa 1925, 117. 
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jo ennen Eerik Pyhän ristiretkeä. Hän piti kuitenkin maan valtiollis-kirkollista yh-

dentymistä sekä yhteiskuntaelämän moninaistumista merkittävinä saavutuk-

sina.1050 

Olennaista kuitenkin oli, että Voionmaan ja Korhosen tutkimukset horjuttivat 

merkittävästi autonomian ajan ruotsalaisvalloitusta koskevien käsitysten pohjaa. 

Autonomian ajan keskeisenä linjauksena oli ollut Suomen kansan syntyminen yh-

tenäisten valtiollisten ja kirkollisten instituutioiden puitteissa ristiretkiajan väkival-

taisen valloituksen myötä. Tosin hegeliläisen filosofian nojalla saatettiin väittää, 

että kyseisiin instituutioihin oli sekoittunut jotakin suomalaista. Pähkinäsaaren 

rauha oli puolestaan saanut toimia kansallisen yhtenäistymisen myytin symbolina. 

Uudet nationalistisen historiankirjoituksen tarpeita palvelevat tutkimukset näytti-

vätkin viittaavan siihen, ettei mitään merkittävän suuria yhteiskunnallisia muutok-

sia ollutkaan tapahtunut Pähkinäsaaren rauhan aikoihin eikä suomalaisten heimo-

jen yhdistäminen varsinaisesti alkanutkaan kyseisestä tapahtumasta. Itse asiassa 

koko valloitus olikin ollut varsin rauhallinen tapahtuma. 

On selvää, että Pähkinäsaaren rauhaa voitiin uusien käsityksien myötä pitää 

ruotsalaisvalloituksen symbolina ja toisistaan poikkeavien aikakausien rajana huo-

mattavasti väljemmässä merkityksessä. Tällainen oli tilanne esimerkiksi Juveliuk-

sen Suomen kansan aikakirjoissa, jossa korostettiin osittain Voionmaan tutkimuk-

siin nojautuen, että suomalaiset heimot liittyivät käytännössä vapaaehtoisesti omia 

geopoliittisia intressejään valvoen roomalaiskatolilaiseen kirkkoon ja Ruotsin val-

tioon menettäen tosin samalla ulkoisen riippumattomuutensa. Mitään merkittäviä 

yhteiskunnallisia muutoksia Suomen liittyminen Ruotsiin ei aiheuttanut, joskin uu-

sia instituutioita omaksuttiin. Voionmaata mukaillen Juvelius korosti, että esimer-

kiksi itäisessä Suomessa yhteiskunnalliset olot jäivät sadoiksi vuosiksi ennalleen. 

Hän piti ristiretkien luonnetta lähinnä kristinuskon vakiinnuttajana, mitä luonnolli-

sesti oli korostettu jo autonomian ajan historiankirjoituksessa.1051 

Näin voitiin osaltaan kiistää Pähkinäsaaren rauhan nykyaikaan ulottuneita vai-

kutuksia. Rauha saikin Juveliuksen teoksessa symboloida lähinnä suomalaisten liit-

tymistä Ruotsiin ja ulkoisen itsenäisyyden menetystä sekä Suomen kristillisyyden 

vakiintumista. Muissa hänen teoksissaan korostuivat idän ja lännen välisen taiste-

lun näkökohdat. Mitään pohdintoja Suomen kansan synnystä Pähkinäsaaren rauhan 

jälkeen ei Juveliuksen teoksissa ollut, eikä se enää uusien painotusten myötä ollut 

                                                        
1050 Voionmaa 1929a, 40–41, 44. 
1051 Juvelius 1928, 195, 276–279, 649–650. 
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mahdollistakaan. Suomalaisten suhteellista keskiaikaista itsenäisyyttä ja yhteiskun-

nallisten muutosten vähäisyyttä korostavassa suuntauksessa ei yksinkertaisesti ol-

lut sijaa näkemykselle, jossa ruotsalaisten valloittajien tuomat ja vanhemmista suo-

malaisista instituutioista merkittävästi poikkeavat instituutiot olivat sulattaneet 

suomalaiset heimot yhdeksi kansaksi. Vaikka kansakunnan syntymyytin merkitys 

voitiin haastaa, on silti selvää, että Pähkinäsaaren rauha oli edelleen aikakausien 

välisenä vaihekohtana olennainen osa historiakuvaa. Sen painotukset vain olivat 

erilaiset. 

Seuraavaksi tarkastelen aikakauden kenties merkittävimmän suomalaisen his-

toriantutkijan Jalmari Jaakkolan näkemyksiä aiheesta. 

3.1.2 Idän ja lännen välinen taistelu sekä Suomen kansan synty 

ja ”eheytyminen” Jalmari Jaakkolan Pähkinäsaari-

näkemyksissä 

Suhteessa siihen, miten paljon Jalmari Jaakkola kirjoitti 1900-luvun ensimmäisellä 

puoliskolla, on hänestä itsestään kirjoitettu yllättävän vähän. Perusasiat tunnetaan 

kyllä. Vuonna 1885 Satakunnan Eurajoella syntynyt ja aitosuomalaisena itseään pi-

tänyt Jaakkola opiskeli muun muassa Kustavi Grotenfeltin johdolla historiaa. Ylei-

sesti ottaen Jaakkolaa on pidetty romantikkona, joka pyrki Suomen keskiajan his-

torian uudelleenarviointiin ja synteesiin. Jaakkola pyrki luomaan vasta itsenäisty-

neelle kansakunnalle kunniakkaan menneisyyden, jossa korostuneessa asemassa 

oli hänen kotimaakuntansa Satakunta. Päiviö Tommila on – kenties hieman liian 

ankarasti – luonnehtinut opettajaansa uusrudbeckiaaniksi1052, joka rakensi epävar-

mojen lähteiden pohjalle hypoteeseja, jotka äärimmillään saivat toimia pohjana uu-

sille hypoteeseille. Jaakkola ei koskaan pelännyt tuoda esille omia näkemyksiään, 

joista hän piti sitkeästi kiinni ankarankin kritiikin edessä.1053 

Jaakkolan tutkijanura on tavallisesti jaettu kahteen suureen kauteen. 1920-lu-

vulla hän toimi Helsingissä Kallion yhteiskoulun johtajana ja historianopettajana 

sekä Helsingin yliopistossa pohjoismaiden historian dosenttina. 1920-luvulla hän 

myös julkaisi merkittävimmät tutkimuksensa. Hänen 1921 ilmestynyt väitöskir-

jansa käsitteli Pyhän Eerikin pyhimystraditiota. Pian ilmestyivät muun muassa 

pirkkalaisia ja Suomen muinaisia valtarajoja käsittelevät tutkimukset. Jaakkolasta 

                                                        
1052 Vaikka Jaakkola etsi ja ”löysi” monenlaista kunniaa kotimaakuntansa historiasta, ei hän sentään 
löytänyt Atlantista Satakunnasta. 
1053 Luukko 1965, 201–204, 211–212; Tommila 1989, 186–188; Herlin 1996, 87–88; Jutikkala 1998, 
elektr.; Erkkilä 2015, 361. 
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tuli Helsingin yliopistoon 1932 perustetun ensimmäisen varsinaisen Suomen histo-

rian oppituolin haltija. Tuolloin alkoi Jaakkolan uralla suuri synteesien teon aika-

kausi samalla, kun hänen edustamansa historiakuva levisi opetustoiminnan kautta 

historian opiskelijoiden piiriin. Jaakkola alkoi kehitellä massiivista Suomen histo-

rian yleisesitystä, jonka ensimmäinen osa ilmestyi 1935. Siinä käsiteltiin Suomen 

varhaishistoriaa eli aikaa ennen ristiretkiä. Kun viimeinen keskiaikaa käsittelevä 

osa Jaakkolan teossarjasta ilmestyi vuonna 1959, oli sarjalle kertynyt mittaa yh-

teensä lähes 3000 sivua.1054 

Jaakkolan ajallisestikin äärimmäisen laaja tuotanto asettaa historiografiselle 

tutkimukselle lähdekriittisiä haasteita. Kuten Tommila toteaa, Jaakkola on ilmei-

sesti päässyt jo 1920-luvulla selvyyteen Suomen historian kokonaiskuvasta, mutta 

hän oli myös valmis tuomaan esille uusia näkemyksiä perustutkimusvaiheen jäl-

keenkin.1055 Keskeinen kysymys onkin monesti, missä määrin Jaakkolan 1930- ja 

1940-luvun yleisesityksissä korostuneet käsitykset ilmentävät 1920-luvun näke-

myksiä. Vastaus ei ole tässä suhteessa aina selvä. Joka tapauksessa Jaakkolan yleis-

ten näkemysten hahmottamisessa keskeisessä asemassa oli Suomen varhais- ja kes-

kiajan historian laaja esitys. Lisäksi mielenkiintoinen oli juuri talvisodan jälkeen 

ilmestynyt Suomen historian ääriviivat, jossa Jaakkola tiivisti tutkimustensa tulok-

sia pienimuotoiseksi Suomen historian yleisesitykseksi. 

Jaakkolan tuotannon varsinaisen sisällön analyysi on ollut vähäistä. Ehkä mie-

lenkiintoisinta tutkimusta edustaa Ville Erkkilän hiljattain julkaistu artikkeli Histo-

riallisessa Aikakauskirjassa. Artikkelissa perusajatuksena on, että Jaakkolan tuo-

tanto ilmentää sisällissodan jälkeisen ajan siveellisen järjestyksen järkkymisen ai-

heuttamaa ilmapiiriä. Kansakunnan pysyvyyden turvasi perinnäinen järjestys. 

Tämä tarkoitti lähinnä suomalaisten miesten suorittamaa kansallista tehtävää, jossa 

keskeisenä oli ”slaavilaismeren” patoaminen.1056 

Jaakkolan edustama käsitys oli useassa mielessä hyvinkin suorasanaisesti il-

maistu autonomian ajan historiakuvan näennäinen negaatio. Kenties merkittävintä 

oli se, että Jaakkola hylkäsi näennäisesti vanhan myytin Suomen kansan synnystä, 

jota Pähkinäsaaren rauha oli saanut symboloida. Jaakkola kritisoi ankarasti vuonna 

1935 ilmestyneessä Suomen varhaishistoriassa 1800-luvun romantiikan käsityksiä, 

                                                        
1054 Luukko 1965, 203–211, 213. Itse asiassa koko käsite ”varhaishistoria” oli Luukon mukaan Jaakko-
lan keksintöä. 
1055 Tommila 1977, 321. 
1056 Erkkilä 2015, 364–366, 368–370. 
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jotka olivat hänen mukaansa nähneet varhaisissa suomalaisissa vain toisiaan vas-

taan taistelevia villiheimoja, joiden kehityksen kannalta ruotsalaisvalloitus oli ollut 

ratkaiseva.1057 

Jaakkolan oma kuvailu Suomen kansan synnystä kuului tosin myös romantii-

kan piiriin. Suomen historian ääriviivoissa hän kuvaili, kuinka suomalaiset olivat 

vaeltaneet Suomenlahden eteläpuolelta ”vähälukuisten uskalikkojen” aloitekyvyn 

turvin ajanlaskun jälkeisen ajan vuosisatoina Lounais-Suomeen ja levinneet sieltä 

lopulta Karjalaan asti. Leviämiseen itään päin vaikuttivat viikinkien idäntien ai-

heuttamat suotuisat taloudelliset olosuhteet. ”Suomen kansan varhaisimmassa hen-

kisessä olemuksessa” ei ollut mitään heimoeroja tai ristiriitaisia aineksia, vaan Suo-

men asutuksessa oli kyse Suomen kansan yhtenäisestä ja elimellisestä kasvusta itää 

kohti. Esimerkiksi karjalaisten eroavaisuudet läntisemmistä suomalaisista olivat 

Jaakkolan mukaan aiheutuneet historiallis-maantieteellisistä tekijöistä.1058 

Tässä ilmeni varsin monenlaisia aatehistoriallisia kehityskulkuja. Jaakkolan 

käsityksissä ilmenivät ainakin osittain ajankohtaiset Kjellénin ja Ruudun näkemyk-

set valtiosta organismina, joka laajenee ”elimellisesti”. Jaakkolan tapauksessa ko-

rostui näkemys kansasta organismina. Myös hänelle ominainen maantieteellisten 

tekijöiden korostaminen sopii asetelmaan erinomaisesti.1059 Jaakkola käyttikin 

usein organismianalogian mukaisia termejä. Esimerkiksi Uudenkaupungin rauha 

vuonna 1721 oli leikannut ”ammottavan haavan Suomen kansan vuosisatoja van-

haan historialliseen elimistöön”.1060 Erityisesti Kjellén painotti valtion ja maan yh-

teyttä1061, kun taas Jaakkola painotti kansan ja maan yhteyttä. Jaakkola ei tosin itse 

viitannut Ratzeliin tai Kjelléniin. 

Jaakkola sai autonomian ajan heimokäsitysten negaatioon taustatukea ajankoh-

taisista arkeologisista käsityksistä. Arkeologi Alfred Hackman (1864–1942) oli 

vuonna 1905 esittänyt, että suomalaisten muutto tapahtui meren yli Virosta Lou-

nais-Suomeen, mistä asutus oli levinnyt itää kohti, kun taas varhaisempi tutkimus 

oli katsonut heimojen muuttaneen Suomeen lähinnä idästä.1062 Uusi näkemys oli 

Jaakkolalle merkittävä kahdella tavalla. Ensinnäkin se salli esittää suomalaisten 

saapuneen lännestä. Kuten Derek Fewster on huomauttanut, oli maailmansotien vä-

                                                        
1057 Jaakkola 1935, 363–364. 
1058 Jaakkola 1935, 164, 172, 260; Jaakkola 1940, 13–27. 
1059 Ratzelin ja Kjellénin ajattelusta vrt. Dikshit 2006, 18–23, 25; Lähteenmäki 2014, 102–107; Ruudun 
ajattelusta vrt. Soikkanen 1991, 189–190. 
1060 Jaakkola 1940, 139. [Kursivointi SS]. 
1061 Luoma-aho 2003, 68; Lundén 2014, 86–90. 
1062 Tommila 1989, 113–114. 
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lisenä aikana kysyntää länsimaiselle Suomen historian synteesille, jossa ei enää ko-

rostettu suomalaisten saapuneen idästä.1063 Tämä liittyi luonnollisesti ajankohtai-

siin negatiivisiin näkemyksiin itäisestä ilmansuunnasta.1064 

Jaakkola korosti ja ihannoi Kjellénin ja Ruudun tapaan kansallista yhtenäi-

syyttä.1065 Hackmanin teorian avulla hän projisoi muinaisen kansallisen yhtenäi-

syyden ajatuksen ja ihanteen huomattavasti kaukaisempaan menneisyyteen kuin 

autonomian historiantutkijat eli varhaishistorialliseen aikaan. Kuten esimerkiksi 

Osmo Jussila on korostanut, loi Jaakkola Suomen varhaishistoria -teoksessaan ku-

van ristiretkiaikaa edeltävästä suomalaisesta kulttuurikansasta ja mahtavasta mui-

naisuudesta, johon kuului olennaisena osana Kalevalan todenperäisyyden korosta-

minen.1066 

Hegeliläis-snellmanilaiselta pohjalta syntynyt myytti, joka painotti Suomen 

kansan syntyä ruotsalaisten instituutioiden puitteissa, ei enää ollut käyttökelpoinen 

tai toivottava Suomen muinaista kunniaa korostaneille historiantutkijoille itsenäis-

tymisen jälkeen. Jaakkolankin tulkintaan kuului keskeisenä elementtinä ajankoh-

tainen näkemys siitä, ettei Suomea koskaan valloitettu, vaan suomalaiset ryhtyivät 

omatoimisesti Ruotsin liittolaisiksi ja lännen etuvartioksi ja kristinuskokin oli suo-

malaisille tuttu ennen Eerik Pyhän retkeä 1100-luvun puolivälissä.1067 

Jos Suomen kansa oli syntynyt kauan ennen Pähkinäsaaren rauhaa eikä Suo-

mea ollut edes valloitettu tai olennaisesti muutettu yhteiskunnallisia olosuhteita, 

mikä merkitys rauhansopimuksella sitten oli Jaakkolan laajassa Suomea koske-

vassa käsityksessä? Kyse oli olennaisilta osin idän eli Venäjän ja lännen välisestä 

taistelusta, joka muodosti ajan hengen mukaisesti myös Jaakkolan tulkinnassa 

erään keskeisimmän Suomen historian perusjuonteen.1068 Tässä Jaakkolan näke-

mys lähestyi ajankohtaisia geopoliittisia näkemyksiä, joissa katsottiin valtioiden ja 

kirkkokuntien taistelevan poliittisesta vaikutusvallasta ja alueista. Jaakkola koros-

tikin usein oppilailleen, ettei Suomen vaiheita voi ymmärtää ilman laajempaa kan-

sainvälistä taustoitusta.1069 

Niin sanotun ensimmäisen ristiretken 1150-luvulla Jaakkola näki lähinnä kir-

kollisen organisoinnin valossa. Tällä oli vastineensa Suomen itä- ja länsipuolisilla 

                                                        
1063 Fewster 2006, 365–366. 
1064 Tässä yhteydessä tietenkin Venäjästä/Neuvostoliitosta ja venäläisyydestä ylipäänsä. 
1065 Kjellénin ja Ruudun näkemyksistä vrt. esim. Soikkanen 1991, 29–31, 189–190; Hall 2000, 207. 
1066 Jussila 2007, 41–42; vrt. Erkkilä 2015, 369. 
1067 Jaakkolan itsenäisyyskäsityksistä ks. Jussila 2007, 42–49. 
1068 Tästä vrt. myös Tommila 1989, 187. 
1069 Kansainvälisyyden korostamisesta vrt. Tommila 1977, 325. 
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alueilla. Tämän myötä Suomi joutui Jaakkolan mukaan ”idän ja lännen taistelutan-

tereeksi” Itämeren rannoilla. Eräässä yhteydessä hän korosti vielä mahtipontisem-

min, ettei ristiriita idän ja lännen välillä tullut missään muualla Pohjoismaissa niin 

konkreettisesti ilmi kuin Suomessa.1070 Tämän taistelun varjossa Suomi oli kasva-

nut vuosisatojen kuluessa ”lännen etuvartioksi”. Kuten Osmo Jussila on analysoi-

nut, Jaakkolan pyrkimyksenä oli osoittaa Suomen mahdollisimman suuri riippu-

mattomuus Ruotsista. Suomen piispat olivat käytännössä riippumattomia Ruot-

sista, ja vasta 1200-luvun lopulta alkoi vähitellen Suomen ja Ruotsin yhteenjuon-

tuminen.1071 Jaakkola siis käytännössä projisoi eräänlaisen ajatuksen kirkon alai-

suudessa olleesta ja vähintäänkin puoli-itsenäisestä suomalaisesta kansallisvalti-

osta ristiretkiajalle.1072 Tämä oli luonnollisesti Suomen itsenäistymisen aiheutta-

maa vaikutusta historiankirjoitukseen tyypillisimmillään. 

Jaakkolan mukaan tosin tämän varhaisen Suomen alue oli rajoittunut ennen 

Hämeen liittymistä Lounais-Suomeen.1073 Jaakkola kuvaili teoksissaan, miten Suo-

men hallinto ja alue olivat kehittyneet 1100-luvun lopun ja 1200-luvun kuluessa 

idän ja lännen välisen taistelun varjossa ja suurelta osin sen johdosta. Hänen käyt-

tämänsä terminologia oli tässä hyvin mielenkiintoista. 1100-luvun lopun kirkolliset 

toimenpiteet olivat luoneet Suomessa ensimmäisen ”kansallisen yhdyssiteen ja esi-

vallan”, kun taas maallinen valta syntyi lähinnä 1270-luvulta lähtien.1074 Tätä pro-

sessia, johon kuului 1200-luvulta lähtien Hämeen liittyminen Suomeen, Jaakkola 

kuvaili kansalliseksi eheytymiseksi.1075 Jaakkolan käsityksiin sisältyi siis ajatus ris-

tiretkiajan maantieteellisesti epätäydellisestä ja epäyhtenäisestä Suomesta, jonka 

kirkollinen ja maallinen valta sekä Hämeen liittyminen ”Suomen kansalliseen ruu-

miiseen” 1200-luvulla1076 osaltaan eheyttivät. Jälleen kerran huomiota herättää or-

ganismianalogia Suomen kansasta ”ruumiina”. 

Edellä kuvatut piirteet loivat pohjaa Jaakkolan käsityksille Pähkinäsaaren rau-

hasta Suomen historian kokonaiskuvassa. Onkin ymmärrettävää, että hän piti rau-

haa osaltaan Ruotsille epäedullisena vaihekohtana ja välietappina idän ja lännen 

                                                        
1070 Jaakkola 1926, 192; Jaakkola 1928a, 20–21; Jaakkola 1938, 74; Jaakkola 1940, 58–65. 
1071 Jussila 2007, 42–48. 
1072 Tästä vrt. myös Liikanen 2011, 188. 
1073 Tämän alueen rajojen kuvailusta ks. Jaakkola 1925, 15–44. 
1074 Jaakkola 1940, 66–67, 80–81. 
1075 Jaakkola 1928a, 62–66; Jaakkola 1938, 291–292. 
1076 Jaakkola 1928a, 66. 
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välisessä taistelussa, kuten muutkin aikakauden kirjoittajat. Varsin selkeästi Jaak-

kola valitti yhteisrintaman puutetta itää vastaan ennen Pähkinäsaaren rauhaa.1077 

Idän ja lännen taistelu ei luonnollisesti Jaakkolan tai muidenkaan historioitsijoiden 

käsityksissä päättynyt Pähkinäsaaren rauhaan.1078 Jaakkolan mukaan sopimuksen 

yleiset määräykset vastasivat lähinnä Novgorodin eli idän intressejä ja estivät muun 

muassa yhtenäisen baltialais-ruotsalaisen politiikan luomisen Novgorodia vastaan. 

Yleisesti rauhansopimus oli merkinnyt eräänlaisen tasapainotilan luomista.1079 

Jaakkolan ajattelu ilmensi tässä konkreettisesti geopoliittisen ajattelun vaikutusta 

ja sen avointa projisointia keskiaikaiseen asiayhteyteen. 

Jaakkolan käsitys rauhan roolista idän ja lännen välisessä taistelussa tuli esille 

hänen vuonna 1928 ilmestyneessä teoksessaan Maunu Eerkinpojan idänpolitii-

kasta. Siinä hän korosti ”pitkäaikaista ja erikoisen sitkeään molemminpuolisiin voi-

mainponnistuksiin perustuvaa valtiollista aikaansaannosta” edustavan rauhansopi-

muksen myötä lännen ja idän tulleen ”entistä määrätietoisemmin vastakkain”.1080 

Pähkinäsaaren rauhan rajaa pidettiin siis idän ja lännen välisenä rajana.1081 Kyse oli 

erottelusta ”meidän” ja ”toisten” välillä lähinnä valtioita ja sivilisaatioita koske-

vassa merkityksessä, ei niinkään etnisessä mielessä. Jaakkola piti rajan itäpuolelle 

jääneitä karjalaisia suomalaisina.1082 

Erityisen suuressa asemassa oli Jaakkolan käsitys rajan suhteesta Suomen ke-

hitykseen. Jaakkolan ajatteluun kuului hyvin konkreettisesti käsitys siitä, että raja 

muodosti keskiajan itsenäisen suomalaisen kansallisvaltion itärajan, joka oli hänen 

sanojensa mukaan merkittävä ”maamme entistä kiinteämmälle kiteytymiselle ja 

tästä johtuvalle sisäiselle rakennustyölle”.1083 Voi tietenkin kysyä, olivatko tällaiset 

painotukset varhaisen Suomen suhteesta Pähkinäsaaren rajaan kovinkaan uusia. 

Aiemminhan tässä tutkimuksessa on tuotu ilmi, että ennen Pohjanlahtiteorian syn-

tyä 1850-luvulla esimerkiksi Yrjö Koskinen katsoi Suomen kansan syntyneen Päh-

kinäsaaren rajan länsipuolelle. Pohjanlahtiteorian synnyttyä muodostui vähitellen 

ajatus, jonka mukaan varhaisen Suomen itäraja oli kyllä aluksi määrätty kulkevaksi 

                                                        
1077 Jaakkola 1938, 447, 470, 482–493; Jaakkola 1940, 82–85. Yksityiskohtainen kuvailu 1200-luvun 
lopun ja 1300-luvun alun vaiheista, ks. Jaakkola 1928a, 67–139. 
1078 Jaakkola piti esimerkiksi Maunu Eerikinpojan ristiretkikautta 1340-luvun lopulla ja 1350-luvun 
alussa osana idän ja lännen välistä taistelua ja väitti Maunu-kuninkaan olleen vielä tietoinen tästä histo-
riallisesta näkökulmasta! Vrt. Jaakkola 1944a, 118. 
1079 Tästä vrt. lähinnä Jaakkola 1925, 176–196; Jaakkola 1938, 495–498. 
1080 Jaakkola 1928a, 148–149. 
1081 Vrt. Liikanen 2011, 189. 
1082 Jaakkola piti tunnetusti karjalaisia länsisuomalaisten siirtolaisten jälkeläisinä. Vrt. esim. Jaakkola 
1940, 25–27. 
1083 Jaakkola 1938, 499. 
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Pohjanlahdelle, mutta suomalaiset uudisasukkaat olivat tehneet tyhjäksi rajan ku-

lun melkein välittömästi Pohjois-Suomessa ja Savossa. Esimerkiksi Jaakkolan 

opettajan Kustavi Grotenfeltin ajatuksiin tämä kuului olennaisena osana. Kuvalli-

nen Suomen historia -teoksessaan autonomian ajan lopulla Grotenfelt totesikin sel-

väsanaisesti, että juuri Suomen itäraja oli tullut määrätyksi Pähkinäsaaren rau-

hassa.1084 

Uutena ajatuksena Jaakkolalla oli kuitenkin autonomian ajan historiantutki-

mukselle tuntematon ajatus, jonka mukaan rajan länsipuoliset alueet olivat muo-

dostaneet jonkinlaisen keskiaikaisen suomalaisen kansallisvaltion alueen. Vanhan 

polven historioitsija K.R. Melander kritisoi Jaakkolan käsityksiä Suomen ”kansal-

liskirkosta” ja sen alueesta voimakkaasti arvioidessaan tämän tuotantoa vuonna 

1929 professorinnimitystä varten.1085 Kaukana ei luonnollisestikaan ole ajatus, 

jonka mukaan Jaakkolan käsityksissä olisi kyseessä George Schöpflinin kuvailema 

alueen myytti, joka kuvailisi tiettyä aluetta, jossa kansakunta syntyi tai löysi itsensä 

ja jota pidettäisiin pyhänä.1086 

Ajatus ei kuitenkaan sovi täysin sellaisenaan Jaakkolan käsityksiin Pähkinä-

saaren rauhasta. Täytyy muistaa, että Jaakkola projisoi ihanteensa muinaisesta or-

gaanisesta kansallisesta yhtenäisyydestä varhaishistorialliselle ajalle, mihin kuului 

ilmeisesti myös käsitys suomalaisten alueellisesta yhtenäisyydestä. Kuten edellä 

toin ilmi, piti Jaakkola Hämeen liittymistä Suomen ”kansalliskirkon” alueeseen 

1200-luvulla eheytymisenä. Teoriaa kansasta ja valtiosta organismina kehitellyt 

Rudolf Kjellén, jolta Jaakkola sai ilmeisiä vaikutteita, korosti valtioruumiin ja fyy-

sisen alueen erottamatonta yhteyttä.1087 Jaakkola painotti myös Pähkinäsaaren rau-

han osalta, että itään päin eli lähinnä Savoon ja läntiseen Karjalaan rauhassa kas-

vanut Suomen alue oli eheytynyt äärialueiden kirkollisten järjestelyjen myötä. Vas-

taavanlaisia näkökohtia tuli esille Jaakkolan kuvaillessa Pohjanlahden rannikon 

valtausta Novgorodilta 1300-luvun lopulla.1088 Jaakkola tarkoitti tässä osittaista pa-

luuta eheän Suomen kansallis-maantieteelliseen ihanteeseen. Pähkinäsaaren rauha 

edustikin hänelle pikemminkin Suomen eheytymistä ja tarkempaa kiteytymistä, ei 

niinkään sen syntyä. 

                                                        
1084 Grotenfelt 1902, 3. 
1085 Melander 1929, 143. Käsittelen Melanderin ja Jaakkolan kiistaa tarkemmin alaluvuissa 3.3.3 ja 
3.4.1. 
1086 Schöpflin 1997, 28–29. 
1087 Kjellénin käsityksistä ks. Lähteenmäki 2014, 106–107; Lundén 2014, 87–88. 
1088 Jaakkola 1940, 89–90, 101; vrt. myös Jaakkola 1928a, 150–151, 172–173; Jaakkola 1944a, 19–23, 
46, 418. 
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Oliko Jaakkolan kokonaiskäsityksissä havaittavissa rajakäsitteen muutosta? 

Suomen ja Neuvostoliiton raja oli jyrkempi kuin autonomian aikaisen Suomen suu-

riruhtinaskunnan ja Venäjän keisarikunnan raja.1089 Jaakkolan ajatuksissa keskei-

senä uutuutena oli käsitys, jonka mukaan Pähkinäsaaren rajaa oli pohjoisessa aluksi 

kunnioitettu, toisin kuin autonomian ajan historiankirjoituksessa oli tuotu esille.1090 

Jaakkolan käsitykset ilmensivät tässä suoraan näkemystä keskiaikaisesta Suomesta 

territoriaalivaltiona, jonka jäsenet olivat yksiselitteisesti tietyn alueellisesti rajatun 

suvereenin vallan alaisia. Näin luonnollisesti korostui myös näkemys Novgorodin 

vastaisesta rajasta modernina territoriaalivaltioiden välisenä rajana. Tämä tuskin 

kuitenkaan oli sinänsä seurausta tiukentuneiden rajojen projisoinnista keskiaikai-

seen tilanteeseen. Kuten osoitan Pohjanlahtiteorian kehitystä käsittelevässä alalu-

vussa, oli Jaakkolalla selkeästi muita intressejä esittäessään tilanteen tällaisena. 

Kuten Malcolm Anderson on todennut, voivat rajat edustaa myyttiä kansan yh-

tenäisyydestä ja alueen luonnollisesta yhtenäisyydestä.1091 Tässä tullaankin Jaak-

kolan käsityksen kenties merkittävimpään piirteeseen Pähkinäsaaren rauhan koko-

naistulkinnassa. Jaakkolan mukaan näet Pähkinäsaaren rauhassa sovitun rajan län-

sipuolisessa Suomessa oli tehty useita sisäisiä hallinnollisia edistysaskelia 1300-

luvun puoliväliin mennessä. Hän kuvaili, kuinka pian rauhan jälkeen oli siinä lii-

tettyjä uusia alueita järjestetty hallinnollisesti ja kirkollisesti. Tämän myötä alkoi-

vat kiteytyä selkeämmin Suomen alueellis-hallinnolliset ja kirkolliset ääriviivat, ja 

Suomen kansa alkoi yhä selvemmin tajuta oman alueellis-kansallisen yhteenkuu-

luvuutensa. Kuningas Maunu Eerikinpoika oli sitten vahvistanut nämä järjestelyt 

1340 ja keskittänyt samalla Suomen linnaläänit yhden prefektin alaisiksi ja käyttä-

nyt vuonna 1344 ensimmäistä kertaa Suomesta nimitystä ”Itämaa”. Jaakkolan käyt-

tämä terminologia oli tässä yhteydessä mielenkiintoista. Hän puhui avoimesti Itä-

maan, siis Suomen alueen kansallisesta yhtenäistymisestä ja kansalliskirkollisesta 

eheytymisestä. Suomen sydänkeskiaika -teoksessaan Jaakkola piti 1300-lu-

kua ”kansamme historiallisen eheytymisen” suurena vuosisatana.1092 

Autonomian ajan historiankirjoittajat olivat nähneet katolilaisuuden ja Ruotsin 

hallinnon tuomisessa 1300-luvun alussa Pähkinäsaaren rauhan jälkeen yhtenäisen 

Suomen kansan synnyn alkuhetken. Jaakkola ei pitänyt Pähkinäsaaren rauhaa tai 

sen rajaa symboleina Suomen kansan synnylle, mutta hän piti niitä osaltaan sen 

                                                        
1089 Paasi 1995, 167–170. 
1090 Vrt. esim. Jaakkola 1928a, 272; Jaakkola 1940, 89–90. 
1091 Anderson 2013, 8–9. 
1092 Jaakkola 1928a, 140–152, 172–173, 273–294, 353, 380; Jaakkola 1940, 89–90, 94; Jaakkola 1944a, 
esipuhe, 11–12, 18, 22–23, 46–48, 66–72. 
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keskusjohtoisen sisäisen ja alueellisen eheytymisen symbolina. Toisaalta Jaakkola 

ei aivan yksiselitteisesti yhdistänyt rauhaa tähän prosessiin, vaan siinä oli merkit-

tävässä osassa myös vuosi 1344, jolloin Itämaan nimi oli mainittu ensimmäisen 

kerran.1093 Joka tapauksessa tässä on oppikirjamainen esimerkki siitä, miten ajan-

kohtainen poliittinen tilanne ja poliittiset aatteet voivat vaikuttaa historiankirjoituk-

seen jopa sanamuotoja myöten. Jaakkola projisoi maailmansotien välisen ajan suo-

malaisissa älymystöpiireissä esiintyneen ihanteen Suomen kansallisesta eheytymi-

sestä 1300-luvun alkupuolen Suomeen. Kyseessä on jälleen hyvä esimerkki myös 

siitä, miten menneisyyttä tarkastellaan tulevan kehityksen toivossa. 

Lopuksi voidaan vielä pohtia, erosiko Jaakkolan näkemys radikaalisti autono-

mian ajan painotuksista. Kuten toin aiemmin esille, oli autonomian ajan käsityksiin 

kuulunut ajatus siitä, että suomalaisia heimoja oli yhdistänyt jokin suomalaisuus jo 

ennen Pähkinäsaaren rauhaa. Hegelin historianfilosofian ja Herderin kansallisuus-

ajattelun mukaisesti oli katsottu, että suomalaiset heimot olivat eronneet ja yhdis-

tyneet uudestaan Ruotsin hallinnon puitteissa. Jaakkolan kuvailema prosessi oli 

käytännössä samanlainen, mutta merkittävänä erona oli se, että suomalaiset yhteen-

sulattanut valtio oli viime kädessä suomalainen, ei ruotsalainen. Tässä voikin hah-

mottaa, että Jaakkola teki kansakunnan syntymyytin äärikansallisen historiankir-

joituksen näkökulmasta siedettäväksi poistamalla siitä ruotsalaisia piirteitä ja muut-

tamalla terminologiaa. Pohjalla oleva valtiokeskeinen ihanne ei suinkaan poistunut, 

vaan se säilyi suomalaisen nationalismin peruspiirteenä. Kyse oli tässäkin kansa-

kunnan rakentamisesta historian avulla ja suomalaisten historiallisen yhtenäisyy-

den korostamisesta. Sen sijaan oli epäselvää, pitikö Jaakkola tätä vaihetta niin dra-

maattisena, nykyaikaan asti vaikutuksensa ulottaneena tapahtumaketjuna verrat-

tuna autonomian ajan käsityksiin Suomen kansan synnystä. 

Lisäksi on kyseenalaista, sopiko Jaakkolan näkemys täysin yhteen esimerkiksi 

Kjellénin kansakunnan syntyyn liittyvien käsitysten kanssa. Kjellén korosti yhtei-

sen kielen merkitystä kansakunnan syntyprosessissa, mutta valtion osuus oli mer-

kittävin. Valtion myötä kansakunta saa ”korkeamman henkisen sisällön”, joka sillä 

itsessään puuttuu. Kjellén kuitenkin korosti, että tämä oli säännönmukaisesti tapah-

tunut vasta 1800-luvulla eikä keskiajalla.1094 Toinen ajankohtainen kansakunnan 

syntyä pohtinut ajattelija, Yrjö Ruutu, puolestaan katsoi, ettei kieli ollut ratkaiseva 

kansakunnan synnyssä. Hänen mukaansa myöhäiskeskiaikaisten säätyjen synty 

                                                        
1093 Vrt. esim. Jaakkola 1944b, 224–225. 
1094 Kjellén 1916, 101–104. 
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Euroopassa oli luonut tietoisuutta yhteisistä eduista, mikä oli ollut esivaiheena kan-

sakuntien syntymiselle. Kansakuntia ei kuitenkaan varsinaisesti vielä luotu, sillä ne 

eivät olleet vielä itsestään tietoisia. Kansakuntien erityisluonne oli tajuttu vasta 

1800-luvulla.1095 Näkemykset poikkesivat Jaakkolan käsityksistä, joissa Suomen 

kansan synty ja eheytyminen vietiin kauemmas menneisyyteen. 

Tässä ja edellisessä alaluvussa hahmotellussa kehityskulussa oli kyse lopulta 

suomalaisen, Pähkinäsaaren rauhan asemaa Suomen historiassa korostavan ajatte-

lukollektiivin muutoksista. Pohjalla oleva vanha näkemys rauhan merkittävyydestä 

Suomen historian periodisoinnissa ja historiakuvassa ei muuttunut mihinkään, 

mutta sen merkityksiä muutettiin toisenlaisten ajattelukollektiivien ja -tyylien poh-

jalta. Keskeisenä oli osaltaan ratzelilais-kjelléniläiseen geopolitiikkaan liittyvä 

ajattelutyyli. Sen mukaan Pähkinäsaaren rauhan merkitystä voitiin hahmottaa val-

tioiden välisen taistelun pohjalta. Kuten Jaakkola-esimerkki osoitti, saatettiin sii-

näkin painottaa samanlaisia asioita kuin vanhemmassa hegeliläis-snellmanilaisessa 

käsitystavassa erityisesti kansakunnan yhtenäisyyden osalta. 

Seuraavaksi tarkastelen käsityksiä Pähkinäsaaren rauhan merkityksestä laa-

jemmassa historiakulttuurissa. Siinä esitettiin jokseenkin poikkeavia näkemyksiä. 

3.1.3 Laajemman historiakulttuurin vaihtoehtoiset näkemykset 

Pähkinäsaaren rauhan merkityksestä 

Merkittävimpiä suomalaiseen historiakulttuuriin kuuluvia teoksia on Aarno Kari-

mon (1886–1952) vuosina 1929–1932 ilmestynyt neliosainen Kumpujen yöstä. 

Karjalaissyntyinen Karimo, alkuperäiseltä sukunimeltään Hasselqvist, oli monessa 

suhteessa ”valkoisen” Suomen ruumiillistuma. Hän sai vaikutteita Akseli Gallén-

Kallelan töistä ja taisteli sisällissodassa valkoisten puolella. Sodan jälkeen hän 

toimi suojeluskuntalaisten Hakkapeliitta-lehden ensimmäisenä päätoimittajana ja 

kuvittajana sekä taiteilijana ja kirjailijana.1096 

Derek Fewster on kuvaillut Kumpujen yöstä -teosta populaarin militaristisen ja 

nationalistisen proto-historian kliimaksina. Teos koostuu useista kuvitetuista no-

velleista, jotka kuvaavat suomalaisten historian eri vaiheita. Näiden novellien 

alussa on lyhyt ingressi, jossa käsiteltävä asia pyritään kontekstualisoimaan histo-

rialliseen yhteyteensä.1097 Yksi näistä novelleista käsitteli Pähkinäsaaren rauhan 

solmimista. 
                                                        
1095 Ruuth 1922, 96–97, 121–129, 142–143, 145. 
1096 Tommila 1989, 196; Fewster 2006, 340, 344–346. 
1097 Tommila 1989, 196; Fewster 2006, 338. 
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Pähkinäsaaren rauha yhdistettiin teoksessa hyvin toisenlaiseen kertomukseen 

kuin ammattihistorioitsijoilla. Kuten teoksen sisältöä analysoineet ja kuvailleet De-

rek Fewster ja Osmo Jussila ovat todenneet, esitti Karimo ristiretkiaikaa edeltävän 

Suomen historian myyttisen suomalais-ugrilaisen heimoyhteyden aikana ja suoma-

laisten Suomeen saapumisen jälkeisen ajan sotilaallisena ja miehekkäänä kulta-ai-

kana. Keskeisessä roolissa oli muinaisten suomalaisten itsenäisyys.1098 Tässä vai-

heessa Karimo noudatti vielä itsenäisen Suomen alkuaikojen historiankirjotuksen 

peruskaavaa. Olennaiset erot tulivatkin vasta itse ristiretkiajan kuvailussa. Toisin 

kuin Juva, Korhonen ja Jaakkola, näki Karimo ristiretkien ajan todella verisenä 

ruotsalaisvalloituksena, joka oli lopettanut muinaisten suomalaisten tuhatvuotisen 

itsenäisyyden kauden. Tätä seurasi synkkä väkivallan, pakkoverotuksen, ruton ja 

veljesvihojen kausi, joskin myönteisenä seikkana oli, että suomalaiset pääsivät län-

simaiden yhteyteen.1099 

Kuten Jussila on todennut1100, piti Karimo Pähkinäsaaren rauhaa aikakausien 

vaihekohtana. Siinä oli Suomen valloitus saatettu loppuun. Itse rauhaa kuvannut 

novelli on varsin mielenkiintoinen. Karimo katsoi siinä ajalleen tyypilliseen tapaan 

sovitun rauhasta idän ja lännen välillä ja kuvaili novellissaan ruotsalaisten ja venä-

läisten neuvottelijoiden keskinäistä nahistelua.1101 

Käsitys suomalaisten väkivaltaisesta käännyttämisestä ja alistamisesta oli pe-

räisin lähinnä autonomian ajan historiankirjoituksesta. Sen sijaan muinaisen itse-

näisen kulta-ajan korostaminen oli maailmansotien välisen ajan tuotetta. Jussila on-

kin tuonut esille, että myös Karimo tarkasteli historiaa ”joulukuun kuudennen päi-

vän tirkistysaukosta”. Tämän perusteella korostuivat ilmiöt, jotka ”näyttivät viit-

taavan tulevaan valtiolliseen itsenäisyyteen”. Ammattihistorioitsijat, kuten Jaak-

kola, korostivat suomalaisten vapaaehtoista liittymistä Ruotsin yhteyteen, kun taas 

Karimon ”aitosuomalainen ääritulkinta” korosti väkivaltaista muinaisen itsenäi-

syyden menetystä.1102 Molemmat suuntaukset ammensivat maailmansotien välisen 

ajan henkisestä ilmapiiristä, mutta ne päätyivät esittämään historian varsin eri ta-

voilla. On hyvin ajateltavissa, ettei historiantutkimuksen korostama vapaaehtoinen 

liittyminen Ruotsiin vielä ollut siinä määrin tunnettu asia, että se olisi löytänyt 

                                                        
1098 Vrt. Fewster 2006, 340–342; Jussila 2007, 60–61. 
1099 Fewster 2006, 342–343; Jussila 2007, 38, 62–65. 
1100 Jussila 2007, 63. 
1101 Karimo 1931, 104–114. 
1102 Jussila 2007, 37–38, 70. 



256 

tiensä Karimon teoksiin. Kuten Jussila on analysoinut, katsoi Karimo Suomen kan-

san olleen olemassa jo vuosituhansia.1103 Olennaista oli, että Karimo projisoi suo-

malaisuuden kansallishengen kulta-ajan idean tuhansien vuosien taakse muinaiseen 

suomalais-ugrilaiseen utopiaan, ajallisesti paljon kauemmas kuin Jaakkola oli ulot-

tanut yhtenäisen suomalaisuuden. Karimo myös korosti tämän muinaisen suoma-

laisuuden korkeaa kulttuuritasoa. 

Painotuksissaan monessa suhteessa hyvin samankaltainen teos oli jääkärin ja 

heimosodissa taistelleen sotahistorioitsijan ja AKS-aktiivin Eero Kuussaaren (vuo-

teen 1927 Heickell, 1891–1978)1104 teos Suomen suvun tiet. Teoksessa kuvailtiin 

laajasti suomensukuisten kansojen, myös suomalaisten, historiaa. Pähkinäsaaren 

rauha ei ollut teoksessa juuri esillä Suomen historian vaihekohtana lukuun otta-

matta valitusvirttä Karjalan jaosta1105. Sen sijaan Kuussaari korosti suomalaisten 

korkeaa sivistystasoa ennen ruotsalaisvalloitusta, joka oli tuhonnut suomalaisten 

henkisen kulttuurin.1106 

Sisällissotaan osallistunut ja Sotakorkeakoulusta valmistumisensa jälkeen 

yleisesikunnassa ja puolustusministeriössä työskennellyt Wolf Halsti (vuoteen 

1936 Wolfgang Hallsten Hagman, 1905–1985) kirjoitti 1936 ilmestyneen teoksen 

Isänmaan historia Suomen maanpuolustajia varten. Halstin ajattelussa korostuivat 

geo- ja reaalipoliittiset näkökohdat.1107 Tällaiset näkökohdat tulivat voimakkaasti 

esille Suomen ristiretkiajan kuvailussa. Halsti katsoi suomalaisten olleen idän ja 

lännen rajalla jo ennen ristiretkiä.1108 Sodan hän näki kamppailuna vallasta ja voi-

makkaamman oikeudesta olemassaoloon, ja tällaisena voimainkoitoksena hän näki 

myös Suomen ristiretkiajan. Se oli Halstin mukaan ollut tyypillisesti idän ja lännen 

välinen taistelu. Hän ei pitänyt muinaisten suomalaisten kulttuuria tai järjestäyty-

misen astetta kovinkaan korkeana, mutta katsoi Ruotsin valloittaneen Suomen. 

Halstin mukaan tästä ei aiheutunut mitään suurempia yhteiskunnallisia muutoksia. 

Hän totesi, että Suomessa oli säilynyt länsimainen vapaus, toisin kuin yksilönva-

pautta vihanneessa idässä, jonka yhteyteen Pähkinäsaaren rajan itäpuoliset alueet 

olivat joutuneet.1109 Keskeisenä ”oppituntina” Pähkinäsaaren rauhan suhteen Halsti 

piti sitä, että suomalaisten tulisi olla tietoisia aikansa tapahtumista ja pysyä lujina. 

                                                        
1103 Jussila 2007, 60–61; vrt. Fewster 2006, 340. 
1104 Hänestä ks. Uola 2001, elektr. 
1105 Karjalasta vrt. Kuussaari 1935, 147–148. 
1106 Kuussaari 1935, 14–18, 33–36, 102, 155, 278–279. 
1107 Halstista lähemmin vrt. Seppinen 2003, elektr. 
1108 Halsti 1938, 11–17. 
1109 Halsti 1938, 11–19, 21–28. 
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Hän korosti sitä, että vieraat vallat olivat sotineet Suomesta ja vetäneet mielivaltai-

sesti rajoja alueen halki ja jättäneet muun muassa lasten onnen huomiotta. Näin oli 

tapahtunut Pähkinäsaaren rauhassa.1110 

Pähkinäsaaren rauha korostui Karimon, Kuussaaren ja Halstin esityksissä vaih-

televasti suomalaisen muinaisen itsenäisyyden menetyksen ja pirstoutumisen sym-

bolina. Erityisesti Halstilla tuli esille näkemys rauhasta lännen ja idän välisen geo-

poliittisen taistelun välietappina sekä käsitys rajasta idän ja lännen välisenä rajana. 

Mistään Suomen kansan syntymyytistä ei Pähkinäsaaren rauhassa näissä esityk-

sissä ollut kyse, vaan suomalaiset olivat olleet kulttuurisesti korkealla tasolla ennen 

ruotsalaisvalloitusta. 

Autonomian aikaa käsittelevässä alaluvussa toin esille Anthony D. Smithin et-

nosymbolistisen teorian nationalistisesta historiankirjoituksesta. Totesin, että käsi-

tys sen yhteydessä esiintyvistä kulta-ajan ja taantuman myyteistä sopii erityisesti 

Karjalan historian heimohenkiseen kuvailuun. Suomen historian kokonaiskuvai-

lussa painottuivat etenkin ruotsalaisvalloituksen positiivinen kuvailu ja Suomen 

kansan synnyn korostaminen. Karimon, Kuussaaren ja Halstin kirjoittamissa esi-

tyksissä voitiin puhua Pähkinäsaaren rauhan symboloimasta Suomen taantumisen 

myytistä. Tällaisella näkemyksellä oli juurensa jo autonomian ajan historiankirjoi-

tuksessa, jossa voitiin tuoda esille ruotsalaisvalloituksen negatiivisia piirteitä. Kä-

sitys muodosti eräänlaisen ajattelukollektiivin, jota Karimon kaltaiset popularisoi-

jat kehittivät edelleen. Siinä eräänlaisena perusoletuksena oli käsitys suomalaisten 

korkeasta kulttuuritasosta ennen ruotsalaisvalloitusta. Tässäkin on nähtävissä, ettei 

Pähkinäsaaren rauhan merkitys historiakuvassa ollut kadonnut mihinkään. Paino-

tukset tosin olivat erilaiset. 

Nationalistisella historiakuvalla oli itsenäistymisen jälkeen paremmat edelly-

tykset levitä opetuksen kautta laajempiin kansankerroksiin. Suomessa säädettiin 

oppivelvollisuus vuonna 1921, minkä myötä korostui yhtenäisen koulujärjestelmän 

tarve. Käytännössä oppivelvollisuuslaki ei aiheuttanut merkittävää muutosta kan-

sakoulun kannalta. Se oli yleistynyt autonomian ajan lopulla, ja kansakoululaisten 

määrä kasvoi 1930-luvulle tultaessa. Myös oppikoululaisten määrä kasvoi itsenäis-

tymisen jälkeen.1111 

Kansakoulussa historialla oli oppiaineena suuri merkitys. Historian katsottiin 

muun muassa edistävän isänmaallisuutta ja maanpuolustustahtoa. Toisaalta opetta-

                                                        
1110 Halsti 1938, 24–26. 
1111 Koululaitoksen yleisestä kehityksestä vrt. Halila 1982, 113–114, 116–117, 130–132. 
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jan vaikutus historian opettamisessa oli suuri, ja historiaa pidettiin oppilaiden kes-

kuudessa vaikeimpana oppiaineena. Kirjoja pyrittiin tekemään helpommin ymmär-

rettäviksi lyhytsanaisuuden avulla. Opetuksessa painotettiin voimakkaasti Suomen 

historiaa sekä rauhallista edistystä sotahistorian ja valtiollisen historian sijaan. 

Vuonna 1925 kirjoitetussa kansakoulun opetussuunnitelman mietinnössä opetuk-

sen tavoitteiksi määriteltiin herbartilaisten periaatteiden mukaan kansalais- ja luon-

teenkasvatus.1112 

Oppikouluissa korostui myös herbartilaisen historianopetuksen suuntaus. Sen 

merkittävät edustajat Oskari Mantere ja Gunnar Sarva olivat keskeisissä asemissa 

kouluhallinnossa. Yleisesti sekä äärioikeistolaiset että vasemmistolaiset kritisoivat 

historianopetuksen virallista järjestelmää. Keskustaliberaalit Mantere ja Sarva vas-

tustivat yltiöisänmaallisuutta, mikä ilmeni muun muassa oppikirjojen hyväksymis-

menettelyissä. Vuonna 1941 annetuissa uusissa oppiennätyksissä korostettiin isän-

maallisen hengen ja puolustustahdon sekä kansallisen yhteenkuuluvuuden merki-

tystä, joskin Mantere ja Sarva pitivät huolta siitä, etteivät sotaisuus ja kansallishen-

kisyys olleet niin merkittävällä sijalla.1113 Yleisesti oppikirjojen käytössä sallittiin 

vain kouluhallituksen hyväksymiä kirjoja. Huomionarvoista on, ettei oppikirjoissa 

saanut esiintyä vakiintumattomia tutkimustuloksia.1114 

Oppikirjojen kuva Suomen historiasta saattoikin erota merkittävästi siitä, mi-

ten maailmansotien välisen ajan keskeiset historiantutkijat hahmottivat sitä. Erit-

täin kuvaava oli Jalmari Jaakkolan toteamus juuri talvisodan jälkeen ilmestyneessä, 

Suomen historiaa tiiviisti käsitelleessä Suomen historian ääriviivat -teoksessa. 

Siinä hän totesi olevansa tuskallisen tietoinen siitä, että ”laajoilla kansankerrok-

silla” ei ole ollut käytettävissään ”nykyajan tutkimustilannetta vastaavaa” eli lä-

hinnä Jaakkolan omia näkemyksiä seuraavaa yleiskatsausta isänmaan historiaan. 

Hän ilmaisikin suoraan suunnanneensa teoksen ”herätteeksi” kansakoulun opetta-

jille.1115 

Oppikirjoja tarkastellessa ymmärtää helposti, mistä Jaakkolan tuska johtui. 

Hyvänä lähtökohtana tarkastelussa ovat laajasti käytetyt1116 Oskari Mantereen ja 

Gunnar Sarvan Suomen historian oppikirjat, jotka olivat monessa suhteessa neut-

                                                        
1112 Halila 1950, 178–182; Castrén 1992, 37–38. 
1113 Castrén 1992, 34–37. 
1114 Rouhiainen 1974, 301–302. 
1115 Jaakkola 1940, 5. 
1116 Esimerkiksi Aimo Halila on todennut, että 1920-luvun lopulla Uudellamaalla kansakoulun histori-
anopetuksessa käytettiin 60%:ssa tapauksista Mantereen ja Sarvan oppikirjoja. Toista sijaa piti Soinisen 
ja Noposen oppikirja 25%:n osuudellaan. Halila 1950, 141–142. 
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raaleja tekijöidensä keskustaliberaalien painotusten mukaisesti. Näin oli myös Päh-

kinäsaaren rauhan osalta. Sen kuvailun yhteydessä ei ollut käytännössä mitään joh-

topäätöksiä Suomen kansan synnystä tai itsenäisyyden menetyksestä. Sen sijaan 

teoksissa oli ajallisesti hyvin epämääräinen toteamus, jonka mukaan Suomen hei-

mot olivat niin läheisessä yhteydessä keskenään, että ne muodostuivat yhdeksi suo-

malaiseksi kansaksi. Myöskään näkemys suomalaisten varhaisesta historiasta ei ol-

lut kovin mairitteleva. Tekijät korostivatkin suomalaisten saaneen sivistysvaikut-

teita naapureiltaan. Mantereen ja Sarvan oppikirjoissa Pähkinäsaaren rauhan mer-

kitys nähtiin Suomen kristillistymisen ja valloituksen näkökulmasta, mikä vastasi 

autonomian ajan perusnäkemyksiä.1117 Tässä oltiin todella hyvin kaukana esimer-

kiksi Jaakkolan painotuksista. 

Mantereen ja Sarvan suosittujen oppikirjojen lisäksi oli myös niitä, jotka jat-

koivat suoraviivaisesti autonomian ajan linjaa, jossa korostettiin Pähkinäsaaren 

rauhan merkitystä Suomen kansan eräänlaisena syntyhetkenä. 1920-luvulla käytet-

tyjen, jo autonomian ajalla syntyneiden teosten uusintapainosten1118 lisäksi ajatus 

esiintyi O.A. Hainarin ja Aatto Verner Laitakarin (vuoteen 1906 Lönnqvist, 1883–

1954)1119 vuonna 1927 ilmestyneessä kansakoulun oppikirjassa, Jaakko Forsmanin 

(1867–1946)1120 ja Väinö Vaaran seuraavana vuonna ilmestyneessä teoksessa sekä 

Sakari Kuusen (vuoteen 1906 Granfelt, 1884–1976)1121 maalaiskansakouluja var-

ten tehdyssä 1932 ilmestyneessä teoksessa.1122 Kuvaavaa on, että nämä koulumie-

het kuuluivat Kokoomuspuolueeseen, vanhafennomaanisen perinteen jatkajiin.1123 

Kuten edellä on tullut ilmi, oli juuri vanhasuomalaisten piirissä ajatus Suomen eri-

puraisten heimojen valtiojohtoisesta yhdistymisestä Pähkinäsaaren rauhan jälkeen 

ollut suosittu autonomian ajan lopulla, ja ajatus tuli esille vielä sisällissodan jälkei-

sessä tilanteessa, jossa osaltaan korostettiin kansallista yhtenäisyyttä. Jopa suomen-

ruotsalainen historiantutkija Bernhard Estlander (1863–1931)1124 toi esille saman-

laisia näkökohtia Suomen historian oppikirjassaan1125, mikä korostaa ajatuksen 

                                                        
1117 Mantere & Sarva 1915, 8, 18–20; Mantere & Sarva 1918, 13, 15–17, 39–40; Mantere & Sarva 1925, 
54–55, 87–88; Mantere & Sarva 1934, 173–174, 206; Mantere & Sarva 1938, 53. 
1118 Näistä voi mainita Lindeqvistin, Soinisen ja Noposen sekä Yrjö-Koskisen ja Voionmaan oppikirjat, 
joista otettiin uusia painoksia vielä 1920-luvun lopulle tultaessa, Lindeqvistin kirjan osalta vielä 1930-
luvun lopulla. Vrt. Rouhiainen 1974, 312–313. 
1119 Hänestä ks. Kuka kukin oli, 279. 
1120 Hänestä ks. Heikinheimo 1955, 207. 
1121 Hänestä ks. Kuka kukin on 1954, 420–421. 
1122 Hainari & Laitakari 1927, 94; Forsman & Vaara 1928, 74; Kuusi 1932, 56–57. 
1123 Rouhiainen 1974, 307. 
1124 Hänestä ks. Landgrén 2002, elektr. 
1125 Estlander 1926, 56. 
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suurta levinneisyyttä suomalaisessa historiakulttuurissa. Tämä ilmensi jo sinänsä 

hyvin, miten kouluopetuksen välityksellä rauhasta oli tullut merkittävä osa suoma-

laista valtion ja kansallisen yhtenäisyyden ihanteen rakentamista. 

Vanhan näkemyksen ohella oli myös oppikirjoissa painotuksia, jotka liittyivät 

suoraan maailmansotien välisen ajan henkiseen ilmapiiriin. Jo Forsman ja Vaara 

korostivat oppikirjassaan, että ristiretkien myötä suomalaisten ensimmäisen itse-

näisyyden kausi oli päättynyt.1126 Vastaavanlaista näkökulmaa tuotiin esille myös 

muissa oppikirjoissa.1127 On selvää, että näissä kyse oli samankaltaisesta kehitys-

kulusta kuin edellä tarkastelluissa yleisesityksissä. Tässä suuntauksessa Pähkinä-

saaren rauha sai symboloida Suomen muinaisen itsenäisyyden menettämistä, joskin 

äänenpainot olivat maltillisia verrattuna esimerkiksi Karimon Kumpujen yöstä -te-

okseen. Ajattelutyyli levisi tätä myöten laajempiin eksoteerisiin piireihin. 

Maailmansotien välisen ajan venäläisvastaisuudestakin oli oppikirjoissa merk-

kejä. Pirkko Rouhiaisen mukaan oppikirjojen tekijät suhtautuivat puoluekannasta 

riippumatta kielteisesti Venäjään.1128 Esimerkiksi koulumies ja kansanrunouden 

tutkija Frans Akseli Heporauta (vuoteen 1935 Hästesko, 1879–1946)1129 katsoi ris-

tiretkiajan päättymisen merkityksen olleen itsenäisyyden menettämisen lisäksi 

siinä, että Suomi joutui onneksi länsimaisen Ruotsin yhteiskuntajärjestyksen ja roo-

malaiskatolilaisen kirkon piiriin, joka oli kehittyneempi kuin venäläisten kreikka-

laiskatolilainen kirkko.1130 Tämä luonnollisesti liittyi aikakauden yleiseen venäläis-

vastaisuuteen ja käsitykseen Suomesta lännen etuvartiona, mitä on tarkasteltu 

aiemmissa luvuissa. Pähkinäsaaren rauha sai oppikirjoissa toimia pikemminkin 

Suomen länsimaistumisen symbolina, millä oli selvästi myös nykyaikaan ulottuvia 

vaikutuksia. 

Yllättävää tuskin oli, että venäläisvastaiset tendenssit ilmenivät voimakkaim-

min jatkosodan aikana. Esimerkiksi Einar W. Juva, Kaarlo Merikoski (vuoteen 

1906 Lindstedt, 1878–1954)1131 ja Alfred Salmela (1897–1979)1132 korostivat 1943 

ilmestyneessä oppikirjassaan ristiretkiajan luonnetta idän ja lännen välisenä taiste-

luna, Suomen etuvartioasemaa ja länsimaisen sivistyksen paremmuutta Venäjään 

                                                        
1126 Forsman & Vaara 1928, 50, 69. 
1127 Hästesko 1931, 79–82; Ora & Ottelin 1934, 109; Ora & Jutikkala 1936, 117, 121; Juva, Merikoski 
& Salmela 1939, 85; Heporauta 1943, 75. 
1128 Rouhiainen 1974, 307. 
1129 Hänestä ks. Heikinheimo 1955, 292. 
1130 Hästesko 1931, 81; Heporauta 1943, 75; Vastaavanlainen esimerkki: Ora & Ottelin 1934, 109. 
1131 Hänestä ks. Pohls 2000, elektr. 
1132 Ks. Numminen 2014, elektr. 
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verrattuna.1133 Pähkinäsaaren rauha luonnollisesti toimi välietappina idän ja lännen 

välisessä taistelussa, mikä vastasikin paremmin johtavien historiantutkijoiden aja-

tuksia. Kokonaisuutena venäläisvastaisuudet olivat heikossa asemassa etenkin 

maailmansotien välisen ajan oppikirjoissa. Tämän voi hyvin katsoa johtuneen eten-

kin Mantereen ja Sarvan ajamasta yltiöpäisen kansallishenkisyyden välttämisestä. 

Suomen länsimaistumista ja itsenäisyyden menettämistä korostaneessa suuntauk-

sessa ei painotettu Suomen kansan syntyä Pähkinäsaaren rauhassa. Esimerkiksi He-

porauta puhui hyvin ympäripyöreästi suomalaisten heimojen hajanaisuudesta en-

nen ristiretkiaikaa.1134 

Yleisesti voikin todeta, että kahdessa edellisessä alaluvussa käsittelemäni ke-

hityskulut Suomen historian ja erityisesti ristiretkiajan ja keskiajan tulkinnassa ei-

vät juuri vaikuttaneet oppikirjoihin, joissa säilyi suurelta osin vanha autonomian 

ajan perusrakenne Suomen varhaishistorian ja keskiajan kuvailussa. Osaltaan asi-

aan vaikutti se, etteivät aikakauden ammattihistorioitsijoiden vakiintumattomat kä-

sitykset päässeet vielä vaikuttamaan suuresti oppikirjoihin. Oppikirjojen avulla eri-

laiset ajattelutyylit levisivät laajempiin eksoteerisiin piireihin. 

Uusia näkemyksiä esitettiin oppikirjoissa lähinnä vasta 1930-luvun lopulla ja 

toisen maailmansodan aikana. Esimerkiksi 1943 ilmestyneessä oppikirjassaan He-

porauta korosti, ettei ruotsalaisvalloituksesta ollut aiheutunut yhteiskunnallisia 

muutoksia. Yrjö Ora ja Eino Jutikkala toivat esiin jo 1936 vastaavanlaisia näkö-

kohtia. Juvan ja Uolevi Harkolan (1909–1941) jatkosodan aikana ilmestyneessä lu-

kion oppikirjassa puolestaan kiistettiin suoraan ristiretkiajan luonne valloituk-

sena.1135 Nämä olivat kuitenkin varsin myöhäisiä ja poikkeuksellisia tapauksia, 

jotka eivät muuttaneet yleiskuvaa. Oppikirjojen välittämässä historiakuvassa ko-

rostuikin Pähkinäsaaren rauhan keskeinen merkitys, mutta jälleen kerran rauha sai 

symboloida melkoisen erilaisia asioita. 

Avoimemmin uudet näkemykset olivat esillä tiivistetyssä Suomen historian 

esityksessä, jonka lähinnä Einar Juva1136 kirjoitti 1930-luvulla ilmestyneeseen ”si-

vistyneille maallikoille” suunnattuun Otavan Isoon tietosanakirjaan1137. ”Jaakko-

lalaisittain” Juva korosti Suomen varhaishistoriallisen aseman ja kehityksen riip-

                                                        
1133 Juva, Merikoski & Salmela 1943, 41–42; Vrt. myös Harkola & Juva 1943, 22. 
1134 Hästesko 1931, 62–64. 
1135 Heporauta 1943, 75; Ora & Jutikkala 1936, 83; Harkola & Juva 1943, 23–24. 
1136 Esityksessä oli otettu vaikutteita myös Grotenfeltiltä, joka kirjoitti vastaavanlaisen esityksen auto-
nomian lopun suureen Tietosanakirjaan. Grotenfelt mainittiinkin yhtenä Ison tietosanakirjan Suomen 
historiaan liittyvän artikkelin tekijöistä. 
1137 Tämän taustoista ks. Häkli 1981, 77–82. 
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puvuutta idäntiestä ja sitä, että Suomen heimot ovat syntyneet Suomessa. Ristiret-

kiajan kuvailu oli varsin maltillista, eikä siinä korostettu sen enempää Suomen it-

senäistä asemaa kuin valloitustakaan. Pikemminkin tässä tuli esille vanhan autono-

mian ajan mallin mukaisesti Pähkinäsaaren rauhan merkitys pakanallisen ja katoli-

laisen ajan vaihekohtana. Rauhan jälkeen oli vakiintunut länsimainen yhteiskunta-

järjestys ja oikeuslaitos, vaikka vanhojakin muotoja oli säilynyt.1138 Näin tietosa-

nakirjan esitys aiheesta oli lähinnä epämääräinen sekoitus uusia ja vanhoja vaikut-

teita. 

Historiallisessa romaani- ja novellikirjallisuudessa ei puolestaan ymmärrettä-

västi ilmennyt mitään avoimia käsityksiä Pähkinäsaaren rauhan merkityksestä Suo-

men historiassa, kuuluivathan tällaiset spekulaatiot lähinnä eheisiin Suomen histo-

rian kokonaisesityksiin. Hannu Syväojan ajan historiallisesta romaanista tekemässä 

tutkimuksessa mainittuja esimerkkejä uusista historioitsijoiden suuntauksista olivat 

yleinen venäläisvastaisuus ja Lauri Haarlan (1890–1944) keskiaikaisia pirkkalaisia 

käsittelevässä Kurkien tarussa esille tuoma toivomus keskiaikaisen Suomen kan-

sallisesta eheytymisestä yhteisten intressien ajamiseksi sekä Hilda Huntuvuoren 

(vuoteen 1906 Hollmén, 1887–1968) keskiaikaan sijoittuneissa romaaneissaan ko-

rostama ajatus keskiaikaisen Suomen itsenäisestä asemasta Ruotsin yhteydessä.1139 

Seuraavaksi käsittelen Pähkinäsaaren rauhasta alkaneen Karjalan jaon tragii-

kan korostamista historiankirjoituksessa. Se saikin erittäin laajat mittasuhteet. 

3.2 Pähkinäsaaren rauha ja Karjalan jaon tragiikka ensimmäisen 

tasavallan Suur-Suomi-aatteen ja heimotyön osana 

Kohtalokkaassa Pähkinäsaaren rauhassa itäsuomalaiset jaettiin kahtia, mutta 

Suomessa ei ole ikinä sammunut toive, että emäkansasta erotetut itäsuomalai-

set saadaan jälleen sen yhteyteen. Itä-Karjalan vapautus on nyt lähellä täytty-

mistään. Tämä vapautus on meille suomalaisille pyhä kansallinen, pohjoismai-

nen ja eurooppalainen velvollisuus.1140 

                                                        
1138 Grotenfelt, Lindeqvist & Juva 1937, 1315–1318. 
1139 Syväoja 1984, 82, 126–130, 156–158. 
1140 Helsingin yliopiston rehtori, professori Rolf Nevanlinna (vuoteen 1906 Neovius, 1895–1980) Ber-
liinin yliopistossa pitämässään esitelmässä 30.10.1941. ”Itä-Karjalan vapautus on suomalaisille pyhä 
velvollisuus”. Viena-Aunus 11/1941, 194. 
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3.2.1 Karjalan kysymyksen ja heimotyön nousu sekä karjalaisten 

Pähkinäsaari-käsitysten jatkuvuus keskeisillä suomalaisilla 

historiantutkijoilla 

Käsitys itäisten karjalaisten sivistämisestä sekä yhdistämisestä Suomeen nousi tär-

keään asemaan jo autonomian ajan loppupuolella. Vuonna 1906 perustettiin Vaa-

sassa Vienan Karjalaisten Liitto, jonka toiminnassa keskeisinä olivat kansansivis-

tystyö sekä osaltaan haaveilut Itä-Karjalan liittämisestä Suomeen. Venäläisten sor-

totoimet Suomessa vähensivät kuitenkin suomalaisten kiinnostusta itäkarjalaisten 

asiaa kohtaan. Ensimmäisen maailmansodan vuosina suomalaiset aktivistit, jääkä-

rit mukaan lukien, pitivät esillä Itä-Karjalan kysymystä ja tavoittelivat alueen liit-

tämistä Suomeen strategisista syistä.1141 

Pyrkimys liittää Itä-Karjala Suomeen siirtyi vasta itsenäistyneen Suomen ul-

kopolitiikkaan, joskin Suomen hallitus suhtautui epäröiden kysymykseen, sillä se 

ei näyttänyt kykenevän hallitsemaan Itä-Karjalassa syntynyttä kansallista liikettä. 

Sisällissodan myötä hallitus alkoi aktiivisesti suunnitella Itä-Karjalan liittämistä 

Suomeen. Tähän vaikuttivat strategiset syyt bolsevikkien vastustamisesta. Myös 

1917 perustettu Vienan Karjalaisten Liiton toimintaa jatkanut Karjalan Sivistys-

seura kannatti Itä-Karjalan liittämistä Suomeen. Suomesta lähetettiin sotilaallisia 

retkikuntia Karjalaan. Karjalan Kansalaisliiton vasta perustettu Itä-Karjalan komi-

tea puolestaan edisti karjalaisten asiaa Suomessa. Myös ylioppilaspiireissä tunnet-

tiin suurta kiinnostusta Itä-Karjalan asiaa kohtaan.1142 

Vuonna 1920 solmitussa Tarton rauhassa Suomi joutui luopumaan vaatimuk-

sistaan Itä-Karjalaan. Tätä luopumista vastustettiin erityisesti äärioikeistolaisten 

jälkiaktivistien piirissä. Vuosina 1921–1922 syttyi vielä kapina Itä-Karjalassa, ja 

Suomestakin lähti taas vapaaehtoinen retkikunta avustamaan, mutta sekin joutui 

perääntymään. Itä-Karjalan kysymyksen kehittyminen ei kuitenkaan jäänyt tähän, 

vaan esimerkiksi Itä-Karjalan komitea propagoi avoimesti Suur-Suomen puolesta 

muun muassa järjestämällä heimojuhlia. Se avusti myös Itä-Karjalasta Suomeen 

sotien yhteydessä paenneita heimolaisia.1143 

Keskeisin Suomen itsenäistymisen jälkeen syntyneistä heimojärjestöistä oli 

Itä-Karjalan retkiltä palanneiden ylioppilaiden Elias Simeliuksen (vuodesta 1926 

Simojoki, 1899–1940), Erkki Räikkösen (1900–1961) ja Reino Vähäkallion 1922 

                                                        
1141 Nygård 1978, 39–44, 50–51. 
1142 Nygård 1978, 51–70. 
1143 Nygård 1978, 70–74, 86–87, 100–108. 
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perustama Akateeminen Karjala-Seura. Seura pyrki herättämään akateemisen nuo-

rison myötätunnon Karjalan asiaa kohtaan. Seura sai hyvin lujan aseman suomalai-

sessa ylioppilaspolitiikassa. Syystä onkin todettu, että sen ideologia hallitsi 1920- 

ja 1930-lukujen ylioppilaspolvia. Seuran päämääränä oli alusta alkaen Suur-Suo-

men luominen jopa aseellisin keinoin sekä karjalaisten pakolaisten valistaminen. 

Seura levitti sanomaansa laajan propagandatoiminnan avulla muun muassa Suomen 

Heimo -lehden välityksellä. AKS:n aatteeseen yhdistyi myös hyvin voimakas ”rys-

säviha”, kuten jo aiemmassa luvussa tuli esille.1144 

1920-luvun kuluessa Itä-Karjalan kysymys menetti painoarvoaan suomalai-

sessa julkisuudessa. AKS keskittyikin toiminnassaan kielikysymykseen ja kansal-

lisen eheyttämisen politiikan ajamiseen. Tämä johti siihen, että nimenomaan hei-

mokysymyksen puolesta intoillut AKS:n perustajajäsen Erkki Räikkönen perusti 

Itsenäisyyden Liiton vuonna 1924. Myöhemmin 1920- ja 1930-lukujen taitteessa 

Karjala-aktivismi koki yleisen renessanssin.1145 AKS:läisen Suur-Suomi-ajattelun 

omaksui myös 1930-luvulla oikeistoradikaali Isänmaallinen Kansanliike.1146 

1930-luvun kuluessa alkoi kuitenkin vaikuttaa siltä, että Suur-Suomi oli hei-

moaktivisteille saavuttamaton unelma.1147 Maailmansotien välisen ajan kirjoitte-

lussa, erityisesti 1930-luvulla, Suur-Suomi oli abstrakti ja epämääräinen käsite, 

joka saattoi muuttua tilanteen mukaan. Useimmiten sillä kuitenkin tarkoitettiin 

Suomen ja Itä-Karjalan muodostamaa kokonaisuutta.1148 

Toisen maailmansodan vuosina Suur-Suomi-aate nousi luonnollisesti taas etu-

alalle. Jatkosodan alkuvaiheessa vuonna 1941 Suomi miehitti suuren osan Itä-Kar-

jalaa. Yhtäkkiä näytti siltä, että heimoaktivistien vanhat unelmat Itä-Karjalan ja 

Suomen yhdistymisestä toteutuisivat. Esimerkiksi 1920-luvulla AKS:n puheenjoh-

tajana toiminut Vilho Helanen (vuoteen 1905 Helander, 1899–1952) totesi jatkoso-

dan alkuvaiheessa Suomen kansan saapuneen ”pyhän sotansa, ylösnousemustaiste-

lunsa, vaiheeseen”. Miehitetyn Itä-Karjalan sotilashallinnon tehtävissä oli paljon 

AKS:n jäseniä, mikä tosin johtui siitä, että he olivat muutenkin merkittävässä ase-

massa akateemisesti koulutettujen piirissä.1149 Jatkosodan alussa Suur-Suomi-aat-

teen kannattajiksi tuli myös paljon sellaisia, jotka eivät aiemmin lämmenneet aat-

teelle.1150 

                                                        
1144 Nygård 1978, 125–136; Roiko-Jokela 2011, 60–68. 
1145 Nygård 1978, 147–151, 172–186; Eskelinen 2004, 120–121, 151, 173. 
1146 Nygård 1978, 190–202. 
1147 Nygård 1978, 228–233. 
1148 Nygård 1978, 247–248. 
1149 Uola 2011, 170–177. 
1150 Silvennoinen 2014, 28. 
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Itä-Karjalan suomalaismiehitykselle ja itse asiassa koko Suomen Karjalalle 

kävi huonosti, ja AKS kiellettiin Suomen ja Neuvostoliiton välisessä rauhansopi-

muksessa.1151 Tätä ennen heimojärjestöt – erityisesti AKS – olivat kuitenkin ehti-

neet levittää aatteitaan tuntuvalla tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan. Toivo Ny-

gård onkin todennut, että vaikka heimojärjestöt epäonnistuivat tavoitteessaan liittää 

Itä-Karjala Suomeen, onnistuivat ne luomaan Suomeen henkistä ilmapiiriä, jossa 

Suur-Suomesta puhuminen oli ylipäänsä mahdollista. Esimerkiksi puheet luonnol-

lisista rajoista ja heimokansojen korostaminen löysivät tiensä muuallekin kuin hei-

mojärjestöjen julkaisuihin.1152 

Kaikki tämä Karjalaan kohdistunut mielenkiinto loi otollisen ympäristön jo au-

tonomian aikana syntyneiden Karjalan historian tyyppipiirteiden säilymiselle ja le-

viämiselle suomalaisessa historiantutkimuksessa ja historiakulttuurissa. Kuten toin 

esille autonomian ajan tarkastelussa, Pähkinäsaaren rauha sai heimohenkisessä kä-

sittelyssä symboloida Karjalan taantumisen myyttiä. Tähän käsitykseen liittyi eli-

mellisesti toive Karjalan uudesta noususta ja yhdistymisestä suomalaisiin, eli men-

neisyyttä tarkasteltiin tulevan kehityksen toivossa. 

Tällaisia piirteitä ilmeni myös laajalti maailmansotien välisen ajan sekä toisen 

maailmansodan ajan historiankirjoituksessa. Hyvä lähtökohta tämän asian hahmot-

tamiselle on sen tosiseikan toteaminen, että käsitys Karjalan mielivaltaisesta jaosta 

Pähkinäsaaren rauhassa päätyi Toivo Nygårdin mukaan 1920-luvun alussa erääseen 

AKS:n toimintaohjelmaan. Rajojen siirtäminen käsitettiin ”historiallisen vääryy-

den” korjaamiseksi.1153 Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten jo 1800-lu-

vulla alkanut Karjalaa koskeva historiankirjoituksen suuntaus jatkui suoraan 1920-

luvun historiankirjoitukseen. AKS:läiset ilmeisesti käsittivät toimivansa Pähkinä-

saaren rauhassa alkaneen Karjalan jaon lopettamiseksi. Kyseessä olikin selkeä esi-

merkki siitä, miten käsitykset Pähkinäsaaren rauhan nykyaikaan asti ulottuvista 

vaikutuksista voitiin sitoa toiveeseen tulevasta kehityksestä ja osaksi omaa toimin-

taa. 

Myös ammattihistorioitsijoiden piirissä ilmeni tällaisia ajatuksia. Vanhan pol-

ven historioitsija Kustavi Grotenfelt oli innokas heimomies. Hän yritti joidenkin 

muiden poliitikkojen kanssa jopa estää Tarton rauhansopimuksen solmimisen. 

Myöhemmin hän liittyi AKS:n ”seniorijäseneksi”.1154 Suomen Heimoon kirjoitta-

                                                        
1151 Ks. esim. Nevakivi 2006, 217. 
1152 Nygård 1978, 255–258. 
1153 Nygård 1978, 127. 
1154 Nygård 1978, 72–77; Eskelinen 2004, 130–131. 
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massaan Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotiskirjoituksessa 12.8.1923 Grotenfelt ko-

rosti, että vaikka Suomen kansa olikin syntynyt Pähkinäsaaren rauhassa, ei prosessi 

vielä suinkaan ollut valmis. Grotenfeltin mukaan Suomen kansan tehtävä olikin 

tarjota turvaa sitä vailla olevalle Suomen heimolle.1155 

Selkeämmin Karjalan jaon tragiikkaa ja Karjalan historiakuvan tyypillisiä piir-

teitä piti suomalaisessa historiantutkimuksessa ja historiakulttuurissa esillä nuoren 

polven sotahistorioitsija Einar W. Juvelius. Jo Suomen Sotilas -lehteen kirjoittamas-

saan Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotismuistoa pohtivassa artikkelissaan 1923 Ju-

velius surkutteli Pähkinäsaaren rajan strategisesti epäedullisen luonteen lisäksi sitä, 

että Pähkinäsaaressa suurin osa karjalaisheimoa oli jäänyt ”osattomaksi länsimai-

sesta kulttuurista” ja vieläkin karjalaisheimo oli jaettu kahtia.1156 Vielä tyypillisem-

piä olivat Juveliuksen näkemykset laajemmissa Suomen historiaa käsittelevissä te-

oksissa, erityisesti Suomen kansan aikakirjoissa, joiden mukana Karjalan histori-

aan liittyviä piirteitä pääsi leviämään laajalle suomalaisessa historiakulttuurissa. 

Juvelius muun muassa korosti karjalaisten olleen itsenäisiä vielä 1200-luvulla ja 

valitteli sitä, ettei 1200-luvun lopun ja 1300-luvun alun vaiheissa ollut onnistuttu 

yhdistämään Karjalan heimoa, vaan Pähkinäsaaressa oli Karjalan kansa jaettu kah-

den eri valtakunnan ja kulttuuripiirin kesken.1157 Mainittakoon vielä, että hän esitti 

samankaltaisia näkemyksiä Karjalan jaon tragiikasta jatkosodan aikana kirjoitta-

massaan teoksessa Suomen taistelu itää vastaan.1158 

Hyvin samankaltaisia näkemyksiä toi esille toinen nuoren polven merkittävistä 

sotahistorioitsijoista, Arvi Korhonen. Hän kannatti AKS:ää ja heimoaatetta1159, 

mikä heijastui myös vuonna 1938 ilmestyneessä Suomen itärajan syntyhistoriaa 

käsitelleessä teoksessa. Korhonen painotti Pähkinäsaaren rajan halkaisseen kielel-

lisesti ja rodullisesti yhtenäisen Suomen kansan kahtia ja saaneen uskonnon avulla 

nämä osat keskinäisiksi vihollisiksi.1160 

Edellä mainituissa käsityksissä oli kyse heimohenkisen Karjalan historiaku-

vaan liittyvän ajattelukollektiivin leviämisestä laajempiin piireihin. Pähkinäsaaren 

rauhaa pidettiin Karjalan taantumisen myytin symbolina, ja tähän Juva liitti vielä 

venäläisvastaisia piirteitä. Lisäksi hänellä korostui näkemys Pähkinäsaaren rajasta 

                                                        
1155 Grotenfelt 1923, 114–115. 
1156 Juvelius 1923, 480–481. 
1157 Juvelius 1928, 245–246, 264–268; vrt. myös Juvelius 1927, 39–40, 46–50. 
1158 Juva 1942, 41, 44–47. 
1159 Herlin 1996, 102. 
1160 Korhonen 1938, 7. 
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kulttuurien ja valtakuntien välisenä rajana. Tulevaisuuteen orientoitunut perusnä-

kemys oli selvä. Nykyaikaan asti ulottunutta Karjalan jakoa toivottiin lopetetta-

vaksi. 

Kaikki historioitsijat eivät suinkaan olleet halukkaita levittämään Karjalan jaon 

tragiikkaa korostanutta historiakuvaa. Autonomian ajan käsittelyssä toin esille sitä, 

kuinka Väinö Voionmaa suhtautui Pähkinäsaaren rauhaan karjalaisessa asiayhtey-

dessä varsin hillitysti. Suomen historia radiossa -sarjassa Voionmaa katsoi, että 

kolmannen ristiretken päätteeksi tapahtunut sovinto eli Pähkinäsaaren rauha loi 

Karjalan osalta ”kaukaiseen tulevaisuuteen saakka ulottuvan onnettoman kiistanai-

heen”.1161 Sen enempää hän ei asiasta puhunut, vaikka hän olikin Suur-Suomi-aat-

teen kehittelijä. Kenties Voionmaan hiljaisuuteen asiasta vaikutti se, että hän päätyi 

vastustamaan jyrkästi militaristista heimotyötä sisällissodan jälkimainingeissa.1162 

Joka tapauksessa tämä esimerkki korostaa sitä, ettei Karjalan ”valitusvirren” puut-

tumisella tietyn historioitsijan kirjoituksista voi välttämättä päätellä, että kyseinen 

kirjoittaja suhtautuisi heimoaatteeseen kielteisesti. Tämä näkökohta tulee esille 

myös Jalmari Jaakkolan käsityksissä, joita tarkastelen seuraavassa alaluvussa. 

Toisaalta karjalaisten näkökohtien ja Karjalan jaon tragiikan korostamisen 

puuttuminen ei voinut aina olla sattumaa. Mielenkiintoisen esimerkin tästä antaa 

suomenruotsalainen historian popularisoija Eirik Hornborg. Finlands hävder -te-

oksessa hän kuvaili Karjalan kannalta varsin neutraalisti Pähkinäsaaren rauhaa.1163 

Aikoinaan jääkärinä ja sittemmin opettajana ja Ruotsalaisen kansanpuolueen kan-

sanedustajana toiminut1164 Hornborg ei ilmeisesti suhtautunut heimoaatteeseen ko-

vinkaan myönteisesti. Onkin tunnettua, että esimerkiksi jatkosodan aikana vanhaa 

rajaa ylitettäessä Suur-Suomi-ajatus jäi etäiseksi ruotsinkieliselle lehdistölle ja sen 

lukijakunnalle.1165 Hornborg kuului vuonna 1943 niin sanottuun rauhanoppositi-

oon, joka kannatti suomalaisten irtautumista sodasta. Välittömästi sodan jälkeen 

hän johti eduskunnan komiteaa, joka selvitti jatkosotaa edeltävää tapahtumakulkua. 

Komitea päätyi syyllistämään Suomen poliittista johtoa voimakkaasti sotaan jou-

tumisesta.1166 Myöhemmin Hornborg piti maailmansotien välisen ajan aitosuoma-

laisuutta joukkopsykoosina, johon oli liittynyt suursuomalaisuus. Toisessa yhtey-

                                                        
1161 Voionmaa 1929a, 43. 
1162 Voionmaan Suur-Suomi-käsityksistä ks. erityisesti Lähteenmäki 2014, 111-124. 
1163 Hornborg 1929, 231–232. 
1164 Näistä ks. Vares 2014, elektr. Hornborg ei edes ollut ammattihistorioitsija, mutta otan hänet tässä 
esille aikansa suomenruotsalaisen historiankirjoituksen merkittävänä edustajana. 
1165 Heinilä 2005, 288. 
1166 Bengelsdorff 2012, 138–139; Vares 2014, elektr. 
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dessä hän puolestaan katsoi, että suomalaiset olivat välittömästi itsenäistymisen jäl-

keen huolehtineet liian paljon Venäjän Karjalan kohtalosta.1167 Näiden tekijöiden 

myötä Hornborgilla ei ollut myöskään mitään intressejä levittää heimoaatteeseen 

voimakkaasti sidottua kuvaa Karjalan historiasta. 

”Harmaata aluetta” oli luonnollisesti historioitsijoiden Karjala-käsityksissä. 

Tälle alueelle asettuivat Eino Jutikkalan käsitykset. Suomalaisen historiankirjoi-

tuksen tunnetuimpiin hahmoihin kuuluva Jutikkala lukeutui leimallisesti Gunnar 

Suolahden ja Väinö Voionmaan edustamaan kulttuuri- ja sosiaalihistorialliseen 

koulukuntaan.1168 Keijo K. Kulhan (s. 1937) mukaan Jutikkala piti heimokysy-

mystä lähinnä ”kuudennen luokan ongelmana”. AKS:n toimintaan Jutikkala ei 

osallistunut, vaan hän katsoi seuran rajoittavan yksilön vapautta. Hän ei myöskään 

kannattanut aitosuomalaisuutta.1169 1930-luvun alkupuolella Suomen kulttuurihis-

toriaan kirjoittamassaan artikkelissa Suomen asutushistoriasta Jutikkala totesi ly-

hyesti Pähkinäsaaren rauhan jakaneen onnettomasti Karjalan kahtia.1170 Näin Kar-

jalan jaon negatiivinen korostaminen välittyi ilmeisesti myös sellaisille henkilöille, 

jotka eivät edes olleet niin innostuneita heimoasiasta. 

Jutikkala palveli jatkosodan aikana Valtion tiedotuslaitoksen yhteydessä. Jo en-

nen jatkosodan syttymistä hän sai tehtäväkseen kirjoittaa teoksen, joka todistaisi 

saksalaisille Suomen oikeudet Itä-Karjalaan. Tässä tehtävässä hän sai avukseen 

maantieteilijä Väinö Auerin (1895–1981). Teos sai avoimen kansallissosialistishen-

kisen nimen Finnlands Lebensraum. Sen kieltä muutti kansallissosialistishenkiseen 

muotoon kirjailija ja sotilasvirkailija Yrjö von Grönhagen (1911–2003) muun mu-

assa lisäämällä teokseen Hitler-lainauksia sekä natsihenkistä tekstiä. Hän oli tutki-

nut Karjalaa natsimystiikan näkökulmasta ”arjalaisuuden” äärimmäisenä alu-

eena.1171 Sodan jälkeen Jutikkala ei pitänyt teosta kovinkaan suuressa arvossa, ja 

hän saikin sensuurin kieltämään sen Suomessa sodan aikana. Hän oli pitkään sodan 

jälkeen haluton kommentoimaan teosta.1172 Kuten Ilkka Herlin on huomauttanut, 

tulee tällaisten sodanaikaisten teosten arvioinnissa ottaa huomioon niiden poliitti-

nen tarkoitushakuisuus ja sensuurin vaikutus.1173 On esimerkiksi kyseenalaista, 

                                                        
1167 Hornborg 1957, 51; Hornborg 1965, 272–274. 
1168 Tommila 1989, 159, 257–258. 
1169 Kulha 2006, 27, 196–197. 
1170 Jutikkala 1933, 68–69. 
1171 Herlin 1996, 93, 96–97; Kulha 2006, 169–171; Katajala 2013, 41–44; von Grönhagenista ks. Sini-
salo 2007, 287–296. 
1172 Kulha 2006, 170. 
1173 Herlin 1996, 84. 
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missä määrin Finnlands Lebensraum -teoksessa esitetyt näkemykset todella edus-

tivat Jutikkalan ajattelua. 

Teos keskittyi suuressa määrin Karjalan historiaan. Siinä ilmenivät lähes kaikki 

vanhat heimohenkiset kliseet Karjalan historian kuvailussa. Kulta-ajan myyttiä 

edustivat tällä kertaa muun muassa karjalaisten laaja elintila, Lebensraum, Vienan-

meren rannoilla ja 1200-luvun itsenäisyys. Pähkinäsaaren rauha ja sen ”epäluon-

nollinen” raja puolestaan olivat sulkeneet itäisemmät karjalaiset suomalaisesta kan-

sanyhteisöstä 300 vuoden ajaksi. Erilainen uskonto oli saanut aikaan vihamieli-

syyksiä samaan rotuun ja kansaan kuuluvien jäsenten välillä. Lisäksi itäisempiä 

karjalaisia oli uhannut slaavilaisvaara.1174 

Eräänlaisena sinettinä tämänkaltaiselle Karjalan historian kuvaukselle toimi te-

oksessa haaveilu tulevaisuudesta, joka oli sanankäänteiltään kenties rajuin, mitä ai-

heen yhteydessä on koskaan esitetty. Teoksen lopulla nimittäin esitettiin sitaatti it-

seltään Adolf Hitleriltä (1889–1945), joka oli tokaissut saksalaisten jatkavan siitä, 

mihin oli jääty 600 vuotta sitten. Myös Suomen valtion kiinteä yhteenkasvaminen 

itään päin oli jäänyt kesken 600 vuotta sitten eli käytännössä Pähkinäsaaren rau-

hassa. Sitä piti nyt jatkaa.1175 Kohdan avoimen natsihenkisyyden vuoksi voidaan 

olettaa, että Yrjö von Grönhagen oli vastuussa siitä. Joka tapauksessa on mielen-

kiintoista, että Pähkinäsaaren rauha asetettiin taas Karjalan traagisen jaon alkukoh-

daksi ja sillä perusteltiin tulevaa Karjalan valtausta. Vaikka teos ei välttämättä edus-

tanut Jutikkalan ominta ajattelua, tiesi hän varmasti tarkkaan, minkälaista histo-

riakuvaa oli levittämässä. Jos irredenta-nationalismin yhteydessä syntynyt kuva oli 

kelvannut suomalaisille heimoaktivisteille Karjalan yhdistämisen innostamiseksi, 

miksei se olisi kelvannut Hitlerin Saksalle? 

Analyysistäni puuttuu vielä yksi merkittävä historioitsija, Jalmari Jaakkola, 

jonka omaperäiset ja uudet ajatukset aiheesta muodostivat mielenkiintoisen aihe-

piirin. 

3.2.2 Jalmari Jaakkolan Karjalaan liittyvät Pähkinäsaari-käsitykset – 

Vallitsevan historiakuvan antiteesi? 

Mikäli Eino Jutikkalan Finnlands Lebensraum -teos oli tekijälleen toisen maail-

mansodan jälkeen kiusallinen aihe, ei hän ollut tilanteessaan yksin. Ennen jatkoso-

dan alkamista oli näet tehty myöhemmin itsenäiseksi teokseksi laajennettu muistio, 

                                                        
1174 Jutikkala & Auer 1941, 45, 53–59. 
1175 Jutikkala & Auer 1941, 102–103. 
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jossa perusteltiin saksalaisille Suomen itälaajentumista. Teoksen tekijänä oli pro-

fessori Jalmari Jaakkola, jonka oli pyytänyt tehtävään tasavallan presidentti Risto 

Ryti (1889–1956). Tämä puolestaan oli saanut pyynnön tällaisen muistion laatimi-

sesta välikäden kautta ”eräältä saksalaiselta” toukokuussa 1941.1176 

Jaakkola sai työssään tukea AKS:n jäseniltä. ”Itä-Karjalan ja Kuolan kysymys” 

-niminen muistio valmistui kesäkuussa 1941. Siinä korostettiin Suomen oikeuksia 

Itä-Karjalaan historian perusteella ja vaadittiin Suomelle vallatuilla alueilla väes-

tönvaihtoa – nykytermein ilmaistuna etnistä puhdistusta1177. Herlinin mukaan Jaak-

kola oli perustellut väestönvaihtoa jopa venäläisten aiheuttaman ”epäterveen ro-

dunsekoituksen” estämisellä. Muistiosta päätettiin sodan syttyessä tehdä painover-

sio, Suomen idänkysymys, joka käännettiin saksankielisen version lisäksi ruotsiksi, 

ranskaksi ja englanniksi.1178 Vasemmisto käytti Jaakkolan teosta pitkään sodan jäl-

keen propaganda-aseena, ja Jaakkola itse joutui toisen maailmansodan jälkeen his-

toriantutkijana ”museoradalle”.1179 

Tämän perusteella voisi päätellä, että Jaakkolan aatteet kietoutuivat voimak-

kaasti Suur-Suomi-ajatuksen ja heimoaatteen ympärille. Onkin olemassa muutama 

mielenkiintoinen todiste siitä, että Jaakkola kannatti jossain määrin heimoaatetta jo 

ennen toukokuuta 1941. Uuteen Suomeen kirjoittamassaan Pähkinäsaaren rauhan 

600-vuotismuistokirjoituksessa 12.8.1923 Jaakkola kritisoi rauhan lopputulosta 

siksi, että osa Karjalaa jäi ”kreikkalaisen ristin puolelle”. Hän rinnasti tässä yhtey-

dessä Ruotsin heikkouden Suomen heikkouteen ”itsenäisyytensä ratkaisuhet-

kenä”.1180 Kyseessä oli tietysti selkeä viittaus niin sanottujen heimosotien lopputu-

lokseen 1920-luvun alussa, jolloin Suomi ei onnistunut saamaan Itä-Karjalaa hal-

tuunsa. Suomen historian ääriviivoissa 1940 Jaakkola esitti puolestaan Herlinin 

mukaan1181 Suomen kuuluvan Fennoskandiaan, joka rajoittui Neva–Vienanmeri-

vesistölinjaan.1182 Tämä oli puolestaan viittaus Suomen ”luonnollisiin rajoihin”, 

vaikkei Jaakkola mitenkään erityisemmin asiaa korostanut. 

Herlinin väitteet, joiden mukaan Jaakkola oli käytännössä perustellut hyök-

käystä Itä-Karjalaan jo aiemmin ja että Jaakkola oli Voionmaan ohella tunnetuim-

                                                        
1176 Tästä ks. erityisesti Manninen 1980, 59–64. 
1177 Etninen puhdistus -termin käytöstä Suomen jatkosodan aikaisen politiikan suhteen ks. Silvennoinen 
2014, 38–39. 
1178 Manninen 1980, 109–116, 234–242; Herlin 1996, 90–91. 
1179 Häggman 2003, 79–80. 
1180 Jaakkola 1923b. 
1181 Herlin 1996, 88. 
1182 Jaakkola 1940, 7. 
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pia maantieteellis-historiallisen Suur-Suomen idean kannattajia, ovat liioitel-

tuja.1183 Pinnallinenkin silmäys Jaakkolan toista maailmansotaa edeltävään kirjalli-

seen tuotantoon osoittaa, ettei hän pitänyt esimerkiksi heimokysymystä millään ta-

valla esillä1184. Tämä ei luonnollisesti ole yhteensopiva sen käsityksen kanssa, että 

Jaakkola olisi ollut suuri heimoaatteen kannattaja ja edistäjä. Herlinin väitteet näyt-

tävätkin pohjautuvan lähinnä siihen, että Jaakkola perusteli Suomen varhaishisto-

rian käsittelyssään ennen toista maailmansotaa Karjalan läntisyyttä.1185 Tämän yh-

distäminen Suur-Suomi-aatteeseen on kuitenkin hyvin kyseenalaista. Itse asiassa 

Jaakkolan Karjala-kuva oli monessa suhteessa autonomian aikana ilmenneen Kar-

jalan historian glorifioinnin antiteesi, mihin myös hänen Pähkinäsaari-käsityksensä 

osaltaan liittyivät. 

Kuten aiemmin toin esille, Jaakkolan muodostama kokonaiskuva Suomen kan-

san alkujuurista sopi varsin hyvin tarpeeseen luoda läntinen synteesi Suomen his-

toriasta. Siihen liittyivät käsitykset, jotka tulivat esille selkeimmin 1935 julkais-

tussa teoksessa Suomen varhaishistoria. Lyhyesti voi sanoa, että Jaakkolan pyrki-

myksenä teoksessa oli osoittaa karjalaisen heimon myöhäissyntyisyys. Hän tulkitsi 

muun muassa karjalaisessa kulttuuripiirissä ilmenevän sukunimien käytön ja suur-

perhelaitoksen todisteiksi tällaisesta myöhäisestä synnystä. Huomionarvoista oli 

myös se, että Jaakkola kiisti jyrkästi bjarmien karjalaisuuden, jota oli pidetty lähes-

tulkoon itsestäänselvyytenä ja Karjalan kulta-ajan myytin osana autonomian 

ajalla.1186 

Keskeisintä ainesta Jaakkolan suorittamassa Karjalan muinaishistorian uudel-

leentulkinnassa oli teoria kalevalaisten runojen läntisestä alkuperästä. Tämä perus-

tui puolestaan kansanrunouden tutkijan Kaarle Krohnin (1863–1933) teorioihin, 

kuten Derek Fewster on huomauttanut.1187 Fewster on myös nähnyt täysin oikein, 

mistä Jaakkolan ajattelussa oli tässä asiassa kysymys. Jaakkola näet väitti, että eri-

tyisesti kalevalainen Pohjanrunous oli peräisin hänen kotimaakuntansa Satakunnan 

sankarillisilta asukkailta eikä suinkaan mistään karjalaisesta alkulähteestä.1188 Tä-

mänkaltainen kehityskulku onkin nähtävä pääasiallisena kontekstina Jaakkolan 

Karjalan varhaishistoriaa koskeville näkemyksille. Hän itse asiassa himmensi voi-

                                                        
1183 Vrt. Herlin 1996, 88–89. 
1184 Vallinkoski 1955, 175–182. 
1185 Herlin 1996, 87–92. 
1186 Jaakkola 1935, 244–245, 283–286. 
1187 Fewster 2006, 365–367. 
1188 Fewster 2006, 366–367. 
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makkaasti Karjalan historiakuvan keskeisen elementin, kulta-ajan, ympärillä ole-

vaa sädekehää ja asetti tämän myötä Länsi-Suomen, erityisesti oman kotitienoonsa 

Satakunnan, keskeiseen asemaan Suomen historian tulkinnassa. Tärkeänä motivaa-

tiona Jaakkolalla oli luonnollisesti esittää suomalaisten muinainen kulta-aika yhte-

näisenä ilmiönä ja muinaiset suomalaiset yhtenä kansana. 

Sen sijaan on hyvin kyseenalaista, pitikö Jaakkola historiakuvaansa jonkinlai-

sen suursuomalaisen ajatuksen ilmentymänä. Tässä yhteydessä on huomattava, ett-

eivät karjalaisen heimon yhtenäisyyttä ajavat heimoaktivistit olleet ennenkään tar-

vinneet historiallista käsitystä karjalaisten läntisestä alkuperästä tavoitteidensa aja-

miseen. Jaakkolan näkemyksiä voitiin kyllä käyttää Itä-Karjalan valtauksen puo-

lustamiseksi jatkosodan aikana, mistä lisää tuonnempana. 

On syytä kuitenkin huomauttaa, että Jaakkolan Karjalaa koskevassa tulkin-

nassa korostuivat myös kulta-ajan elementit esimerkiksi pohjoisten alueiden hal-

linnan suhteen. Lisäksi Jaakkola painotti vanhaan tapaan Karjalan 1200-luvun itse-

näisyyttä ja piti aluetta laajana ja vapaana muinaispohjoismaisena talonpoikais-

mahtina.1189 

Jaakkolan käsitysten vallitsevaa historiakuvaa kyseenalaistava luonne tuli ilmi 

Pähkinäsaaren rauhan kuvailussa Karjalan osalta. Jaakkola käsitteli aihetta perus-

teellisimmin Suomen muinaiset valtarajat -teoksessa 1925 sekä Suomen varhais-

keskiaika -teoksessa 1938. Vaikka hän oli Uuden Suomen artikkelissa ilmaissut jon-

kinlaista heimohenkistä närkästystä Karjalan jaosta, ei hänen näissä teoksissaan il-

mentämä kuva Pähkinäsaaren rauhasta ollutkaan kovin negatiivinen. Jaakkola kä-

sitteli teoksissaan ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisesti Pähkinäsaaren rauhan ra-

jan luonnetta Karjalan kannalta. Erityisen huomionarvoista on se, että hän tarkas-

teli, mille varhaisemmalle pohjalle raja perustui Karjalassa. Aiemminhan näiden 

rajakäsitysten ympärille oli lähinnä kiedottu Karjalan osalta ”itkuvirsiä” Karjalan 

heimon jaosta ilman tarkempaa pohdintaa. 

Jaakkolan käsitys rajan luonteesta ilmensi osittain ratzelilais-kjelléniläistä geo-

politiikan ja yleisten maantieteellisten olosuhteiden painottamista rajan merkityk-

sen ja synnyn tulkinnassa.1190 Jaakkolan käsitys läntisen Karjalan ja Laatokan Kar-

jalan erosta oli kuvaava. Yleisestihän Jaakkola katsoi esimerkiksi karjalaisten eron-

neen muista suomalaisista vasta myöhään historiallisella ajalla muun muassa maan-

tieteellisen etäisyyden, muiden maantieteellisten tekijöiden ja Novgorodin nousun 

aiheuttamien intressierojen takia.1191 Jaakkola analysoi Länsi- ja Itä-Karjalan eroa 
                                                        
1189 Ks. erityisesti Jaakkola 1940, 35–37, 76–77. 
1190 Ratzelin rajakäsityksistä vrt. esim. Lähteenmäki 2014, 117. 
1191 Vrt. esim. Jaakkola 1935, 260. 
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samankaltaiselta pohjalta. Hän katsoi näiden osien muodostavan kaksi maantieteel-

lisesti ja kulttuuriorientaatioltaan toisistaan poikkeavaa aluetta. Jaakkola totesi, 

ettei Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa voi varsinaisesti havaita mitään viitteitä 

eturistiriidoista näiden kahden osan välillä. Raja olikin luonnollinen raja, jonka itä-

puolelle jäivät Laatokan rannikon savimaa-alueet. Jaakkola korosti myös, että raja 

kulki jo vakiintuneita kihlakuntarajoja pitkin. Kuten myöhemmin tulee esille Poh-

janlahtiteorian käsittelyn yhteydessä, oli Jaakkolalle tärkeää osoittaa, ettei raja ollut 

valloittajien, vaan suomalaisten itsensä luoma. Tämä tuli esille myös Karjalan ra-

jaosuuden kuvailussa, tosin ei niin voimakkaasti. Epäselväksi jäi, milloin tämä ero 

Karjalan osien välillä oli syntynyt.1192 

Jaakkolan suhde esimerkiksi Ratzelin näkemyksiin historiallisten rajojen syn-

nystä oli melko hämärä. Kuten aiemmassa luvussa tuli esille, katsoi Ratzel, että 

varhaisempana aikana primitiivisillä kansoilla oli ollut lähinnä laajoja rajavyöhyk-

keitä, jotka olivat sittemmin kehittyneet viivamaisiksi rajoiksi asutuksen tihenty-

essä.1193 Vastaavaa näkemystä kannattivat suomalaisessa poliittisessa maantie-

teessä maailmansotien välisenä aikana Iivari Leiviskä (1876–1953)1194 ja Ragnar 

Numelin (1890–1972)1195.1196 Jaakkola totesikin lyhyesti Suomen muinaisiin valta-

rajoihin liittyvässä teoksessaan, ettei muinaisen Hämeen ja Satakunnan raja voinut 

olla aivan tarkka seutujen asumattomuuden tai harvan asutuksen vuoksi.1197 

Muuten Jaakkola ei pohtinut muinaisten rajojen vyöhykemäistä luonnetta. Kar-

jalassa Viipurinlahden ympärille ja Laatokan varrelle syntyneiden asutuskeskus-

ten ”toisiaan vastaan suuntautuvat asutusintressit heikkenivät mitä kauemmas rin-

tamaalta loitottiin”, minkä vuoksi raja oli syntynyt kaukointressien taitekohtaan.1198 

Jaakkola näyttääkin olleen sitä mieltä, että suomalaisten alueiden välille oli jo var-

hain syntynyt viivamaisia rajoja, vaikka niiden välillä olisi ollut laajoja asumatto-

mia alueita. Tällainen poikkeama oli ymmärrettävää, sillä Jaakkola ei missään ni-

messä halunnut korostaa varhaisten suomalaisten primitiivisyyttä. Tarkastelen tätä 

näkökohtaa erityisesti Pohjanlahtiteoriaa käsittelevässä alaluvussa. Vaikuttaakin 

vahvasti siltä, että Jaakkola kuului ”ratzelilaiseen” ajattelukollektiiviin vain osit-

tain. Hän näki rajoissa ajattelukollektiivin mukaisesti luonnonolosuhteiden vaiku-

tusta, mutta ei suinkaan autioita rajavyöhykkeitä. 

                                                        
1192 Jaakkola 1925, 199–200; Jaakkola 1938, 499–500. 
1193 Ratzel 1921, 546–553, 555. 
1194 Hänestä ks. Löytönen 2016, elektr. 
1195 Ks. Uola 2006, elektr. 
1196 Numelin 1927, 59–63; Leiviskä 1938, 54–56. 
1197 Jaakkola 1925, 34. 
1198 Jaakkola 1925, 199. 
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Jaakkolan johtopäätös rajan merkityksestä erityisesti Suomen varhaiskeski-

ajassa oli joka tapauksessa hätkähdyttävä suomalaisessa historiantutkimuksessa 

laajalle levinneiden Karjalan jakoa korostaneiden ”valitusvirsien” näkökulmasta. 

Jaakkola nimittäin totesi Karjalan tulleen jaetuksi luonnollisimmasta taitekohdasta, 

mikä puolestaan teki jaon ”kivuttomammaksi ja tuskattomammaksi kuin toisenlai-

sissa oloissa olisi ollut asianlaita”.1199 Näin Pähkinäsaaren rauhan luonne korostui 

Jaakkolalla Karjalan intressialueiden luonnollisena jakona. Kyseessä oli selkeä an-

titeesi vanhemmille käsityksille, mutta positiivisessa mielessä ei Jaakkolakaan Kar-

jalan jakoa varsinaisesti nähnyt. 

Näin Jaakkola oli käytännössä dekonstruoinut vallitsevan Karjalaa koskevan 

historiakuvan. Karjalan kulta-ajan sädekehää oli olennaisesti himmennetty, eikä 

Karjalan jakokaan näyttäytynyt niin traagisena kuin muissa ajan teoksissa. Jaakkola 

kyseenalaisti geopoliittisen tulkintamallin avulla Karjalan jaon tragiikkaa korosta-

neessa historiakuvassa taustalla olleen oletuksen Karjalan heimon yhtenäisyydestä 

ennen Pähkinäsaaren rauhaa. Houkuttelevaa olisikin väittää, että hän olisi jopa tie-

toisesti edistänyt tätä näkökulmaa innokkaimpien Karjalan jakoa korostaneiden 

heimoaktivistien kiusaksi. 

Tosiasia kuitenkin on, että Jaakkola oli itsekin jollain tavalla sitoutunut Karja-

laa koskevaan heimoaatteeseen. Lisäksi hän piti myös itäisiä karjalaisia Suomen 

kansaan kuuluvina. Eikö hänen olisi pitänyt sitten arvioida Pähkinäsaaren rauhan 

lopputulos negatiivisemmin? Siinähän osa Suomen kansaa oli jäänyt rajan itäpuo-

lelle, eikä Jaakkolan hahmottelema keskiaikainen suomalainen kansallisvaltio ollut 

tältä osin päässyt kunnolla eheytymään. Vastaus tähän näennäiseen ristiriitaan on 

Jaakkolan yleisessä länsisuomalaiskeskeisessä historian hahmotustavassa. Ehkä 

kuvaavin esimerkki tästä on Suomen muinaiset valtarajat -teoksessa. Siinä hän to-

tesi, että ”Suomen kansan vaali idän ja lännen välillä” oli tullut ratkaistuksi jo Hä-

meen liityttyä Suomeen 1200-luvulla.1200 Vaikka Jaakkola piti karjalaisia Suomen 

kansan elimellisenä jatkeena, hän ei siis lopulta jaksanut juuri välittää heidän Suo-

meen yhdistämisestään. Länsisuomalaiskeskeinen näkökulma vei terän suurelta 

osalta siitä valituksesta, joka olisi muuten voinut ilmetä Pähkinäsaaren rauhan 

osalta. 

Jaakkola ei tuhlannutkaan laajoissa keskiajan historian esityksissä juuri tilaa 

Karjalalle, varsinkaan rajantakaiselle Laatokan Karjalalle. Toiset historiantutkijat, 

                                                        
1199 Jaakkola 1938, 500. 
1200 Jaakkola 1925, 97. 
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kuten Juvelius, korostivat voimakkaasti Ruotsin kuninkaiden toimia Suomen luon-

nollisten itärajojen luomiseksi ja Suomen heimon yhdistämiseksi. Jaakkolalta täl-

laiset äänenpainot puuttuivat täysin. Esimerkiksi Maunu Eerikinpojan ristiretkien 

yhteydessä hän ei maininnut mitään Karjalan yhdistämisestä.1201 Täysin johdonmu-

kaisesti suhteessa omaan näkemykseensä hän kuitenkin kuvaili Suomen historian 

ääriviivoissa 1600-luvun alkua, jolloin Käkisalmen lääni oli yhdistetty Ruotsiin ja 

yhtenäistä luterilaista oppia saarnattiin myös kyseisellä itäisellä alueella kansalli-

sena eheytymisenä. Tällä hän viittasi luonnollisesti siihen, että alueen asukkaat oli 

yhdistetty saman kirkon alaisuuteen, jolloin alueen vanha ortodoksisuus oli saanut 

väistyä.1202 Tässä oli luonnollisesti kyse samoista kansalliseen yhtenäistymiseen 

liittyvistä painotuksista, joita Jaakkola oli tuonut ilmi Pähkinäsaaren rauhan jälki-

mainingeista 1300-luvulla yleisessä Suomen historian kuvailussa, mutta toteamus 

ei liittynyt mihinkään suursuomalaiseen aatteeseen. 

Keskeisenä johtopäätöksenä Jaakkolan maailmansotien välisestä tuotannosta 

onkin, että siinä tuskin ilmeni mitään heimohenkisyyttä tai suursuomalaisuuteen 

viittaavia ideologioita varsinkaan Pähkinäsaaren rauhan suhteen. Jaakkola oli liian 

sidottu länsisuomalaiskeskeiseen näkökulmaan, jotta tällaisia piirteitä olisi voinut 

tulla esiin. Suomen varhaishistoriassa ilmenneiden Karjala-pohdintojenkin tarkoi-

tuksena oli kyseenalaistaa vanha Karjala-keskeinen kuva. Tämän jälkeen Jaakkola 

jätti huomiotta Karjalan historian. Kenties häntä voikin tältä pohjalta pitää henki-

lönä, jolle heimokysymys oli Jutikkalan tavoin lähinnä satunnaisesti ilmen-

nyt ”kuudennen luokan ongelma”. 

Tässä on kuitenkin kehäpäätelmän vaara. Esimerkiksi Väinö Voionmaan suh-

teen voitiin huomata, etteivät Suur-Suomi-henkiset historioitsijatkaan aina lisän-

neet ”valitusvirsiä” Karjalan jaosta teoksiinsa. Voidaan kuitenkin olettaa, että Jaak-

kola olisi pitänyt Karjalaan liittyviä heimohenkisiä johtopäätöksiä paremmin esillä, 

mikäli ne todella olisivat olleet hänelle tärkeitä. Hänellähän ei koskaan ollut vai-

keuksia omien mielipiteidensä ilmaisemisessa historiallisissa teoksissaan. Ja miksi 

hän olisi harjoittanut itsesensuuriakaan, kun huomattava osa senaikaisesta suoma-

laisesta yhteiskunnasta ja erityisesti yliopistomaailmasta oli avoimesti heimoaat-

teen lumoissa? 

Kaikki kuitenkin muuttui, kun Jaakkola sai tehtäväkseen perustella touko-ke-

säkuussa 1941 Itä-Karjalan valtausta. Tragikoominen esimerkki siitä, miten väki-

näistä Itä-Karjalan aseman korostaminen Jaakkolan teoksessa Suomen idänkysymys 

                                                        
1201 Jaakkola 1944a, 121. 
1202 Jaakkola 1940, 133. 



276 

oli muuhun hänen tuotantoonsa verrattuna, liittyi juuri Pähkinäsaaren rauhaan. 

Jaakkola tähdensi teoksessa, että Pähkinäsaaren rauhan raja oli ollut ”keinotekoi-

nen” ja että ”maan oloja tuntemattomat naapurit” olivat yrittäneet saada sitä voi-

maan vuosisatojen ajan.1203 Tosiasiassahan Jaakkola oli korostanut edeltävät 20 

vuotta tutkimuksessa, että Pähkinäsaaren raja seurasi jopa Etelä-Karjalassa aiem-

min vakiintuneita kuvioita ja että se oli sielläkin luonnollisin kuviteltavissa oleva 

taitekohta. 

Suomen idänkysymyksessä Jaakkola sovitteli kuitenkin tutkimuksensa olennai-

set kohdat karjalaisten ja kalevalaisen runouden läntisestä alkuperästä johdonmu-

kaisiksi todisteiksi karjalaisten läntisyydestä.1204 Teoksen Karjalan historian lyhyt 

kuvaus oli kuitenkin jokseenkin hajanainen verrattuna esimerkiksi Eino Jutikkalan 

kirjoittamaan Finnlands Lebensraumiin. Jaakkolan teoksessakin tosin kuvailtiin ta-

vanomaiseen tyyliin Karjalan kulta-aikaa laajoine maantieteellisine ulottuvuuksi-

neen ja itsenäisyyden aikoineen. Pähkinäsaaren rauhaa edeltävä poliittinen haja-

naisuus oli puolestaan estänyt ”suuren fenno-skandisen ratkaisun” Karjalan suh-

teen, minkä jälkeen itäisen kirkon vaikutus oli levinnyt itäiseen Karjalaan.1205 Tässä 

oli siis viitteitä Pähkinäsaaren rauhan symboloimasta Karjalan taantumisen ajan 

myytistä. Näilläkin oli tietynlainen päälleliimattu luonne. Esimerkiksi Jaakkola ei 

kolme vuotta aiemmin puhunut mitään Karjalan yhdistämiseen viittaavista toteutu-

mattomista ”fennoskandisista ratkaisuista” käsitellessään Pähkinäsaaren rauhaa 

Suomen varhaiskeskiajassa.1206 

Varovaisesti voikin olettaa, ettei Jaakkola ollut erityisen innostuneesti mukana 

Itä-Karjalan valtauksen historiallisten selitysperusteiden keksimisessä. Tätä tukee 

osaltaan tuolloin ulkoasiainhallinnossa työskennelleen Heikki Brotheruksen 

(1909–1985)1207 todistus, jonka mukaan Jaakkola ryhtyi työhön ”pitkin hampain 

mutta isänmaallisesta velvollisuudesta tietoisena” ja ”voihki henkisen paineen alla, 

joka pakotti häntä venyttämään tiedemiehen omaatuntoa poliittisen tarkoituksen-

mukaisuuden hyväksi”. Toisaalta Brotherus katsoi, että Jaakkolalle poliittinen ka-

relianismi oli tärkeä, mutta Brotherus ei perustellut tätä näkemystä mitenkään.1208 

                                                        
1203 Jaakkola 1941a, 9–10. 
1204 Jaakkola 1941a, 14, 16. 
1205 Jaakkola 1941a, 15–20. 
1206 Jaakkola 1938, 497–503. 
1207 Hänestä ks. Vesikansa 2001, elektr. 
1208 Brotherus 1984, 217–218, 225. 
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Myöhemmin puolestaan Jaakkola oli itse kuvaillut muistiota ”AKS:läisten puu-

haksi”.1209 Ironista onkin, että Karjalan valtauksen perusteleminen annettiin tehtä-

väksi kahdelle historioitsijalle, joiden kiinnostus heimoaatteisiin oli ilmeisen häi-

lyvää. Jutikkalan tapaan Jaakkolakin päätyi korostamaan propagandasyistä vanhaa 

kuvaa Karjalan historiasta. Siinä Pähkinäsaaren rauha korostui epäoikeudenmukai-

sena ratkaisuna. Se oli viime kädessä aloittanut Karjalan jaon, joka piti lopettaa 

valtaamalla Itä-Karjala. Niinpä korostui taas vanha suuntaus, jossa Pähkinäsaaren 

rauha nousi Karjalan taantumisen myytin symbolina keskeiseen asemaan laajem-

man suomalaisen kansakunnan rakentamisessa. 

Seuraavaksi on aiheellista tarkastella Pähkinäsaaren rauhaan liittyviä, Karjalan 

jakoa käsitteleviä näkemyksiä laajemmassa suomalaisessa historiakulttuurissa var-

sinaisen ammatillisen historiantutkimuksen ulkopuolella. 

3.2.3 Pähkinäsaaren rauhan ja Karjalan jaon tragiikkaa ja 

yhdentekevyyttä laajemmassa suomalaisessa 

historiakulttuurissa 

Einar Juveliuksen Suomen kansan aikakirjojen ohella käsitykset Karjalan jaon tra-

giikasta Pähkinäsaaren rauhassa lienevät levinneet laajimmalle Aarno Karimon 

Kumpujen yöstä -teossarjan vaikutuksesta. Karimon kuvaus Karjalan historiasta 

seurasi perinteisiä polkuja. Hän kuvaili teoksessaan muun muassa Karjalan itse-

näistä kulta-aikaa, johon liittyivät osaltaan Perman valtakunta ja karjalaisten suo-

rittama, Karimon äärimmäisen väkivaltaiseksi kuvailema Sigtunan hävitys. Lisäksi 

Karimo kuvaili karjalaisten vähittäistä taipumista Novgorodin liittolaisuuteen ve-

näläisvastaisella tarinalla karjalaisesta Karu-nimisestä heimopäälliköstä.1210 Lä-

hemmäksi Pähkinäsaaren rauhaa päästessään Karimon kuvailu muuttui avoimen 

heimohenkiseksi ja Karjalan kohtaloa surkuttelevaksi. Kolmas ristiretki lopetti hä-

nen mukaansa karjalaisten itsenäisyyden ja alkoi vähitellen hahmotella Karjalan 

jakoa.1211 

Karimon Karjalan kohtaloa surkutteleva kuvailu huipentui laajaan Pähkinäsaa-

ren rauhaa käsittelevään novelliin. Hän korosti, kuinka kukaan ei kysynyt karjalai-

silta mielipidettä rajankäynnistä eivätkä rajan miehet voineet arvata, että heidän 

maansa tulisi pysymään ”sotajoukkojen ainaisena temmellyskenttänä”. Erityisesti 

                                                        
1209 Manninen 1980, 109. 
1210 Karimo 1930, 177, 245, 254–259, 263; Karimo 1931, 31–32, 50. 
1211 Karimo 1931, 65, 97. 
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hän tähdensi rajan mielivaltaisuutta ja kuulopuheisiin perustuvaa luonnetta. Lo-

puksi Karimon kuvailussa ilmenivät lähes kaikki kuviteltavissa olevat karjalaiset 

Pähkinäsaari-kliseet: vapauden menetys, rajan luonne uskonnollisena rajana sekä 

idän ja lännen rajana ja rajan aiheuttamat veljesriidat.1212 Lisäksi pinnalle nousi 

vielä taantumisen myytin venäläisvastainen lisä, sillä Karimo katsoi itäisten karja-

laisten joutuneen itäisen mielivallan alaisiksi.1213 Tällainen historiakuva oli taas 

suoraan yhteydessä toiveeseen tulevasta kehityksestä. Karjalaissyntyinen Karimo 

ei juuri peitellyt Suur-Suomi-innostustaan. Teossarjansa loppupuolella hän korosti 

Suomen itärajan luonnottomuutta, ja viimeisellä sivulla hän totesi, että suomalais-

ten on toteutettava ”kansallinen tehtävänsä” ja ”luotava Suur-Suomi”.1214 

AKS-aktiivi Eero Kuussaaren esityksessä Suomen suvun tiet korostettiin myös 

karjalaisten itsenäistä kulta-aikaa, johon kuului olennaisena osana Bjarmia-myytti. 

Pähkinäsaaren rauhassa Suur-Karjalan suomalainen heimovalta murskattiin ja kar-

jalainen heimoalue silvottiin, mikä lopetti Suur-Karjalan omaehtoisen kehityk-

sen.1215 Mainittakoon vielä Wolf Halstin Isänmaan historia Suomen maanpuolus-

tajia varten. Suursuomalaiseen tapaan hän ylisti piispa Tuomaan yrityksiä saada 

raja 1200-luvulla Nevalle ja valitti Pähkinäsaaren rauhaa, jossa Suomen kansa oli 

pirstottu kahtia. Hän piti rauhaa onnettomuutena ja lisäsi vielä käsityksen rajan 

luonteesta läntisen ja alemman itäisen yhteiskuntajärjestyksen erottajana. Karjalai-

set olivat joutuneet yksilönvapautta halveksuvan yhteiskuntajärjestyksen pii-

riin.1216 Kuussaaren ja Halstin teokset edustivat tyypillistä heimohenkistä histo-

riakuvaa. 

Yleisesti on todettava, ettei suomalainen koululaitoskaan ollut immuuni hei-

moaatteen vaikutukselle. Oppikouluihin nimittäin perustettiin 1920-luvulla AKS:n 

alaisuudessa toimivia Karjala-seuroja, joiden päämääränä oli ”nuorison kasvatta-

minen kansallisessa, suurisänmaallisessa hengessä”.1217 Itsenäisyyden Liitto puo-

lestaan teki vuonna 1925 aloitteen heimo-opetuksen järjestämisestä kouluihin. 

Kouluhallitus hyväksyi aloitteen vuonna 1927. Sukukansojen vaiheiden selvittä-

mistä pidettiin oppikirjoissa ansiona, mutta käsittelytapa jäi oppikirjan tekijän va-

paan harkinnan varaan.1218 

                                                        
1212 Karimo 1931, 104–114. 
1213 Karimo 1931, 351. 
1214 Karimo 1933, 185, 382. 
1215 Kuussaari 1935, 112–113, 147–149. 
1216 Halsti 1938, 22, 26–28. 
1217 Nygård 1978, 141–144. 
1218 Rouhiainen 1979, 269–270. 
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Autonomian ajan historian oppikirjoissa ei juuri ollut ”valitusvirsiä” Karjalan 

jaosta Topeliuksen Maamme kirjaa lukuun ottamatta, mutta nyt niitäkin alkoi il-

metä voimakkaammin keskeisissä historian oppikirjoissa. Niinpä esimerkiksi Hai-

narin ja Laitakarin kansakoulun oppikirjassa 1926 korostettiin, että Pähkinäsaaren 

raja oli luonteeltaan valtakuntien ja kirkkokuntien välinen raja, joka esti karjalais-

ten liittymisen Suomen kansaan. Tässä yhteydessä kuvailtiin myös itäisen Karjalan 

oloja keskiajalla, minkä yhteydessä käytännössä korostui käsitys rajan luonteesta 

valtakuntien ja uskontokuntien välisenä rajana.1219 F.A. Hästesko puolestaan valitti 

Pähkinäsaaren rauhassa jaetuksi tulleen Karjalan heimon kohtaloa.1220 Vastaavan-

lainen lyhyt toteamus oli myös Juvan, Merikosken ja Salmelan sekä Oran ja Ahti 

Konrad Ottelinin (1871–1936) teoksissa.1221 

Se että kyseiset oppikirjantekijät painottivat tällaisia näkökohtia, ei ollut suin-

kaan sattumaa. Hästesko oli nimenomaan tunnettu heimotyöstään.1222 Einar Juvan 

(Juveliuksen) heimohenkisiä ajatuksia on esitetty aiemmin. Huomattava on myös, 

että Kaarlo Merikoski ja A.V. Laitakari olivat kumpikin Sortavalan seminaarin kas-

vatteja.1223 Sortavalan seminaari oli autonomian ajan lopulla kareliaanien keskei-

nen paikka, jonka puitteissa Karjalan jaon tragiikkaa korostaneet kuvaukset kukois-

tivat. Kaarlo Merikoski oli vielä autonomian ajan lopulla taistellut Sortavalan edis-

tysseuran yhteydessä Raja-Karjalan venäläistämistä vastaan.1224 Näin Pähkinäsaa-

ren rauhaa negatiivisessa mielessä korostanut näkemys löysi tiensä myös oppikir-

joihin. 

Luonnollisesti oli myös oppikirjoja, joissa Pähkinäsaaren rauha esitettiin Kar-

jalan kannalta neutraalisti. Näistä tärkeimpiä olivat suositut Mantereen ja Sarvan 

oppikirjat, joissa yleensä vältettiin kärjistyksiä. Toisaalta näissä oppikirjoissa oli 

usein keskiaikaisen Karjalan kuvailua. Esimerkiksi 1918 julkaistussa Keskikoulun 

Suomen historiassa Mantere ja Sarva kertoivat karjalaisten säilyttäneen itsenäisyy-

tensä 1200-luvun lopulle. Lisäksi kirjassa kuvailtiin itäisen Karjalan hallintoa ja 

kreikkalaiskatolilaista uskontoa keskiajalla.1225 Tässä kuitenkaan ei sinänsä mai-

                                                        
1219 Hainari & Laitakari 1926, 61–63. 
1220 Hästesko 1929, 69. 
1221 Ora & Ottelin 1934, 104; Juva, Merikoski & Salmela 1939, 84; vrt. myös Juva, Merikoski & Salmela 
1943, 41. 
1222 Heikinheimo 1955, 292.  
1223 Pohls 2000, elektr.; Kuka kukin oli, 279. 
1224 Pohls 2000, elektr. 
1225 Mantere & Sarva 1918, 39–40, 85–87; Mantere & Sarva 1934, 215–216. 
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nittu Pähkinäsaaren rajaa, mutta kuvaukset ruokkivat näkemystä rajasta valtakun-

tien ja uskontokuntien välisenä rajana. Neutraalia oli myös kuvailu esimerkiksi 

Forsmanin ja Vaaran kansakoulun historian oppikirjassa.1226 

Eräänlaista kuriositeettiarvoa oli Juvan, Merikosken ja Salmelan kirjoittamalla 

oppikirjalla Itä-Karjalan vaiheita, joka valmistui 1942. Suomen miehitettyä Itä-

Karjalan alueella perustettiin miehityshallinto, joka oli sotilasjohdon alainen mutta 

jonka keskeiset hallintomiehet olivat siviilejä. Väestön ”henkisestä kasvatuksesta” 

vastasi valistusosasto, joka oli vankasti AKS:läisten miehittämä. Itä-Karjalaan pe-

rustettiin myös kansakouluja, joissa keskeisenä oppiaineena oli luonnollisesti his-

toria, jonka katsottiin kasvattavan suomalaisuuteen.1227 

Itä-Karjalan vaiheita -teos laadittiin juuri Itä-Karjalan kansakouluille miehi-

tyshallinnon valistusosaston toimesta. Tässä oppikirjassa tulivat esille lähes kaikki 

Karjala-kuvausten kliseisimmät elementit alkaen karjalaisten laajan, sivistykselli-

sesti korkeatasoisen sekä itsenäisen heimoalueen kuvailusta ja edeten slaavilaisen 

uhan korostamisesta Karjalan jakoon Pähkinäsaaren rauhassa. Odotetusti teoksessa 

kerrottiin rauhassa alkaneen sen kirouksen, joka ”kauan lepäsi Karjalan yllä”. Rajaa 

kuvailtiin totuttuun tapaan länsimaisen ja itämaisen kirkollisen ja yhteiskunnallisen 

järjestyksen rajaksi, joka oli saanut aikaan taisteluja suomensukuisten heimojen vä-

lillä. Venäläisvastaiseen tapaan korostettiin, kuinka venäläiset alistivat karjalaiset. 

Teoksen lopulla kuitenkin todettiin, että Itä-Karjalan kohtalo oli kääntymässä uu-

teen suuntaan alueen Suomeen liittämisen myötä.1228 Teos oli sinänsä oivallinen 

esimerkki siitä, miten tätä pohjimmiltaan jo autonomian aikana syntynyttä, olen-

naisesti irredenta-nationalismiin liittynyttä historiakuvaa käytettiin itäkarjalaisten 

ja suomalaisten välisen yhteydentunteen aikaansaamiseksi. Kulta-ajan myytti ja 

taantumisen ajan myytti, jota Pähkinäsaaren rauha symboloi, saisivat oppilaissa ai-

kaan innostusta Karjalan uuteen noususuhdanteeseen Suomen yhteydessä. 

Suurista, laajalle levinneistä historiakulttuurin tuotteista Karjalan jaon tragiik-

kaa tuotiin esille myös tietosanakirjoissa. Isossa tietosanakirjassa oli Uuno Kart-

tusen sama Karjalaa käsitellyt artikkeli, joka oli ollut autonomian ajan Tietosa-

nakirjassa. Karttunen oli Sortavalan kareliaanien vaikutuspiirissä, ja kuvailu artik-

kelissa oli käytännössä sen mukaista Karjalan jaon tragiikan korostamisineen.1229 

Uutta kerrostumaa edustivat maailmansotien välisellä ajalla Oma maa -tieto-

sanakirjajulkaisun uuteen laitokseen ilmestyneet kirjoitukset. Suomen Karjalasta 

                                                        
1226 Forsman & Vaara 1928, 72; Muita esimerkkejä: Kahma 1927, 24; Malmberg 1929, 82. 
1227 Laine 1982, 67, 88, 157–158, 179–180. 
1228 Juva, Merikoski & Salmela 1942, 3–15, 30. 
1229 Karttunen 1934, 130–132. 
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kirjoitti artikkelin rajakarjalainen kirjailija ja karjalainen kulttuuriaktivisti sekä hei-

moaatteen kannattaja, Vienan Karjalaisten Liitossa ja Karjalan Sivistysseurassa 

vaikuttanut Iivo Härkönen. Härkösen tapauksesta tekee mielenkiintoisen se, että 

hän oli kotoisin juuri siltä alueelta, jonka väestöön O.A. Forsström-Hainarin kal-

taiset fennomaanisen ”lähetystyön” edustajat olivat pyrkineet vaikuttamaan auto-

nomian ajan lopulla. Härkönen valmistuikin opettajaksi Sortavalan seminaarista. 

Hannes Sihvo korostaa, että Härkösen tavoitteena oli Suomen ja Karjalan yhteis-

tunnon herättäminen. Härkösen suurena unelmana oli – kuten esimerkiksi hänen 

runoistaan tuli esiin – molemmin puolin rajaa ilmenevä karjalaissuomalaisuus. Här-

könen pitikin 1920-luvulla Itä-Karjalaa Suomen irredentana.1230 

Härkösen käsitys Karjalan historiasta oli Sortavalan kareliaanien levittämän 

kuvan mukainen. Pähkinäsaaren rauhaa edeltävä aika oli Härköselle Karjalan itse-

näisyyden aikaa, ja rauha edusti hänelle yhtenäisen karjalaisheimon itsenäisyyden 

ajan loppua. Raja merkitsi hänelle taas erilaisten yhteiskuntajärjestelmien ja uskon-

tojen rajaa.1231 Tällä tavalla Sortavalan kareliaanit olivat iskostaneet Härköseen tu-

levaan toimintaan innostavan kuvan Pähkinäsaaren rauhasta taantumisen myytin 

symbolina, ja hän levitti itse vastaavaa historiakuvaa suomalaiseen historiakulttuu-

riin. 

Aina eivät kuitenkaan käsitykset Pähkinäsaaren rauhan tragiikasta päässeet in-

nokkaiden heimoaktivistienkaan teoksiin. Tästä hyvä esimerkki on Karjala-akti-

visti1232 Toivo Kaukorannan (1888–1968) kirjoitus Itä-Karjalan kysymyksestä Oma 

maa -teossarjassa. Kaukoranta sivuutti lyhyesti ja neutraalisti Pähkinäsaaren rau-

han Karjalan jakajana ja sitä edeltävät vaiheet karjalaisten taisteluna itsenäisyyden 

puolesta, mutta ei liittänyt hajanaiseen esitykseensä sen suurempia ”valitusvirsiä” 

Pähkinäsaaren rauhan suhteen.1233 Tämä esimerkki toimii hyvänä muistutuksena 

kehäpäätelmien vaarallisuudesta. Ei voi automaattisesti olettaa, että kirjoittaja suh-

tautui heimoaatteeseen vähemmällä innolla, vaikka perinteinen ”valitusvirsi” Kar-

jalan jaosta puuttuisikin. 

Karimon Kumpujen yöstä sopii luonnollisesti osittain historiallisen fiktion ka-

tegorian alle, mutta muuten fiktiossa ei ilmennyt niinkään Pähkinäsaaren rauhaan 

liittyviä näkemyksiä Karjalan osalta. Pikemminkin voi todeta, että historiallisissa 

                                                        
1230 Setälä 1983, 9–10; Sihvo 1983, 55–56, 65–66, 71–72; Sihvo 2000, elektr. 
1231 Härkönen 1925, 131–133. 
1232 Eskelinen 2004, 100–101. 
1233 Kaukoranta 1924, 722–726. 
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romaaneissa oli Karjalan historiaa sivuavia aiheita. Esimerkiksi Lauri Haarlan Kur-

kien tarussa oli paljon fantasioita Suur-Suomesta ja keskiaikaisesta venäjänkarja-

laisten ja suomalaisten yhdistymisestä, kuten jo Hannu Syväoja on todennut.1234 

Lähimmäksi Pähkinäsaaren rauhan tematiikan sivuamisessa pääsi Simo Ero-

nen (1881–1936) romaanissaan Tiuri ja pajari vuodelta 1924. Romaanin tapahtu-

mat sijoittuvat Karjalan ”itsenäisyyden” ajan loppupuolelle vuoteen 1314. Siinä 

kuvaillaan Räisälän Tiurin linnan tienoon karjalaisväestön taistelua vapautensa 

puolesta novgorodilaisia vastaan. Karjalaisten kuvataan liittoutuvan ruotsalaisten 

kanssa kieroja ja häikäilemättömiä venäläisiä vastaan. Kirjan lopulla puolestaan 

kerrotaan, että vaikka Tiurin miehet säilyttivät vapautensa, olivat ruotsalaiset lai-

minlyöneet karjalaisten kanssa sopimansa liiton ja jättäneet Pähkinäsaaren rauhassa 

Laatokan Karjalan kokonaan Novgorodin vaikutuspiiriin. Varsin ainutlaatuisena 

piirteenä Eronen totesi, että alueen itsenäisyys oli säilynyt vielä kauan rauhan jäl-

keenkin.1235 Teoksessa ilmeni siis voimakkaasti Karjalan muinaisen itsenäisen 

kulta-ajan myytti. Uutta oli kuitenkin se, ettei Pähkinäsaaren rauhaa esitetty taan-

tumisen myytin symbolina niin voimakkaasti kuin oli totuttu. Jonkinlaisena alen-

nustilan alkukohtana se oli silti tässäkin teoksessa. 

Maailmansotien välisenä aikana ja toisen maailmansodan aikana kirjoitettiin 

paljon Karjalan historian yleisesityksiä. Tavanomaista Karjalan historiakuvaa 

edusti Iivo Härkösen Itäinen vartio vuodelta 1920. Tässä teoksessa hän kuvaili Kar-

jalan itsenäistä kulta-aikaa, joka oli loppunut traagisessa Pähkinäsaaren rauhassa, 

jossa ei otettu karjalaisten mielipidettä huomioon.1236 Samankaltainen näkemys oli 

savolaisen matkailun edistäjän Ernst Lampénin (vuodesta 1936 Lampén-Iso-Kei-

sari, 1865–1938)1237 teoksessa Pikakuvia Raja-Karjalasta. Lampén valitti laveasa-

naisesti karjalaisten asemaa idän ja lännen välissä ja karjalaiset kuin ”teuraseläi-

men” jakanutta Pähkinäsaaren rajaa. Jälleen kerran vaikuttaa siltä, että tällaiset nä-

kemykset olivat yhteydessä toiveeseen tulevasta kehityksestä. Lampén nimittäin 

katsoi Suomen parhaan itärajan olevan Syvärinjoen.1238 

Härkösen ja Lampénin esityksissä mielenkiintoa herättää se, ettei niissä varsi-

naisesti tehty kovinkaan venäläisvastaisia johtopäätöksiä. Molemmat jopa kiitteli-

vät sitä, että alkuperäistä karjalaista kulttuuria oli säilynyt kreikkalaiskatolilaisen 

                                                        
1234 Syväoja 1984, 155–156. 
1235 Eronen 1924, 25–26, 54–55, 94–95, 228, 236, 256–261, 268, 320–322. 
1236 Härkönen 1920, 11–16. 
1237 Kostiainen 2001, elektr. 
1238 Lampén 1922, 24–26, 33, 134. 
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kirkon yhteydessä.1239 Maailmansotien välisenä aikana suomalaista yhteiskuntaa 

suurelta osin leimannut venäläisvastaisuus löysi lopulta tiensä myös Karjalan his-

toriaa koskeviin yleisesityksiin. Edellä käsitellyssä lähdeaineistossahan siitä oli ol-

lut silloin tällöin merkkejä. 

Kuvaava oli tässä suhteessa suomalaisen Karjala-tutkimuksen monumentaali-

nen kodifikaatio, Karjalan kirja, josta julkaistiin toinen, uudistettu laitos 1932. Vie-

nankarjalainen kansakouluopettaja, muun muassa Karjalan Sivistysseuran yhtey-

dessä toiminut Vasili Keynäs (vuoteen 1897 Kondratjeff, 1884–1964),1240 kirjoitti 

artikkelin Vienan ja Aunuksen karjalaisten kansallisesta heräämisestä. Siinä hän 

korosti Pähkinäsaaren rajan jakaneen Karjalan kahteen valtapiiriin. Idässä oli Key-

näksen mukaan slaavilaisuus, joka oli ryhtynyt taisteluun länsimaisen sivistyksen 

äärimmäisiä edustajia, karjalaisia, vastaan levittämällä kreikkalaiskatolilaista us-

kontoa.1241 Vuonna 1934 ilmestyi Akateemisen Karjala-Seuran toimittama laaja Itä-

Karjalaa käsittelevä teos, jonka historiallisten artikkelien tekijät tosin jäivät tunte-

mattomiksi. Erään artikkelin tekijä korosti negatiivisena seikkana itäisen Karjalan 

kirkollista venäläistymistä Pähkinäsaaren rauhan jälkeen.1242 Huomattavaa on, että 

tällaisissa teoksissa Karjalan taantumisen myyttiin voitiin lisätä venäläisvastainen 

tekijä. 

Toisen maailmansodan aikana Karjala oli luonnollisesti tapahtumien keskipis-

teessä, ja alueen historiasta valmistui muutamia sangen heterogeenisen kirjoittaja-

joukon kirjoittamia teoksia. Talvisodan päätyttyä Moskovan rauhaan ja siihen, että 

suurin osa Karjalasta jäi Neuvostoliitolle, päätti Karjalan Kivennavalta lähtöisin 

ollut Finlandia-uutistoimiston palveluksessa sodan aikana toiminut kirjailija Olavi 

Paavolainen (1903–1964) toimittaa menetettyä Karjalaa käsittelevän kuvateoksen. 

Karjala – muistojen maa ilmestyikin tuoreeltaan vuonna 1940. Teoksessa huomiota 

herättää Karjalan historiaa käsittelevä nimetön essee ”Kaksi miekkaa”, jota on pi-

detty Paavolaisen kirjoittamana. Esseetä on muiden teoksen esseiden ohella pidetty 

kliseisenä ja – kuten Paavolainen itse totesi – ”isänmaallis-sentimentaalisena”. Paa-

volainen muuttui teosta tehdessään kosmopoliitista heimoystäväksi ja kotiseutupat-

riootiksi.1243 

                                                        
1239 Härkönen 1920, 175; Lampén 1922, 52–56. 
1240 Aikalaiskirja 1941, 610. 
1241 Keynäs 1932, 697–698; vrt. myös Keynäs 1938, 77–78. 
1242 Itä-Karjala 1934, 38–40, 56–59. 
1243 Paavolaisesta on kirjoitettu paljon aikojen saatossa. Yleisistä biografisista tiedoista ks. Riikonen 
2015, elektr.; Karjala-teoksen taustoista ks. esim. Riikonen 1995, 44–45; Kurjensaari 2009, 211–212; 
Rajala 2014, 361–363. 
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Tämänhenkisiä kliseitä Paavolaisen teksti Karjalan historiasta todellakin oli 

täynnä. Karjala oli ollut Paavolaisen käsityksen mukaan länsimaisen sivistyksen 

etuvartio ja lännen ja idän välinen taistelukenttä. Karjalan yhtenäinen ja itsenäinen 

kulta-aika päättyi luonnollisesti Pähkinäsaaren rauhaan, jonka raja oli jakanut Kar-

jalan ja aloittanut verisen veljesvihan kauden.1244 Mielenkiintoisena seikkana teks-

tissä oli vielä se, että Paavolainen – mikäli hän todella oli tekstin kirjoittaja – sur-

kutteli sitä, ettei Ruotsi ollut jaksanut liittää Karjalaa itseensä ristiretkiajan lo-

pulla.1245 Tällaisia näkemyksiä oli yleensä esitetty lähinnä heimohenkisissä kirjoi-

tuksissa. Paavolainen inhosi AKS:ää, mutta suhtautui sittemmin jatkosodan alussa 

innoissaan ajatukseen Suur-Suomesta.1246 Kenties tällaiset näkemykset ilmenivät 

jo vuonna 1940. 

Taustoiltaan vielä erikoisempi oli Yrjö von Grönhagenin jatkosodan aikana il-

mestynyt saksankielinen teos Karelien: Finnlands Bollwerk gegen den Osten.1247 

Von Grönhagen opiskeli Sorbonnessa ja Pariisissa. 1930-luvun puolivälissä hän 

suunnitteli tutkimusmatkaa Aasiaan. Hän uskoi kohtaavansa siellä ”yliluonnollisia 

ilmiöitä”, jotka sivilisaatio oli jo muualla maailmassa peittänyt alleen. Hän suuntasi 

kuitenkin lopulta matkansa Karjalaan, joka oli toinen ja maantieteellisesti lähempi 

eksoottinen alue. Hän tapasi Berliinissä SS-johtaja Heinrich Himmlerin (1900–

1945) sekä SS-everstin ja okkultisti-mystikon Karl Maria Wiligutin (1866–1946). 

Von Grönhagen pääsikin tekemään matkansa Raja-Karjalaan vasta perustetun Ah-

nenerbe-instituutin avustuksella. Tämän organisaation tehtävänä oli arjalaisen ja ei-

arjalaisen sivilisaation välinen rajankäynti. Von Grönhagenin Raja-Karjalan-mat-

kan tarkoituksena oli kerätä aineistoa, joka todistaisi alueen indoeurooppalalais-

germaanisesta kulttuuriyhteydestä, ja tällaista aineistoa myös ”löydettiin”.1248 

Von Grönhagenin natsihenkisessä Karjalan historiaa käsittelevässä teoksessa 

Karjala näyttäytyi idän ja lännen taistelukenttänä. Hän kuvaili karjalaisia muinai-

sena itsenäisyyden aikanaan alkuperältään germaaniseksi herrakansaksi, jota slaa-

vilaisuus uhkasi. Pähkinäsaaren rauhasta ja ensimmäisestä Karjalan jaosta oli alka-

nut 600 vuotta kestänyt synkkä aika, jolloin Itä-Karjala oli joutunut väkivaltaisen 

slaavilaissorron alaisuuteen. Suur-Suomi-aate oli tämänkin kuvan taustalla. Von 

Grönhagen pitikin jatkosodan alkuvaihetta Itä-Karjalan vapautuksena.1249 

                                                        
1244 Paavolainen (?) 1940, 12–15. 
1245 Paavolainen (?) 1940, 14. 
1246 Kirves 2014, 344–345. 
1247 Suomennettuna Karjala: Suomen etuvarustus itää vastaan. 
1248 Sinisalo 2007, 289–300. 
1249 Von Grönhagen 1942, 10–15, 42. 
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Jatkosodan aikana julkaistiin myös siihen asti laajin yleisesitys Karjalan histo-

riasta, suomenruotsalaisen historianopettajan Torsten Gregori Aminoffin (1910–

1985)1250 Mellan svärdet och kroksabeln: 700 års kamp om karelarnas land. Teok-

sessa ei kuitenkaan tuotu merkittäviä uusia piirteitä esille laajemman asiayhteyden 

kannalta. Aminoff tarkasteli Karjalan historiaa lähinnä slaavilaisen uhan näkökul-

masta ja geopoliittisena idän ja lännen taisteluna. Itsenäisyyden korostamisen li-

säksi hän piti Pähkinäsaaren rauhaa Karjalan ensimmäisenä jakona, jossa sivuutet-

tiin itsenäisen karjalaisheimon mahdollisuus. Aminoffin suhtautuminen oli kuiten-

kin varsin ambivalentti. Vaikka hän pitikin esimerkiksi Pähkinäsaaren rauhan rajaa 

strategisesti epäedullisena, katsoi hän kuitenkin siinä turvatun sen, että edes osa 

karjalaisheimosta jäi länsimaiseen kulttuuripiiriin. Näin rauha ei edustanut selke-

ästi taantumisen myyttiä. Rajaa hän piti Karjalan osalta yksiselitteisesti valtakun-

tien ja kirkkokuntien välisenä rajana. Se oli saanut karjalaiset etääntymään toisis-

taan, joskaan Aminoff ei liittänyt tähän erityisen suuria venäläisvastaisuuksia. Jon-

kinlaisena uutuutena oli se, että hän katsoi karjalaisten keskinäisten yhteyksien säi-

lyneen vanhaa Käkisalmi–Viipuri-kauppatietä pitkin.1251 

Aminoffin suhtautuminen Suur-Suomen luomiseen jäi teoksessa kyseen-

alaiseksi. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että hän katsoi asiaa lähinnä sotilaallisesta nä-

kökulmasta. Esimerkiksi se, että hän valitteli rajan epäedullisuutta, viittaa siihen, 

että hän kannatti ”kolmen kannaksen rajoja”. Toisaalta Aminoff piti Karjalan his-

torian ”punaisena lankana” Ruotsin yrityksiä saada koko Karjala haltuunsa, mihin 

myös parhaillaan käytävä sota liittyi.1252 Rivien välistä on luettavissa, että hän suh-

tautui myönteisesti Suur-Suomen luomiseen. Aminoff kuului maailmansotien väli-

senä aikana toimineeseen äärioikeistolaisten suomenruotsalaisten ylioppilaiden jär-

jestöön, Aktiva studentförbundetiin, jonka jäsenistä osa suhtautui myönteisesti 

Suur-Suomi-aatteeseen.1253 

Myös paikallishistoriallisessa kirjallisuudessa käsiteltiin luonnollisesti Karja-

lan jakoa. Kuten jo autonomian ajan käsittelyssä tuli ilmi, muuttuivat paikallisku-

vaukset autonomian ajan loppupuolella yhä selkeämmin laajoiksi pitäjänhistori-

oiksi. Pitäjänhistoriat laajenivat edelleen 1920-luvulla, ja 1930-luvulle tultaessa 

paikallishistoriasta kehittyi oma tutkimusalueensa. Teosten taso kuitenkin vaihteli, 

ja joukossa oli historioitsijoiden ohella paljon amatöörejä. Väinö Voionmaa pyrki 

                                                        
1250 Kuka kukin on 1954, 36. Häntä ei saa sekoittaa autonomian ajan savolaiseen kielitieteilijään, Torsten 
G. Aminoffiin, josta oli jo aiemmin puhetta. 
1251 Aminoff 1943, 18, 24, 36–41, 48–50, 54–55, 59, 79–80, 108–109, 125–126, 140–145. 
1252 Aminoff 1943, 420–421. 
1253 Meinander 1989, 277, 296, 328; Engman 1990, 46–47. 
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kohottamaan paikallishistorioiden yleistä tasoa ja piti tarpeellisena oppaan laati-

mista alan tutkijoille. Eino Jutikkala puolestaan esitti pysyvän tutkimuslaitoksen 

perustamista. Vuonna 1933 perustetusta Paikallishistoriallisesta Toimistosta tuli 

kuitenkin lähinnä ”alan neuvonta- ja työnvälitystoimisto”, ja metodinen opas il-

mestyi vasta vuonna 1945.1254 

Maailmansotien välisenä aikana ilmestyi monia Viipurin läänin paikkakuntia 

käsitteleviä paikallishistorioita, joissa ilmenivät konkreettisesti Karjalan historian 

tyyppipiirteet suhteessa Pähkinäsaaren rauhaan. Esimerkiksi Kontionlahden kirk-

koherran Allan Kustaa Saarelan (vuoteen 1906 asti Sirén)1255 vuonna 1932 ilmes-

tyneessä Sortavalan maa- ja kaupunkiseurakunnan historiassa ilmeni myytti yhte-

näisen karjalaisheimon itsenäisestä kulta-ajasta, jonka Pähkinäsaaren rauha oli lo-

pettanut erottamalla karjalaiset toisistaan valtakuntien ja uskontokuntien välisellä 

rajalla ja ratkaisten näin 300 vuodeksi Karjalan tulevaisuuden. Saarelan teoksessa 

heijastui heimohenkisyys, ja hän puhuikin historiallisessa esityksessään Karjalan 

historiassa ilmenneistä yhdistämismahdollisuuksista.1256 Vastaavanlaisia paikallis-

historioita, joissa tuli esille käsityksiä Pähkinäsaaren rauhasta Karjalan taantumisen 

myytin symbolina yhdistettynä heimohenkiseen tulevaisuusorientaatioon, ilmestyi 

maailmansotien välisenä aikana.1257 

Toisaalta teoksissa ei aina ollut toiveita Karjalan tulevasta yhdistymisestä, 

vaikka Pähkinäsaaren rauhaa voitiinkin kuvailla negatiivisesti.1258 Yleisellä tasolla 

voikin todeta, että Pähkinäsaaren rauhan tragiikkaa Karjalan osalta korostava his-

toriakuva näyttääkin alkaneen elää omaa elämäänsä jo maailmansotien välisenä ai-

kana heimohenkisyydestä irrallaan. On tosin todettava, etteivät paikallishistorioi-

den kirjoittajien taustat ole selviä eikä täyttä varmuutta heidän mahdollisesta yh-

teydestä heimoaatteeseen aina ole. 

Aivan täysin eivät Pähkinäsaaren rauhan tragiikkaa korostaneet karjalaiset pai-

kallishistoriat irronneet kyseisen historiakuvan kareliaanisesta syntytaustasta. On-

kin kuvaavaa, että aikakauden monet eteläkarjalaiset pitäjänhistoriat käsittelivät 

Laatokan-Karjalan sekä Raja-Karjalan pitäjiä eivätkä niinkään läntisemmän Karja-

lan paikkakuntia. Sitä paitsi näissä läntisemmän Karjalan paikallishistorioissa har-

vemmin käsiteltiin Pähkinäsaaren rauhaa. Tilanteeseen on voinut vaikuttaa suotui-

sasti Sortavalan opettajaseminaari. Karjalan jaon tragiikkaa korostava historiakuva 

                                                        
1254 Tommila 1989, 162–163. 
1255 Aikalaiskirja 1941, 623. 
1256 Saarela 1932, 13–16, 26. 
1257 Esim. Salminen 1923, 4–5, 64; Sourander 1937, 18–23, 220. 
1258 Ks. esim. Vilska 1926, 38–40, 49; Ruuth & Rosén 1931, 18–19; Rajamo 1944, 5–8. 
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on todennäköisesti levinnyt Laatokan Karjalan laajempaan historiatietoisuuteen. 

Yleisellä tasolla kyse olikin heimohenkisen ajattelukollektiiivin leviämisestä laa-

jempiin eksoteerisiin piireihin. 

Aina ei itäistä Karjalaa käsittelevissä historiateoksissakaan ilmennyt Pähkinä-

saaren rauhan tragiikan korostamista. Huomionarvoinen esimerkki tässä suhteessa 

on edellä käsitellyn Uuno Karttusen vuonna 1932 ilmestynyt Sortavalan kaupungin 

historia. Useissa muissa yhteyksissä Karjalan jaon tragiikkaa korostaneen Karttu-

sen teoksessa Pähkinäsaaren rauhaa kuvailtiin neutraalisti, joskin siinä tulivat esille 

näkemykset rajasta käytännössä jyrkkänä uskonnollisena ja hallinnollisena ra-

jana.1259 

Aivan sivurooliin ei läntinenkään Karjala jäänyt historiallisessa kirjallisuu-

dessa. Erityisesti Viipurin historiasta tehtiin useita populaareja teoksia, joita ei var-

sinaisesti voi luokitella paikallishistorioiksi. Näissä ilmenivät toisenlaiset paino-

tukset Pähkinäsaaren rauhasta. Ilmari Raekallion (1896–1952) Viipurin linnaa kä-

sittelevässä teoksessa kuvattiin Pähkinäsaaren rauha neutraalisti. Siinä kuitenkin 

painotettiin voimakkaasti idän ja lännen välistä taistelua ja Viipurin linnan asemaa 

valtakunnan itäisenä rajapyykkinä itämaisuutta vastaan.1260 

Painotuksissa ei sinänsä ollut mitään uutta. Jo autonomian ajan lopulla oli J.W. 

Ruuth korostanut Viipurin asemaa länsimaisuuden äärimmäisenä etuvartiona. Täl-

laisessa historiakuvassa korostui voimakkaasti käsitys myös Pähkinäsaaren rajasta 

idän ja lännen rajana, mitä maailmansotien välisen ajan ja toisen maailmansodan 

ajan käsitykset idän ja lännen taistelusta vain kiihdyttivät. Myös käsitys ra-

jasta ”meidän” ja ”toisten” erottajana ilmeni tällaisissa näkemyksissä voimakkaam-

min kuin normaaleissa karjalaisissa ”Pähkinäsaari-valitusvirsissä”, joiden tarkoi-

tuksena oli korostaa karjalaisten muinaista heimoyhteyttä. Voikin ajatella, että au-

tonomian ajan ja ensimmäisen tasavallan Pähkinäsaaren rauhaa Karjalan osalta kä-

sittelevissä paikallishistoriallisissa teoksissa oli kaksi toisistaan erottuvaa ajattelu-

kollektiivia. Toinen oli alueellisesti sidottu Sortavalan kareliaanien piiriin, ja sen 

puitteissa levitettiin selvästi irredenta-nationalismiin alun perin sidottua kuvaa Päh-

kinäsaaren rauhan tragiikasta. Tästä poikkeava länsikarjalainen linja puolestaan ko-

rosti erityisesti Viipurin länsimaista etuvartioasemaa ilman ”valitusvirsiä” Karjalan 

jaosta. 

                                                        
1259 Karttunen 1932, 7–9. Muita esimerkkejä: Krogerus-Ritoniemi 1929, 7; Laitinen 2006 (1938), 10, 
15. 
1260 Raekallio 1993 (1928), 21, 28–29, 34, 49. Muita esimerkkejä: Sandberg & Viherjuuri 1936, 3; Te-
rijoen opas 1994 (1925), 11. 
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Viipurin kaupungin historian ohella merkittävin läntisen Karjalan historian ku-

vailu oli Eirik Hornborgin jatkosodan aikana ilmestynyt teos Gränsfästet Viborg, 

jossa korostui sotahistoria. Siinäkin näkemys perustui idän ja lännen väliseen tais-

teluun, jossa Viipurin linna on ollut rajavahti idän naapuria vastaan. Pähkinäsaaren 

rauhaa Hornborg kuvasi suhteellisen neutraalisti ja käsitteli tässä yhteydessä lä-

hinnä Pohjanlahtiteoriaa. Hornborg piti rauhaa Karjalan heimon jakona, joka oli 

erottanut karjalaiset toisistaan perivihollisiksi, mutta mitään heimohenkisiä viit-

tauksia tästäkään tuskin saa irti.1261 Itse asiassa Hornborg piti länsikarjalaisia hie-

man Jalmari Jaakkolan tapaan jo ennen Pähkinäsaaren rauhaa Novgorodin vaiku-

tuksen alaisina olleista itäkarjalaisista erillisinä.1262 Tällä tavalla Pähkinäsaaren 

rauhan dramatiikka voitiin käsittää lievemmäksi ja kyseenalaistaa käsitys yhtenäi-

sestä karjalaisheimosta. 

Karjalaan liittyvät näkemykset olivat ainoastaan jäävuoren huippu Pähkinäsaa-

ren rauhan laajassa tutkimushistoriassa. Seuraavaksi pureudun monimutkaiseen 

kysymykseen Pohjanlahtiteoriasta, jonka keskeisenä jatkokehittelijänä oli ajan his-

toriantutkimuksessa Jalmari Jaakkola. 

3.3 Pohjanlahti- ja Jäämeriteorioiden monenlaiset aatehistorialliset 

kontekstit 

3.3.1 Jalmari Jaakkola – Pohjanlahtiteorian pelastaja? 

Eräänä huomattavimpana 1900-luvun Pähkinäsaaren rauhaan liittyvänä käsityk-

senä oli näkemys siitä, että rauhassa sovittu raja päättyi Pohjanlahdella nykyisen 

Raahen pohjoispuolella olevaan pieneen Pattijokeen eikä autonomian aikana pää-

tepisteeksi katsottuun Pyhäjokeen. Ero saattaa aluksi kuulostaa triviaalilta. Mitä 

konkreettista merkitystä oli sillä, että raja sijoitettiin parikymmentä kilometriä poh-

joisemmaksi? Lähemmin tarkasteltuna kyseessä oli eräänlainen jäävuoren huippu, 

jonka alle kätkeytyi näkemyksen alullepanijan Jalmari Jaakkolan omaperäinen kä-

sitys Pohjois-Suomen historiasta. Tällä näkemyksellä oli kauaskantoiset seuraukset 

Pähkinäsaaren rauhan hahmotukseen. 

Jaakkola kannatti autonomian ajan historiankirjoituksen mukaisesti Pohjanlah-

titeoriaa. Hän kritisoi ankarasti Suomen muinaiset valtarajat -teoksessaan Jäämeri-

                                                        
1261 Hornborg 1942, 7, 11–12, 49–53. 
1262 Hornborg 1942, 12–13. 
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teorian kehittelijää Olof Simon Rydbergiä pitkälti samoin perustein kuin suomalai-

set tutkijat 1880-luvulla. Niinpä hän hylkäsi epäloogisena Rydbergin käsityksen, 

jonka mukaan rauhansopimuksen ”Petajoki” sijaitsisi Savossa, sillä nykyaikana ei 

voisi puhua enää Maanselästä laajana erottajana pohjoisessa eikä asumattomien 

alueiden kautta olisi ollut loogista viedä rajaa Jäämereen. Ruotsalaisen sopimus-

tekstin ”Nor i haffuit” -kohdan ja myös ”Helsingh haff”:in hän tulkitsi viittaavan 

Pohjanlahteen. Rydbergin esittämät näkemykset ”Kainuun meren” ja Jäämeren 

mahdollisesta yhdistämisestä Jaakkola sivuutti totuttuun tapaan sillä, että ”Kai-

nuu”-nimet viittasivat useammin Pohjanlahteen, mihin saattoi viitata myös Alfred 

Suuren Ottarilta saama näkemys ”Cwen-saesta”. Von Herbersteinin 1500-luvun 

matkakertomuksen todistukset hän kuittasi tilapäistietoina.1263 

Näissä käsityksissä heijastui tietysti havaintojen teoriapitoisuus eli lähteiden 

tulkinta tietyn teoreettisen ennakko-oletuksen, tässä tapauksessa Pohjanlahtiteorian 

ajattelutyylin viitekehyksen kautta. Aktiivisten ja passiivisten elementtien suhde oli 

tässäkin hämärä. Voi ajatella, että Jaakkolan tulkinnat esimerkiksi ”Kainuun me-

ren” sijainnista olivat passiivisia taustaoletusten määräämiä elementtejä. 

Erityisen mielenkiintoisia ovat Jaakkolan näkemykset, joiden mukaan Rydber-

gin hahmottelema pitkä rajataival Savosta Jäämerelle olisi vailla vertaa pohjois-

maisessa rajahistoriassa, sekä näkemys siitä, että jos raja olisi kulkenut Jäämerelle, 

se olisi mainittu vuoden 1326 Norjan ja Novgorodin välillä solmitussa sopimuk-

sessa.1264 Näkemys perustui epämääräisiin taustaoletuksiin siitä, mikä olisi rajan 

looginen pituus. Jaakkolan oma versio Pohjanlahtiteoriasta tuli myös rakentumaan 

varsin omaperäisen rajakäsityksen pohjalle. Sitäkään ei mainittu Pähkinäsaaren 

rauhansopimuksessa. 

Jaakkolan käsitysten dekonstruoinnissa on hyödyllisintä lähteä liikkeelle hä-

nen Pohjois-Suomen asutushistoriaan liittyvistä käsityksistään, joihin hän ankkuroi 

oman versionsa Pohjanlahtiteoriasta. Jaakkola muutti olennaisesti autonomian ai-

kana luotua kuvaa. Hänen 1930-luvun puoliväliin mennessä vakiintuneen käsityk-

sensä mukaan yläsatakuntalaislähtöisten lapinverottajien liike pohjoiseen oli alka-

nut jo tuntuvasti ennen Pähkinäsaaren rauhaa ja se suuntautui Länsipohjaan, Kemi-

joen länsipuolisille alueille. Olennaista on, että Jaakkolan mukaan Pohjanlahden 

rantamaille oli varhain syntynyt pirkkalaisten pääreitin, Ähtävänjoen, pohjoispuo-

lelle karjalaisten hallussa ollut karjalaisranta, jonka karjalaista luonnetta Jaakkola 

                                                        
1263 Jaakkola 1925, 223–225, 229–234. 
1264 Jaakkola 1925, 224, 233–234. 
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todisteli muun muassa nimistötutkimuksen keinoin sekä 1300-luvun karjalaisasu-

tusta kuvaavilla lähteillä ja karjalaisten 1400-luvun lopun verotusvaatimuksilla. 

Kainulaisilla ei Jaakkolan mukaan ollut mitään tekemistä karjalaisten kanssa, vaan 

hekin olivat yläsatakuntalaisia eränkävijöitä ja pirkkalaisten edeltäjiä, jotka olivat 

asuttaneet Etelä-Pohjanmaan 1000-luvun alussa.1265 Huomionarvoista on, että 

Jaakkola katsoi pirkkalaisten vallan ulottuneen varhain myös Jäämeren rannalle 

Ofoteninvuonon ja Varangin välillä.1266 

Jaakkola käsitteli uutena elementtinä suomalaisten muinaisia valtarajoja niin 

sanotun ensimmäisen ristiretken jälkeen. Jaakkolan näennäisesti ratzelilais-

kjelléniläinen käsitys korosti luonnonsuhteiden ja asutusolojen merkitystä vanhim-

massa suomalaisessa intressialueiden välisessä aluejaossa. Lyhyesti sanottuna 

Jaakkola katsoi ensimmäisen ristiretken jälkeisen rajan kulkeneen Halikonlahdesta 

Varsinais-Suomen, Satakunnan sekä Etelä-Pohjanmaan itäistä kylkeä Pohjanlah-

teen Vetelinjoen tienoilla. Jaakkola sovelsi Vetelinjoen rajaluonteen todistamisessa 

suomalaiseen historiantutkimukseen jo autonomian ajalla vakiintunutta muistitie-

don käyttämistä todistelussa. Niinpä hän kuvaili, kuinka 1700-luvulla tallennettu 

muistitieto kertoi Vetelinjoen Karjalankoskesta, johon olisi muinoin hukkunut kar-

jalaisia. Lisäksi Vetelinjoen suulla oli sijainnut ”Rysserån”, ja keskiajan lopulla kar-

jalaiset katsoivat alueensa ulottuvan Skellefteåån, joka oli Vetelinjokea vastapäätä. 

1200-luvulla syntynyt ruotsalaisasutus oli pysähtynyt juuri niille tienoille. Vetelin-

joki oli siis ollut rajana länsisuomalaisten ja karjalaisten välillä.1267 

Tässä vaiheessa voi esittää huomautuksena, että näissä rajapohdinnoissa ilmeni 

Jaakkolalle tyypillinen taipumus yhdistellä epämääräisiä lähdetietoja. Kuten Jaak-

kolan oppilas Päiviö Tommila on todennut, rakensi Jaakkola keskiajan lähdemate-

riaalista hypoteeseja hypoteesien päälle.1268 Lisäksi hän käytti rajatulkinnoissaan 

varsin myöhäisiä, traditioon perustuvia lähdetietoja. Jaakkola oli kuitenkin tehnyt 

muutamaa vuotta aiemmin väitöskirjan, jossa hän todisteli Pyhän Eerikin legendan 

myöhäistä syntyä ja traditioluonnetta.1269 Erona tässä oli luonnollisesti se, että Py-

hän Eerikin legendan väitteet suomalaisten valloituksesta olivat haitallisia Jaakko-

lan edustamalle nationalistiselle historiakuvalle. 

                                                        
1265 Jaakkola 1924, 139–144; Jaakkola 1928a, 16–17. Tiivistetyssä muodossa Jaakkolan kainulais- ja 
pirkkalaiskäsityksistä suhteessa karjalaisuuteen vrt. Jaakkola 1940, 28–37. 
1266 Jaakkola 1924, 208. 
1267 Jaakkola 1925, 10–12, 37–44. 
1268 Tommila 1989, 187. 
1269 Tiivistetyssä muodossa nämä tulokset olivat Jaakkolan Suomen varhaiskeskiaika -teoksessa. Vrt. 
Jaakkola 1938, 89–115. 
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Toisen ristiretken jälkeen raja oli siirtynyt idemmäksi. Tämän rajan hahmotta-

misessa Jaakkola oli edeltävään tutkimukseen nähden huomattavasti tutummalla 

maaperällä. Edellä kuvailin, kuinka J.W. Ruuth konstruoi näkemyksen, jonka mu-

kaan toisen ristiretken jälkeen oli ollut jonkinlainen Kymijoelta Pohjanlahdelle 

ulottuva hämäläis-karjalaiseen heimorajaan perustuva valtaraja. Pohjoisimmilta 

osiltaan Ruuth samaisti rajalinjan Pähkinäsaaren rajaan, eli Pähkinäsaaren rauha oli 

osittain hämäläis-karjalaisen heimorajan vahvistajana. 

Jaakkola jatkoi Ruuthin viitoittamalla tiellä1270, mutta hänen käsityksensä siitä, 

missä tuo heimoraja pohjoisempana kulki, erosi autonomian ajalla vakiintuneesta 

käsityksestä. Hänen mukaansa nimittäin vuoden 1446 pohjalaisten rajankävijoiden 

todistuksessa hämäläis-savolaisissa rajariidoissa ilmeni, että raja kulki jonkin mat-

kaa Maanselkää pitkin eikä sen poikki kohti luodetta. Tähän hän yhdisti myös kar-

jalaisen traditiotiedon, jonka mukaan heidän intressinsä ulottuvat Maanselälle.1271 

Maanselältä raja kääntyi länteen kahta mahdollista tuonaikaisen lääninrajan tie-

noilla olevaa harjannetta pitkin. Näiden jälkeen tultiin pitkälle harjanteelle, joka 

alkaa Maaningalta Savossa ja kulkee Siikajoelta pienelle Pattijoelle.1272 Jaakkola 

tulkitsikin Pähkinäsaaren rauhansopimuksen ruotsalaisten tekstien ”Paetejoen” 

ja ”Pätäjoen” sekä latinalaisen tekstin ”Pathajoen” ja ”Pataioken” viitannen tähän 

jokeen. Ruotsalaisen tekstin versioiden erilaisuuden hän selitti sillä, että monissa 

muissakin sopimuksen paikannimien kirjoitusmuodoissa ae- ja a-äänteet olivat 

menneet sekaisin.1273 

Suomalaisessa tutkimuksessa esitetyn näkemyksen, jonka mukaan Pyhäjoen 

nimen 1500-luvulla tavattu rinnakkaismuoto ”Petajoki” olisi samaistettava Päh-

kinäsaaren sopimuksessa tavattuun nimeen, Jaakkola torjui jyrkästi. Jaakkola otak-

sui ”Petajoen” nimen myöhäissyntyiseksi. Hän nimittäin katsoi, että ruotsalaisten 

tuoma rauhansopimuksen teksti vuoden 1537 rauhanneuvotteluista oli vain luon-

nos. Keskiajalla Pyhäjokea oli Jaakkolan mukaan kutsuttu Pyhäjoeksi. 1500-luvun 

rinnakkaismuoto oli puolestaan paleografinen virhe. 1600-luvun mainittua Pyhä-

joen Petäkoski-nimistä kylää Jaakkola piti puolestaan Petäjäkoski-nimestä synty-

neenä. Nimen yhteys ”Petajokeen” oli Jaakkolan mielestä hypoteettinen.1274. Mui-

den kombinointikykyä Jaakkola ei arvostanutkaan, mikäli kombinaatiot olivat ris-

                                                        
1270 Ks. erit. Jaakkola 1925, 94–98. 
1271 Jaakkola 1925, 90–93. 
1272 Jaakkola 1925, 226–227. 
1273 Jaakkola 1925, 227–228. 
1274 Jaakkola 1925, 149–166, 225–226. 
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tiriidassa hänen omien näkemystensä kanssa. Tiettyjen ilmiöiden myöhäissyntyi-

syys tuli vastaavasti kyseeseen vain, mikäli ne olivat ristiriidassa Jaakkolan näke-

myksen kanssa. 

Rajapohdinnat heimorajan ja Pähkinäsaaren rajan päätepisteestä eivät päätty-

neet Pattijoelle. Jaakkola kehitteli näkemyksen, joka kuului kenties kiistanalaisim-

piin ja erikoisimpiin näkemyksiin, mitä Pähkinäsaaren rauhasta on koskaan esitetty. 

Hän nimittäin vetosi erääseen lähteeseen, joka liittyi 1300-luvun puolivälin kiistoi-

hin Uppsalan arkkihiippakunnan ja Turun hiippakunnan välillä hiippakuntien ra-

joista: 

Kakama attinet terre Helsingie et Lem [=Kemi] attinet episcopatui Aboensi, et 

subsequenter Yioki, Vlaioki, Sikaioki et Pataioki, isti limites seruati fuerant a 

centum annis et vltra […].1275 

Teksinpätkä voitiin vanhemmassa tutkimuksessa kääntää jokseenkin näin: ”Kaa-

kama kuuluu Helsinglantiin ja Kemi kuuluu Turun hiippakuntaan, ja sen jälkeen 

Iijoki [..jne]. Näitä rajoja on noudatettu yli sata vuotta”.1276 

Jaakkola näki lähteessä toisenlaisia asioita. Hän katsoi, että lähteessä esiinty-

neet sanat ”isti limites”, ”nämä rajat”, viittasivat siihen, että kaikki mainitut joet, 

myös Kemi ja Kaakama, olivat rajoja ja että ”Patajoki” tai ”Patsjoki” viittasi juuri 

Pähkinäsaaren rauhansopimuksen Pattijokeen. Tähän Jaakkola yhdisti vielä Päh-

kinäsaaren rauhaan usein liitetyn pohjoispohjalaisten valituskirjeen vuodelta 1490. 

Siinä karjalaiset olivat Jaakkolan mukaan vaatineet oikeutta puoleen Kemijoesta, 

jonka Jaakkola yhdisti nimenomaan Kemijoen eteläpuoleen. Näin Jaakkola päätyi 

lopputulokseen, jonka mukaan Pattijoen pohjoispuolella olleella karjalais-novgo-

rodilaisella rantakaistaleella satakuntalaisilla oli ainoastaan jonkinlaisia rantaoi-

keuksia ja Kemijoki oli toisena rajana Ruotsin ja Novgorodin välillä. Hän katsoi, 

että Kemijoen ja Kaakamajoen väliin jäi pieni alue, joka ei kuulunut kumpaankaan 

hiippakuntaan. Myöhemmin Jaakkola ilmeisesti kuitenkin perääntyi tästä näke-

myksestä ja katsoi, että Kemikin oli kuulunut Turun hiippakuntaan.1277 Viimeksi 

                                                        
1275 Bo Jonsson till ärkebiskop Birger i Uppsala angående norra gränsen mellan Uppsala och Åbo stift. 
Finlands medeltidsurkunder I, 350. Tässä on kyseessä toinen Jaakkolan viittaamista lähteistä. 
1276 Jaakkolan edeltäjistä esim. Hausen 1890, 149; Forsström 1898, 259. Ilmeisesti myös Porthan oli tätä 
mieltä. Ks. Porthan 1799, 372–373. On huomattava, että kukaan edellä mainituista tutkijoista ei kään-
tänyt tekstinpätkää suoraan. 
1277 Jaakkola 1924, 139–146; Jaakkola 1925, 235–236; Jaakkola 1928a, 392–395. Normaalisti tuo sata-
kuntalaisten todistus oli tulkittu niin, että latinankielinen verbi attinere oli käsitetty kuulumista merkit-
seväksi. Myöhemmin K.R. Melander käsitti Jaakkolan tulkinneen asian niin, että attinere pitäisi kääntää 
merkityksessä ”olla rajana” eikä ”kuulua”. Melander 1926, 3–4. Myöhemmin Jaakkola väitti, ettei hän 
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mainittuun seikkaan saattoi vaikuttaa debatti K.R. Melanderin kanssa. Tätä kiiste-

lyä käsittelen tuonnempana. 

Vuoden 1490 valituskirjeessä esitetyn karjalaisten väitteen, jonka mukaan 

nämä vaativat alueita Pyhäjokeen asti, Jaakkola käsitteli seuraavalla tavalla. Hän 

tulkitsi karjalaisten vaatimusten ulottuneen vain Pyhäjoen vesistöön, ei itse joen 

uomaan asti, mihin viittasi Pyhäjokisuun pohjoispuolella olevan Hanhikiven esil-

letuonti. Tässä Jaakkola ei vielä kumonnut kaikkia ristiriitaisuuksia. Hän toi vielä 

esille sen, että karjalaisten oikeudet Pattijoen eteläpuolella olivat syntyneet myö-

hään samalla, kun venäläiset olivat omalla alueellaan pohjoisessa myöntäneet pirk-

kalaisille verotusoikeudet.1278 Jaakkolan todistelu oli tosin tässä hyvin epäsel-

vää.1279 

Myöhemmässä tutkimuksessaan Jaakkola tarkensi tulkintaansa muinaisen kar-

jalaisrannan synnystä, asemasta ja olemassaolosta. Keskiajan lopulta olevassa ve-

näläislähteessä puhuttiin Pohjanmaan ”kymmenestä virrasta”, jonka Jaakkola kä-

sitti ”venäläis-karjalaiseksi aluetraditsioniksi”. 1300-luvulla puhuttiin venäläisissä 

lähteissä Oulun tienoilla olevasta ”Semidesjatskaja Korelasta”, jonka Jaakkola 

käänsi ”Seitsemän kymen Karjalaksi”. Jaakkolan käsitys näiden kahden nimityksen 

suhteesta oli varsin erikoinen. Hän näet arveli, että nimitys ”Kymmenen virran 

maa” oli 1270-luvulle tultaessa supistunut. Alun perin se oli ulottunut Kemijoelta 

Vetelinjoelle, mutta toisen ristiretken jälkimainingeissa se olikin ulottunut enää Ke-

mijoen ja Pattijoen väliselle alueelle. Tähän viittasi Jaakkolan mukaan 1370-luvun 

satakuntalaisten todistus rajoista, jotka olivat olleet voimassa 100 vuotta.1280 

Tämän ”Seitsemän kymen Karjalan” asema oli vahvistettu Pähkinäsaaren rau-

hassa vanhan, 1270-luvulta peräisin olleen aluejaon pohjalta. Perusosiltaan Jaak-

kolan käsitys oli yhdenmukainen autonomian ajan historiankirjoituksen linjan 

kanssa. Siinähän oli myös nähty Pähkinäsaaren rauhan luonne pohjoisessa osittain 

jonkinlaisen heimovastakohtaisuuden vahvistajana. Käsitystä alueen karjalaisesta 

asutushistoriasta käytettiin todisteena rajan ulottumisesta Pohjanlahdelle. Näke-

mykset rajan ulottuvuudesta olivat vain erilaiset. 

                                                        
ottanut erityistä kantaa verbin merkitykseen, vaan nimenomaan sanapariin isti limites. Jaakkola 1929, 
226–227. 
1278 Jaakkola 1925, 236–238. 
1279 Hänen viittaamassaan 1500-luvun lähteessä ei varsinaisesti tuotu esille mitään ”vaihtokauppoja”, 
vaan 1500-luvun lopulta olleessa lähteessä pirkkalaiset vain totesivat, että entisaikoina venäläiset kat-
soivat omistusoikeutensa ulottuneen Hanhikivelle ja että pirkkalaiset katsoivat itsellään olleen omistus-
oikeuksia Kuolan niemimaalla. Berättelse af Lappfogdar och Birkarlar i Torne socken om gränsen i 
Finnmarken. Handlingar rörande Skandinaviens historia 39, 151. 
1280 Jaakkola 1928a, 18–19, 44–48. 
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Tässä vaiheessa jo oli hyvin selvää, että samojen lähteiden tulkinnassa voitiin 

päätyä hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Esimerkkejä tästä oli Jaakkolan näkemyk-

sissä useita. Edellä mainitussa satakuntalaisten todistuksessa nähtiin ennen hyvin 

erilaisia asioita, ei suinkaan todistetta muinaisesta satakuntalais-karjalaisesta alue-

jaosta. Pohjoispohjalaisten valituskirjeessä oli myös nähty aiemmin todiste muinai-

sen karjalaisvallan ulottumisesta Pyhäjoelle asti, mutta ei mitään Kemijokeen liit-

tyvästä rajasta. Lisäksi pohjalaisten todistuksessa vuodelta 1446 ei ollut nähty to-

distetta siitä, että raja kulkisi Maanselkää pitkin. 

Jaakkolan tulkinnat korostavatkin jälleen havaintojen teoriapitoisuuden merki-

tystä. Hän näki lähteissä erilaisia asioita kuin autonomian ajan historiantutkijat ja 

joutui karjalaisranta-tulkinnoissaan suorittamaan melkoista lähdetulkinta-akroba-

tiaa. On selvää, että Jaakkolan käyttämän heterogeenisen lähdeaineksen yhdistely 

toisiinsa edellytti jonkinlaista teoreettista ennakko-oletusta, jonka mukaan nämä 

lähteet liittyvät Pähkinäsaaren rauhaan. Niinpä Jaakkola oletti, että esimerkiksi 

1370-luvun satakuntalaisten todistukset liittyivät jollakin tavalla Pähkinäsaaren 

rauhaan, vaikka niissä ei varsinaisesti mainittu mitään rauhansopimuksesta. 

Jaakkolan näkemykset liittyivät myös toiseen tieteensosiologiassa esiintyvään 

käsitteeseen, teorioiden empiiriseen alimääräytyneisyyteen. Yleisesti voi todeta, 

että monet lähteet antoivat laajan pelivaran tulkinnoille. Näin oli esimerkiksi Jaak-

kolan siteeraaman, vuodelta 1446 olevan hämäläis-savolaisen rajankäyntiasiakirjan 

suhteen. Alimääräytyneisyyden käsite tuli selkeimmin ilmi erinäisissä nimitulkin-

noissa. Nimien tulkinnassa ei ollut selkeää vastausta saatavilla tai yhtenäisiä kieli-

tieteellisiä kriteerejä näiden tulkintojen arviointiin. Tämä tulee esille erityisesti Sa-

von nimissä, joihin palaan myöhemmin. Pohjois-Suomen hahmotusten osalta tämä 

tuli puolestaan selvästi ilmi rauhansopimuksen ”Paetejoki”-tulkinnoissa. 

Keskeinen kysymys on, mikä oli Jaakkolan teoria, jota vasten hän pyrki tarkas-

telemaan lähdeaineistoa. Mitä hän tavoitteli? Vastausta ei tarvitse etsiä kauempaa 

kuin niistä kiistoista, joita Pohjanlahtiteoria oli jo 1870-luvulta lähtien aiheuttanut. 

Jäämeriteorian ruotsalainen kehittelijä Olof Simon Rydberg oli pitänyt keskei-

senä argumenttina Pohjanlahtiteoriaa vastaan sitä, että lähteet todistivat hänen mu-

kaansa Perämeren alueen kuulumista Ruotsiin välittömästi Pähkinäsaaren rauhan 

jälkeen. Hän korosti esimerkiksi sitä, että Saloisten ja Kemin seurakunnat oli pe-

rustettu pian rauhan jälkeen ja ruotsalaiset pyrkivät asuttamaan Skellefteån ja Ou-

lujoen välistä aluetta vuonna 1327 annetulla päätöksellä. Pirkkalaisten toiminnas-

sakaan ei ollut muutoksia, vaan vuonna 1328 oli Telgessä päätetty, että Helsinglan-

nista Oulujoelle ulottuva väli oli asutukselle avoin. Rydbergin mukaan tällaiset sei-
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kat eivät olleet mahdollisia, mikäli Pohjanlahden alue olisi kuulunut Novgoro-

dille.1281 Vuonna 1920 ilmestyneessä pohjoisten alueiden historiaa käsitelleessä tut-

kimuksessaan Sverige och Finnmarken ruotsalainen Nils Enewald jatkoi Rydbergin 

linjalla ja toi uutena todisteena 1370-luvun lähdeaineiston, joka Enewaldin mukaan 

todisti Perämeren rannikon kuulumista Ruotsille, ei suinkaan Novgorodille.1282 

On ilmeisen selkeää, että Jaakkolan versio Pohjanlahtiteoriasta ja tapahtumien 

kulusta 1300-luvulla muodosti lähes saumattoman vastineen ruotsalaisten esittä-

mälle kritiikille. Ensimmäinen viite tästä oli aivan Suomen muinaiset valtarajat -

teoksen lopulla. Siinä Jaakkola totesi, että 1329 perustetut Saloisten ja Kemin seu-

rakunnat olikin perustettu Pähkinäsaaren rajaan nähden ”täysin lailliselle” alueelle 

Ruotsin puolelle.1283 Näin alkoi vähitellen selvitä, mistä Jaakkolan erikoisessa ra-

jakonstruktiossa oli kyse. Siinä oli kyse ruotsalaisen kritiikin kumoamisesta ja Poh-

janlahtiteorian oletettujen ristiriitaisuuksien eliminoinnista. 

Selkeämmin tämä kehityskulku tuli esille Jaakkolan 1928 ilmestyneessä teok-

sessa Kuningas Maunu Eerikinpojan unionipolitiikasta, jossa käsiteltiin laajasti 

muun muassa Uppsalan ja Turun piispojen alueriitoja 1300-luvulla. Jaakkola ei 

pystynyt kumoamaan sitä, että ruotsalaiset olivat pyrkineet Oulujoelle 1320-luvulla 

ja sen jälkeen, mutta hän sovitteli näkemyksensä aiheesta Pohjanlahtiteorian edel-

lyttämiin raameihin. Niinpä edellä mainittu Telgen päätös olikin ollut voitto suo-

malaisille pirkkalaisille, sillä he olivat estäneet ruotsalaisten tulon Oulujoelle ja 

tehneet Oulujoen mainitsemisen asutusrajana hypoteettiseksi. Ex silentio -argu-

mentin nojalla Jaakkola koetti puolestaan osoittaa, että Maunu Eerikinpojan vah-

vistaessa Telgen säädökset vuonna 1340 ruotsalaiset eivät enää pyrkineet Oulujo-

elle. 1340-luvun puolivälissä Uppsalan arkkipiispa oli taas yrittänyt ulottaa aluei-

taan Oulujoelle. Kiistan yhteydessä pirkkalaiset olivat kuitenkin vaikuttaneet sii-

hen, että status quo oli säilynyt Pohjanlahdella. He olivat näet osoittaneet ruotsa-

laisille, että näiden vaatimukset johtaisivat selkkauksiin, sillä Pattijoen ja Kemijoen 

välinen alue kuului Novgorodin alaisuuteen kuuluville karjalaisille.1284 

Jaakkolan näkemys tässä siis oli, etteivät ruotsalaiset käyttäneetkään minkään-

laista valtaa vielä 1300-luvun puolivälissä Pohjanlahden karjalaisrannalla. Mikäli 

he tällaista yrittivätkin, estivät pirkkalaiset ja Suomen kirkko heidän vaatimuk-

sensa. Omalaatuisella tulkinnallaan Pähkinäsaaren rauhasta Jaakkola siis katsoi ku-

monneensa ruotsalaisten jäämeriteoreetikkojen väitteet siitä, että ruotsalaiset olivat 

                                                        
1281 Rydberg 1877, 473–475. 
1282 Enewald 1920, 30–31. 
1283 Jaakkola 1925, 239–240. 
1284 Jaakkola 1928a, 160–161, 268, 391–395. 
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käyttäneet valtiovaltaa Perämeren rannikolla välittömästi Pähkinäsaaren rauhan 

jälkeen. 

Tähän yhdistyivät myös hänen käsityksensä Pohjois-Suomen asutushistoriasta. 

Autonomian ajan suomalaisessa historiankirjoituksessa oli lopulta pidetty itses-

täänselvyytenä, että 1200-luvun lopun ja 1300-luvun alun pirkkalaisliike liitti Nov-

gorodille jääneen alueen Ruotsiin lähes välittömästi tai jopa ennen Pähkinäsaaren 

rauhaa. Jaakkolan pirkkalaisteorian mukaan kuitenkin pirkkalaiset olivat asuttaneet 

Kemijoen länsipuoliset alueet jo aiemmin, ja Pattijoen ja Kemijoen välinen alue oli 

jäänyt Pähkinäsaaren rauhassa Novgorodille. Jaakkolan koko Pohjanlahtiteoriaan 

liittyvän tulkinnan tarkoituksena olikin todistaa, että kyseinen alue oli jäänyt Ruot-

sin alueen ulkopuolelle kauemmaksi aikaa kuin suomalainen historiantutkimus oli 

aiemmin katsonut. Hän jätti kuitenkin melkoisen avoimeksi, miksi rauhansopimuk-

sessa ei mainittu mitään satakuntalaisten ja karjalaisten rajasta Lapissa, vaikka hä-

nen mukaansa pirkkalaisten vaikutusvalta oli ulottunut Varanginvuonolle jo ennen 

rauhaa.1285 

Tämä korostaa taas asutushistoriallisten käsitysten ja Pähkinäsaaren rauhaan 

liittyvien käsitysten vuorovaikutusta. Jaakkola otti tässä aiempaan verrattuna eri-

laisen lähestymistavan ja korosti länsisuomalais-karjalaista aluejakoa Pohjois-Suo-

men sisällä. Pikemminkin voi todeta, että Jaakkola omaksui uuden asutushistorial-

lisen näkemyksen tukeakseen uutta versiotaan Pohjanlahtiteoriasta. Jo autonomian 

aikana tosin oli syntynyt käsityksiä, joiden mukaan Kemi oli esimerkiksi murteen 

perusteella ”karjalaisempi” kuin Tornio.1286 Käsittelen tuonnempana, miten Jaak-

kola lopulta ratkaisi karjalaisrannan joutumisen Ruotsille. Se olikin keskeisimpiä 

elementtejä hänen käsityksissään. 

Jaakkolan käsityksiä voidaan tietyin varauksin kuvailla tieteensosiologiasta tu-

tun Duhem–Quine-teesin avulla. Tämän mukaan hypoteesi kohtaa havainnot aina 

yhdessä joidenkin apuhypoteesien kanssa. Erityisesti Quinen näkemyksen mukaan 

hypoteesi voidaan aina pelastaa tekemällä muutoksia apuhypoteeseihin.1287 Mitä 

ilmeisimmin Jaakkola piti ruotsalaisten käsityksiä varteenotettavana uhkana Poh-

janlahtiteorialle ja kehitteli Pattijoki- ja karjalaisrantakäsityksensä vahvistaakseen 

Pohjanlahtiteoriaa. Nämä Pohjanlahdelle ulottuvan rajan ulottuvuuteen – siis 

eräänlaiseen apuhypoteesiin – tehdyt muutokset pelastivat Jaakkolan mukaan koko 

teorian. Näin selittyy myös, minkälaisen teorian nojalla Jaakkola tulkitsi lähteitä. 

                                                        
1285 Jaakkolan valtarajateokseen sisältyvässä kartassa on pitkä, Ounasjokea pitkin ja Inarinjärven itäpuo-
lelta kulkeva raja. Jaakkola 1925, 264. 
1286 Ks. esim. Knut Cannelinin tutkimus Kemin murteesta 1800-luvun lopulta. Cannelin 1889, 6. 
1287 Kiikeri & Ylikoski 2004, 33–35. 
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Hänen teoreettinen taustaoletuksensa perustui yksinkertaisesti siihen, että Pähkinä-

saaren rauhan rajoja oli pohjoisessa kunnioitettu sopimuksen solmimisen jälkeen. 

Oma lukunsa olikin sitten se, miten uskottavina Jaakkolan todisteluja pidettiin. 

Jaakkolan todistelussa lähes kaikki muu oli alisteista Pohjanlahtiteorian uskot-

tavuuden lisäämiselle. Edellä olen todennut, että häneen oli vaikuttanut osaltaan 

ratzelilais-kjelléniläinen hahmotustapa, jossa luonnon vaikutusta pidettiin keskei-

senä tekijänä esimerkiksi rajojen tutkimisessa. Jaakkola suhteutti Pattijoelle ulottu-

vaa rajaa luonnonolosuhteisiin edellä mainitun harjujonon osalta. Tällainen luon-

nollisten tekijöiden huomioon ottaminen oli hänen todistelussaan täysin alisteista 

laajemmalle päämäärälle, jossa piti saada Saloisten ja Kemin seurakunnat perustet-

tua ”lailliselle” alueelle. Käsitys Pattijoelta Kemijoelle ulottuneesta karjalaisran-

nasta soveltui tähän tarkoitukseen parhaiten. 

Voidaan myös olettaa, että Jaakkolan tekemä muutos autonomian ajan käsityk-

siin johtui uudenlaisesta näkemyksestä, jossa rajat olivat pysyvämpiä ilmiöitä. Hä-

nen näkemyksensähän perustui pitkälle käsitykseen Pähkinäsaaren rajasta territori-

aalivaltioiden rajana, jossa kaikkea valtaa käytettiin tarkasti rajatuissa alueellisissa 

puitteissa. Suomen ja Venäjän/Neuvostoliiton raja oli muuttunut Suomen itsenäis-

tyessä muodollisuudesta tiukasti valvotuksi rajaksi.1288 Tuonnempana kuitenkin 

huomataan, että tämä selitys on laajemmalta kannalta hyvin kyseenalainen, eikä 

rajan luonteen muuttuminen vaikuttanut muidenkaan tutkijoiden rajakäsityksiin. 

Lähempi tarkastelu osoittaakin, että näkemys tiukemmasta rajasta oli Jaakko-

lalle välineellinen tapa korostaa Pohjanlahtiteorian uskottavuutta. Mitä erityistä 

Jaakkola näki Pohjanlahtiteoriassa, että hänen piti ”pelastaa” se merkillisillä apu-

hypoteeseillä? 

3.3.2 Kehittyneiden muinaissuomalaisten rajat ja Pohjois-Suomen 

valloituskertomuksen väkivaltainen kliimaksi Jaakkolan 

käsityksissä 

Yllättävää tuskin on, että Jalmari Jaakkola sovitti Pohjanlahtiteorian ja käsitykset 

Suomen muinaisista valtarajoista nationalistiseen, suomalaisten muinaista kehitty-

neisyyttä ja saavutuksia korostaneeseen historiakuvaan. Artikkelissaan Pähkinäsaa-

ren rajaan liittyvistä käsityksistä Ilkka Liikanen tuli siihen lopputulokseen, että 

                                                        
1288 Suomen ja Neuvostoliiton rajasta ks. Paasi 1995, 168–169. 
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Jaakkola painotti suomalaisten muinaisia valtarajoja korostaakseen heidän mui-

naisyhteisönsä ”valtiomaisia” piirteitä.1289 Liikasen analyysissä on omat vahvuu-

tensa ja heikkoutensa. Ensinnäkin on todettava, ettei hän ottanut huomioon tässä 

sitä, että käsitys Pähkinäsaaren rauhaa edeltävistä rajoista, erityisesti muinaisesta 

hämäläis-karjalaisesta heimorajasta, oli syntynyt jo autonomian ajan lopulla, kuten 

edellä olen todennut. 

Perusajatus Liikasella on kuitenkin oikea, eli Jaakkolan käsityksissä oli kyse 

suomalaisten muinaisyhteisön kehittyneiden piirteiden korostamisesta. Keskeinen 

käsite tässä oli valtion lisäksi itsenäisyys. Jaakkolalle oli erittäin tärkeää korostaa 

muinaisten suomalaisten vähittäistä yhteen kasvamista ruotsalaisten kanssa ja suo-

malaisten varhaishistoriallista sekä keskiaikaista itsenäisyyttä. Suomen muinaiset 

valtarajat -teoksen alussa hän korosti, kuinka väkivaltaisella valloituksella on ol-

lut ”suhteellisen vähäinen osuus” vanhimpien valtarajojen synnyssä.1290 Suomen 

varhaiskeskiaika -teoksessa Jaakkola kuvaili, kuinka on selvää, että Pähkinäsaaren 

raja noudatti ”muinaissuomalaista rajanmäärittelytapaa”, eikä se voinut olla ”edes 

pääkohdiltaan” vieraan valloituksen tulosta.1291 Uuteen Suomeen kirjoittamassaan 

Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotismuistokirjoituksessa Jaakkola korosti, miten Päh-

kinäsaaren rauha hämäläis-karjalaiseen heimosopimukseen nojaten todisti varhai-

sesta valtiollisesta kehittyneisyydestä, joka on ”esi-isiltämme niin usein ja samalla 

niin aiheettomasti tahdottu kieltää”. Tähän Jaakkola myös yhdisti Ruotsin hallituk-

sen halun kunnioittaa vakiintuneita heimorajoja Pähkinäsaaren rauhan jälkeen.1292 

Tämä oli siis yksi suuri nationalistinen lataus, jonka Jaakkola liitti Pähkinäsaa-

ren rauhaan ja myös Pohjanlahtiteoriaan. Tämä tuskin kuitenkaan voi olla perim-

mäinen syy sille, miksi hän korosti niin voimakkaasti Pohjanlahtiteoriaa. Huomiota 

ja kysymyksiä herättää nimittäin Jaakkolan suuri into antaa karjalaisille merkittävä 

rooli Pohjois-Suomen asutushistoriassa Pohjanlahtiteorian myötä. Osaltaan tämä 

oli tuttua jo autonomian ajan historiankirjoituksesta, jossa Pähkinäsaaren rauhaa 

pidettiin todisteena muinaisen karjalaisvallan suuresta ulottuvuudesta Pohjois-Suo-

messa. Jaakkolakin korosti eräissä yhteyksissä, että karjalaiset olivat lujittaneet 

muinaissuomalaisia pohjanintressejä.1293 Ei sinänsä ole yllättävää, että ”pohjanin-

tressit” olivat esillä Suomen itsenäistymisen alkuaikojen ja maailmansotien välisen 

                                                        
1289 Liikanen 2011, 188–189. 
1290 Jaakkola 1925, 10–11. 
1291 Jaakkola 1938, 499. 
1292 Jaakkola 1923b. 
1293 Ks. esim. Jaakkola 1940, 36–37. 
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ajan tilanteessa, jolloin norjalaisilla oli haluja laajentua pohjoiseen Suomeen ja suo-

malaisten ja norjalaisten välillä oli muun muassa porojen laiduntamiseen liittyviä 

kiistoja.1294 

Kuten olen tuonut esille aiemmissa yhteyksissä, korosti Jaakkola juuri koti-

maakuntansa Satakunnan roolia Suomen historiassa. Tähän liittyi olennaisesti mie-

hekkäiden satakuntalaisten pirkkalaisten merkityksen korostaminen ja heidän ihan-

nointinsa. Ville Erkkilä on kuvaillut mielenkiintoisella tavalla artikkelissaan, että 

Jaakkola yhdisti itsensä hyvin konkreettisesti pirkkalaisiin ja nimitti itseään kir-

jeenvaihdossa ”vanhaksi pirkkalaispäälliköksi”. Lisäksi hän kutsui lähipiiriään, jo-

hon kuuluivat muun muassa historioitsijat Einar W. Juva ja Kaarlo Blomstedt 

(1880–1949)1295, ”Birkarlahördingeniksi”1296, seikkailevaksi pirkkalaisjoukoksi. 

Hän oli väittänyt sairastuneen Blomstedtin, jonka kesäasunto sijaitsi muinai-

sella ”pirkkalaisalueella” Ruovedellä, parantuvan siellä muinais-Satakunnan alu-

een vanhasta voimasta.1297 Tämä kertoi jo lähes mystifioidusta suhtautumisesta 

pirkkalaisiin ja Satakuntaan. 

Pohjois-Suomen asuttamisessa Jaakkola kuitenkin oli valmis antamaan aiem-

paan yrjökoskislaiseen käsitykseen verrattuna suuren roolin myös karjalaisille. 

Niinpä hän korosti autonomian ajan loppupuolen nimistötutkimuksen avulla Perä-

meren pohjukan muinaista karjalaisuutta.1298 Miksi näin oli, vaikka hänen intres-

seissään oli selvästi korostaa Satakunnan ja pirkkalaisten roolia? Miksi Jaakkola 

oli innokas viemään Pähkinäsaaren rajan Pohjanlahdelle, vaikka hän katsoi selke-

ästi Pohjanlahtiteoriassa olevan heikkouksia? 

Periaatteessa voi ajatella, että Jaakkola olisi voinut kehitellä jonkinlaisen hei-

morajateorian Jäämeriteoriaankin pohjautuen, sillä hänen käsityksissään korostui-

vat rajatulkintojen taipuvuus ja muokattavuus. Suomen varhaishistoria -teokses-

saan hän nimittäin piti selvänä, että karjalaiset olivat Jäämerellä jo 1200-luvun lo-

pulla.1299 Tämän seikan nojalla Jaakkola olisi voinut antaa satakuntalaisille yksise-

litteisen roolin Pohjois-Suomen asutuksessa. Tämänkaltaista Jäämeriteoriaan poh-

jautuvaa näkemystä kehitteli kielitieteilijä J.J. Mikkola 1930- ja 1940-luvuilla, ku-

ten myöhemmin osoitan. 

                                                        
1294 Näistä kiistoista ks. Kaukiainen 1997, 39–56, 75–87. 
1295 Hänestä ks. Heikinheimo 1955, 73. 
1296 Mielenkiintoista on, että Jaakkola käytti ruotsinkielistä termiä, vaikka aihe liittyi olennaisesti suo-
malaiskansalliseen tematiikkaan! 
1297 Erkkilä 2015, 367–371. 
1298 Vrt. esim. Jaakkola 1928a, 17. Jaakkola on tässä tukeutunut muun muassa innokkaan oululaisen 
kareliaanin A.W. Ervastin tutkimuksiin, joissa korostettiin Pohjois-Pohjanmaan karjalaista nimistöä. 
1299 Jaakkola 1935, 290–291. 
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Tämän lisäksi Jaakkolan valtarajatulkinnoissa pohjoisella rajalla oli vain osit-

tainen rooli, sillä Maanselältä Pohjanlahdelle ulottunut raja ei luonnollisesti ollut 

maantieteellisessä mielessäkään koko totuus muinaisista heimorajoista. Voikin aja-

tella, että Jaakkolan tulkinnoilla Pähkinäsaaren rauhan pohjoisrajan luonteesta mui-

naissuomalaisen kehittyneisyyden todistajana oli tärkeä asema, mutta silti se oli 

kuitenkin vain sivutuote. Pohjanlahtiteoriaan liittyi näet elimellisesti jo autonomian 

ajan lopulla keskeisenä erityispiirteenä toinen nationalistinen sivujuonne, joka ei 

ollut mahdollinen Jäämeriteorian puitteissa. Kyseessä oli näkemys siitä, että suo-

malaiset uudisasukkaat olivat ottaneet haltuunsa merkittävän osan Pohjois-Suomea 

Novgorodilta keskiajan kuluessa. 

Perusmuodossaan tämä ajatus ilmeni Jaakkolallakin hyvin varhain. Historial-

liseen Aikakauskirjaan kirjoittamassaan Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotiskirjoituk-

sessa hän totesi: 

[Pähkinäsaaren rauhan ja sen rajan] merkitys on vuosisatojen perspektiivin 

päässä suuri jo senkin vuoksi, että sen länsipuolelle tavallaan jo muodostui 

yhteinen Suomen kansa, jonka rauhallisella valtaus- ja asutustyöllä sittemmin 

pääpiirteittäin luotiin maamme kauas ulottuvat ääriviivat itään ja varsinkin 

pohjoiseen päin.1300 

Tässä Jaakkola toi esille suoraan autonomian aikana syntyneen käsityksen, jonka 

mukaan suomalaiset olivat laajentaneet asutusalueensa rajoja Pähkinäsaaren rajan 

itäpuolella. 

Miten Jaakkola suhteutti tällaisen näkemyksen omaan rajakäsitykseensä? Kes-

keisenä ajatuksenahan hänellä oli, ettei Pohjanmaan karjalaisranta ainakaan heti 

ollut joutunut Ruotsin tai suomalaisten haltuun. Toisessa muistokirjoituksessaan 

Jaakkola korosti suomalaisten tekijöiden merkitystä, muun muassa Suomen kirkon 

tarmokasta ja määrätietoista käännytystyötä ja pirkkalaisten taloudellista vaiku-

tusta. Tämän lisäksi hämäläis-satakuntalainen uudisasutus oli luonut ”vanhoja hei-

morajoja umpeen” ja sulauttanut karjalaisasutuksen itseensä sekä auttanut ”suuren 

ja yhtenäisen Suomen syntyä”.1301 Suomen muinaisissa valtarajoissa hänen näke-

myksensä siitä, milloin ja miten tämä oli tapahtunut, oli ylimalkainen. Hän yhdisti 

nämä tapahtumat 1300-luvun lopulle, erityisesti 1370-luvun hiippakuntien välisiin 

riitoihin, jotka tekivät karjalaisrannikon kiistanalaiseksi ja kiinteyttivät länsisuo-

malaisia intressejä Pohjanlahden itärannikolla. Tuolloin viralliset kirkolliset siteet 

                                                        
1300 Jaakkola 1923a, 418. 
1301 Jaakkola 1923b. 
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tulivat kiinteämmiksi.1302 Tällä tavalla huomataan, että Jaakkolan tarkoituksena to-

dellakin oli säilyttää karjalaisranta karjalaisena 1370-luvulle asti. 

Näkemyksen yleisyydestä huolimatta on helppo havaita, että Jaakkola piti 

Novgorodille kuuluvan alueen liittämistä keskiaikaiseen Suomeen tärkeänä. 

Vuonna 1938 valmistuneessa Suomen varhaiskeskiaika -teoksessa hän totesi Päh-

kinäsaaren rauhan paljastaneen ”suuren valtakunnallisen ja Suomen kannalta kat-

soen kansallisenkin tehtävän: ns. karjalaisrannan – so. Patti- ja Kemijoen välisen 

Pohjanlahden rantakaistaleen – liittämisen maamme ja kansamme yhteyteen”1303. 

Vielä Suomen historian ääriviivoissa Jaakkola ei tarkentanut, miten 

tämä ”suuri kansallinen tehtävä” oli toteutunut, mutta hän katsoi karjalaisrannan 

liittyneen muuhun Suomeen 1300-luvun loppupuolella kirkollisen käännytystyön 

ja länsisuomalaisen uudisasutuksen seurauksena. Hän piti tätä prosessia Suomen 

alueellisena ja asutuksellisena eheytymisenä ja todisteena Suomen kansan ”pursua-

vasta elinvoimasta”.1304 Viimeistään nyt alkoi olla selvää, että Jaakkolakin yhdisti 

varsin avoimesti nationalistisia äänenpainoja karjalaisrannan Suomeen liittämi-

seen. 

Vihdoin vuonna 1944 ilmestyneessä Suomen sydänkeskiaika -teoksessa Jaak-

kola kuvaili yksityiskohtaisesti, miten karjalaisrannan valloittamisen ”suuri kansal-

linen tehtävä” oli tarkalleen ottaen toteutunut. Tässä teoksessa oleva kuvaus on 

huomionarvoinen kahdesta syystä. Ensinnäkin Jaakkolan hahmottelema vastaus 

Jäämeriteorian haasteeseen vakiintui yksityiskohtineen lopulliseen muotoonsa 

juuri tässä. Toiseksi kyseessä on äänenpainoltaan nationalistisin kuvaus Pohjanlah-

titeoriaan liittyvän Pohjois-Suomen valloituskertomuksen historiassa. 

Jaakkola yhdisti teoksessa karjalaisrannan lopullisen valloituksen 1370-luvun 

vaiheisiin, jolloin kirkolliset aluekiistat, Ulvilan kaupungin synty ja Korsholman 

linnan perustaminen olivat tehneet suhteet karjalaisrantaan ajankohtaisiksi. Hänen 

mukaansa erityisesti Suomen kirkko oli käynyt ”hiljaista aluetaistelua” kyseisellä 

alueella edistämällä länsisuomalaista asutusta ja kastamalla alueen karjalaisia. Suo-

messa mahtimiehenä toiminut drotsi Bo Joninpoika Grip (k. 1386) tajusi karjalais-

alueen valtiollisen yleismerkityksen ja rakennutti Oulujoen suuhun linnan. Tämä 

toimi oli toteuttanut ”erään tämänaikaisen kansallisen Suomen [!] ja varsinkin sen 

                                                        
1302 Jaakkola 1925, 244. 
1303 Jaakkola 1938, 503. Kursivointi Jaakkolan. 
1304 Jaakkola 1940, 101. 
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kirkon hautoman päämäärän”. Linnan rakentaminen aiheutti kostoretken novgoro-

dilaiselta taholta, mutta se torjuttiin ja karjalaisrannan vanha asutus liitettiin ”en-

tistä kiinteämmin veri- ja kohtalositein muun Suomen yhteyteen”.1305 

Jaakkolan näkemys erosi tässä kuitenkin hieman aiemmista painotuksista. 

Kansalliseen elämäkerrastoon Turun tuonaikaisesta piispasta Johannes III Westfa-

lista kirjoittamassaan artikkelissa vuonna 1930 Jaakkola katsoi, että Oulun linnan 

rakensivat karjalaisrannan asukkaat tajuttuaan 1370-luvun kirkollisten aluekiisto-

jen yhteydessä ”intressiyhteytensä muun Suomen kanssa”.1306 Jaakkolan tarkoituk-

sena oli ilmeisesti tässä vaiheessa osoittaa, että suomalaisten tekijöiden vaikutuk-

sesta Perämeren rannikon karjalaiset olivat tajunneet yhteytensä muuhun Suomeen 

ja että alueen lopullinen liittyminen Suomeen oli tapahtunut juuri tällöin. Todennä-

köisesti toisen maailmansodan vaiheet ovat aiheuttaneet Jaakkolan näkemyksen so-

taistumisen. On kuitenkin korostettava, ettei Suomen sydänkeskiaika -teosta si-

nänsä voi lukea niin sanotuksi sotakirjallisuudeksi toisin kuin avoimen propagan-

distista Suomen idänkysymystä. 

Joka tapauksessa Jaakkola sai nyt tilausuuden varsin laveasanaiseen nationa-

listiseen ylistykseen, jota hänen tuotannossaan oli muutenkin paljon. Hän ylisti eri-

tyisesti suomalaisten toimia ”venäläisvaaran” poistamisessa Perämeren rannikolta. 

Ylpeänä Jaakkola totesi, että Oulun linnan rakentaminen ja sitä seurannut ratkaisu-

taistelu olivat olleet ”kotoisten asevoimien ja apulähteiden” varassa. Alueen valloi-

tus oli hänen mukaansa antanut ”fenno-skandiselle unionille” edullisemman itära-

jan ja parantanut yleispohjoismaismaisen idänpolitiikan kehityksen edellytyksiä. 

Karjalaisrannan valloitus oli myös lujittanut Suomen ja Ruotsin ”valtiollista yh-

teenkasvamista”. Eniten Jaakkola kuitenkin korosti Pohjanlahden rannikon valloi-

tusta ”Suomen kansan elinkysymyksenä” ja ”valtiollis-kansallisena eheytymi-

senä”. Suomen piispa ja Ylä-Satakunnan miehet olivat puolustaneet maansa ja kan-

sansa oikeuksia venäläisiä ja ruotsalaisia vastaan, mikä Jaakkolan mukaan todisti, 

miten ”syvälle syöpynyt kansallinen tajunta maan historiallisesta asemasta ja teh-

tävästä uloinna pohjoisessa ja Jäämeren partaillakin tosiasiallisesti vieläkin oli”.1307 

Jaakkolan ajatukset olivat tässä ja vanhemmissa kirjoituksissa perusajatuksel-

taan suora jatkumo autonomian ajan historiankirjoitukselle, jossa oli korostettu 

suomalaisia tekijöitä Pähkinäsaaren rajan itäpuolelle jääneen Perämeren rannikon 

valloituksessa. Tämän näkemyksen keskeisenä osana oli luonnollisesti se, että Päh-

kinäsaaren raja oli kulkenut Pohjanlahdelle. Uutta oli se, että Jaakkolan näkemys 
                                                        
1305 Jaakkola 1944a, 411–415. 
1306 Jaakkola 1930, 12. 
1307 Jaakkola 1944a, 418–419. 
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suomalaisten ansioista oli kokonaisvaltaisempi. Autonomian ajan historiankirjoi-

tukselle ajatus keskiaikaisesta suomalaisesta kansallisvaltiosta ja kansalliskirkosta 

oli suhteellisen vieras, ja siinä oli tuotu esille enemmänkin suomalaisten uudis-

asuttajien roolia. Jaakkolalle karjalaisrannan valloitus todellakin oli 1300-luvun 

suomalaisen kansallisvaltion, erityisesti sen kirkon aikaansaama suursaavutus. Val-

loitukset olivatkin Erkkilän analyysin mukaan Jaakkolalle tärkeitä kansan elinvoi-

maisuuden merkkejä.1308 

Näin korostui jälleen näkemys Pähkinäsaaren rauhan rajan luonteesta pohjoi-

sessa suomalaisten kumoamana rajana. Tämän heimovastakohtaisuuteen perustu-

van merkityksen länsisuomalaiset uudisasukkaat olivat tehneet tyhjäksi. Jaakkolan 

rajanäkemys ylläpiti käsitystä, jonka mukaan osa Pohjois-Suomea oli Novgorodille 

luovutettua karjalaisaluetta, jonka suomalaiset olivat vallanneet. Käsitys osoittaa 

jälleen, miten konkreettinen rooli Pähkinäsaaren rauhalla oli suomalaisen kansa-

kunnan rakentamisessa. Pohjanlahdelle ulottuneen rajan avulla luotiin historiaku-

vaa, jossa korostettiin suomalaisten muinaisia saavutuksia. 

Lisäksi on aiheellista huomata, että Jaakkola piti Perämeren rannikon valloi-

tusta Suomen kansallisena eheytymisenä. Tässä on taustalla hänen näkemyksensä 

Suomen kansasta organismina, joka eheytyy yhtenäisen hallinnon alaisuudessa. 

Ajalle tyypilliset näkemykset lännen ja idän välisestä taistelusta olivat myös hyvin 

esillä Jaakkolan tekstissä. 

Jaakkola oli erikoisilla lähdetulkinnoillaan pyrkinyt osoittamaan, ettei Pohjan-

lahden karjalaisranta ollut varsinaisesti Ruotsin hallinnon alaisuudessa vielä 1300-

luvun puolivälissä. Olof Simon Rydberg oli näet Pohjanlahtiteorian kritiikissään 

kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät novgorodilaiset olleet ryhtyneet vaatimaan 

Pohjanlahden rannikon aluetta Pähkinäsaaren rauhan jälkeen. Näin olisi Rydbergin 

mukaan pitänyt tapahtua, mikäli alue tosiaankin olisi joutunut rauhassa Novgoro-

dille.1309 Jaakkolan näkemyksen mukaan novgorodilaisten retki Oulun linnan ra-

kentamisen jälkeen 1370-luvulla oli kuitenkin novgorodilaisten vastareaktio. Vas-

taavanlaista näkemystä hän korosti jo Kansalliseen elämäkerrastoon kirjoittamas-

saan artikkelissa.1310 Lisäksi voi todeta, että Jaakkola katsoi Suomen sydänkeski-

ajassa Iin kappelin perustetun niinkin myöhään kuin 1370-luvulla.1311 Tälläkin tul-

kintatavalla Jaakkola pystyi kiistämään väitteen siitä, että Pähkinäsaaren rauhan 

                                                        
1308 Valloitusten yleismerkityksestä ks. Erkkilä 2015, 370. 
1309 Rydberg 1877, 474–475. 
1310 Vrt. Jaakkola 1930, 13. 
1311 Jaakkola 1944a, 558. 
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pohjoispuolinen alue olisi ollut jo välittömästi Pähkinäsaaren rauhan jälkeen Ruot-

sin tai pikemminkin Suomen hallussa. 

Edellisestä kuvauksesta ilmenee myös vahvasti se, että Jaakkolan rajakäsityk-

set tuskin poikkesivat autonomian ajan rajakäsityksistä lopulta mitenkään voimak-

kaasti. Korkeintaankin voisi ajatella, että maailmansotien välisenä aikana esille 

nousseet näkemykset Suomen ja Neuvostoliiton välisen rajan jyrkemmästä luon-

teesta olisivat saaneet Jaakkolankin tekemään Pähkinäsaaren rajasta pohjoisessa 

tiukemman rajan. Jaakkolan rajakonstruktiolla oli Pohjois-Suomen osalta kuitenkin 

tietty tarkoitus: Pohjanlahtiteorian uskottavuuden vahvistaminen. Mielenkiintoinen 

vertailukohta tässä on erityisesti Savon historia. Sen suhteen ei ollut syntynyt mi-

tään varsinaisia riitoja historiantutkimuksessa esimerkiksi ruotsalaisen historiantut-

kimuksen kanssa, eikä Jaakkolalla ollutkaan tarvetta konstruoida mitään näkemyk-

siä, joiden mukaan rajan itäpuoliset savolaisalueet olivat olleet vielä myöhään Nov-

gorodin hallussa.1312 Palaan Savon historian käsityksiin vielä myöhemmässä alalu-

vussa. 

Jaakkolan pyrkimys ”pelastaa” Pohjanlahtiteoria haastettiin kuitenkin pian 

1920-luvulla. Tästä syntynyttä suomalaisen Pähkinäsaari-keskustelun ensimmäistä 

varsinaista kiistaa tarkastelen seuraavaksi. 

3.3.3 ”Jaakkolalaisen” Pohjanlahtiteorian ensimmäinen tulikaste 

kiistelyssä Kurt Reinhold Melanderin kanssa 

Pian Jaakkolan Suomen muinaiset valtarajat -teoksen ilmestyttyä siinä esitettyihin 

väitteisiin reagoi Helsingissä historian dosenttina 1800-luvun lopulla ja vuosisadan 

vaihteessa sekä Helsingin suomalaisessa normaalilyseossa opettajana vuoteen 1926 

asti toiminut Kurt Reinhold Melander. Hän oli tutkinut pääasiassa uuden ajan alun 

historiaa1313, ja näissä merkeissä hän laati kirjoituksen Pohjanmaan vanhoista ra-

joista. 

Melander ei voinut hyväksyä Jaakkolan tulkintaa Perämeren karjalaisalueen 

vanhoista rajoista, vaan tähdensi 1370-luvun satakuntalaisten todistuksen vanhaa 

rajatulkintaa, jossa hänen mukaansa oli lueteltu vain Kaakaman kuuluminen Upp-

salaan sekä Kemin ja sen eteläpuolisten jokien kuuluminen Turun hiippakuntaan. 

Lähteen ”attinere”-verbin oikea käännös olisi siis ”kuulua”. Hän väitti – tosin vir-

heellisesti – Jaakkolan katsoneen, että Kaakamajoen ja Kemijoen välille jäänyt alue 
                                                        
1312 Vrt. esim. Jaakkolan näkemystä Pähkinäsaaren rajan murtumisesta Savossa: Jaakkola 1925, 244–
245. 
1313 Melanderista yleisesti ks. Heikinheimo 1955, 509. 
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olisi kuulunut karjalaisille. Ex silentio -argumentin nojalla Melander totesi, että jos 

näin olisi ollut, olisi siitä pitänyt olla merkkejä lähteissä. Lisäksi hän katsoi, että 

tämä kaistale oli varsin kapea. Hämäräksi jääneessä argumentoinnissaan Melander 

ei pitänyt loogisena sitä, että Kemin kirkot olisivat jääneet Novgorodin puolelle1314 

ja jättäneet joen länsipuoliset asukkaat ilman kirkkoa.1315 Sen sijaan hän toi esille 

1600-luvun lähdeaineistosta löytämänsä viitteen vanhasta Kemi- ja Kaakamajokien 

välisestä rajasta.1316 

Tämä kirjoitus toimi eräänlaisena esivaiheena kiivaalle debatille, jota Melan-

der ja Jaakkola kävivät Historiallisen Aikakauskirjan sivuilla 1920- ja 1930-luku-

jen vaihteessa. Taustana tämän kiistan syntymiselle oli Helsingin yliopiston Suo-

men ja Skandinavian historian professuurin virantäyttö. Eräänä viranhakijana oli 

Jalmari Jaakkola, ja Melander oli yksi lausunnon antaneista asiantuntijoista. 

Vuonna 1929 Historiallisessa Aikakauskirjassa julkaistu Melanderin asiantuntija-

lausunto oli Jaakkolan kannalta varmasti melko raskasta luettavaa. Siinä Melander 

kritisoi ankarasti Jaakkolan siihenastisen tuotannon eri seikkoja. Pähkinäsaaren 

rauhan osalta hän toisti näkemyksensä, jonka mukaan Jaakkolan käsitykset jaetusta 

Kemijoesta ja siitä, että osa Kemiä olisi ollut Turun hiippakunnan ulkopuolella, 

olivat vääriä. Melanderin mukaan Jaakkola oli vielä myöhemmässä teoksessaan 

tunnustanut, että Kemi kuului sittenkin Turun hiippakuntaan. Satakuntalaisten to-

distuksessa sana ”limites” ei viitannutkaan jokiin, vaan rajamerkkeihin. Melander 

väitti Jaakkolan myös tulkinneen pohjoispohjalaisten vuoden 1490 valituskirjettä 

väärin. Siinä karjalaiset halusivat puolet kaikista lueteltujen lohijokien veronkan-

nosta. Lisäksi hän kritisoi käsitystä, jonka mukaan Maanselkä olisi ollut jonkin 

matkaa Pähkinäsaaren rajana. Jos näin olisi ollut, siitä olisi ollut jälkiä lähteissä. 

Eikä satakuntalaisten todistus viitannut Pattijokeen, vaan siinä lueteltiin suuria lo-

hijokia.1317 

Lopuksi Melander antoi kuitenkin Jaakkolalle tunnustusta perusteellisuudesta 

ja ahkeruudesta, mutta kritisoi tätä hypoteesien käytöstä. Hän asetti Jaakkolan ha-

kijoista viimeiselle sijalle.1318 

Tästä alkoikin ärhäkkä keskustelu. Kiistan aiheena olivat osaltaan luonnolli-

sesti Pohjanlahtiteorian perusteet ja Jaakkolan niihin tekemät muutokset. Kiistan 

                                                        
1314 Melanderin logiikkaa on tässä kohden hyvin vaikea seurata, sillä hänen seuraavaksi luettelemansa 
muistot Kemin vanhoista kirkoista Valmarinniemellä ja Kallinkankaallahan viittasivat Kemijoen länsi-, 
eikä itärannalle! 
1315 Melander 1926, 3–7. 
1316 Melander 1926, 8–10. 
1317 Melander 1929, 126–133, 138–142. 
1318 Melander 1929, 145–146. 
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osapuolten tavoitteet olivat selkeät: omien näkemysten puolustaminen. Melanderin 

osa tässä oli mielenkiintoinen. Kuten edellä on kuvailtu, vaikuttivat väittelyssä 

osaltaan hänen omat tutkimustuloksensa Kemin ja Kaakaman välisestä rajasta. Nii-

den kanssa Jaakkolan näkemys ei ollut yhteensopiva. Melanderin näkemyksissä oli 

toinenkin ulottuvuus, joka liittyi etabloituneiden näkemysten puolustamiseen. Ku-

vaavaa oli, että hän vetosi paljon autonomian ajan auktoriteetteihin, muun muassa 

Yrjö Koskiseen.1319 Melanderissa voidaankin nähdä eräänlainen composite charac-

ter, jonka tehtävänä oli puolustaa vakiintuneita Pohjanlahtiteoriaan liittyviä näke-

myksiä ja vastustaa nuorempaa sukupolvea edustanutta Jaakkolaa. Keskustelun 

eräässä vaiheessa Melander ihmettelikin Jaakkolan asettumista nuoremman tutki-

japolven edustajaksi ja pelkäsi, ettei tulevaisuuden tutkimus tule ”perin korkealle 

asettamaan hänen metodiikkansa laatua”.1320 

Jaakkolan panokset kiistassa olivat varmasti kovemmat. Hänen tutkimustulos-

tensa uskottavuus oli vaakalaudalla, mikä oli nuorelle tutkijalle ja viranhakijalle 

vakava paikka. Jaakkola ei saanut vielä professuuria, vaan se meni Gunnar Suolah-

delle1321. Samassa Historiallisen Aikakauskirjan numerossa, jossa Melanderin lau-

sunto oli, ilmoitettiin kuitenkin uuden Suomen historian professuurin perustami-

sesta.1322 Oli selvää, että Jaakkolan tuli puolustaa näkemyksiään tuleviakin vaiheita 

ajatellen. 

Keskustelua käytiin Pähkinäsaaren rauhan osalta lähinnä kahdesta ydin-

seikasta. Ensimmäinen oli Kemijoen väitetty rajaluonne ja toinen oli Pattijoen ja 

Pyhäjoen välinen ero rajajokena. Ensimmäisen suhteen Melander oli tulkinnut sa-

takuntalaisten todistusta 1370-luvulta niin, että siinä ollut sana ”limites” ei viittaa 

jokiin, vaan rajamerkkeihin. Jaakkola puolestaan totesi, että vaikka Kemin kirkko 

olikin Turun hiippakunnan rajan ulkopuolella, hiippakunnan oikeuksia Kemiin ei 

kuitenkaan kumottu. Lisäksi hän tulkitsi edelleen kaikki satakuntalaisten todistuk-

sessa mainitut joet rajoiksi. Tulkitsemalla Kaakaman ja Kemin vain jokia tarkoit-

taviksi jätettäisiin väliin jäävän alueen merkitys avoimeksi.1323 

Vastaavanlainen tulkinnallinen ero korostui myös vuoden 1490 pohjoispohja-

laisten valituskirjeen tulkinnassa. Jaakkola katsoi, että lähteessä mainittu puolikas 

Kemijokea viittasi ainoastaan Kemijokeen ja venäläiset pitivät sen eteläpuolisia 

                                                        
1319 Ks. esim. Melander 1929, 140–141. 
1320 Melander 1931a, 147. 
1321 Ks. esim. Tommila 1989, 151. 
1322 "Suomen historian professorinvirka Helsingin yliopistoon". Historiallinen Aikakauskirja 2/1929, 
163. 
1323 Jaakkola 1929, 226–227. 
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alueita kokonaisuudessaan veroalueinaan.1324 Melander puolestaan vastasi tähän 

muun muassa toteamalla, että lähteessä puhuttiin Kemin pitäjästä kokonaisuutena. 

Hän kiinnitti huomiota myös Jaakkolan tuotannon sisäisiin ristiriitaisuuksiin, sillä 

tämä oli väittänyt eri yhteyksissä Kemin olleen Turun hiippakunnan alueen sekä 

sisä- että ulkopuolella. Lisäksi Melander käytti tavalleen tyypillisesti ex silentio -

argumenttia väittäessään, ettei Kemijoelle ulottuneesta pohjoisrajasta ollut mitään 

merkkejä esimerkiksi Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa.1325 

Jaakkola vastasi tähän väittämällä edelleen, että venäjänkarjalaiset olivat vaa-

tineet Kemijoen eteläpuolisten lohijokien veromääriä ja katsoivat näin ne aluei-

siinsa kuuluviksi. Tätä ei Jaakkolan mukaan kumonnut se, että Kemin pitäjästä pu-

huttiin valituskirjeessä kokonaisuutena.1326 Tässä vaiheessa, vuoden 1931 alussa, 

kiistely Kemijoen asemasta rajana väistyi hieman, ja kiistan lopulla se yhdistettiin 

kysymykseen Pähkinäsaaren rauhan etelärajasta. Miehet väittelivät lyhyesti myös 

Melanderin Kaakamajokeen liittyneestä rajateesistä.1327 Melander tuskin kuiten-

kaan läheni tässä Jaakkolan kantaa. 

Vastaavanlaiset tulkintaerot korostuivat luonnollisesti rajan eteläosan hahmo-

tuksessa. Jaakkola viittasi tässä omiin käsityksiinsä, joiden mukaan Pyhäjoen 

ja ”Petajoen” samaistaminen olisi myöhäinen ilmiö. Erikoinen oli Jaakkolan kehä-

päättely, jonka mukaan Pähkinäsaaren pohjoisrajan eteläosan täytyi olla Pattijoella, 

koska Saloisten seurakuntaa ei ollut voitu perustaa vieraan valtakunnan alueelle.1328 

Viimeksi mainittu kohta sai Melanderin väittämään, ettei vuoden 1329 Saloisten ja 

Kemin kirkollisissa kymmenyssäännöissä puhuttu seurakunnasta, vaan asukkaista. 

Lisäksi Saloisten seurakunta oli ulottunut Pattijoen pohjoispuolelle.1329 Melanderin 

argumentointi oli tässä kohdassa merkillistä. Hän ei ilmeisesti ymmärtänyt Jaakko-

lan karjalaisranta-todistelua, jonka perusajatuksena oli osoittaa Saloisten ja Kemin 

kirkkojen perustaminen rajan ruotsalaiselle puolelle. Tähän puuttui myös Jaakkola 

ja todisteli, että aikaisemmat tutkijat olivat pitäneet Saloista ja Kemiä seurakun-

tina.1330 

Keskustelu siirtyi loppuvaiheeseensa Melanderin julkaistua 1931 laajan kirjoi-

tuksensa Pähkinäsaaren rauhan pohjoisosasta Historiallisessa Aikakauskirjassa. 

                                                        
1324 Jaakkola 1929, 228–229. 
1325 Melander 1931a, 138–143. 
1326 Jaakkola 1931, 149–150. 
1327 Melander 1931b, 256; Jaakkola 1931, 150. 
1328 Jaakkola 1929, 230–237. 
1329 Melander 1931a, 146–147. 
1330 Jaakkola 1931, 150–151. 
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Melander toi esille auktoriteetteihin vedoten autonomian ajan vakiintuneet käsityk-

set Pyhäjoesta rajan päätekohtana ennen Pohjanlahtea. Kenties koko debatin huo-

mattavinta antia oli Melanderin todistelu, jonka mukaan Jaakkolan käsitys Pattijo-

elle johtavista harjujonoista oli uusimpien geologisten tutkimusten valossa virheel-

linen. Näiden harjujonojen oli nimittäin havaittu katkeavan useissa kohdissa. Me-

lander korosti ex silentio -argumentin pohjalta, että rajan poikkeaminen koilliseen 

suuntaan olisi ilmeisesti mainittu rauhansopimuksessa ja todettu, mikä harjujono 

johtaa Pattijoelle. Todennäköisempi raja olisi Pyhäjoki, sillä 1300-luvulla kiinni-

tettiin huomiota enemmänkin kalastuksen merkitykseen. Lisäksi Melanderin mu-

kaan Jaakkolan todistelussa käyttämä lähde vuoden 1446 hämäläis-savolaisesta ra-

jankäynnistä ei välttämättä tarkoittanut, että Maanselkä erottaisi alueita, vaan että 

se olisi rajojen yhtymäpaikkana viitannut erottavaan asemaan.1331 

Edelleen Melander piti epäuskottavana, että lyhyt Pattijoki olisi ollut rajana, 

sillä yleisesti haettiin suuria jokia valtakuntien välisiksi rajoiksi. Pähkinäsaaren so-

pimuksen versioissa nimiä puolestaan kirjoitettiin miten sattui, ja Jaakkolan käyt-

tämässä satakuntalaisten todistuksessa lueteltiin vain suuria lohijokia, joihin Patti-

joki ei kuulunut. Melanderin mukaan Pyhäjoen ja Oulujoen välinen alue oli 1300-

luvulla ollut asumaton ja vähämerkityksinen alue, joten sen halki tuskin olisi voitu 

vetää rajaa, mikäli sitä ei olisi vedetty jotakin suurta luonnonrajaa pitkin. Hän väitti 

edelleen, ettei Saloisiin ja Kemiin ollut varsinaisesti perustettu seurakuntia ja viit-

tasi vanhempien tutkijoiden käsityksiin aiheesta.1332 

Jaakkola sanoi kiistelyssä viimeisen sanan. Vuonna 1932 kirjoittamassaan vas-

tineessa hän väitti, ettei Melanderin omillakaan tutkimustuloksilla, esimerkiksi kä-

sityksellä Kemin ja Kaakaman välisestä rajasta, ollut mitään tekemistä autonomian 

ajan tutkimustulosten kanssa. Hän syytti Melanderia mielivaltaisuudesta rajan ku-

lun määräämisessä ja katsoi itse tulkitsemansa ”historiallisen traditsionin” arvok-

kaammaksi Maanselän rajalinjaluonteen todistajana. Lisäksi hän totesi, että aiem-

mat tutkijat olivat sittenkin pitäneet Kemiä ja Saloista seurakuntina, ja toisti kehä-

päättelynsä, jonka mukaan ne oli pakostakin perustettu ”oikealle” puolelle rajaa. 

Pattijoen eteläpuolella oleva Saloinen oli myös ollut asutuskeskuksena Pyhäjokeen 

verrattuna.1333 

Näin kiivas debatti saatiin päätökseensä ilman, että kumpikaan osapuoli olisi 

muuttanut kantojaan missään suhteessa. Keskustelu loppui pian Jaakkolan tultua 

                                                        
1331 Melander 1931b, 245–252. 
1332 Melander 1931b, 251–252, 261–264. 
1333 Jaakkola 1932, 52–54. 
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1932 Helsinkiin perustetun Suomen historian oppituolin ensimmäiseksi halti-

jaksi1334, mikä lienee vienyt suurimman innostuksen keskustelun jatkamisedelly-

tyksiltä. Professorinimityksensä myötähän Jaakkola oli todistanut pätevyytensä. 

Kaiken kaikkiaan keskustelussa tulivat tässäkin yhteydessä esille eri tutkijoi-

den suurelta osin samasta lähdemateriaalista tekemät erilaiset johtopäätökset, mikä 

korostaa osaltaan empiirisen alimääräytyneisyyden ongelmaa. Melander edusti 

keskustelussa vanhempaa Pohjanlahtiteorian muotoa, joka näki Pyhäjoen rajan 

päätepisteenä. Keskeinen ero suhteessa Jaakkolaan oli se, ettei Melander pitänyt 

epäloogisena vanhaa yrjökoskislaista käsitystä siitä, että suomalaiset uudisasukkaat 

eli pirkkalaiset olisivat murtaneet rajan jo Pähkinäsaaren rauhan aikoihin. Itse asi-

assa Melanderin toteamus, jonka mukaan ”siirtämällä hänen [=Jaakkolan] tapaansa 

pohjoisosan rajaa Pyhäjoelta vähän kauemmas pohjoiseen Pattijoelle ei suinkaan 

saada tätä uudisasutusta jäämään Pähkinäsaaren rauhan rajain sisäpuolelle, vaan se 

kulki paljon kauemmas Lappiin päin”1335, viittasi siihen, että Melander tiesi tarkal-

leen, mitä Jaakkola haki rajatulkinnoillaan. 

Autonomian aikana oli siis vakiintunut näkemys Pähkinäsaaren rajasta pohjoi-

sessa suomalaisten pian tyhjäksi tekemänä rajana. Jaakkola puolestaan kannatti 

Pohjanlahtiteorian tulkintaa, jonka mukaan rajaa oli aluksi kunnioitettu. Hän halusi 

tällä tavalla parantaa Pohjanlahtiteorian yleistä uskottavuutta, jonka hän katsoi ol-

leen uhatun. Näin molemmat osapuolet tulkitsivat lähteitä omista näkökulmistaan 

käsin. Kyseessä on luonnollisesti havaintojen teoriapitoisuus. Niinpä vuoden 1490 

pohjoispohjalaisten valituskirjeessä, satakuntalaisten rajatodistuksessa ja savolais-

hämäläisten rajariitojen tulkinnassa nähtiin varsin erilaisia painotuksia, vaikka si-

teeratut tekstinpätkät olivat täsmälleen samanlaisia. Lisäksi esimerkiksi Melander 

painotti Pyhäjoen raja-asemaa ennakko-oletusten, muun muassa lohenpyynnin ja 

alueen asutuksen perusteella. Jaakkolalla keskeisenä ennakko-oletuksena puoles-

taan oli tässä yksinkertaisesti se, ettei Saloisten ja Kemin seurakuntia voitu perustaa 

väärälle puolelle rajaa. Yleisellä tasolla voi myös olettaa, että Melander korosti au-

tonomian ajan lopulla suomalaiseen historiankirjoitukseen levinneen positivismin 

periaatetta, jossa kammoksuttiin ainakin periaatteessa hypoteesien käyttöä. 

Melander ja Jaakkola olivat kuitenkin lopulta pohjimmiltaan saman Pohjanlah-

titeorian ajattelukollektiivin edustajia. Niinpä kummallekaan ei ollut esimerkiksi 

epäselvää, että 1400-luvun hämäläis-savolaiset rajankäynnit ja pahamaineinen vuo-

den 1490 valituskirje liittyivät jollakin tavalla Pähkinäsaaren rauhaan. 

                                                        
1334 Tästä vrt. Tommila 1989, 187. 
1335 Melander 1931b, 263. 
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Mikä oli debatin lopputulos? Eräällä tavalla voi katsoa Jaakkolan hyötyneen 

sikäli, ettei kiista nähtävästi heikentänyt hänen uskottavuuttaan tutkijana ja hänet 

nimitettiin professoriksi. Tässä asemassa hän luonnollisesti pääsi levittämään omaa 

näkemystään Pähkinäsaaren rauhan rajasta nuoren ylioppilaspolven keskuuteen. 

Osmo Jussila on todennut, että Jaakkola huolehti Historiallisen Aikakauskirjan 

päätoimittajana vuodesta 1935 lähtien siitä, että hänen teoksistaan ilmestyi jatkossa 

ainoastaan ylistäviä arvosteluja. ”Pääarvostelijana” toimi kirkkohistorian profes-

sori Aarno Maliniemi (vuoteen 1930 Malin, 1892–1972).1336 Huomattava on myös 

se seikka, että vuoden 1932 professorinimityksessä oli eräänä lausunnon anta-

jana ”Birkarlahördingin” jäsen, Jaakkolan läheinen ystävä Kaarlo Blomstedt, joka 

luonnollisesti ylisti arviossaan Jaakkolan Pähkinäsaari-näkemyksiä Melanderia 

vastaan.1337 

Toisaalta voi todeta, että Jaakkola oli hieman alakynnessä suurimman osan kes-

kustelusta. Hän ei esimerkiksi juuri keksinyt traditiotietoon vetoamista lukuun ot-

tamatta vastaväitteitä Melanderin ”attinere”-verbin tulkinnalle tai geologiselle to-

distelulle, jossa kyseenalaistettiin Jaakkolan näkemys Pattijoelle johtavista harju-

jonoista. Toisaalta Melander ei nähtävästi ymmärtänyt kaikkia Jaakkolan näkemyk-

siä erityisesti Kemi- ja Kaakamajokien välisestä alueesta, mikä aiheutti sekaannuk-

sia keskustelun aikana. Lisäksi Jaakkola onnistui ohjaamaan keskustelun sen lop-

puvaiheissa kysymykseen siitä, oliko Saloisten ja Kemin seurakunnat perustettu 

rajan ”oikealle” puolelle, minkä myötä Melander joutui esittämään kyseenalaisen 

väitteen, jonka mukaan alueelle ei varsinaisesti ollut perustettu seurakuntia. 

Jaakkolan ja Melanderin debatti paljasti heikkouksia Jaakkolan teoriassa. 

Tässä vaiheessa voi myös sanoa, että vaikka Jaakkolan käsitys rajan kulusta Patti-

joelle omaksuttiin laajalti, on kyseenalaista, miten kattavasti hänen kokonaiskäsi-

tyksensä Pohjois-Suomen historiasta suhteessa Pähkinäsaaren rauhaan omaksut-

tiin. Melander ei ymmärtänyt Jaakkolan esoteerisia käsityksiä, eivätkä niitä nähtä-

västi ymmärtäneet lopulta kovin monet muutkaan. Pattijoesta rajan päätepisteenä 

tulikin lopulta vain tyhjä kuori, jonka muut käsitykset syrjäyttivät 1900-luvun puo-

livälissä. Näitä kehityskulkuja käsittelen pian tarkemmin. 

Tässä ja edellisissä luvuissa keskeisenä henkilönä on ollut Jalmari Jaakkola. 

Nyt on vuoro tarkastella muita Pähkinäsaaren pohjoisen rajan käsityksiin vaikutta-

                                                        
1336 Jussila 2007, 212. 
1337 Blomstedt 1932a, 52–55. Tämä toiminee hyvänä muistutuksena myös 2010-luvun tutkijoille sosiaa-
listen verkostojen merkityksestä akateemisella uralla. 
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neita tutkijoita. Ensimmäisenä ryhmänä tarkastelen suomenruotsalaisia ja ruotsa-

laisia historiantutkijoita, jotka omaksuivat maailmansotien välisenä aikana kenties 

hieman yllättäen lopullisesti Pohjanlahtiteorian. 

3.3.4 Ruotsalaiset ja suomenruotsalaiset historioitsijat 

Pohjanlahtiteorian linjoilla 

Maailmansotien välisen ajan merkillisimpiä piirteitä Pähkinäsaaren rauhaan ja eri-

tyisesti siinä sovitun rajan pohjoisosaan liittyvästi on se, että suomenruotsalaiset ja 

ruotsalaiset hyväksyivät lopulta nimenomaan suomenkielisten tutkijoiden kehittä-

män Pohjanlahtiteorian. Miksi näin oli, vaikka Jäämeriteoriaan oli yhdistetty natio-

nalistisia piirteitä erityisesti 1800-luvun keskivaiheilla? 

Kiinnostus Pähkinäsaaren rauhan pohjoista rajaa kohtaan kasvoi 1920-luvun 

alussa. Petsamon tultua liitetyksi Suomeen Oscar Albert Johnsen (1876–1954) kir-

joitti Norjan ulkoministeriön aloitteesta Finnmarkin poliittisen historian. Siinä hän 

kannatti Pohjanlahtiteoriaa ja katsoi Ruotsin vallan levinneen myöhään Pohjoiska-

lotille.1338 Tutkimuksen tarkoituksena oli perustella norjalaisten aluevaatimuk-

sia.1339 Jo edellä kuvaamassani ruotsalaisen Nils Enewaldin vuonna 1920 ilmesty-

neessä teoksessa Sverige och Finnmarken korostettiin Ruotsin muinaista valtaa 

pohjoisessa ja Jäämeriteoriaa.1340 Näin ajankohtainen poliittinen tilanne saattoi taas 

vaikuttaa historiantulkintaan. 

Jäämeriteorian asema ruotsalaisessa historiankirjoituksessa alkoi kuitenkin 

olla ohi. Tämä tuli ilmi ruotsalaisen historioitsijan, 1928 Tukholman korkeakoulun 

historian professoriksi nimitetyn Nils Ahnlundin (1889–1957) Pohjanlahtiteoriaan 

liittyvissä käsityksissä. Hän valmistui tohtoriksi Uppsalan yliopistosta ja kuului 

vaikutusvaltaisen historian professorin Harald Hjärnen vaikutuspiiriin, joskin Ahn-

lundin ja Hjärnen suhteesta on esitetty hyvin vaihtelevia arvioita.1341 Hjärne kritisoi 

laajalti traditiotiedon kritiikitöntä käyttöä ja korosti, että historioitsijan tulee selvit-

tää tradition synty ja yhdistää siinä ilmenevät osat samanaikaisiin tietoihin ja näin 

kuoria esille oikeat tiedot, mutta tässäkin historioitsijan täytyy tyytyä todennäköi-

syyteen täysin varman totuuden sijaan. Tässä suhteessa Hjärnen näkemys erosi 

                                                        
1338 Gallén 1968, 17–18. 
1339 Kaukiainen 1997, 43–44. 
1340 Enewald 1920, VIII, 29–31. 
1341 Herman Schück katsoi, että Ahnlund näki itsensä enemmänkin Nils Edénin (1871–1945) oppilaana. 
Toisaalta Ragnar Björk (s. 1948) on korostanut kattavassa tutkimuksessaan, että Ahnlundin argumen-
tointityyli liittyi juuri Hjärnen koulukuntaan. Björk 1983, 241; Schück 2009b, 474–476. 
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Weibullien koulukunnan edustamasta radikaalimmasta suuntauksesta, jossa asetet-

tiin tavoitteeksi ”väärentämättömän totuuden” selvittäminen todennäköisyyden si-

jaan.1342 

Ahnlund oli kiinnostunut erityisesti paikallishistorian tieteellisestä tutkimi-

sesta. Hän oli viettänyt suurimman osan nuoruudestaan Uumajassa, ja hän keräsi 

aineistoa juuri Norrlannin paikallishistoriasta.1343 Tähän liittyvästi hän julkaisi 

vuonna 1924 teoksen Oljoberget och ladugårdsgärde, johon sisältyi folkloristisia 

tutkimuksia. Eräs näistä koski Ruotsin keskiaikaista pohjoisrajaa Norrlannissa. 

Ahnlund kiinnitti huomiota useisiin myöhäisiin traditiotietoihin, jotka liittyivät 

Skellfeteån Bjuröklubbin niemeen ja Bygdeån Bygden kiveen. Näihin liittyi tari-

noita venäläisten ja jopa suomalaisten hyökkäyksistä Oulujoelta ja taisteluista ruot-

salaisten kanssa. Tyypilliseen hjärneläiseen tapaan Ahnlund ”kuori” näistä elemen-

teistä esille peruselementin, taistelun kiistellystä rajamerkistä ja totesi, että tradi-

tiotietojen nojalla voi päästä todennäköiseen vaihtoehtoon.1344 

Ahnlund yhdisti nämä tiedot ensinnäkin Ruotsin 1300-luvun asutushistoriaan, 

sillä Skellefteån ja Bygdeån tienoot olivat tuolloin valtakunnan pohjoisimpia asut-

tuja alueita.1345 Kuitenkin teoria, johon Ahnlund lähinnä sitoi traditiotietoihin liit-

tyvät havaintonsa, oli nimenomaan suomalaisten kehittelemä Pohjanlahtiteoria ja 

sen ajattelukollektiivi. Hän totesi, että suomalaiset tutkijat olivat Rydbergistä poi-

keten onnistuneet rakentamaan luonnollisen järjestelmän ilman suuria katkoksia 

todisteluketjussa. Hän piti Pähkinäsaaren rajamerkkien ”venyttämistä” Jäämerelle 

mahdottomana, sillä tällä taipaleella kulki vilkas reitti Vienanmeren ja Pohjanlah-

den välillä. Hän hyväksyi näkemyksen Pähkinäsaaren pohjoisrajasta hämäläis-kar-

jalaisena heimorajana ja yhdisti tähän myös vuoden 1490 valituskirjeessä esiinty-

neet karjalaisten vaatimukset Bjuröklubbiin. Ahnlundin mukaan karjalaiset olivat 

jo ennen Pähkinäsaaren rauhaa laajentuneet Pohjois-Ruotsiin asti.1346 

Ahnlund ei kuitenkaan väittänyt, että Pähkinäsaaren raja olisi varsinaisesti 

ulottunut Pohjois-Ruotsiin asti tai että kyseessä olisi ollut poliittinen raja sanan mo-

dernissa merkityksessä. Alue Pyhäjoen pohjoispuolella oli karjalaista intressialu-

etta eikä varsinaisesti venäläistä aluetta.1347 Näyttääkin siltä, että Ahnlund kannatti 

                                                        
1342 Torstendahl 1964, 258–261, 271–272. 
1343 Schück 2009b, 474–476. 
1344 Ahnlund 1924, 108–121. 
1345 Ahnlund 1924, 122. 
1346 Ahnlund 1924, 96–101, 107–108. 
1347 Ahnlund 1924, 99–101. 
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enemmän käsitystä rajasta rajavyöhykkeenä eikä sellaisena rajana, jonka olisi pitä-

nyt jättää Pohjois-Suomi Novgorodille. Joka tapauksessa hänen mukaansa Ruotsin 

hallitus oli 1320-luvulla pyrkinyt suunnitelmallisesti asuttamaan Perämeren länsi-

rannikon, sillä Pähkinäsaaren rauha oli muodostanut uhan Ruotsille ja avohaavan 

Ruotsin valtakunnan rakenteessa. Tällä tavalla ruotsalaiset olivat luoneet pohjoi-

sessa suojalukon, johon venäläisen vallan edustajat olivat asettaneet kiilansa. Tätä 

asutusta vastaan vieraat traditiot taistelivat turhaa taisteluaan.1348 

Näin Ahnlund loi oman näkemyksensä Pähkinäsaaren rauhan pohjoisrajasta. 

Mielenkiintoista tässä oli, että hän käytti runsaasti traditiotietoja, mutta käsitteli 

niitä kriittisemmin kuin esimerkiksi aiempi suomalainen tutkimus. Ahnlund rakensi 

hjärneläisittäin todennäköisen version Pohjois-Ruotsin rajahistoriasta suhteessa 

Pähkinäsaaren rauhaan. Weibullien koulukunta tuskin olisi käyttänyt näin laajalti 

traditiotietoja. Huomattavaa oli myös, että nyt ruotsalaiselle historiantutkijalle kel-

pasivat esimerkiksi johtopäätökset siitä, että vuoden 1490 valituskirje todellakin 

liittyi Pähkinäsaaren rauhaan, toisin kuin 1870-luvulla Rydbergille. Yleisesti ottaen 

Ahnlund näki Pohjanlahtiteorian ja havaintojen teoriapitoisuuden nojalla pohjois-

ruotsalaisessa kansantraditiossa merkkejä 1300-lukua edeltävistä vaiheista ja nii-

den yhdistämisestä Pähkinäsaaren rauhaan. 

Kenties merkittävintä ainesta Ahnlundin kuvauksessa olivat avoimen isän-

maallishenkiset kuvaukset siitä, miten ruotsalaiset olivat onnistuneet luomaan asu-

tuksen uhkaavaa venäläisvaaraa vastaan. Ahnlund erosi kansallismielisyydessään 

Hjärnestä, joka oli pikemminkin kritisoinut nationalismia.1349 Ahnlundin käsitys on 

melko selkeä paralleeli suomalaiselle historiankirjoitukselle, joka korosti suoma-

laisten ansioita Pohjois-Suomessa Pähkinäsaaren rauhasta aiheutunutta uhkaavaa 

venäläisvaaraa vastaan. Näin on taas tullut selville, mikä funktio Pohjanlahtiteori-

alla saattoi historiankirjoituksessa olla. Jäämeriteorian asema oli ollut ruotsalaises-

sakin historiankirjoituksessa jokseenkin häilyvä. Nyt se voitiin lopullisesti hylätä 

suomalaisen historiantutkimuksen vaikutuksesta ja siirtyä Pohjanlahtiteoriaan, joka 

myös mahdollisti nationalistisen historiakuvan mukaisia johtopäätöksiä. Huomion-

arvoista on, että Ahnlundin tutkimus julkaistiin ennen Jaakkolan valtarajateosta. 

1900-luvun alkupuolen ja keskivaiheen ruotsalaisten suhtautuminen Pähkinä-

saaren rauhan pohjoisen rajan kysymykseen oli kuitenkin melkoisen vaihtelevaa. 

Esimerkiksi vuonna 1926 ilmestyneessä Ruotsin historian yleisesityksessä Sven 

                                                        
1348 Ahnlund 1924, 123–128. 
1349 Kansallismielisyyden ilmenemisestä ks. Björk 2009, 252–253; Schück 2009b, 475. 
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Tunberg (1882–1954) piti mahdollisina molempia vaihtoehtoja, Jäämerta ja Poh-

janlahtea.1350 Toisaalta ei välttämättä pohdittu lainkaan koko pohjoisen rajan tema-

tiikkaa.1351 Tämä kuvastaa hyvin, miten vähäarvoinen kysymys oli ruotsalaisen his-

toriankirjoituksen näkökulmasta. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö Pähkinäsaaren rauha olisi kiinnos-

tanut ruotsalaisia historioitsijoita. Kiinnostuksen kohteet itse rauhan tulkinnassa 

olivat tosin erilaiset. Jarl Gallén totesi vuonna 1968 Pähkinäsaaren rauhaan liitty-

neessä erityistutkimuksessaan, että 1900-luvun keskivaiheen ruotsalaiset historioit-

sijat olivat lähinnä kiinnostuneet niin sanotun väärennetyn Pähkinäsaaren rauhan-

sopimusversion syntyhistoriasta myöhäiskeskiajalla.1352 Tälle oli omat syynsä. 

Ruotsalaisessa historiankirjoituksessa keskityttiin jo 1800-luvulta lähtien diplo-

maattisten manööverien tutkimiseen ja yleisesti politiikkaan kansallisella tasolla 

sekä ulkopoliittisiin suhteisiin valtioiden välillä.1353 Tässä oli luonnollisesti suuri 

kontrasti suomalaiseen historiankirjoitukseen, jossa korostui kansan toiminta Päh-

kinäsaaren rajan synnyssä ja kumoamisessa erityisesti pohjoisessa. 

Diplomatiaan liittyvissä Pähkinäsaari-tutkimuksissa Pohjanlahtiteoria saatet-

tiin hyväksyä ilman suurempaa kritiikkiä. Esimerkiksi 1943 ilmestyneessä väären-

netyn Pähkinäsaaren rauhansopimuksen syntyhistoriaa käsitelleessä artikkelissa 

ruotsalainen Karin Hagnell viittasi lyhyesti Ahnlundin tutkimukseen ja Jaakkolan 

tutkimuksen saksankieliseen tiivistelmään [!] sekä suomenruotsalaisen historioitsi-

jan Eric Anthonin (1893–1978) arvosteluun siitä. Hän hyväksyi ilman tarkkoja pe-

rusteluja Pohjanlahtiteorian.1354 Tämä oli hyvä esimerkki siitä, miten vähän huo-

miota pohjoiseen rajakysymykseen lopulta kiinnitettiin. On tärkeää muistaa, että 

ajan ruotsalaista historiantutkimusta dominoineet Hjärnen ja Weibullien koulukun-

nat suhtautuivat molemmat kriittisesti nationalismiin. Yleisesti nationalismin huip-

pukohta ruotsalaisessa historiankirjoituksessa oli 1900-luvun alussa, ja propagan-

distista historiakuvaa on pyritty lieventämään erityisesti toisen maailmansodan jäl-

keen.1355 Tämäkin on voinut hillitä nationalistisen Jäämeriteorian omaksumista ja 

kehittämistä. 

Kysymyksessä oli jälleen havaittavissa rinnakkaisuuksia toisiin merkittäviin 

pohjoisen Fennoskandian historiaan liittyviin kiistakysymyksiin. Nimenomaan 

                                                        
1350 Tunberg 1926, 189. 
1351 Ks. esim. Anderson 1982 (1969), 66–67; Kraft 1944, 280–281. 
1352 Gallén 1968, 33–36. 
1353 Meyer 2000, 34–36; Trenter 2000, 84; Björk 2012, 72–73, 77. 
1354 Hagnell 1943, 187–188. 
1355 Hall 2000, 270; Hjärnen ajatuksista tässä suhteessa vrt. Björk 2009, 252–253; Weibullien koulukun-
nasta vrt. Odén 1975, 12, 18–19. 
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1920-luvulta lähtien alkoivat ruotsalaiset tutkijat hyväksyä yksiselitteisesti kainu-

laisten ja pirkkalaisten suomalaisuuden, vaikka aiheesta olikin syntynyt kiistoja 

1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Suomenkielisten ja ruotsalaisten tutkijoiden väli-

set erimielisyydet aiheesta olivat suurimmillaan Yrjö Koskisen ja Jalmari Jaakko-

lan välisenä aikana.1356 Tällä on tietynlainen korrelaatio myös Pohjanlahti- ja Jää-

meriteorioiden välisten kiistojen ajoituksiin, vaikkei kysymyksiä voikaan täysin 

rinnastaa toisiinsa. Voisi ajatella, että molempien kiistojen hiipumisessa kyse olisi 

osaltaan viime kädessä samasta ilmiöstä eli ruotsalaisen nationalismin vähittäisestä 

heikkenemisestä, jonka myötä ruotsalaisella taholla voitiin omaksua laajemmin 

suomalaisten tutkijoiden näkemyksiä. Ahnlundin esimerkki kuitenkin osoitti, että 

Pohjanlahtiteoriaankin saatettiin liittää nationalistisia elementtejä. 

Suomenruotsalaisella tahollakin oli häilyvyyttä Suomen itsenäisyyden alkuai-

koina. Mielenkiintoinen esimerkki tästä oli suomenruotsalaisen historioitsijan, Ku-

losaaren ruotsalaisen yhteiskoulun ja myöhemmin Åbo Akademin professorin Eric 

Anthonin1357 arvostelu Jaakkolan valtarajoja käsittelevästä teoksesta. Hän arvosteli 

teosta varovaisen myönteisesti, mutta totesi erityisesti Pähkinäsaaren rauhaa edel-

tävän osan sisältävän varsin paljon konstruktioita, jotka eivät välttämättä perustu-

neet faktoihin.1358 

Eirik Hornborg puolestaan sitoutui voimakkaasti Pohjanlahtiteoriaan teokses-

saan Finlands hävder. Hän katsoi Jaakkolan osoittaneen pitävillä, joskaan ei abso-

luuttisesti uskottavilta vaikuttavilla syillä, että raja kulki Pattijokeen. Hän piti rajaa 

hämäläis-karjalaisena heimorajana, mutta katsoi Jaakkolasta poiketen uudisasutuk-

sen tehneen sen lähes välittömästi tyhjäksi. Mielenkiintoista oli, että Hornborg 

vielä katsoi Pähkinäsaaren rajan itäpuolisen asutuksen olleen tärkeän Suomen tu-

levaisuudelle, sillä hänen mukaansa saattoi vain kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos 

alueet olisivat jääneet venäjänkarjalaisille.1359 Tässä siis Hornborgilla ilmenivät lä-

hinnä fennomaanien nationalistisen suuntauksen painotukset suomalaisten uudis-

asukkaiden tyhjäksi tekemästä rajasta. Aiemminhan hänellä oli ilmennyt myös fen-

nomaaneilta peräisin ollut käsitys Suomen kansan synnystä Pähkinäsaaren rau-

hassa. 

Kattavin Pähkinäsaaren rauhaan liittyvä pohdinta suomenruotsalaisella taholla 

maailmansotien välisenä aikana oli Per Olof von Törnellä (1882–1940). Von Törne 

oli saanut oppinsa M.G. Schybergsonin alaisuudessa. Vatikaanin arkistosta lähteitä 

                                                        
1356 Väisänen 1967, 95, 98–102, 108–110, 111–120, 137–138, 167. 
1357 Nikula 1991, 139–140. 
1358 Anthoni 1926, 187–189. 
1359 Hornborg 1929, 231–234; Hornborg 1930, 49. 
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laajalti julkaissut von Törne nimitettiin 1918 Åbo Akademin ensimmäiseksi histo-

rian professoriksi.1360 Vuoden 1930 kirjoituksessaan Pohjanmaan karjalaisten kään-

nyttämisestä von Törne piti uskottavina Väinö Voionmaan ja Jalmari Jaakkolan kä-

sityksiä Pähkinäsaaren rajan luonteesta hämäläis-karjalaisena heimorajana ja rajan 

ulottumisesta Pohjanlahteen.1361 

Jokseenkin surkuhupaisaa oli, että vaikka Jaakkola oli tarkoittanut karjalais-

ranta-hahmotuksensa ja käsityksen pysyvistä rajoista Pohjanlahtiteorian uskotta-

vuuden lisäämiseksi, eivät Hornborg tai von Törne kumpikaan pitäneet rajaa kovin 

pysyvänä. Toisin kuin Jaakkola, katsoi von Törne Saloisten ja Kemin kirkon raken-

netun karjalaiselle alueelle. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten vähän Jaakkolan 

teorioita ymmärrettiin tai hyväksyttiin. Lisäksi von Törne omaksui tässä pikem-

minkin Melanderin käsityksen Kemin ja Kaakaman välisestä rajasta. Perämeren 

rannikon karjalaisten käännyttämistä hän piti suurena voittona Ruotsi-Suomelle ja 

painotti erityisesti Turun piispan ansioita tässä työssä.1362 

Von Törne palasi Pähkinäsaaren rauhaan vielä 1933 Historiallisessa Arkistossa 

ilmestyneessä kirjoituksessaan. Hän hyväksyi taas käsityksen muinaisesta hämä-

läis-karjalaisesta Pohjanlahdelle ulottuneesta heimorajasta ja sen mukanaan tuomia 

ennakko-oletuksia. Savon osalta hän painotti luoteeseen kulkenutta rajan suuntaa, 

mutta ei uskaltanut väittää täysin varmasti, mitä sopimuksessa mainitut rajapisteet 

olivat. Yleisesti hän katsoi rajan määräämistä pohjoisessa pidetyn rauhan solmimi-

sen aikoihin sivuseikkana.1363 Jaakkolan ajatuksen, jonka mukaan raja kulki Maan-

selkää pitkin, hän hylkäsi. Von Törne ei osannut päättää, mistä kohdin raja kulki 

Pohjanlahteen. Pyhäjoki olisi sopinut rajaksi Hanhikiveen liittyvien tietojen perus-

teella, kun taas Pattijoki olisi sopinut sellaiseksi pienen kokonsa johdosta.1364 

Näiden sijaan von Törne päätyi erikoiseen lopputulokseen rajan loppuosasta. 

Sen perusteella, että Varkauden Siitin jälkeinen rajan kulku kuvailtiin sopimuksessa 

muun muassa sanoilla ”deinde...in” tai ”sedan…i”, hän päätteli, että rajalinjan 

kulku oli pohjoisempana summittainen. Von Törne päättelikin, että rajan tarkka 

määrääminen pohjoisessa oli ollut mahdotonta, jopa niin ettei ollut estettä sille, että 

                                                        
1360 Von Törnestä ks. Engman 1991, 31–39; Garritzen 2011, 65–66. 
1361 Von Törne 1930, 27–28. 
1362 Von Törne 1930, 28, 31–32. 
1363 Von Törne 1933, 2–10. 
1364 Von Törne 1933, 12–14. 
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sopimuksessa mainittu ”Petajoki” oli todellakin Savossa, kuten Rydberg oli aikoi-

naan päätellyt. Raja päättyi silti epämääräisesti Pohjanlahteen. Joka tapauksessa 

rajan oli tehnyt tyhjäksi Ruotsin hallinnon edistämä asutustyö.1365 

Von Törnen tutkimuksissa oli monia mielenkiintoisia seikkoja. Vaikka hän 

omaksui Pohjanlahtiteorian, oli hän valmis pitämään avoimena useita eri vaihtoeh-

toja toisin kuin monet suomenkieliset kollegat. Erityisesti jälkimmäinen kirjoitus 

oli luonteeltaan hajanainen. Siinä heijastuivat eräät Pohjanlahtiteorian ajattelutyy-

lin aktiiviset elementit eli perusoletukset rajan suunnasta Pohjanlahdelle, mutta von 

Törne ei sitoutunut kovinkaan tarkasti mihinkään tiettyyn vaihtoehtoon rajapistei-

den määrittelemisessä. Hänen tutkimuksensa olikin varsin neutraali ja suhteellisen 

vapaa ennakko-oletuksista. 

Mielenkiintoinen seikka laajemmalta historiografiselta kannalta von Törnen 

jälkimmäisessä kirjoituksessa oli hänen näkemyksensä rajan luonteesta pohjoi-

sessa. Vanhemmassa tutkimuksessa oli ollut vallalla tietynlainen oletus rajan line-

aarisuudesta ja sen luonteesta melko tarkkana territoriaalivaltioiden välisenä ra-

jana. Tällainen rajan olisi pitänyt olla ainakin periaatteessa sopimuksen perusteella 

pohjoisessa. Von Törne hahmotteli sen sijaan rajasta jonkinlaista epämääräistä ra-

javyöhykettä (frontier). Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun raja käsitettiin selke-

ästi jo lähtökohtaisesti tällaiseksi, joskin myös Ahnlund oli viitannut aikaisemmin 

tämänkaltaiseen vaihtoehtoon. Aikansa rajatutkimuksessa tämä tuskin kuitenkaan 

oli sinänsä uutta, olivathan käsitykset rajavyöhykkeistä olleet esillä 1800-luvun lo-

pulla esimerkiksi Frederick Jackson Turnerin (1861–1932) ja Friedrich Ratzelin 

käsityksissä.1366 Käsityksellä tulisi olemaan sittemmin laaja kantavuus 1900-luvun 

lopun historiantutkimuksessa. Von Törnen rajakäsitys toimii myös hyvänä muistu-

tuksena, ettei saa aksiomaattisesti olettaa historiallisten rajakäsitysten jyrkentyneen 

siksi, että Suomen ja Neuvostoliiton raja oli tuohon aikaan jyrkkä. Von Törnen ra-

jakuvaus kertoi pikemminkin päinvastaisesta suuntauksesta. 

Olennainen kysymys von Törnen ja muiden suomenruotsalaisten käsitysten 

suhteen on, miksi Pohjanlahtiteoria omaksuttiin niin selkeästi, vaikka esimerkiksi 

Schybergson oli vielä suhtautunut nihkeästi siihen. Suomenruotsalaisen tutkimuk-

sen raja suomenkieliseen tutkimukseen jyrkkeni maailmansotien välisenä aikana 

muun muassa institutionaalisen erottelun suhteen. Lisäksi kieliryhmien välillä oli 

kiistoja suomalaiskansallisesta historiantulkinnasta. Metodisellakaan tasolla tuskin 

on ollut mitään suuria muutoksia. Viimeksi mainitun suhteen on usein tähdennetty 

                                                        
1365 Von Törne 1933, 4–5, 13–16. 
1366 Rajavyöhykekäsityksistä vrt. esim. Krocová & Řezník 2010, 7. 
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sitä, että suomenruotsalaiset ovat korostaneet tarkkaa, lähdeläheistä ja positivistista 

analyysiä, jossa kavahdettiin suurempia synteesejä.1367 Tässä kuitenkin on jätetty 

huomiotta se, että myös suomenkielisessä historiankirjoituksessa positivismi oli ai-

nakin periaatteessa autonomian ajan lopulla keskeisenä ihanteena.1368 Kuitenkin 

esimerkiksi von Törne oli valmis muun muassa hyväksymään Hanhikivi-tradition 

toisin kuin aikoinaan Schybergson. Hän oli myös valmis tekemään synteesejä, jos-

kin hän oli tässä paljon varovaisempi kuin suomenkieliset kollegansa. Kenties juuri 

tässä varovaisuudessa ilmeni ruotsinkieliseen tutkimukseen yhdistetty positivismi. 

Käytännössä ainoa vaihtoehto kehityskulun selittämiseksi on se, etteivät ruot-

sinkieliset enää nähneet Pähkinäsaaren pohjoisen rajan hahmotuksessa kovinkaan 

suuria nationalistisia painotuksia ja hyväksyivät tämän pohjalta osaltaan suomen-

kielisten tutkijoiden näkemykset. Jäämeriteorian ”suurruotsalaiset” piirteet eivät 

enää olleet niin merkittävässä asemassa kuin 1800-luvun puolivälissä, eivätkä ne 

tuoneet mitään olennaista suomenruotsalaiseen historian hahmotukseen. Suomen-

ruotsalaiset vastustivat yleisesti näkemyksiä suomalaisten kansallisista pyrkimyk-

sistä erityisesti nuijasodassa.1369 Jo aiemmin Schybergson ja Fontell olivat suhtau-

tuneet epäilevästi Jäämeriteoriaan. Tässäkin on silti nähtävissä, että suomenruotsa-

laiset tutkijat hylkäsivät laajemmin Jäämeriteorian lähes samanaikaisesti kuin ruot-

salaiset tutkijat. On sinänsä kyseenalaista, toivatko esimerkiksi Jaakkolan tutki-

mukset mitään olennaista uutta nimenomaan Pohjanlahtiteorian todisteluun, 

vaikka esimerkiksi Hornborg piti niitä ratkaisevina. E.G. Palménin ja O.S. Rydber-

gin teoksissa oli jo 1880-luvulla esitetty keskeisiä argumentteja Pohjanlahtiteorian 

hyväksi ruotsin kielellä, mutta niissä ei varsinaisesti käsitelty heimorajoja. Kenties 

juuri muut autonomian ajan lopulla sekä Jaakkolan kirjoituksissa esiintyneet teoriat 

heimorajoista kallistivat vaakakupin lopullisesti suomenruotsalaisillakin Pohjan-

lahtiteorian kannalle. Lisäksi on huomattava, että Jaakkolan mukaan Ruotsilla oli 

alue Jäämerellä jo ennen Pähkinäsaaren rauhaa, vaikka suurin osa Pohjois-Suo-

mesta jäi Novgorodille. 

On myös huomattava, ettei Pohjanlahtiteoria ollut varsinkaan von Törnen hah-

motuksissa kovinkaan yhteensopiva suomalaisen historiankirjoituksen radikaalim-

pien painotusten kanssa. Hän painotti voimakkaasti ruotsalaisen hallinnon osuutta 

Novgorodille jääneen alueen valtaamisessa toisin kuin suomenkieliset historioitsi-

jat. Pohjanlahtiteoria ei ollutkaan tässä muodossa varsinaisesti ristiriidassa ruotsa-

laisten muinaista kunniaa painottavan historiakuvan kanssa. Toisaalta esimerkiksi 
                                                        
1367 Näistä eroista ks. erityisesti Engman 1990, 41–45, 49–59. 
1368 Ks. esim. Klinge 2012, 446–447. 
1369 Vastakohtaisuuksista ks. Engman 1990, 50–59. 
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von Törne vähätteli rajan kulkua Pohjanlahdelle ja toi mahdollisuutena esille, että 

raja oli päättynyt pohjoiseen Savoon. Näissäkin kehityskuluissa ilmeni laajemmin 

suomenruotsalaisen tutkimuksen tasapainottelu ”valtakunnallisen” ja ”suomalais-

kansallisen” historiankäsityksen välillä, mitä kuvailin jo aiemmin. 

Jäämeriteoria oli ollut erityisesti 1800-luvun jälkipuolella leimallisesti ruotsa-

lainen ilmiö. Uudet Jäämeriteorian kannattajat kuitenkin olivat molemmat 1930-

luvun lopulla ja 1940-luvun alussa suomenkielisiä suomalaisia. Keitä he olivat, ja 

mitä oli heidän käsitystensä taustalla? 

3.3.5 J.J. Mikkola ja Yrjö Ruutu jäämeriteoreetikkoina 

Jäämeriteoria sai yllättävää tukea toisen maailmansodan kynnyksellä ja sodan ai-

kana kahdelta varsinaisen suomalaisen historiatieteen ulkopuolella olleelta henki-

löltä. Ensimmäinen heistä oli Helsingissä slaavilaisen filologian ylimääräisenä pro-

fessorina 1900–1934 toiminut Jooseppi Julius (J.J.) Mikkola. Hänen tieteellinen 

uteliaisuutensa kohdistui samanaikaisesti useisiin eri aloihin, muun muassa histo-

riaan. Häntä on kuvailtu suomalaismieliseksi ja isänmaalliseksi henkilöksi. Mik-

kola piti Suur-Suomea unelmana, jonka toteuttaminen tulisi tosin olemaan vai-

keaa.1370 

Mikkolan mukaan Suomi oli ollut suuri ainakin Pähkinäsaaren rauhan aikoihin. 

Hän toi esille teoksissaan Hämärän ja sarastuksen ajoilta vuodelta 1939 sekä Län-

nen ja idän rajoilta vuodelta 1942 uuden version teoriasta, jonka mukaan Pähkinä-

saaren raja olisi sittenkin kulkenut Jäämereen pohjoisessa. Keskeinen argumen-

tointi muistutti Rydbergin aikoinaan esille tuomia näkemyksiä. Niinpä Mikkolakin 

korosti ”Kainuun meren” ja Alfred Suuren mainitseman ”Cwen-saen” samaista-

mista ja niiden viittaamista Jäämereen sekä Sigismund von Herbersteinin vastaavaa 

todistusta 1500-luvulta. Lisäksi hän toi esille, miten epäloogista oli, että Pohjan-

lahden alue näytti olevan ruotsalaisten hallussa välittömästi Pähkinäsaaren rauhan 

jälkeen, vaikka alue oli joutunut rauhansopimuksen perusteella Novgorodin hal-

tuun.1371 Erityisesti viimeksi mainitun suhteen on mielenkiintoista huomata, miten 

Jalmari Jaakkolan todistelu siitä, että Ruotsi ei hallinnut Pohjanlahden Novgoro-

dille kuulunutta Perämeren rannikkoa välittömästi rauhan jälkeen, ei lopulta va-

kuuttanut juuri ketään muita kuin häntä itseään. 

                                                        
1370 Tuulio 1965, 335; Kemiläinen 2016, elektr. 
1371 Mikkola 1939, 26–31; Mikkola 1942, 95–96, 98–99, 105–106. 
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Mikkola kuului siis Jäämeriteorian ajattelukollektiiviin ja -tyyliin. Mikkola toi 

kuitenkin Rydbergin argumentoinnin pohjan päälle uusia elementtejä ja kehitti ajat-

telutyyliä edelleen. Aiemmin parhaimpana todisteena rajan ulottumisesta Pohjan-

lahdelle oli pidetty latinankielisen sopimustekstin viittausta ”Helsingin me-

reen”, ”Helsingh haff”:iin. Kielitieteilijä Mikkola katsoi kumonneensa tämän uu-

della teorialla, jonka mukaan ”Helsingin meren” käsite tarkoitti muinaiskielessä 

vesistöjä erottavaa sanaa ”hals”. Helsingland on voinut viitata alueeseen, joka oli 

Pohjanlahden ja Jäämeren välillä. Helsingejä oli lisäksi ollut Helsinglandia pohjoi-

sempana.1372 

Tämän lisäksi hän toi esille uusina todisteina 1500-luvun Moskovan suuriruh-

tinaskunnan hallitsijoiden Lappiin liittyviä asiakirjoja, joiden mukaan ”Kainuu” 

olisikin ulottunut pohjoisemmaksi Jäämerelle asti eikä vain Pohjanlahdelle. Osit-

tain kyse oli siitä, että Mikkola tulkitsi myös vanhoja lähteitä niin, että Kainuu saa-

tiin ulottumaan Jäämerelle.1373 Uuden lähdeaineiston taustalla oli viime kädessä 

Petsamon luovutus Suomelle Tarton rauhassa. Vuonna 1931 apulaissisäministeri 

Niilo Solja (vuoteen 1907 Sandell, 1888–1967) oli virkamatkalla alueella. Tällöin 

antoi kruununvouti Planting hänelle asiakirjoja sisältäneen puisen lippaan, jonka 

kolttasaamelaiset olivat uskoneet hänen haltuunsa. Solja antoi Helsinkiin palattu-

aan Mikkolalle asiakirjat käännettäviksi. Näiden liitteiksi Mikkola lisäsi edellä 

mainitut Moskovan suuriruhtinaan asiakirjat.1374 

Näiden tietojen perusteella Mikkola tulkitsi sopimustekstin versioissa ilmais-

tun rajalinjan päättyneen Jäämerelle. Mikkola käytti todistelussaan laajalti myös 

muistitietoja ja käsityksiä 1500-luvun Ruotsin vallan ulottumisesta Jäämerelle. 

Niinpä hän yhdisti Heinäsaarilta löydetyt rajamerkit perimätietoon, jonka mukaan 

karjalainen sotapäällikkö Vallittu oli valloittanut alueita aina Jäämerelle asti 1300-

luvun alussa.1375 Myös esimerkiksi Täyssinän rauhaa ja Sigismund von Herberstei-

nin kertomusta Mikkola käytti muun 1500-luvun lähdeaineksen ohella todisteina 

Ruotsin ja Suomen vallan varhaisesta ulottumisesta Jäämerelle.1376 Näin hän proji-

soi myöhäisempien aikojen lähdetietoja 1300-luvun tilanteeseen. Tämä vain ilmeni 

erilaisella tavalla kuin Pohjanlahtiteoriassa. 

                                                        
1372 Mikkola 1939, 28–29; Mikkola 1942, 95. 
1373 Mikkola 1939, 24–28; Mikkola 1942, 95–96. Mikkola esimerkiksi tulkitsi 1400-luvun tietoa ”Kai-
nuun sotajoukosta” näin. 
1374 Vrt. Mikkola 1941, 10–13. 
1375 Mikkola 1942, 40–42, 73–75, 82, 96–97, 102. 
1376 Mikkola 1939, 24–26, 33–35; Mikkola 1942, 77–81. 
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Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa mainittujen rajapaikkojen tulkinta oli 

luonnollisesti Jäämeriteorian mukaista. Latinalaisen sopimustekstin ”Pathajoen” 

hän katsoi olleen virheellisesti kirjoitettu muoto ”Patsajoesta”. Venäläisen tekstin 

version hän yhdisti Lapin Paatsjokeen. Pattijoki oli puolestaan yhdistetty tähän vir-

heellisesti vasta 1400-luvulla. Myöhemmin Mikkola muutti hieman johtopäätös-

tään. Hän katsoi 1500-luvun rajankäynneissä mainitun ”Petajoen” viitanneen Pet-

samonjoen suomalaiseen käännökseen Petäjäjokeen, joka oli lyhennetty Petajoeksi. 

Venäläisen tekstin ”Patsojeki” viittasi Paatsjokeen, kun taas ruotsalaisen rauhanso-

pimuksen teksti viittasi Petsamonjokeen. Ero ei kuitenkaan ollut Mikkolan mukaan 

suuri, sillä molemmat joet yhtyivät samaan vuonoon. ”Kolemakoski” oli Kolmo-

senkoski Ivalojoessa, ”Karjalankoski” sen sijaan oli Luirojoessa, jonka saamenkie-

lisen nimen suomennos oli ”karjalaisten marvima koski”. ”Sithi” oli Siittikoski Hy-

rynsalmella ja ”Samusala” oli ehkä Kuhmoniemellä tai Sotkamossa.1377 Näin taas 

huomataan, että rauhansopimuksessa olevat nimet voitiin tulkita ennakko-oletusten 

mukaan lähes miten tahansa. 

Mikkolankin käsityksissä painottuivat näkemykset Pähkinäsaaren rauhan luon-

teesta viime kädessä karjalaisten etujen ja Jäämerelle ulottuvan vallan vahvistajana 

ja rajasta eräänlaisena länsisuomalaisten kainulaisten ja karjalaisten välisenä hei-

morajana, joskaan Mikkola ei käsitellyt niin tarkasti rajan luonnetta. Kainulaiset 

olivat Mikkolan mukaan olleet Jäämeren rannalla jo 800-luvulla.1378 Hyvä vertai-

lukohta tässä ovat Jalmari Jaakkolan käsitykset. Hänhän oli myös hahmotellut län-

sisuomalais-karjalaista etupiirijakoa, mutta vienyt sen Pohjanlahdelle. Mikkolakin 

katsoi, että Perämeren rannikolle oli tullut karjalaista asutusta, mutta hän ei yhdis-

tänyt tätä rajan kulkuun pohjoisessa.1379 Perämeren rannikon asutushistoriallista 

karjalaisuutta ei siis tarvittu välttämättä yhdistää rauhan tulkintaan. 

Itse asiassa Mikkola ei ottanut lainkaan kantaa aiemmin hahmoteltuun hämä-

läis-karjalaiseen heimorajaan tai muihin hänen rajakäsityksiään mahdollisesti 

uhanneisiin seikkoihin, kuten vuoden 1490 pahamaineiseen valituskirjeeseen. Sen 

sijaan hänen rajahahmotuksensa voi tulkita vastaukseksi esimerkiksi Jaakkolan 

Jäämeriteoriaa kohtaan esittämään kritiikkiin. Siinähän korostui esimerkiksi se, että 

pitkä rajataipale Savon ”Petajoelta” olisi järjetön.1380 Mikkolan ratkaisu tähän oli, 

että ”Samusalo” ja sen pohjoispuoliset rajapaikat eivät sijainneetkaan Savossa, 

                                                        
1377 Mikkola 1939, 21–22, 32; Mikkola 1942, 101–105. 
1378 Mikkola 1939, 18–19, 30; Mikkola 1942, 17–18, 30–31, 36. 
1379 Mikkola 1942, 106–107. 
1380 Jaakkola 1925, 223–224. 



322 

vaan sen pohjoispuolella. Hän kuitenkin jätti avoimeksi sen, mikä oli Pähkinäsaa-

ren rajalinjan suhde niin sanottuun väärennettyyn rauhansopimustekstiin tai miksi 

rajalinjassa oli massiivinen aukko Savon kohdalla. Mikkolan Jäämeriteorian ver-

sion keskeinen ero Pohjanlahtiteorian hahmotuksiin oli taas selkeä. Se perustui kä-

sitykseen staattisesta, ilmeisesti vuosisatoja voimassa olleesta rajasta. Pohjanlahti-

teoriassa korostettiin puolestaan suomalaisten ansioita rajan kulun muuttamisessa, 

mikä ei Mikkolan rajakäsitysten suhteen ollut mahdollista. Tämä korostaa jälleen 

osaltaan Pohjanlahtiteorian suurta menestystä historiantutkimuksessa. 

On selvää, että Mikkola tulkitsi lähdeaineistoaan Jäämeriteorian antamien taus-

taoletusten pohjalta. Näin lähdeaineiston tulkinnassa korostui taas havaintojen teo-

riapitoisuus. Tämä näkyi muun muassa ”Kainuun” käsitteen tulkinnassa. Mikkola 

tulkitsi ristiriitaista aineistoa esimerkiksi Jaakkolasta poiketen ja katsoi, että alue 

ulottui muinoin Jäämerelle. ”Helsingin meren” tulkinta oli myös Jäämeriteorian 

mukainen. Selkeimmin teoriapitoisuus korostui rauhansopimuksen rajapaikkojen 

tulkinnassa. Tässä vaiheessa, 1940-luvulle tultaessa, nimiä oli jo tulkittu useam-

masta eri teoreettisesta näkökulmasta, eivätkä tulkinnalliset erot suinkaan loppu-

neet tähän. 

Mikkolan voimakas sitoutuminen Jäämeriteoriaan johtui hänen ilmeisestä när-

kästyneisyydestään Pohjanlahtiteorian tiettyjen piirteiden johdosta. Pohjanlahtiteo-

rian ja Jäämeriteorian rajakäsitysten eroissa oli hänen mukaansa kysymys kolmas-

osasta ”rakasta isänmaatamme”, jonka suomalainen ja ruotsalainen historiantutki-

mus olivat luovuttaneet vuosisadoiksi Venäjälle.1381 

Jo aiemmin toin esille, miten kuvat rajojen hahmottamasta kansallisvaltion alu-

eesta ovat tulleet keskeisiksi osiksi kansakuntien identiteettiä, eikä pyhänä tilana 

nähdystä alueesta voinut luopua. Samankaltaiselta pohjalta selittyy myös Mikkolan 

käsitys. Hän koki ilmeisen ahdistavana ajatuksen siitä, että merkittävä osa suoma-

laisen kansakunnan alueesta oli kuulunut Venäjälle. Tämä oli kuitenkin melko ai-

nutkertaista suomalaisessa historiankirjoituksessa, jossa Pohjanlahtiteorian katsot-

tiin usein todistaneen karjalaisten, in extenso suomalaisten, muinaisesta pohjanval-

lasta ja suomalaisten uudisasukkaiden kyvystä rauhalliseen valtaukseen Pähkinä-

saaren rauhassa Novgorodille jätetyillä alueilla. Mikkolalle tämä ei riittänyt, vaan 

hän pyrki osoittamaan Suomen muinaisen alueellisen eheyden. Hänen ajatuksis-

saan Suomen valtion, kansan sekä tuonaikaisen alueen ja rajojen yhteys oli Pohjois-

Suomen osalta erottamaton, eikä hän voinut ajatella, että alue olisi muinoin kuulu-

                                                        
1381 Mikkola 1939, 35–36; Mikkola 1942, 86. 
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nut venäläisille. Tämän näkemyksen hän projisoi 1300-luvulle Jäämeriteorian puit-

teissa. Mikkolan Suur-Suomi-ajatukset eivät välttämättä liittyneet asiaan, sillä käy-

tännössä kaikki muut ”suursuomalaiset” kannattivat Pohjanlahtiteoriaa, kuten täs-

säkin tutkimuksessa olen tuonut esille esimerkiksi autonomian ajan osalta. Mikkola 

loi kuitenkin kuvaa muinaisen Suomen suuresta alueellisesta ulottuvuudesta. 

Mikkolan ja hänen ystävänsä Jalmari Jaakkolan välille syntyi pienimuotoinen 

debatti. Jaakkola totesi 1941 ja 1942 Historiallisessa Aikakauskirjassa, ettei suo-

malainen tutkimus voinut poliittisista syistä ja vastoin lähteitä viedä rajaa Jääme-

relle. Tämä oli mielenkiintoinen väite, kun ajatellaan Pohjanlahtiteorian avoimen 

nationalistisia piirteitä. Lisäksi Jaakkolan mukaan Mikkolan todisteet 1500-luvun 

Kainuun sijoittamisesta Jäämeren rannalle eivät olleet mitään runsaslukuisemman 

suomalaisen lähdeaineiston rinnalla. Vuoden 1326 norjalais-novgorodilaisessa rau-

hansopimuksessakaan ei ollut mitään merkkejä Ruotsin alueesta Jäämeren rannalla. 

Lisäksi Jaakkola korosti omaa näkemystään ruotsalaisen tekstin ”Petajoen” myö-

häissyntyisyydestä ja ”Patsjoen” ja ”Petajoen” samaistamisen mahdottomuudesta 

äännehistoriallisen kehityksen pohjalta.1382 

Mikkola vastasi Valvoja-Ajassa 1943. Hän vetosi edelleenkin 1550-luvun ra-

jankäyntiin, jossa hänen tulkintansa mukaan oli määrätty raja meneväksi ”Peta-

joesta” Jäämereen, ja 1500-luvun todisteisiin Kainuusta Jäämeren rannalla. Jaak-

kolan esittämän 1370-luvun satakuntalaisten todistuksen ”Patsjoesta” hän totesi 

viittaavan Paatsjokeen ja katsoi sen ortografisen horjuvuuden osalta olleen ”Peta-

joen” virheellinen kirjoitusmuoto. Satakuntalaisten todistuksessa oli lueteltu sitten-

kin kaukaisella Jäämeren rannalla sijainnut Paatsjoki.1383 

Jaakkola puolestaan korosti omaa tulkintaansa ”Petajoki”-nimimuodon myö-

häissyntyisyydestä 1500-luvulla, viittasi omiin karjalaisrantaan liittyvien tulkinto-

jensa perusteluihin ja piti epäuskottavana, että satakuntalaiset olisivat luetelleet 

yhtäkkiä Jäämeren rannalla olleen Paatsjoen Pohjanlahden jokien jälkeen.1384 Mik-

kola korosti vastineessaan, että ”Patsjoki” ja ”Petajoki” olivat kaksi eri nimeä ja 

viittasivat kahteen eri jokeen.1385 Tämä jäi keskustelun viimeiseksi vaiheeksi. Ylei-

sesti voi todeta, että keskustelussa korostui jälleen kerran, miten monista näkökul-

mista käytännössä täysin samoja lähteitä ja nimiä voitiin tulkita. Esimerkiksi ”Pats-

joki”, ”Pathajoki” ja ”Petajoki” voitiin tulkita monenlaisten äännehistoriallisten to-

                                                        
1382 Jaakkola 1941b, 242–243; Jaakkola 1942, 251–254. 
1383 Mikkola 1943a, 167–170. 
1384 Jaakkola 1943, 256–258. 
1385 Mikkola 1943b, 259. 
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distelujen avulla omiin käsityksiin sopivaksi. Mitään varsinaista uhkaa ei suoma-

laisen historiatieteen ulkopuolella olleen Mikkolan käsitys voinut kuitenkaan muo-

dostaa Pohjanlahtiteoriaan liittyvälle valtavirralle. 

Vuonna 1943 ilmestyi toinenkin kirjoitus, jossa kannatettiin Jäämeriteoriaa. 

Asialla oli toinen historiatieteen ulkopuolella vaikuttanut professori, valtiotieteilijä 

Yrjö Ruutu, josta onkin jo ollut puhetta. Kansallisen eheyttämisen tematiikkaa pai-

nottanut Ruutu perusti 1932 kansallisuusaatteen ja sosialismin yhdistämiseen täh-

dänneen Suomen Kansallissosialistisen Liiton, jolla tosin ei ollut mitään tekemistä 

saksalaisen kansallissosialismin kanssa, vaikka Ruutu vielä 1930-luvun alussa suh-

tautui siihen positiivisesti. Hitlerin tuhottua kansallissosialistisen puolueen vasem-

mistolaisen ”strasserilaisen” siiven Saksassa Ruutu karkotti liitostaan saksalaista 

kansallissosialismia kannattaneet henkilöt. Liiton toiminta hiipui, ja lopulta Ruu-

dun hengenheimolaiset liittyivät SDP:hen. Jatkosodassa Ruutu toimi Sotahistorian 

toimistossa, tajusi pian Saksan häviävän sodan ja liittyi rauhanoppositioon.1386 

Keskeisessä osassa Ruudun toiminnassa olivat kansainvälisen politiikan seu-

raaminen ja siihen liittyvien teorioiden muodostaminen.1387 Tämä ilmeni myös hä-

nen käsitellessä Pähkinäsaaren rauhaa Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirjassa. 

Ruutu näet tarkasteli rauhansopimusta lähes täysin modernin kansainvälisen poli-

tiikan näkökulmasta. Varsin merkillistä oli nyt se, että Ruutu hyväksyi jo vuosi-

kymmeniä sitten hylätyn käsityksen, jonka mukaan väärennetty sopimusteksti oli-

kin Pähkinäsaaren rauhan parannus, joka oli tehty vuonna 1339.1388 

Käsitystä hämäläis-karjalaisen heimorajan ulottumisesta Pohjanlahdelle hän 

kritisoi ankarasti. Ruudun mukaan olisi tuskin loogista olettaa, etteivät venäläiset 

olisi vaatineet Pohjanlahden rannikon tienoita takaisin kuin vasta 1400-luvun lo-

pulla, vaikka he eri historian vaiheissa olivatkin olleet ”sangen uneliaita ja velt-

toja”. On myös epäuskottavaa, etteivät he olisi pyrkineet käyttämään valtiovaltaa 

Novgorodille kuuluvilla alueilla. Sen sijaan valtiovalta kuului alueella Ruotsille. 

Niinpä Ruutu hylkäsi Jaakkolan todistelun karjalaisrannasta ja tulkitsi esimerkiksi 

satakuntalaisten todistusta 1370-luvulta niin, että Pohjanlahden alue oli kuulunut 

Ruotsille jo sata vuotta. Lisäksi Oulun tienoilla oli kaksi roomalaiskatolilaista seu-

rakuntaa.1389 Asiaan kuului luonnollisesti se, että Jaakkola ja muut tutkijat käyttivät 

samaa lähdemateriaalia täysin päinvastaisiin johtopäätöksiin. 

                                                        
1386 Ks. esim. Soikkanen 2002, elektr. 
1387 Soikkanen 2002, elektr. 
1388 Ruutu 1942–1943, 60–65. 
1389 Ruutu 1942–1943, 65–69. 
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Ruutu erotteli toisistaan sotilaallis-hallinnolliset valtakuntien rajat ja eränkäyn-

teihin perustuvat intressirajat. Jälkimmäiset olivat luonteeltaan paljon vaihtelevam-

pia. Pähkinäsaaressa raja oli määrätty kulkemaan kohti Jäämerta, mutta vasta Täys-

sinän rauhassa Lapin yhteisverotettavista alueista luovuttiin.1390 Ruutu kiisti mah-

dollisuuden, jonka mukaan raja olisi kulkenut Pohjanlahdelle. Sehän olisi jättänyt 

Ruotsin alueen määrittelemättä, sillä sille ei määritelty jatkoa. Pohjanlahden ranni-

kot olivat kuitenkin asuttuja, eikä ollut ajateltavissa, että olisi jätetty määrittele-

mättä, mihin Pohjanlahden pohjukan tienoot kuuluivat. Jaakkolan teorian karjalais-

rannasta hän hylkäsi ex silentio -argumentin nojalla epäuskottavana, sillä siitä olisi 

pitänyt olla merkkejä sopimuksessa. Lisäksi tällainen järjestely olisi jakanut Kemin 

seurakunnan kahtia.1391 Tässä on jälleen esimerkki siitä, että Jaakkolan teorioihin 

uskoivat lopulta vain harvat. 

Sen sijaan Ruutu katsoi Mikkolan tapaan, että raja kulki Jäämerelle, Paatsjo-

elle, joka soveltui rajaksi, koska siellä ei ollut tiheää asutusta. Venäläiset eivät olleet 

Ruudun mukaan koskaan esittäneet vaatimuksia rajan pohjoisosaan 1400- ja 1500-

luvuilla, eikä vuoden 1490 valituskirjeessäkään ollut tuotu esille Pähkinäsaaren 

rauhansopimusta. Sama korostui myös Täyssinän rauhan tulkinnassa. Mikäli raja 

olisi joskus suuntautunut Pohjanlahdelle, olisi Ruotsi Ruudun mukaan vaatinut 

Täyssinän rauhansopimukseen julkilausumaa, jonka mukaan Venäjä luovuttaisi 

alueet Ruotsille. Kyseessä olikin ikivanhan rajan vahvistaminen, ja venäläisten 

väitteet, joiden mukaan raja olisi kulkenut Pohjanlahdelle, olivat epämääräisiä. 

Näin ollen Pähkinäsaaren rajakin oli kulkenut Jäämerelle. Kyseisen sopimuk-

sen ”Nor i haffuit” -kohta samaistui Täyssinän sopimuksen kohtaan, jossa määri-

teltiin rajan päätepiste. Lisäksi Kainuun meren ja Jäämeren samaistamiseen viitta-

sivat monet todisteet.1392 

Ruutu tarkasteli 1300-luvun rajasuhteita voimakkaasti modernin kansainväli-

sen politiikan näkökulmasta konkreettisemmalla tavalla kuin aiemmat suomalaiset 

tutkijat. Tämä ilmeni jo hänen rajakäsitteestään. Aiemmatkin tutkijat olivat pitäneet 

Pähkinäsaaren rauhan rajaa pohjoisessa melko tarkasti määriteltynä territoriaalival-

tioiden rajana eivätkä epäselvänä rajavyöhykkeenä. Ruutu vei tämän suuntauksen 

äärimmäisyyteensä asti. Hän ei pitänyt uskottavana, että Perämeren pohjukka olisi 

kuulunut rauhansopimuksen mukaan Novgorodille, vaikka Ruotsi käytti valtioval-

taa alueella Pähkinäsaaren rauhan jälkeen. Hänen rajakäsityksensä perustui siis yk-

siselitteisesti näkemykseen Pähkinäsaaren rajasta territoriaalivaltioiden välisenä 
                                                        
1390 Ruutu 1942–1943, 70–71. 
1391 Ruutu 1942–1943, 72–75. 
1392 Ruutu 1942–1943, 76–82. 



326 

rajana, joka ei sallinut mitään epäselvyyttä vallankäyttäjästä valtakuntien rajojen 

sisäpuolella tai minkäänlaista rajan avoimeksi jättämistä. Ruudunkin näkemys oli, 

että Pähkinäsaaren rauha oli ollut jonkinlaisen vanhan status quon vahvistaja, jos-

kaan hän ei varsinaisesti pohtinut rajan luonnetta heimorajana. Mikkolan tapaan 

Ruutu piti rajaa staattisena ja vuosisatoja voimassa olleena rajana. Tämä näkemys 

ei sallinut kuvaa suomalaisten uudisasukkaiden suorittamista käytännön rajansiir-

roista. 

Pohjanlahden rannikon aseman perusteella Ruutu päätteli, ettei raja voinut kul-

kea muualle kuin Jäämerelle, ja tulkitsi Pähkinäsaaren rauhansopimusta tällaisen 

ennakkoasenteen mukaisesti. Hänen käsityksensä perustui eräänlaiseen oletukseen, 

jonka mukaan 1300-luvun valtiot käyttäytyivät samalla tavalla kuin modernit val-

tiot. Havaintojen teoriapitoisuus oli luonnollisesti näissäkin kehityskuluissa ky-

seessä. Niinpä Ruudun mukaan ei ollut mahdollista, että ruotsalaiset (tai suomalai-

set) olisivat rikkoneet rauhan heti sopimuksen jälkeen tai että venäläiset olisivat 

jättäneet vetoamatta kansainväliseen sopimukseen, jossa heille oli vahvistettu koko 

Pohjois-Suomi. Modernin kansainvälisoikeudellisen terminologian sekoittamista 

aihepiiriin osoitti myös Ruudun toteamus, jonka mukaan Ruotsi olisi vaatinut Ve-

näjältä Täyssinän rauhassa julkilausumaa, jossa olisi luovuttu Pohjois-Suomesta. 

Huomionarvoista on taas, että saman lähdeaineiston poikkeavaa tulkintaa voitiin 

perustella eri näkökulmista. Muiden tutkijoiden konstruktioista voitiin päästä eroon 

esimerkiksi ex silentio -argumenttien avulla. Ruutu hyödynsi myös samanlaista ar-

gumentaatiota kuin Rydberg ja muut Jäämeriteorian kannattajat. 

Tässä yhteydessä on vielä pohdittava, oliko Ruudun käyttämä modernin valtio-

opillisen viitekehyksen sekoittaminen Pähkinäsaaren rauhaan vain heijastumaa jos-

takin laajemmasta pyrkimyksestä. Ruutu kannatti tunnetusti Ratzelin ja Kjellénin 

näkemyksiä, joissa tärkeänä elementtinä oli kansan ja sen alueen pitkälle menevä 

samaistaminen.1393 Hän hahmotteli yleisesti eräänlaista YYA-sopimuksen esivai-

hetta, jossa keskeisessä osassa oli puolustusliitto Neuvostoliiton kanssa vastineeksi 

siitä, ettei Suomen tarvitsisi luovuttaa omia alueitaan.1394 Jonkinlainen käsitys val-

tion, kansan ja sen alueen tiiviistä yhteydestä oli siis Ruudun ajatuksissa. Olisiko 

hän mahdollisesti tuntenut samanlaista ahdistusta kuin Mikkola siitä, että suoma-

lainen historiantutkimus oli ”luovuttanut” Suomen kansan ja valtion aluetta venä-

läisille Pähkinäsaari-tulkintojen myötä, ja omaksunut Jäämeriteorian jo tästä näkö-

kulmasta tulkintojensa pohjaksi? Mikäli näin on, ei siitä ollut itse tutkimuksessa 

                                                        
1393 Ratzelin ja Kjellénin näkemyksistä Ks. esim. Lähteenmäki 2014, 102. 
1394 Soikkanen 1991, 355, 369. 
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jälkeä toisin kuin Mikkolalla, joka valitti avoimesti historiantutkimuksen luovutta-

neen Pohjois-Suomen Venäjälle. Hyvin mahdollisena sitä voi kuitenkin pitää Ruu-

dun yleistä aatehistoriallista taustaa vasten. 

Mikkolan ja Ruudun jatkosodan aikana esille tuomat näkemykset tuskin liittyi-

vät ajankohtaiseen Suur-Suomi-innostukseen. Mikkola kannatti Jäämeriteoriaa jo 

ennen toista maailmansotaa, ja Ruutukin totesi, että hän oli epäillyt Pohjanlahtiteo-

rian oikeellisuutta jo luennoidessaan Suomen valtiollisista rajoista Sotakorkeakou-

lussa 1920-luvulla.1395 Sitä paitsi Ruutu oli jatkosodan aikana jo käytännössä luo-

punut Suur-Suomi-aatteesta, jota hän oli vielä aktivistina Suomen itsenäistymisen 

yhteydessä kannattanut. Hän piti kansan intoa Itä-Karjalan valtaamiseen jatkoso-

dan aikana lähinnä rauhan esteenä.1396 Pikemminkin voi ajatella, että Mikkolan 

vasta ilmestynyt teos antoi Ruudulle lopullisen virikkeen aiheen perinpohjaiseen 

tarkasteluun. 

Seuraavaksi tarkastelen Pohjanlahtiteorian ilmenemistä laajemmassa histo-

riakulttuurissa. 

3.3.6 Pohjanlahtiteorian mukaiset heimorajat ja suomalaiset 

uudisasuttajat laajemmassa suomalaisessa 

historiakulttuurissa 

Pohjanlahtiteoriaan liittyvät ja sen edellyttämät näkemykset Pohjois-Suomen his-

toriasta ilmenivät monenlaisilla eri tavoilla historiakulttuurissa. Yllättävää tämä ei 

sinänsä ollut, sillä jo autonomian ajan laajemmassa historiakulttuurissa oli Pohjois-

Suomen historia käsitetty monin eri tavoin. Kuitenkin saa vaikutelman, että variaa-

tio oli nyt suurempaa. 

Jalmari Jaakkolan tutkimustulokset valtarajoista pääsivät tuoreeltaan hyvin 

esille hänen ystävänsä Einar W. Juveliuksen Suomen kansan aikakirjoissa ja muissa 

tämän teoksissa. Näissä referoitiin satakuntalais-karjalaisen intressirajan ulottu-

mista jo ennen Pähkinäsaaren rauhaa Pohjanlahdelle ja rajan kulkua Pattijoelle sekä 

karjalaisrantaa. Juvelius ei käsitellyt oikeastaan millään tavalla, miten karjalais-

ranta oli lopulta päätynyt Ruotsille. Pirkkalaisliikkeenkin hän käsitti ulottuneen 

vain Länsipohjaan Jaakkolan teorioiden mukaisesti.1397 Jaakkolan näkemyksiä ei 

ollut vielä tässä vaiheessa viety loppuun Pohjanlahden valloittamisen osalta, joten 

                                                        
1395 Ruutu 1942–1943, 59. 
1396 Soikkanen 1991, 343, 345–347. 
1397 Juvelius 1928, 263, 268–272, 526–527. 
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asia jäi kenties siitä syystä käsittelemättä Juveliuksen Suomen kansan aikakirjojen 

kaltaisessa kompilaatiossa. 

Eino Jutikkalan kirjoituksessa Suomen kulttuurihistoriassa 1933 toistui Jaak-

kolan näkemys karjalaisista ja pirkkalaisista intressialueista Pohjanlahdella. Kui-

tenkin Peräpohjolassa levisi Suomen puolelta asutus Pähkinäsaaren ”karjalaisra-

jan” yli, ja myös Pohjanlahden rannikon väestö koostui länsisuomalaisista ja kar-

jalaisista. Jutikkalan kirjoituksessa mielenkiintoisinta antia kuitenkin oli kartta, 

jossa asutuksen esitettiin levinneen Oulun seudulle Karjalasta.1398 Näin luotiin 

Jaakkolan teorioiden pohjalta osaltaan näkemystä pohjoissuomalaisten karjalaisista 

juurista. 

Aarno Karimon Kumpujen yöstä -teoksessa puolestaan ei käsitelty Pähkinäsaa-

ren rauhaa juuri ollenkaan suhteessa Pohjois-Suomen asutukseen, joskin teoksessa 

oli käsitys Pohjanlahdelle kulkevasta rajasta ja sen aiheuttamista riitaisuuksista. 

Sen sijaan Karimo katsoi ylimalkaisesti Pohjanmaan asutuksen syntyneen monista 

eri aineksista, muun muassa karjalaisista ja hämäläisistä.1399 Vastaavasti Wolf Hals-

tin Isänmaan historiassa ei juuri otettu kantaa Pohjois-Suomen historian kuvailuun, 

vaikka siinäkin oli käsitys Pohjanlahdelle kulkeneesta rajasta.1400 

Eero Kuussaaren Suomen suvun tiet -teoksessa oli sen sijaan erikoinen tulkinta 

Jaakkolan käsityksistä. Siinä kerrottiin aikaisin pohjoiseen levinneestä kainulais-

heimosta, joka joutui myöhemmin väistymään karjalaisten tieltä. Pirkkalaiset puo-

lestaan olivat pysyneet lähinnä Kemijoen länsipuolella. Karjalaisten ja satakunta-

laisten taistelu oli ratkaistu 1270-luvulle mennessä uusin sopimuksin, ja karjalai-

sille olivat jääneet Pattijoen ja Kemijoen väliset alueet. Järjestely oli vahvistettu 

Pähkinäsaaren rauhassa. Alue siirtyi Kuussaaren mukaan Ruotsin valtaan kirkolli-

sen käännytystoiminnan, ei niinkään suomalaisen uudisasutuksen kautta.1401 Tässä 

siis tuli esille ennen muuta Pähkinäsaaren rauhan rooli satakuntalais-karjalaisten 

heimorajojen vahvistajana ja sitä kautta muinaissuomalaisten ”valtiollisuuteen” 

liittyvä historiakuva, eivät suomalaisten uudisasuttajien urotyöt. 

Suomalaisten uudisasukkaiden suorittama Novgorodille jääneiden alueiden 

valtaus oli hyvin esillä muutamassa yleisesityksessä. Suomen historia radiossa -

esitelmäsarjassa Väinö Voionmaa ylisti Pohjanlahden rannikolla rajan ylittäneiden 

rohkeiden uudisasuttajien rauhallista asutustyötä, joka oli ”sitäkin merkillisempi, 

                                                        
1398 Jutikkala 1933, 67–68, 75, 91, 95–96. 
1399 Karimo 1931, 98–100, 113, 145, 169–170. 
1400 Halsti 1938, 25. 
1401 Kuussaari 1935, 90, 93–94, 109–113, 131–133, 148, 151–155. 
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kuin venäläishyökkäyksiä maahamme jatkui pitkin keskaikaa”.1402 Saksalaisille jat-

kosodan aikana suunnatussa propagandateoksessa Finnlands Lebensraum tuli 

esille vastaavanlaisia äänenpainoja. Siinä korostettiin, kuinka Kemijoen ja Patti-

joen välinen alue oli jäänyt Novgorodille, mutta suomalainen uudisasutus oli alu-

eella ylittänyt rajan. Tätä kehitystä pidettiin teoksessa vakuuttavana todisteena suo-

malaisten kyvystä valloittaa itselleen tarpeellinen elintila, Lebensraum [!], rauhal-

lisen työn kautta.1403 Maininnat elintilan valloittamisesta voi yhdistää Yrjö von 

Grönhagenin suorittamaan teoksen kieliasun muuttamiseen natsihenkisemmäksi, 

mutta näkemys suomalaisten uudisasuttajien valloitustyöstä oli luonnollisesti pal-

jon vanhempi ilmiö. Tässäkin on taas hyvin havaittavissa, miten Pohjanlahtiteoria 

loi suomalaisten saavutuksia korostavaa historiakuvaa, jota voitiin käyttää esimer-

kiksi sotapropagandassa. Tämä ei jäänyt Eino Jutikkalalta huomaamatta. 

Tässä vaiheessa voi jo todeta, ettei Jaakkolan ajatuksia Pähkinäsaaren rajan 

noudattamisesta pohjoisessa ilmeisesti otettu aluksi kovin vakavasti. Sen sijaan 

voitiin korostaa edelleenkin, että raja kumottiin melko pian. Näkemykset Pattijoelle 

ulottuvasta rajasta jäivät vain tyhjäksi kuoreksi, joka ei tavoittanut paljoakaan Jaak-

kolan karjalaisrantaan liittyvästä temaattisesta monimutkaisuudesta. 

Tämä seikka tuli osaltaan esille suomalaisissa historian oppikirjoissa. Eräät 

1920-luvun loppupuolella ilmestyneet oppikirjat noudattivat vanhaa yrjökoskis-

laista näkemystä, jossa korostettiin hämäläisten pirkkalaisten tai suomalaisten uu-

disasukkaiden roolia Pohjois-Suomen asutuksessa ja Pähkinäsaaren rajan murtajina 

pohjoisessa, joskin esimerkiksi Forsmanin ja Vaaran oppikirjassa tuli myös esille 

näkemys kainulaisista karjalaisina. 1404 

Merkittävämmässä roolissa alkoivat olla jo toisen maailmansodan aikoihin tul-

taessa sellaiset oppikirjat, joissa Pohjois-Suomen vaiheet sivuutettiin lähes täysin. 

Esimerkiksi Mantereen ja Sarvan oppikirjoissa ei tuotu esille juuri mitenkään Poh-

janlahden alueen joutumista Ruotsin valtaan, vaikka niissä mainittiinkin Pohjan-

lahdelle ulottunut raja ja pirkkalaiset. Sama linja jatkui edelleen.1405 Maltillisia li-

beraaleja Manteretta ja Sarvaa tuskin kiinnosti suomalaisten saavutusten korosta-

                                                        
1402 Voionmaa 1929b, 46. 
1403 Jutikkala & Auer 1941, 59. 
1404 Esimerkkejä suomalaisten uudisasukkaiden korostamisesta: Hainari & Laitakari 1926, 61–64; Fors-
man & Vaara 1928, 41–42, 72, 99; Hästesko 1931, 144; Kuusi 1932, 56, 75. 
1405 Ks. esim. Mantere & Sarva 1918, 39–40, 71; Mantere & Sarva 1925, 87–88, 128; Mantere & Sarva 
1934, 206. 
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minen. Silti vastaavanlaista hämäryyttä esiintyi monissa muissakin oppikir-

joissa.1406 Jaakkolan Pohjanlahtiteoriaan ja heimorajoihin liittyvät näkemykset sai-

vat kuitenkin osittain jalansijaa toisen maailmansodan loppuun mennessä muuten-

kin kuin Pattijoen rajan korostamisen osalta. Esimerkiksi Richard Malmbergin 

(1877–1944) ruotsinkielisessä oppikirjassa korostettiin, että karjalaiset pitivät Pat-

tijoen ja Kemijoen välistä aluetta erämaanaan.1407 Keskeisenä elementtinä näissä 

oli luonnollisesti Pähkinäsaaren rajan näkeminen länsi- ja itäsuomalaisten välisenä 

mahdollisimman pysyvänä rajana pohjoisessa. 

Vastaavanlaista häilyvyyttä esiintyi myös tietosanakirjoissa. Isossa tietosa-

nakirjassa korostettiin Pähkinäsaaren rauhan kuvailun yhteydessä, että suomalai-

nen uudisasutus otti haltuunsa Pattijoen pohjoispuolisen alueen. Eino Jutikkala kat-

soi pirkkalaisia käsitelleessä kirjoituksessaan heidän vaikuttaneen Länsipohjassa, 

kun taas karjalaisten hallussa oli alueen eteläpuolinen rannikko. Pohjanmaan his-

toriaa kuvaavassa artikkelissaan alatorniolaislähtöinen kansanvalistusmies ja mi-

nisterinäkin toiminut Niilo Liakka (1864–1945)1408 totesi, että Perämeren rannikon 

asutus säilyi Pähkinäsaaren rauhan jälkeen Ruotsiin kuuluvana ja että Ruotsin val-

taa ja suomalaisasutusta alueella vakiinnutti pirkkalaisliike.1409 Oma maa -tietosa-

nakirjajulkaisussa puolestaan Pohjanmaan historiaa tarkasteli taloushistorioitsijana 

ja IKL:n johtajanakin 1930-luvulla tunnettu Vilho Annala (1888–1960)1410. Hän 

katsoi Pohjois-Pohjanmaan väestön polveutuvan karjalaisista ja pirkkalaisista ja to-

tesi Pähkinäsaaren rauhan osalta ainoastaan, että se oli aiheuttanut taisteluja alueen 

omistamisesta.1411 

Tässä yhteydessä voi mainita vielä Suomen kartaston vuoden 1925 painoksen, 

jossa rajoja käsitellyt Gunnar Sarva mainitsi toisen ristiretken aikaisen rajan ulot-

tuneen Pyhäjokeen, jonka itäpuolella oli karjalaisten alue. Pyhäjoelle oli myös ulot-

tunut Pähkinäsaaren raja, jonka pohjoispuolelle Ruotsin valta vähitellen levisi.1412 

Huomiota herättävää oli taas, ettei Sarva maininnut mitään suomalaisten uudis-

asukkaiden roolista rajojen siirtäjinä ja puhe heimorajoistakin oli varsin heikosti 

esillä. 
                                                        
1406 Juva, Merikoski & Salmela 1939, 84; Juva, Merikoski & Salmela 1943, 41; vrt. myös. esim. Kahma 
1927, 24. 
1407 Malmberg 1929, 82; Ora & Ottelin 1934, 101–104; Ora & Jutikkala 1936, 11–14; Harkola & Juva 
1943, 14–15, 27. 
1408 Hänestä ks. Mäkinen 2016, elektr. 
1409 ”Pähkinäsaaren rauha”. Otavan Iso tietosanakirja 10, 1936, 806–807; Jutikkala 1936, 95–96; Liakka 
1936, 189. 
1410 Sulamaa 1998, elektr. 
1411 Annala 1920, 802–803. 
1412 Sarva 1929, 277. 
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Suurehkoista historiakulttuurin osista voi mainita vielä historiallisen fiktion. 

Maailmansotien välisen ajan ja toisen maailmansodan ajan merkittävimpiä Pohjois-

Suomen varhaishistorian ja keskiajan kuvailuun liittyviä teoksia olivat Lauri Haar-

lan pirkkalaisromaanit. Haarla oli 1930-luvulle tultaessa Suomen johtava näytel-

mäkirjailija. Jaakkolan pirkkalaistutkimuksista innostuen hän kirjoitti 1934–35 il-

mestyneen kaksiosaisen historiallisen romaanin Nuori pirkkalaispäällikkö vastauk-

sena ”ajan militaristisille vaatimuksille”. Se olikin ”täynnä veren mystiikkaa, asei-

den kalsketta ja monumentaalista sankaripaatosta”. Sitä pidettiin äärioikeistossa 

suursuomalaisuuden sankarieepoksena. Myöhemmin Haarla kirjoitti kolmiosaisen 

pirkkalaiseepoksen, Kurkien tarun, jossa sankaripaatos oli vielä voimakkaampaa. 

Sitä verrattiinkin natsi-Saksan sankarieepoksiin.1413 

Haarlan teoksissa esitettiin Pohjois-Suomen väestö, myös Jaakkolan olettaman 

karjalaisrannan väestö, länsisuomalaisten pirkkalaisten jälkeläisinä. 1400-luvulle 

sijoittuvassa Kurkien tarussa kuvailtiin muun muassa oululaisia pirkkalaisten jäl-

keläisiksi. Teoksen viimeisessä osassa kerrottiin, kuinka Moskovan suuriruhtinas 

haluaa pirkkalaisten alueen Rovaniemeltä Pyhäjoen Hanhikiveen saakka. Kirjan 

lopulla venäläiset ja karjalaiset hyökkäävät Oulunsuuhun.1414 Varhaisempaan vai-

heeseen sijoittuneessa Nuoressa pirkkalaispäällikössä puolestaan kuvailtiin, 

kuinka pirkkalaisten ja karjalaisten rajana oli riitoja aiheuttanut Pyhäjoki.1415 

Näissä siis ilmeni näkemys muinaisesta satakuntalais-karjalaisesta heimorajasta, 

jonka pirkkalaiset olivat ylittäneet 1400-lukuun mennessä. Pähkinäsaaren rauhaa 

ei Haarla varsinaisesti kuvaillut, mutta sen tematiikkaa sivuttiin tässäkin. Viittauk-

set Pyhäjokeen olivat peräisin pikemminkin autonomian ajan historiankirjoituk-

sesta eivätkä Jaakkolan tutkimuksista. 

Haarlan historiallinen näytelmä Velisurmaajat 1920-luvulta sijoittui myös 

1400-luvun pirkkalaisympäristöön, Peräpohjolaan. Siinä huomionarvoinen oli 

pirkkalaispäällikön pojan Niklaksen vuodatus, jonka mukaan Pirkkalan mie-

het ”tallasivat tien ja tolan Lapinkorpeen saakka”, mutta he elävät ”vihollis-

maassa”. Lännessä norjalaiset himoitsivat Lapinmaata ja itäpuolella karjalaiset 

sekä novgorodilaiset vaativat verotusoikeutta Pyhäjokeen saakka.1416 Tässä siis 

vihjailtiin, että pirkkalaiset olivat vallanneet karjalais-novgorodilaisille kuulunutta 

maata, mutta Pähkinäsaaren rauhaa ei mainittu. Kyseessä lienee ainoa kerta, kun 

                                                        
1413 Kalemaa 2012, 160, 162–166, 179–181. 
1414 Haarla 1939, 100–101; Haarla 1940, 130, 393, 434–437. 
1415 Haarla 1934, 251. 
1416 Haarla 1927, 89–90. 
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suomalaisessa näyttämötaiteessa on sivuttu Pähkinäsaaren rauhan ja Pohjanlahti-

teorian tematiikkaa. 

Pohjois-Suomen länsiosien paikkakuntien paikallishistorioita ilmestyi vain vä-

hän maailmansotien välisenä aikana, eikä ilmestyneissä teoksissa juuri käsitelty 

Pähkinäsaaren rauhaa. Voitiin vain puhua asutuksen länsisuomalaisesta tai länsi-

suomalais-karjalaisesta luonteesta.1417 Veikko Tenan Rantsilan seurakuntaa käsitel-

leessä teoksessa mainittiin seudun olleen Pähkinäsaaren rauhan merkityksettö-

mäksi jääneen rajan Venäjän puolella ja kokeneen rajaseudun kiroja.1418 

Edellä kuvailluissa historiakulttuurin tuotteissa ilmeni erityisesti yksi huomi-

onarvoinen seikka. Pähkinäsaaren rauhan Pohjanlahtiteoriaan keskeisesti liittyvä 

näkemys suomalaisten asuttajien roolista Pohjois-Suomen saattamisessa Ruotsin 

haltuun oli esillä vain osassa käsitellyistä teoksista. On kuitenkin todisteita, joiden 

mukaan nationalistinen käsitystapa suomalaisten uudisasukkaiden ansioista oli 

esillä laajalti. 

Paikallishistorioita julkaissut historiantutkija, koulumies ja Tampereen kaup-

paoppilaitoksen rehtori Kyösti Valfrid Kaukovalta (vuoteen 1905 Gustaf Walfrid 

Alitalo, 1885–1943)1419 kirjoitti 1934 Pirkkalan historiassa ilmestyneen alueen 

keskiaikaa käsittelevän kirjoituksen, joka ajan hengen mukaisesti sisälsi äärimmil-

leen vietyä militarismia ja pirkkalaisten kunnian korostamista. Hän totesi Pattijo-

elta Kemijoelle ulottuneen, Pähkinäsaaren rauhassa venäläisille jääneen karjalais-

rannikon saaneen suomalaiset asukkaat, kun pirkkalaiset karkottivat venäläiset Ve-

näjälle. ”Kunniakkaat pirkkalaissankarit ovat töin ja taistoin keskiajan hämärässä 

vallanneet Suomen kansalle koko Pohjois-Suomen”, totesi Kaukovalta.1420 

Pirkkalaisten ansioista Pähkinäsaaren rauhassa venäläisille jääneen Pohjois-

Suomen valloittamisessa tehtiin Tampereen seudulla jopa runoutta. Niinpä runoutta 

harrastanut Tampereen suomalaisen yhteiskoulun rehtori Kaarlo Tiililä (1864–

1936)1421 kirjoitti suojeluskuntalaislehti Pohjois-Hämeen Vartioon 1927 ru-

non ”Hei, Häme nuori!”, jossa korostettiin pirkkalaisten muinaista sotakunniaa ja 

uhrivalmiutta: 

Pirkkalan poikien maine ja mahti 

Pohjolan rantoja muinoin vahti 

                                                        
1417 Räsänen 1999 (1921), 17–18; Perälä 1921, 10–11. 
1418 Tena 1935, 8–9. 
1419 Kuka kukin oli, 240. 
1420 Kaukovalta 1934, 174–175. 
1421 Hänestä ks. Kuka kukin oli, 524. 
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Pähkinäsaaren linjoista viis, 

Suksi kun korpea halkoen kiis’! 

Vierahan voimia tunki se altaan, 

Kainuun siirsi se Suomen valtaan.1422 

Toinen mielenkiintoinen esimerkki on samasta lehdestä välirauhan ajalta 1940. 

Suojeluskuntapiirien uudelleenjärjestelyn myötä pienentynyt Pohjois-Hämeen piiri 

nimettiin Pirkka-Hämeen suojeluskuntapiiriksi. Muutos sai aiheesta kirjoittaneen 

henkilön pohtimaan muinaisen Pirkkalan kunniakkaita vaiheita. Hän katsoi pirkka-

laisten Lapin valtauksen valtakuntaa luovan merkityksen Pähkinäsaaren rajalinjan 

takana olleen ”ratkaisevaa laatua”.1423 Pirkkalaisten erävaltaus ja taistelut ”muita 

valloittajia” vastaan tekivät mahdolliseksi rajan siirtymisen Jäämerelle: 

Esi-isämme olivat siis rohkeita taistelijoita, jotka aikoinaan hyökkäsivät yhtä 

uljaasti kuin nykyisen polven pohjois-hämäläiset asemiehet Tolvajärvi–Aitto-

joen voittoisilla taistelukentillä. Säilyköön esi-isiltä peritty uljas soturihenki 

vast’edeskin uudessa piirissämme, joka nyt nimeensä sisällyttää mainehikkaan 

Pirkkalan tunnuksen.1424 

Pohjois-Pohjanmaalla, jonka väestö saattoi katsoa itseään pirkkalaisten jälkeläi-

siksi, ilmeni samanlaista paatosta. Suomen sodan Siikajoen taistelun kunniaksi pal-

jastettiin elokuussa 1934 muistomerkki. Tämän johdosta Oulun läänin maaherra, 

liminkalaislähtöinen Eero Pehkonen (1882–1949)1425 piti suomalaisten taiste-

luja ”elämän edellytysten luomiseksi ja kansakunnan puolustamiseksi” kautta ai-

kojen ylistäneen puheen. Hän ylisti suomalaisten asukkaiden taisteluja venäläisiä 

vastaan Pähkinäsaaren rajan pohjoispuolisen alueen säilyttämiseksi ja valtaa-

miseksi Ruotsi-Suomen yhteyteen ja vertasi niitä suomalaisten sotilaiden Siikajoen 

taistelussa saavuttamiin voittoihin.1426 

Vuonna 1937 puolestaan Oulun lyseon suomen kielen lehtori, historiaakin 

opettanut Anna Leinonen1427 piti Oulun lottapäivillä puheen, jossa käsiteltiin nais-

ten osuutta Pohjois-Pohjanmaan vaiheisiin. Leinonen ylisti avoimesti hämäläisten 

                                                        
1422 Tiililä 1927, 2. 
1423 ”Pirkka-Hämeen Sk.-piiri”. Pohjois-Hämeen Vartio 10/1940, 176. 
1424 ”Pirkka-Hämeen Sk.-piiri”. Pohjois-Hämeen Vartio 10/1940, 176. 
1425 Pehkosesta ks. Mäkinen 2001, elektr. 
1426 Pehkonen 1934, 239–240, 244. 
1427 Hänestä ks. Kuka kukin on 1954, 468. 
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uudisasukkaiden asutustoimintaa ja taisteluja Pähkinäsaaren rauhan rajan pohjois-

puolisilla alueilla Pohjanlahden rannikolla. Uudisasukkaiden ansiosta alueet olivat 

siirtyneet Ruotsi-Suomelle. Tätä miehet eivät olisi saaneet aikaiseksi, mikäli apuna 

ei olisi ollut naisia, jotka huolehtivat perheen elatuksesta miesten ollessa eräretkil-

lään.1428 Näin siis perinteiseen näkemykseen suomalaisten uudisasuttajien ansioista 

sekoitettiin vielä naisia ylistäviä piirteitä. 

Nämä esimerkit valottavat hyvin sitä, että myös kuva suomalaisten uudis-

asuttajien ansioista Pähkinäsaaren rajan pohjoispuolisten alueiden valtaajina eli ja 

voi hyvin. Siihen sekoitettiin militaristisia piirteitä ajan hengen mukaisesti. Kuiten-

kin on huomattava, että se oli suoraa jatkumoa autonomian ajan historiankirjoituk-

sen linjalle. Voidaan olettaa, että tämä näkemys on saanut kaikupohjaa siihen liit-

tyvillä alueilla eli pirkkalaisiin liitetyssä Pohjois-Hämeessä sekä Pohjois-Suo-

messa. Näkemyksen mahdollisti nimenomaan käsitys Pohjanlahdelle ulottuneesta 

rajasta. 

Toisaalta huomiota herättää se, että tässä alaluvussa kuvaillussa materiaalissa 

nationalistiset näkemykset suomalaisista uudisasuttajista Pähkinäsaaren rajan siir-

telijöinä ja ”kehittyneiden” muinaissuomalaisten heimorajoista olivat esillä melko 

hajanaisesti. Lisäksi oli teoksia, joissa Pohjois-Suomen historiaa ei käsitelty Päh-

kinäsaaren rauhan osalta käytännössä ollenkaan. Karimon Kumpujen yöstä -teos oli 

silmiinpistävin esimerkki jälkimmäisestä. Juveliuksen Suomen kansan aikakir-

joissa ei puolestaan käsitelty suomalaisen uudisasutuksen roolia. 

Kyseessä oli suomalaisen Pohjanlahtiteoriaan liittyvän ajattelukollektiivin le-

viäminen laajempiin eksoteerisiin piireihin, mutta hyvin heterogeenisellä tavalla. 

Jaakkolan käsitykset levisivät ainoastaan osittain, ja vanhoilla yrjökoskislaisilla nä-

kemyksilläkin oli paikkansa. Yleisesti Pohjanlahtiteoria piti yllä kuvaa Pohjois-

Suomesta Novgorodille keskiajalla joutuneena alueena, mutta näkemykset asutus-

historiasta ratkaisivat lopulta, miten pysyvänä tätä pidettiin. Länsisuomalaisten uu-

disasuttajien roolin korostaminen edisti kuvaa alueesta suomalaisten valtaamana 

alueena. Uudisasutuksen vähättely korosti rajan pysyvää luonnetta etnisessä mie-

lessä. Keskiaikaisten rajojen luonnetta ei varsinaisesti pohdittu. On silti selvää, että 

erityisesti rajan pohjoispuolisen alueen valtausta korostanut näkemys ei varsinai-

sesti tukenut käsitystä rajan luonteesta pysyvänä territoriaalivaltioiden välisenä ra-

jana, joka olisi estänyt uudisasutuksen tai jättänyt alueen pysyvästi Novgorodin 

haltuun. 

                                                        
1428 Leinonen 1937, 195–196, 198. 
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Miksi kaikki eivät kuitenkaan halunneet korostaa Pohjois-Suomen historian 

kuvailussa nationalistisia piirteitä, vaan jättivät rajan Pohjois-Suomen osalta vä-

hälle huomiolle, mikäli edes toivat näkemystä rajasta esille? Vastausta voi tuskin 

hakea edellä kuvailtujen kirjoittajien taustoista. Käytännössä monet mainituista kir-

joittajista olivat autonomian ajan loppupuolella Helsingissä akateemisen koulutuk-

sen saaneita henkilöitä, kuten Anna Leinonen ja Vilho Annala.1429 Tosin joukossa 

oli niitäkin, jotka eivät olleet Helsingin yliopiston kasvatteja, esimerkiksi maaherra 

Eero Pehkonen.1430 Kirjoittajat olivat kuitenkin perehtyneet laajasti siihenastiseen 

suomalaiseen historialliseen kirjallisuuteen, jossa oli luonnollisesti hyvin esillä esi-

merkiksi ajatus suomalaisista rajojen siirtelijöinä pohjoisessa. Tekijöiden maantie-

teellinen taustakaan tuskin selittää aihepiirin kehitystä, sillä pohjoissuomalaiset tai 

pohjoishämäläisetkään eivät aina korostaneet Pohjanlahtiteoriaan liittyviä nationa-

listisia tyyppipiirteitä. Tosin Karimo ja Juva edustivat nationalistisen historiankir-

joituksen perinnettä, kuten edeltävissä luvuissa on tullut ilmi. 

Jonkinlaista osaselitystä voi hakea siitä tosiseikasta, että Suomen ja Neuvosto-

liiton välinen raja oli tiukempi kuin Suomen suuriruhtinaskunnan ja Venäjän keisa-

rikunnan välinen raja autonomian ajalla. Tietysti voi kuvitella, että myös Pähkinä-

saaren raja on nähty pysyvämpänä piirteenä tästä syystä, mutta oli paljon näkemyk-

siä, jotka korostivat rajan häilyvyyttä. Oppikirjoissakaan näkemykset Pohjois-Suo-

men historiasta eivät olleet yhtenäisiä, mutta tämä oli nähdäkseni vain ilmentymä 

historiakulttuurin laajemmasta kehityskulusta, jossa arviot alueen historiasta vaih-

telivat, eikä niinkään mistään oppikirjojen sisäisestä kehityksestä. Jo autonomian 

ajan kuvailussa tuli ilmi, että monista oppikirjoista oli jätetty pois suomalaisia rajan 

pohjoispuolisten alueiden valloittajina korostanutta ainesta, minkä osasyyksi voi-

tiin katsoa tiiviyden tavoittelu. 

Onkin vain tyydyttävä yleisellä tasolla toteamaan, etteivät monet historiateos-

ten laatijat nähneet Pohjois-Suomen historiassa ja esimerkiksi käsityksissä pirkka-

laisten suorittamasta valloitustyöstä nationalistisia elementtejä, joita he olisivat ha-

lunneet liittää historiateoksiinsa. Kenties Pohjanlahtiteoriaan liittyvät Pohjois-Suo-

men historian seikat olivat liian hämäriä, että ne olisivat päässeet leviämään laajalle 

historioitsijoiden piirin ulkopuolella. 

                                                        
1429 Aikalaiskirja 1941, 468; Sulamaa 1998, elektr. 
1430 Pehkonen tosin oli opiskellut yhden vuoden fyysis-matemaattisessa osastossa, mutta jätti sen kesken 
ja valmistui sittemmin agronomiksi Mustialan maanviljelysopiston kaksivuotiselta kurssilta. Vrt. Mäki-
nen 2001, elektr. 
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Vielä on käsiteltävä yhtä Pohjanlahtiteoriaan liittyvää piirrettä eli käsitystä 

Pähkinäsaaren rajasta nyky-Suomen jakajana. Tämä käsitys syntyi varsinaisen his-

toriantutkimuksen ulkopuolella, mutta sen syntyä ei voi selittää irrallaan historian-

tutkijoiden Pähkinäsaaren rauhan pohjoiseen rajaan liittyvistä käsityksistä. 

3.3.7 Rajan jakama kansa – Pohjanlahtiteoria ja Pähkinäsaari-

fundamentalismin synty suomalaisessa kansatieteessä 

Suomalaisessa kansatieteessä oltiin Suomen itsenäistymisen myötä suuressa mur-

rosvaiheessa. Autonomian aikana suomalaisessa kansatieteessä painotettiin pikem-

minkin suomalaisten suomalais-ugrilaisten kielisukulaisten tutkimista. Keskeisenä 

tieteenalan painotuksia ohjanneena teoreettisena taustaoletuksena oli evolutio-

nismi. Yleisenä oletuksena oli, että oli ollut olemassa jokin suomalais-ugrilainen 

kantakansa, josta eronneet nykykansat edustivat muun muassa esineistöltään eri-

laista kehityksen tasoa suomalaisten ollessa korkeimmalla tasolla. Tutkimuksen 

tarkoituksena olikin selvittää suomalais-ugrilaisten kansojen yhteinen alkuhistoria 

ja yhteiset kulttuurielementit, jotta saataisiin selville, miten muinaiset suomalaiset 

olivat eläneet. Päämääränä oli myös tutkia yleisen inhimillisen kulttuurin kehitystä, 

sillä ajateltiin, että kansat kehittyvät lopulta samalla tavalla.1431 

Suomalais-ugrilaisuuden kenttätutkimus alkoi vähentyä Venäjän olojen muut-

tuessa levottomammiksi. Kansatieteen uutena kohteena oli talonpoikainen kansan-

kulttuuri. Kansatieteessä korostettiin ”alkuperäisen” ja ”aidon” kulttuurin tutki-

mista. Keskeiseksi tulivat nyt tyyppi- ja kehityssarjojen sijaan funktio ja koko-

naisuus, joihin esimerkiksi työkalut liittyivät sekä diffusionismi, jonka yhteydessä 

selvitettiin, miten ilmiöt ovat lainautuneet kulttuuriyhteyksien kautta. Diffusionis-

missa merkittävää oli kulttuurimaantieteellinen kiinnostus kulttuurialueiden laati-

miseen, kulttuurin eri piirteiden kartoittamiseen sekä kulttuurialueiden välisten ra-

jojen selvittämiseen. Tärkeimmiksi katsottiin nyt naapurialueet, joiden tunteminen 

saattoi antaa vastauksen kysymykseen ilmiöiden iästä, alkuperästä ja leviämissuun-

nasta.1432 

Suomalainen diffusionismi vertautui Saksassa ja Itävallassa 1800-luvun lo-

pulla kehiteltyyn Kulturkreis-suuntaukseen, jossa sivilisaation katsottiin edistyvän 

keksintöjen leviämisen myötä. Katsottiin, että teknologian ja elämäntavan välillä 

oli yhteys, joka oli osoitettavissa muun muassa esineiden ja kielten maantieteellistä 

                                                        
1431 Sääskilahti 1997, 42–58. 
1432 Sääskilahti 1997, 55–67. 
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levinneisyyttä tarkastelemalla. Näin voitiin hahmottaa maantieteellisiä kulttuuri-

alueita. Lainat eivät olleet koko totuus kulttuurialueista, vaan alueiden erikoistumi-

seen oli myös vaikuttanut luonto. Kulttuuri-ilmiöiden ajateltiin olevan alueellisia 

ilmiöitä, joilla on levinneisyysrajat, minkä myötä kansatieteellisen tutkimuksen 

tehtäväksi katsottiin aineiston systemaattinen keruu. Tämän pohjalta voitaisiin 

määritellä ilmiöiden levinneisyysalueet. Kansakulttuuria kartoitettiin erityisesti 

1930-luvulta lähtien Suomessa. Esikuvana toimi vastaavanlainen kartoitustyö Sak-

sassa ja Ruotsissa.1433 

Diffusionismi oli saanut suomalaisessa kansatieteessä hallitsevan aseman 

1930-lukuun mennessä. Kuitenkin jo Helsinkiin 1921 professoriksi nimitetty kan-

satieteilijä U.T. Sirelius toi esille virkaanastujaisesitelmässään diffusionistisia nä-

kemyksiä käsitellessään länttä ja itää Suomen kansanomaisessa kulttuurissa.1434 

Esitelmässään Sirelius tähdensi, että länsimaisten ja itämaisten kulttuuri-ilmiöiden 

välillä oli eroja Suomen länsi- ja itäosien välillä. Ilmiöiden raja seurasi Hämeen ja 

Savon rajaa tai kulki myös lähemmäs Pohjanlahtea jakaen läntisen alueen kahteen 

osaan. Näin oli esimerkiksi piimän, juuston ja kovan leivän valmistamisen koh-

dalla. Sirelius korosti, että näiden ilmiöiden erot kuvastivat eri kulttuurien vaiku-

tusta.1435 Mitään merkkejä ei vielä ollut siitä, että Sirelius olisi käyttänyt historial-

lisia rajoja Suomen alueiden erojen kuvaamiseen. 

Tällaisia merkkejä ei ollut muussakaan suomalaisten välisiä heimoeroja pohti-

neessa julkisessa keskustelussa Suomen itsenäistymisen aikoihin tai välittömästi 

sen jälkeen. Kirjailija Volter Kilven (vuoteen 1886 Ericsson, 1874–1939)1436 teok-

sessa Kansallista itsetutkiskelua todettiin, että länsisuomalais-hämäläisen asutuk-

sen raja kulki Kymijoen laaksoa pitkin ja Päijänteen pohjoispäästä kohti Pohjan-

lahtea. Länsi- ja itäsuomalaisten väliset erot johtuivat ensiksi mainittujen ”aineel-

lisen kulttuuriin vanhemmuudesta”.1437 Eroja pohdittiin myös poliittisen historian 

piirissä. Sosiaalipoliitikko Viljo Hytösen (1879–1937)1438 talonpoikaissäädyn his-

toriaa käsittelevässä teoksessa 1923 pohdittiin autonomian ajan lopun vanha- ja 

nuorsuomalaisten kannatuksen maantieteellisiä eroja. Erot johtuivat Hytösen mu-

                                                        
1433 Sääskilahti 1997, 67–71; Snellman 2014, 242–243. Vrt. Talve 1963, 12–13. 
1434 Talve 1963, 12–17; Snellman 2014, 242. 
1435 Sirelius 1923, 99–110. 
1436 Hänestä ks. Assmann 2013, elektr. 
1437 Kilpi 1917, 33–34; vrt. myös Ringbom 1918, 82; Lampén 1918, 33. 
1438 Hänestä ks. Heikinheimo 1955, 317. 
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kaan heimoeroista itä- ja länsisuomalaisten välillä. Itä- ja pohjoissuomalaiset ää-

nestivät samankaltaisesti heimotaustojensa mukaan.1439 Mitään viittausta ei tässä-

kään ollut Pähkinäsaaren rajaan. 

Vanhaa evolutionistis-typologista metodia kritisoineen, historiantutkijana 

aloittaneen ja Virossa kansallismuseon johtajana toimineen kansatieteilijän Ilmari 

Mannisen (1894–1935)1440 teoksessa Suomensukuiset kansat vuodelta 1929 tuli 

esille toisenlainen näkökanta. Manninen korosti, että Pähkinäsaaren rauha oli ollut 

Suomen ”kansatieteellistenkin olojen muodostumisen kannalta huomattava”. Raja 

oli pysynyt voimassa virallisesti 250 vuotta, joskin uudisasukkaat olivat tunkeutu-

neet Venäjän puolelle. ”Mutta sittenkin oli Pähkinäsaaren raja omiaan ylläpitämään 

ja syventämään sitä juopaa, mikä oli jo olemassa Itä- ja Länsi-Suomen kulttuurin 

välillä”. Länsi- ja Itä-Suomen ero oli ollut olemassa jo vanhimmista ajoista saakka, 

mikä oli johtunut osaltaan suurista erämaista alueiden välillä. Länsi-Suomen kan-

sankulttuuriin oli myös vaikuttanut ruotsalaisuus.1441 

Vaikka olen pyrkinyt analysoimaan tässä väitöskirjassa lähinnä historiantutki-

joita tieteensosiologian käsitteistön avulla, voi lyhyesti todeta, että tässäkin ilmeni-

vät havaintojen teoriapitoisuus ja tulkintojen sidonnaisuus laajempaan diffusionis-

min ajattelutyyliin. Manninenkaan ei ollut yksiselitteisesti diffusionisti, vaan hänen 

lähestymistapansa oli erityisesti maantieteellis-kulttuurihistoriallinen. Hän painotti 

joka tapauksessa kulttuurilainojen ja kansatieteellisten alueiden hahmottamista.1442 

Mannisen teos oli mitä ilmeisimmin ensimmäinen teos, jossa tuotiin esille nä-

kemys Pähkinäsaaren rajasta Suomen itä- ja länsiosien jakajana. Myöhemmin sa-

mansuuntaisia näkökantoja edustavia teoksia on ilmestynyt lisää. Pähkinäsaari-ky-

symykseen toisen maailmansodan jälkeen laajasti vaikuttanut Kustaa Vilkuna, 

jonka keskeisiä opettajia oli U.T. Sirelius1443, piti vuonna 1938 esitelmän suomen 

kielen opettajien kokouksessa Tampereella. Siinä hän korosti Suomen olevan kan-

satieteellisesti yhtenäinen maa, mutta oli olemassa eräitä ilmiöitä, joiden ”levinnei-

syysalueiden rajat sattuvat lähelle vanhan Pähkinäsaaren rauhan rajaseutua”. Täl-

laisia olivat muun muassa työrekien ja sirppien erot.1444 

                                                        
1439 Hytönen 1923, 350–363. 
1440 Talve 1963, 14–16; Talve 1992a, 50–55, 61–65, 73–74. 
1441 Manninen 1929, 10–12. 
1442 Mannisen teorianäkemyksistä ks. Talve 1992a, 61–62, 65, 71–73. 
1443 Vilkunasta ks. yleisellä tasolla Herlin 2007, elektr. 
1444 Vilkuna 1938, 311–312. 



339 

Mistä tässä Pähkinäsaaren rajan korostamisessa oli kysymys? Ensinnäkin voi-

daan todeta, että monet Vilkunan esitelmässään mainitsemista ilmiöistä oli kartoi-

tettu 1920-luvun keskivaiheilla Kansallismuseoon aineistoon, jonka pohjalta Toivo 

Immanuel Itkonen (1891–1968) ja Tyyni Vahter (1886–1966) laativat Suomen kar-

taston vuoden 1925 painoksessa julkaistut kansatieteelliset levinneisyyskartat.1445 

Manninen oli myös painottanut kartografisen metodin tärkeyttä.1446 Kartoissa kui-

tenkin esimerkiksi läntisen ja itäisen työreen rajan oli kuvattu kulkevan Kymijoelta 

viivasuoraan luoteeseen Suomen halki Kalajoelle.1447 Tämä raja poikkesi varsinkin 

eteläosiltaan huomattavasti suomalaisten historiantutkijoiden tuohon aikaan hah-

mottelemasta Pähkinäsaaren rajasta. Kuten tässäkin tutkimuksessa on autonomian 

ajan kuvailussa tuotu ilmi, käsitettiin rajan kulkeneen Karjalankannaksen halki Sa-

vonlinnan seudulle, minkä jälkeen se kulki luoteista suuntaa Varkauden ja Pihtipu-

taan tienoille halkaisten Savon. Toisin sanottuna Pähkinäsaaren rajaa ei etelässä pi-

detty länsi- ja itäsuomalaisten välisenä jakolinjana, vaan savolais-karjalaisen alu-

een sisäisenä jakolinjana. 

Autonomian ajan analyysissä toin esille, kuinka esimerkiksi K.J. Jalkanen ei 

pitänyt Pähkinäsaaren rauhan ja sitä edeltävän hämäläis-karjalaisen heimorajan 

eroa maantieteellisesti merkittävänä. Vastaavanlainen esimerkki oli maailmanso-

tien väliseltä ajalta. Jalmari Jaakkola totesi nimittäin Maunu Eerikinpojan 

unionipolitiikkaa käsitelleessä teoksessaan 1928, että Suomen ja Novgorodin raja 

[=Pähkinäsaaren raja] perustui suurelta osin vanhaan karjalais-hämäläiseen alueso-

pimukseen.1448 

Täsmälleen samankaltaiseen suurpiirteiseen maantieteelliseen ajatteluun pe-

rustuivat myös Mannisen ja Vilkunan näkemykset. Manninen totesi etelässä vanhan 

karjalaisen heimorajan ulottuneen Kymijokeen asti, ”minkä seikan huomioonotta-

minen erinäisten kansatieteellisten ilmiöiden levinneisyyttä tarkastellessa ei ole 

vailla merkitystä”. Lisäksi hän viittasi jo olemassa olevaan juopaan länsi- ja itäsuo-

malaisen alueen välillä. Tätä juopaa Pähkinäsaaren rauha syvensi.1449 Käytännössä 

hän siis yhdisti toisiinsa vanhan heimorajan ja Pähkinäsaaren rajan. Vastaavalla ta-

valla asian ymmärsi Vilkuna. Hän nimittäin katsoi esitelmässään läntisten ja itäis-

ten käsikivityyppien levinneisyyden noudattaneen Hämeen ja Karjalan heimorajaa. 

Se alkoi Oulun seudulta ja kulki sieltä jokseenkin suoraan Helsinkiin. Itäinen 

                                                        
1445 Talve 1963, 13. 
1446 Talve 1992a, 65. 
1447 Antropologia, kielisuhteet ja kansatiede. Suomen kartasto 1925, kartta 23. 
1448 Jaakkola 1928a, 172. 
1449 Manninen 1929, 10–11. 
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tyyppi oli levinnyt Karjalaan kaakosta.1450 Näkemys oli siis diffusionistinen, ja se 

yhdistettiin historiallisesti Karjalan itäisiin yhteyksiin. Mielenkiintoista onkin, että 

luetellessaan länsi- ja itäsuomalaisia piirteitä 1951 ilmestyneessä Suomen maantie-

teen käsikirjassa Vilkuna totesi, että erottavien ilmiöiden rajat ”sattuvat lähelle 

vanhan Pähkinäsaaren rauhan rajaseutua tai paremminkin Kymijoesta Kokkolan tie-

noille vedettyä linjaa”.1451 Jälkimmäinen raja viittasi lähinnä Pähkinäsaaren rauhaa 

edeltäneeseen heimorajaan, ja Vilkuna osasi nyt nähtävästi erotella nämä toisistaan 

ainakin väliaikaisesti. 

Pähkinäsaari-fundamentalismi perustuikin syntyvaiheessaan olennaisilta osin 

siihen, että jätettiin huomiotta se, että Pähkinäsaaren raja ei noudattanutkaan ete-

läisimmissä osissa mitään kansatieteellisiä eroja. Syy tähän on selvä. Vaikka Ky-

mijoelta Pyhäjoelle ulottuneen muinaisen heimorajan selvittämiselle oli uhrattu 

palstatilaa autonomian ajan lopulla, ei se ollut historiakulttuurissa tai keskiajan ku-

vassa läheskään niin merkittävässä asemassa kuin Pähkinäsaaren raja. Lisäksi hä-

mäläis-karjalaista heimorajaa käsiteltiin melko myöhään autonomian ajan lopulla. 

Tässä yhteydessä voi viitata esimerkiksi vuodelta 1898 O.A. Forsströmin perinpoh-

jaiseen Suomen keskiajan historian yleisesitykseen, jossa mainittiin Kymijoelta 

Pohjanlahteen ulottunut heimoraja, mutta hyvin lyhyesti.1452 Pähkinäsaaren rauha 

voitiin myös tapahtumana käsittää edelleen tärkeäksi Suomen historian pe-

riodisoinnissa. Nimenomaan asemaltaan merkittävämpi Pähkinäsaaren raja alkoi-

kin symboloida Länsi- ja Itä-Suomen välisiä eroja, ei suinkaan sitä edeltänyt hämä-

läis-karjalainen heimoraja. 

Pohjois-Suomen länsiosien asutushistoriaan liittyneet käsitykset olivat tässä 

yhteydessä luonnollisesti merkittävimmässä roolissa taustalla vaikuttavina perus-

oletuksina. Esimerkiksi Vilkuna mainitsi käsikivityyppien rajalinjan alkavan juuri 

Oulun seudulta eikä Helsingistä. Hahmotustapa olikin pohjoisesta etelään eikä 

päinvastoin. Vilkunan ja tässä yhteydessä erityisesti Mannisen käsitystapa pohjau-

tuikin juuri Pohjois-Suomen historian konkreettiseen näkemiseen luonteeltaan kar-

jalaisena. Ilman Pohjanlahtiteorian mukaista käsitystä Pähkinäsaaren rauhan luon-

teesta hämäläis-karjalaisen heimorajan vahvistajana pohjoisessa ei tuskin Pähkinä-

saari-fundamentalismikaan olisi ollut mahdollista. Mannisen kuvailu oli tässä huo-

mionarvoista. Hän arveli autonomian ajalla syntyneiden käsitysten mukaisesti, että 

kainulaiset olivat karjalaisia. Ilmeisesti Manninen katsoi myös, että Pohjois-Suo-

men väestö oli suurissa määrin säilyttänyt karjalaisen luonteensa. Hän näet otaksui, 
                                                        
1450 Vilkuna 1938, 313–314. 
1451 Vilkuna 1951, 276. Kursivointi SS. 
1452 Forsström 1898, 133. 
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ettei uudisasutus ollut poistanut eroa, joka oli ollut länsi- ja itäsuomalaisen kulttuu-

rin välillä.1453 

Tässä olivat taustalla varsin erilaiset käsitykset asutushistoriasta kuin Yrjö 

Koskisen näkemyksissä, joissa katsottiin länsisuomalaisten hämäläisten muodosta-

neen väestön rungon myös Pyhäjoen pohjoispuolisella rannikkoalueella. Vilkunan-

kin käsityksissä korostui ilmeisesti jo tässä vaiheessa eräänlainen näkemys pohjois-

suomalaisten karjalaisesta luonteesta. Nivalalaislähtöinen Vilkuna piti itseään sa-

volais-karjalaisen väestön jälkeläisenä ja ihaili esi-isiään.1454 Olennaista on, että 

vaikka Manninen ja Vilkuna kuuluivat laajemmin Pohjanlahtiteorian ajattelukol-

lektiiviin, edustivat he tässä asutushistorian suhteen sen toisenlaista variaatiota, 

joka korosti karjalaisten roolia Pohjois-Suomen asutushistoriassa. Pähkinäsaari-

fundamentalismin synty onkin erinomainen esimerkki asutushistorian ja Pähkinä-

saari-käsitysten välisestä vuorovaikutuksesta. Karjalaisten merkitystä Pohjois-Suo-

men varhaisasutuksessa korostamalla voitiin tukea käsitystä siitä, että rauhan ra-

jalla oli pohjoisessa pysyvä, jopa nykypäivään ulottuva merkitys. 

Mielenkiintoista on se, että kuvailemissani Volter Kilven ja Viljo Hytösen te-

oksissa oli ilmeisesti myös vallalla näkemys läntisimpien pohjoissuomalaisten itä-

suomalaisista juurista, mikä poikkesi Yrjö Koskisen hahmotuksista. Tämä voi vii-

tata siihen, että näkemyksellä oli sittenkin laajempi levinneisyys kuin pirkkalaisten 

asemaa korostaneilla käsityksillä. Syytä voisi hakea esimerkiksi Topeliuksen 

Maamme kirjan merkittävästä asemasta. Siinähän pohjoissuomalaisten katsottiin 

olleen karjalaisten jälkeläisiä. 

Seuraavaksi käsittelen näkemyksiä Pähkinäsaaren rauhan ja Savon historian 

suhteesta. Maailmansotien välisenä aikana nämä liittyivät yllättävän konkreettisesti 

juuri Pohjois-Suomen historiaa koskeviin kysymyksiin. 

                                                        
1453 Manninen 1929, 10–11. 
1454 Vilkunan suhtautumisesta savolaisiin ja karjalaisiin ks. Herlin 1993, 23. 
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3.4 Suurten linjojen jatkuvuus ja yksityiskohtien muutos Savon 

Pähkinäsaari-käsityksissä 

3.4.1 Savon suomalaiset perinnäisrajat ja Pohjanlahtiteorian 

pelastusoperaation jatke Jalmari Jaakkolan teorioissa 

Savoon liittyvät käsitykset Pähkinäsaaren rauhasta ja sen rajasta olivat jo autono-

mian ajalla muodostaneet Pohjanlahtiteorian paralleelitapauksen sekä osittain an-

taneet taustatukea käsitykselle Suomea halkovasta rajasta. Ensimmäisen tasavallan 

Savoon liittyvien hahmotusten tarkastelu on syytä aloittaa tässäkin Jalmari Jaakko-

lasta, joka tarkensi käsitystä rajasta osittain aikaisempien teorioiden pohjalta, mutta 

silti omista lähtökohdistaan käsin. 

Jaakkola kiinnitti entistä suurempaa huomiota rajojen ja luonnonolosuhteiden 

väliseen vuorovaikutukseen. Suomen historian suuren synteesinsä osana Jaakkola 

totesi 1938 ilmestyneessä Suomen varhaiskeskiaika -teoksessa, että rajalinja Särki-

lahdesta pohjoiseen oli yleisesti tuttu vesireitti. Rajassa ei ollut kyse mistään haja-

naisista, vailla keskinäistä yhteyttä olevista rajapaikoista. Siinä oli kyse lähinnä 

aiempien olosuhteiden vakiinnuttamisesta eikä vieraiden valloittajien vakiinnutta-

mista rajoista.1455 Maantieteen huomioon ottaminen tuki lähinnä Jaakkolan omia, 

nationalistiseen historiankirjoitukseen liittyviä näkemyksiä. Näistä merkittävä oli 

erityisesti käsitys, jonka mukaan Pähkinäsaaren rauhassa oli noudatettu suomalais-

ten eikä vieraiden valloittajien vakiinnuttamia rajoja. Tämä korosti Jaakkolan mu-

kaan suomalaisten muinaisyhteisöjen valtiollista kehittyneisyyttä.1456 

Jaakkolan näkemys rajan yleisestä luonteesta Savossa jäi kuitenkin osittain 

epäselväksi. Hän käsitteli yllättävän vähän sitä, mikä rajan luonne oli ollut etelässä. 

Aiemminhan oli pidetty selvänä, että raja oli leikannut Savon eteläosissa savolai-

silta pois heidän ja karjalaisten yhteisiä nautintomaita. Jaakkola tyytyi vain totea-

maan muutaman erälähteen ja ex silentio -argumentin nojalla, että savolaisten ja 

länsikarjalaisten eräintressit suuntautuivat Haukivettä pitkin luoteeseen.1457 Aina-

kin implisiittisellä tasolla tuli siis esille se, että rauhassa oli täällä kyse länsi- ja 

itäkarjalaisen intressipiirin jaosta kuten eteläisessä Karjalassakin. Jaakkolan kan-

naltahan oli hyödyllistä tuoda esille, ettei kyse ollut suinkaan mielivaltaisesta jaosta 

toisin kuin esimerkiksi autonomian ajan tutkimuksessa. Toisaalta Jaakkola piti Sär-

kilahdelta Suonenjoelle ulottunutta rajaa vain ”tilapäisesti määrättyyn” vesireittiin 
                                                        
1455 Jaakkola 1938, 498–502. 
1456 Tästä näkökohdasta vrt. Liikanen 2011, 187–189. 
1457 Jaakkola 1925, 214. 
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perustuvana.1458 Yleisesti ottaen Jaakkolan päättely vaikutti tässä merkillisen hätäi-

seltä. Joka tapauksessa taustalla oli edelleen selkeästi näkemys itäisen Savon asu-

mattomuudesta kuten autonomian ajallakin. Jaakkolan käsitys rajan itäpuolisen 

alueen laatokankarjalaisuudesta oli myös lopulta peräisin autonomian ajan histori-

ankirjoituksesta. 

Keskeisempää olikin osoittaa, että raja oli eteläisessä Savossa maantieteelli-

sesti yhtenäinen eikä umpimähkäinen. Kiintopisteenä oli Varkauden Siitinselkä, 

joka oli luonnollisesti vesistön osa. Aivan toinen asianlaita puolestaan oli pahamai-

neisen ”Samusalan” ja sen nimivariaatioiden osalta. Vanhemmassa tutkimuksessa 

se oli yhdistetty 1360-luvulla mainittuun ”Sääminginsaloon” (”Semingasala”). Tä-

män sijainti oli puolestaan yhdistetty Savonlinnan tienoille, lähinnä Kerimäen saa-

rentoon. 

Jaakkolan tulkintoihin kulku saaren läpi sopi huonosti. Vanhempia käsityksiä 

kritisoidessaan hän koki äkillisen ja ilmeisen väliaikaisen muutoksen tiukasti läh-

detiedoissa pysytteleväksi tutkijaksi. Hän väitti, ettei näitä kahta 1300-luvun nimeä 

voi yhdistää ortografisesti toisiinsa. 1360-luvun lähteissä oli selvästi tuotu esille, 

että kyseessä oli asumaton saari eikä esimerkiksi Antero Pelkosen käsittämä osit-

tain asuttu mannermaa. Jaakkola kritisoi Pelkosen näkemyksiä, jotka hänen mu-

kaansa rikkoivat vesirajan selkeyden.1459 Sen sijaan Jaakkola löysi Savonlinnan 

pohjoispuolella ”Samulahden” ja lähistöltä ”Sama”-alkuisia nimiä. Näiden pohjalta 

hän päätteli ”Samusalan” liittyneen Haukiveden reitin itäpuoliseen rantanimistöön 

ja sen olleen jonkin asumattoman eräsaaren. 1360-luvulla mainittu ”Säämingin-

salo” oli voinut olla myös pienehkö saari, joka oli tarjonnut suurempia taloudellisia 

etuja.1460 

Pohjoisempana rajan tulkinta oli vielä monimutkaisempaa, sillä se liittyi kysy-

mykseen Pohjanlahtiteorian yksityiskohdista. Autonomian aikana ”Kolemakoski” 

oli yhdistetty Pihtiputaan Kolimajärven ja Keiteleen välissä olevassa joessa mai-

nittuun Kolimakoskeen. Jaakkola toi rajapaikan Savon puolelle Pielavedelle. Sen 

koillispuolella oli Kolunjoki1461 sekä pesäke ”Kolun”-alkuisia nimiä. Näiden ni-

mien perusteella Jaakkola teki johtopäätöksen, jonka mukaan jotain Kolujoen kos-

kea on voitu nimittää ”Kolumakoskeksi”. 1800-luvun matkakertomuksen ”Kolima-

kosken” Jaakkola sivuutti ”tilapäislähteenä”.1462 

                                                        
1458 Jaakkola 1925, 243–244. 
1459 Jaakkola 1925, 215–216. 
1460 Jaakkola 1925, 216–218. 
1461 Asian oli tuonut esille jo Jaakkolan opettaja Kustavi Grotenfelt. Grotenfelt 1902, 5. 
1462 Jaakkola 1925, 221–223. 
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Jaakkola sai tulkinnalleen tukea 1400-luvun hämäläis-savolaisista rajankäyn-

neistä. Hänen mukaansa vuoden 1415 hämäläis-savolainen rajankäynti noudatti 

vanhaa hämäläis-karjalaista heimorajaa aina rajankäyntiasiakirjassa mainitulle 

Suonenjoelle asti. Siitä pohjoiseen Maanselälle asti raja yhdistyi Pähkinäsaaren 

rauhan rajalinjaan. Vuoden 1415 rajankäynti noudatti siis vakiintuneita käytäntöjä, 

joskin omistussuhteet olivat jääneet pohjoisimmissa osissa epäselviksi.1463 Vuosien 

1446 ja 1452 hämäläis-savolaiset rajankäynnit Jaakkola puolestaan yhdisti järkky-

neeseen tasapainotilaan, jonka hallitusvalta oli aiheuttanut aloittamalla ”ylimalkai-

sen rajaselvittelyn” ja kumoamalla ”perinnäisen järjestyksen” erottamalla osapuol-

ten eräkappaleet.1464 Näissä käsityksissä luonnollisesti tuli esille Jaakkolan taipu-

mus nähdä lähdeaineistossa suomalaisten vanha omavaltaisuus. 

Jo K.J. Jalkanen oli Pohjois-Hämeen erämaita käsitelleessä väitöskirjassaan 

1892 katsonut, että vuosien 1446 ja 1452 rajalinjat olivat kulkeneet alkuosassa sa-

maa suuntaa. Vuoden 1446 rajalinja oli kulkenut idempää Kiuruvedelle, kun taas 

vuonna 1452 raja oli kulkenut enemmän länteen Pielaveden tienoilla.1465 Jaakkola 

ei juurikaan tästä poikennut. Keskeistä kuitenkin oli, että hän piti rajan kulkua ni-

menomaan vuoden 1452 rajankäynnin osalta alkuperäisenä ja hyvin vanhana. Hän 

viittasi 1400-luvun erälähteisiin ja katsoi, että hämäläisten eräomistukset ulottuivat 

Pielavedelle asti. Sen sijaan hän totesi ex silentio -argumentoinnin nojalla, etteivät 

karjalaisten eli savolaisten omistukset olleet ulottuneet Pielaveden lounaispuolelle. 

Rajaa koskevat erimielisyydet eivät olleet Jaakkolan mukaan kovinkaan van-

hoja.1466 Näin Jaakkolan käsitykset alueen erä- ja asutushistoriasta vaikuttivat tul-

kintaan voimakkaasti. 

Jaakkolan analyysi ei tässä kohdin ollut aivan selkeä. Yhtäältä hän toi esille 

esimerkiksi Jalkasesta poiketen, että nämä hämäläis-savolaiset heimorajat olivat 

hyvin vanhoja. Toisaalta Jaakkolan päätelmissä tuli esille ristiriita. Loogisesti aja-

teltuna hämäläis-savolainen ristiriita koski Suonenjoen pohjoispuolella nimen-

omaan Pähkinäsaaren rajaa. Jaakkola katsoi ilmeisesti, että savolaiset olivat tulleet 

ja ottaneet haltuunsa rajan itäpuoliset alueet, vaikka ne eivät alun perin kuuluneet 

Savon kihlakuntaan.1467 

Keskeistä kuitenkin oli, että Jaakkola saattoi ensimmäistä kertaa yhdistää nämä 

1400-luvun rajankäynnit yksityiskohtaisesti Pähkinäsaaren rajaan Savossa. Koska 

                                                        
1463 Jaakkola 1925, 47–65; Jaakkola 1938, 318, 500–503. 
1464 Jaakkola 1925, 57. 
1465 Jalkanen 1892, 3–4. 
1466 Jaakkola 1925, 77–89. 
1467 Vrt. Jaakkola 1925, 88–89. 
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muinainen hämäläis-karjalainen heimoraja oli ulottunut Pielavedelle, oli myös Päh-

kinäsaaren rauhan rajankin täytynyt ulottua sinne. Jaakkola vei tässä loppuun sen 

rajankäyntien yhdistelyn, jonka J.W. Ruuth oli vuosikymmeniä aiemmin aloittanut. 

Näin hän kehitti edelleen heimorajateorian ajattelutyyliä, jossa keskeisenä oletuk-

sena oli heimorajojen ja Pähkinäsaaren rajan samaistaminen. Palaset liittyivät Jaak-

kolan rajatulkinnoissa hämmästyttävän hyvin yhteen – ainakin hänen omien teori-

oidensa kannalta. Kuten aiemmassa luvussa toin esille, oli Jaakkolan tarkoituksena 

ennen muuta ”pelastaa” Pohjanlahtiteoria, mihin tarkoitukseen Maanselkää ja har-

jujonoa pitkin Pattijoelle kulkenut Pähkinäsaaren raja soveltui hyvin. Jaakkolan nä-

kökulmasta ongelmana tässä hahmotuksessa oli Pihtiputaan Kolimajärvi, joka 

luonnollisesti oli liian lännessä, jotta raja saataisiin kulkemaan Maanselkää pitkin 

Pattijoelle. 

Tässä mielessä rajan vieminen itään Pielaveden tienoille ratkaisi hyvin ongel-

man. Itse asiassa on viitteitä siitä, että Pattijoki-tulkinta edelsi Pielavesi-tulkintaa. 

Niinpä Jaakkolan kirjoittamassa Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotiskirjoituksessa oli 

Pattijoki esillä rajan päätepisteenä, kun taas Savon rajan hän kuvaili hyvin ylimal-

kaisesti.1468 Pielavesi-tulkinnalla olikin Jaakkolalle kahtalainen funktio. Yhtäältä se 

korosti Pähkinäsaaren rauhan sidonnaisuutta aiempiin suomalaisiin heimorajoihin 

ja vesistöreitteihin. Tärkeämmässä roolissa olivat kuitenkin Pohjanlahtiteorian tar-

peet. Jaakkolan tulkinta oli ilmiselvästi Duhem–Quine-teesin mukaisen Pohjanlah-

titeorian apuhypoteesien muutos teorian yleiseksi ”pelastamiseksi” ja siten täysin 

elimellinen jatke karjalaisranta-spekulaatioille. 

Jaakkola katsoi Pohjanlahtiteorian ajattelukollektiivin ajattelutyylin eräänlai-

sen aktiivisen elementin, lineaarisuusoletusten perusteella, ettei Pähkinäsaaren rau-

hansopimuksen rajapiste ”Karjalankoski” voinut olla Nilsiän Karjalankoskella, 

sillä tuskin olisi valittu maantieteellisistä syistä Nilsiän reittiä tai annettu sitä Ruot-

sille samalla kun jätettiin läheisemmät Puru- ja Oriveden reitit Novgorodille. Li-

säksi suomalaisten tutkijoiden suuresti korostamissa traditiotiedoissakaan ei ollut 

merkkejä Nilsiän rajasta. Tällaisia ja muita ex silentio -argumentteja Jaakkola käytti 

tässä yhteydessä laajalti. Lisäksi hän otti vielä esille autonomian ajan lopulla esi-

tettyjä traditiotietoja Osmajärven rajamerkeistä ja 1500-luvun lähteen ”Rasvanki”-

nimisestä kalastamosta Venäjän rajalla.1469 Jaakkolallakin oli taustaoletuksena, että 

                                                        
1468 Jaakkola 1923a, 419–420. 
1469 Jaakkola 1925, 219–221. 
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ne liittyvät Pähkinäsaaren rauhaan. Näiden pohjalta Jaakkola päätteli, että Karja-

lankosken täytyi olla jokin nimeään muuttanut koski Pielaveden ja Siitin välisellä 

vesistölinjalla.1470 

Huomionarvoista ”Karjalankosken” tulkinnassa verrattuna muiden rajapistei-

den analyysiin oli se, että Jaakkola irtautui taas äänteellisen vastaavuuden vaati-

muksesta. Erityisesti ”Kolumakosken” määrittelemisessä hän yritti pysytellä tiu-

kasti rauhansopimustekstin nimiversioiden ja mainitsemiensa paikkojen samaista-

misessa. ”Karjalankosken” osalta tilanne olikin jo toinen. Kun toista Karjalankos-

kea ei löytynyt Jaakkolan hahmottelemalta vesistölinjalta, piti hänen turvautua 

deduktioon nimeään muuttaneesta koskesta. Kyse oli taas siitä, että erilaisia meto-

disia periaatteita voitiin soveltaa tilanteen mukaan, kunhan sellaisten käyttäminen 

vain sopi omiin tulkintoihin. 

Jaakkolakin piti Savon rajaa lopulta luonteeltaan savolaisten murtamana rajana 

autonomian ajan käsitysten mukaisesti. Suomen sydänkeskiaika -teoksessa Jaak-

kola piti savolaisia aktiivisena tekijänä ”viljelyksemme ja alueemme laajentami-

sessa ja Pähkinäsaaren rauhan rajan ylittämisessä”.1471 Kuitenkaan ei voi välttyä 

vaikutelmalta, jonka mukaan tämä näkökohta oli vähäpätöisempi Jaakkolan Sa-

voon liittyvissä käsityksissä verrattuna erityisesti mahtipontiseen kuvailuun Poh-

janlahden karjalaisrannan kunniakkaasta valloituksesta. Jaakkolan savolaisten ra-

jakäsitysten tarkoituksena olikin samaistaa Pähkinäsaaren raja suomalaisten perin-

näisiin rajoihin ja niistä todistaneeseen yhtenäiseen vesistölinjaan sekä antaa taus-

tatukea Pohjanlahtiteorian ”pelastusyritykselle”. Jaakkola loi tässäkin lopulta na-

tionalistista historiakuvaa. 

Käsitykset Pähkinäsaaren rajasta Savon pohjoisosissa olivat esillä Jaakkolan ja 

K.R. Melanderin väittelyssä 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa. Keskustelu 

liittyi jälleen voimakkaasti Pohjanlahtiteorian ja ”Kolemakoski”-rajapisteen tulkin-

toihin. Melander ei kyseenalaistanut Jaakkolan käsitystä muista Savon rajapisteistä. 

Tässä tuli ilmi jo autonomian ajalla esille nostamani havainto. Savon pohjoisosiin 

liittyvässä rajakeskustelussa oli tieteensosiologisessa mielessä suuremmat panok-

set, sillä se liittyi merkittävään ja monimutkaiseen kysymykseen Pohjanlahtiteorian 

oikeutuksesta ja yksityiskohdista. 

Debatissa oli luonnollisesti myös Savon osalta kyse kahden erilaisen tulkinta-

mallin ja nationalistisen historiantulkinnan version kohtaamisesta. Jaakkolan ”Ko-

                                                        
1470 Jaakkola 1925, 221. 
1471 Jaakkola 1925, 244–245, 253, 262; Jaakkola 1940, 101; Jaakkola 1944a, 20. 
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lemakoski”-tulkinnat nojasivat voimakkaasti käsityksiin Pähkinäsaaren rajan luon-

teesta Savossa vesistöön sidottuna, maantieteellisesti yhtenäisenä perinnäisrajana. 

Niiden tarkoituksena oli osoittaa suomalaisten muinainen valtiollinen kehittynei-

syys sekä rajojen omavaltainen ja itsenäinen muodostaminen sekä oikeuttaa Jaak-

kolan käsityksiä Pattijoelle ulottuneesta rajasta. Melanderin osalta tilanne oli toi-

nen. Hän kritisoi ylipäänsä Jaakkolan käsityksiä, joiden mukaan heimojen välillä 

oli muinoin tarkkoja rajoja.1472 

Voikin hyvin päätellä, että kyseessä oli sukupolvikysymys. Kuten edellä ku-

vailin, oli autonomian ajan historiantutkimuksessa tullut esille nationalistisia näkö-

kohtia heimorajojen kuvailussa. Nekin liittyivät enemmän hahmotelmiin muinai-

sesta suuresta karjalaisesta heimovallasta eivätkä käsityksiin tarkoista, maantieteel-

lisesti yhtenäisistä rajoista. Lisäksi Melander ei katsonut tarpeelliseksi Pohjanlah-

titeorian ”pelastamista” toisin kuin Jaakkola, eikä hänellä siis ollut tarvetta Savon 

rajan pohjoiskulun muuttamiseen. Jaakkolalle puolestaan suomalaisten muinaisen 

itsenäisyyden ja kehittyneisyyden osoittaminen oli elintärkeää kuten myös monille 

muille maailmansotien välisen ajan nuoren polven historiankirjoittajille. Molem-

mat olivat viime kädessä Pohjanlahtiteorian ajattelukollektiivin edustajia, mutta 

heidän tulkintojensa yksityiskohdat vaihtelivat. 

Debatissa ilmeni samanlaisia piirteitä kuin Jaakkolan ja Melanderin Pohjan-

lahtiteoria-kiistassa. Melander vetosi jälleen autonomian ajan tutkimuksen tyyp-

piedustajana voimakkaasti autonomian ajan tutkijoiden auktoriteettiin. Jaakkola 

puolestaan yritti osoittaa, etteivät nämäkään olleet täysin ”Kolemakosken” ja Pih-

tiputaan Kolimakosken samaistamisen kannalla. Jaakkola päätyi lopulta jokseenkin 

dramaattisesti toteamaan, että koska muutamat tutkijat eivät maininneet ”Kolima-

koskea” rajana ja Grotenfelt oli maininnut Kolunjoen vaihtoehtona, oli epäilys as-

keleittain kasvanut.1473 

Debatti ”Kolemakosken” asemasta oli varsinaista ex silentio -argumentoinnin 

ylistystä. Melander turvautui Rautalammin maanmittarina toimineen insinööri 

Ahosen todistukseen, jonka mukaan Kolunjoessa ei ollut Kolumakoski-nimistä 

koskea, ja piti uskottavana 1800-luvun puolivälin matkakertomuksen todistusta 

Kolimakoskesta. Lisäksi hän hankki Rautalammin piirin maanmittausinsinööri En-

                                                        
1472 Melander 1929, 132. 
1473 Melander 1929, 137–138; Jaakkola 1929, 229–231; Melander 1931b, 241–243; Jaakkola 1932, 50–
51. 
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waldilta todistuksen, jonka mukaan Kolimakoski oli suurimpia koskia Kolimajär-

ven ja Keiteleen välillä. Jaakkola puolestaan totesi, ettei Suomen kartaston koski-

luettelossa mainittu Kolimakoskea.1474 

Huippuunsa tämä argumentointi tuli keskustelussa Pähkinäsaaren rauhansopi-

muksen nimivariaatioiden suhteesta Melanderin ja Jaakkolan esille nostamiin pai-

kannimiin. Niinpä Jaakkola koki jälleen äkillisen muutoksen tiukasti lähdetiedoissa 

pidättäytyväksi tutkijaksi. Hän totesi Pielaveden tienoilta löytämiensä nimien vas-

taavan rauhansopimuksen nimivariaatioita täydellisesti, eikä ”Kolima”-alkuisista 

nimistä ollut mitään merkkejä sopimuksen eri versoissa. Melander puolestaan ve-

tosi 1500-luvun rajankäyntiluetteloihin, joissa ei ollut merkkejä ”Kolema”- 

tai ”Koluma”-alkuisista nimistä. Yleisesti Melander totesi, että nimiä kirjoitettiin 

vaihtelevasti ja että rauhansopimuksessa mainittu nimi on voinut muuttua.1475 

Väittelystä voi vielä mainita sen mielenkiintoisen piirteen, että vaikka Jaakkola 

toi esille näkemyksensä perusteluina sekä tulkintaa ohjaavina taustaoletuksina 

1400-luvun hämäläis-savolaiset erämaajaottelut1476, ei Melander vastannut näihin 

perusteluihin millään tavalla. Melander ei myöskään pystynyt kategorisesti kumoa-

maan Jaakkolan käyttämää Pielaveden tienoon nimistöaineksen ja rauhansopimuk-

sen nimivariaatioiden samaistamista. Näin vaikuttaa siltä, että Melander oli kes-

kustelun tässä osassa hieman alakynnessä. Melander ja Jaakkola eivät keskustelun 

kuluessa lähentyneet toisiaan yhtään, ja keskustelu päättyi näiltä osin ratkaisemat-

tomana. Oma lukunsa on toki se, miten Jaakkolan käsitykset levisivät laajempaan 

historiantutkimukseen. Siihen palaan seuraavissa alaluvuissa. 

Yleisesti voi todeta, että erityisesti tässä alaluvussa analysoiduissa Jaakkolan 

näkemyksissä ilmeni havaintojen teoriapitoisuus. Hän sitoi rajapisteiden tulkinnat 

näkemykseen yhtenäisestä vesistöreitistä. Myös alimääräytyneisyys ilmeni laajalti 

siinä, että epäselvät nimet olivat periaatteessa yhteensopivia monien eri vaihtoeh-

tojen kanssa. Omiin teorioihin sopimattomista lähdeaineistoista päästiin eroon se-

littämällä, että ne viittasivat johonkin muuhun. 

Maailmansotien välisenä aikana ja toisen maailmansodan aikana ilmeni myös 

muita, suomalaisen historiantutkimuksen linjasta joskus jopa radikaalisti poik-

keavia tulkintoja Pähkinäsaaren rauhan luonteesta ja rajan ulottuvuudesta Savossa. 

Niitä tarkastelen seuraavaksi. 

                                                        
1474 Melander 1929, 138; Melander 1931b, 243; Jaakkola 1932, 50–51. 
1475 Jaakkola 1929, 231; Melander 1931b, 242–244; Jaakkola 1932, 52. 
1476 Jaakkola 1929, 231–232; Jaakkola 1932, 52. 
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3.4.2 Savon rajapisteiden monenlaisia tulkintoja ja suuren linjan 

haastajia 

1920-luvun puolivälissä ja 1930-luvulla Savon rajapisteistä esitettiin muutama 

huomionarvoinen tulkinta. Autonomian ajan lopulla rajaa tulkinnut Antero Pelko-

nen palasi Pähkinäsaaren rauhan käsittelyyn vuonna 1926 Suomen matkailijayhdis-

tyksen vuosikirjassa, jossa hän tarkasteli rauhaa enimmäkseen autonomian ajan kä-

sitysten mukaisesti. Merkittävä oli paljon epäselvyyttä aiheuttaneen ”Karjalankos-

ken” sijainnin tarkempi pohdinta. Kuten aiemmat tutkijat, katsoi Pelkonen asiaa 

voimakkaasti rajalinjan kulun lineaarisuusoletuksen näkökulmasta, mikä kuului 

Pohjanlahtiteorian ajattelutyylin aktiivisiin elementteihin. Pelkonen toi esille 1500-

luvun maakirjoista, että Osmajärven kylässä asui Karjalainen-niminen suku. Tästä 

hän teki johtopäätöksen, että suvun asuttama tila oli nimeltään Karjala ja koski, 

jonka lähellä suku asui, oli nimeltään Karjalankoski. Sittemmin kosken nimi oli 

muuttunut Sorsakoskeksi suvun muuttaessa alueelta pois.1477 On luonnollisesti sel-

vää, että tämä käsitys rakentui useiden eri oletusten päälle. Ensinnäkin oli oletus, 

että Pähkinäsaaren raja kulki Osmajärven kautta suorassa linjassa kohti luodetta. 

Toiseksi oli oletus, jonka mukaan Karjalainen-nimisen suvun asuinpaikka oli Kar-

jala, jonka mukaan läheistä koskea oli kutsuttu Karjalankoskeksi ja nimi olisi myö-

hemmin muuttunut. 

Samassa lehdessä nimistötutkimuksesta, erityisesti ristimä- ja sukunimistä 

kiinnostunut pappi Otto Aleksander Louhelainen (1874–1935)1478 käsitteli Päh-

kinäsaaren rauhansopimuksessa esiintyneitä nimiä. Hän kehitteli ensimmäisenä 

kielitieteellisen perustelun rauhansopimuksen ”Samusalan” ja ”Sääminginsalon” 

yhdistämiselle. Alkumuoto johtui Louhelaisen mukaan samasta kreikkalaiskatoli-

laisesta kastenimestä ja sen karjalaisesta diminutiivimuodosta. Nämä nimet Louhe-

lainen yhdisti rauhansopimuksen muotoihin.1479 

Kysymys Pähkinäsaaren rajan kulusta herätti luonnollisesti paikallishistorial-

lista mielenkiintoa. ”Sääminginsalon” sijaintia ja luonnetta mahdollisena Pähkinä-

saaren rajapaikkana käsitteli 1930-luvulla Kerimäen ja Savonlinnan paikallishisto-

rioissa 1880-luvun suomalaisesta realismista väitöskirjansa tehnyt Mikko Saaren-

heimo (vuoteen 1906 Rask, 1887–1980).1480 Osaltaan Saarenheimo piti Jaakkolasta 

                                                        
1477 Pelkonen 1926, 107–109. 
1478 Hänestä vrt. Haltsonen 1967, 342–344. 
1479 Louhelainen 1926, 153–154. 
1480 Saarenheimosta vrt. Kuka kukin on 1954, 734. 
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poiketen ja autonomian ajan hahmotuksia lähentyen rajan luonnetta Savossa savo-

laisten ja karjalaisten muinaisten yhteisten erämaiden erottelijana.1481 Kyse oli ai-

nakin periaatteessa lineaarisesta, territoriaalivaltioita erottavasta rajasta. Toisaalta 

hän hyväksyi Jaakkolan esittämän näkemyksen, jonka mukaan raja oli seurannut 

osittain vesistöjä, sekä hänen näkemyksensä, että ”Sääminginsalo” oli asumaton 

saari.1482 

Saarenheimon päättely oli tässä varsin ristiriitaista. Hän vaikutti Kerimäen pi-

täjän historiassaan hyväksyvän Jaakkolan näkemyksen, jonka mukaan Pähkinä-

saaren rauhan ”Samusala” voisi viitata Samulahteen, mutta samaisti hänestä poike-

ten Kerimäen saarennon ja ”Sääminginsalon”.1483 Hänen mukaansa ”Säämingin-

salo” oli mainittu asumattomaksi saareksi sen puolikkaan luovuttamisesta kerto-

neessa lähteessä. Tämä kuvaus sopi Saarenheimon mukaan juuri Kerimäen saa-

rialueeseen, joka oli tarpeeksi merkittävä alue luovutettavaksi.1484 Perusoletuksena 

oli ”Sääminginsalon” ja Kerimäen saarialueen samaistaminen ja oletus siitä, että 

alue oli asumatonta. Siinä missä Antero Pelkonen oli päätellyt alueen asutuksi, piti 

Saarenheimo sitä asumattomana ja päätyi kuitenkin pohdinnoissaan samaan saa-

rialueeseen, joskin alue oli hänen mukaansa pienempi. Näin lähdeaineistoja ei saatu 

täysin sopimaan kumpaankaan teoriaan. Pelkosen tulkinnoissa ei otettu huomioon 

sitä, että lähteissä puhuttiin ”Sääminginsalon” asumattomuudesta. Saarenheimon 

pohdinnoissa ei puolestaan otettu huomioon mahdollisuutta, jonka mukaan ”Sää-

minginsaloksi” käsitetty alue olisikin varhain asuttu. Aiempi tieto ”Sääminginsa-

lon” sijainnista ja näkemykset sen luonteesta merkittävänä, joskin asumattomana 

saarena vaikuttivat luonnollisesti Saarenheimon päättelyyn. Toisaalta Saarenhei-

mon käsityksissä ”Sääminginsalon” sijainti oli epäselvä, ja hän piti mahdollisena, 

että se oli saari, jolle Olavinlinna myöhemmin rakennettiin.1485 

Savonlinnan kaupungin historiassaan vuonna 1939 Saarenheimo tarkensi hie-

man näkemyksiään. Hän katsoi Putkilahden kuninkaankartanolla olleen omistuksia 

1600-luvulla ”Sääminginsalon” taholla. Hän arveli, että näitä omistuksia voitiin pi-

tää jo 1300-luvulla niin arvokkaina, että niitä oli luovutettu ylimyksille. Hän myös 

päätteli, että koska nämä omistukset olivat olleet asumattomia 1600-luvulla, olivat 

ne sitä myös 1300-luvulla.1486 Se miten tämä kaikki liittyi Pähkinäsaaren rauhaan, 

                                                        
1481 Saarenheimo 1932, 11–12. 
1482 Saarenheimo 1932, 9–12. 
1483 Saarenheimo 1932, 11. 
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1486 Saarenheimo 1939, 40–44. 
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jäi tosin epäselväksi Saarenheimon kuvauksessa. Yleisellä tasolla Saarenheimo oli 

monenlaisten ajattelukollektiivien sekä -tyylien risteyskohdassa. Merkittävimpänä 

tässä oli autonomian ajan lopulla kehitelty ajattelutyyli, joka korosti itsestäänsel-

vyytenä Kerimäen saarennon ja ”Sääminginsalon” samaistamista. Myös näkemyk-

set alueen asutushistoriasta vaikuttivat tulkintoihin ennakko-oletuksina. 

Varsin ristiriitainen oli myös jo Pohjanlahtiteoriaa käsittelevässä alaluvussa 

ilmi tuotu suomenruotsalaisen historiantutkijan Per Olof von Törnen Pähkinäsaaren 

rajan käsittely Savon osalta. Von Törne oli omaksunut taustaoletuksia Pähkinäsaa-

ren rauhan luonteesta karjalaisen heimoalueen jakajana, 1400-luvun savolais-hä-

mäläisten rajankäyntien ja Pähkinäsaaren rajan samaistamisesta sekä rajan ulottu-

misesta Pohjanlahdelle. Toisaalta von Törnen kuvailu poikkesi olennaisesti Jaak-

kolan analyysistä. Hän oli valmis antamaan rajalle epämääräisemmän luonteen. 

Niinpä hän hyväksyi Jaakkolan näkemyksen, jonka mukaan raja kulki Särkilahdelta 

vesistöreittejä luoteeseen. Jaakkolasta poiketen hän samaisti ”Samusalan” ja Keri-

mäen saarialueena pitämänsä ”Sääminginsalon”.1487 Varkauden luoteispuolella hän 

katsoi rajan olleen epämääräisemmän. Hän hyväksyi ainakin pintapuolisesti Ruut-

hin ja Grotenfeltin tiedot rajan luoteisesta suunnasta. Mielenkiintoista tosin oli, että 

von Törne piti mahdollisena, että rauhansopimuksen pahamaineinen ”Karjalan-

koski” voisi kuitenkin olla Nilsiällä, vaikka se oli kaukana yleisesti hänen oletta-

mastaan rajan luoteisesta kulusta.1488 

Kyseessä oli sinänsä mielenkiintoinen esimerkki suomenruotsalaisen ja suo-

menkielisen historiantutkimuksen tulkintaeroista Savon osalta. Suomenruotsalai-

silla ei varsinaisesti ollut tarvetta esittää Savoa halkonutta rajaa erityisemmin suo-

malaisten murtamana rajana tai Jaakkolan tapaan merkkinä yhtenäisestä muinais-

suomalaisesta rajanmäärittelystä tai etsiä rajan loogista kulkua Pohjanlahdelle. Sen 

sijaan voitiin olettaa rajan epämääräisyyteen liittyvien oletusten perusteella, että se 

kulki Nilsiän Karjalankoskelle. 

Von Törne vaikutti kuitenkin pysyttelevän enemmän Jaakkolan linjoilla. 1400-

luvun savolais-hämäläisten rajankäyntien hän katsoi vahvistavan näkemystä Päh-

kinäsaaren rajan kulusta Maanselälle.1489 Kyseessä oli samankaltaisista perusole-

tuksista Pähkinäsaaren rajan ja 1400-luvun rajankäyntien samaistamisesta kuin 

suomenkielisillä historiantutkijoilla. Esimerkiksi vuoden 1415 rajankäynnin viit-

teet venäläisistä tulkittiin niin, että kyseessä oli osittain juuri Pähkinäsaaren raja.1490 

                                                        
1487 Von Törne 1933, 2–4. 
1488 Von Törne 1933, 5–6. 
1489 Von Törne 1933, 8–11. 
1490 Von Törne 1933, 9–11. 
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Toisenlaisiakin tulkintoja tehtiin juuri samasta lähteestä, kuten näemme tuonnem-

pana. 

Von Törne piti tosin ”Kolemakosken” tarkempaa määrittelyä mahdottomana, 

mutta tämäkin kuvasti sitä, että hän oli valmis jättämään erilaisille näkemyksille 

tilaa ja irtautumaan välillä Savon rajoja koskevista ennakko-oletuksista. Hän ei hy-

väksynyt Jaakkolan näkemystä, jonka mukaan raja kulki lyhyesti Maanselkää pit-

kin Pattijoelle johtavalle harjujonolle.1491 Niinpä hänellä ei myöskään ollut ehdo-

tonta tarvetta määritellä rajan kulkua Pielavedelle. Hänen käsityksensä olivatkin 

mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten voitiin pohtia monenlaisia vaihtoehtoja. 

Von Törne oli melko selvästi eri ajattelukollektiivien risteyskohdassa. 

Kaikissa edellä kuvailluissa rajatulkinnoissa päädyttiin suhteellisen samankal-

taiseen lopputulokseen eli Savoa halkovaan rajaan. Tähän oli yhteydessä luonnol-

lisesti myös käsitys rajasta Savossa suomalaisten uudisasukkaiden murtamana ra-

jana, mikä liittyi jo autonomian ajalla esille tuotuihin näkemyksiin suomalaisten 

muinaisista ansioista ja itään päin laajentuneesta savolaisheimosta. Esimerkiksi 

Mikko Saarenheimo totesi mahtipontisesti Kerimäen pitäjän historiassaan, että 

Kerimäen alue oli ollut ”kulmakivenä, jonka varassa maallemme mahdoton Päh-

kinäsaaren rauhan rajalinja saatiin käännytetyksi oikealle tolalle”. Tämä oli tapah-

tunut Kerimäen talonpoikien vuosisataisen taistelun tuloksena. Kerimäen asukkaat 

olivat siten tehneet ”arvaamatonta palvelusta koko maalle ja sen elinehdoille”.1492 

Täydellisen antiteesin tällaiselle suomalaisten muinaisten saavutusten korosta-

miselle Pähkinäsaaren rajan kumoamisessa muodostivat myös Savossa Jäämeriteo-

rian kannattajat eli J.J. Mikkola ja Yrjö Ruutu. Mikkola sijoitti Jäämeriteorian ää-

ritulkinnan mukaisesti yleensä Savoon sijoitetut rajapaikat Pohjois-Suomeen. Hä-

nen varsin erikoisena perusoletuksenaan oli, että rajapaikat tulisi laskea ”Peta-

joesta”, hänen tulkintansa mukaan siis Jäämeren rannikolta etelään päin, eikä suin-

kaan etelästä pohjoiseen. Mikkola ei tarjonnut mitään muuta selitystä tälle, kuin 

että tulisi tehdä ”vaihteen vuoksi” näin.1493 Sen sijaan hän ei käsitellyt lainkaan, 

mikä Pähkinäsaaren raja oli Savossa. 

Kattavampi näkemys Savon rajasta oli toisen jäämeriteoreetikon, Yrjö Ruu-

dun, Pähkinäsaaren rauhaa käsitelleessä artikkelissa jatkosodan ajalta. Hän oletti, 

että Karjalan alueen kihlakunnat olivat olleet alueelliselta ulottuvuudeltaan saman-

laisia 1300-luvulta 1500-luvulle. Niinpä hän arveli, että myös Pähkinäsaaren rau-

                                                        
1491 Von Törne 1933, 7–8, 12–13. 
1492 Saarenheimo 1932, 46–47, 53. 
1493 Mikkola 1942, 94, 104–106. 
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hassa Ruotsille luovutettu Savon kihlakunta oli ollut 1300-luvulla maantieteelli-

sesti samankaltainen kuin 1500-luvulla. Tästä Ruutu pääsi johtopäätökseen, jonka 

mukaan Pähkinäsaaren raja ei voinut kulkea Savon halki. Raja olisi lohkaistessaan 

Savon kihlakunnasta Pohjois- ja Itä-Savon Novgorodille ollut rauhansopimuksen 

vastainen.1494 

Sitten lähdettiin jälleen uudelle Pähkinäsaaren rauhansopimuksen rajapaikko-

jen tulkintakierrokselle. Ennakko-oletustensa mukaisesti Ruutu etsi niitä myöhem-

mältä Savon ja Karjalan rajalta. Esimerkiksi ”Samusala” oli Ruudun mukaan 

Säimensalo Oriveden länsirannalla. Koska Ruudulla ei ollut tarvetta saada rajaa 

ulottumaan Savon halki kohti Pohjanlahtea, löysi hän rauhansopimuksen ”Karja-

lankosken” Nilsiän Karjalankoskesta. Ruutu piikitteli tässä avoimesti muita histo-

riantutkijoita, jotka olivat etsineet olematonta ”Karjalankoskea” Varkauden ja Suo-

nenjoen väliltä.1495 

Vuoden 1415 savolais-hämäläistä rajankäyntiä sekä muita 1400-luvun rajan-

käyntejä Ruutu tulkitsi täysin päinvastaisella tavalla kuin monet muut historiantut-

kijat. Niinpä hän piti niitä todisteina siitä, ettei raja ollut Suonenjoelta pohjoiseen 

valtakunnanraja, sillä rajankäynti olisi tällöin ollut kansainvälinen kysymys.1496 

Kyseessä olivat luonnollisesti voimakkaat ennakko-oletukset siitä, mitä modernit 

valtiot olisivat tehneet. Käsitys Pähkinäsaaren rauhasta ja sen rajasta Savossa olikin 

Ruudulla varsin staattinen. Olennaista muuhun historiantutkimukseen verrattuna 

oli se, ettei hänen näkemyksensä sallinut lainkaan käsitystä, jonka mukaan sanka-

rilliset keskiajan savolaiset olisivat siirrelleet rajoja idemmäksi ja näin tehneet isän-

maallensa suuren palveluksen. Mikkolan ja Ruudun tulkinnat olivat eroistaan huo-

limatta sidottuja samanlaisen Jäämeriteorian ajattelukollektiivin mukaiseen tulkin-

taan, jossa itsestäänselvyytenä pidettiin rajan päättymistä Jäämerelle. 

Tieteensosiologisella tasolla tässäkin alaluvussa tarkastelluilla kirjoittajilla il-

meni voimakkaasti havaintojen teoriapitoisuus, joskin von Törne varoi sitoutu-

masta tarkemmin mihinkään tiettyyn teoriaan. Esimerkiksi voi ottaa Ruudun näke-

mykset, joissa Savon rajapisteitä etsittiin Savon ja Pohjois-Karjalan väliseltä raja-

seudulta. Teorioiden empiirinen alimääräytyneisyys tuli esille siinä, että melko epä-

selviä nimiä voitiin sovittaa yhteen eri teorioiden kanssa. 

Lopuksi tarkastelen vielä, millä tavalla Savon historiaan liittyviä Pähkinäsaa-

ren rauhan piirteitä tuotiin esille laajemmassa suomalaisessa historiakulttuurissa – 

mikäli niitä tuotiin esille lainkaan. 
                                                        
1494 Ruutu 1942–1943, 60–62. 
1495 Ruutu 1942–1943, 62–63. 
1496 Ruutu 1942–1943, 64–66. 
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3.4.3 Keskiajan savolaiset rajansiirtelijät ”kansallisesti rotevina 

rönsyilijöinä” ja Pähkinäsaaren rauha Savon 

perustamismyyttinä laajemmassa suomalaisessa 

historiakulttuurissa 

Autonomian ajan laajemmissa historiakulttuurin tuotteissa Savon historia oli usein 

näkymättömässä osassa. Tässä oma roolinsa oli autonomian ajan lopulla Yrjö Kos-

kisen länsisuomalaiskeskeisellä otteella, mikä ilmeni esimerkiksi kansakoulun op-

pikirjoissa. Mitenkään erityisen suurta roolia ei Savolla tai sen suhteella Pähkinä-

saaren rauhaan ollut ensimmäisen tasavallan Suomen historian yleisesityksissä-

kään, joskin Savoon liittyvää ainesta oli enemmän kuin autonomian ajalla. Jaakko-

lan näkemykset rajan kulusta Savossa pääsivät esille tuoreeltaan Einar W. Juveliuk-

sen Suomen kansan aikakirjoissa.1497 Sen enempää ei aiheesta tässä teoksessa ollut. 

Mielenkiintoista on jälleen huomata, ettei Juvelius korostanut rajan luonnetta suo-

malaisten, siis savolaisten, murtamana rajana eikä hän tehnyt sitä Pohjois-Suomen-

kaan osalta. Myös samanhenkisissä Eero Kuussaaren ja Wolf Halstin teoksissa ol-

tiin hiljaa Savosta. Eino Jutikkala puolestaan toisteli Suomen kulttuurihistoriassa 

lähinnä Jaakkolan käsitystä Pähkinäsaaren rajasta Savon pohjoisosissa vanhana 

heimorajana ja etelämpänä vesireittiä pitkin kulkevana rajana, jonka savolaiset oli-

vat sitten kumonneet.1498 

Väinö Voionmaan painetussa radioesitelmässä Suomen keskiajasta sekä Eino 

Jutikkalan jatkosodan aikana julkaistussa natsihenkisessä Finnlands Lebensraum -

teoksessa ylistettiin Pohjois-Suomen valloittajien ohella myös keskiajan savolaisia 

rajansiirtelijöitä ja jälkimmäisessä savolaisten roolia Suomen Lebensraumin laa-

jentamisessa. Jutikkalan mukaan savolaisten aikaansaannokset olivat merkittäviä 

siksi, että raja oli ottanut niiden perusteella Jäämerelle johtavan suunnan.1499 Eri-

tyisesti jälkimmäisessä tuli hyvin esille, miten vallitseva kuva Savoa halkoneesta 

lineaarisesta valtakunnanrajasta, jonka itään päin levinneet savolaiset olivat ku-

monneet, ylläpiti suomalaisten saavutuksia korostanutta historiakuvaa. Mielenkiin-

toista oli, että jopa suomenruotsalainen Eirik Hornborg ylisti savolaisten merkitystä 

1500-luvulla tapahtuneessa Pohjois-Savon asuttamisessa.1500 Ero suomen- ja ruot-

sinkielisen historiantutkimuksen välillä ei välttämättä ollutkaan tässä suhteessa 

jyrkkä. 

                                                        
1497 Juvelius 1928, 268. 
1498 Jutikkala 1933, 73–75. 
1499 Voionmaa 1929b, 46; Jutikkala & Auer 1941, 59–60. 
1500 Hornborg 1929, 232, 344; Hornborg 1930, 49. 
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Maailmansotien välisenä aikana keskiaikaisten savolaisten rajanylitykset oli-

vat esillä muutamassa historian oppikirjassa, mikä merkitsi jonkinlaista eroa auto-

nomian aikaan. Esimerkiksi Forsmanin ja Vaaran kansakoulun oppikirjassa mainit-

tiin suomalaisen asutuksen menneen myös etelässä rajan yli.1501 Muuten Savoon 

liittyviä Pähkinäsaari-käsityksiä ei varsinaisesti ollut. Monesti tuotiin kuitenkin 

esille Pohjois-Savon savolainen 1500-luvun asutus, jonka voitiin käsittää siirtäneen 

rajan idemmäksi. Savon osalta mainittiin usein myös Olavinlinnan rakentaminen. 

Epäselvää oli, kummalle puolelle rajaa se rakennettiin.1502 Näin oppikirjoissa jat-

kettiin enemmänkin autonomian ajan linjalla. Huomionarvoista oli taas se, että kä-

sitykset suomalaisista rajojen siirtelijöinä ilmenivät hyvin hajanaisesti aivan kuten 

Pohjois-Suomen osalta. Tässäkään ei ole mahdollista määritellä sen tarkemmin, 

miksi tietyt henkilöt korostivat asiaa, kun taas toiset eivät. Uudisasutuksen mainit-

sematta jättäminen saattoi luoda kuvaa siitä, että rajan itäpuoliset alueet kuuluivat 

pysyvämmin Novgorodin yhteyteen. 

Tietosanakirjoissa puolestaan savolaiset olivat melko hyvin esillä Pähkinäsaa-

ren rajan kumoajina. Esimerkiksi Savon historian artikkeli Isossa tietosanakirjassa 

oli sama kuin autonomian Tietosanakirjassa, joten O.A. Kallion ylistys savolaisista 

Pähkinäsaaren rajan ylittäjistä välittyi myös ensimmäisen tasavallan tietosanakir-

jojen lukijoille. Kallion artikkelissa Oma maa -tietosanakirjajulkaisussa tuli esille 

samanlaisia näkökohtia.1503 

Merkittävistä historiakulttuurin tuotteista voi mainita vielä historialliset ro-

maanit ja novellit. Jälkimmäiseen kategoriaan on tässä yhteydessä sijoitettava 

Aarno Karimon Kumpujen yöstä -teoksen kertomus Olavinlinnan rakentamisesta. 

Kertomuksessa savolainen Särkeisen Matti kutsutaan Olavinlinnan rakennuttajan 

Eerik Akselinpoika Tottin ja muiden ylimysten puheille. Ylimykset kysyvät Matilta 

Pähkinäsaaren rajan kulusta. Matti vastaa, että raja kulkee ”peninkulman verran 

lännempänä”. Ylimykset keskustelevat siitä, olisiko linnaa soveliasta rakentaa vie-

raan valtakunnan maille. Tott kysyy mielipidettä Matilta, joka toteaa alueen sovel-

tuvan linnanpohjaksi. Niinpä Tott päättää rakentaa linnan siihen kohtaan.1504 Tässä 

siis rajan siirtyminen itään päin esitettiin keskiajan savolaisen ilmaisemana positii-

visena ja osaltaan suomalaisten aikaansaamana seikkana, vaikka asutuksen leviä-

misestä ei mainittu mitään. 

                                                        
1501 Forsman & Vaara 1928, 99; Myös esim. Ora & Jutikkala 1936, 14. 
1502 Vrt. esim. Mantere & Sarva 1918, 96; Hainari & Laitakari 1926, 87; Hästesko 1931, 135; Ora & 
Ottelin 1934, 140. 
1503 Kallio 1921, 919–920; Kallio 1936, 1043–1046. 
1504 Karimo 1931, 302, 305. 
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Maailmansotien välisenä aikana Savon keskiajan historia tuli perusteellisim-

min esille Valtteri Makkosen (1902–1981) vuonna 1935 ilmestyneessä romaanissa 

Savon kupias Pietari Kylliäinen. Teoksessa kuvataan Olavinlinnan voudin Pietari 

Kylliäisen elämää 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alussa. Teoksessa kuvailtiin 

myös Olavinlinnan rakentamista ja rajakysymyksiä. Pähkinäsaaren rauhaa ei mai-

nittu, mutta käytännössä siitä oli kyse kirjan alkupuolen kuvailussa. Keskustelussa 

Eerik Akselinpoika Tottin kanssa Kylliäinen kertoo, että raja kääntyi Varkaudesta 

kohti länttä. Tott kuitenkin toteaa hallussaan olevan väärennetyn rajakirjan. Tämän 

oikeutuksen Tott katsoo syntyneen savolaisten asettumisesta rajan itäpuolelle, 

mistä hän kehuu näitä. Tott rakennuttaakin lopulta linnan Kyrönsaarelle, joka 

oli ”ryssän puolta”.1505 Viesti oli taas selvä. Raja oli savolaisten kumoama raja, ja 

keskiajan savolaisten ansioita korostettiin. Historiallisesta romaanikirjallisuudesta 

voi mainita vielä Lauri Haarlan Kurkien tarun, jonka kolmannessa osassa maini-

taan savolaisten laajentuneen voimakkaasti Haukiveden reitin itäpuolelle Pähkinä-

saaren rajasta huolimatta.1506 

Jo tässä vaiheessa on selvää, että sikäli kun ajan suomalaisessa historiakulttuu-

rissa käsiteltiin Pähkinäsaaren rauhaa Savossa, korostettiin erityisesti rajan roolia 

epämääräisenä, mutta lineaarisena rajana, jonka itäpuoli kuului periaatteessa yksi-

selitteisesti venäläisille. Yhtä selkeää oli se, ettei rajan syntyhistoriaa juuri käsitelty. 

Lähinnä Jaakkola korosti rajan luonnetta vanhana, viime kädessä suomalaisten syn-

nyttämänä luonnollisena rajana, mutta tällaiset näkemykset eivät päässeet vielä 

maailmansotien välisen ajan painotuksiin. Sen sijaan korostui erityisesti rajan 

luonne suomalaisten eli savolaisten kumoamana rajana. 

Samanlaiset painotukset ilmenivät myös Savoa koskevassa, luonteeltaan haja-

naisessa paikallishistoriallisessa kirjallisuudessa. Niinpä esimerkiksi Helsingin yli-

opiston kuopiolaislähtöisen maanviljelyskasvitieteen ylimääräisen professorin 

Kaarlo Teräsvuoren (vuoteen 1906 Ståhlberg, 1884–1977)1507 esitelmässä Savon 

heimopäivillä 1928 todettiin, etteivät keskiajan savolaiset antaneet valtakunnanra-

jan estää elinkeinojensa harjoittamista Novgorodille joutuneessa Itä- ja Pohjois-Sa-

vossa. Teräsvuori ylisti savolaisten kaskiviljelyä ja heimon tarmoa.1508 Ernst 

Lampén-Iso-Keisari korosti samanlaisia näkökohtia savolaisista 1930-luvulla kir-

joittamassaan teoksessa. Hän ei niinkään käsitellyt rajan kulkua tarkasti vaan totesi, 

                                                        
1505 Makkonen 1935, 16–17, 71–74. 
1506 Haarla 1940, 99. 
1507 Kuka kukin on 1954, 884–885. 
1508 Teräsvuori 1928, 7, 9. 
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että raja oli jäänyt alusta alkaen paperirajaksi savolaisten ollessa ”kerrassaan Her-

ran armoitettuja rajaloikkareita” vallattuaan osin verisissäkin taisteluissa alueita ra-

jan itäpuolelta.1509 Kirkonmies Ilmari Salonen1510 puolestaan mainitsi Mikkelin 

maaseurakunnan 600-vuotisjuhlajulkaisussa savolaisten rauhallisen valloitustyön 

olleen savolaisten ensimmäisen panoksen Suomen historiassa.1511 Vastaavanlaisia 

esimerkkejä savolaisten roolista alueiden valloittajina oli muissakin paikallishisto-

rioissa, esimerkiksi aiemmin esille tuomassani Mikko Saarenheimon Kerimäen 

paikallishistoriassa.1512 

Pohjanlahtiteoriaa käsittelevässä luvussa toin esille suojeluskuntalehdissä 

esiintynyttä hekumointia Novgorodille joutuneen Pähkinäsaaren rajan pohjoispuo-

lisen alueen valloituksesta. Vastaavanlaisia esimerkkejä oli myös savolaisissa jul-

kaisuissa. Niinpä esimerkiksi Mikkelin suojeluskuntapiirin julkaisun Savon Lukon 

toimittaja, koulumies ja pappi Antti Leinonen (1893–1960)1513 toi esille 1934 kir-

joituksessaan savolaisten tärkeää roolia uusien maa-alueiden valtaamisessa venä-

läisiltä. Leinosen mukaan savolaisten tuli olla tästä seikasta ylpeitä sekä olla sa-

manlaisella tavalla sitkeitä kuin esi-isänsä.1514 Kuopion suojeluskuntapiirin julkai-

sussa Savon Miekassa juuri ennen talvisotaa ilmestynyt opettajan ja Kuopion isän-

maallisen seuran sihteerin Väinö Karvisen1515 kirjoitus Suomen itärajoista korosti 

savolaisten ”rohkeaa erämieltä ja kansallisesti rotevaa rönsyilemistä” lisämaan val-

taamisessa Pähkinäsaaren rajan itäpuolella.1516 

Savolaisten valloituksia ylistettiin myös juhlapuheissa. Heinäkuussa 1938 

Rautalammin seudulta lähtöisin olleiden savolaisten 1600-luvun Amerikan-asutta-

jien kunniaksi pystytettiin muistopatsas. Kalevalasta väitellyt, erinäisissä isän-

maallisissa järjestöissä toiminut tohtori Rafael Engelberg (1882–1962)1517 ylisti 

patsaan paljastustilaisuudessa savolaisia. He olivat olleet osaltaan niitä erämaankä-

vijöitä, jotka olivat siirtäneet Pähkinäsaaren rajan ulkopuolisia alueita Suomen yh-

teyteen. Suomen sivistyksellistä ja valtiollista kehitystä ajatellen pitikin tuntea kii-

tollisuutta ja kunnioitusta savolaisia esiraivaajia kohtaan. 1518 

                                                        
1509 Lampén-Iso-Keisari 1935, 10–13. 
1510 Aikalaiskirja 1934, 589. 
1511 Salonen 1929, 16. 
1512 Muita esimerkkejä: Rissanen 1927, 58–59; Teräksinen 1936, 16; Mäntyvaara 1939, 12. 
1513 Kuka kukin oli, 295–296; Aikalaiskirja 1941, 410–411. 
1514 Leinonen 1934, 67–68. 
1515 Aikalaiskirja 1941, 315. 
1516 Karvinen 1939, 24–25. 
1517 Kuka kukin on 1954, 118. 
1518 Engelberg 1938, 160. 
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Näin oli siis käsitys urheista savolaisista kaskiviljelijöistä Pähkinäsaaren rajan 

kumoajina levinnyt laajalle. Tällä tavalla jo autonomian ajan lopulla Pohjanlahti-

teorian ajattelukollektiivin esoteerisen piirin hahmottelemat näkemykset levisivät 

laajempiin eksoteerisiin piireihin. Tämä näkökohta vaikutti olevan enemmän esillä 

Savossa kuin Pohjois-Suomeen liittyvissä Pähkinäsaari-käsityksissä. Kuten Poh-

jois-Suomea, voitiin myös itäistä Savoa silti pitää Novgorodin valtaan joutuneena 

alueena, jonka suomalaiset olivat vallanneet. Taustalla oli käsitys savolaisasutuk-

sen leviämisestä itään päin. Tähän suuntaan kuvaa Savon keskiajan historiasta oli 

viety jo autonomian ajan lopulta lähtien. Tässä ilmeni myös asutushistorian ja Päh-

kinäsaaren rauhaan liittyvien käsitysten vuorovaikutus. 

Autonomian ajan lopulla esille tuodut piirteet ilmenivät paikallishistorialli-

sessa kirjallisuudessa muissakin Savoon liittyvissä Pähkinäsaari-kysymyksen piir-

teissä. 1800-luvun lopulla oli muun muassa tuotu esille muinaisen karjalaisheimon 

omistuksiin liittyvästi, että Pähkinäsaaren raja oli jättänyt savolaisten ja karjalaisten 

yhteiset erämaat Novgorodin puolelle. Tällainen näkökohta tuotiin esille Saaren-

heimon teosten lisäksi esimerkiksi Rissasen Iisalmen historiassa.1519 

Sen sijaan Jaakkolan näkemykset suomalaisten muinaisista vesistöjä pitkin 

kulkeneista heimorajoista Savossa tai hänen rajakäsityksensä pohjoisemmassa Sa-

vossa eivät tulleet laajemmin esille paikallishistoriallisessa kirjallisuudessa. Esi-

merkiksi Lampén-Iso-Keisari katsoi rajan kulkeneen autonomian historiantutki-

muksen tapaan Kolimajärveltä Pyhäjoelle.1520 Tämä heijastaa laajemminkin, miten 

vähän Jaakkolan ajatuksia omaksuttiin vielä 1930-luvulla. Vastaavanlaista on voitu 

todeta muidenkin hänen näkemystensä osalta maailmansotien välisenä aikana. 

Kuten olen aiemmissa alaluvuissa tuonut esille, voitiin Pähkinäsaaren rauhaa 

pitää yleisemmin Suomen historian ja erityisemmin Karjalan historian käännekoh-

tana. On viitteitä myös siitä, että Pähkinäsaaren rauha käsitettiin eräänlaiseksi Sa-

von syntymyytiksi. Niinpä esimerkiksi jo 1870-luvulla Yrjö Koskinen totesi, että 

Savo mainittiin ensimmäisen kerran juuri Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa.1521 

Vastaavanlaisia näkemyksiä siitä, että Savon nimi mainittiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1323, oli laajalti esillä savolaisessa paikallishistoriallisessa kirjallisuu-

dessa.1522 Mikko Saarenheimon Savonlinnan kaupungin historiassa todettiin, että 

                                                        
1519 Rissanen 1927, 58–59; vrt. myös Teräksinen 1936, 11. 
1520 Lampén-Iso-Keisari 1935, 11–12; Vastaavanlaisia esimerkkejä: Rissanen 1927, 58; Teräksinen 
1936, 16; Koskimies 1944, 10. 
1521 Koskinen 1875, 6; vrt. myös esim. Kallio 1905, 9. 
1522 Ks. esim. Rissanen 1927, 52–53; Lampén-Iso-Keisari 1935, 9. 
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juuri Pähkinäsaaren rauhasta alkaen voitiin puhua Savosta maakunnallisessa mie-

lessä. Saarenheimo piti 1320-lukua vaihekohtana myös alueen siirtymisessä roo-

malaiskatolilaiseen kristinuskoon.1523 Myyttiluokittelussaan George Schöpflin to-

teaa, että jokaisen ryhmän tulee aloittaa jostakin ja alkua pyritään merkitsemään 

jollakin tapahtumalla, jolle annetaan myyttiset ominaisuudet. Tällöin kyse on pe-

rustamisen myytistä.1524 Suomalaisessa historiankirjoituksessa merkittäväksi vai-

hekohdaksi käsitetty Pähkinäsaaren rauha sopi tällaiseksi myytiksi hyvin myös Sa-

vossa. On kyllä syytä huomata, että tällainen myytti oli varsin heikosti esillä Savoa 

käsittelevässä kirjallisuudessa. 

Jokseenkin näkyvämmällä paikalla oli Pähkinäsaaren rauha Savon uskonnol-

listen muutosten symbolina muissakin kuin Saarenheimon teoksissa. Mikkelin seu-

rakunnan 600-vuotisjuhlakirjoituksen kirjoittanut pappi Ilmari Salonen yhdisti 

vuonna 1329 tapahtuneen Savilahden seurakunnan perustamisen Pähkinäsaaren 

rauhaan.1525 Arkeologi Juhani Rinne (1872–1950)1526 katsoi myöhemmän Mikkelin 

tienoon eli Savolahden toimineen kreikkalaiskatolilaisena kirkkopitäjänä ennen 

Pähkinäsaaren rauhaa. Rauhan jälkeen siirryttiin roomalaiskatolilaiseen uskoon.1527 

Näin Pähkinäsaaren rauha sai symboloida Savon kristillistymistä ja muutosta roo-

malaiskatolilaiseen uskoon, ja sille annettiin oma asemansa Savon historian pe-

riodisoinnissa. Tällä tavalla Pähkinäsaaren rauhan nykyaikaan ulottuvaa merkitystä 

voitiin korostaa. Kehityskulku osoittaa myös sitä, miten perustavanlaatuinen osa 

historiakuvaa rauhasta oli tullut myös Savossa. 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan toisen maailmansodan jälkeisiä käsityksiä. 

Sodan jälkeen koittikin Pähkinäsaari-käsitysten murroskausi. 
  

                                                        
1523 Saarenheimo 1939, 37–38. 
1524 Schöpflin 1997, 33. 
1525 Salonen 1929, 7–10. 
1526 Heikinheimo 1955, 627–628. 
1527 Rinne 1939, 9–10, 20–21. 
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4 Pähkinäsaari-käsitykset suomalaisen 
historiankirjoituksen murrosaikana toisen 
maailmansodan jälkeen 

4.1 Pähkinäsaaren rauha Suomen historian laajemmassa 

yhteydessä – Jatkuvuus ja paluu entiseen 

4.1.1 Ruotsin vallan uusi arvostus, geopoliittiset realiteetit ja 

Suomen kansan synty historiantutkijoiden Pähkinäsaari-

näkemyksissä 

Suomalainen historiantutkimus ei selvinnyt ehjänä toisesta maailmansodasta. Voi-

makkaan nationalismin värittämän ensimmäisen tasavallan mallitieteenä toiminut 

historiantutkimus oli nyt puolustuskannalla. Sen katsottiin muun muassa olleen osa 

sitä ajatusmaailmaa, joka heikensi suhteita Neuvostoliittoon. Historiantutkimuksen 

aseman lasku ei kuitenkaan liittynyt ainoastaan idänsuhteisiin, vaan laajempaan 

suomalaisen yhteiskunnan murrokseen. Toisen maailmansodan jälkeisessä tilan-

teessa hegeliläis-snellmanilainen kansallinen idealismi alkoi vähitellen murentua. 

Modernisoituvan yhteiskunnan kannalta olivat tärkeitä taloudellinen tehokkuus ja 

hyvinvointivaltio.1528 

Tässä tilanteessa aiemmin hyveellisenä pidetty isänmaallisuus alkoi vaikuttaa 

väistämättä vanhentuneelta. Historia kansallisena tieteenä joutui sivuraiteelle, ja se 

leimattiin osaltaan hyödyttömäksi. Sen sijaan uudeksi mallitieteeksi nousi moderni 

amerikkalaistyylinen sosiologia, jonka katsottiin keskittyvän konkreettiseen todel-

lisuuteen. Sosiologian otaksuttiin pystyvän analysoimaan rakenteita ristiriitoineen 

toisin kuin kansallisen yhtenäiskulttuurin, jossa keskeisenä oli historia. Toisen maa-

ilmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä historioitsijoiden ja sosiologien välillä 

käytiinkin kiivasta kädenvääntöä metodologisista kysymyksistä.1529 

Jo 1940-luvun lopulla haluttiin tieteellistää historiantutkimusta. Suuntauksen 

symboliksi nousi suomalaiskansallisen historiantutkimuksen piiristä tullut Turun 

maakunta-arkiston hoitaja ja myöhemmin Helsingissä Suomen ja Skandinavian 

                                                        
1528 Tommila 1989, 201–202, 211–212; Ahtiainen & Tervonen 1996, 120–121; Relander 2004, 138–
141, 152, 167. 
1529 Tommila 1989, 211–216; Saloniemi 1994, 50–64; Kettunen 1994, 99–110; Relander 2004, 142–
143. 
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historian professorina toiminut Pentti Renvall (1907–1974). Renvallin mukaan his-

torian tuli edustaa jotakin pysyvää ja antaa enemmän suurelle yleisölle sekä kan-

sainväliselle keskustelulle. Renvallin painottama tieteellinen ote perustui jo maail-

mansotien välisenä aikana Suomessa tunnettuun, itävaltalaisen Wienin piirin edis-

tämään loogiseen empirismiin, joka painotti havainnon keskeistä asemaa. Suo-

messa akateemisen filosofian suuntautumista logiikkaan, tieto-oppiin ja tieteenfi-

losofiaan edisti idealistisen suuntauksen sijasta filosofian professorina Eino Kaila 

(vuoteen 1906 Johansson, 1890–1958), jolta Renvall sai vaikutteita. Renvallin pe-

rusperiaatteena oli vankka objektiivisuus. Historiasta tuli tehdä luonnontieteiden 

kaltainen ”oikea” tiede, ja tässä historioitsija saattoi ainoastaan turvautua loogisen 

empirismin tapaan konkreettisten lähdetietojen varaan. Hänen tuli sulkea pois oma 

yhteiskunnallinen ympäristönsä ja taustansa. Suomalaiskansallisista visioista oli 

luovuttava. Tämä tavoite oli hyvin tarkoitushakuinen, sillä päämääränä historioit-

sijoilla oli edelleen laajemmin kansallisten arvojen säilyttäminen. Renvallin näke-

mysten voitiin katsoa tappaneen näkemyksellisyyden suomalaisesta historiantutki-

muksesta, ja ne säilyttivät pitkälti asemansa vuosisadan loppuun asti. Renvalli-

laista ”itsensä sammuttamisen” ihannetta on kuitenkin usein pidetty mahdotto-

mana.1530 

Uutta suuntausta olivat sodanjälkeisessä tilanteessa juurruttamassa lähestul-

koon samat historioitsijat, jotka olivat esittäneet hyvin äärinationalistisia ja venä-

läisvastaisia ajatuksia. Keskeisenä esimerkkinä tästä on Helsingissä yleisen histo-

rian professorina toiminut, sotahistorioitsijana aloittanut Arvi Korhonen, joka tajusi 

sodanjälkeiset uudet realiteetit ja kannatti ainakin periaatteessa lähdetekniikan uu-

distamista ja lähdeläheisyyden vahvistamista. Korhonen ei välttämättä onnistunut 

tavoitteessaan kovin hyvin. Hän kehitteli tarkoitushakuista, niin sanottua ajopuu-

teoriaa Suomen joutumisesta jatkosotaan ja jätti huomiotta lähteitä, jotka eivät so-

pineet kyseiseen teoriaan.1531 Renvallkin epäonnistui oman taustansa poissulkemi-

sessa tutkimuksissaan.1532 

Uudella ”tieteellisellä” lähestymistavalla oli perusteelliset vaikutukset Suomen 

ristiretki- ja keskiajan kuvaan, jota Pähkinäsaaren rauha oli monilta osin saanut 

symboloida. Maailmansotien välisenä aikana korostui näkemys, jonka mukaan suo-

malaiset olivat liittyneet vapaaehtoisesti Ruotsiin, eikä suomalainen yhteiskunta ol-

                                                        
1530 Tommila 1989, 201–202, 212, 233–235; Ahtiainen & Tervonen 1996, 24–26, 126–130, 134, 136, 
143; Relander 2004, 146–147; vrt. Mokko 1984, 19–35, 45–48. 
1531 Tommila 1989, 219–220, 229; Ahtiainen & Tervonen 1996, 120–123; Herlin 1998, 211–212. 
1532 Ahtiainen & Tervonen 1996, 141–142. 
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lut juuri muuttunut, eikä Suomen kansa ollut syntynyt prosessissa, toisin kuin au-

tonomian ajan valloitushistoriaa korostaneessa näkemyksessä. Paradoksaalista 

kyllä, loi esimerkiksi Jalmari Jaakkola silti samanlaista kuvaa kuin autonomian 

ajan historiantutkimus. Erona oli lähinnä se, että suomalaisten heimojen yhteen su-

lattajana oli Jaakkolan hahmottelema suomalainen kirkollinen ja osittain maallinen 

esivalta, ei ruotsalainen. Tämä näkökohta tuli selkeimmin esille Jaakkolan 1950-

luvun lopulla Oma maa -tietosanakirjajulkaisuun kirjoittamassa artikkelissa. Jaak-

kola katsoi Suomen piispan toteuttaneen pysyvimmän tehtävän ”sulattaessaan ai-

noana maassa varhaisemmin todettavana esivaltana sen asukkaat yhtenäiseksi kan-

salliseksi kokonaisuudeksi eli kansaksi”. Pähkinäsaaren rauha oli välietappina tässä 

prosessissa, ja sen jälkeen oli toteutettu kirkollisia järjestelyjä pohjoisilla ja itäisillä 

äärialueilla 1320-luvulla.1533 On huomionarvoista, että maailmansotien välisen ajan 

näkemykset kansallisesta eheytymisestä oli tässä jätetty pois ja kyse nyt oli suo-

remmin Suomen kansan synnystä. 

Jaakkolan aika kenties merkittävimpänä suomalaisena historioitsijana oli kui-

tenkin vääjäämättä ohi. Hän säilytti asemansa Suomen historian professorina vuo-

teen 1954, mutta hän oli jo sitä ennen joutunut ”museoraiteelle”, osittain jatkosodan 

aikaisen toimintansa takia. Suurimpana syynä oli kuitenkin se, että toisin kuin hä-

nen kollegansa Arvi Korhonen, ei Jaakkola missään vaiheessa luopunut äärikansal-

listen näkemyksiensä esittelemisestä. Jaakkola arvosteli voimakkaasti uutta lähde-

kriittisempää suuntausta hengettömäksi ja kansallisia ”merkkisaavutuksia” vähek-

syväksi.1534 Hänen ankaran kritiikkinsä kohteena oli uusi Suomen historian synteesi 

ja yliopisto-opetusta varten tehty tutkimuksen kodifiointi, Korhosen toimittama 

Suomen historian käsikirja, joka ilmestyi 1949. Teoksen kirjoittajakuntaan ei kel-

puutettu Jaakkolaa tai hänen ”pirkkalaisjoukkionsa” toista jäsentä, professori Einar 

W. Juvaa, vaan esimerkiksi keskiajan osuuden kirjoittaminen tuli kahden nuoren 

ja ”kansallisesta intomielestä” vapaan arkistomiehen, suomenruotsalaisen Ragnar 

Rosénin (1898–1964)1535 sekä Kauko Pirisen (1915–1999) tehtäväksi.1536 

Rosénin kirjoittamassa varhaiskeskiajan osuudessa ilmeni ensimmäistä kertaa 

konkreettisesti, minkälaiseksi ristiretkiajan kuva tuli 1900-luvun jälkipuolen suo-

malaisessa historiankirjoituksessa muodostumaan. Kyse oli monessa suhteessa 

                                                        
1533 Jaakkola 1958, 300–302. 
1534 Ahtiainen & Tervonen 1996, 27–28. Jaakkolan seuraajana Suomen historian professorina oli Eino 
Jutikkala. Ks. Tommila 1989, 257. 
1535 Hänestä ks. Oja 1965, passim. 
1536 Tommila 1989, 202–203; Ahtiainen & Tervonen 1996, 27–28. 
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eräänlaisesta autonomian ajan ja ensimmäisen tasavallan aiheeseen liittyvän tulkin-

nan välimuodosta. Rosénin mukaan ristiretkiaikaa edeltävät suomalaiset eivät ol-

leet arkeologisten löytöjen valossa mitään primitiivisiä metsäläisiä ja he olivat tu-

tustuneet kristinuskoon ennen ristiretkiä. Lounais-Suomen ja Ruotsin välillä vallitsi 

1100-luvun lopulla liittosuhde. Toisin kuin Jaakkola oli väittänyt, ei Suomi muo-

dostanut ruotsalaisista erillistä kirkkoprovinssia.1537 

Keskeistä onkin, että Rosén käytännössä kiisti ”jaakkolalaisen” käsityksen 

Suomen suuresta keskiaikaisesta itsenäisyydestä. Sen sijaan ajallisesti Pähkinäsaa-

ren rauhan jälkeen kirkko pääsi organisointityöhön ja hallinto oli muuttumassa kes-

kitetyksi linnaläänihallinnoksi.1538 Viesti oli selvä: Pähkinäsaaren rauha sai jälleen 

kerran edustaa Suomen joutumista Ruotsin hallinnon ja roomalaiskatolilaisen kir-

kon alaisuuteen eikä niinkään vapaaehtoista liittymistä tai keskiaikaisen suomalai-

sen kansallisvaltion kehittymistä ja itälaajentumista. Ristiretkiaika ei tosin suora-

naisesti edustanut valloitustakaan. 

Tuleva suomalainen historiantutkimus tulisi kulkemaan samanlaisia polkuja. 

Objektiivisuuden ihanteen myötä lähestyttiin ruotsalaista ja ruotsinkielistä histori-

antutkimusta. Ahtiaisen ja Tervosen jokseenkin liioittelevan näkemyksen mukaan 

kansallisesta uhosta siirryttiin ”kansallisen menneisyyden erityispiirteiden kieltä-

miseen” ja omaksuttiin näkemys rahvaasta ”pohjoismais-länsimaisille tavoille ope-

tettavana massana”. Neuvostoliiton naapurissa länsimaisuuttaan todistelevan Suo-

men pitkät siteet Ruotsiin nousivat historioitsijoiden keskuudessa jälleen ar-

voon.1539 

Objektiivisuutta ihannoivalle ja tunteellisuutta historiantutkimuksessa vastus-

taneelle keskiajan tutkijalle, kirkkohistorioitsija Kauko Piriselle Ruotsin rooli näyt-

täytyi myös hyvin selkeänä. Kirkkohistorian professoriksi Helsingissä 1960-lu-

vulla noussut Pirinen oli 1900-luvun jälkipuolen merkittävimpiä suomalaisia his-

torioitsijoita1540. Kotimaiselle ja ulkomaiselle suurelle yleisölle hän tuli tutuksi 

eräästä Eino Jutikkalan kanssa kirjoitetusta Suomen historian yleisesityksestä 

1960-luvulla. Siinä Pirinen totesi, että Lounais-Suomen ja Ruotsin välillä oli 1100-

luvun lopulla vallinnut vain puolustusliitto. Pähkinäsaaren rauhaan mennessä liit-

tosuhde oli muuttunut kiinteäksi poliittiseksi siteeksi ja Suomi oli liitetty Ruotsin 

                                                        
1537 Rosén 1949, 108–109, 131–133, 135–137, 146, 182, 185–186. 
1538 Rosén 1949, 171. 
1539 Ahtiainen & Tervonen 1996, 32–33, 124–126. 
1540 Pirisestä ks. esim. Ahtiainen & Tervonen 1996, 29–31; Heininen 2012c, elektr. 
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valtakuntaan. Uusi ruotsalainen valtiollinen järjestys aiheutti huomattavia muutok-

sia suomalaisessa yhteiskunnassa, vaikka tällä oli edelleen kotimainen perusta.1541 

Pähkinäsaaren rauha symboloi tässäkin Suomen liittämistä Ruotsiin ja sen aiheut-

tamia yhteiskunnallisia muutoksia. 

Esimerkkejä samanlaisista käsityksistä on Suomen historian yleisesityksissä 

1900-luvun jälkipuolella paljon. Yleisesti ottaen suomenkielinenkin historiantutki-

mus siirtyi taas linjalle, jonka mukaan Suomi oli ensimmäiseen ristiretkeen liitty-

vistä epäselvyyksistä huolimatta liitetty Ruotsiin eikä se ollut keskiajalla mikään 

itsenäinen kansallisvaltio. Lisäksi suomalaiset olivat saaneet yläpuolelleen ruotsa-

laisen esivallan ja siirtyneet roomalaiskatolilaisen kirkon piiriin.1542 Pähkinäsaaren 

rauha oli vanhassa asemassaan ristiretkiajan päätepisteenä kehityksen symbolina. 

Kyse oli ristiretkiajan kuvailun ajattelutyylin kehittymisestä. Se ei ollut aivan sa-

manlainen kuin autonomian aikana, mutta siinä ilmenivät viime kädessä eräänlai-

sena aktiivisena elementtinä samanlaiset painotukset ruotsalaisten aseman korosta-

misesta. 

Vielä 1950- ja 1960-luvuilla saattoi esiintyä suoria suomalaiskansallisia paino-

tuksia. Eversti ja tietokirjailija Tauno Kuosa (1917–2000)1543 kirjoitti 1952 popu-

laarin yleisesityksen, Jokamiehen Suomen historian. Siinä tuli esille suomalaiskan-

sallisia painotuksia esimerkiksi Suomen suhteellisen itsenäisestä asemasta ristiret-

kiaikana. Niinpä Pähkinäsaaren rauha sai lähinnä edustaa Ruotsin ja Suomen rau-

hallista yhteenkasvamista ja Suomen vähittäistä kristillistymistä.1544 Myös suoma-

laiskansallisesta peruskatsomuksesta edelleen kiinni pitänyt Einar W. Juva toi esille 

samanlaisia näkemyksiä Suomen kansan historiassaan 1960-luvulla. Juvan mu-

kaan Suomi oli liitetty Ruotsiin, mutta yhteiskunnalliset olosuhteet eivät muuttu-

neet tästä juurikaan ja Suomi oli ollut suhteellisen itsenäinen.1545 On kyllä koros-

tettava, että erot muuhun historiankirjoitukseen olivat tässä melko häilyvät ja Juva-

kin myönsi, että Suomi oli liitetty läheisemmin Ruotsiin 1200-luvun lopulla.1546 

Yleisellä tasolla voi myös huomauttaa, ettei uusissa Suomen historian yleisesityk-

sissä ollut myöskään merkkejä Aarno Karimon Kumpujen yöstä -teoksen tyylisestä 

lähestymistavasta, jossa valitettiin voimakkaasti muinaisten suomalaisheimojen it-

senäisyyden menetystä ristiretkiajalla. 

                                                        
1541 Pirinen 1966b, 30–31, 44–49. 
1542 Esimerkkejä: Suvanto 1985, 35, 41, 51, 111–130; Vahtola 1987, 48–53, 58–60, 68–69. 
1543 Ks. Vesikansa 2004, elektr. 
1544 Kuosa 1952, 50–70, 75–80, 91–110. 
1545 Juva 1964, 130–131, 134, 158–161. 
1546 Juva 1964, 162. 
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Yllättävää tuskin on, että myönteisimmät arviot Suomen ruotsalaistumisesta 

ilmenivät suomenruotsalaisilla historioitsijoilla. Edelleen 1960-luvulla historiaa 

popularisoinut Eirik Hornborg katsoi suomalaisten tunnustaneen ennen kristinus-

kon saapumista ”alkukantaista luonnonuskontoa” ja olleen matalammalla sivistys-

tasolla kuin esimerkiksi ruotsalaiset. Ristiretkiaika ei kuitenkaan ollut mitään val-

loitusta vaan yhteenliittymistä, jota seurasi nopea poliittisen ja oikeudellisen tason 

yhteensulautuminen.1547 1990-luvulla Suomen keskiajan historian esityksen kirjoit-

tanut Lena Törnblom puolestaan totesi suoraan, että suomalainen yhteiskunta 

vuonna 1323 erosi voimakkaasti vuoden 1155 yhteiskunnasta. Kansainväliset asen-

teet ja yhteiskuntamuoto verotuksineen ja uusine uskontoineen olivat korvanneet 

pakanalliset mallit, ja suomalaiset heimot olivat menettäneet itsenäisyytensä.1548 

Tätä kehitystä Pähkinäsaaren rauha sai luonnollisesti symboloida. 

Paluu menneisyyteen ruotsalaisten merkityksen korostamisessa sai aikaan 

myös erään merkittävän käsityksen paluun. Erityisesti autonomian aikana oli ko-

rostettu, että suomalaiset heimot olivat kehittyneet kansaksi ruotsalaisvalloituksen 

jälkeen. Nyt alkoi taas ilmetä samanlaisia käsityksiä. Eino Jutikkala korosti luen-

noillaan valtiojärjestyksen historiasta Ruotsin yhdistäneen suomalaiset heimot yh-

tenäiseksi valtiolliseksi kokonaisuudeksi. Kansaa ei tosin mainittu.1549 Jaakkolan 

laajaan oppilaskuntaan kuulunut, niukan asiallisesta tyylistään tunnettu keskiajan 

historian dosentti Seppo Suvanto (1918–2008)1550 korosti puolestaan 1980-luvulla 

suomalaisten joutumista yhtenäisen kirkollisen esivallan alaisuuteen keskiajalla, 

mikä oli ”kansallisen yhtenäisyyden syntymisen kannalta mitä merkittävin 

seikka”.1551 Jutikkala ja Suvanto eivät kuitenkaan yhdistäneet kehitystä suoraan 

Pähkinäsaaren rauhaan. 

Sen sijaan Oulun yliopistossa myöhemmin historian professorina toiminut 

Jouko Vahtola1552 kuvaili Pähkinäsaaren rauhan käsittelyn jälkeen, miten ”hiippa-

kunnallisesta siteestä tuli tärkeä suomalaisheimoja kansallisesti yhdistävä te-

kijä”.1553 Einar W. Juva puolestaan korosti Pähkinäsaaren rauhan jälkeisessä kuvai-

lussaan, että Ruotsin valta kokosi suomalaisten asutusalueet ”yhteiseen rintamaan 

ulospäin” ja ”pani alulle Suomen kansan syntymisen ja samalla loi edellytykset 

                                                        
1547 Hornborg 1965, 11–12, 35. 
1548 Törnblom 1993, 282–284, 319–320. 
1549 Jutikkala 1972, 17–18. 
1550 Tommila 1989, 225; Väisänen 2008, elektr. 
1551 Suvanto 1985, 87. 
1552 Ahtiainen & Tervonen 1996, 203. 
1553 Vahtola 1987, 68. 
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Suomen valtion muodostumiselle”.1554 Maailmansotien välisen ajan tuotannossaan 

Juva oli ollut tällaisista näkökohdista täysin hiljaa. 

Käsitys Suomen kansan synnystä ristiretkikauden jälkeen ruotsalaisten tuo-

mien instituutioiden puitteissa sai uutta jalansijaa äärinationalististen tulkintojen 

väistyessä. Pohjalla oleva käsitys valtiosta ei kuitenkaan muuttunut. Edellä olen 

todennut, että kansakunnan syntymyytissä korostui hegeliläis-snellmanilainen val-

tiokeskeinen yhtenäisen kansakunnan rakentamisen eetos keskiajan historiaan pro-

jisoituna. Snellmanilainen kansallinen idealismi alkoi kuitenkin väistyä toisen maa-

ilmansodan jälkeen. Isänmaan sijaan alkoi korostua yhteiskunnan käsite, joskin 

kansakunnan rooli säilyi kokoavassa merkityksessä. Historian ja sosiologian kiis-

telyssä oli kyse juuri tästä kehityskulusta. Historioitsijat pysyttelivät sodan jälkeen 

aluksi edelleen kansallisen yhtenäisyyden korostamisessa, kun taas uusi sosiologia 

korosti yhteisillä säännöillä valvottavan erimielisyyden hyötyjä. Toisaalta on to-

dettu, että historiatiede ja sosiologia tähdensivät molemmat valtion asemaa.1555 

Valtio on tuskin koskaan poistunut täysin suomalaisten painotuksista. Itse asi-

assa onkin todettu, että hyvinvointivaltion syntyhistoriassa fennomaanien valtio-

keskeisyys on yhdistynyt vasemmistolaiseen suunnittelua painottavaan ideologi-

aan. Modernisoitumisen myötä valtio on tullut kaikille elämän osa-alueille.1556 

Matti Virtasen mukaan fennomanian perintö on jatkunut eri muodoissaan pitkälle 

1900-luvun jälkipuolelle. Keskeistä kuitenkin on, ettei esimerkiksi 1960-luvulla 

edes pyritty totaaliseen yhdenmukaisuuteen, vaan pyrittiin ristiriitojen sääntelyyn. 

Kansallinen ”eheyttäminen” ulotettiin jopa kommunisteihin ja alettiin hyväksyä 

myös ruotsinkieliset osaksi suomalaista kansakuntaa.1557 

1960-luvun murroksessa erityisesti nuoriso haastoi kansallisen identiteetin ja 

agraarisen elämäntavan, joiden tilalle tulivat osittain urbaanius ja kansainvälinen 

nuorisokulttuuri. Individualismi nousikin suurempaan rooliin. Historiatiedekin lä-

hestyi jossain määrin sosiologiaa. Ihanteeksi aiemmin nostetun kansallisen yhte-

näisyyden sijaan korostettiinkin raadollisempaa tulkintaa, jonka mukaan eri intres-

siryhmät kamppailevat vallasta ja etuuksista.1558 

                                                        
1554 Juva 1964, 158. 
1555 Saloniemi 1994, 60–64; Kettunen 1994, 104–105; Ahtiainen & Tervonen 1996, 166; Relander 2004, 
139–141. 
1556 Kolbe 1996, 8–9, 23–24, 106; Virtanen 2002, 265–266. 
1557 Virtanen 2002, 266, 342, 381–390. 
1558 Tuominen 1991, 78, 127; Anttila 1993, 124; Ahtiainen & Tervonen 1996, 135–136; Kolbe 1996, 
296–297; Relander 2004, 156–161, 167. 
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Edellä mainitut esimerkit historiankirjoituksesta ilmentävät suomalaista valtio-

keskeisyyttä erityisesti kansakunnan syntyyn ja yhtenäisyyteen liittyvissä käsityk-

sissä. Ruotsalaisten tuomien valtiollisten instituutioiden asema prosessissa korostui 

taas maailmansotien välisen ajan välivaiheen jälkeen. Erityisesti Vahtolaan liittyvä 

esimerkki ilmentää, miten suomalaisuuden syntyä voitiin edelleen hahmottaa val-

tiokeskeisyyden avulla vielä myöhään 1980-luvulla. Syytä on myös huomata, että 

Vahtolan käsityksessä korostettiin suomalaisheimojen, ei esimerkiksi ruotsin- ja 

suomenkielisten, kansallista yhtenäisyyttä. Tässä onkin hyvä esimerkki ajan pati-

noimasta ja suomenkielisen kansakunnan yhtenäisyyttä korostavasta katsontakan-

nasta, joka on selvinnyt idealistisen kansakunta-aatteen heikkenemisestä huoli-

matta. Kyse oli jo autonomian ajalla syntyneestä hegeliläis-snellmanilaisesta ajat-

telukollektiivista, jonka puitteissa nimenomaan valtion ja kansakunnan yhteyttä ko-

rostettiin. Pähkinäsaaren rauhan avulla rakennettiin edelleenkin historiakuvaa val-

tiossa yhdentyvästä suomalaisesta kansakunnasta ja rauhan nykyaikaan asti ulottu-

neista vaikutuksista. 

Juvalle puolestaan Ruotsin valtio oli kokoava voima taistelussa itää vastaan. 

Se ei liittynyt niinkään kirkollisten tai yhteiskunnallisten seikkojen vaikutukseen. 

Tämä katsontakanta ilmensi osaltaan jyrkkää suomalaiskansallista näkemystä, joka 

vähätteli ruotsalaisuuden vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Juva tosin tuli 

tässä ruotsalaisia vastaan toisen maailmansodan jälkeisten uusien arvioiden mukai-

sesti ruotsalaismyönteisemmillä painotuksillaan. Hän korostikin usein myönteisesti 

Ruotsin ja Suomen yhteistä idänpolitiikkaa historiassa1559, ja juuri tällaista asen-

netta hänen versionsa kansakunnan syntymyytistä ilmensi. 

Pähkinäsaaren rauha toimi Vahtolan ja Juvan käsityksissä vieläkin Suomen 

kansan synnyn symbolina. Toisaalta kansakunnan syntymyytti ei tullut läheskään 

aina esille. Esimerkiksi objektiivisuuden nimiin vannonut Pirinen ei missään vai-

heessa korostanut tällaisia näkökohtia. Kyseessä on hyvä esimerkki uusien ihantei-

den mukaisesta kansallisten kertomusten vieroksumisesta. Ruotsinkielisilläkään ei-

vät nämä kansalliset kehityskertomukset tulleet esille. 

On tärkeää käsitellä vielä muutamaa kehityskulkua ristiretkiajan kokonaisku-

vailusta ja Pähkinäsaaren rauhan asemasta siinä. Ensiksi on todettava, että venä-

läisvastaiset näkemykset hävisivät lähes täysin toisen maailmansodan jälkeisessä 

historiankirjoituksessa. Viittauksia Suomen etuvartioasemaan tai venäläisten huo-

nommuuteen saa yleisesityksistä hakea turhaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa laa-

                                                        
1559 Juva 1998, 290–291. 
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jemminkin ”ryssäviha” marginalisoitiin 1960-luvulle tultaessa ja siirryttiin viimeis-

tään 1970-luvulla erityisesti vasemmistolaisen älymystön piirissä venäläisyyden ja 

Neuvostoliiton ihailuun.1560 Kyse on kuitenkin olennaisilta osiltaan myös siitä, ett-

eivät affektiiviset kuvaukset yleensäkään olleet enää suosittuja sodanjälkeisessä 

historiankirjoituksessa. Tämä aiheuttaa tietyssä mielessä metodisia ongelmia läh-

teiden arvioinnissa, sillä ei voi tarkkaan tietää, mitä historioitsija on todella ajatellut 

näennäisen objektiivisuuden savuverhon takana. 

Sen sijaan geopoliittiset realiteetit heijastuivat keskiajan historian tulkintaan. 

Useasti katsottiin, että ristiretkiaika oli todellakin ollut idän ja lännen välistä tais-

telua.1561 Tämän myötä voitiin vähintäänkin implisiittisesti katsoa, että Pähkinäsaa-

ren rauhakin oli välietappi idän ja lännen välisessä taistelussa. Suomi oli puolestaan 

liittynyt länsimaiseen kulttuuripiiriin ristiretkiajalla.1562 On tosin korostettava, ettei 

tämä liittynyt välttämättä venäläisvastaisuuteen, vaan kyse oli ajankohtaisesta ter-

minologiasta. Kylmän sodan aikaista vastakkainasettelua voitiin ja voidaan edel-

leen kuvata idän ja lännen vastakkainasetteluna1563, ja tämä heijastui myös kes-

kiajan kuvaukseen. 

Ristiretkiaikaa voitiin kuvailla nimenomaan geopoliittisena kamppailuna alu-

eista, jolloin maantieteelliset tekijät korostuivat. Esimerkiksi Pirinen totesi, että 

naapurit olivat yrittäneet valloittaa luonnonrikkauksia sisältäneen Suomen ja en-

simmäisen ristiretken aikana Ruotsi oli saavuttanut ”sillanpääaseman” Suomessa. 

Seppo Suvanto puolestaan arvioi Pähkinäsaaren rauhan olleen Ruotsille epäedulli-

sen, sillä se oli rauhan myötä joutunut luopumaan Nevan valtauksesta.1564 Tällä 

tavalla voitiin siis Pähkinäsaaren rauhaakin arvioida yleisestä geopoliittisesta nä-

kökulmasta, joskin Suvannon tyyliset suorat arviot olivat Suomen historian yleis-

esityksissä melko harvinaisia. Maailmansotien välisen ajan sotahistorioitsijoiden 

strategiset arviot jätettiin myös pois historiankirjoituksesta. Ajat, jolloin Pähkinä-

saaren rauhaa ja sen rajaa arvioitiin yleisesti Suomen puolustuksen kannalta, oli-

vatkin hyvin kaukana. 

                                                        
1560 ”Ryssävihan” häviämisestä ks. Vihavainen 2013, 261–267. 
1561 Esimerkkejä: Rosén 1949, 139; Juva 1964, 98; Vahtola 1987, 52. 
1562 ”Suomi liittyy länsimaiseen kulttuuripiiriin”, kuten Kauko Pirinen otsikoi erään keskiajan historian 
alaluvun yhdessä Jutikkalan kanssa tekemässään yleisesityksessä. Pirinen 1966b, 25. 
1563 Valaisevaa on, että politiikan tutkija Pekka Visuri (s. 1942) kuvaili yleisesityksessään Suomen ase-
masta kylmässä sodassa Suomen sijainneen idän ja lännen välillä. Vrt. Visuri 2006, 135. Anssi Paasi on 
puolestaan korostanut, että Suomen ja Neuvostoliiton välistä rajaa pidettiin NL:n olemassaolon ajan 
lännen ja idän välisenä ideologisena ja kulttuurisena rajana. Paasi 1995, 273. 
1564 Pirinen 1966a, 24; Pirinen 1966b, 33; Suvanto 1985, 68–69; vrt. myös Rosén 1949, 159–160. 
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Geopoliittisten painotusten säilyminen ei sinänsä ole yllättävää. Toisen maail-

mansodan jälkeen geopolitiikka ei Suomessa niinkään ollut esillä maantieteessä, 

vaan kansainvälisen politiikan tutkimuksessa. Siinä valtioiden välinen kamppailu 

alueista oli merkittävässä osassa. Suomessa geopolitiikan jatkuvuutta piti yllä so-

danjälkeinen ulkopolitiikka ja erityisesti Juho Kusti Paasikiven (vuoteen 1887 Jo-

han Gustaf Hellstén, 1870–1956) ulkopolitiikka, jossa geopoliitiikalla oli merkit-

tävä osansa.1565 Kyse oli taas omanlaisensa ajattelukollektiivin ajattelutyylin hei-

jastumisesta ristiretkiajan kuvaukseen. 

Lopuksi voikin todeta, että Pähkinäsaaren rauhan asema Suomen historian pe-

riodisoinnissa säilyi käytännössä muuttumattomana 1900-luvun lopulle tultaessa. 

Oli ainoastaan yksi poikkeus. Jouko Vahtola kritisoi vuonna 1989 Pähkinäsaaren 

rauhan asemaa periodisoinnissa ja katsoi, että latinalais-kristillisen kulttuurin le-

viämisen päätekohta oli vuoden 1300 tienoilla.1566 Hän ei kuitenkaan itse koskaan 

omaksunut tätä näkemystä Suomen historian periodisointiin.1567 Niinpä 1840-luvun 

suomalaisten historioitsijoiden aloittama periodisointityyli jatkui vahvana suoma-

laisessa historiankirjoituksessa. Rauhan asema oli siis edelleen voimakas 1900-lu-

vun lopun historiakuvassa, ja siihen voitiin yhdistää nykyaikaan liittyneitä toiveita 

suomalaisten kansallisesta yhtenäisyydestä sekä geopolitiikkaan liittyneitä merki-

tyksiä. 

Tässä alaluvussa olen käsitellyt lähinnä ammattihistorioitsijoiden kirjoittamia 

Suomen historian yleisesityksiä, jotka kuuluvat myös historiakulttuuriin. Seuraa-

vaksi tarkastelen oppikirjojen sisältämiä pienempiä Suomen historian yleisesityk-

siä, jotka kuuluvat historian oppikirjoihin. 

4.1.2 Pähkinäsaaren rauha ja ristiretkiajan kuvausten suuren linjan 

jatkuvuus muuttuvassa suomalaisessa koululaitoksessa 

Historiantutkimus muuttui monessa suhteessa tuntuvasti ja äkillisesti toisen maail-

mansodan jälkeen. Historianopetuksen muuttuminen oli puolestaan hienovaraisem-

paa. Uusi ulkopoliittinen tilanne pakotti karsimaan historian oppikirjojen sisällöstä 

enimmät venäläisvastaisuudet, mutta esimerkiksi oppikoulun opetussuunnitelmat 

jäivät ennalleen. Vanhoja oppikirjojakin käytettiin poistojen ja korjausten jälkeen 

edelleen. Koululaitos oli etenkin oppikoulujen osalta vielä 1950-luvulla sotaa edel-

                                                        
1565 Harle & Moisio 2000, 27–36. 
1566 Vahtola 1989, 124. 
1567 Vahtola 1992a, 26. 
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täneen ajan mukainen. Kouluopetusta haluttiin kuitenkin kehittää kansanvaltaisem-

maksi ja sosiaalisemmaksi. Historianopetusta haluttiin lisäksi jatkaa nykyhetkeen 

ja kiinnittää huomiota viimeaikaiseen kehitykseen.1568 1960-luvulla koululaitos 

joutui laajan kritiikin kohteeksi erityisesti vasemmistolaisten taholta. Historianope-

tus leimattiin taantumuksellisten kansallisten myyttien jatkajaksi. Opiskelijaradi-

kaalien kritiikki kuitenkin vaimeni 1970-luvulla.1569 

Suomalaisen koulumaailman merkittävin vaihe 1900-luvun jälkipuolella oli 

luonnollisesti siirtyminen yhtenäiseen peruskoulujärjestelmään vanhemmasta rin-

nakkaiskoulujärjestelmästä. Sodan jälkeisessä tilanteessa oli vallalla voimakas ra-

kennemuutos teollistuneeseen ja kaupungistuneeseen palveluyhteiskuntaan, jolloin 

myös sivistystarve kasvoi. Peruskoululaki astui lopulta voimaan 1970, ja uudistus 

toteutettiin 1970-luvun kuluessa. Uudessa järjestelmässä keskikoulu sulautettiin 

peruskoulun yläasteeksi ja lukio jäi erilliseksi koulumuodoksi. Oppikoululaisten 

määrä oli kasvanut jatkuvasti, sillä oppikoulun katsottiin helpottavan yhteiskunnal-

lista nousua.1570 

Koulujärjestelmän uudistuminen kulki rinnakkain kasvatustieteen vallanku-

mouksen kanssa toisen maailmansodan jälkeen. Aiempien näkemysten mukaan 

kasvatuksessa oli keskeistä kuri. Nyt pyrkimyksenä oli kiinnittää huomiota oppi-

laan yksilöllisiin piirteisiin. Peruskoulu-uudistus toteutti näitä periaatteita, ja siir-

ryttiin oppilaskeskeiseen kasvatukseen.1571 Uudistus muutti lopulta vähän historian 

oppiainesta. Siirryttiin kuitenkin oppilaskeskeisiin työtapoihin. Oppilaasta haluttiin 

tehdä itsenäisempi tekijä ja saada hänet tutkimaan asioita esimerkiksi alkuperäis-

lähteiden avulla eikä vain oppimaan oppikirjan sisältöä. Lukion historianopetus 

muuttui hieman hitaammin. 1980-luvun alussa voimaan tulleiden opetussuunnitel-

mien mukaan historian opetus muuttui kurssimuotoiseksi.1572 Oppilaan omatoimi-

suuden korostaminen heijastui konkreettisesti myös siihen, miten Pähkinäsaaren 

rauhaa käsiteltiin. Ensimmäinen peruskoulun opetussuunnitelma vuodelta 1970 ko-

rosti nimittäin sitä, että Pähkinäsaaren rajan kulun selvittämisestä pitäisi tehdä op-

pilaalle omatoiminen ”salapoliisitehtävä”.1573 

                                                        
1568 Castrén 1986, 384–389; Castrén 1992, 38–42; Arola 2002, 18–20, 22. 
1569 Castrén 1986, 390–394; Castrén 1992, 42–43; Arola 2002, 20–21. 
1570 Halila 1982, 114–116, 130–133. 
1571 Ojakangas 2004, 186–193. 
1572 Castrén 1986, 392–396; Castrén 1992, 43–46; Arola 2002, 25–28. 
1573 POPS-70. Opas 4, Historia, yhteiskuntaoppi ja taloustieto, 13. 



372 

Keskeistä kuitenkin on, miten oppikirjoissa käsitettiin Pähkinäsaaren rauhan 

asema Suomen historian yleisessä kulussa toisen maailmansodan jälkeen. Oppikir-

joissa oli sinänsä monenlaisia painotuksia 1950-luvulta peruskoulu-uudistukseen 

ulottuneella ajanjaksolla. Yleisellä tasolla voi todeta, että Pähkinäsaaren rauha 

symboloi oppikirjoissa lähinnä Suomen siirtymistä Ruotsin valtaan sekä alueen 

kristillistymistä ja länsimaistumista, ei tosin välttämättä näitä kaikkia samanaikai-

sesti. Näin oli esimerkiksi kansakouluille suunnatussa Isänmaan historiassa vuo-

delta 1954. Siinä kuvailtiin Pähkinäsaaren rauhan yhteydessä suurimman osan Suo-

mea yhdistetyn Ruotsin valtakuntaan ja sen kautta roomalaiskatolilaiseen länsimai-

seen sivistyspiiriin.1574 Nämä olivat luonnollisesti näkemyksiä, joita oli korostettu 

suomalaisen historiakulttuurin yhteydessä laajalti jo 1800-luvulta lähtien länsi-

maistumista lukuun ottamatta. 

Nyt saatettiin esittää uusia näkemyksiä siitä, miten tämä liittyminen oli tapah-

tunut. Voitiin tuoda esille maailmansotien välisenä aikana alkunsa saaneita näke-

myksiä, joiden mukaan esimerkiksi ensimmäinen ristiretki ei ollutkaan varsinainen 

valloitusretki, vaan suomalaiset kasvoivat vähitellen valtiolliseen yhteyteen ruotsa-

laisten kanssa. Näin Pähkinäsaaren rauha voi symboloida prosessia, jossa suoma-

laiset liittyivät vapaaehtoisesti Ruotsiin. Käytännössä tällä tavalla asiaa kuvailtiin 

kulttuurihistorioitsija Eino E. Suolahden (1914–1977)1575 ja Niilo Teerijoen teok-

sessa Isänmaan ja ihmiskunnan vaiheet vuodelta 1951.1576 Toisaalta voitiin esittää, 

että Suomen ”itsenäisyys” oli todellakin mennyt tämän prosessin päätteeksi, eikä 

itsenäisen kansallisvaltion olemassaoloa korostettu. Näin asiaa hahmotti historioit-

sija ja rehtori Martti Ruutu1577 lukioluokkia varten tarkoitetussa oppikirjassaan.1578 

Tosin Kai R. Lehtonen (s. 1930) ja Veikko Huttunen toivat esiin 1960-luvulla, että 

Suomen asema oli keskiajalla melko itsenäinen.1579 

Näkemykset olivat yleisesti melko maltillisia, eikä missään nimessä näyttänyt 

siltä, että vieläkään olisi omaksuttu täysin Jaakkolan näkemystä. Vanha käsitys 

Suomen valloituksesta oli voimakkaampi suomenruotsalaisissa oppikirjoissa. Päh-

kinäsaaren rauha oli nimenomaan valloituksen päätepisteenä muun muassa Hilding 

                                                        
1574 Juva et al. 1954, 110; Muita esimerkkejä: Ruutu 1951, 40; Teerijoki & Suolahti 1951, 85; Malmberg 
& von Koskull 1957, 84; Santamäki & Heikinheimo 1963, 94; Lehtonen & Huttunen 1965, 146; Kiuas-
maa & Perälä 1968, 34. 
1575 Hänestä ks. Leikola 2007, elektr. 
1576 Teerijoki & Suolahti 1951, 82–85. 
1577 Hänestä ks. Tommila 2006, elektr. 
1578 Ruutu 1951, 36, 40. Muita esimerkkejä: Vehvilä 1955, 28, 32; Santamäki & Heikinheimo 1963, 89, 
94. 
1579 Lehtonen & Huttunen 1965, 146. 
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Cavoniuksen ja Axel Mickwitzin teoksessa Historien berättar vuodelta 1963.1580 

Merkittävää on tässä yhteydessä, että suosituissa Mantereen ja Sarvan kansakoulun 

historian oppikirjoissa, jotka olivat vuoteen 1957 mennessä edenneet jo 24. painok-

seensa, esitettiin ristiretkiaika edelleen ruotsalaisvalloituksen näkökulmasta.1581 

Kenties mielenkiintoisinta antia monissa oppikirjoissa on, että Pähkinäsaaren 

rauha sai edelleen toimia näissä vanhanmallisen Suomen kansan syntymyytin sym-

bolina, jossa Ruotsin valtiolliset ja kirkolliset instituutiot katsottiin tärkeiksi suo-

malaisen kansallistunteen synnyttämisessä. Itse asiassa myytti esiintyi vieläkin 

suurimmassa osassa uusia historian oppikirjoja 1950- ja 1960-luvuilla.1582 Teerijoki 

ja Suolahti liittivät tähän vielä jaakkolalaisia painotuksia Suomen kansan eheyty-

misestä Pähkinäsaaren rauhan jälkeen.1583 

Houkuttelevaa olisi pitää syntymyytin näinkin suurta jatkuvuutta ilmentymänä 

vielä välittömästi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä jatkuneesta 

oikeistolaisesta kansallisesta idealismista koululaitoksessa. Useat syntymyytin op-

pikirjoihin kirjoittaneista tekijöistä olivatkin oikeistolaisia, esimerkiksi kokoomus-

laisia, kuten lehtori Salme Vehvilä sekä opettaja Lauri Santamäki.1584 Mielenkiin-

toista kuitenkin on, että myös suomenruotsalaisissa oppikirjoissa voitiin korostaa 

syntymyyttiä jopa sellaisessa muodossa, jossa tähdennettiin suomenkielisten, ei 

suinkaan ruotsinkielisten, yhdistymistä yhdeksi kansaksi Pähkinäsaaren rauhan jäl-

keen.1585 

Syntymyytti olikin jo alkanut elää oppikirjoissa osittain omaa elämäänsä. Yh-

tenä varteenotettavana selityksenä sille, miksi lähinnä hegeliläis-snellmanilaista 

fennomanian perintöä edustava syntymyytti oli niin laajalle levinnyt oppikirjoissa, 

onkin pidettävä oppikirjatraditiota. Oppikirjojen aines saattaa usein pysyä muuttu-

mattomana, vaikka tutkimus ja yhteiskunta olisivatkin muuttuneet. Teosten laati-

misessa on saatettu käyttää entisiä oppikirjoja tai vanhoja historian yleisesityksiä, 

minkä myötä vanhat käsitykset ovat jatkuneet. Kirjoittajaan on saattanut vaikuttaa 

jopa se, mitä hänelle itselleen on opetettu koulussa, ja luonnollisesti hänen henki-

lökohtaista kokemusmaailmaansa on kirjoitettu oppikirjoihin.1586 
                                                        
1580 Cavonius & Mickwitz 1963, 94–95. Toinen esimerkki: von Koskull & Nyberg 1977, 24–25. 
1581 Mantere & Sarva 1957, 72–73. 
1582 Selkeimmät esimerkit: Vehvilä 1955, 32; Malmberg & von Koskull 1957, 84; Ottelin & von Koskull 
1958, 35; Santamäki & Heikinheimo 1963, 94; Lehtonen & Huttunen 1965, 146; von Koskull & Nyberg 
1977, 24. 
1583 Teerijoki & Suolahti 1951, 85. 
1584 Kuka kukin on 1954, 956; Kuka kukin on 1966, 902. 
1585 Esim. Malmberg & von Koskull 1957, 84. 
1586 Näistä kysymyksistä vrt. erityisesti Holmén 2006, 24–27; Ks. myös Lehikoinen 1981a, 3; Lehikoi-
nen 1981b, 7–8; Häkkinen 2002, 81–82. 
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Syntymyytti ei kuitenkaan varsinaisesti ollut ristiriidassa opetussuunnitelmien 

kanssa. Esimerkiksi vielä 1963 oppikoulujen oppiennätyksissä pidettiin historian 

opetuksen ohella tärkeänä ”sosiaalieettisenä päämääränä” muun muassa isänmaan-

rakkautta.1587 Fennomanian ajoilta asti vaalittu kansakunnan kehityskertomus sopi 

vieläkin hyvin yhteen tämän tavoitteen kanssa. Varovaisesti voikin olettaa, että syn-

tymyytin jatkuvuuteen on vaikuttanut monia tekijöitä. Joka tapauksessa kehitysku-

lussa tulee taas hyvin ilmi, miten voimakas rooli Pähkinäsaaren rauhalla on ollut 

suomalaisen kansakunnan rakentamisessa ja suomalaisessa historiakuvassa. 

Muista tutuista ristiretkiajan kuvauksen piirteistä voi vielä mainita lännen ja 

idän taistelun, joka tuli ilmi useissa oppikirjoissa.1588 Geopoliittisia näkökohtiakin 

tuotiin esille. Niinpä pohdittiin usein, että Novgorod ja Ruotsi taistelivat alueista ja 

kauppareiteistä.1589 Pähkinäsaaren rauha voitiin luonnollisesti käsittää välietapiksi 

tässä taistelussa. Yllättävän myöhään voitiin myös esittää venäläisvastaisia asen-

teita tämäntyyppisessä kuvailussa. Santamäen ja Heikinheimon kansakouluun tar-

koitetussa Auroin, miekoin, miettehin -teoksessa painotettiin, että Suomen liittymi-

nen länsimaiseen kulttuuriin oli myönteistä, sillä sen yhteydessä talonpoikainen va-

paus säilyi. Toista oli ollut bysanttilaisen sivistyksen puitteissa olleessa Novgoro-

dissa, jossa talonpoikainen vapaus oli menetetty.1590 Tällainen painotus oli kuiten-

kin poikkeus, eikä ristiretkiajan kuvassa juuri ollut venäläisvastaisuuksia. 

Yhtenäiskoulujärjestelmän myötä tapahtui myös oppikirjakulttuurissa suuri 

muutos. Peruskoulun oppikirjoja laadittiin nopeasti. Lisäksi oppikirjatuotanto ke-

hittyi monipuolisempaan suuntaan. Oppikirjoista tuli kertakäyttöisiä, ja niitä päivi-

tettiin usein. Oppikirjojen menekki lisääntyi huomattavasti.1591 On myös muistet-

tava, että oppikirjoja tarkastettiin 1990-luvun alkuun asti.1592 Oppikirjoja tekivät 

yleensä työryhmät. Kuten kestävyysjuoksija sekä aate- ja oppihistorioitsija Janne 

Holmén on väitöskirjassaan todennut, on käytännössä mahdotonta selvittää, kuka 

yksittäinen kirjoittaja on yksittäisten lähdetietojen taustalla.1593 En pyri omassa väi-

töskirjassanikaan selvittämään tätä, vaan tarkastelen kokonaiskuvaa havainnollis-

ten esimerkkien avulla. 

Yleisesti on todettava, että muutoksia aikaisimpiin kirjoihin oli lopulta varsin 

vähän 1900-luvun lopulla. Pähkinäsaaren rauha sai vanhassa asemassaan Suomen 

                                                        
1587 Valtion oppikoulujen oppiennätykset. Historia- ja yhteiskuntaoppi sekä taloustieto 1963, 3. 
1588 Esimerkkejä: Vehvilä 1955, 32; Santamäki & Heikinheimo 1963, 94. 
1589 Esimerkkejä: Ruutu 1951, 14–15, 27, 36–37; Vehvilä & Castrén 1967, 6, 25–27. 
1590 Santamäki & Heikinheimo 1963, 94. 
1591 Arola 2002, 29; Häkkinen 2002, 78. 
1592 Holmén 2006, 86–92. 
1593 Holmén 2006, 29. 
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historian periodisoinnin vaihekohtana edustaa ensisijaisesti Suomen joutumista 

Ruotsin valtaan ja maan roomalaiskatolilaisen uskonnon omaksumista. Esimerk-

kejä tästä on peruskoulun ala-asteen sekä lukion oppikirjoista runsaasti 1970-lu-

vulta 1990-luvun lopulle.1594 1900-luvun loppua kohti tultaessakin korostettiin, 

ettei ristiretkiaika välttämättä ollut niinkään ruotsalaisvalloituksen aika, vaan pi-

kemminkin vähittäinen murrosaika. Tämän aikana Suomi oli vähitellen tullut Ruot-

sin valtaan. Esimerkiksi lukion kurssikirjassa Historian linjoja 3 vuodelta 1979 kat-

sottiin, että Pähkinäsaaren rauhaan mennessä liittosuhde Ruotsiin oli muuttunut po-

liittiseksi yhteydeksi. Voitiin myös katsoa, ettei ensimmäinen ristiretki ollut varsi-

nainen valloitusyritys, tai tuoda esille retkeen liittyvää epävarmuutta.1595 Tämä on 

havainnollinen esimerkki siitä, että oppikirjojen tekijät hakivat esityksiinsä tietoja 

ajankohtaisista yleisesityksistä. Vastaavalla tavallahan historioitsija Kauko Pirinen 

oli kuvaillut tilannetta suositussa Suomen historian yleisesityksessään.1596 Näin op-

pikirjoissa asetuttiin toisen maailmansodan jälkeisen historiantutkimuksen perus-

linjalle ristiretkiajan kuvailussa. 

Toisaalta oppikirjoissa esiintyi myöhään myös hyvin vanhakantaisia esitysta-

poja. Ristiretkiaika voitiin esittää melko yksiselitteisesti Suomen valloitushisto-

riana, jota Pähkinäsaaren rauha sai luonnollisesti symboloida.1597 Näissä lähinnä 

peruskoulun historian oppikirjoissa esiintyvissä näkemyksissä on todennäköisesti 

kyse siitä, että on yksinkertaisesti tukeuduttu johonkin sellaiseen aiempaan esityk-

seen tai oppikirjaan, jossa asia on kuvattu näin. Puhtaasti valloitushistoriaan liittyvä 

näkemys oli suomalaisessa historiantutkimuksessa jo auttamattomasti vanhentunut 

1900-luvun lopulla. 

Samasta näkökulmasta tulee lähestyä Pähkinäsaaren rauhan symboloiman kan-

sakunnan syntymyytin jatkuvuutta suomalaisissa oppikirjoissa vielä 1990-luvun lo-

pulla. 1970-luvun alusta 1990-luvun lopulle ilmestyneissä peruskoulun ja lukion 

ristiretkiaikaa käsittelevissä Suomen historian uusissa oppikirjoissa syntymyytti 

esiintyi vielä noin kolmasosassa.1598 Syntymyytti korosti laajemmin rauhan nyky-

                                                        
1594 Esimerkkejä: Oksanen, Pohjala & Vierros 1972, 134–137; Lempinen et al. 1979, 17–18, 27; Louhi-
sola, Niemi & Louhisola 1982, 145, 155, 160; Laurila et al. 1990, 30–34. 
1595 Lempinen et al. 1979, 27; Muita esimerkkejä: Louhisola, Pajunen & Niemi 1972, 116; Castrén & 
Riikonen 1974, 138; Castrén & Huttunen 1982, 20. 
1596 Pirinen 1966b, 44. 
1597 Castrén et al. 1988, 48–53; Suomela et al. 1988, 62–64; Kauniskangas, Lappalainen & Tiainen 1995, 
216–217. 
1598 Esimerkkejä: Lehtonen & Huttunen 1971, 93; Lappalainen, Kaakinen & Kauniskangas 1981a, 172–
173; Kauniskangas, Lappalainen & Tiainen 1995, 217. 
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aikaan asti ulottuneita vaikutuksia. Aineistossani ajallisesti viimeisin maininta kan-

sakunnan syntymyytistä oli peruskoulun Aikamatka Suomen historiaan -teoksessa 

vuodelta 1996. Siinä mainittiin, että Turun piispojen johdolla Suomen heimoista 

alkoi kehittyä yhtenäisempi Suomen kansa, mutta asiaa ei yhdistetty Pähkinäsaaren 

rauhaan.1599 

Kyse on tässäkin mitä todennäköisimmin lähinnä vanhoista oppikirjoista uu-

dempiin siirtynyt historiallinen jäänne, eikä se välttämättä ilmennä kirjoittajan to-

dellisia näkemyksiä. Mielenkiintoinen esimerkki on Kai R. Lehtosen ja Veikko 

Huttusen vuonna 1971 ilmestynyt Peruskoulun historia 1 -teos, jossa esiintyi kan-

sakunnan syntymyytti. Huttusen kanssa työskennellyt kokoomuslainen Lehtonen 

totesi myöhemmissä yhteyksissä, että Suomen historian osiot olivat yhteisteoksissa 

Huttusen kirjoittamia. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että Huttunen oli sosiaali-

demokraatti.1600 Kuitenkin hän levitti teoksessa lähinnä oikeistolaisen kansallisen 

idealismin mukaista myyttiä. Selityksenä lienee tässä juuri se, että tukeuduttiin vain 

aiempiin teoksiin oppikirjojen teossa. 

Kansakunnan syntymyytin asema oli kuitenkin olennaisesti heikompi kuin 

vielä rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana 1950-luvulta 1970-luvulle, jolloin se 

saattoi tulla esille vielä suurimmassa osassa uusia historian oppikirjoja. Varovai-

sesti voi olettaa, että tässä heijastuu kansallisen idealismin vähittäinen murtuminen. 

Pauli Arola toteaa, että historian opetuksen kansallinen ”suuri kertomus” koki ko-

lauksen toisen maailmansodan jälkeen. Uudeksi suureksi kertomukseksi tuli vähi-

tellen isänmaallisen retoriikan sijaan muuttuvan suomalaisen yhteiskunnan ja hy-

vinvointivaltion kehityskertomus.1601 

Epäilemättä Suomen kansan syntyyn liittyvälle kertomukselle oli vieläkin ti-

lausta, kuten sille nähtävästi oli historiantutkimuksessakin jopa 1980-luvulla. 

Vaikka peruskoulun opetussuunnitelmassa vuonna 1970 oli poistettu viittaukset 

historian opetuksen isänmaallisiin ja kansalliseen identiteettiin liittyviin tavoittei-

siin, olivat ne jo 1980- ja 1990-luvuilla tehneet paluun opetussuunnitelmiin. 

Vuonna 1985 mainittiin opetuksessa tärkeänä kansallisen identiteetin vahvistami-

nen kuten myös vuoden 1994 suunnitelmassa.1602 Syntymyytti ei siis edelleenkään 

ollut varsinaisesti ristiriidassa opetuksen tavoitteiden kanssa. 

                                                        
1599 Edgren et al. 1996, 67. 
1600 Lehtonen 1995, 160. 
1601 Arola 2002, 22–23. 
1602 POPS-70. Opas 4, Historia, yhteiskuntaoppi ja taloustieto, 1–3; Peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteet 1985, 12; Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 95. 
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Peruskoulun historian opetussuunnitelma vuodelta 1970 painotti keskiajan ku-

vauksessa Suomen asemaa idän ja lännen rajalla sekä ensimmäisen idän ja lännen 

välisen rauhanteon eli Pähkinäsaaren rauhan suurta merkitystä.1603 Kyse oli oman 

ajan eli kylmän sodan idän ja lännen vastakkainasetteluun orientoitumisesta kes-

kiajan historiaan liittyvän esimerkin avulla. Ristiretkiajan ja Pähkinäsaaren rauhan 

kuvauksissa olikin paljon idän ja lännen taisteluun liittyvää terminologiaa. Aika-

kautta voitiin yleisesti kuvailla idän ja lännen välisenä taisteluna, jonka osa Päh-

kinäsaaren rauhakin oli. Itse asiassa nyt voitiin entistä enemmän käyttää tämäntyy-

listä retoriikkaa ja korostaa rauhassa solmitun rajan luonnetta idän ja lännen väli-

senä rajana.1604 Esimerkiksi 1980-luvun lopulla ilmestyneessä teoksessa Historia 5 

kerrottiin peruskouluikäisille lapsille, miten Pähkinäsaaren rajasta tuli merkittävä 

idän ja lännen uskonnon ja kulttuurin välinen raja.1605 

Tämä idän ja lännen taistelu voitiin nähdä aivan avoimesti geopoliittisesta nä-

kökulmasta erityisesti lukion oppikirjoissa. Niinpä Lukion historia 3 -teoksessa ku-

vailtiin Novgorodin ja Ruotsin taistelua ristiretkiajalla järjestelmälliseksi taiste-

luksi etupiireistä Suomen maaperällä ja Pähkinäsaaren rauhaa ensimmäiseksi etu-

piirijaoksi.1606 Historian linjoja 3 -teoksessa 1983 puolestaan mainittiin, että Suo-

men asema Itämeren äärellä on vaikuttanut maan historiaan. Itä ja länsi olivat tais-

telleet nimenomaan Suomen alueesta ja sen erämaista, ja Pähkinäsaareen päättyi 

kiista Suomen alueesta.1607 

Minkäänlaisia venäläisvastaisuuksia näihin kysymyksiin ei enää liittynyt, eikä 

niitä olisikaan enää ollut mahdollista tuoda esille kylmän sodan YYA-ilmapiirissä. 

Vasemmistolaiset halusivat 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa neuvosto-

myönteisiä oppikirjoja, ja 1970-luvulla oppikirjoja tarkasteltiin suomalais-neuvos-

toliittolaisissa oppikirjaseminaareissa.1608 Oppikirjojen kehitys myötäilikin tässä 

lähinnä ajan suomalaista historiantutkimusta melko neutraaleine geopoliittisine ko-

rostuksineen. 

Seuraavaksi tarkastelen vielä Pähkinäsaaren rauhaa tietosanakirjojen Suomen 

historian esityksissä sekä historiallisessa romaanikirjallisuudessa. 

                                                        
1603 POPS-70. Opas 4, Historia, yhteiskuntaoppi ja taloustieto, 12–13. 
1604 Esimerkkejä: Oksanen, Pohjala & Vierros 1972, 135–136; Lempinen et al. 1983, 26. 
1605 Castrén et al. 1988, 53. 
1606 Ahonen et al. 1979, 31, 38. 
1607 Lempinen et al. 1983, 10–12, 22, 26, 34. 
1608 Ks. esim. Holmén 2006, 74–80. ”Etuvartioajattelun” ja venäläisvastaisuuden häviämisestä oppikir-
joissa ks. myös Katajala 2014, 299–300. 
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4.1.3 Tietosanakirjojen ja historiallisten romaanien suuret 

kertomukset Pähkinäsaaren rauhasta 

Eräs merkittävä Suomen historian yleisesityksen muoto oli suurissa suomalaisissa 

tietosanakirjoissa, joita ilmestyi runsaasti 1900-luvun jälkipuolella. Toisen maail-

mansodan jälkeen julkaistiin pienempiä tietosanakirjoja, mutta pian havaittiin suu-

rempien teosten tarve. 1960-luvulla alkoi markkinoita olennaisesti muuttanut kil-

pailu Otavan ja uuden tietosanakirjakustantajan Tietosanakirja Oy:n välillä. Tämän 

kustantaman laajan tietosanakirjan nimeksi tuli Uusi tietosanakirja. Vuonna 1970 

Tietosanakirjayhtiö Oy:n osti WSOY. 1970-luvulla keskisuuret kustantajat, Gum-

merus, Karisto, Kirjayhtymä ja Weilin+Göös, pyrkivät yhdessä tietosanakirjamark-

kinoille Tiedon värikäs maailma -tietosanakirjan avulla. Myös suomenruotsalaiset 

halusivat oman tietosanakirjasarjan.1609 Otavan ja Tietosanakirja Oy:n ja sen osta-

neen WSOY:n tietosanakirjoihin muodostuivat omat traditionsa, sillä yhtiöt käytti-

vät usein omia pohjatekstejään tulevissa teoksissa. Tällä tavalla vanhaa ainesta 

saattoi säilyä kauan tietosanakirjoissa. 

1960-luvun Otavan isossa tietosanakirjassa Suomen historian artikkelin olivat 

kirjoittaneet Einar W. Juva sekä poliittisen historian professori, AKS-taustainen 

Lauri Aadolf Puntila (1907–1988)1610. Ristiretkiajan kuvauksesta vastasi todennä-

köisimmin kuitenkin Juva, joka oli tehnyt lisäyksiä jo 1930-luvulla Otavan Isoon 

tietosanakirjaan. Käsittely oli tässä lähes identtistä ja melko maltillista. Korostet-

tiin kristinuskon vähittäistä leviämistä, mutta ei käsitelty sinänsä, oliko ruotsalaisen 

vallan tulo valloitusta. Pähkinäsaaren rauhan jälkeen Ruotsin yhteyteen joutu-

neessa Suomessa oli vakiintunut katolilaisuuden ohella länsimainen yhteiskunta-

järjestys ja oikeuslaitos, joskin kotimaisiakin muotoja säilyi.1611 Näin Pähkinäsaa-

ren rauha symboloi taas Suomen joutumista Ruotsin valtaan sekä maan kristillisty-

mistä ja osaltaan yhteiskunnallista ruotsalaistumista. Mielenkiintoista kyllä, tämä 

melko neutraali esitys ei poikennut 1930-luvullakaan siitä linjasta, jonka suomalai-

nen historiantutkimus tulisi omaksumaan ristiretkiajan kuvauksessa toisen maail-

mansodan jälkeen. 

                                                        
1609 Häkli 1981, 83–85, 98–110, 117–118. 
1610 Hänestä ks. Eskola 2006, elektr. 
1611 Juva & Puntila 1964, 627–630. 



379 

Uusi tietosanakirja kertoi samankaltaista tarinaa, mutta eri painotuksin. Tieto-

sanakirja Oy:n ja sittemmin WSOY:n teoksissa ei artikkeleja koskaan signee-

rattu1612, joten varmaa tietoa artikkelin kirjoittajasta ei ole. Teoksen toimituskun-

taan tosin kuului sellaisia nimiä kuin myöhemmin Helsingissä professoriksi nous-

sut Matti Klinge sekä niin ikään historian professorina toiminut suomenruotsalai-

nen keskiajan tutkija Jarl Gallén, joka tuli myöhemmin tunnetuksi omalla Pähkinä-

saaren rauhaan liittyvällä tulkinnallaan.1613 

Teoksessa esitettiin näkemys, jonka mukaan ristiretkien aika merkitsi vähit-

täistä joutumista uuden uskon piiriin. Kehitykseen vaikutti olennaisesti Suo-

men ”geopoliittinen asema idän ja lännen kulttuuripiirien pohjoisena puskurialu-

eena” [!]. Vaikka ensimmäinen ristiretki oli vain ledung-retki, oli se lähtökohtana 

roomalais-katolilaisen kirkon ”ryhtyessä kasvattamaan suomalaisia järjestäytynee-

seen sosiaaliseen elämään”. Artikkelissa korostettiin, ettei Suomen sosiaalisen elä-

män ja hallinnon järjestäytyminen tapahtunut rauhansopimukseen perustuvana 

äkillisenä murroksena, vaan tasaisena kehityksenä samaan aikaan Ruotsin oman 

keskushallinnon voimistumisen kanssa. Vaikka Suomessa oli omaksuttu länsimai-

sen kulttuurin muotoja, säilyi myös omintakeisia muotoja.1614 Pähkinäsaaren rauha 

käsitettiin siis ajan painotusten mukaan osaksi idän ja lännen geopoliittista taiste-

lua, mutta käytännössä kritisoitiin sen asemaa yhteiskunnallisten ja uskonnollisten 

muutosten symbolina, mikä oli harvinaista historiankirjoituksessa. 

Samanlaista kuvailu oli esimerkiksi Weilin+Göösin Tiedon värikkäässä maa-

ilmassa, jonka teksti näytti pohjautuvan Uuteen tietosanakirjaan. Siinä oli kuiten-

kin jätetty pois kritiikki rauhansopimusten roolista Suomen aseman vakauttajana, 

joten Pähkinäsaaren rauha sai siinä edelleenkin symboloida Ruotsin vallan vakiin-

tumista ja kristillistymistä.1615 1980-luvulla Otavan suuressa ensyklopediassa his-

torioitsija Eino Jutikkala kuvaili ristiretkiaikaa Suomen vähittäisenä liittämisenä 

Ruotsin hallintoon ja roomalaiskatolilaiseen kirkkoon. Tätä kehitystä sai symbo-

loida taas osaltaan Pähkinäsaaren rauha, joskaan ei niin selkeästi kuin monissa 

muissa esityksissä.1616 WSOY:n Spectrumissa puolestaan esitettiin, että ensimmäi-

nen ristiretki tähtäsi hallinnolliseen yhteyteen. Artikkelin kirjoittaja korosti Päh-

kinäsaaren rajan länsipuolelle jääneiden kasvaneen samanlaisessa poliittisessa ja 

                                                        
1612 Tästä vrt. Häkli 1981, 125. 
1613 Heistä ks. Stenius 2016, elektr.; Meinander 2016, elektr. 
1614 ”Suomi”. Uusi tietosanakirja 19 (1967), 835–840. 
1615 ”Suomi”. Tiedon värikäs maailma 18 (1978), 138–139; Vrt. samanlaista kuvailua: ”Suomi”. Facta 
9 (1970), 235–238 sekä ”Suomi”. Facta 2001, 15 (1985), 704–706. 
1616 Jutikkala 1981, 6578–6579. 
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kulttuurisessa yhteydessä Ruotsin valtakunnassa.1617 Artikkelin kirjoittajaa ei mai-

nittu, mutta se oli todennäköisesti Spectrumissa historian päätoimittajana toimi-

neen Matti Klingen kirjoittama, sillä teksti oli käytännössä täsmälleen samanlaista 

kuin hänen lyhyessä Suomen historian yleisesityksessään Katsaus Suomen histori-

aan.1618 Samanlaista teksti oli 1990-luvulla ilmestyneessä WSOY:n isossa tietosa-

nakirjassa, joka otti vaikutteita vanhemmasta Tietosanakirja Oy:n traditiosta.1619 

Suomenruotsalaisten Uppslagsverket Finland -tietosanakirjassa 1980-luvun 

alussa Suomen keskiaikaa käsitteli keskiajan tutkija Jarl Gallén. Tässäkin Pähkinä-

saaren rauhaan päättynyt ristiretkiaika sai symboloida Suomen ruotsalaistumista ja 

kristillistymistä.1620 

Edellä käsittelemäni tietosanakirjat olivat 1900-luvun lopun merkittäviä ja suu-

ria ”kivijalka-tietosanakirjoja”. Toisen maailmansodan jälkeen ilmestyi myös pie-

nempiä tietosanakirjoja, joissa ilmenivät usein omanlaisensa kehityskulut. Otavan 

Pienen tietosanakirjan uusi painos ilmestyi 1950-luvulla. Siinä mainittiin edelleen 

olojen vakiintuneen Suomessa Pähkinäsaaren rauhan jälkeen samanlaisiksi kuin 

Ruotsissa. Aivan vastaavalla tavalla tilanne kuvailtiin Otavan yksiosaisessa sana-

kirjassa 1960-luvulla.1621 Kyse on lähinnä siitä, että autonomian ajan lopun histo-

rioitsijan Kustavi Grotenfeltin 1910-luvulla Tietosanakirjaan kirjoittamaa Suomen 

historian artikkelia on lainattu uudemmissakin tietosanakirjoissa. Tällä tavalla saat-

toi säilyä vanha näkemys Pähkinäsaaren rauhasta selvemmin Suomen valloituskau-

den päätepisteenä. 

Tietosanakirjojen ristiretkiaikaan liittyvissä kuvailuissa ei tullut esille juuri mi-

tään ammattihistorioitsijoiden tai oppikirjojen tekijöiden toisen maailmansodan jäl-

keisestä peruslinjasta poikkeavaa, ja kirjoittajat olivatkin usein itse ammattihisto-

rioitsijoita. Pähkinäsaaren rauha sai symboloida useimmin – joskaan ei aina – Suo-

men vähittäistä liittymistä Ruotsin valtaan ja siitä aiheutuneita yhteiskunnallisia 

muutoksia ja kristillistymistä. Tämä ei ollut luonteeltaan välttämättä valloitusta, 

mutta toisaalta Suomi ei ollut keskiajalla varsinaisesti itsenäinenkään. Vanhoja suo-

malaisiakin muotoja säilyi yhteiskunnassa ruotsalaisvallan tulon jälkeen. Lisäksi 

Pähkinäsaaren rauha oli ollut osa geopoliittista idän ja lännen taistelua. Tässä mie-

lessä näkemykset vastasivat toisen maailmansodan jälkeen syntynyttä välittävää 

                                                        
1617 ”Suomi (historia)”. Spectrum 11 (1980), 369–370. 
1618 Vertailukohdaksi voi vaikka ottaa maininnan, jonka mukaan suomalaiset pääheimot ”poikkesivat 
monissa suhteissa toisistaan ja olivat usein toisilleen vihamielisiä”. Vrt. Klinge 1982b, 10. 
1619 ”Suomi.” WSOY iso tietosanakirja 9 (1997), 129. 
1620 Gallén 1982, 573–574. 
1621 ”Suomi”. Pieni tietosanakirja 4 (1959), 454–455; ”Suomi”. Otavan yksiosainen tietosanakirja 4 
(1959), 3559–3561. 
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linjaa ristiretki- ja keskiajan kuvauksissa. Näin rauha saattoi säilyä merkittävänä 

osana historiakuvaa. 

Yksi elementti puuttui suurten tietosanakirjojen kuvauksista lähes täysin. Ei 

kuvattu, kuinka Suomen kansa syntyi Pähkinäsaaren rauhan jälkeen yhtenäisen hal-

linnon ja kirkon alaisuudessa. Kenties lähimmäksi pääsi Eino Jutikkala, joka pai-

notti kirkon asemaa suomalaisen identiteetin ylläpitäjänä keskiajalla.1622 Uudessa 

tietosanakirjassa puolestaan todettiin vain epämääräisesti ristiretkiajan yhteydessä 

Suomen kehittyneen kansalliseksi kokonaisuudeksi.1623 Heikkenevällä kansalli-

sella idealismilla on voinut olla vaikutuksensa. On esimerkiksi hyvin ajateltavissa, 

ettei selvästi nationalistisista tulkinnoista irtisanoutunut Matti Klinge ollut juuri 

kiinnostunut kansakunnan syntymyytin esille tuomisesta.1624 

Erääksi syyksi voi hahmottaa tiiviyden tavoittelun, joka ei antanut tilaa suurille 

kansallisille synteeseille tietosanakirjojen melko ahtaissa tietopaketeissa. Kuvaa-

vaa on, että lähestulkoon ainoa tietosanakirjatyyppinen teos, jossa kansakunnan 

syntymyytti esiintyi, oli Tiedon portaat -teossarjassa. Tässä teoksessa Pähkinäsaa-

ren rajan ylittäneen uudisasutuksen katsottiin hahmotelleen alueen, jonka puitteissa 

suomalaiset heimot alkoivat yhdistyä yhdeksi kansaksi.1625 Tiedon portaissa ei ollut 

kyse aakkosellisesta hakuteoksesta, vaan siinä oli useita temaattisesti määritettyjä 

artikkeleita. Artikkeli Suomen historiasta olikin tässä paljon laajempi ja vapaamuo-

toisempi eikä muutamaan sivuun tiivistettävä tietopaketti. 

Tässä ja edellisessä alaluvussa kuvaillussa kehityskulussa on ollut kyse histo-

rioitsijoiden esoteerisen piirin näkemysten leviämisestä laajempiin eksoteerisiin 

piireihin. Mikäli tietosanakirjoissa esitettiin 1900-luvun lopulla varsin sovinnaisia 

käsityksiä Pähkinäsaaren rauhan roolista, oli tilanne toinen historiallisessa romaa-

nikirjallisuudessa, joka oli melkoisessa murrostilassa toisen maailmansodan jäl-

keen. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä lajia olivat Markku Ihosen näkemyksen 

mukaan rasittaneet ”yltiöisänmaallisuus, uskonnollis-moraalinen konservatiivisuus 

ja kaunokirjallisen muodon jälkeenjääneisyys”. Kansallisen idealismin väistyessä 

historiantutkimuksesta nationalistis-oikeistolainen historiallinen romaani oli lasku-

suunnassa. Murros tuli Mika Waltarin (1908–1979) Sinuhe egyptiläisen myötä. Sitä 

luettiin ”ilmestymisajan henkisen ilmaston kuvana”, ja teokseen sisältyi runsaasti 

                                                        
1622 Jutikkala 1981, 6579. 
1623 ”Suomi”. Uusi tietosanakirja 19 (1967), 836. 
1624 Tästä vrt. Tommila 1989, 254. 
1625 Kerkkonen & Lehtosalo 1966, 380. 
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historiallisia analogioita. 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla julkaistiin vain vähän 

historiallisia romaaneja.1626 

Kansallisistakin aiheista voitiin edelleen kirjoittaa. Maailmansotien välisenä 

aikana historiallisten romaanien kirjoittajina oli myös naisia, joilla oli historian alan 

koulutusta. Tämän naiskirjailijatyypin ensimmäinen edustaja oli kansakoulunopet-

taja Hilda Huntuvuori. Hänen tuotantonsa painottui Suomen keskiaikaan, johon 

hän oli perehtynyt myös tutkijana.1627 Huntuvuoren romaanit olivat idealistisuuden 

lisäksi usein ”löyhärakenteisia” ja sentimentaalisia.1628 Hänen vuonna 1945 ilmes-

tynyt romaaninsa Suuri unelma sijoittui 1300-luvun alun Turkuun, keskushenkilö-

nään Turun piispa Pentti. Teos oli siinä mielessä erikoinen, että siinä oli Aarno Ka-

rimon Kumpujen yöstä -teoksen ohella harvoja fiktiivisiä kuvauksia Pähkinäsaaren 

rauhan solmimisesta. Rauhan mahdollisuutta kuvaillaan Suomen käskynhaltijan 

Matti Kettilmundinpojan (k. 1326) ylisanoilla: 

Tämä sota ei ole ollut mitään kunnon taistelua, vaan loputonta vainoa ja hävi-

tystä. Sellaisesta on päästävä, jotta kansa voisi vaurastua ja lain avulla raken-

taa.1629 

Huntuvuori maalaili rauhansopimisseremonian juhlallisena tapahtumana. Tapahtu-

man jälkeen ruotsalaiset rauhanneuvottelijat keskustelevat rauhasta: 

Totisesti on tämä rauha suurin lahja, mitä Suomen kansalle on annettu ha-

masta aikojen alusta. Nyt vihdoinkin täällä idän äärillä loppuu tuo ainainen 

vaino. 

[…] 

Vain rauhan turvin voi kansakunta ulkonaisesti vaurastua ja sisäisesti kas-

vaa.1630 

Huntuvuori päätti kuvailun sentimentaaliseen maalailuun: 

Tieto siitä, että oli tehty ikuinen rauha idän kanssa, levisi nopeasti yli siintävien 

salmien ja humisevien metsien, aina sinne asti, missä pieninkin savukierre ker-

toi erämaan yksinäisistä asukkaista. Se vavahdutti taikaiskun tavoin sydäntä. 

Nyt vasta kelpasi kaataa kaskea, raivata peltoa, rakentaa parempia pirttejä ja 

                                                        
1626 Ihonen 1999, 126–128; myös Ihonen 1992, 242–244, 248. 
1627 Manninen 1989a, 458–460. 
1628 Syväoja 1984, 171; Manninen 1989a, 460. 
1629 Huntuvuori 1945, 305. 
1630 Huntuvuori 1945, 313. 
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lähteä pyyntiretkille ja kaupantekoon vaikka kuinka pitkien taivalten taa! – Ta-

vaton toimeliaisuus ja tarmo valtasi [sic] koko kansan. Tuntui siltä kuin käden 

käänteessä olisi tahdottu luoda maa aivan uudeksi. […] Oli todella astuttu 

kynnyksen yli uuteen, onnellisempaan aikaan.1631 

On tietenkin selvää, ettei tässä kuvauksessa varsinaisesti ollut kyse Suomesta 

vuonna 1323, vaan maan tilanteesta vuonna 1945, kuten Hannu Syväoja on huo-

mauttanut.1632 Neuvostoliiton kanssa tehty rauha projisoitiin 1300-luvulle ja toivot-

tiin siitä todellakin ”ikuista rauhaa”, jonka puitteissa Suomi voisi kasvaa hyvinvoi-

vaksi maaksi. Huntuvuori palasi samanlaisiin tunnelmiin vielä 1947 ilmestyneessä 

teoksessaan Harmaa vaeltaja. Hän loi taas kuvaa Pähkinäsaaren rauhasta tapahtu-

mana, jonka myötä oli tultu ”uuden, onnellisemman ajan kynnykselle”.1633 Rauha 

sai siis edustaa toiveita pitkästä rauhasta toisen maailmansodan jälkeen. 

Vaikka suomalainen historiallinen romaani oli erkaantunut suomalaiskansalli-

sesta linjasta, palattiin lopulta takaisin kansallisiin aiheisiin. Tällä kertaa kiinnitet-

tiin kuitenkin enemmän huomiota 1800- ja 1900-lukujen suuriin historiallisiin mur-

roksiin ja arkoihin aiheisiin ja arvosteltiin kansallista idealismia. Uusi kansallinen 

linja ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että historiallisen romaanin suosio palasi maa-

ilmansotien välisen ajan tasolle. Tähän vaikutti olennaisesti se, että toiminnan mal-

leja haettiin menneisyyden sijaan tulevaisuudesta. Historiallisen romaanin muoto 

ja tematiikka kehittyivät monimutkaisempaan suuntaan, mutta samalla korostuivat 

lajin viihteellisyys ja kaupallisuus.1634 

Naisten asema ja naishistoria olivat suomalaisessa yhteiskunnassa pinnalla 

1960-luvun lopulta lähtien. Länsimaailmassa tapahtuneen kulttuurisen vapautumi-

sen myötä muun muassa naiset alkoivat saada tasavertaisia kulttuurisia oikeuksia. 

Naishistoria erityisesti sosiaalihistoriana nousi esille Suomessa 1970-luvun lopulta 

lähtien, ja naisen, lapsen ja perheen historia tuli muodikkaaksi seuraavalla vuosi-

kymmenellä. Kehitys vaikutti luonnollisesti myös historialliseen romaaniin. Nyt 

olikin kysyntää naisten kirjoittamille romaaneille, joissa tuotiin esille muun muassa 

sukupuolten välisten suhteiden ongelmia.1635 

Naisille suunnattuun romantiikkaan panostaville kirjoille oli myös tilausta. 

Historiallisesta naistenromaanista tuli 1960-luvulla Suomessa viihdettä. Keskieu-

                                                        
1631 Huntuvuori 1945, 326–327. 
1632 Syväoja 1984, 70–72. 
1633 Huntuvuori 1947, 53, 56–58, 62–65, 69, 72. 
1634 Ihonen 1999, 129–131. 
1635 Pulma 1990b, 93–96; Ihonen 1999, 131–132; Relander 2004, 158. 
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rooppalaisille viihdemarkkinoille oli 1950-luvulla kehitelty uusi seikkailukerto-

mustyyppi, jossa keskeisessä roolissa olivat seksifantasiat, toiminta ja jännitys. 

Historiaa pääaineenaan opiskellut kirjailija Kaari Utrio (s. 1942) kirjoitti juuri täl-

laisia kertomuksia, joissa keskeisessä roolissa olivat yksityiskohtaiset eroottiset ku-

vaukset ja ”aidon” historiallisuuden kuvaus, tosin vaihtelevalla menestyksellä. Ut-

rio lisäsi teoksiinsa myös feministisiä elementtejä.1636 

Utrion Suomen keskiaikaan liittyvässä romanttisessa ihmissuhdeviihteessä 

Pähkinäsaaren rauha ei voinut päästä muuhun kuin sivuhuomautuksen asemaan. 

Hänen vuonna 1980 ilmestynyt 1300-luvun alkuun sijoittunut Neidontanssi-teok-

sensa ilmensi melko vähättelevää asennetta rauhantekoa kohtaan. Siinä ritarin 

aseenkantaja Olavi Lemminginpoika ei haluaisi lähteä Pähkinälinnaan rauhanneu-

votteluihin, sillä hän haluaisi pikemminkin jäädä kotiin viettelemään romaanin pää-

henkilöä, Katariina Halvastintytärtä. Olavi ilmaisee kiinnostuksen puutteensa koko 

asiaa kohtaan, sillä neuvottelijat puhuvat vain päiväkausia ”jostain maanpa-

lasta”.1637 Tähän siis oli tultu 1980-luvulla. Pähkinäsaaren rauha sai toimia ihmis-

suhdedraaman merkityksettömänä sivujuonteena. Saa vaikutelman, jonka mukaan 

Utrio olisi tietoisesti sivuuttanut koko rauhanteon, sillä se edusti miehistä valtio- ja 

sotahistoriaa. Kuitenkin päähenkilön isä Halvast pohti lyhyesti rauhan saavutuksia. 

Hänen mukaansa ruotsalaiset olisivat voineet saada rauhanteossa enemmänkin.1638 

Tässä alaluvussa on käsitelty Pähkinäsaaren rauhaan liittyviä käsityksiä Suo-

men historian yleisessä kulussa. Seuraavaksi tarkastelen, miten toisen maailman-

sodan jälkeen muuttunut tilanne heijastui Karjalan historian kannalta merkittäväksi 

tulkittuun Pähkinäsaaren rauhaan. 

4.2 Karjalainen ”Pähkinäsaari-itkuvirsi” toisen maailmansodan 

jälkeen – Pitkät jäähyväiset vai sittenkin uudestisyntyminen? 

4.2.1 Karjalan jaon neutralisoituminen, ”Purnujärvi-kiila” ja 

muuttuvat käsitykset Pähkinäsaaren rajan luonteesta 

ammattihistorioitsijoilla 

Vuosi 1944 merkitsi kiistatta konkreettista merkkipaalua Karjalan historiassa. Neu-

vostoliiton suurhyökkäyksen seurauksena kesällä 1944 suomalaiset perääntyivät 

                                                        
1636 Manninen 1989b, 643–645; Ihonen 1992, 251; Ihonen 1999, 131–132. 
1637 Utrio 1980, 66–67. 
1638 Utrio 1980, 69. 
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miehittämiltään alueilta Itä-Karjalassa. Syksyllä 1944 solmitun välirauhan mukaan 

Suomi joutui luopumaan suurimmasta osasta sitä aluetta, joka tunnettiin Suomen 

Karjalana. Luovutetun alueen väestö evakuoitiin ja asutettiin ympäri Suomea. Lo-

pullisesti Karjalan luovutus ratifioitiin Pariisin rauhansopimuksessa 1947.1639 

Heimoaatetta ja Suur-Suomea erityisesti suomalaisessa akateemisessa maail-

massa edistänyt Akateeminen Karjala-Seura lakkautettiin rauhansopimuksen no-

jalla. Haaveet suuresta Suomesta, johon olisi sisältynyt myös Itä-Karjala, kokivat 

lähes täydellisen romahduksen. Kiusalliset yksityiskohdat erityisesti sodanaikai-

sesta Suur-Suomi-puheesta unohdettiin kokonaan, ja Suur-Suomi alkoi näyttää 

unenomaiselta haavekuvalta. Oula Silvennoinen (s. 1970) kutsuukin sodanjälkei-

sen muistikulttuurin ydinteemaa keskeytetyksi muistamiseksi, mikä käytännössä 

tarkoitti ensimmäisen tasavallan valkoisen aatteen katoamista julkisuudesta.1640 

AKS:n entiset jäsenet eivät kuitenkaan kadonneet minnekään suomalaisesta 

eliitistä. Tunnetusti presidentti Urho Kekkonen oli toiminut seurassa, ja korkeissa 

upseereissa, professoreissa, piispoissa ja merkittävissä virkamiehissä oli entisiä 

AKS:n jäseniä. Uudet tavoitteet liittyivät Suomen olemassaoloon, kansalliseen 

eheyteen kytkeytyviin pyrkimyksiin sekä antikommunismin korostamiseen. 

Vuonna 1950 perustettiin Vapauden Akateeminen Liitto, jonka ideologia oli mo-

nessa suhteessa ”kylmän sodan maailmaan sovitettua AKS-läisyyttä”. Jarkko Vesi-

kansan (s. 1970) mukaan ”AKS:n perinnön kantajien pitkä henkinen jatkosota” 

päättyi vasta, kun Neuvostoliitto romahti.1641 

Karjalakin pysyi suomalaisessa keskustelussa, tosin erilaisessa muodossa. So-

dan jälkeen syntyi Petri Raivon mukaan käsitys ”menetetystä ja kadotetusta Karja-

lasta”. Sitä ei haluttu unohtaa, mutta siihen liittyneet ”ajan ja tilan käsitteet pysäh-

tyivät Karjalasta lähdön hetkeen”. Tätä pitivät yllä erilaiset pitäjänhistoriat ja muis-

telmat. Jo talvisodan jälkimainingeissa perustettu Karjalan Liitto sekä kotiseutujär-

jestöt auttoivat evakkoja ja heidän jälkeläisiään heimotunteen ylläpitämisessä. 

Hannes Sihvo – itsekin siirtoväkeä Valkjärveltä – korosti, että sodanjälkeisiin Kar-

jala-intresseihin on liittynyt voimakkaasti aikamuotona imperfekti. Karjalan muis-

ton vaalimisella on pyritty eräänlaiseen heimoterapiaan.1642 

Siirtoväen keskuudessa toiveet Karjalan palauttamisesta elivät voimakkaina 

sodan jälkeen, ja 1950-luvulla asia oli hyvin esillä julkisessa keskustelussa. Urho 

                                                        
1639 Ks. esim. Vahtola 2003, 376–383. 
1640 Vesikansa 2011, 289; Silvennoinen 2014, 24–25, 61. 
1641 Vesikansa 2011, 291–294, 299–306, 335. Ks. myös Alapuro 1973, 178–179. 
1642 Sihvo 1994, 39–42; Sihvo 2004, 80–81; Raivo 2007, 65–66; Arponen 2010, 7–9, 33. 
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Kekkonen piti asiaa esillä pääministerinä ja presidenttinä. Kekkosen presidentti-

kauden lopulla asiasta vaiettiin, mutta palautuskysymys koki uudenlaisen nousu-

kauden Neuvostoliiton romahtamisen myötä 1990-luvulla.1643 Nuorempi siirtovä-

kipolvi pyrki usein unohtamaan karjalaisuutensa, mutta karjalaisuus nousi uudes-

taan ajankohtaiseksi 1970-luvulla, jolloin karjalaista kulttuuriperinnettä kerättiin 

aktiivisesti.1644 Outi Fingerroosin (s. 1974) mukaan menetetystä Karjalasta on tullut 

suomalaisille merkittävää ja kaikkia yhdistävää myyttistä historiaa.1645 

Aiemmin tässä väitöskirjassa olen kuvaillut Karjalan varhais- ja keskiajan his-

torian käsityksiä. Autonomian ajalla syntyneessä heimohenkisessä historiakuvassa 

Pähkinäsaaren rauha sai symboloida Karjalan taantumisen myyttiä. Tämän rinnalla 

oli kuitenkin näkemyksiä, jotka esittivät Karjalan jaon olennaisesti neutraalina. 

Neutraali lähestymistapa korostui myös sodanjälkeisessä historiankirjoituksessa. 

Hyvän lähtökohdan asian hahmottamiseen antaa toisen maailmansodan jälkeisten 

Suomen historian yleisesitysten tarkastelu. Näissä esiintyi tuttuja näkemyksiä 

1200-luvulle jatkuneesta Karjalan itsenäisyyden kaudesta, Karjalan jaosta Novgo-

rodin ja Ruotsin kesken sekä Karjalan itsenäisyyden menetyksestä.1646 Yksi tyyp-

pipiirre kuitenkin puuttui joukosta. Kaikenlainen hekumointi Karjalan traagisella 

jaolla puuttui lähes täysin. Jopa heimohenkisen Einar W. Juvan Pähkinäsaaren rau-

han kuvailu oli melko maltillinen. Hän kuvasi rauhaa kompromissiratkaisuksi, 

joka ”hajotti saman kansanperheen jäsenet toisistaan”.1647 

Syyt maltillisuuteen olivat hyvin selkeät. Karjalan jaon tragiikan korostaminen 

Pähkinäsaaren rauhassa oli ollut voimakkaasti sidoksissa heimohenkiseen toivee-

seen Karjalan tulevasta yhdistymisestä Suur-Suomessa. Tämän aatteen romahtami-

sen myötä myös historiakuvan tulevaisuusorientaatio romahti täysin, ja Pähkinä-

saaren rauhan tragiikan korostamisesta pitkälti luovuttiin. Näkemykset esimerkiksi 

Karjalan muinaisesta itsenäisyydestä olivat heimoaatetta vanhempia, ja ne säilyi-

vät. Asiaan vaikutti myös historiantutkimuksessa yleistynyt ”renvallilainen” objek-

tiivisuuden ihanne, joka ei sallinut paisuteltuja esityksiä, joissa henkilökohtaiset 

näkemykset tulisivat esille. Suomenruotsalaiset kirjoittajat eivät yleensä lähtökoh-

taisestikaan olleet kiinnostuneita heimoaatteesta tai Pähkinäsaaren rauhan tragiikan 

korostamisesta, kuten olen todennut edellä. 

                                                        
1643 Raninen 1995, 328–330; Seppinen 2006, 117, 149–151, 159, 180–182; Sipponen 2010, 126–132; 
Kuisma 2010, 155–156. 
1644 Sihvo 1989, 264–266; Raninen 1995, 331–332; Heikkinen 1996, 14–15. 
1645 Fingerroos 2007, 18, 22. 
1646 Ks. esim. Kuosa 1952, 81–82, 88–89; Pirinen 1966b, 40–44; Suvanto 1985, 53, 68; Törnblom 1993, 
283–284, 297–302. 
1647 Juva 1964, 150–151. 
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Selkein antiteesi Pähkinäsaaren rauhan tragiikan kuvailulle tuli esille pian so-

dan jälkeen. Asialla oli jo edellä käsittelemäni suomenruotsalainen arkistomies 

Ragnar Rosén, joka toimi vuodesta 1937 lähtien Viipurin maakunta-arkiston arkis-

tonhoitajana ja käsitteli usein Karjalan varhaishistorian kysymyksiä.1648 Historial-

lisessa Aikakauskirjassa 1945 ilmestyneessä artikkelissaan hän tarkasteli kolmatta 

ristiretkeä uudella tavalla. Hän muun muassa kritisoi ristiretkeen liittynyttä lähde-

pohjaa myöhään syntyneeksi. Osittain jo 1930-luvulla tekemiensä nimistötutki-

musten pohjalta Rosén toi esille näkemyksen, jonka mukaan Viipurin länsipuolinen 

alue Kymijoelle saakka ei ollut läheskään yksiselitteisesti karjalaista aluetta, vaan 

alueelle oli tullut jo 1200-luvulla väestöä pikemminkin Savosta. Lisäksi hän toi 

esille Viipurin itäpuolelta Saimaalle ulottuneen alueen ”Venäjän”- ja ”Suomen”-

alkuista nimistöä. Näiden pohjalta hän konstruoi näkemyksen, jonka mukaan Vii-

purin tienoon itäpuolisella alueella oli ollut 1200-luvulle palautunut raja, joka erotti 

ruotsalaisille ystävällismielisen väestön varsinaisesta Novgorodin yhteydessä ole-

vasta karjalaisesta heimosta. Kolmas ristiretki olisikin ollut vain puolustustoimen-

pide eikä mikään väkivaltainen valloitusretki.1649 

Tällaisia näkemyksiä Rosén tarkensi sittemmin Suomen historian käsikirjassa 

erityisesti Pähkinäsaaren rauhan kannalta. Hänen mukaansa vuonna 1323 oli kyllä 

aikaansaatu Karjalan jako, mutta sen rajassa ei ollut kyse väkivaltarajasta. Läntinen 

Karjala oli pitkään ollut ei-kenenkään-maata. Karjalan kahtiajako oli kauan ennen 

Pähkinäsaaren rauhaa aikaansaatu tulos, ja rauha vakiinnutti taloudellisen tasapai-

notilan ja vahvisti vakiintuneet etupiirijaot.1650 

Kyse oli melko suorasanaisesta Karjalan jaon tragiikkaa paisuttelevan histo-

riakuvan antiteesistä, jossa Pähkinäsaaren rauha nähtiin Karjalan kannalta pikem-

minkin vakiintuneen jaon vahvistajana. Keskeistä oli myös se, että Rosén kyseen-

alaisti näkemyksen Karjalan heimon yhtenäisyydestä ennen Pähkinäsaaren rauhaa. 

Itse asiassa merkittävä osa läntistä Karjalaa ei ollut Rosénille Karjalaa lainkaan. 

Näin horjutettiin pohjaa heimohenkiseltä historiakuvalta, joka valitteli yhtenäisen 

karjalaisen heimoalueen väkivaltaista jakoa Pähkinäsaaren rauhassa. Rosénin nä-

kemys tuokin mieleen Jalmari Jaakkolan Karjalaan liittyvän käsityksen, jossa oli 

hyvin samankaltaisia piirteitä. 

Erityisen mielenkiintoiseksi Rosénin näkemyksen tekee se, että hän kannatti 

mitä ilmeisimmin – joskin hyvin hämärästi – Finsk Tidskriftiin 1942 kirjoittamas-

saan artikkelissa suomalaisten asiakseen ottamaa sukulaisheimojen ”pelastamista”. 
                                                        
1648 Oja 1965, 13–19. 
1649 Rosén 1936, 47, 72–77, 95–96, 105; Rosén 1945, 1–7, 9–13, 15–16, 19, 22. 
1650 Rosén 1949, 158–167, 203–204. 
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Tämän myötä Rosénin mielestä oli Karjalaksi käsitettävä se laaja alue, joka ulottui 

Laatokalle, Ääniselle ja Vienanmerelle.1651 Varteenotettava tulkinta todellakin on, 

että Rosénin Karjalaan liittyvä käsitys oli monessa suhteessa tietoinen sodanjälkei-

nen vastareaktio Karjalan jaolla hekumoineeseen heimohenkiseen kirjoitteluun ti-

lanteessa, jossa Suur-Suomi-ajattelu oli kokenut täydellisen epäonnistumisen. Toi-

saalta Rosénin näkemykset perustuivat osittain hänen aikaisemmin tekemiinsä ni-

mistötutkimuksiin. 

Rosénin näkemyksillä kolmannen ristiretken ja Pähkinäsaaren rauhan epädra-

maattisuudesta oli omat kannattajansa 1900-luvun jälkipuolen historiantutkimuk-

sessa.1652 Hänen voikin osaltaan katsoa vaikuttaneen siihen, ettei Pähkinäsaaren 

rauhan luonnetta korostettu enää niin väkivaltaisena Karjalan jakajana. Toisaalta 

myös aiemmassa tutkimuksessa oli ilmennyt neutraalimpia äänenpainoja. On si-

nänsä kyseenalaista, voiko asian hahmottamiseen käyttää ajattelukollektiivin käsi-

tettä. Pikemminkin voi ajatella, että Pähkinäsaaren rauhan neutraali kuvailu ilmeni 

useissa eri asiayhteyksissä 1800- ja 1900-luvuilla eikä tällaisilla kirjoittajilla vält-

tämättä ollut mitään muuta yhteistä kuin heimoaatteen puute. Tosin joskus neutraa-

lia kuvailua oli myös heimohenkisillä kirjoittajilla. Joka tapauksessa kuva alueen 

historiasta alkoi voimakkaammin siirtyä takaisin suuntaan, joka sillä oli ollut ennen 

heimoaatteen syntymistä. Siinä keskeisenä oli neutraali käsitys rajasta Karjalan ja-

kajana. 

Kuten olen tässä väitöskirjassa tuonut monesti esille, oli rajan kulku hämärin 

Karjalan pohjoispuolella. Itse asiassa rajan kulkua Karjalassa oli käsitelty hyvin 

vähän 1900-luvun puoliväliin mennessä. Rajan kulkuun liittyviä epäselvyyksiä tuli 

enemmän esille erityisesti 1950- ja 1960-lukujen karjalaisessa paikallishistorialli-

sessa tutkimuksessa sekä historioitsijoiden Pähkinäsaaren rajaan liittyvissä tutki-

muksissa. 

Suurin epäselvyys liittyi rajan kulkuun Kannaksen pohjoisosissa ja Saimaan 

eteläpuolella, Kirvun ja Kaukolan sekä Rautjärven ja Hiitolan tienoilla rajan osalla, 

josta käytettiin esimerkiksi latinalaisesssa rauhansopimustekstissä ilmaisua ”de 

Kangasjaerffui in Pwronarffui”1653. Jalmari Jaakkola oli 1920-luvulla todennut, että 

raja poikkesi täällä länteen ja muodosti eräänlaisen kiilan erityisesti Rautjärven alu-

eelle, Purun- eli Purnujärvelle. Jaakkola tukeutui historioitsija Johan Vilhelm Ro-

                                                        
1651 Rosén 1942, 214. 
1652 Ks. esim. Paloposki 1966, 110; Julku 1987a, 72–90, Vahtola 1987, 61. 
1653 Tekstistä ks. Julku 1987a, 101. 
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nimuksen (1865–1909) autonomian ajan lopulla julkaisemaan, vuodelta 1500 pe-

räisin olevaan novgorodilaisen verokirjaan, jonka mukaan venäjänkarjalaisilla oli 

asutusta lännessä Rautjärven alueella.1654 

Luovutetusta Karjalasta kirjoitettiin 1950-luvulla lukuisia paikallishistori-

oita.1655 Suur-Jääsken kihlakunnan historian kirjoitti Aulikki Ylönen, joka jatkoi 

Jaakkolan linjalla, mutta sijoitti ”Kangasjärven” erääseen toiseen Kangaslampeen. 

Tätä kautta saataisiin kiila johdonmukaisemmaksi. Ylösen mukaan seudulla sijaitsi 

myös ”Kuningas”-alkuisia nimiä, jotka viittaavat vanhaan rajaan.1656 

Kansanrunoudentutkija Iivar Kemppinen1657 kritisoi edellä mainittuja tutki-

muksia lähinnä sillä perusteella, ettei Jaakkolan käyttämä verokirja tai pikemmin-

kin J.V. Ronimuksen tulkinta siitä ollut oikeassa paikallistaessaan venäjänkarja-

laista asutusta niin länteen. Mitään kiilaa ei Kemppisen mukaan ollut olemassa, 

vaan rauhansopimuksen paikat olivat idempänä Kirvun, Hiitolan ja Rautjärven pi-

täjien yhtymäkohdassa olevalla Purtunlammella.1658 Kemppisen linjalla jatkoi 1964 

Helsingin yliopiston ruotsinkielisen historian professuurin haltijaksi nimitetty suo-

menruotsalainen keskiajan tutkija Jarl Gallén, joka kirjoitti merkittävän erityistut-

kimuksen Pähkinäsaaren rauhasta 1960-luvulla.1659 Hän tukeutui muun muassa 

keskiajan ja uuden ajan alun rajakirjoihin, joissa puhuttiin ”Purtunlammesta”, ja 

otti esille ex silentio -argumentin nojalla, etteivät venäläiset vaatineet koskaan alu-

eita Rautjärven alueella. Lisäksi hän arvosteli Ronimuksen julkaiseman verokirjan 

nimitulkintoja ja katsoi, ettei kiilan olemassaoloa voi perustella maantieteellisestä 

tai asutushistoriallisesta näkökulmasta.1660 

Samoilla linjoilla oli 1966–67 laajan erityistutkimuksen Suomen itärajan syn-

nystä kirjoittanut Oulun yliopiston pitkäaikainen historian professori Kyösti 

Julku.1661 Hänkin arvosteli laajalti Ronimuksen verokirjan paikkojen identifiointia 

ja kannatti jo Kemppisen hahmottelemaa rajalinjaa, sillä näin ”saadaan poistetuksi 

se vaikeus, jonka kiila länteen rajalinjalla aiheuttaa”.1662 

                                                        
1654 Jaakkola 1925, 211–213. 
1655 Tommila 1989, 264–265. Käsittelen asiaa tarkemmin alempana. 
1656 Ylönen 1957, 112–116. 
1657 Hänestä ks. Kuka kukin on 1974, 363. 
1658 Kemppinen 1964, 44, 53. 
1659 Gallénista ks. lähemmin Engman 1998, 185–192. 
1660 Gallén 1968, 78–82. 
1661 Julkusta lähemmin Fält 2007, 526–527. Julkun teoksen pääosa on kirjoitettu hänen omien sanojensa 
mukaan 1966–67, mutta teos julkaistiin vasta 1987 kirjoittajan sairastelun vuoksi. Julku 1987a, 8. 
1662 Julku 1987a, 107–109. 
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”Purnujärvi-kiilan” problematiikka ei kuulu Pähkinäsaaren rauhan tutkimus-

historian keskeisiin ongelmiin. Tieteensosiologisessa mielessä se oli kuitenkin kiin-

toisa. Siinä tulivat esille samanlaiset hahmotustavat kuin monissa Savon ja Pohjois-

Suomen rajakäsityksissä. Yksi oli luonnollisesti havaintojen teoriapitoisuus. Jaak-

kola vei rajan lännemmäksi, sillä näin saataisiin raja sopimaan paremmin myöhem-

män verokirjan tietoihin. Ylönen vei rajan vielä enemmän länteen, sillä pienempi 

kiila olisi hänen mielestään teoreettisesti epälooginen. Kemppinen, Gallén ja Julku 

puolestaan veivät rajan takaisin itään erityisesti sillä perusteella, että heidän tulkin-

tansa mukaan myöhemmän verokirjan kylät olivat idempänä eivätkä suinkaan 

Rautjärven tienoilla. Keskeisessä asemassa näissä oli taas rauhankirjan tulkinta eri-

näisten taustaoletusten pohjalta. 

Toinen seikka oli luonnollisesti aiemminkin tässä väitöskirjassa kuvaamani nä-

kökanta, jonka mukaan tutkijoiden käyttämien lähdeaineistojen epämääräiset nimet 

olivat yhteensopivia monenlaisten tulkintojen kanssa eikä tarkkoja kriteerejä ni-

mien oikealle tulkinnalle juuri ollut. Lähestyttiin siis teorioiden empiiristä alimää-

räytyneisyyttä. Erityisesti Gallén pyrki käytännössä poistamaan tätä alimääräyty-

neisyyttä havainnoillaan myöhäiskeskiaikaisista rajaluetteloista ja rajan näennäi-

sestä staattisuudesta sekä veroluettelojen oikeista nimistä ja asutushistoriallisista 

seikoista. Karjalan rajan kuvailussa oltiin jokseenkin varmemmalla pohjalla kuin 

pohjoisempana. 

Edelleen kannattaa kiinnittää huomiota varsinkin tulevia vaiheita varten siihen, 

että erityisesti Julku ja Gallén olivat tässä asiassa samoilla linjoilla, vaikka heidän 

näkemyksensä rajan luonteesta ja kulusta Pohjois-Suomessa erosivat merkittävästi. 

Tämä havainnollistaa hyvin sitä, ettei keskustelussa Karjalan rajasta ollut saman-

laisia panoksia tieteensosiologisessa mielessä kuin esimerkiksi Pohjois-Suomen 

suhteen. Purnujärvi-kiilan käsittelyssä syntyi näin pienimuotoinen ajattelukollek-

tiivi, jossa keskeisenä taustaoletuksena oli rajan sitominen verokirjan itäisempiin 

nimimuotoihin. Jaakkolan tulkinnan ympärille niin ikään muodostunut pienimuo-

toinen ajattelukollektiivi painotti läntisempää tulkintaa. 

Pähkinäsaaren rauhan laajemman tutkimushistorian kannalta näkemykset Kar-

jalan rajan luonteesta ovat kiintoisampia kuin käsitykset rajan kulusta. Edellä olen 

kuvaillut, kuinka Pähkinäsaaren rajaa on käytännössä pidetty lähinnä valtioita erot-

tavana lineaarisena rajana erityisesti Karjalassa. Tämä logiikka vaikutti myös Pur-

nujärvi-kiilan hahmotukseen. Asiaa kuitenkin harvoin tarkasteltiin yksityiskohtai-

semmin teoreettiselta kannalta. Kyösti Julku pohti asiaa hieman teoksessaan. Hän 
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totesi siinä, että varhaisempina aikoina pikemminkin autiot vyöhykkeet olivat ol-

leet rajoina ja asutuksen tihentyessä syntyi tarkempi rajalinja.1663 

Tällaiset näkemykset olivatkin vallitsevina 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 

alkupuolen poliittisen maantieteen rajapohdinnoissa, muun muassa Friedrich Rat-

zelilla, Charles Bungay Fawcetilla (1883–1952), Thomas H. Holdichilla (1843–

1929) ja Eric Fischerillä. Esimerkiksi Fawcett käsitti keskiaikaiset rajat epäsel-

viksi.1664 Myös suomalaisilla poliittisen maantieteen edustajilla oli maailmansotien 

välisenä aikana vastaavanlaisia näkemyksiä.1665 Julku viittasikin teoksessaan Rat-

zeliin tukeutuneeseen Hans Helmoltiin (1865–1929).1666 Julku piti rajaa selvem-

pänä Kannaksella, sillä asutussuhteet olivat siellä vakiintuneemmat. Hän piti raja-

linjaa kuitenkin verrattain avoimena, sillä rauhansopimuksessa oli jätetty laatokan-

karjalaisille oikeuksia myös rajaviivan länsipuolella.1667 Melko samanlaisilla lin-

joilla oli Jarl Gallén. Hän piti myös selvänä, että raja oli selkeämpi Karjalankan-

naksella, jossa asutus oli tiheämpää. Hän totesi kuitenkin, että moderni rajakäsite 

oli tuntematon Karjalassa vielä myöhään. Gallén kyllä piti rajaa valtakunnanrajana, 

mutta varoi sekoittamasta varsinaisesti modernia rajakäsitystä teokseensa Karjalan 

osalta.1668 

Julkun ja Gallénin pohdinnat edustivat olennaisesti uutta vaihetta Karjalan ra-

jakäsityksissä. Käytännössä he kannattivat edelleenkin käsitystä, jonka mukaan 

raja oli Karjalassa valtioiden välinen ja viivamainen, mutta heidän mukaansa rajaa 

ei voinut rinnastaa täysin moderniin rajaan. Aiemmin oli voitu todeta 1800-luvun 

ja 1900-luvun alun tutkimuksessa, ettei raja ollut pohjoisempana Savossa ja Poh-

jois-Suomessa kehittynyt modernin rajan kaltaiseksi. Julkun ja Gallénin käsitykset 

noudattivat pikemminkin poliittisen maantieteen rajakäsityksiä. He sitoivat tulkin-

tansa poliittisen maantieteen ajattelukollektiivin ja sen ajattelutyylin aktiivisen ele-

mentin, vyöhykkeistä viivamaisemmiksi rajoiksi kehittyvien rajojen käsitykseen. 

Julku ja Gallén eivät kuitenkaan käsitelleet tarkemmin ristiriitaa, joka syntyi 

rauhansopimuksen kohdasta, joka antoi laatokankarjalaisille kalastus- ja metsästys-

oikeuksia rajan länsipuolella. Tämä viittasi siihen, ettei raja varsinaisesti ollut su-

vereenien territoriaalivaltioiden välinen. 1900-luvun loppupuolen ja erityisesti sen 

                                                        
1663 Julku 1987a, 15–17. 
1664 Ratzel 1903, 546–547; Holdich 1916, 1–12; Fawcett 1918, 25–27, 92–93; Fischer 1949, 217. 
1665 Numelin 1927, 59–63; Leiviskä 1938, 55–56. 
1666 Julku 1987a, 17; Helmolt 1896, 235–236. 
1667 Julku 1987a, 99–100, 212. 
1668 Gallén 1968, 55–58, 67–68. 
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kahden viimeisen vuosikymmenen poliittisen maantieteen käsityksissä rajoista ko-

rostui keskustelu suvereenin valtion synnystä. Jo 1950-luvun alussa brittiläinen 

maantieteilijä ja historioitsija Norman Pounds (1912–2006) toi esille, että rajakä-

sitteen modernisoituminen keskiajan ja uuden ajan vaihteessa oli sidoksissa keski-

tetyn valtion syntyyn hajanaisen feodaalivaltion tilalle. Keskiajalla oli useita pääl-

lekkäisiä rajoja, mutta uudempina aikoina rajat ovat olleet suvereenien valtioiden 

rajoina.1669 

Vuosisadan loppua kohti tultaessa pidettiin selvyytenä, että modernin, viiva-

maisen rajan synty oli sidoksissa modernin valtion syntyyn. Klassinen esimerkki 

tästä oli ranskalaisen maantieteilijän Jean Gottmanin (1915–1944) teos The Signi-

ficance of Territory vuodelta 1973. Siinä modernien rajojen synty yhdistettiin su-

vereenien valtioiden syntyyn.1670 Toinen klassinen esimerkki oli kuuluisan britti-

sosiologin Anthony Giddensin (s. 1938) teos vuodelta 1987. Moderni kansallisval-

tio ylläpitää Giddensin mukaan hallinnollista monopolia tarkoin rajoin määritel-

lyllä alueella.1671 

Tällaiset käsitykset ehtivät vaikuttaa vielä jossain määrin Pähkinäsaaren rajan 

hahmotukseen Karjalassa. Pähkinäsaaren rauhasta erityistutkimuksia 1980- ja 

1990-luvuilla julkaissut tanskalainen John Lind totesi laatokankarjalaisille oikeuk-

sia rajan ruotsalaisella puolella taanneiden sopimuskohtien merkitsevän, että rajaa 

on Karjalassa vaikea yhdistää käsitykseen modernista, linjamaisesta valtakunnan-

rajasta. Toisaalta Lind totesi hieman ristiriitaisesti, että rauhansopimus oli saanut 

aikaan lineaarisen rajan Karjalankannaksella ja tämä raja oli erottanut Ruotsin ja 

Novgorodin alueet toisistaan. Lind oli kuitenkin tietoinen siitä, että territoriaalival-

tioiden nousu oli ajoittunut vasta keskiajan lopulle.1672 

Täyteen mittaansa keskiaikaisen valtion ja rajojen luonteen pohdinta Pähkinä-

saaren rauhan kannalta on viety oikeastaan vasta 2000-luvulla, hieman tämän väi-

töskirjan aikarajojen ulkopuolella. Itä-Suomen yliopistossa professorina toimiva 

Jukka Korpela on korostanut, ettei Pähkinäsaaren rauhaa varsinaisesti tehty kahden 

territoriaalivaltion välillä, vaan rauhan solmimisen aikoihin oli olemassa useita toi-

sistaan poikkeavia rajakäsityksiä.1673 Niin ikään Itä-Suomen yliopistossa professo-

rina toimiva Ilkka Liikanen on hiljattain korostanut, että Pähkinäsaaren rauhaa ei 

                                                        
1669 Pounds 1951, 150–153; Pounds 1972, 68–69. 
1670 Gottmann 1973, 134–135. 
1671 Giddens 1987, 49–53, 120–121. 
1672 Lind 1991b, 295–296; Lind 1991c, 326, 329. 
1673 Korpela 2004, 102–110. 
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solmittu kahden valtion välillä vaan kahden hallitsijan välillä ja että raja oli eteläs-

säkin melko summittainen.1674 Tämänkaltaiset tulkinnat olivat modernin poliittisen 

maantieteen ajattelukollektiiviin suhteutettua tulkintaa. 

Tässä luvussa olen jättänyt tarkastelematta yhden merkittävän Karjalan histo-

riaa käsitelleen sodanjälkeisen historioitsijan, Heikki Kirkisen. Seuraava alaluku 

onkin omistettu hänen Karjalaan liittyvien Pähkinäsaari-näkemystensä tarkaste-

lulle. 

4.2.2 Pähkinäsaaren rauhan tragiikka sekä Karjalan heimon 

identiteetti ja tuleva nousu Heikki Kirkisen käsityksissä 

Keskeisimpiä Karjalan historiaa käsitelleitä historioitsijoita toisen maailmansodan 

jälkeen oli Heikki Kirkinen, jonka kirjoitukset ovat Kimmo Katajalan mukaan voi-

makkaasti konstruoineet historioitsijoiden käsityksiä Karjalasta.1675 

Pohjois-Karjalan Kuusjärveltä lähtöisin oleva ortodoksinen Kirkinen sai omien 

sanojensa mukaan jo varhain virikkeitä selvittää omaa identiteettiään ja Karjalan 

historiaa. Hän opiskeli Helsingissä historiaa muun muassa Pentti Renvallin ja Arvi 

Korhosen oppilaana. Kirkinen päätyi opiskelemaan myös Ranskan aatehistoriaa ja 

sai stipendin opiskeluun Sorbonnessa. Ranskan aatehistoriaan liittyvästä aiheesta, 

mekanistisen ihmiskäsityksen synnystä, hän myös väitteli tohtoriksi. Kirkisestä tuli 

vuonna 1970 historian professori juuri aloittaneessa Joensuun korkeakoulussa. Hän 

tuli tunnetuksi yliopistonsa ja koko Pohjois-Karjalan vankkana puolestapuhujana, 

joka otti kantaa tasapuolisen aluepolitiikan puolesta. 1970-luvulta lähtien akatee-

minen Karjala-tutkimus koki uudenlaisen renessanssin. Joensuun korkeakoulun pe-

rustaminen korosti myös tätä suuntausta, sillä Karjalan historian ja kulttuurin tut-

kimuksesta tuli yksi sen keskeisimmistä painopisteistä.1676 

Karjalaan liittyvän historiakuvan kannalta keskeistä Kirkisen toiminnassa oli 

kritiikki läntistä Karjalan historiakuvaa kohtaan. Kirkinen mainitsee pitäneensä Jal-

mari Jaakkolan luennoimaa keskiajan historiaa kiintoisana, mutta ”länsivisi-

oisena”. Hän tuli vakuuttuneeksi siitä, että suomalaisen historiantutkimuksen nä-

kökulma erityisesti ortodoksisen Karjalan historiaan oli liian yksipuolinen ja itäis-

ten vaikutteiden pahuutta korostava. Kirkinen julkaisikin 1960- ja 1970-luvuilla 

laajan kolmiosaisen teossarjan Karjalan historiasta. Tutkimuksissaan karjalaisista 

hän kiinnitti huomiota venäjänkielisiin lähteisiin, joihin Suomessa ei ollut juuri 
                                                        
1674 Liikanen 2014, 22–23. 
1675 Katajala 2013, 56. 
1676 Kirkinen 1998b, 67–72; Numminen 2005, elektr.; Katajala 2013, 51–52. 
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koskettu ennen.1677 Kirkinen palasi Karjalan historiaan laajassa kirjallisessa tuotan-

nossaan eri yhteyksissä vuosisadan jälkipuolella. 

Kaikesta vanhaa suomalaista historiantutkimusta kohtaan suuntaamastaan kri-

tiikistä huolimatta Kirkisen Karjalaa koskeva tulkinta on monessa suhteessa erään-

lainen paluu erityisesti autonomian ajan Karjalan historiaa koskeviin painotuksiin. 

Hänen Karjalan historiaan liittyvä kuvansa muodostaa monessa mielessä antiteesin 

Jalmari Jaakkolan länsisuomalaiskeskeiselle näkemykselle. Karjalan juuria Kirki-

nen hahmotti uusien arkeologisten tutkimustulosten perusteella sekä läntisiksi että 

itäisiksi. Yleisesti hän piti karjalaisten ja länsisuomalaisten eroavaisuuksia niin 

suurina, ettei karjalaisia voinut pitää länsisuomalaisten jälkeläisinä. Bjarmien ke-

hitystä hän piti myös monimutkaisena, mutta karjalaisilla oli ollut siinäkin keskei-

nen osa. Myös Kalevalan runoudessa karjalaisilla oli ollut tärkeä osa, mutta tämä 

näkemys ei sulkenut pois läntisten heimojenkaan osuutta. Karjalaisten muinaisus-

kokin sai vaikutteita idästä, toisin kuin Jaakkola oli väittänyt. Yhtenäinen karjalai-

nen heimo eli Kirkisen mukaan kukoistuskauttaan erityisesti 1100- ja 1200-lu-

vuilla, jolloin Laatokan Karjala oli ollut melko itsenäinen suhteessa Novgorodiin. 

1200-luvun lopulla karjalaiset olivat tosin joutuneet lähempiin yhteyksiin Novgo-

rodin kanssa. Kirkinen kritisoi myös Ragnar Rosénin näkemystä Länsi-Karjalan 

vanhasta läntisyydestä ennen kolmatta ristiretkeä. Alue oli enimmäkseen laatokan-

karjalaisten aluetta. Kolmas ristiretki todellakin oli ollut ruotsalaisten hyökkäys 

karjalaisalueelle.1678 

Karjalan kulta-ajan käsitysten suhteen on muistettava, etteivät ainoastaan his-

torioitsijat osallistuneet sen hahmottamiseen. Myös arkeologit korostivat toisen 

maailmansodan jälkeenkin Karjalan aineellisen kulttuurin korkeaa tasoa ennen 

Pähkinäsaaren rauhaa.1679 

Kolmannesta ristiretkestä alkoivat pitkälliset sodat, jotka vaikuttivat karjalais-

ten rikkauden ja kulttuurisen kukoistuksen taantumiseen. Kehitystä symboloi Kir-

kisen tuotannossa vanhaan tapaan Pähkinäsaaren rauha, jossa ”Karjalan kohtalo 

ratkaistiin vuosisadoiksi eteenpäin”. Rauhan raja muodosti Kirkisen mukaan ”erit-

täin voimakkaan poliittisen ja kulttuurillisen rajan keskelle muinaista Karjalaa” ja 

                                                        
1677 Kirkinen 1998b, 69, 71; Numminen 2005, elektr. 
1678 Kirkinen 1963, 31–34, 39–40, 53–55, 57–61, 63–69, 82–91, 94–96; Kirkinen 1973, 11; Kirkinen 
1976, 14–15; Myöhemmästä tuotannosta ks. esim. Kirkinen 1995a, 13–20, 23–25, 27–28, 30–36, 39–
42. 
1679 Ks. esim. Luho & Leppäaho 1949, 98–100; Kivikoski 1961, 274. 1990-luvulta ks. Saksa 1998, 158–
159, 166, 182–183, 197, 209. 
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jakoi Karjalan alueen väkivaltaisesti kahtia. Raja erotti kummankin puolen karja-

laiset toisistaan ja muokkasi heidän olojaan uudenlaiseen suuntaan, joskin esimer-

kiksi kaupankäynti kahtia jaetun Karjalan osien välillä jatkui. Itsenäisyys ja suu-

ruuden aika olivat kuitenkin mennyttä. ”Karjalan ekspansio kääntyi laskukau-

deksi”, ja sen kehitys hidastui myös henkisellä tasolla. Karjalan tietoisuuden kah-

tiajako muodostui merkittäväksi piirteeksi keskiajalla, ja se johti usein sotiin. Kar-

jalaiset eivät Kirkisen mukaan ”toimineet vain oman heimonsa etujen varti-

joina”.1680 Vuonna 1963 julkaisemansa Karjala idän kulttuuripiirissä -teoksen joh-

dannossa Kirkinen totesikin Karjalan historiassa olleen ”harvinaisen paljon traagi-

sia piirteitä”, joiden joukossa voimakkaimpia oli keskiajalla tapahtunut Karjalan 

kahtiajako.1681 Näin voitiin taas korostaa Pähkinäsaaren rauhan pitkälle nykyaikaan 

ulottuneita vaikutuksia. 

Kirkisen ajattelussa korostuvat voimakkaasti jo autonomian aikana syntyneet 

Karjalan varhais- ja keskiajan historiakuvan tyyppipiirteet. Keskeisessä roolissa on 

yhtenäisen karjalaisheimon itsenäinen kulta-aika, joka oli päättynyt traagisesti Päh-

kinäsaaren rauhaan. Tästä oli alkanut monessa suhteessa sotien ja heimon hajaan-

nuksen leimaama taantumisen kausi. Pähkinäsaaren rauha oli siis Karjalan taantu-

misen myytin symbolina. Edelleen voi todeta, että Kirkisen näkemys rajasta Kar-

jalassa on hyvin jyrkkä. Se edustaa hänelle voimakasta territoriaalivaltioiden vä-

listä rajaa, joka jakoi Karjalan kahden erilaisen hallintojärjestelmän ja uskonnon 

välille. 

Merkittävää on, että Kirkisen kuva Karjalan historiasta on vivahteikkaampi 

kuin esimerkiksi autonomian ajan kirjoittajien. Niinpä hän ei ”ominut” yksiselittei-

sesti Kalevalaa tai Bjarmiaa, eikä hän väittänyt, että Karjalan historia olisi ollut 

jatkuvaa taantumista Pähkinäsaaren rauhan jälkeen. Itse asiassa hän korosti, että 

1500-luvun kuluessa Venäjän Karjala eli eräänlaista renessanssiaikaa, jolloin oli 

syntynyt omaperäinen paikallinen kulttuuri taloudellisen noususuhdanteen myötä. 

Kehitys oli tosin katkennut 1500-luvun lopun sotiin, jälleen traagisesti.1682 Kirkinen 

löysi positiivisiakin puolia karjalaisen heimon kahtiajaosta. Heimon jakautuminen 

                                                        
1680 Kirkinen 1963, 96–97, 101–102, 140–141, 144; Kirkinen 1982a, 14–16; Kirkinen 1983, 40, 47–48, 
51; Kirkinen 1995a, 42–47, 116; Kirkinen 1998a, 42–46. 
1681 Kirkinen 1963, 7. 
1682 Kirkinen 1970, 252–253. 
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kahteen erilaiseen kulttuuriin voitiin käsittää kulttuurin rikkaudeksi ja kulttuurisil-

tana1683 toimimiseksi.1684 1800-luvullakaan ei nähty Karjalan historiaa Pähkinäsaa-

ren rauhan jälkeen yksiselitteisenä taantumisen aikana. 

Voiko Kirkisen ajattelussa hahmottaa toiveita jonkinlaisesta Karjalan heimon 

uusiutumisesta, kuten vanhemmissa vastaavanlaisissa käsityksissä? Tähän kysy-

mykseen vastaamiseksi tulee tarkastella hieman lähemmin Kirkisen laajempaa toi-

mintaa ja historianfilosofiaa. Kirkinen on siinä mielessä harvinainen suomalainen 

historioitsija, että hän teki 1980-luvun lopulla yleisesityksen historianfilosofiasta, 

Historian rakenteet ja voimat. Kuten jo aiemmin toin esille, oli sodanjälkeisessä 

historiankirjoituksessa merkittävässä roolissa Pentti Renvall, jonka oppilaana myös 

Kirkinen oli. Renvallin ajattelu perustui suuressa määrin suomalaisessa filosofiassa 

merkittävässä asemassa olleen filosofin Eino Kailan näkemyksiin. Näissä keskei-

senä oli holistinen hahmoteoria, jonka mukaan kokonaisuutta ei voi palauttaa sen 

muodostamien osien lainalaisuuksiin. Renvall sovelsi ajattelua historiantutkimuk-

seen. Hän pyrki hahmottamaan kokonaisuutta rakennekokonaisuuksien käsitteen 

avulla. Kyseessä oli Renvallin mukaan ilmiöryhmä, jonka osat eivät ole toisistaan 

irrallaan, vaan rakenneominaisuuden määräämissä suhteissa toisiinsa.1685 

Rakennekokonaisuuksien avulla operoi myös omaperäisellä tavalla Renvallin 

oppilas Kirkinen historianfilosofisessa teoksessaan. Hän jakoi historian rakenteet 

useisiin osiin. Toimintarakenteet olivat organisaatiomuotoja, joiden puitteissa ih-

miset toimivat järjestäytyneesti. Esimerkkeinä näistä ovat valtiot. Koherenssira-

kenteet, esimerkiksi etniset ryhmät ja kieli, tukevat yhteisön koossa pysymistä. Ke-

hitysrakenteisiin kuuluvat esimerkiksi aikakaudet. Kirkisen käsityksissä korostui-

vat evoluutioteoreettiset ja sosiobiologiaan liittyvät näkemykset. Sosiobiologi Ed-

ward O. Wilsoniin (s. 1929) tukeutuen Kirkinen katsoi organisaatiomuotojen kehi-

tyksen etenevän klaanista heimon kautta valtioon ja liittovaltioon. Historiallinen 

kehitys oli Kirkisen mukaan johtanut kulttuurikehityksen vähittäiseen itsenäisty-

miseen ja eriytymiseen, ja moderneissa kansallisvaltioissa yhdistyvät toiminta- ja 

koherenssirakenteet.1686 Myös Eino Kaila kannatti näkemystä, jonka mukaan kaik-

keen elämään liittyi nousu kohti korkeampia organisaatiomuotoja, jotka ”sulkevat 

sisäänsä yhä suuremman moninaisuuden”.1687 

                                                        
1683 Karjalasta kulttuurisiltana Kirkisen käsityksissä ks. Katajala 2013, 50–51. 
1684 Ks. esim. Kirkinen 1973, 10; Kirkinen 1982a, 18. 
1685 Tommila 1989, 234; Pulkkinen 1990, 283–284; Salmela 1998, 119–120, 124; vrt. myös Mokko 
1984, 77–86. 
1686 Kirkinen 1987a, 126–132, 140, 144; Vrt. myös Kirkinen 1982b, 77–85. 
1687 Vrt. Salmela 1998, 164. 
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Kirkisen ajattelussa erityisesti etniset yksiköt ovat koherenssirakenteina etusi-

jalla kulttuurievoluution luonnollisina yksiköinä, joiden puitteissa kulttuuri siirtyy 

sukupolvelta toiselle. Hän rinnasti etnisten yhteisöjen kehityksen biologiasta tun-

nettuun lajien muunteluun ja eläinlajien muuttumiseen. Suvut ovat sulautuneet yh-

teen heimoiksi ja edelleen kansoiksi. Modernien teknokulttuurien, valtioiden ja eri-

tyisesti suurvaltojen kehitys uhkaa Kirkisen mukaan potentiaalisesti pieniä etnisiä 

ryhmiä. Uhkana on tällöin kulttuurievoluution kannalta etnisten ryhmien määrän 

väheneminen ja kulttuurievoluution mahdollisuuksien heikentyminen. Kirkinen 

peräänkuuluttikin suurempaa suvaitsevaisuutta myös kansallisvaltioiden sisällä, 

sillä paikalliset kulttuurit voivat rikastuttaa myös kansallista kulttuuria.1688 Tämä 

selittää myös osaltaan sitä, miksi Kirkinen ei pitänyt karjalaisen identiteetin kah-

tiajakoa Pähkinäsaaren rauhan jälkeen yksiselitteisesti negatiivisena seikkana. Sen-

kin aikaansaamat muutokset olivat aiheuttaneet myös eräänlaisen kulttuurin rikas-

tumisen. Huomionarvoisia ovat tässä biologiaan viittaavat analogiat. Etnisten ryh-

mien moninaisuus on Kirkiselle luonnon monimuotoisuuteen rinnastettava ilmiö. 

Tuskin on yllättävää, että karjalaiset ovat se ”etninen yksikkö”, jonka säilyttä-

misen puolesta Suomen valtion sisällä Kirkinen on johdonmukaisesti toiminut. 

Karjalaiset muodostavat Kirkisen käsityksissä laajemmalla tasolla osan Suomen ja 

ihmiskunnan kokonaisuutta.1689 Toisen maailmansodan jälkeen Pohjois-Karjalan 

identiteettiä rakennettiin voimakkaasti karjalaiselle pohjalle savolaisuuden kustan-

nuksella. Erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla ilmennyt voimakas karjalainen ”renes-

sanssi” nosti esille maakunnassa karjalaisuuden symboleiksi katsottuja kulttuuri-

piirteitä, joiden alkuperä ei edes ollut Pohjois-Karjalassa.1690 Kirkinen on korosta-

nut Pohjois-Karjalan asemaa nimenomaan Laatokan Karjalan modernina perilli-

senä, joskin hänen mielestään myös savolaisuudella oli osansa alueen kehityksessä. 

Pohjois-Karjalan maakunnallisen identiteetin kehittämisen ja vahvistamisen Kirki-

nen katsoi tarpeelliseksi muun muassa väestön itseluottamuksen ja alueellisen yh-

teisön kehittämisen edistämiseksi.1691 Karjalaisen identiteetin rakentaminen ei Kir-

kisellä suinkaan rajoittunut omaan maakuntaan. Myös eteläkarjalaisten ja siirtokar-

jalaisten identiteetti kuuluivat laajempaan karjalaiseen identiteettiin. Imatralla 1982 

                                                        
1688 Kirkinen 1987a, 163–167; Kirkinen 1982b, 88–93. 
1689 Tästä ks. erit. Kirkinen 1987b, 31–34; Kirkinen 1989, 38–40, 42. 
1690 Paasi 1986, 174–175; Sihvo 1989, 264–265; Heikkinen 1996, 14–15. 
1691 Kirkinen 1986, 16–17; Kirkinen 1987b, 31–36. 
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pitämässään alustuksessa Kirkinen totesi, että eteläkarjalaisilla on ”kutsumustehtä-

vänä jatkaa omalta osaltaan karjalaisen kulttuurin rikkautta Suomessa”. Kulttuuri-

perinne sitoo sukupolvia toisiinsa ja ”antaa luottamusta tulevaisuuteen”.1692 

Tulevaisuusorientoinnin kannalta kenties mielenkiintoisinta oli, että Kirkisen 

Karjalan heimoon liittyvä tulevaisuususko ei ulottunut ainoastaan Suomen rajojen 

sisälle. Uudelleen virinneen Karjalan palautuskeskustelun myötä Kirkinen totesi 

vuonna 1995, että Karjalan palauttaminen korjaisi monta historiallista epäkohtaa, 

vaikka vain osa Karjalasta palautettaisiin. Kirjoituksessaan hän peräänkuulutti kar-

jalaisen kulttuurin uudistumista nyky-Suomessa yhteisellä alueella. Historiallisesti 

oikeudenmukaista olisi Kirkisen mukaan, että Karjala ”saisi elpyä henkiin myös 

tuhatvuotisilla juurillaan ja synnyinseuduillaan Laatokan rantamilla”.1693 Vuonna 

1998 hän puolestaan toivoi Suomen ja Venäjän karjalaisten muodostaman yhteisen 

karjalaiskansan syntyä. Tämä kansa voisi rikastuttaa ei ainoastaan Suomen, vaan 

myös Venäjän ja Euroopan kulttuuria.1694 

Mitä enemmän asiat muuttuivat, sitä enemmän ne näyttivät pysyvän samankal-

taisina. Kirkisen laaja tulkinta Karjalan historiasta perustui lopulta samanlaisiin tar-

koitusperiin ja painotuksiin kuin autonomian ja ensimmäisen tasavallan heimohen-

kisillä kirjoittajilla. Keskeisessä asemassa oli Karjalan muinaisen kulta-ajan myytti. 

Tämän väitöskirjan kannalta merkittävää on, että Karjalan historian eräänlaisena 

keskipisteenä oli jälleen taantumisen myytti, jota Pähkinäsaaren rauhassa tapahtu-

nut Karjalan ”traaginen” jako sai symboloida. Nyt tämä taantumisen myytti oli vi-

vahteikkaampi, ja Kirkinen katsoi alueen jakautumisen kahteen erilaiseen identi-

teettiin keskiajalla jopa lisänneen kulttuurievoluution keskeisten yksiköiden, etnis-

ten ryhmien, ”biodiversiteettiä”. Silti Karjalan jako oli lopettanut Karjalan muinai-

sen suuruuden. 

Kirkinen ei tietenkään kannata mitään sellaista nationalismia, joka pyrkisi Kar-

jalan irrottamiseen suomalaisesta kansallisvaltiosta. Sen sijaan hänen edustamansa 

ja edistämänsä historiakuva pyrki tukemaan karjalaista alueellista identiteettiä jopa 

Suomen rajan itäpuolella ja karjalaisen heimon tulevaa uudistumista. Kimmo Ka-

tajalan mukaan karjalaisen identiteetin luominen ja vahvistaminen ovatkin keskei-

siä päämääriä Kirkisen kirjallisessa tuotannossa.1695 Tässä yhteydessä voi siis pa-

remminkin puhua paikallisnationalismista. Tyypillinen Karjalaa koskeva historia-

kuva irtautui näin osaltaan vanhemmasta suuntauksesta, jossa tätä historiakuvaa oli 

                                                        
1692 Kirkinen 1982c, 152–153. 
1693 Kirkinen 1995b, 96–98. 
1694 Kirkinen 1998a, 54. 
1695 Katajala 2013, 56. 
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edistetty varsin eksplisiittisesti Suur-Suomeen liittyviä tavoitteita varten. Kirkisen 

historiakuvassa keskeisenä on abstraktimpi Karjalan uudistuminen, johon kuuluu 

kylläkin myöhemmin osana myös raja-aitojen madaltuminen Venäjän ja Suomen 

Karjalan välillä. Pohjalla on toive Karjalan omaehtoisesta kehityksestä ja historian 

tarkastelusta. Kirkinen kuuluu Karjalan historian kuvailun osalta suomalaiseen hei-

mohenkiseen ajattelukollektiiviin, jota hän on kehittänyt edelleen muun muassa 

kailalais-renvallilaiselta pohjalta. Syynä on tietenkin se, että tämä historiakuva oli 

edelleen käyttökelpoinen, joskin toisenlaisessa asiayhteydessä. Pähkinäsaaren rau-

han tragiikkaa korostaneella historiakuvalla oli eroista huolimatta monesti keskei-

nen yhdistävä piirre: paremman tulevaisuuden rakentaminen historian avulla. 

Lopuksi tarkastelen vielä, miten laajemmassa historiakulttuurissa suhtauduttiin 

toisen maailmansodan jälkeen Pähkinäsaaren rauhan rooliin Karjalan historiassa. 

4.2.3 ”Pähkinäsaari-itkuvirren” kuolema laajemmassa 

historiakulttuurissa ja sen saattohoito Karjalan 

paikallishistoriallisessa kirjallisuudessa 

Suomen historian yleisesityksiä laatineet historioitsijat eivät hekumoineet Pähkinä-

saaren rauhan tragiikalla Karjalan osalta toisen maailmansodan jälkeen, eivätkä sitä 

tehneet oppikirjojen tekijätkään. Nyt kansakoulun ja oppikoulun oppikirjoissa ei 

korostettu Karjalan jaon tragiikkaa juuri lainkaan. Oli luonnollisesti näkemyksiä 

Karjalan uskonnollisesta ja hallinnollisesta jaosta Pähkinäsaaren rauhan jälkeen ja 

jopa sen itsenäisyyden menetyksestä, mutta nämäkin olivat melko laimeita.1696 

Käytännössä ainoa toisen maailmansodan jälkeen ilmestynyt uuden polven op-

pikirja, jossa heimohenkinen ”valitusvirsi” esiintyi, oli Yrjö Sallaksen ja historioit-

sija Aulis J. Alasen (1906–1987)1697 kansakoulun oppikirja vuodelta 1954. Siinä 

todettiin Pähkinäsaaren rauhan kuvailun yhteydessä karjalaisista, että oli ”kuin olisi 

veli veljestään irti reväisty”.1698 Tämäkin toteamus oli melko lyhyt. Veljesriitoihin 

Pähkinäsaaren rauhan jälkeen viittasi puolestaan esimerkiksi Martti Ruutu teokses-

saan.1699 Lisäksi voi mainita Santamäen ja Heikinheimon vuodelta 1963 olevan Au-

roin, miekoin, miettehin -oppikirjan, jossa tuli esiin ensimmäisen tasavallan aikana 

                                                        
1696 Esimerkkejä: Ruutu 1951, 39–40, 65–66; Lehtonen & Huttunen 1965, 144–149; Vehvilä & Castrén 
1967, 27–30. 
1697 Hänestä ks. Ylikangas 1987, 300–302. 
1698 Sallas & Alanen 1954, 80. 
1699 Ruutu 1951, 65–66; vrt. myös Juva et al. 1954, 110. 
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ilmennyt venäläisvastainen näkemys, jonka mukaan venäläiset olivat sortaneet kar-

jalaisia Pähkinäsaaren rauhan jälkeen.1700 

Vielä oli siis olemassa ohut kerrostuma vanhan heimohenkisen kirjoittelun yh-

teydessä ilmenneitä Karjalan historian tyyppipiirteitä. Yhtenäiskouluun siirryttä-

essä 1970-luvulta lähtien tämäkin ohut kerrostuma oli hävinnyt oppikirjoista. 

Näistä voi todeta Karjalan historian kuvailun osalta saman kuin vanhemmista op-

pikirjoista sekä ajan Suomen historian yleisesityksistä. Sikäli kun Karjalan histo-

riaa edes käsiteltiin peruskoulun ja lukion oppikirjoissa, edusti Pähkinäsaaren rauha 

neutraalimpien vanhojen painotusten mukaisesti Karjalan jakoa ja alueen joutu-

mista kahden erilaisen uskonnon ja valtiojärjestelmän piiriin, ei tosin välttämättä 

molempia samanaikaisesti. Tämä tuki vähintäänkin implisiittisesti vanhaa kuvaa 

Pähkinäsaaren rajasta Karjalassa territoriaalivaltioiden välisenä jakolinjana.1701 Li-

säksi voitiin vanhempien painotusten mukaisesti korostaa Karjalan itsenäistä ase-

maa ennen Pähkinäsaaren rauhaa.1702 Sen sijaan ei pohdittu esimerkiksi uusia nä-

kemyksiä läntisen Karjalan asemasta ennen kolmatta ristiretkeä tai sen suuremmin 

rajalinjan luonnetta Karjalassa, mikä osoittaa taas oppikirjojen suhteellisen konser-

vatiivista luonnetta. 

Juuriltaan heimohenkisillä Pähkinäsaari-kuvailuilla ei siis ollut juuri minkään-

laista asemaa vuosisadan loppua lähestyttäessä. Suurimpana syynä oli tässäkin Päh-

kinäsaaren luonnetta Karjalan traagisena jakajana korostaneen heimoaatteen so-

danjälkeinen haaksirikko. Muutkaan syyt eivät puoltaneet heimohenkisten ”vali-

tusvirsien” säilymistä oppikirjoissa. Heti jatkosodan päättymisen jälkeen 1944 ase-

tettiin erillinen komitea poistamaan venäläisvastaisuuksia ja saksalaissuuntauksen 

ilmentymiä oppikirjoista.1703 Lisäksi oppikirjat olivat myös ulkopoliittisessa mie-

lessä melko tarkan arvioinnin alaisina 1960-luvulla ja erityisesti 1970-luvulla. Täl-

laiset tekijät ovat mitä todennäköisimmin kaventaneet entisestään heimohenkisten 

jäänteiden vaikutusalaa. Toisaalta Janne Holmén on todennut, etteivät ulkopoliitti-

set suhdanteet välttämättä ole vaikuttaneet vanhemman historian kuvaukseen.1704 

Karjalaisen ”Pähkinäsaari-itkuvirren” häviämisessä oli kysymys lähinnä hei-

moaatteen häviämisestä, oppikirjoihin vaikuttaneista ulkopoliittisista suhdanteista 

                                                        
1700 Santamäki & Heikinheimo 1963, 94. 
1701 Esimerkkejä: Castrén & Riikonen 1974, 139; Thodén, Penttilä & Stormbom 1977, 88; Lempinen et 
al. 1979, 29; Hannula et al. 1981, 32; Castrén & Huttunen 1982, 24; Castrén et al. 1988, 52–53; Kau-
niskangas, Lappalainen & Tiainen 1995, 217. 
1702 Esim. Ahonen et al. 1979, 34–35, 37; Vierros & Riikonen 1983, 38–40. 
1703 Ks. esim. Rouhiainen 1974, 298–300; Castrén 1992, 38–39.  
1704 Holmén 2006, 328–329. 
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ja historiantutkimuksessa yleistyneestä neutraalimmasta kuvailutavasta. Oppikir-

joissakin siis vietiin kuvaa Karjalan historiasta neutraalimpaan suuntaan. Hyvän 

vertailukohdan muodostaa kansakunnan syntymyytin tarkastelu edellisessä alalu-

vussa. Totesin sen säilyneen osittain traditioluontoisesti. Sen sijaan Pähkinäsaaren 

rauhan tragiikan korostaminen oli sodanjälkeisestä näkökulmasta paljon arkaluon-

toisempaa ja aiempaan heimoaatteeseen sidottua ainesta, joka ei selvinnyt sodan-

jälkeisestä tilanteesta laajemmin edes traditiona. 

1900-luvun jälkipuolen laajat tietosanakirjat esittivät myös Pähkinäsaaren jaon 

täysin neutraalisti. Olipa kyse mistä tahansa tietosanakirjatraditiosta, ilmenivät 

Karjalan historian kuvailussa ja erityisesti Karjala-artikkeleissa useimmiten saman-

kaltaiset tyyppipiirteet, eivät tosin välttämättä samanaikaisesti. Näitä olivat Karja-

lan itsenäisyyden ja kukoistusajan kuvailu 1200-luvulla, Pähkinäsaaren rauha Kar-

jalan jakajana ja vähintäänkin implisiittisesti esille tuotu näkemys rauhan rajasta 

uskontojen ja yhteiskuntajärjestelmien välisenä rajana, joka oli saanut Karjalan osat 

erkanemaan eri suuntiin ja menettämään itsenäisyytensä.1705 Samanlaisia painotuk-

sia oli myös pienemmissä tietosanakirjoissa.1706 Mielenkiintoisena seikkana voi 

mainita, että Heikki Kirkisen Otavan suuren ensyklopediaan kirjoittama Karjala-

artikkeli vuodelta 1978 oli myös melkoisen neutraali.1707 Ainoana heimohenkisen 

hahmotustavan jäänteenä oli vuoden 1962 Otavan ison tietosanakirjan Karjala-ai-

heinen artikkeli, joka oli edelleen sama autonomian ajan lopun Tietosanakirjasta 

peräisin oleva Uuno Karttusen kirjoittama artikkeli.1708 Sekin vaikutti Karjalan jaon 

tragiikkaa korostaessaan suurelta osin anakronismilta. 

Dramaattisempia näkemyksiä Karjalan jaosta esitettiin historiallisessa romaa-

nikirjallisuudessa. Maailmansotien välisenä aikana ja sen jälkeenkin kirjoittanut 

viipurilaislähtöinen Lempi Jääskeläinen (1900–1964) on myöhemmin tullut tunne-

tuksi modernista kerrontatekniikastaan, ja hänen on osaltaan katsottu luoneen mal-

lia historiallisille naistenromaaneille. Jääskeläinen opiskeli arkeologiaa Helsin-

gissä, joskin hänen opintonsa jäivät kesken terveydellisistä syistä. Hänen romaa-

neissaan päähenkilöt kokivat vierauden ja orpouden tunteita, ja heidän toivomansa 

                                                        
1705 Esimerkkejä: ”Karjala”. Uusi tietosanakirja 9 (1968), 872–879; ”Karjala”. Combi 6 (1972), 
326; ”Karjala”. Tiedon värikäs maailma 8 (1975), 81–82; Hirn 1983, 27; ”Karjala”. WSOY iso tietosa-
nakirja 4 (1995), 200. 
1706 ”Karjala”. Pieni tietosanakirja 2 (1950), 318; ”Karjala”. Fokus 2 (1964), 1791–1793; ”Karjala”. 
Nykysuomen tietosanakirja 2 (1992), 328. 
1707 Kirkinen 1978, 2714–2715. 
1708 Karttunen 1962, 477. 



402 

romanttiset suhteet jäivät täyttymättä ulkoisten esteiden takia. Myöhemmin Jääs-

keläisen teokset leimattiin viihdekirjallisuudeksi.1709 

Ajan monissa historiallisissa romaaneissa juonikuvioina olivat hengenmiesten 

seksuaaliset kiusaukset.1710 Näin oli myös Jääskeläisen vuonna 1948 ilmestyneessä 

romaanissa Äyräpään kirkkopappi Henrik Makerland, jonka nimikkohenkilö, 

1400-luvun alun Ruotsin Karjalassa toimiva kirkkoherra, kohtaa ylitsepääsemättö-

miä vaikeuksia selibaattilupauksensa ylläpitämisessä rakastuttuaan nuoreen nai-

seen. Henrikin unessa itse paholainen vetää viirun Pyhäristin uhrikiveen ja tekee 

taian, jonka mukaan Karjala jakautuu kahteen osaan, kun uhrikivi halkeaa keskeltä: 

Saattaa satoja vuosia kestää, ennenkuin pirunviiru kiven halkaisee, – ja sil-

loinkin on niin, että hurskaiden rukoukset ja rakkaus panevat esteen lopulli-

selle halkeamiselle. Ja vaikka halkeaisi, ei irtoa erilleen, ellei Ylimmäinen ja 

Ainoa salli…1711 

Kyseessä on luonnollisesti Karjalan jakoa koskeva kirjallinen allegoria, joka viittaa 

päähenkilön sisäiseen taisteluun ja pelkoon rakastettunsa menettämisestä. Tämä on 

hyvä esimerkki siitä, miten laajalle Karjalan jakoa koskeva dramatiikka oli levinnyt 

sekä siitä, miten se tuli esille erilaisissa yhteyksissä. Pähkinäsaaren rauhaan ei vii-

tattu Jääskeläisen teoksessa suoraan. 

Kaari Utrion teoksessa Neidontanssi, johon viittasin jo edellä, oli äärimmäisen 

dramatisoitu, lähes suoraan heimohenkisestä kirjallisuudesta oleva Karjalan jakoa 

koskeva ”itkuvirsi”, jossa ei myöskään puhuttu suoraan rauhasta. Kyseessä oli te-

oksen alkupuhe, jossa Utrio kuvaili, kuinka Karjala revittiin ja raadeltiin rikkauk-

siensa vuoksi kahtia ja hävitettiin. ”Veli kastettiin yhteen uskoon, sisar toiseen”, 

rajalla oli verenvuodatusta ja kahtia jaettu Karjala joutui kahden maailman ra-

jalle.1712 Utriolla ei tietenkään ollut tässä taustalla heimohenkinen tulevaisuusorien-

taatio, vaan kyseessä oli pelkästään historialliseen romaaniin sovitettu, äärimmil-

leen dramatisoitu kuvaus Karjalan historiasta kirjallisena tehokeinona. 

Karjalasta, erityisesti luovutetusta Karjalasta, julkaistiin toisen maailmansodan 

jälkeen paljon luonteeltaan paikallishistoriallista kirjallisuutta. Paikallishistoria 

katsottiin Ahtiaisen ja Tervosen mukaan sodan jälkeen ulkopuolisesta painostuk-

sesta vapaammaksi historiankirjoituksen osa-alueeksi, jossa ei tarvinnut turvautua 

                                                        
1709 Manninen 1989a, 460–462. 
1710 Syväoja 1984, 106–108. 
1711 Jääskeläinen 1954, 194–195. 
1712 Utrio 1980, 11. 
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itsesensuuriin. Paikallishistoriallisella Toimistolla sekä kunnallisilla elimillä ja pai-

kallisilla historiatoimikunnilla oli suuri valta poliittisesti ei-toivottujen henkilöi-

den, lähinnä vasemmistolaisten, pitämiseksi pois kirjoittajakunnasta. Luovutetun 

alueen historiasta kertovia ja lähinnä siirtoväen ja harrastajien kirjoittamia pitäjä-

kirjoja ilmestyi sodan jälkeen paljon. Paikallishistoriallisen Toimiston piirissä vaa-

littu kotiseututunne muuttui tosin kiusalliseksi, kun se kohdistui luovutettuun Kar-

jalaan. Toimisto vieroksuikin luovutetun alueen paikallishistoriallisia hank-

keita.1713 

Yleisesti paikallishistorian profiili nousi toisen maailmansodan jälkeen merkit-

tävästi. Päiviö Tommilan mukaan se on ollut jopa sodan jälkeen ”voimakkaimmin 

viljelty historian alue”. Pentti Renvall määritteli paikallishistorian kohteeksi yhtei-

sön eikä alueen historian. Samaan aikaan kirjoittajien pätevyys ja teosten yleinen 

laatu paranivat, ja nuoret maisterit hankkivat lisäansioita paikallishistorioita kirjoit-

tamalla. Vähitellen niiden kirjoittamista alettiin pitää meriittinä akateemisessa vi-

rantäytössä. Kirjoittamista varten tehtiin metodioppaita, ja ihanteeksi nousi laajem-

min standardisointi.1714 

Oman identiteetin etsimistä ja halua näyttää ulkopuolisille omaa erityisluon-

nettaan on pidetty tärkeinä motivoivina tekijöinä paikallishistorian kirjoittamiselle. 

Nämä tekijät ovat tulleet esille erityisesti luovutetun Karjalan asukkaiden halussa 

tallentaa menetetyn kotiseudun historia. Siirtokarjalaisten identiteetin yksi osa on-

kin ollut samaistuminen suvun, heimon ja alueen historiaan. Erilaiset muistoteokset 

ja pitäjänkirjat ovat olleet siirtoväelle tärkeitä.1715 

Käsityksillä Karjalan traagisesta jaosta Pähkinäsaaren rauhassa oli näissä teok-

sissa paremmat säilymisedellytykset. Ne eivät kuuluneet niin selkeästi historioitsi-

joiden itsesensuuritaipumusten piiriin. Selkeimpiä esimerkkejä vanhasta heimo-

henkisestä kirjoittelusta oli erinäisissä järjestöissä toimineen Paavo Montosen 

(1892–1986)1716 teoksessa Kanneljärven vaiheista vuodelta 1957. Siinä todettiin, 

että Pähkinäsaaren rauha merkitsi karjalaisen heimon yhtenäisyyden loppua ja se 

oli ollut myös maanpuolustuksen kannalta epäedullinen.1717 

                                                        
1713 Ahtiainen & Tervonen 2010, 62–64. 
1714 Tommila 1989, 264–265; Ahtiainen & Tervonen 2010, 65–84. 
1715 Tommila 1989, 264; Sallinen-Gimpl 1994, 46; Sihvo 1994, 40; Sihvo 2004, 80; Fingerroos 2007, 
24; Katajala 2013, 47–48. 
1716 Kuka kukin on 1960, 568. 
1717 Montonen 1957, 15; Muita esimerkkejä: Wiika 1950, 23; Viskari & Kähäri 1953, 18; Kähäri 1965, 
18–19; Maakunnallisista yleisesityksistä: Karimo 1958, 71–73. Karimon esitys perustui tässä hänen 
Kumpujen yöstä -teokseensa. 
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Melko laajoja olivat kuvaukset Pähkinäsaaren rauhan jälkeisistä sodista Karja-

lassa. Niiden korostaminen oli myös saanut alkunsa heimohenkisistä teoksista. So-

tia voitiin kuvailla dramaattisesti, vaikkei Pähkinäsaaren rauhaa pidetty teoksissa 

välttämättä tragediana vastaavalla tavalla kuin heimohenkisessä kirjoittelussa.1718 

Juuri näiden kuvailun suhteen alkoi olla selvää, että ”itkuvirsi” Karjalan jaosta oli 

tullut uudenlaiseen vaiheeseen 1950- ja 1960-lukujen Karjalan historian yleisesi-

tyksissä ja paikallishistoriallisissa muistoteoksissa. 

Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Karjalan Liitossa keskeisenä vaikutta-

jana toimineen Erkki Paavolaisen (1890–1960)1719 teos Sellainen oli Karjala: Luo-

vutetun alueen vaiheita vuodelta 1958. Karjalan historian kuvailussa teoksessa ko-

rostuivat kaikki tutut tyyppipiirteet: kuvaus heimon itsenäisyyden ajasta sekä traa-

gisesta jaosta Pähkinäsaaren rauhassa ja siitä alkaneista sodista.1720 Keskeistä oli 

kuitenkin nyt, etteivät taustalla enää olleet toiveet itäkarjalaisten yhdistymisestä 

suomalaisiin. Sen sijaan Paavolainen kuvaili, kuinka Pähkinäsaaren rauhan jälkeen 

oli alkanut karjalaisen heimon ”kohtalon tie” ja aikojen varrella jatkunut hei-

mon ”sijaiskärsijän” asema, jonka avulla on turvattu Suomen kehitys. Hän korosti 

kehityskulkua, jossa asukkaat joutuivat toistuvasti aloittamaan alusta ja jälleenra-

kentamaan.1721 Tässä olivat mielessä ennen muuta toisen maailmansodan Karjalan 

kannalta dramaattiset vaiheet. Merkkejä tästä oli myös muualla paikalliskirjallisuu-

dessa. Niinpä esimerkiksi Jaakko Sarkasen kuvailussa Muolaan ja Äyräpään histo-

riasta vuodelta 1952 verrattiin avoimesti Pähkinäsaaren rauhan jälkeisiä taisteluja 

toisen maailmansodan vaiheisiin. Elämä oli Sarkasen mukaan ollut toistuvaa eva-

kuoimista ja jälleenrakentamista.1722 

Aiemmin Karjalan historian dramatisoidut kuvaukset Pähkinäsaaren rauhasta 

ja sen jälkeisistä rajasodista ja nykyaikaan ulottuneista vaikutuksista olivat voimak-

kaasti sidottuja toiveeseen tulevasta kehityksestä, Karjalan heimon yhdistymisestä 

Suur-Suomessa. Toisen maailmansodan, heimoaatteen kariutumisen ja Karjalan 

menettämisen jälkeen Pähkinäsaaren rauhan symboloimaan Karjalan taantumisen 

myyttiin alkoi kuitenkin sekoittua ainesta, joka keskittyi pikemminkin nykyaikaan. 

Tässäkin väitöskirjassa käytettyjen teoreettisten käsitteiden valossa voi todeta, että 

historiatietoisuuden suursuomalainen tulevaisuusorientaatio koki kovan kolauksen 

                                                        
1718 Ks. esim. Ylönen 1957, 121–122; Sirkiä 1955, 34–35. 
1719 Vrt. Arponen 2010, 7–9. 
1720 Paavolainen 1958, 10–13. 
1721 Paavolainen 1958, 13–14. 
1722 Sarkanen 1952, 13–15. Muita samankaltaisia esimerkkejä: Ihalainen 1950, 19; Härkönen 1952, 17–
19; Sirkiä 1955, 34–36; Vaari & Vaari 1970, 11–12; Muurinen 1979, 17. 
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ja menneisyyttä tarkasteltiin pikemminkin nykyajan luovutetun Karjalan näkökul-

masta. Näin ei ollut kaikissa ”Pähkinäsaari-itkuvirsissä”, jotka edustivat jäännettä 

toista maailmansotaa edeltävältä ajalta. Joka tapauksessa luotiin taas dramaattista 

kuvaa jaetusta Karjalasta, mutta erilaisin painotuksin. Nämäkin painotukset liittyi-

vät voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen. 

Tulevaisuuskin oli joillakin kirjoittajilla mielessä, viitattiinhan joskus tulevaan 

jälleenrakentamiseen. Toisenlaisiakin tulevaisuuden visioita Karjalan historian kir-

joittajilla oli. Dramatisoitu kuvaus Karjalan loistokauden lopettaneesta ja sen alen-

nustilan aloittaneesta Pähkinäsaaren rauhasta oli kouluneuvos Lauri Pelkosen 

(1890–1973)1723 Karjalan historian lyhyessä yleisesityksessä vuodelta 1956. Hän 

yhdisti 1940-luvun tapahtumat suoraan kolmannen ristiretken tapahtumiin, mutta 

totesi myös, että olisi lähinnä typerää uskoa, että ”tämänhetkinen tarkoitukseton 

väkivaltaratkaisu olisi ikuisena päätöksenä tälle 700-vuotiselle taistelulle”.1724 

Mahdollisesti muillakin Pähkinäsaaren rauhan tragiikkaa korostaneilla kirjoittajilla 

oli tällaisia mietteitä, mutta tätä on vaikeampaa todistaa. 

Tässä kirjallisuudessa oli 1950- ja 1960-luvuilla neutraalimpiakin näkemyksiä 

Karjalan jaosta. Oireellista oli, että juuri karjalaislähtöinen ammattihistorioitsija 

Erkki Kuujo (1921–2004)1725 esitti Pähkinäsaaren rauhan eri yhteyksissä melko 

neutraalina Karjalan jakona. Tosin hänelläkin ilmeni näkemys, jonka mukaan kar-

jalaiset eivät kokeneet kuuluvansa Pähkinäsaaren rauhan jälkeen samaan heimoon. 

Melko neutraaleja näkemyksiä oli suurelta osin harrastelijavoimin tehdyissä muis-

tokirjoissa ja muissa paikallishistorioissa.1726 Lähinnä historioitsijat pohtivat Rag-

nar Rosénin linjoilla Viipurin tienoon asemaa ennen kolmatta ristiretkeä, mikä 

mahdollisti vähemmän dramaattisen näkemyksen Karjalan jaosta.1727 

Muista tyypillisistä näkemyksistä voi mainita vielä Pähkinäsaaren rajan näke-

misen valtakuntien, hallintojärjestelmien ja uskontokuntien välisenä tarkkana ra-

jana. Tällaisia näkemyksiä oli edelleen paljon, mutta niihin sekoittui käsityksiä, 

joiden mukaan raja oli ollut epäselvä eikä täysin moderniin rajaan verrattava. Juuri 

                                                        
1723 Kuka kukin on 1960, 666. 
1724 Pelkonen 1956, 14–24, 36–37. 
1725 Suvanto 2004, 289–290.  
1726 Kuujo 1958, 50–53; Kuujo 1963, 13. Muita esimerkkejä suhteellisen neutraaleista kuvailuista: Kaa-
salainen 1951, 17; Simonen 1951, 9; Seppä 1952, 49–50; Jääskinen 1954, 16–17; Rajamo 1955, 9–12; 
Kojo 1957, 14–15; Kähönen 1959, 56–59; Autero 1959, 31–32; Ikonen 1966, 15; Kauppinen 1972, 9–
10; Ylönen 1976, 67–68.  
1727 Ylönen 1957, 472–473; Kähönen 1959, 155 ja erityisesti Paloposki & Kopisto 1967, 39–53. 
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tämä epäselvyys oli aiheuttanut sotia.1728 Tällaisia näkemyksiä rajan epäselvyy-

destä alettiin yhä enemmän esittää myös historioitsijoiden piirissä toisen maailman-

sodan jälkeen, kuten edellä totesin. 

1900-luvun loppua kohden paikallishistoriallinen kirjallisuus on monimuotois-

tunut. Ei-akateemisten historiantutkijoiden kirjoittamia kylähistorioita on ilmesty-

nyt paljon. Niitä ovat julkaisseet erilliset perinnepiirit ja opintokerhot, joiden taus-

talla ovat usein olleet eri kansalaisopistot ja kotiseutuyhdistykset. Taustalla ovat 

olleet muun muassa 1960-luvulta lähtien harjoitettu yliopistollinen kylätutkimus, 

kylätoiminnan nousu sekä kiinnostus suulliseen, henkiseen ja aineelliseen perintee-

seen. Myös yhteiskunnallisten muutosten on katsottu vaikuttaneen juurien etsimi-

seen. Kylähistorioiden tekeminen käynnistyi 1980-luvulla ja kiihtyi 1990-lu-

vulla.1729 Erityisesti luovutetusta Karjalasta on kirjoitettu satoja kyläkirjoja. Lisäksi 

Suomen puolelle jääneiden Karjalan paikkakuntien paikallishistorioita sekä Karja-

lan historian yleisteoksia on kirjoitettu yhä enemmän. On huomioitava, että varhai-

sempaa historiaa tai Pähkinäsaaren rauhaa ei kyläkirjoissa useimmiten käsitelty ol-

lenkaan.1730 

Näissä paikallishistoriallisissa teoksissa Pähkinäsaaren rauhan rooli Karjalan 

traagisena jakajana oli yhä häilyvämpi. Tragiikan korostusta oli edelleen, mutta 

ohuena kerroksena. Näkyvimpiin esimerkkeihin kuului savolaisen historioitsijan 

Pekka Lappalaisen (1925–1981)1731 1979 julkaisema Karjalan historian yleisesitys, 

Karjalan maa. Tämä tunteellinen esitys perustui yhä Karjalan kulta-ajan ja erityi-

sesti traagisen Pähkinäsaaren rauhan aloittamaan heimon hajanaisuuden aikaan.1732 

Vastaavanlaisia näkemyksiä oli myös paikallishistorioissa ja etenkin kyläkir-

joissa.1733 On tosin syytä huomauttaa, että näissäkin painotukset saattoivat olla lie-

viä. Niinpä esimerkiksi Otto Toivosen Kivennapaa käsittelevässä Vuosisatainen 

Kolmikylä -teoksessa 1988 todettiin vain, että Pähkinäsaaren raja jakoi karjalaiset 

                                                        
1728 Näistä erilaisista näkemyksistä on lukuisia esimerkkejä. Ks. esim. Wiika 1950, 23; Kaasalainen 
1951, 17–18; Sarkanen 1952, 14; Viskari & Kähäri 1953, 17–19; Soininen 1953, 42–43; Pelkonen 1956, 
20; Ylönen 1957, 120–122; Kuujo 1958, 50–54; Karttunen 1964, 25–26; Paloposki & Kopisto 1967, 
56; Kaukiainen 1970, 59–60. 
1729 Kupiainen 1999, 37–38; Makkonen, Pekkinen & Raninen-Siiskonen 1999, 10–12; Peltonen 2010, 
133. 
1730 Todettakoon, että tätä väitöskirjaa varten läpikäytyjä paikallishistorioita ja kotiseutukirjoja Etelä-
Karjalan alueelta luovutettu Karjala mukaan lukien oli 1980–1999 noin 200. Näistä noin 80:stä tein 
muistiinpanoja, jotka liittyivät Karjalan varhaishistorian ja keskiajan kuvailuun. 
1731 Hänestä ks. Kuka kukin on 1978, 490–491. 
1732 Lappalainen 1979, 26–28; 36–38; Vrt. myös Karjalan yleisesityksissä Kilpiö 1996, 26, 42–43.  
1733 Esimerkkejä: Miikkulainen 1981, 26–29; Siitonen 1986, 10; Kähönen 1987, 8; Kansanaho 1996, 
27–29; Lallukka 1997, 5. 
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toisilleen vihamielisiin leireihin.1734 Käsityksen osittaista traditioluonnetta osoittaa 

se, että Laatokan Mantsia kuvailevassa teoksessa kirjoittaja Valto A. Peiponen (s. 

1931) turvautui maailmansotien välisellä ajalla ilmestyneeseen Ingwald Sourande-

rin (1874–1961)1735 heimohenkiseen paikallishistoriaan kuvaillessaan karjalaisten 

heimotunteen katkeamista Pähkinäsaaren rauhan jälkeen.1736 Vanhojen heimohen-

kisten kuvausten pysyvin perintö oli, että niiden vaikutuksesta kuvailtiin laajasti 

kirjallisuudessa Pähkinäsaaren rauhan jälkeisiä sotia, ”rajan kiroja”. Näissä ei vält-

tämättä viitattu mihinkään heimositeiden katkeamiseen, joskin kyllä näinkin voitiin 

joskus tehdä.1737 

Käytännössä Pähkinäsaaren rauhan tragiikan korostaminen oli hyvin vähäistä 

vuosisadan loppua kohden. Kuvaavaa on, että erityisesti ammattimaisesti tehdyissä 

paikallishistorioissa, jotka käsittelivät Suomen puolelle jäänyttä Etelä-Karjalaa, 

asia esitettiin aina hyvin neutraalisti.1738 Kokonaiskuva on kuitenkin se, että Karja-

lan historiakuva palasi suurilta osin niille linjoille, joilla se oli ollut ennen heimo-

aatteen syntymistä. Siinä korostui näkemys Pähkinäsaaren rauhasta Karjalan jaka-

jana, mutta asiaan ei liitetty välttämättä mitään ”valitusvirsiä”. 

Karjalan jaon tragiikkaa korostavien näkemysten säilymisen syistä voi tieten-

kin spekuloida. Näkemysten osittaisen traditioluonteen lisäksi on muistettava, että 

esimerkiksi Heikki Kirkisen historiakuva saattoi pitää myös yllä dramaattisempaa 

kuvaa Karjalan jaosta. Sen sijaan on pidettävänä epäselvänä, olivatko tällaiset nä-

kemykset sidoksissa jonkinlaiseen toiveeseen Karjalan tulevasta noususta esimer-

kiksi 1990-luvulla uudelleen virinneen Karjalan palautuskeskustelun myötä. Tus-

kin näinkään oli, joskin asiaa on itse lähteiden avulla melkoisen vaikeaa todistaa. 

Tuossa keskustelussa ei kuitenkaan yleensä ollut kyse Karjalan heimon jäsenten 

yhdistämisestä venäjänkarjalaisiin, toisin kuin toista maailmansotaa edeltäneissä 

Suur-Suomi-fantasioissa, vaan menetettyjen alueiden palauttamisesta. Esille nosta-

massani kyläkirjallisuudessa ilmeni puolestaan viittauksia heimon jaon negatiivi-

seen kuvailuun, mikä viittaa ehdottomasti vanhempaan heimohenkiseen kirjoitte-

                                                        
1734 Toivonen 1988, 13. 
1735 Hänestä ks. esim. Aikalaiskirja 1941, 696. 
1736 Peiponen 1997, 35; vrt. Sourander 1937, 18–23, 220. 
1737 Esimerkkejä: Koponen 1982, 26; Ukkola 1986, 8; Toivonen 1988, 13; Kukko 1989, 19–20; Pullinen 
1995, 21; Savolainen 1996, 4; Taberman 1999, 17. 
1738 Ks. esim. Miettinen 1996, 73; Juvonen 1996, 38–43; Ropponen 1997, 35–38. Yleisesityksistä ks. 
esim. Huovila 1995, 37–38. Kyläkirjoista voi todeta, että käytännössä kaikki sellaiset kirjat, joita en 
ottanut aiemmin esimerkeiksi Pähkinäsaaren rauhan tragiikan korostamisesta, esittivät asian neutraalisti. 
Tällaisia kirjoja oli kymmeniä 1990-luvun loppuun mennessä. 
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luun. Pohjana tässä oli mitä todennäköisimmin vanhempi kirjallisuus, josta kylä-

kirjojen kirjoittajat ovat saaneet virikkeitä omiin teoksiinsa. Kyse oli luonnollisesti 

taas heimohenkisen näkemyksen leviämisestä laajempiin eksoteerisiin piireihin. 

Sen sijaan 1950- ja 1960-lukujen tyylisiä rinnastuksia karjalaisten evakkotaipaleen 

ja Pähkinäsaaren rauhan jälkeisten taistelujen välillä ei juuri ollut. 

Muista piirteistä yleisesityksissä, paikallishistorioissa ja kotiseutukirjoissa voi 

vielä ottaa esille käsityksen rajasta valtioiden välisenä rajana, joka jakoi karjalaiset 

jyrkästi kahden erilaisen hallintojärjestelmän ja uskonnon piiriin. Tosin joskus pi-

dettiin esillä rajan epäselvyyttä.1739 Lisäksi voi todeta, että vanhat näkemykset esi-

merkiksi karjalaisten itsenäisyydestä ennen Pähkinäsaaren rauhaa säilyivät kirjalli-

suudessa myös, joskin tätä tuotiin kyläkirjoissa melko harvoin esille.1740 

Samaa voi todeta erityisesti läntisen Karjalan paikalliskirjallisuudessa säily-

neestä Ragnar Rosénin aloittamasta näkemyksestä, jonka mukaan suuri osa läntistä 

Karjalaa oli jo tukevasti Ruotsin hallussa ennen Pähkinäsaaren rauhaa.1741 Tämäkin 

on voinut luonnollisesti olla osatekijä Karjalan jaon epädramaattisuuden korosta-

misessa erityisesti länsikarjalaisessa asiayhteydessä. Toista maailmansotaa edeltä-

vän ajan painotukset Viipurin tai Länsi-Karjalan keskiaikaisesta asemasta lännen 

etuvartiona tulivat myös joissain teoksissa esille.1742 

Seuraavaksi käsittelen monimutkaisia käsityksiä Pähkinäsaaren rauhan rajasta 

pohjoisessa Suomessa. Tällä osa-alueella perinnäiset Pähkinäsaari-käsitykset haas-

tettiin kenties voimakkaimmin koko aiheen tutkimushistoriassa. 

                                                        
1739 Yleisesityksissä ks. esim. Lappalainen 1979, 36–38, 42; Huovila 1995, 37–38; Paikallishistorioissa 
mm. Juvonen 1996, 38, 42–44; Ropponen 1997, 38; Kyläkirjoissa ks. mm. Toivonen 1988, 13; Kukko 
1989, 18–20; Keskisaari 1996, 21–22; Savolainen 1996, 4; Lind 1997, 10; Hämäläinen-Forslund 1997, 
14–16. 
1740 Yleisesityksissä ks. esim. Huovila 1995, 35–36; Paikallishistorioissa mm. Juvonen 1996, 35–38; 
Kyläkirjoissa ks. esim. Tikka 1989, 17–18; Päiviö 1992, 17–18. 
1741 Paikallishistorioissa ks. esim. Ropponen 1997, 35–38; Kotiseutukirjoissa ks. esim. Päiviö 1992, 18–
19; Lind 1997, 10. 
1742 Ks. esim. Anttila 1994, 6; Leskinen 1998, 5. 
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4.3 Pohjanlahtiteoria ja sen uusi haastaja, yhteisalueteoria, toisen 

maailmansodan jälkeen 

4.3.1 Kansatieteilijän venereitti – Kustaa Vilkuna ja 

Pohjanlahtiteorian uusvanhat suuntaviivat 

Maailmansotien välisen ajan keskeisimpiä piirteitä Pähkinäsaaren rauhan pohjoi-

sen rajan hahmotuksen kannalta edustivat Jalmari Jaakkolan näkemykset. Hänen 

mukaansa karjalaisalue ulottui Pattijoelta rannikolta kulkenutta merirajaa pitkin 

Kemijoelle, joka oli jaettu pituussuunnassa. Tämä alue oli Pähkinäsaaren rauhassa 

joutunut Novgorodin valtaan. Pohjanlahtiteorian jaakkolalaisen version murene-

mis- ja dekonstruointiprosessi jatkui välittömästi sodan jälkeen. Keskeisessä roo-

lissa siinä oli tässäkin väitöskirjassa aiemmin käsitelty kansatieteilijä Kustaa Vil-

kuna. Hän selvitti tarkemmin Pähkinäsaaren rauhan kysymystä 1940- ja 1950-lu-

vuilla. Hän oli toiminut toisen maailmansodan aikana sensuuripäällikkönä. Sodan 

seurauksena Vilkuna päätti osallistua politiikkaan ja tiivisti yhteistyötään ”poliitti-

sena ruumiina” pidetyn Urho Kekkosen kanssa. Vilkunasta tulikin keskeinen Maa-

laisliiton taustavaikuttaja ja Kekkos-myytin rakentaja.1743 

Vilkunan suhde Jalmari Jaakkolaan oli antagonistinen. Jaakkola oli tyrmännyt 

1930-luvullla Vilkunan väitöskirjan. Asia liittyi Jaakkolan ja väitöskirjan ohjaajan 

arkeologi Aarne Michaël Tallgrenin (1885–1945) keskinäisiin kiistoihin. Vilku-

nalle esikuvana toiminut kulttuuriliberaali Tallgren oli näet kritisoinut Jaakkolan 

läntisiä vaikutteita painottavaa näkemystä.1744 Jatkosodan aikana Vilkuna puoles-

taan teilasi sensuuripäällikkönä Jaakkolan Suomen idänkysymys -teoksen täysin.1745 

Tämä juonne on pidettävä mielessä Vilkunan näkemyksiä analysoitaessa. Vilkunan 

suorittama karjalaisranta-käsitysten teoreettinen tarkistus ei kuitenkaan liittynyt 

niinkään Jaakkolan kiusaamiseen, vaan se selittyy pikemminkin Vilkunan omien 

kansatieteilijän lähtökohtien ja henkilökohtaisten ihanteiden avulla. Tämä tuli 

esille 1949 ilmestyneessä artikkelissa, jossa käsiteltiin Kemin ja Kaakaman välistä 

nautintarajaa sekä Pähkinäsaaren rauhan tematiikkaa. Vilkuna oli kiinnostunut lo-

henkalastuksesta ja sen asemasta ikivanhana ja nykyään katoavana elinkeinona. 

Lohenkalastuksen tutkimisesta tulikin Vilkunan elämäntyö, ja hän vastusti muun 

muassa Kemijoen voimalan rakentamista.1746 

                                                        
1743 Ks. esim. Herlin 2007, elektr. 
1744 Herlin 1993, 77–79, 104–105; Herlin 2007, elektr. 
1745 Kalleinen 2011, 90. 
1746 Vilkunan kiinnostuksesta lohenkalastukseen ks. Vilkuna 1989a, 112–113; Herlin 1993, 399–402. 
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Artikkelin taustalla oli vuosina 1946–1947 pohjoisen lohenkalastusta tutkinut 

retkikunta, johon oli saatu mukaan myös ruotsalaisia tutkimaan ja tallentamaan lo-

henpyynnin menetelmiä. Tähän retkikuntaan osallistui myös Vilkuna.1747 Artikke-

lissa tuli esille Vilkunan kriittinen suhtautuminen Jaakkolan rajatutkimuksen yksi-

tyiskohtia, mutta ei välttämättä suurta linjaa kohtaan. Jaakkolan tavoin Vilkuna hy-

väksyi näkemyksen, jonka mukaan karjalaisen Kemijoen ja länsisuomalaisen Tor-

nionjoen välillä oli ollut jo varhain jonkinlainen raja.1748 Tämä kuvasti hyvin Jaak-

kolan näkemysten vaikutuksia ja eräänlaisen jaakkolalaisen ajattelutyylin kehi-

tystä. Hänen rajateoriansa pohjalta voitiin käsittää tietynlaisena aktiivisena ele-

menttinä, että Kemijoen väestön keskeisenä piirteenä oli osaltaan karjalaisuus, kun 

taas lännempänä olivat keskeisinä länsisuomalaiset vaikutteet. 

Rajan sijainnin ja luonteen Vilkuna tulkitsi kuitenkin eri tavalla. Jaakkola oli 

perustellut erittäin kyseenalaisella latinan kielen tulkinnalla rajan kulkeneen kes-

kellä Kemijokea, mitä K.R. Melander oli kritisoinut. Vilkuna yhtyi tähän kritiikkiin 

ja vei käsitystä eteenpäin omilla tulkinnoillaan. Tämä osoittaa Vilkunan olleen lä-

hinnä useampien ajattelutyylien risteyskohdassa. Keskeisessä roolissa Vilkunan kä-

sityksissä oli Jaakkolan aikoinaan hylkäämä, 1600-luvun rajankäynnissä esille 

tuotu ote vuoden 1596 rajankäynnistä. Vilkunan onnistui löytää rajankäynnin asia-

kirja Kaakamasta. Siinä mainittiin, että raja Kemin ja Kaakaman välillä oli kulke-

nut aiemmin Rajajoen kautta. Sen suussa kemiläisten ja kaakamalaisten 1500-lu-

vulla vaatimat vesirajalinjat olivat leikanneet toisensa, ja se oli laskenut maannou-

sukronologian mukaan mereen ennen 1300-lukua. Vilkunan mukaan Rajajoki oli 

laskenut mereen Leppäluodon edustalla 1500-luvun rajankäyntiasiakirjan perus-

teella.1749 

Vilkuna oletti, että raja oli muodostunut paikallisen lohenkalastuksen tarpeiden 

mukaan, ja piti sitä paikallisena sovintorajana. Suurempi, Kemijoen kaltainen joki 

ei voinut Vilkunan mukaan olla rajana, toisin kuin Jaakkola oli väittänyt. Näin ison 

joen lohenpyyntiä ei pystytty vieläkään jakamaan. Vilkuna myös kritisoi 1490-lu-

vulla esille tuodun pohjoispohjalaisten valituskirjeen aiempaa tulkintaa. Kirjeessä 

karjalaiset vaativat puolta Kemijoesta, mutta tämä ei Vilkunan mukaan tarkoitta-

nutkaan joen maantieteellistä jakoa, vaan sitä että karjalaiset halusivat puolet lohen 

pyynnistä pyyntialueen omistajina. Vilkuna toi esille 1500- ja 1600-luvuilta esi-

merkkejä vastaavanlaisesta menettelystä. Kokonaisen joen maantieteellistä kah-

                                                        
1747 Herlin 1993, 399–400. 
1748 Vilkuna 1949, 393–394. 
1749 Vilkuna 1949, 343–350. 
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tiajakoa hän piti epäloogisena eikä löytänyt vastaavanlaisesta menettelystä esi-

merkkejä. Anastaviin elinkeinoihin kuuluvia nautinta-alueita oli Vilkunan mukaan 

vaikea jakaa maantieteellisesti, sillä ”ihminen ei voi siirtää luonnonjärjestämää 

[sic] kutuapajaa”.1750 

Rajan luonteen tulkinnassa Vilkuna tukeutui suomalaiselle tutkimukselle tyy-

pilliseen tapaan myöhempien aikojen lähteisiin ja projisoi niissä kuvattuja olosuh-

teita jopa 1300-lukua edeltävään aikaan. Vilkuna muun muassa todisteli rajan van-

huutta ja luonnetta jonkinlaisena länsi- ja itäsuomalaisten välisenä rajana sillä, että 

kemiläisten ja kaakamalaisten riidoissa 1700-luvulla kaakamalaiset olivat kutsu-

neet kemiläisiä ”ryssiksi”. Lisäksi hän toi esille kaakamalaisten karsinapadon van-

hoillisen luonteen.1751 Vilkunalle ominaista oli myös paikallisen kansan elinkei-

noon ja työkaluihin sekä niiden kehitykseen perehtyminen. Hän käsittelikin artik-

kelissaan yksityiskohtaisesti lohenpyynnin menetelmiä ja niiden historiallista kehi-

tystä.1752 Myös luonnontieteellinen, maannousuun liittyvä argumentaatio on tässä 

huomionarvoista. Tällaiset tekijät antoivat Vilkunalle teoreettisia taustaoletuksia, 

joiden pohjalta hän tulkitsi myös vanhoja rajaolosuhteita. 

Vilkunan näkemys poikkesi keskeisellä tavalla Jaakkolan tulkinnasta myös 

siinä, ettei Vilkuna varsinaisesti antanut Kemin–Kaakaman rajalle mitään valtakun-

nanrajan luonnetta. Kemin kirkon hän katsoi perustetun Leppäluotoon, Rajaojan 

läheisyyteen. Täältä Turun piispalle oli avautunut mahdollisuus ”Pohjanrannan” 

valtaamiselle roomalaiskatolilaisen kirkon alaisuuteen 1300-luvulla.1753 Rajan kyt-

kös Pähkinäsaaren rauhaan tuli siis esille lähinnä implisiittisellä tasolla. 

Vilkuna jatkoi Jaakkolan käsitysten kritisointia 1950-luvulla. 1940-luvulla hän 

teki tutkimustyötään apurahojen avulla, mutta vuonna 1950 hänet nimitettiin Hel-

singin yliopiston suomalais-ugrilaisen kansatieteen professoriksi.1754 Vuonna 1955 

tulilinjalle joutuivat Jaakkolan Pohjanlahtiteoriaan liittyvistä näkemyksistä käsi-

tykset ”Seitsemän kymen Karjalasta” ja ”Kymmenen virran maasta”. Jaakkolan 

mukaanhan venäläisen kronikan käsite ”Semidesjatskaja Korela” oli viitannut mui-

naiseen aluenimitykseen, jossa sana ”desjat”, kymmenen, oli sekoitettu suomalai-

seen jokea tarkoittavaan sanaan ”kymi”. Sen sijaan Vilkuna tulkitsi asian viittaavan 

Novgorodin hallinnolliseen järjestelmään, jossa väestö oli vanhastaan jaettu muun 

                                                        
1750 Vilkuna 1949, 351–352, 379–385. 
1751 Vilkuna 1949, 365–368, 372–374. 
1752 Esim. Vilkuna 1949, 352–367. 
1753 Vilkuna 1949, 391–394. 
1754 Herlin 2007, elektr. 
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muassa kymmenkuntiin. Siispä nimityksen oikea suomennos oli ”Seitsemän kym-

menkunnan Karjala”.1755 

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntalaulun nimeksikin tullutta ”Kymmenen 

virran maata” Vilkuna puolestaan kritisoi sillä perusteella, että Pohjanmaan nimitys 

oli 1400-luvulla, jolloin nimityksen perusteena oleva lähde oli tehty, Venäjällä Kai-

nuunmaa. Tässä vuonna 1496 syntyneessä, Pohjois-Pohjanmaan hävitystä kuvaa-

vassa lähteessä oli Vilkunan mukaan kuvattu vain joet, joiden varsien asutusta oli 

hävitetty. Niidenkin joukossa oli suurten lohijokien ohella pienempiä jokia, toisin 

kuin Jaakkola oli väittänyt. Vilkuna kritisoikin Jaakkolaa ennakkoteorioiden teke-

misestä.1756 Vilkuna ei tosin itsekään olisi saanut aikaan omaa tulkintaansa ”Seitse-

män kymmenkunnan Karjalasta” ilman ennakkoteorioita, joskin vuoden 1496 läh-

teen luenta noudattikin Vilkunalla tarkemmin itse lähteen varsinaista sisältöä. 

Vilkunan versio Pohjanlahtiteoriasta sekä hänen suorittamansa Jaakkolan käsi-

tysten dekonstruktio alkoivat kiteytyä lopulliseen muotoonsa 1950-luvun lopulla. 

Vuonna 1959 Vilkuna sai akateemikon arvonimen, ja tätä nimitystä on Ilkka Herli-

nin mukaan jopa pidetty Kekkosen presidenttikauden räikeimpänä poliittisena vir-

kanimityksenä.1757 Akatemian vuosijuhlassa Oulussa samana vuonna pitämässään 

esitelmässä Vilkunan huomio oli erityisesti kiinnittynyt uusiin todisteisiin Pähkinä-

saaren rauhan rajan kulusta Pohjois-Pohjanmaalla. Hän kritisoi ankarasti ”epäpe-

räisten” ja ”kestämättömien” argumenttien käyttöä tieteessä ja politiikassa.1758 

Väistämättä tulee mieleen, että hän viittasi juuri Jaakkolaan, joka olikin esitelmässä 

kritiikin kohteena Vilkunan sanankäänteiden mukaan ”kamarioppineena” väkinäis-

ten päätelmien tekijänä.1759 

Vilkuna toi esille Pyhäjokisuun eteläpuolella olevat ”Raja-”, ”Venäjän-”, 

ja ”Ryssä-” alkuiset nimet. Tästä nimiryhmästä Vilkuna kuvaili saaneensa tietää 

johtaja Olli Temmeksen kirjoituksesta ollessaan mittaamassa Pyhäjoen Hanhikiveä 

kesällä 1958. Pyhäjokisuulta etelään oli Vilkunan mukaan pieni joki, Petäjäsoja, ja 

sen lähellä Petäjä-nimiä. Lähistöllä oli myös Hämeenjärvi, ja pohjoisimmat hämä-

läisten erämaat tunnettiin Kalajokilaaksosta. Nämä seikat viittasivat Vilkunan mu-

                                                        
1755 Vilkuna 1955, 100–101. 
1756 Vilkuna 1955, 100–101. 
1757 Herlin 2007, elektr. 
1758 Vilkuna 1960a, 26–27. 
1759 Vilkuna 1960a, 28. 
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kaan siihen, että Pyhäjoen vesistö on kuulunut Pohjois-Pohjanmaan vanhaan kar-

jalaisalueeseen. Hän kritisoi myös Jaakkolan näkemystä harjanteesta, joka olisi 

johtanut Savosta Pattijoelle.1760 

Tässä yhteydessä alkoi jälleen tulla esille, miltä pohjalta Vilkuna lopulta hah-

motti rajojen muodostumista. Kyse oli eränkäynnistä osaltaan elantonsa saavan 

pyyntikansan vuosikierrosta ja jokapäiväisistä elinkeinoista, kuten esimerkiksi 

Ilkka Liikanen on osittain todennut1761. Vilkunan toiminnassa tämän selvittäminen 

oli keskeistä. Hän oli tutkinut jo 1920-luvulla kolttasaamelaisten kulttuuria, jossa 

elinkeino perustui vuotuiskiertoon, muun muassa metsästykseen.1762 Vilkunan mu-

kaan harjanne oli merkityksetön rajana, sillä menneinä aikoina merkitystä oli aino-

astaan pyyntipaikoilla ja verotuskohteilla, joille kuljettiin kesällä veneillä ja talvella 

suksin. Vilkuna korostikin, että Pohjois-Pohjanmaan lohi sekä turkisrikkaudet oli-

vat vetäneet puoleensa sesonkinautintaa – ei välttämättä pysyvää asutusta – muun 

muassa Karjalasta, josta alueelle päästiin venetietä.1763 

Vilkunan näkemys perustui olennaisilta osin karjalaisten muinaiseen nautin-

taan Pohjois-Pohjanmaalla ja karjalais-hämäläiseen heimovastakohtaisuuteen. 

Tämä olisi vahvistettu Pähkinäsaaren rauhassa. Tämä ei varsinaisesti poikennut 

vanhemmista painotuksista, mutta Vilkuna tulkitsi asiaa löytämiensä nimien perus-

teella ja totesi, että Pähkinäsaaren raja oli kulkenut Petäjäisojalle. Lisäksi Vilkuna 

korosti, ettei Pyhäjoki itsessään voinut olla rajajokena, sillä karjalaiset olivat 1400-

luvulla katsoneet joen kuuluvan kokonaisuudessaan veroalueeseensa.1764 Kuten jo 

aiemminkin tuli esille, ei Vilkuna voinut yleisestikään hyväksyä näkemystä suurten 

jokien jaetusta luonteesta. Tässä voi lisäksi todeta asutushistoriallisten käsitysten 

ja rajakäsityksen vuorovaikutuksen. Näkemys Pohjois-Suomen varhaisesta karja-

laisasutuksesta vaikutti näkemykseen Pohjanlahdelle ulottuneesta rajasta, mikä 

puolestaan vaikutti käsityksiin Pohjois-Suomen karjalaisuudesta ja ainakin väliai-

kaisesta kuulumisesta Novgorodiin. 

Lopullisessa muodossaan Vilkuna toi esille rajateoriansa Historiallisessa Aika-

kauskirjassa vuonna 1960 julkaistussa artikkelissa. Hänen mukaansa Pähkinäsaa-

                                                        
1760 Vilkuna 1960a, 28–31. 
1761 Liikanen 2011, 191–192. 
1762 Vilkuna 1989b, 190–191. 
1763 Vilkuna 1960a, 22–23, 31. 
1764 Vilkuna 1960a, 28–29. 
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ren rauhassa oli pyritty turvaamaan Novgorodin yhteydessä olleille laatokankarja-

laisille venetien käyttö Laatokalta Perämeren rannikolle.1765 Hän toisti tässä yhtey-

dessä perusoletuksensa, jonka mukaan kyse oli karjalaisen sesonkipyynnin kulku-

tiestä Pohjanlahdelle. Tämä kulkutie ei voinut olla Vilkunan mukaan muu kuin ve-

netie. Itse Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa mainittuja nimiä hän tulkitsi voi-

makkaasti omien ennakkoteorioidensa näkökulmasta. Poiketen esimerkiksi Jaak-

kolasta hän katsoi ruotsalaisen tekstin muodon ”Paeteioki” olevan luotettavimman 

version rajan viimeisestä nimestä. Muiden 1300-luvun asiakirjojen perusteella hän 

todisteli, että ruotsalainen nimi oli luettava ”Petäjoeksi”. Latinaksi asiakirjoja ko-

pioitaessa ”ae” oli puolestaan muuttunut ”a”:ksi. Sen perusteella, että Raision Pe-

täjäsmäen kylän nimi oli kirjoitettu vuonna 1435 muotoon ”Paetesmäkj”, Vilkuna 

katsoi, että Pähkinäsaaren rauhan ”Paetejoki” olisi luettava muodossa ”Petäjä-

joki”.1766 Näin hän sai tulkittua rauhansopimuksen rajan Petäjäsojaa myöten kulke-

vaksi. 

Tämä esimerkki osoittaa, miten monimutkaista ja osaltaan mielivaltaista rau-

hansopimustekstin nimien tulkinta oli. Vilkuna jätti käytännössä huomiotta venä-

läisen rauhansopimustekstin nimen ”Patsjoki” hahmotuksiinsa sopimattomana ja 

keksi itse käytännössä tyhjästä kriteerin, jonka mukaan ruotsalainen teksti oli par-

hain lähde asian hahmottamiseen. Kielelliset kriteerit asian tulkitsemiselle erosivat 

myös Jaakkolan tulkinnasta. Vastaavanlainen seikka ilmeni muuallakin. Vilkuna 

totesi, ettei rauhansopimuksessa ollut tarvetta mainita erikseen venereitin turvaa-

misesta, sillä asia oli itsestäänselvyys.1767 Viime kädessä Pähkinäsaaren rauhanso-

pimusteksti oli niin epäselvä, että se jätti pelivaraa useanlaisille tulkinnoille. 

Mielenkiintoinen on myös Apu-ajanvietelukemistossa vuonna 1961 julkaistu 

yksityiskohtainen artikkeli "Kadonnutta rajaa etsimässä". Siinä lehden toimittaja 

Eino S. Repo (1919–2002)1768 kuvaili Revon ja Vilkunan sekä heidän poikiensa 

suurta veneretkeä Savon sisävesistöihin ja Pyhäjoelle. Vilkuna yritti todistaa tällä 

veneretkellä oman teoriansa venereitin olemassaolosta.1769 

Miten Vilkuna käsitti rajan luonteen pohjoisessa? Ilkka Liikanen huomauttaa, 

ettei Vilkuna pitänyt rajan luonnetta tarkasti määriteltynä valtioiden jakolinjana 

                                                        
1765 Tästä vrt. myös Liikanen 2011, 191–192. 
1766 Vilkuna 1960b, 407–410, 424–427. 
1767 Vilkuna 1960b, 430. 
1768 Repo kuului myös presidentti Urho Kekkosen lähipiiriin. Muutamaa vuotta myöhemmin Vilkuna 
ajoi Repoa Yleisradion johtoon "kuin käärmettä pyssyyn", kuten Ilkka Herlin on todennut. Herlin 1993, 
238–239, 310. 
1769 Repo 1961a, passim; Repo 1961b, passim. 
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pohjoisessa, vaan että rajan pohjoispuolella toimivat molempien osapuolten verot-

tajat.1770 Tämä on kuitenkin selkeästi virheellinen tulkinta. Ensinnäkään Liikasen 

viittaamassa kohdassa ei puhuta mitään siitä, että läntisiä verottajia kulkisi rajan 

pohjoispuolella, vaan että Varkauden Siitinselkä oli molempien osapuolten verot-

tajille tuttu.1771 Myöhemmin tosin rajan itäpuolinen alue oli joutunut läntisten erän-

kävijöiden myötä Ruotsin valtaan, kuten hieman tuonnempana tulee ilmi. Toiseksi 

Vilkuna itse totesi, että kulkutie oli turvattava valtioiden välisissä sopimuksissa, 

joihin hän rinnasti Pähkinäsaaren sopimuksenkin.1772 Huomionarvoista on myös se, 

että Vilkuna katsoi rajan tarkasti määritellyksi nimenomaan Pyhäjoen tienoilla.1773 

Vilkuna pitikin rajaa ainakin osittain melko tarkasti määriteltynä, lineaarisena ra-

jana valtioiden välillä. Siihen viittaa myös se, että perisuomalaiseen tapaan Vilkuna 

keksi vaihtoehtoisen selityksen Karjalankoskelle, joka ei saanut lineaarisen rajan 

näkökulmasta poiketa Nilsiän Karjalankoskelle.1774 

Toisessa asiayhteydessä Vilkuna tosin katsoi, ettei pyyntikautena ollut varsi-

naista tarvetta tarkoille rajoille. Nautintaoikeuksiin viittaavia merkkejä oli ainoas-

taan siellä, missä ne olivat nautintarauhan kannalta välttämättömiä. Tästä esimerk-

kinä olivat Pähkinäsaaren rauhansopimuksen maininnat Karjalan majavapaikkojen 

vuorokäytöstä. Pähkinäsaaressa pyrittiin Vilkunan mukaan osittain maastossa kul-

kevaan viivamaiseen rajaan. Laajat ”nolla-alueet” olivat kuitenkin edelleen ilman 

omistajia ja merkkejä. Pyhäjoella oli pyritty tarkkaan rajaan juuri siitä syystä, että 

alueella oli laajoja majavayhdyskuntia, jotka piti jakaa hämäläisten ja karjalaisten 

kesken.1775 Täysin Vilkuna ei siis rinnastanut Pähkinäsaaren rajaa tarkkaan territo-

riaalivaltioiden väliseen rajaan, vaan hän katsoi sillä olleen myös vyöhykkeenomai-

sia piirteitä. Kuten jo Karjalaa koskevassa alaluvussa käsittelin, oli muillakin sa-

manaikaisilla kirjoittajilla samankaltaisia näkemyksiä. Mitä todennäköisimmin 

nämä palautuvat poliittisen maantieteen käsityksiin, joissa korostuivat vanhoina ai-

koina vyöhykemäiset rajat harvaan asuttujen tienoiden välillä. 

Vilkunan mukaan länsisuomalaiset verottajat asettuivat myöhemmin asumaan 

pysyvästi Perämeren rannikolle, ja alue oli joutunut Ruotsin yhteyteen.1776 Tässä 

tuli esille suomalaisen historiankirjoituksen tyypillinen suuntaus, jossa korostettiin 

Novgorodin valtapiiriin joutuneen alueen asutusvaltausta sekä kirkollista valtausta. 

                                                        
1770 Liikanen 2011, 192. 
1771 Vilkuna 1960b, 414. 
1772 Vilkuna 1960b, 430. 
1773 Vilkuna 1960b, 427. 
1774 Vilkuna 1960b, 418–419. Käsittelen kysymystä Savon yhteydessä. 
1775 Vilkuna 1957, 77–79; Vilkuna 1960b, 427–428. 
1776 Vilkuna 1960a, 31–32. 
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Pähkinäsaaren raja oli siis tarkoitettu valtioiden väliseksi rajaksi, mutta toisenlaiset 

olosuhteet johtivat pian alueen ruotsalaistumiseen. 

Vilkuna edusti luonnollisesti laajemmin Pohjanlahtiteorian ajattelukollektiivia, 

eikä hän edes pohtinut muita mahdollisuuksia rajan päätepisteelle. Tätä ajattelukol-

lektiivia hän kehitteli itse edelleen. Yleisellä tasolla voi todeta, että Vilkunan tausta 

kansatieteilijänä vaikutti rajan hahmotukseen, mutta on epäselvää, mikä ajattelu-

kollektiivi tässä lopulta oli taustalla. Hän käsitteli itse laajalti esimerkiksi kansan-

omaisten esinemuotojen kehitystä funktionalistisen suuntauksen näkökulmasta, ku-

ten edellä on tullut ilmi. 

On vielä pohdittava sitä, miksi Vilkuna tarkasteli rauhaa juuri Pohjanlahtiteo-

rian näkökulmasta. Yleisesti Pähkinäsaaren rauha voitiin yhdistää siihen, että se 

kuvasti karjalaisten muinaista laajaa valtaa Pohjois-Suomessa ja mahdollisesti poh-

joissuomalaisten karjalaisuutta ennen rauhaa. Kyseessä oli eräänlainen Karjalan 

kulta-ajan myytin jatke pohjoisessa, eikä asialla ollut varsinaisesti edes mitään te-

kemistä venäläisyyden kanssa. Se kuului Pohjanlahtiteorian ajattelutyyliin keskei-

senä aktiivisena elementtinä. 

Vilkuna näki Pohjois-Suomen asutushistorian varsin karjalaisväritteisenä. Kä-

sitys omasta savolais-karjalaisesta syntyperästä oli hänelle tärkeä, ja hän ylisti sa-

volaisten ja karjalaisten ominaisuuksia korpien valtaajina. Asialla oli jopa avoi-

mesti poliittisia lähtökohtia, sillä Vilkuna yritti yhdistää myös Urho Kekkosen roh-

keisiin savolaisiin erämaavaltaajiin vaalipropagandassa.1777 Keskeisimmässä roo-

lissa oli kuitenkin Vilkunan näkemys omasta savo-karjalaisuudestaan. Tällaiset te-

kijät selittävät nähdäkseni suurelta osin sitä, miksi Vilkuna painotti Pohjanlahtiteo-

riaa. Se loi kuvaa Pohjois-Pohjanmaan muinaisesta karjalaisuudesta ja karjalaisten 

valta-ajasta laajoilla pohjoisilla alueella. 

Vilkuna katsoi tosin myös, että alueen asutus on selitettävä osittain länsisuo-

malaisten pohjalta. Hän kehitteli 1950-luvulla teoriaa Pohjois-Suomen asutushis-

toriaan yhdistetyistä kainulaisista varsinaissuomalaisten eränkävijöiden jälkeläi-

sinä sekä Pohjois-Pohjanmaan karjalaisalueen luonteesta länsi- ja itäsuomalaisten 

kulttuuri- ja murrepiirteiden risteysalueena.1778 Kuitenkin huomiota kiinnittää eri-

tyisesti Vilkunan toteamus, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan murre oli luettava 

kokonaisuutena itäisiin murteisiin.1779 Tällä ei kuitenkaan ollut minkäänlaista poh-

                                                        
1777 Herlin 1993, 315–327. 
1778 Vrt. esim. Vilkuna 1957, 94–102; Vilkuna 1960a, 17–22. 
1779 Vilkuna 1960a, 17. 
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jaa ajan kielitieteessä, joka korosti päinvastoin enemmänkin murteen länsisuoma-

laisia juuria.1780 Myöhemmin 1970-luvulla Vilkuna kehitteli vielä näkemystä, jonka 

mukaan Pohjois-Pohjanmaan karjalainen väestö oli ylläpitänyt jonkinlaista salpa-

linnajärjestelmää alueella, mikä tietenkin viittasi karjalaisten laajaan valtaan alu-

eella.1781 Kokonaisuutena voi todeta, että Pohjanlahtiteoria tuki suoraan Vilkunan 

näkemyksiä Pohjois-Suomen merkittäviltä osin karjalaisesta luonteesta ja karjalais-

ten suuruuden ajasta. 

Vilkuna ei kuitenkaan itse polemisoinut Jäämeriteorian tai myöhemmin yhteis-

alueteorian edustajia vastaan. Keskeistä hänelle oli nimenomaan Pohjanlahtiteorian 

tarkentaminen omista lähtökohdistaan käsin. Yllättävää ei olekaan, että Jalmari 

Jaakkola, jonka näkemyksen Vilkuna tässä haastoi, ei reagoinut tämän näkemyksiin 

kovin myönteisesti. Kuvaava on Jarl Gallénin muisto, jonka mukaan Jaakkola vas-

tusti tunteellisesti Vilkunaa tämän esitellessä teoriaansa Suomen Historialliselle 

Seuralle tammikuussa 1960.1782 Tässä voi myös mainita Osmo Jussilan esille nos-

taman hämärän anekdootin, jonka mukaan Jaakkola ei halunnut Historiallisen Ai-

kakauskirjan päätoimittajana julkaista Vilkunan Pähkinäsaari-tutkimusta, sillä lehti 

oli Jaakkolan mukaan ”arvovaltainen, tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee vain 

sellaista, mikä on oikein”. Jaakkolan teorioiden vastaiset tulkinnat eivät siis olleet-

kaan ”oikeaa” tiedettä.1783 

Jaakkola toikin esille eri yhteyksissä ”tieteellisiksi” katsomiaan tulkintoja Vil-

kunaa vastaan. Tässä yhteydessä voi mainita Historiallisessa Aikakauskirjassa 

1960 julkaistut artikkelit. Niissä Jaakkola kuvasi jo vuosikymmeniä aiemmin ensi 

kertaa esittämiään näkemyksiä ja tulkintoja. Niinpä hän muun muassa esitti, että 

vuoden 1490 valituskirjeessä ilmennyt Hanhikiven rajatulkinta osoitti, että Pyhä-

joen vesistö oli rajan ulkopuolella. Jaakkola kritisoi sitä, ettei Vilkuna tukeutunut 

ruotsalaisen tekstin kirjoitusasun analysoinnissa itse tekstin kirjoitusmuotoihin, 

vaan muihin teksteihin. Hän korosti myös ”Seitsemän kymen Karjalan” aluekäsit-

teen olemassaoloa kansallisena käsitteenä, eikä minään venäläisen verotusjärjestel-

män ilmentymänä.1784 Erityisesti viimeksi mainitussa tulivat esille Jaakkolan kan-

sallismieliset lähtökohdat, jotka eivät sallineet sellaista tulkintaa, jonka mukaan kä-

site voisi olla venäläislähtöinen. 

                                                        
1780 Vrt. esim. Martti Rapolan kuvaus länsi- ja itämurteiden rajasta. Rapola 1947, 67–68. 
1781 Vilkuna 1973, 148–149, 160–165. 
1782 Gallén 1968, V. 
1783 Jussila 2007, 48. 
1784 Jaakkola 1960a, 224–230; Jaakola 1960b, 446–447. 



418 

Ilkka Liikanen on puolestaan nostanut esille, ettei Jaakkola enää viitannut kir-

joituksessaan Pähkinäsaaren rauhaan sivilisaatioiden välisen kamppailun ilmentä-

jänä.1785 Tämä näkökulma tuskin oli Jaakkolan laajemmasta tuotannosta kadonnut 

mihinkään, sillä paria vuotta aiemmin hän korosti Oma maa -julkaisussa Suomen 

asemaa lännen ja idän puolelta juontuvan kulttuuripaineen välimaastossa ristiretki-

ajalla.1786 

Tällä kertaa asiasta ei saatu aikaiseksi suurempaa debattia, sillä Vilkuna ei vas-

tannut artikkeliin. Jaakkola kuoli vuonna 1964, ja siinä vaiheessa hänen versionsa 

Pohjanlahtiteoriastakin oli tutkimuksessa suurelta osin hylätty. Kyösti Julkun ja 

Heikki Kirkisen kaltaiset Pohjanlahtiteorian kannattajat olivatkin jo Vilkunan kan-

nalla. Tähän palaan tuonnempana. 

Tieteensosiologian kannalta Vilkunankin ajatuksiin voi soveltaa kokonaisuu-

tena havaintojen teoriapitoisuuden ja teorioiden empiirisen alimääräytyneisyyden 

käsitteitä. Niinpä esimerkiksi käsitykset pienten jokien soveltuvuudesta rajoiksi ja 

Vilkunan löytämät nimistölliset todisteet antoivat ennakko-oletuksia, joiden mu-

kaan rauhansopimusta luettiin. Alimääräytyneisyys ilmeni taas esimerkiksi epäsel-

vissä nimissä, joita voitiin yhdistellä eri teorioihin ja myöhäiskeskiaikaisen valitus-

kirjeen luennassa. 

Seuraavaksi tarkastelen 1960-luvulla esille tullutta aivan uutta, mutta monessa 

suhteessa tuttua näkemystä Pähkinäsaaren rauhan rajan pohjoisosan problematii-

kasta. 

4.3.2 Jarl Gallén ja yhteisalueteoria – Suuri synteesi vai 

Jäämeriteoria uudessa asussa? 

1900-luvun alkupuolella ruotsalaiset ja suomenruotsalaiset tutkijat hyväksyivät 

laajalti Pohjanlahtiteorian. Varsinaisen suomenkielisen historiantutkimuksen ulko-

puolelta, suomenruotsalaiselta taholta, tuli kuitenkin seuraava haaste Pohjanlahti-

teorialle 1960-luvulla. Asialla oli historioitsija Jarl Gallén, joka nimitettiin 1964 

Helsingin yliopiston ruotsinkielisen historian professoriksi. Suomenruotsalaisen 

isän ja ruotsalaisen äidin pojaksi syntynyt helsinkiläinen Gallén poikkesi poliitti-

sessa mielessä suomenruotsalaisesta valtavirrasta. Hän näki sisällissodan jälkimai-

ningeissa huonojen olosuhteiden syiksi ”velton” liberalismin ja ”demoralisoivan” 

                                                        
1785 Liikanen 2011, 192. 
1786 Jaakkola 1958, 288, 294, 297. 
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materialistisen filosofian. Opiskeluaikoinaan 1930-luvulla hän oli perustamassa ää-

rioikeistolaista ja elitististä ruotsinkielistä opiskelijajärjestöä Aktiva studentförbun-

detia, jonka johtohahmoihin hän myös kuului. Järjestön piirissä kritisoitiin valis-

tuksen aateperintöä, rationalismia, individualismia, pasifismia, parlamentarismia ja 

demokratiaa yleensäkin. Sen sijaan järjestön jäsenet halusivat vähentää kielivasta-

kohtaisuuksia ja korostaa kansan yhtenäisyyttä. Yleisesti järjestössä kannatettiin 

jopa kansallissosialismia. Gallén kritisoikin Hitleriä lähinnä siitä syystä, ettei sak-

salainen kansallissosialismi ollut tarpeeksi elitististä.1787 

Gallén kääntyi katolilaisuuteen ja toimi suojeluskunnassa. Toisen maailmanso-

dan aikana hän palveli upseerina, ja sodan lopulla hänet oli jo ylennetty majuriksi. 

Sodan jälkeen hän väitteli tohtoriksi keskiaikaisista dominikaanimunkeista ja har-

kitsi myös itse dominikaanimunkiksi ryhtymistä. Gallén kuitenkin toimi tehtaan-

johtajana isänsä perustamassa tehtaassa, Väri- ja vernissatehdas Oy:ssä, mutta hän 

jatkoi työnsä ohella historiantutkimusta ja toimi dosenttina Helsingin yliopistossa 

vuodesta 1950 lähtien. Historioitsijana hän profiloitui erityisesti keskiajan historian 

tutkijaksi.1788 

Keskiajan historian asiantuntijana Gallénin huomio kiinnittyi Pähkinäsaaren 

rauhaan. Omien sanojensa mukaan hän oli jo varhain kiinnostunut aihepiiristä. Hän 

teki 1960-luvun alussa matkoja Savon ja Karjalan väliselle rajaseudulle. Helsingin 

yliopiston ruotsinkielisen historian professuurin virantäyttöä varten Gallén teki 

1960-luvun alussa keskeneräisen käsikirjoituksen Pähkinäsaaren rauhan problema-

tiikasta ja käsitteli aihetta julkisesti muutamassa yhteydessä.1789 Gallén kannatti 

aluksi Jäämeriteoriaa ollen kenties sen viimeinen kannattaja. Tälle teorialle tyypil-

liseen tapaan hän kritisoi sitä, että venäläisten vaatimuksia myöhäiskeskiajalta oli 

käytetty Pähkinäsaaren rauhan tulkinnassa. Hän jopa kiisti, että Pohjanlahden ran-

nikolla olisi ollut karjalaista asutusta tai ”Seitsemän kymen Karjala”. Sen sijaan 

Perämeren rannikko oli kuulunut selkeästi Ruotsiin Pähkinäsaaren rauhan jälkimai-

ningeissa ja alueen asutus oli länsisuomalaista. Gallénin lähtökohta oli tässä vai-

heessa se, että Pähkinäsaaren rauhansopimuksen alkuperäinen tekstiversio oli ve-

näjänkielinen teksti, jossa rajan päätepisteestä käytetyn ”Kajano more”-termin täy-

tyi merkitä Novgorodin näkökulmasta Jäämerta, ei suinkaan Pohjanlahtea.1790 

                                                        
1787 Meinander 1989, 241–242, 245, 253, 260–261, 273, 281–282; Stenius 2016, elektr. 
1788 Engman 1998, 185, 187; Stenius 2016, elektr. 
1789 Gallén 1968, V–VI; Gallénin maastoretkistä vrt. myös Engman 1998, 191–192. 
1790 Gallén 1966a, 64–66; Gallén 1966b, 306–307. 
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Gallénin näkemyksiä kritisoitiin professuurin virantäytön yhteydessä 1960-lu-

vun alussa. Toinen lausunnon antaja, ruotsalainen historian professori Sten Carls-

son (1917–1989)1791 piti Gallénin teoriaa Jäämerelle ulottuneesta rajasta teoreetti-

sesti heikosti rakentuneena. Myös latinalaisen version termi ”Helsingh haff” tar-

koitti Carlssonin mukaan ilman muuta Pohjanlahtea. Lisäksi hän kritisoi ankarasti 

Gallénin päätöstä viedä raja Paatsjoelle Jäämeren rannalla, kauaksi rajan edellisestä 

pisteestä Kolimakoskesta.1792 Toinen lausunnonantaja Kauko Pirinen puolestaan 

kritisoi sitä, ettei Gallén ollut kiinnittänyt huomiota venäläisten ja karjalaisten vaa-

timuksiin. Pirinen piti rauhansopimuksen päätepisteenä olevaa merta epäselvästi 

ilmaistuna ja tulkinnanvaraisena.1793 

Ilmeisesti osittain tämän kritiikin perusteella Gallén luopui Jäämeriteorian kan-

nattamisesta. Vuonna 1968 julkaistussa teoksessa Nöteborgsfreden och Finlands 

medeltida östgräns hän esitti toisenlaisia tulkintoja Pähkinäsaaren rauhan luon-

teesta pohjoisessa. Gallén teki tässä tarkan ja aihepiirin laajempaa oppihistoriaa 

ajatellen jopa suhteellisen tasapuolisen analyysin siitä, mitä rauhansopimustekstien 

eri versioiden päätepisteenä olleella merellä tarkoitettiin. Hän katsoi, että venäläi-

sen tekstin ”Kajano moren” voitiin käsittää viittaavan sekä Pohjanlahteen että Jää-

mereen, mutta vaakakupissa painoi enemmän se, että latinalaisessa rauhansopimus-

tekstissä mainittiin rinnakkaisena terminä ”Helsingh haff”, joka oli käännetty ve-

näläisestä termistä ”Kajano more”. Helsinglannin maakunnan asukkaita oli 

Gallénin mukaan vaikeaa yhdistää näin varhaisessa vaiheessa Jäämereen. Viime 

kädessä lähdeaineisto oli niin niukkaa ja monitulkintaista, että useat vaihtoehdot 

olivat Gallénin mukaan mahdollisia, joskin hän kannatti enemmän Pohjanlah-

tea.1794 

Gallénin analyysissä ilmenivät kuitenkin perusoletukset venäläisen ja latinalai-

sen rauhansopimustekstin samaistamaisesta ja siitä, etteivät helsinglantilaiset voi-

neet olla Jäämerellä vielä 1300-luvulla. Hän vaikutti analyysissään toteuttavan 

eräänlaista periaatetta, jonka mukaan Pohjanlahdelle viittaavien nimien määrä eri-

tyisesti venäläisestä näkökulmasta ratkaisi. Kyse oli viime kädessä havaintojen teo-

riapitoisuudesta, mutta mielenkiintoisella tavalla myös alimääräytyneisyyden ku-

moamisesta kvantitatiivisen aineiston avulla. Gallén tosin toi ainoastaan esille yh-

                                                        
1791 Hänestä ks. Åkerman 2009, 637–652. 
1792 Carlsson 1966, 14. 
1793 Pirinen 1965, 43. 
1794 Gallén 1968, 123–129. 
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den 1500-luvulta peräisin olevan venäläisen lähteen, jossa käytettiin termiä ”Ka-

jano more” Pohjanlahden nimenä.1795 Tämä kuvastaakin hyvin meren nimien mo-

nitulkintaisuutta ja tulkintojen äärimmäistä häilyvyyttä. Joitain vuosia aiemminhan 

Gallén oli vielä valmis pitämään ”Kajano morea” yksiselitteisesti Jäämereen viit-

taavana. 

Gallénin analyysin keskeisintä ja mielenkiintoisinta antia olivat hänen näke-

myksensä Pohjois-Suomen asemasta Pähkinäsaaren rauhan jälkimainingeissa. 

Tässä analyysissä ilmenivät samanaikaisesti aihepiirin eri tulkintasuunnat. Jääme-

riteoriasta peräisin olivat toteamukset siitä, ettei Novgorodin puolelta tunnettu vas-

talauseita Pohjois-Pohjanmaan asutukseen 1300-luvulla, jolloin alue näytti kuulu-

van Ruotsiin. 1400-luvun venäläiset hävitysretket Pohjois-Pohjanmaalle todistivat 

Gallénin mukaan ainoastaan siitä, että alue oli taistelutantereena. 1500-luvulta oli 

todisteita Ruotsin ulottumisesta Jäämerelle, eikä ainoastaan ruotsalaisilta kirjoitta-

jilta. Gallén hyväksyi jopa 1500-luvulla esille tuodun pirkkalaistradition, jonka mu-

kaan läntinen verotusoikeus olisi ulottunut varhain Jäämeren rannalle. Lisäksi hän 

toi esille, että olisi odottanut voimakkaampaa reaktiota venäläisiltä myöhäiskes-

kiajan ja uuden ajan alun rauhansopimuksissa, mikäli Ruotsi olisi rauhansopimuk-

sen vastaisesti ottanut haltuun Perämeren rannikon ja Pohjois-Suomen. Väärenne-

tyssä Pähkinäsaaren rajakirjassakin raja oli päättynyt Pohjois-Savoon.1796 

Näiden seikkojen lisäksi Gallén oli valmis antamaan tietynlaisen merkityksen 

myös venäläisten ja venäjänkarjalaisten Pohjois-Suomeen kohdistuneille vaati-

muksille. Näihin kuuluivat 1400- ja 1500-luvuilla ilmenneet vaatimukset Pyhäjoen 

Hanhikiven linjaan. Hän tosin huomautti, ettei näitä vaatimuksia ollut esitetty vi-

rallisesti. Sitä että Moskovan suuriruhtinas oli vaatinut 1501 Ruotsilta Pohjanmaan 

virtojen ohella takaisin Pähkinäsaaren rauhassa Ruotsille luovutettuja Savon, Jääs-

ken ja Äyräpään kihlakuntia, Gallén piti epäloogisena Pähkinäsaaren rauhan näkö-

kulmasta. Se ei todistanut siitä, että Pähkinäsaaren rauhassa oli luovutettu Novgo-

rodille Pohjois-Suomea. Sen sijaan Gallén piti vaatimusten taustalla jonkinlaisia 

vanhoja karjalaisia verotusoikeuksia.1797 

Gallénin analyysi oli eräänlainen synteesi Jäämeri- ja Pohjanlahtiteorioihin liit-

tyvästä argumentaatiosta Pohjois-Suomen aseman suhteen. Hänen kokonaispäätte-

lynsä tilanteesta loi kuitenkin uudenlaisen teorian ja tavan ymmärtää kyseistä läh-

deaineistoa. Gallénin mukaan ainoa tapa ymmärtää nämä ristiriitaisuudet ja pääl-

lekkäiset intressit oli käsittää Pohjois-Suomen alue eräänlaiseksi yhteisalueeksi. 
                                                        
1795 Gallén 1968, 127. 
1796 Gallén 1968, 130–147. 
1797 Gallén 1968, 137–141. 
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Yhteisnautinnan mahdollisuutta hän oli jo pohtinut aiemmin1798. Gallén käytti tässä 

eräänlaista analogista päättelyä, jossa rinnastettiin alueen asema Jäämeren rannik-

koon varhaisina aikoina. Sinnekin oli usealta taholta kohdistunut eri ryhmien in-

tressejä. Kun valtiovallat alkoivat säännellä olosuhteita, oli mahdotonta sopia yk-

siselitteisistä rajoista. Gallén vetikin tässä yhtäläisyyksiä Pähkinäsaaren rauhanso-

pimuksen ja vuonna 1326 solmitun novgorodilais-venäläisen rauhansopimuksen 

välille. Sen jälkeisessä tilanteessakaan ei varsinaisesti ollut suljettua rajaa. Vuoden 

1326 sopimuksen jälkeisen tilanteen ja Pohjanlahden tilanteen samaistamisen hän 

toi selkeämmin esille Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid -hakuteoksessa 

vuonna 1969.1799 

Tällaisen päättelyn pohjalta Gallén tulkitsi Pähkinäsaaren rauhansopimusta. 

Hän totesi, että Pähkinäsaaren rauhassa oli päätetty ainoastaan karjalaisten länsira-

jasta Pohjanlahdelle ja heidän erämaaintressiensä turvaamisesta. Keskeistä oli, että 

raja ei ollut Gallénin mukaan luonteeltaan edes periaatteessa mikään valtioiden vä-

linen raja, vaan se merkitsi vain yhteisalueen alkamista.1800 Hän korosti siis Päh-

kinäsaaren rauhan luonnetta yhteisalueen vahvistajana pohjoisessa. Jokseenkin sa-

mankaltaisia olivat hänen hahmotuksensa myös Savon osalta, joskin ne poikkesivat 

eräässä tärkeässä mielessä Pohjois-Suomen tilanteesta. Käsittelen tätä asiaa myö-

hemmin. 

Gallén palasi rajapisteen ”Patojeki” tulkinnassa autonomian ajan suomalaisen 

historiantutkimuksen tuloksiin, joiden mukaan pistettä tulisi etsiä Pyhäjoelta, mah-

dollisesti joen yläjuoksulta. Se oli tärkeä liikenteessä Kolimajärveltä Pohjanlah-

delle.1801 Vilkunan tulkinnan Petäjäsojasta hän hylkäsi sillä perusteella, että näin 

tarkka rajan määritys tuskin olisi mahdollista. Savon Petäjäjoen hän puolestaan hyl-

käsi, sillä se oli liian kaukana vesireiteistä. 1300-luvun satakuntalaisten todistusta, 

jota Jaakkola oli käyttänyt todisteena siitä, että rajalla tarkoitettiin Pattijokea, 

Gallén hylkäsi sillä perusteella, että lähteessä mainittiin vain suuria jokia. Myös 

Paatsjoen Gallén hylkäsi muun muassa sillä perusteella, että matka Kolimakoskelta 

tulisi liian pitkäksi ilman välillä olevia pisteitä tärkeillä vesireiteillä.1802 Juuri vii-

meksi mainitussa kohdassa Carlsonin kritiikin vaikutukset näkyivät. 

                                                        
1798 Ks. esim. Gallén 1966b, 307. 
1799 Gallén 1968, 148–150; Gallén 1969, 210. 
1800 Gallén 1968, 150; vrt. myös Liikanen 2011, 193. 
1801 Gallén 1968, 151–152. 
1802 Gallén 1968, 152–155. 
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Myöhempien tutkimusvaiheiden kannalta mielenkiintoista oli, että Gallén to-

tesi myöhäiskeskiaikaisten ja uuden ajan alun rajaluetteloiden perusteella ruotsa-

lais-suomalaisten intressien itärajan olemassaolon 1400-luvulla. Oulujärvellä ja Ii-

joella raja ulottui Nuasjärvelle ja Isoon-Keroon.1803 

Gallén siis uudisti Pähkinäsaaren rauhan tulkintaa osaltaan melko rankasti. Yh-

teisalueteoria kyseenalaisti voimakkaasti näkemyksen, jonka mukaan Pohjois-

Suomi olisi kuulunut yksiselitteisesti kummallekaan valtiolle, joskin Gallénin nä-

kemys painotti Ruotsin asemaa voimakkaammin. Se oli osaltaan antiteesi suoma-

laisen historiantutkimuksen näkemyksille, joskaan ei kategorisesti. Tulkinta muun 

muassa kyseenalaisti voimakkaasti sen, että suomalaiset uudisasukkaat olivat val-

lanneet Pohjois-Suomen venäläisiltä. Voimakkaammin se kyseenalaisti näkemyk-

sen, jonka mukaan karjalaiset olivat olleet Pohjois-Suomen valtiaita ja alueen asu-

tus olisi merkittävissä määrin karjalaista. Sen sijaan Gallén kannatti näkemystä alu-

een lähes totaalisesta länsisuomalaisuudesta sekä sitä, ettei venäläisillä tai karjalai-

silla ollut juuri valittamista alueelle myöhäiskeskiajalla syntyneen asutuksen 

vuoksi. Vihollisuuksia oli syntynyt lähinnä siitä, että ruotsalaiset olivat pyrkineet 

1300-luvun lopulla rajoittamaan karjalaisten kauppaa Perämerellä.1804 Keskeinen 

kysymys onkin, mitä näiden käsitysten taustalla oikeastaan oli ja miksi Gallénin 

tulkinta poikkesi erityisesti suomenkielisistä historioitsijoista. 

Nähdäkseni asiassa eivät niinkään ilmene metodiset erot suhteessa suomenkie-

lisiin historiantutkijoihin. Kuten Max Engman ja Henrik Stenius (s. 1945) ovat to-

denneet, Gallén ei lähdekriittisestä tarkkuudestaan huolimatta varsinaisesti kannat-

tanut ruotsalaisen Weibullien koulukunnan äärimmilleen vietyä lähdekritiikkiä, 

jossa pyrittiin ”puhdistamaan” lähdemateriaali sellaisesta aineksesta, jonka esiin-

tymistä ei voinut todistaa. Gallén totesi myös, että suullinen traditio voisi myös olla 

todistusvoimainen yhteisöissä, jotka eivät perustuneet kirjalliseen viestintään.1805 

Pähkinäsaari-todisteluissaan Gallén ei epäröinyt käyttää rauhaa olennaisesti 

myöhäisempien aikojen lähdetietoja suomenkielisten kollegojensa tapaan. Itse asi-

assa hänen synteesinsähän perustui sille, että hän hyväksyi lopulta molempien osa-

puolten suhteellisen myöhäiset todistukset, kuten venäläisten ja karjalaisten vaati-

mukset 1400-luvun lopulta. Eroavaisuutta oli enemmänkin siinä, että hän arvioi 

esimerkiksi tietoja Ruotsin ulottumisesta Jäämerelle tendenssikriittiseltä kannalta 

ja vahvisti näitä tietoja muiden maiden edustajien tiedoilla.1806 Tässä yhteydessä 

                                                        
1803 Gallén 1968, 161–162. 
1804 Gallén 1968, 150. 
1805 Engman 1998, 189–190; Stenius 2016, elektr. 
1806 Gallén 1968, 141–142. 
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voi myös todeta, että vaikka Gallénillekin oli tärkeää tukeutuminen lähteisiin1807, 

joutui hän väittämään sellaista, mitä ei ollut mainittu itse Pähkinäsaaren rauhanso-

pimuksessa. Kuten myöhempi yhteisalueteorian kritiikki on todennut, ei mistään 

yhteisalueista mainittu itse sopimuksessa. Tätä kritiikkiä käsittelen lähemmin seu-

raavassa alaluvussa. 

Sen sijaan mielenkiintoisempi on kysymys siitä, missä määrin Gallénin rajakä-

sitykset poikkesivat ajan valtavirrasta. Gallén totesi, että rajat olivat selvempiä asu-

tuksen tihentyessä.1808 Kuten jo Karjala-luvussani toin esille, oli tämä viittaus ylei-

seen historiallisten rajojen kehityksen hahmotustapaan, joka ilmeni useissa ajan po-

liittisen maantieteen teoksissa. Se ilmeni myös Kyösti Julkun tutkimuksessa. 

Gallén vei asian kuitenkin askeleen pidemmälle. Vuonna 1949 niin ikään suomen-

ruotsalainen historiantutkija Ragnar Rosén väitti Suomen historian käsikirjassa, 

että Pähkinäsaaren rauhassa määrättiin erityisesti Savossa vain karjalaisen erälii-

kenteen solmukohdista, joiden ei tarvinnut seurata toisiaan jonona. Keskeisenä ole-

tuksena oli oletus alueen asumattomuudesta, jolloin tarkkaa rajoitusta ei tarvittu.1809 

Oletus karjalaisen eräliikenteen solmukohdista lienee ollut osasyynä myös sille, 

miksi Gallén hylkäsi oletuksen rajan kulusta Kolimakoskesta Jäämeren rannalle. 

Se oli hänen omaksumastaan näkökulmasta epälooginen, sillä pitkällä matkalla ei 

voinut esittää eräliikenteen solmukohtia.1810 Tässä oli konkreettinen esimerkki 

siitä, miten Savon rajahahmotukset vaikuttivat Pähkinäsaaren rauhaan liittyviin kä-

sityksiin. 

Gallén omaksui näkemyksen Savon rajapisteiden osalta ja kehitti näkemystä 

edelleen. Hänen mukaansa erämaat olivat varhaisimpina aikoina lomittuneet toi-

siinsa eikä rajoja ollut mahdollista määritellä tarkemmin. Tässä Gallén viittasi Ar-

mas Luukon, Väinö Voionmaan ja Eino Jutikkalan tutkimuksiin erämaiden luon-

teesta.1811 Näkemys oli tärkeä perusoletus myös Gallénin yhteisalueteorian taus-

talla, mutta teoriaa ei aivan suoraan voitu johtaa siitä. Kannattaessaan vielä Jääme-

riteoriaa Gallén oli sitä mieltä, ettei erämaita voitu tarkkaan jakaa.1812 Huomionar-

voista on, että Gallén otti vaikutteita esimerkiksi Jutikkalalta, joka kannatti Pohjan-

lahtiteoriaa. Myös samaan aikaan 1960-luvulla Kyösti Julku hyväksyi Pohjanlahti-

                                                        
1807 Engman 1998, 189. 
1808 Gallén 1968, 57. 
1809 Rosén 1949, 167–170. 
1810 Vrt. Gallén 1968, 155. 
1811 Gallén 1968, 55–56, 87. 
1812 Gallén 1966b, 306. 
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teorian, ja hänenkin käsityksissään korostuivat näkemykset, joiden mukaan varhai-

set rajalinjat tarkentuivat myöhemmin.1813 Kuten edellisessä alaluvussa tuli esille, 

ei Kustaa Vilkunakaan katsonut, että erämaita voitaisiin täydellisesti jakaa, mutta 

hänkään ei väittänyt, että Pohjois-Suomi olisi ollut yhteisaluetta sopimuksen no-

jalla. 

Gallénin näkemyksessä myös vanhojen rajojen suhde keskiajan ja uuden ajan 

alun valtion kehitykseen jäi melko hämäräksi. Hän totesi, että suvereniteetti voitiin 

ulottaa kruunun omille alamaisille ja siihen maahan, jota he asuttivat. Omistuksissa 

oli päällekkäisyyksiä, ja usein kävi niin, että jokin osapuoli joutui väistymään.1814 

Ajan poliittisista maantieteilijöistä esimerkiksi Norman Pounds korosti, että keski-

aikaisten valtioiden omistus oli tilkkutäkkimäistä ja niiden rajat olivat vain satun-

naisesti tarkemmin määriteltyjä. Keskiajalla hallittiin enemmänkin ihmisiä, ei alu-

eita. Vasta uuden ajan alussa syntyi tarkkoja rajoja.1815 Jokseenkin tarkempi poh-

dinta modernin poliittisen maantieteen näkökulmasta ja keskiaikaisen valtion luon-

teesta ilmeni myöhemmin John Lindin tutkimuksissa. Niitä käsittelen seuraavassa 

alaluvussa. Lisäksi on huomattava, ettei Gallén viitannut missään poliittisen maan-

tieteen teoksiin, vaikka hänen näkemyksensä sopivat hyvin yhteen esimerkiksi 

Poundsin käsitysten kanssa. 

Gallénin yhteisalueteorialla olikin tietynlainen ad hoc -ratkaisun luonne. Siinä 

taustalla olivat osaltaan näkemykset vanhojen rajojen luonteesta. Keskeisin kysy-

mys Gallénin käsitysten suhteen on kuitenkin, miksi Gallén kannatti aluksi Jääme-

riteoriaa. Mitään ongelmaa, jota yhteisalueteorialla olisi pitänyt ratkaista, ei edes 

olisi ollut, mikäli Gallén ei olisi omaksunut Jäämeriteorian mukaisia näkemyksiä. 

Näiden mukaanhan ongelma oli juuri se, että Perämeren rannikko oli ollut Ruotsin 

hallinnassa Pähkinäsaaren rauhan jälkeen, vaikka alue luovutettiin Novgorodille. 

Selitystä on haettava historiankuvien eroista, jotka tulevat ilmi Jäämeri- ja Poh-

janlahtiteorioiden osalta. Jäämeriteorian ytimenä oli ruotsalaisvalta Pohjois-Suo-

messa ja laajemmin pohjoiskalotilla sekä alueen ruotsalaisuus. Suomalaisen natio-

nalismin näkökulmasta haluttiin korostaa sitä, että suomalaiset olivat vallanneet 

yksiselitteisesti Novgorodille kuuluneen alueen. Lisäksi Pohjanlahdelle ulottunut 

raja saattoi todistaa alueen muinaisesta karjalaisuudesta. 

Suomenruotsalaiselle Gallénille tällaiset näkökohdat eivät olleet kovin tär-

keitä. Sen sijaan hänelle oli tärkeää Suomen läntisyys. 1930-luvulla Gallén kannatti 
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Suur-Suomea ja katsoi, ettei sen luominen ollut ristiriidassa pohjoismaisen suun-

tauksen kanssa. Aktiva studentförbundetin piirissä pidettiin yleisestikin Suomea 

länsimaisen kulttuurin etuvarustuksena itää eli Neuvostoliittoa vastaan.1816 Samoi-

hin aikoihin Pähkinäsaari-tutkimuksen ilmestymisen kanssa Gallén piti esitelmän, 

jossa hän korosti Suomen ja suomalaisten läntisyyttä ja ikivanhaa pohjoismaista 

yhteyttä ja käytännössä vähätteli suomalaisten itäisiä yhteyksiä, esimerkiksi yh-

teyksiä itäisiin suomalais-ugrilaisiin kielisukulaisiin.1817 Ruotsinmielisten histori-

antutkijoiden piirissä vaalittiinkin ajatusta Suomen ruotsalaisuudesta ja länsimai-

suudesta.1818 Ajatusta kannatettiin kuitenkin myös suomenkielisten historiantutki-

joiden keskuudessa, kuten tässäkin väitöskirjassa on tullut usein ilmi. 

Vaikka Gallénin yhteisalueteoriassa on Jäämeriteorian ja Pohjanlahtiteorian 

synteesin piirteitä, oli se keskeisiltä osilta lähempänä Jäämeriteoriaa. Se korosti 

Pohjois-Suomen vanhoja ruotsalaisia yhteyksiä ja vähätteli esimerkiksi alueen kar-

jalaisuutta. Tässä tuli hyvin esille rajateorioiden ja Pohjois-Suomen asutushistori-

aan liittyvien näkemysten keskinäinen vuorovaikutus. Alueen karjalaisuutta oli saa-

tettu käyttää Pohjanlahtiteorian todisteena. Sen sijaan Gallénilla itäisyys ja karja-

laisuus tulivat esille lähinnä nimellisellä tasolla, ja hän pyrki vähättelemään asiaa. 

Teemana olikin alueen kuuluminen Ruotsin yhteyteen myös Pähkinäsaaren rauhan-

sopimuksen näkökulmasta. Yhteisalueteoria oli erityisesti ruotsalaisen historiaku-

van kannalta edullinen korostaessaan Ruotsin muinaista valtaa alueella. Nämä oli-

vat lopulta todennäköisimpiä syitä siihen, miksi Gallénin ajattelu asiasta muotoutui 

Pohjanlahtiteoriasta voimakkaasti poikkeavaan suuntaan. Lisäksi on mahdollista, 

että Gallénin Aktiva studentförbundet -ajoilta periytyi hänelle muihin suomenruot-

salaisiin tutkijoihin verrattuna astetta kovempi venäläisvastaisuus, mikä selittäisi 

eroja esimerkiksi suhteessa Pohjanlahtiteorian kannattajiin P.O. von Törneen tai Ei-

rik Hornborgiin. 

Sinänsä mielenkiintoinen vaihtoehto on myös, että Gallénin ajatusten taustalla 

olisivat näkemykset alueen ja kansan yhteydestä J.J. Mikkolan tapaan. Alue näh-

täisiin siis jonkinlaisena pyhänä tilana, jonka luopumisesta ei voi edes kuvitella. 

Asiaa on kuitenkin vaikeaa todistaa suoraan lähteiden avulla. Toisen maailmanso-

dan jälkeisessä suomalaisessa historiantutkimuksessa ei nähty kovin suuria tun-

teenpurkauksia historiankirjoituksessa, eikä niitä nähty Galléninkaan teoksissa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että on vaikea päästä suoraan johtopäätökseen siitä, mitkä his-

torioitsijoiden todelliset motivaatiot olivat. 
                                                        
1816 Barck 1973, 73; Meinander 1989, 257. 
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1818 Vrt. Meinander 2016, elektr. 
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Gallénin teoriaa ei voi kuvailla esimerkiksi Duhem–Quine-teesin avulla, sillä 

teoria muuttui kuitenkin niin voimakkaasti toisenlaiseksi suhteessa Jäämeriteori-

aan. Jonkinlaisesta sovittamisesta oli kuitenkin kyse. Taustalla oli lopulta se, ettei 

Gallén voinut hyväksyä kritiikin valossa näkemystä Jäämerestä päätepisteenä. Sen 

sijaan hän teki synteesin, jossa Jäämeriteorian painotukset olivat edelleen keskei-

simmässä osassa Pohjois-Suomen osalta Pohjanlahtiteorian painotusten ollessa ni-

mellisesti esillä. 

Tieteensosiologisessa mielessä oli kuitenkin selvää, että Galléniinkin voi so-

veltaa havaintojen teoriapitoisuuden käsitettä. Tämä ilmeni muun muassa hänen 

näkemyksissään siitä, ettei Paatsjoki voinut olla rajana, sillä matka Kolimajärveltä 

olisi tullut liian pitkäksi. Taustalla oli tietysti jonkinlainen teoreettinen oletus siitä, 

minkälaisia rajojen olisi käytännössä pitänyt olla. Lisäksi on mielenkiintoista, että 

Pohjois-Suomen keskiaikaisen aseman suhteen hänen tulkintansa lähdeaineistosta 

oli sekä Pohjanlahti- että Jäämeriteorioiden ajattelutyylien voimakkaasti värittä-

mää. Niinpä esimerkiksi sitä, että ruotsalainen hallinto oli ulottunut Pohjanlahdelle 

pian Pähkinäsaaren rauhan jälkeen, voitiin pitää todisteena ruotsalaisten vallasta 

alueella. Ruotsalaisvalta alueella oli kuulunut Jäämeriteorian aktiivisiin element-

teihin. Toisaalta samanaikaisesti voitiin pitää selvänä, että venäläisten ja karjalais-

ten valitukset ilmensivät jonkinlaisia oikeuksia Pohjanlahden rannikolla Pohjan-

lahtiteorian mukaisesti. 

Alimääräytyneisyyden ongelma ilmeni siinä, että esimerkiksi Pohjois-Suomen 

keskiaikaan liittyvää lähdeaineistoa käytettiin monenlaisten teorioiden tueksi. Erit-

täin mielenkiintoinen esimerkki tästä oli Pohjois-Suomen keskiaikaa koskevan läh-

deaineiston uusi tulokas. Novgorodin seudun arkeologisissa kaivauksissa löydettiin 

1950-luvulla keskiaikaisia tuohikirjeitä. 1300-luvulta peräisin olevassa tuohikir-

jeessä numero 286 muuan Grigori kertoi Dimitrille, miten ruhtinas Jurin rajojen eli 

Pähkinäsaaren rauhan mukaisesti oli tehty rauha. Dimitri sai käskyn ottaa veroja 

karjalaisten luota ”Kajaanien merellä” eli yleisen käsityksen mukaan Perämeren 

rannikolla, mutta hän ei saanut aiheuttaa häiriötä ”kajaaneille” tai itselleen.1819 

Gallén piti tätä vain todisteena jonkinlaisesta karjalaisten verotusoikeudesta Perä-

merellä ja siitä, että venäläiset tunnustivat tietyllä tavalla ruotsalaisten oikeuden 

alueeseen. Samaan aikaan kirjoittanut Kyösti Julku katsoi kuitenkin lähteen todis-

tavan sitä, että Novgorod katsoi alueen kuuluvan kiistattomasti valtionsa aluee-

seen.1820 Tämä valottaa hyvin, miten empiirisen alimääräytyneisyyden poistaminen 
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uuden lähdeaineiston avulla ei välttämättä onnistu, sillä uudet todisteet voidaan 

vain yhdistää entisiin teorioihin. Lisäksi muiden tutkijoiden tulokset voidaan ohit-

taa melko helposti. Niinpä Gallén ohitti esimerkiksi Kustaa Vilkunan monimutkai-

sen todistelun Petäjäsojasta rajan päätepisteenä yksinkertaisesti siitä syystä, että 

näin tarkka rajanmääritys oli vaikea ajan olosuhteissa. 

Seuraavaksi käsittelen 1900-luvun loppua. Silloin Gallénin luoma yhteisalue-

teoria sai tarkennetun muotonsa, mutta se sai osakseen myös kritiikkiä suomenkie-

lisiltä Pohjanlahtiteorian edustajilta. 

4.3.3 John Lindin kaksoisrajateoria yhteisalueteorian tarkennettuna 

muotona sekä pohjanlahtiteoreetikkojen vastalauseet 1900-

luvun lopulla 

Ennen 1980-lukua Pähkinäsaaren rauhaa olivat käsitelleet etupäässä suomalaiset, 

ruotsalaiset ja tietyssä määrin venäläiset ja norjalaiset eli sellaisten kansojen edus-

tajat, joiden voitiin katsoa liittyvän olennaisesti rauhaan. Nyt asiaa tarkasteli tans-

kalainen keskiajan tutkija John Lind, joka ryhtyi yhteistyöhön Jarl Gallénin kanssa. 

Gallénin teos oli monessa suhteessa jäänyt keskeneräiseksi, ja muut kiireet veivät 

hänen aikaansa. Samanaikaisesti hänen näkönsä alkoi heiketä. John Lind oli 1970-

luvun lopulla kiinnostunut keskiajan venäläis-skandinaavisista suhteista, ja hän al-

koi käsitellä venäläis-suomalaisia keskiajan historian ongelmia. Vuonna 1983 Lind 

ryhtyi työstämään Gallénin teoksen karttaliitettä, ja hän käsitteli muutamassa His-

torisk Tidskrift för Finland -lehden artikkelissa Pähkinäsaaren rauhan problema-

tiikkaa.1821 

Lindin artikkelit julkaistiin 1991 Nöteborgsfreden och Finlands medeltida öst-

gräns -teoksen toisessa osassa, johon sisältyi myös sanankäänteiltään erittäin an-

kara siihenastisen suomalaisen Pähkinäsaari-tutkimuksen kritiikki. Lind väitteli 

vuonna 1993 tohtoriksi Pähkinäsaaren rauhaan liittyvien tutkimustensa pohjalta 

Kööpenhaminan yliopistossa.1822 Lind omaksui yhteisalueteorian ja kehitteli sitä 

edelleen. Hänen tekemänsä keskeiset tarkennukset liittyivät nimenomaan venäläi-

seen lähdemateriaaliin. 

Tärkeässä asemassa oli uusi näkemys Pähkinäsaaren rauhansopimusasiakirjo-

jen keskinäisestä suhteesta ja sisällöstä. Aiemmin oli otaksuttu erityisesti Jalmari 

Jaakkolan näkemyksen nojalla, että niin sanottu ruotsalainen rauhansopimusversio, 
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joka oli kopioitu vuonna 1537, oli ainoastaan luonnos. Lindin mukaan tämä ei kui-

tenkaan pitänyt paikkansa, vaan kyseessä oli sitova rauhansopimusteksti. Lind hah-

motti asiaa monenlaisten oletusten perusteella. Hän katsoi, että kyseinen teksti oli 

sinetöity. Mikäli näin ei ollut, olisivat ruotsalaiset hylänneet sen vuoden 1537 neu-

votteluissa, sillä he yrittivät päästä eroon Pähkinäsaaren rauhansopimukseen viit-

taamisesta. Toisin kuin aiemmin oli oletettu, eivät venäläiset, joiden käytänteiden 

mukaan asiakirjat tehtiin, pitäneet latinaa kansainvälisenä kielenä. Asiaa tuli pi-

kemminkin tarkastella venäläisen käytännön mukaan. Tässä Lind turvautui 1300-

luvun alun Novgorodin ja muiden venäläisten ruhtinaskuntien tekemiin sopimuk-

siin. Näiden perusteella hän saattoi päätellä, ettei sopimusten eri osapuolille tehty-

jen versioiden täytynyt olla samanlaisia. Ruotsalaisen sopimustekstin lisäykset kos-

kivat ruotsalaisten toiveita. Tekstissä puhuttiin myös ”Venäjästä”, mitä termiä Nov-

gorod ei ole voinut käyttää itsestään. Ruotsinkielisessä tekstissä olikin kyse venä-

läisille annetusta rauhansopimusversiosta, joka sitoi venäläisiä. Samalla tavalla 

ruotsalaisille annettu venäjänkielinen versio sitoi ruotsalaisia, ja latinankielinen 

versio oli annettu ruotsalaisille vain venäjänkielisen tekstin ymmärtämiseksi.1823 

Ruotsalaisen tekstin keskeinen eroavaisuus oli luonnollisesti kohta ”Nor i haf-

fuit”. Koska Lind käsitti tämän kohdan venäläisiä sitovaksi, täytyi sen viitata Jää-

mereen tai Vienanmereen, varsinkin kun vanha pohjoinen käsitettiin 45–60 asteen 

kulmassa nykyiseen pohjoisnapaan. Ruotsalaisia sitova venäjänkielinen teksti puo-

lestaan viittasi Pohjanlahteen, ”Kajano more”, jonka käytöstä Pohjanlahteen viit-

taavana käsitteenä Lind toi uuden esimerkin eräästä 1300-luvun lopun venäläisestä 

kronikasta.1824 Lindin luenta rakentui melko monimutkaisten oletusten varaan. 

Keskeisenä oli, mitä tietyssä tilanteessa olisi tehty. Toisenlaisiakin tulkintamahdol-

lisuuksia oli. 

Tämän käsityksen lisäksi Lind toi esille lähteitä venäläisestä lähdemateriaalista 

1400- ja 1500-luvuilta. Näissä puhuttiin ruotsalaisten ja kajaanilaisten ”nemtsien” 

rajasta ja pohjoisempana Lapin rajasta, joka kulki ilmeisesti Pielisjärven tienoilta 

Kuolan niemimaalle ja Vienanmerelle. Lind katsoi tämän rajan vastaavan Pähkinä-

saaren rauhansopimuksessa mainittua termiä ”Nor i haffuit”. Hän katsoi todisteeksi 

rajasta vuoden 1446 hämäläis-savolaisessa rajankäynnissä mainitun Maanselän, 

joka erotti toisistaan Venäjän ja Pohjanmaan sekä Hämeen, Savon ja Pohjan-

maan.1825 Lind katsoi Gallénin tapaan, että rauhansopimuksessa mainitut rajapisteet 
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olivat lähinnä tärkeitä kiintopisteitä kulkutiellä kohti pohjoista. ”Petajoki”-rajapis-

teen sijainnin Lind jätti varsin avoimeksi, mutta totesi, että sitä voidaan etsiä Maan-

selältä. Gallénin tavoin hän korosti myös Novgorodin tuohikirjeen 286 ilmentävän 

sitä, että ruotsalaisten oikeudet alueella hyväksyttiin. Venäjänkarjalaiset sen sijaan 

olivat enemmän kiinnostuneita koillisesta eivätkä asuttaneet juurikaan Pohjanlah-

den rannikkoa.1826 

Lindillä tulivat myös selkeämmin esille poliittisen maantieteen painotukset ra-

jojen ja modernin valtion synnyn suhteesta keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa, 

kuten jo mainitsin. Lindin mukaan territoriaalisen suvereeniusperiaatteen sovelta-

minen 1400-luvun lopulla antoi aihetta useille päällekkäisille territoriaalivaatimuk-

sille keskusvaltioiden ottaessa vastuun rajankäynnistä. Lind piti myös rauhansopi-

muksessa olevaa kohtaa, jossa Ruotsin puoleisilta kiellettiin maan ostaminen rajan 

toiselta puolelta, todisteena siitä, ettei raja ollut lineaarinen. Lisäksi hän otti esille 

Novgorodin pogostajaon 1400-luvun lopulta. Se todisti Lindin mukaan siitä, että 

vesitiet erottivat suuret pogostat toisistaan ja pääsyä tärkeille vesiteille oli haluttu 

turvata myös Pähkinäsaaren rauhassa.1827 

On selvää, että Lind tulkitsi erityisesti venäläisiä tietoja ruotsalaisesta rajasta 

voimakkaasti yhteisalueteorian näkökulmasta. Yhteisalueteoria olikin tässä vai-

heessa kehittymässä ajattelukollektiiviksi, jonka ajattelutyylin valossa lähdeaineis-

toa tulkittiin. Aktiivisena elementtinä oli oletus intressien päällekkäisyyksistä. 

Tämä ilmeni esimerkiksi tuohikirjeen 286 tulkinnassa. Lisäksi Lindin tulkinnassa 

korostuivat uudet näkemykset rajojen luonteesta. Mielenkiintoinen kysymys tässä 

yhteydessä on, pyrkikö hän sovittamaan myös todistelun ruotsinkielisestä rauhan-

sopimustekstistä valmiiksi yhteisalueteoriaan. Heikki Kirkinen päätyi kuitenkin 

myöhemmin tässä yhteydessä varsin toisenlaiseen todisteluun. 

Edellä olen todennut, että Pähkinäsaaren rauhaan liittyy monenlaisia nationa-

listisia piirteitä, jotka selittävät eroja rauhansopimuksen tulkitsemisessa. Miten 

tanskalainen John Lind sopii tähän kuvioon? Lind itse painotti oman taustansa ol-

leen lähinnä Venäjän historian tutkimuksessa. Tullessaan työskentelemään Skandi-

navian historian tutkimuksen pariin hän katsoi olleensa vapaa niistä tutkimustradi-

tioista, näkemyksistä, uskomuksista ja asenteista, jotka olivat kasaantuneet skandi-

naaviseen tutkimukseen.1828 Tämä toteamus kuulostaa lähinnä naiivilta. Tuskin hä-

nen Pähkinäsaari-näkemyksiinsä vaikutti kuitenkaan nationalismi, jota hän kritisoi 

                                                        
1826 Lind 1991c, 321–322, 327–328. 
1827 Lind 1991c, 321, 324–326. 
1828 Lind 2005, 264. 



431 

eräässä yhteydessä esimerkiksi viikinkien kuvailun suhteen.1829 Muutenkaan tans-

kalaisella nationalismilla tuskin on mitään tekemistä Pähkinäsaaren rauhan 

kanssa.1830 Tuskin voi myöskään olettaa, että Lind olisi halunnut korostaa Pohjois-

Suomen läntisyyttä tai ”ei-venäläisyyttä”. Tutkijana hän tähdensi eräissä yhteyk-

sissä sitä, että Skandinavian varhainen kristillisyys oli ottanut vaikutteita itäisestä 

kristillisyydestä ja että viikinki-sanaa on käytetty muista kuin skandinaavisista kan-

soista.1831 Mahdollisena läntisyyden korostamista on kuitenkin pidettävä. 

Onkin otettava huomioon, että vaikka Gallénin kehittämä yhteisalueteoria oli 

syntytaustaltaan kaikkea muuta kuin neutraali, saattoi sen synteesinomaisia piir-

teitä sisältävä kokonaistulkinta vaikuttaa ulkopuolisesta näkökulmasta viehättä-

vältä kompromissilta. Lisäksi voi todeta, että Lind piti vanhemman suomalaisen 

tutkimuksen näkemyksiä rajojen luonteesta anakronistisina.1832 Samoihin aikoihin-

han esimerkiksi Anthony Giddens yhdisti tarkat rajat modernien valtioiden syn-

tyyn.1833 

Lindin anakronismiksi käsittämien piirteiden kritisointi olikin metodisessa 

mielessä keskeistä hänen suomalaisten Pähkinäsaari-tulkintojen kritiikissään. Hy-

vänä esimerkkinä olivat 1900-luvun jälkipuolella Pähkinäsaaren rauhan rajakiviksi 

pohjoisessa nostetut Rillankivi ja Oulaisten Matkanivan kylän merkkikivet. Rillan-

kiveä käsittelen tarkemmin Savon yhteydessä. Sen sijaan Pohjanlahtiteorian kan-

nalta Pohjois-Suomessa mielenkiintoisia olivat Pyhäjoen lounaispuolella sijainneet 

Oulaisten Matkanivan kylän kivet, joihin kiinnitettiin huomiota 1970-luvun alussa. 

Niissä oli M-kirjain ja kruunun merkki. Asiaa Muinaistieteellisen toimikunnan, 

myöhemmän Museoviraston, puolesta selvittänyt Anja Sarvas totesi merkkien pe-

rusteella, että ne olivat Pähkinäsaaren rauhan rajakiviä. Teoreettisena taustana oli 

luonnollisesti Vilkunan teoria, jonka mukaan raja kulki Pyhäjokilaaksoon.1834 

Lind kritisoi tätä näkemystä ankarasti. Hänen mukaansa kruunun käyttöä ei 

tunnettu rajojen yhteydessä keskiajalla. Sen sijaan hän liitti kivet isonjaon aikaisiin 

merkkeihin ja pystyi samaistamaan erään isojakokartan avulla yhden kiven ja kar-

tassa mainitun kiven. Kartassa oli myös teksti ”NS” tai ”N5”, jonka Lind yhdisti 

                                                        
1829 Lind 2012, 157, 163–164. 
1830 On tosin huomattava, että tanskalaiset olivat esimerkiksi 1700-luvulla tukeneet käsityksiä norjalais-
ten muinaisesta vallasta pohjoisessa ruotsalaisia vastaan. Ks. Enewald 1920, VI–VII. On kuitenkin var-
sin epäselvää, olisiko tämä vaikuttanut enää 1900-luvun jälkipuolella.  
1831 Lind 2009, 32; Lind 2012, 157. 
1832 Lind 1991e, 404–405. 
1833 Giddens 1987, 49–53, 120–121. 
1834 Sarvas 1973, 25–31. 
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kartan kiveen N550.1835 Hän syytti Sarvasta siitä, ettei tämä ollut etsinyt toisenlaisia 

vaihtoehtoja tulkintaansa. Lindin omakin näkemys rakentui tietynlaisten perusole-

tusten varaan. Yksi näistä oli se, ettei Pähkinäsaaressa mainitsematta jätettyjen ra-

japisteiden määrä voinut olla pieni.1836 Lindin näkemystä voi kuitenkin pitää erään-

laisena empiirisen alimääräytyneisyyden poistamisena uuden lähdeaineiston 

avulla, joskin kivien merkinnät olivat melko hämäriä. 

Lindin näkemykset Pähkinäsaari-teorioiden tieteellisyydestä olivat asiayh-

teydessään mielenkiintoisia. Hän kritisoi, ettei esimerkiksi merkkikivien suhteen 

ollut yritetty falsifioida teorioita. Lisäksi hän katsoi, että teoriat, jotka eivät rakennu 

lähteiden varaan, eivät ole tieteellisessä mielessä kiinnostavia.1837 Toisen maail-

mansodan jälkeistä tanskalaista keskiajantutkimusta onkin luonnehtinut empirismi, 

jonka mukaan tieteellinen historiantutkimus perustuu varmennettaviin faktoihin. 

Empiriaa korostettiin tanskalaisessa historiantutkimuksessa jo ennen sotaa.1838 

Riittääkö tämä seikka kuitenkaan selittämään eroja suhteessa suomalaiseen 

historiantutkimukseen? Vuonna 1987 julkaistiin viimein Oulun yliopiston historian 

professorin Kyösti Julkun teos Suomen itärajan synnystä. Julkun kiinnostusta ra-

joja kohtaan on selitetty sillä, että hän oli kartografiasta kiinnostunut rajaseudun 

ihminen.1839 Pituudestaan huolimatta teos sisälsi Pohjanlahtiteorian kannalta vähän 

uutta. Julkun mukaan rajapisteet muodostivat lineaarisen jonon kohti Pohjanlahtea. 

Jäämereen raja ei voinut kulkea, sillä tämä ei sopinut ajan poliittisiin realiteetteihin. 

Ruotsinkielisen sopimusversion ”Nor i haffuit” -kohtaa ei tullut ajatella Novgoro-

din, vaan ruotsalaisten neuvottelijoiden näkökulmasta. Yleisesti Julku tukeutui Vil-

kunan hahmottelemaan karjalaisten vesireittiin, joka oli Julkun mukaan keskeinen 

Pohjanlahtiteorian todiste. Mielenkiintoista on, että Julku totesi, että raja voidaan 

käytännössä viedä mihin tahansa, mikäli tukeudutaan ainoastaan paikannimiin.1840 

Lisäksi huomionarvoista on, että hän piti Vilkunan hahmottelemaa Kemin–Kaaka-

man nautintarajaa osaltaan valtakunnanrajana ja toi joitain tarkentavia tietoja sen 

hahmotukseen.1841 

Mielenkiintoisempi oli Julkun samoihin aikoihin julkaisema artikkeli, jossa 

verrattiin vuoden 1323 ja 1326 rauhoja toisiinsa. Hänen mukaansa rajat eivät olleet 

                                                        
1835 Lind 1991d, 355–364. 
1836 Lind 1991d, 364. 
1837 Ibid. 
1838 Jørgensen 2000, 119–122, 124, 131–132. 
1839 Fält 2007, 527. 
1840 Julku 1987a, 118–123, 127–129. 
1841 Julku 1987a, 169–172. 
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muodostaneet suljettua järjestelmää ja raja Ruotsin ja Novgorodin välillä jäi avoi-

meksi, mikä johtui siitä, ettei alueella ollut varsinaista valtiovaltaa tai valtasuhteet 

olivat muotoutumassa.1842 Julku tukeutui tässä samankaltaiseen todisteluun kuin 

Lind. Julku korosti vielä myöhemmin, että hänen tarkoituksensa oli tässä kiinnittää 

huomiota siihen, ettei Pähkinäsaaren raja muodostanut varsinaista territoriaalival-

tion rajaa, vaan raja oli avoin. Moderni raja oli syntynyt vasta uuden ajan alussa.1843 

Tämä liittyi tietenkin samankaltaiseen poliittiseen maantieteeseen liittyvään todis-

teluun kuin Lindin näkemykset. 

Julkun käsityksissä oli kuitenkin keskeinen ero. Hän ei suinkaan katsonut, että 

Pohjois-Suomi olisi ollut jotain yhteisaluetta, vaan että se kuului rauhansopimuk-

sen perusteella Novgorodille. Hän kritisoi Gallénia ja Lindiä varsin suorasukaisesti. 

Gallénia hän kritisoi siitä, ettei Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa mainittu mitään 

yhteisalueesta toisin kuin 1326 Norjan ja Novgorodin sopimuksessa. Lindiä hän 

puolestaan syytti Vilkunan argumentoinnin sivuuttamisesta ja ”runollisesta mieli-

kuvituksen lennosta”. Julku syytti Gallénia ja Lindiä lisäksi myöhempien aikojen 

olosuhteiden sovittamisesta vuoden 1323 tilanteeseen.1844 

Osapuolten argumentaatio alkoi myös metodisella tasolla mennä mielenkiin-

toisesti päällekkäin. Lind arvosteli erittäin kovasanaisesti Julkun teosta. Hän ko-

rosti, ettei Vilkuna ollut esittänyt ainoatakaan lähdettä venereittiteoriansa tueksi. 

Petäjäisojan varrelta löytyvä ”Raja”-nimistökin voisi selittyä paremmin siitä, että 

alue oli Yppärin kylän pohjoinen raja-alue. Tämä korosti taas, miten monesta nä-

kökulmasta tätäkin lähdeaineistoa voitiin tulkita. Kenties mielenkiintoisina oli, että 

Lind kritisoi kovakouraisesti Julkua myöhempinä aikoina syntyneiden traditioai-

nesten valikoivasta käyttämisestä erityisesti Pähkinäsaaren rauhaa edeltävien rajo-

jen konstruoinnissa.1845 

Lind ei ainakaan myöhäisemmän lähdeaineksen käytön kritisoinnissa noudat-

tanut mitään sellaisia metodisia periaatteita, jotka olisivat olleet Suomessa tunte-

mattomia. Niinpä esimerkiksi sodanjälkeisen historiantutkimuksen metodinen uu-

distaja Pentti Renvall varoitti traditioluonteisen aineksen käytöstä ja kehotti tarkas-

telemaan, miten lähellä oli suhde tarkasteltavan asian ja lähteen syntyhetken vä-

lillä.1846 Julku itse painotti myös empirismiä ja ”kuiviin tosiasioihin” turvautumista 

                                                        
1842 Julku 1987b, 265–266. 
1843 Julku 2005, 27–28. Huomionarvoista on, että Julku todellakin käytti Korpelaan viitaten termiä ”ter-
ritoriaalivaltio”. 
1844 Julku 1987a, 404–407, 409–410; Julku 1987b, 271; Julku 1992, 389–390. 
1845 Lind 1991e, 383–405. 
1846 Renvall 1983, 201–203. 



434 

historiantutkimuksessa.1847 Periaatteiden samankaltaisuudesta huolimatta käsityk-

set menivät pahasti ristiin. Julku syytti Gallénia ja Lindiä heikosta lähdepohjasta ja 

myöhempien aikojen tilanteen projisoinnista 1300-luvulle1848, ja Lind syytti sa-

moista asioista Julkua. Ero oli kuitenkin siinä, että Lind ei hyväksynyt nimenomaan 

traditioluonteista ainesta. Suomalaisessa tutkimuksessa sitä on puolestaan käytetty 

1800-luvulta lähtien melko suurella innolla. 

Keskustelussa oli kyse lähinnä kahdesta teoriastaan itsepintaisesti kiinni pitä-

neestä tutkijasta. Lindin kohdalla ankaruutta korosti luonnollisesti myös nuorem-

man tutkijan halu puolustaa omia väitteitään. Mutta miksi Julku korosti niin voi-

makkaasti Pohjanlahtiteoriaa? 

Ensinnäkin on huomautettava, että Julkun käsityksissä oli Pohjanlahtiteorian 

osalta melkoisen läntinen painotus. Vaikka hänenkin käsityksissään oli esillä se, 

että Pähkinäsaaren rauhassa oli turvattu karjalaisten etuja pohjoisessa, oli hän pi-

kemminkin sitä mieltä, että alueen karjalaisasutus oli melko harvalukuista. Se ei 

tosin ollut niin olematonta kuin Gallén oli painottanut.1849 Tässä Julkun näkemys 

poikkesi Vilkunan näkemyksestä, joka oli antanut ymmärtää, että karjalaisuus oli 

keskeinen ainesosa pohjoissuomalaisten synnyssä. Tämä oli mielenkiintoista, kun 

otetaan huomioon Julkun oma karjalainen tausta.1850 Karjalaisten muinaisen ase-

man korostaminen tuli kuitenkin selkeästi esille Julkun teoksessa. Hän muun mu-

assa totesi, että laatokankarjalaiset olivat onnistuneet ”alistamaan valtansa alle” 

Pohjois-Suomessa ”kerrassaan mahtavan alueen” ennen Pähkinäsaaren rauhaa.1851 

Kyseessä oli tietenkin vanha, karjalaisten muinaista laajaa alueellista ulottuvuutta 

ihannoiva näkemys, jonka puitteissa Pohjanlahtiteoriaa voitiin puolustaa. 

Huomio kiinnittyy lisäksi näkemykseen Pähkinäsaaren rajan siirtymisestä 

itään sekä siihen, kuka oli sen taustalla. Asialla olivat luonnollisesti suomalaiset. 

Turun piispa, jonka Julku todellakin katsoi kuuluvan käsitteen ”suomalainen” alle, 

oli organisoinut pian rauhan jälkeen Perämeren rannikolla jo aiemmin asunutta suo-

malaista väestöä valtakunnan yhteyteen. Tämän lisäksi alueelle oli tullut lisää asu-

tusta, joka oli ottanut haltuunsa muodollisesti Novgorodin yhteyteen kuulunutta 

aluetta. Jaakkolan tapaan Julku korosti, että lopullinen ratkaisu oli tapahtunut Bo 

                                                        
1847 Julku 1967, 68–69; Julku 1987a, 16. 
1848 Tässä yhteydessä voi vielä huomauttaa, että Lindin väitöstutkimuksen vastaväittäjä Hans Bagger 
kritisoi myös Lindiä 1400-luvun lähdeaineiston käytöstä Vienanmeren rajan todistamisessa. Bagger 
1997, 198.  
1849 Julku 1975, 71–75; Julku 1987a, 118–127, 185–186. 
1850 Julkun karjalaisesta taustasta ks. Fält 2007, 527. 
1851 Julku 1987a, 118–120. 
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Joninpoika Gripin rakennettua alueelle linnan ja alueen joutuminen Ruotsin yhtey-

teen oli varmistunut. Toisaalta myös ruotsalaisten toiminta tuli esille.1852 

Mitäpä muutakaan kuin jo Yrjö Koskisen ajoista lähtien esille tuotua suoma-

laisten uudisasuttajien tekoja korostavaa historiakuvaa oli esimerkiksi seuraava lai-

naus eräästä Julkun artikkelista: 

Kun nyt Pähkinäsaaren rauhan raja oli tosiasiassa murtunut, niin, vaikka val-

tiosopimusta uudesta rajasta ei tehty, tosiasiassa alkoivat uudet rajalinjat hah-

mottua käytännön pohjalta. Ja näyttää siltä, että uudet rajalinjat hahmottuivat 

sinne, missä kulloinkin kulki läntisen Suomen erämiesten ääriraja.1853 

Kyse oli taas samanlaisesta suomalaisten asemaa rajansiirtäjinä korostaneesta nä-

kemyksestä. Tässä olikin suomalaisen ja suomenkielisen historiantutkimuksen tär-

keä ydin Pohjanlahtiteorian suhteen ja ero yhteisalueteoriaan. Siinä missä yhteis-

alueteoriassa Pohjois-Suomen alue oli yhteisalueena ja käytännössä jo valmiiksi 

Ruotsin yhteydessä ilman venäläisiä vastalauseita, mahdollisti Pohjanlahtiteoria 

näkemyksen, jonka mukaan suomalaiset olivat vallanneet yksiselitteisesti Novgo-

rodiin kuuluvan alueen venäläisiltä. Erona esimerkiksi Jaakkolaan oli se, ettei Julku 

käyttänyt mitään erityisen ylistäviä sanankäänteitä tästä valtauksesta. Lähinnä 

syynä oli se, että toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa suuret henkilökoh-

taiset tunteenpurkaukset tuli peittää, kuten aiemmin tässä väitöskirjassa on ku-

vailtu. Varsinainen nationalistinen historiakuva ei kuitenkaan kadonnut mihinkään. 

Se olikin kaikenlaisia metodisia periaatteita tärkeämpi tekijä. Näin Julkun näke-

mykset pyörivät Pohjanlahtiteoriaan liittyvän historiakuvan Skyllan ja Kharybdik-

sen, karjalaisten muinaisen vallan ja suomalaisten uudisasuttajien valtaustöiden ko-

rostamisen, ympärillä. 

Ei ole minkäänlaista epäilystä siitä, etteikö Julku kyennyt nationalistisiin tul-

kintoihin. Esimerkiksi Kaltioon kirjoittamassaan artikkelissa Karjalan palautuskes-

kustelusta 1994 hän totesi, että suomalaisten Karjalan, Sallan ja Petsamon asukkai-

den osalta kyse oli ”toista tuhatta vuotta jatkuneesta slaavilaisen ja suomalaisen 

aineksen olemassaolontaistelusta” ja ettei luovutetuilla alueilla asuvilla slaaveilla 

välttämättä ole kotipaikkaoikeutta alueella.1854 Sanankäänteiltään kirjoitus olisi 

voinut olla peräisin 1930-luvulta. Lisäksi Julku kannatti 1990-luvulla teoriaa, joka 

                                                        
1852 Julku 1987a, 155–156, 169, 185–186; Tiivistetyssä muodossa Julku 1990, 1–2; vrt. myös Julku 
1992, 390. 
1853 Julku 1990, 2. 
1854 Julku 1994, 143. 
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korosti muinaissuomalaisten asemaa Keski-Euroopan varhaisasuttajina. Teoria lu-

ettiin aikalaiskeskustelussa ”nationalistisesti motivoituneeseen fantasiakirjallisuu-

teen”.1855 

Jokseenkin toisenlaisesta näkökulmasta Pähkinäsaaren rauhaa tulkitsi puoles-

taan Lindin toinen merkittävä kiistakumppani, Heikki Kirkinen. Ilkka Liikasen mu-

kaan Kirkisen oli vaikea hyväksyä ajatusta yhteisalueesta, joka olisi heikentänyt 

Kirkisen visiota suuresta ja Novgorodin yhteydessä kehittyvästä järjestäytyneestä 

karjalaisesta yhteiskunnasta idän ja lännen välissä.1856 Liikasen perusajatus on oi-

kea, mutta sitä tulee vielä tarkentaa tämän väitöskirjan teoreettisten lähtökohtien 

perusteella. Aiemmin toin esille, kuinka Kirkinen hahmotti Karjalan historiaa 

kulta-ajan myytin ja Pähkinäsaaren rauhan symboloiman taantumisen myytin pe-

rusteella. Tästä näkökulmasta ei ole yllättävää, että hän yhdisti karjalaisten aseman 

pohjoisessa näihin myytteihin. Niinpä hän korosti, kuinka karjalaisten suuruuden 

aikana 1200-luvun puolivälissä karjalaisten oikeudet Pohjois-Pohjanmaalla ja 

Lapissa tunnustettiin laajalti, mikä ilmeni myös Pähkinäsaaren rauhassa. Sen jäl-

keen karjalaiset olivat joutuneet väistymään, sillä ”heidän voimansa eivät riittäneet 

suuruusajan ekspansion säilyttämiseen”.1857 Tässä tuli taas esille asutushistorian ja 

rajakäsitysten yhteys. Pohjois-Suomen karjalaisasutuksella todisteltiin Pohjanlah-

titeoriaa ja luotiin samalla kuvaa karjalaisten suuresta vallasta pohjoisessa. 

Olennaista Kirkisen Pähkinäsaari-käsityksissä ei ollut se, että hän olisi tuonut 

Pohjanlahtiteorian hahmotukseen merkittäviä uutuuksia. Sen sijaan keskeisenä oli 

näkökulman erilaisuus. Itäistä näkökulmaa painottanut Kirkinen katsoi asiaa venä-

jänkarjalaisten näkökulmasta ja totesi Ruotsin ja suomalaisten idänpolitiikan olleen 

hyökkäävää ja asutusvaltauksen rajan itäpuolella rauhansopimuksen vastaista. Kir-

kinen väitti kuitenkin pyrkivänsä tasapuoliseen arvioon keskiajan tapahtumista.1858 

Hän esitti historiankirjoituksen historian kannalta täysin kestämättömän väitteen, 

jonka mukaan vanhemmassa tutkimuksessa ei olisi kiinnitetty huomiota siihen, että 

raja oli siirtynyt itään päin vuoden 1323 jälkeen ja että tutkijoilla olisi ollut ”taipu-

musta ymmärtää paremmin suomalaisten rajavaatimuksia kuin karjalaisten ja ve-

näläisten”.1859 Koko suomalainen Pohjanlahtiteoriahan päinvastoin rakentui suu-

relta osin venäjänkarjalaisten näkemyksen huomioon ottamiselle esimerkiksi 1490-

                                                        
1855 Koskinen 2015, 222–223. 
1856 Liikanen 2011, 195. 
1857 Kirkinen 1963, 83–84, 149–153. 
1858 Kirkinen 1976, 13, 112. 
1859 Kirkinen 1976, 16, 22. 
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luvun vaatimusten osalta. Kirkisen tarkoituksena olikin korostaa myös tässä, miten 

kaltoinkohdeltuja karjalaiset olivat suomalaisessa historiankirjoituksessa. 

Kirkisellä keskeisenä oli käsitys Pähkinäsaaren rauhan luonteesta karjalaisten 

kulta-ajan yksiselitteisen vallan tunnustajana Pohjois-Suomessa. Mielenkiintoista 

oli se, että Pohjanlahtiteoria oli hyödyllinen erilaisista näkökulmista katsottuna. 

Uutta oli se, että Kirkinen katsoi asiaa enemmän karjalaisesta näkökulmasta ja piti 

rajan itäpuolista asutusvaltausta jopa lievästi syyllistävään sävyyn karjalaisten etu-

jen loukkaamisena eikä suomalaisten uudisasukkaiden ansioita korostavana rajan-

siirtona. 

Ei ollutkaan yllättävää, että juuri Kirkinen reagoi voimakkaimmin Lindin te-

okseen 1990-luvun alussa. Kirkinen laati 1992 Historialliseen Aikakauskirjaan ar-

tikkelin, jossa hän kritisoi Lindiä. Tästä lähti liikkeelle 1900-luvun viimeinen laaja 

Pähkinäsaaren rauhaan liittyvä väittely.1860 Se ei kuitenkaan ollut yhtä mittava kuin 

Jalmari Jaakkolan ja K.R. Melanderin väittely 1920- ja 1930-luvuilla. Panokset ja 

motivoivat tekijät olivat selvät. Vastakkain olivat nuorempi tutkija Lind, jonka väi-

töstutkimuksen tulokset kyseenalaistettiin, sekä karjalaiskeskeisempää näkökul-

maa edustanut Kirkinen, jonka näkemys Pähkinäsaaren rauhan vahvistamasta kar-

jalaisten valta-asemasta ja ruotsalais-suomalaisesta epäoikeutetusta valtauksesta 

niin ikään kyseenalaistettiin. 

Keskeisin kiistakysymys liittyi rauhansopimuksen ruotsalaisen version luon-

teeseen.1861 Kirkinen totesi, ettei mikään viitannut, että se oli sinetöity, ja 1300-

luvun alussa Ruotsin valtiolliset sopimukset tehtiin latinaksi ja myöhemminkin ve-

näjäksi ja latinaksi. Lisäksi tekstin viittaus Novgorodille tai Venäjälle suunnattuihin 

kieltoihin oli myöhempää lisäystä.1862 Lind puolestaan toisti argumenttinsa, jonka 

mukaan rauhansopimus tehtiin venäläisten käytäntöjen mukaan eivätkä osapuolet 

saaneet välttämättä identtisiä tekstejä. Latinankielisiä sopimustekstejä ei venäläis-

ten tiedetty vastaanottaneen läntisiltä naapureiltaan, ja Kirkisen viittaamat myö-

hempien venäläis-ruotsalaisten sopimusten versiot olivat ruotsalaisten vastaanotta-

mia. Lind ei muun muassa pitänyt uskottavana, että venäläiset olisivat onnistuneet 

väärentämään ruotsalaisen tekstin pian rauhan jälkeen tai että he olisivat poistaneet 

tekstistä Novgorodia suosivan yksipuolisen määräyksen. Venäläisten etujen mu-

kaista oli ollut 1537 väittää, ettei alkuperäistä sopimusta löytynyt mistään. Ruotsa-

laisten etujen mukaista puolestaan oli välttää viittausta vuoden 1323 sopimukseen, 

jonka version venäläiset lopulta löysivät ja olisivat huomauttaneet, mikäli sopimus 
                                                        
1860 Tästä väittelystä yleisellä tasolla ks. Liikanen 2011, 193–196. 
1861 Vrt. Liikanen 2011, 194–195. 
1862 Kirkinen 1992, 306–307. 
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ei olisi ollut aito. Venäläiset arkistot olivat myös 1537 eheitä, joten kysymyksessä 

oli aito sopimus.1863 

Kirkinen puolestaan väitti, että venäläisten haluttomuus näyttää sopimusta oli 

päinvastoin seurausta siitä, etteivät he pitäneet sitä alkutekstinä. Ruotsalaiset olisi-

vat viitanneet sinettien lukumäärään, mikäli se olisi ollut tiedossa. Ei ollut myös-

kään todisteita siitä, että tekstistä olisi tehty tarkka kopio, sillä venäläiset eivät voi-

neet vaatia ruotsalaisen käsikirjoituksen muotoilua. Ruotsinkielinen käännös oli 

tarpeen paikallisella tasolla, ja sieltä se oli joutunut Novgorodiin. Kirkinen piti 

myös epäuskottavana todistelua, jonka mukaan ruotsalais-venäläinen rauhansopi-

mus ja venäläisten keskinäiset sopimukset samaistettiin rauhansopimuksen tulkin-

nassa.1864 

Myös muita näkökohtia tuli debatissa esille. Niinpä Kirkinen katsoi, että kar-

jalainen asutus Pohjois-Pohjanmaalla todisti karjalaisten vallasta alueella, jota Päh-

kinäsaaren rauhassa pyrittiin valvomaan. Tämä korosti jälleen Pähkinäsaari-käsi-

tysten ja asutushistoriallisten käsitysten välistä yhteyttä. Sen sijaan Ruotsilla ei ol-

lut mitään vastaavaa Vienanmeren rannikolla, eivätkä ruotsalaiset viitanneet mihin-

kään Vienanmeren rajaan myöhäiskeskiaikaisissa rajankäynneissä. Ruotsalaisen 

tekstin ”Nor i haffuit” viittasikin Pyhäjoen suuseudulta pohjoiseen, Kemijoen suu-

seudulle. Kirkinen viittasi Vilkunan teoriaan Kemin–Kaakaman nautintarajasta, ja 

mitä ilmeisimmin hän katsoi sillä olleen jonkinlaisen valtakunnanrajan luon-

teen.1865 Vilkuna oli tehnyt päätelmiään myöhäisten lähdetietojen perusteella, kuten 

edellä mainitsin. Tämä seikka oli mielenkiintoinen, sillä Kirkinen kritisoi Lindiä 

väittelyssä myöhäisen tilanteen projisoimisesta 1300-luvulle.1866 Tämä kuvastaa, 

miten metodiset periaatteet saattoivat ”unohtua”, kun löytyi omia teorioita tukeva 

tulkinta. 

Sen sijaan Lind katsoi, että oli arkeologisia todisteita merkittävästä länsisuo-

malaisesta vaikutuksesta pohjoiskalotilla ennen rauhaa.1867 Myös edellä mainitun 

tuohikirjeen 286 teoriapitoiset tulkinnat tulivat esille. Kirkinen piti tuohikirjettä to-

disteena siitä, että Perämeren alue kuului Novgorodiin. Lind piti selvänä, että 1490-

                                                        
1863 Lind 1993, 156–160. 
1864 Kirkinen 1994, 42–44. 
1865 Kirkinen 1992, 314–315; Kirkinen 1994, 43–46. 
1866 Kirkinen 1994, 46. 
1867 Lind 1993, 156. 
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luvun venäläiset ja karjalaiset valitukset olivat tendenssimäisiä yrittäessään todis-

taa Pohjois-Suomen kuulumisen Venäjälle. Kirkinen puolestaan väitti, ettei Lindin 

käyttämä venäläinen 1400-luvun aineisto rajasta ollut puolueetonta.1868 

Keskustelun päätepiste tuli vuosina 1994 ja 1995. Lind katsoi, että Kirkinen oli 

vääristellyt hänen sanomisiaan, kun taas Kirkinen katsoi, että keskustelu oli Lindin 

kirjoitusten vuoksi muuttunut ”tyyliltään ikäväksi” väittelyksi ”epävarmoista de-

taljeista”.1869 Niinpä muutaman vuoden kestänyt keskustelu päättyi ratkaisematto-

mana. Osapuolten ristiriitaiset rajakäsitykset johtivat ristiriitaisiin tulkintoihin, ei-

vätkä he voineet päästä yksimielisyyteen.1870 

Lind ja Kirkinen lähestyivät asiaa täysin erilaisista lähtökohdista ja erilaisten 

ajattelukollektiivien ja -tyylien edustajina. Molemmilla oli täysin eriäviä oletuksia 

siitä, mitä venäläiset ja ruotsalaiset olisivat tehneet 1300-luvulla ja vuoden 1537 

neuvotteluissa. Jälleen kerran rauhansopimuksen luonnetta tulkittiin toisistaan 

poikkeavien ennakko-oletusten perusteella, ja epämääräinen lähdeaineisto voitiin 

tulkita monilla tavoilla ja rakentaa erilaisia tapahtumaketjuja esimerkiksi ruotsin-

kielisen tekstin synnyn ympärille. Nämä sitten vahvistivat joko yhteisalue- tai Poh-

janlahtiteorian mukaista todistelua. Perussyynä oli epäselvyys 1300-luvun ja osal-

taan 1500-luvun diplomaattisten käytänteiden suhteen. Niinpä lähestyttiin taas teo-

rioiden empiiristä alimääräytyneisyyttä. 

Seuraavaksi käsittelen sitä, miten erityisesti Pohjanlahtiteoria ilmeni laajem-

massa suomalaisessa historiakulttuurissa. 

4.3.4 Pohjanlahtiteorian jatkuvuus ja vähittäinen lahoaminen sisältä 

päin laajemmassa suomalaisessa historiakulttuurissa toisen 

maailmansodan jälkeen 

Yleensä Pähkinäsaaren rauhan pohjoiseen rajaan liittyvät seikat saattoivat tulla 

esille hyvin vaihtelevista näkökulmista 1900-luvun alun historiakulttuurissa. Sa-

manlaiset suuntaukset tulivat esille myös toisen maailmansodan jälkeen. Jo aiem-

massa luvussa toin esille, miten Ragnar Rosén piti Suomen historian käsikirjassa 

rajaa enemmänkin luonteeltaan vyöhykkeenä ja rajapisteitä vain liikenteen solmu-

kohtina. Rosén katsoi varsin sovinnaisesti, että kyse oli karjalaisten pääsystä Poh-

janlahdelle ja Vienanmerelle vieville vesireiteille eli kyse oli ollut osittain karja-

                                                        
1868 Kirkinen 1992, 316–317; Lind 1993, 161–162; Kirkinen 1994, 46. 
1869 Lind 1994, 334–335; Kirkinen 1995c, 153–154. 
1870 Tästä vrt. Liikanen 2011, 195. 
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laisten intressien turvaamisesta. Muusta suomalaisesta historiantutkimuksesta poi-

keten hän katsoi, ettei pohjoisen tilanteeseen ollut sopimuksessa kiinnitetty juuri 

huomiota ja että rauhansopimuksen viittaus Pohjanlahteen oli vain epämääräinen 

toteamus ”karjalaisten liikehtimisestä meren suuntaan”. ”Petajoen” hän puolestaan 

vei Oulujärven tienoille.1871 Kyseessä oli eräänlainen antiteesi erityisesti Jalmari 

Jaakkolan käsityksille, joissa korostettiin rajan tarkkuutta ja sen luonnetta suoma-

laisten kehittyneisyyttä todistavana heimorajana. Jaakkola torjuikin arvostelussaan 

Rosénin rajakäsityksen maantieteellisesti ja äänteellisesti mahdottomana. Raja 

päättyi Rosénilla Jaakkolan mukaan ”ins blaue hinein”.1872 

Aivan täysin Rosénin käsitys ei ollut antiteesi muun suomalaisen historiantut-

kimuksen painotuksille. Niinpä hänelläkin oli käsitys Perämeren rannikon karja-

laisrannasta, joka oli liitetty pirkkalaisten ja kirkollisen toiminnan johdosta muun 

Suomen yhteyteen.1873 Rosénin käsityksistä voi lukea sen, ettei täällä ollut mitään 

rajaa, jota oli siirrelty. Onkin mielenkiintoista, että toisenlaisia näkemyksiä toi 

esille suomenruotsalainen historiantutkija. Suomenruotsalaisilla ei välttämättä ollut 

samanlaista tarvetta ylläpitää suomalaiskansallisia painotuksia. 

Sovinnaisempia käsityksiä tuli esille muissa Suomen historian yleisesityksissä. 

Niinpä esimerkiksi Einar W. Juvan Suomen kansan historiassa toisteltiin Jaakkolan 

käsitystä Pähkinäsaaren rauhan luonteesta hämäläis-satakuntalaisen intressirajan 

vahvistajana ja käsitystä Pattijoelta Kemijoelle ulottuneesta karjalaisrannasta.1874 

Tässä samoin kuin myös Tauno Kuosan Jokamiehen Suomen historiassa korostet-

tiin kuitenkin lopulta sitä, että Pohjanlahden rannikko oli asutukseltaan monijuu-

rista, länsisuomalaista ja karjalaista.1875 Näin rajalla ei voinut olla ainakaan tiukasti 

länsi- ja itäsuomalaisten välisen rajan luonnetta. Molemmat totesivat rajan valtion-

rajan luonteen pohjoisessa, mutta eivät juuri korostaneet sitä, että suomalaiset uu-

disasukkaat olivat vallanneet rajan pohjoispuolisia alueita. Kuosa katsoi, että Bo 

Joninpoika Grip oli varmistanut karjalaisrannan liittymisen muuhun Suomeen ra-

kentamalla linnan Oulujoen suuhun. Juva totesi vain lyhyesti ja epämääräisesti, että 

ruotsalaiset yrittivät siirtää rajan idemmäksi.1876 Sen sijaan suomenruotsalainen Ei-

rik Hornborg kertoi asutuksen levinneen pohjoisessa alueille, jotka olivat rauhan-

sopimuksen perusteella mahdollisesti kuuluneet Novgorodille.1877 

                                                        
1871 Rosén 1949, 167–171. 
1872 Jaakkola 1950, 221. 
1873 Rosén 1949, 192. 
1874 Juva 1964, 70–71, 153. 
1875 Kuosa 1952, 18, 48; Juva 1964, 53–54, 67–69. Juva korosti erityisesti länsisuomalaista asutusta. 
1876 Kuosa 1952, 88–89, 131; Juva 1964, 153. 
1877 Hornborg 1965, 32–34. 
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Tämä ilmentää hyvin maailmansotien välisellä ajalla kuvaamaani kehityskul-

kua. Kaikki eivät suinkaan olleet kiinnostuneita suomalaisten toimista Pähkinäsaa-

ren rajan itäpuolelle jääneen Pohjois-Suomen valtaamiseksi. Juva ei ollut kiinnos-

tunut tästä aiemminkaan, kun taas Kuosan kuvailusta puuttui täysin Jaakkolan vas-

taaville esityksille ominainen hurmoshenkisyys. Osaltaan tähän lienee vaikuttanut 

kuvailemani kehityskulku, jonka mukaan paisuteltuja esityksiä voitiin paheksua 

toisen maailmansodan jälkeisessä, ainakin periaatteessa objektiivisuutta ihan-

noineessa historiantutkimuksessa. Tosin Kuosa ei ollutkaan tutkija, vaan populari-

soija. 

Suomalaisten uudisasukkaiden rajansiirtelytoimia saatettiin ihannoida avoi-

mesti vielä 1980-luvulla. Seppo Suvanto kävi läpi Suomen keskiajan historian 

yleisesityksessään 1985 eri rajavaihtoehtoja.1878 Suomalaisen tutkimuksen Pohjan-

lahtiteoriaan liittyvistä Pähkinäsaari-kannoista keskeisin tuli suoraan esille Suvan-

non esityksen lopussa: 

Pähkinäsaaren rauhansopimus ei pystynyt määräämään Ruotsi-Suomen eks-

pansion pysähtymislinjaa. Todellinen asutusraja muodostui pohjalaisten, sa-

volaisten ja karjalaisten oman valtausinnon ja rohkeuden mukaiseksi.1879 

Tässä tuli luonnollisesti esille suoraan, miten Pohjanlahtiteoriaa saatettiin käyttää 

suomalaisten valtauksia korostaneen nationalistisen historiakuvan ylläpitämisessä 

vielä 1980-luvulla näennäisen objektiivisissa esityksissä. Toisaalta Suvanto totesi, 

että Ruotsin valtiovalta oli ollut myös organisoimassa uudisasutusta rauhan jäl-

keen.1880 

Suomalaisessa historiantutkimuksessa oli kuitenkin suuntauksia, joissa Poh-

janlahtiteoria voitiin kyseenalaistaa tai jättää asia avoimeksi. Kansallisesta intomie-

lestä vapaaksi väitetyn1881 keskiajan tutkijan Kauko Pirisen tunnetussa Suomen his-

torian esityksessä korostettiin Rosénin tapaan, että rajan suunta pohjoisessa oli rau-

hantekijöille sivuseikka. Pirinen esitteli Pohjanlahti- ja Jäämeriteorioiden heik-

kouksia. Yleisesti hän jätti kysymyksen avoimeksi. Hänenkin käsityksissään tuli 

esille näkemys karjalaisrannasta, joka oli tosin joutunut Ruotsin yhteyteen.1882 

Kyse oli ilmeisesti siitä, että Pirinen saattoi harkita eri vaihtoehtoja nationalistisen 

                                                        
1878 Suvanto 1985, 69–71, 108–109. 
1879 Suvanto 1985, 222. 
1880 Suvanto 1985, 81–84. 
1881 Ahtiainen & Tervonen 1996, 27. 
1882 Pirinen 1966b, 42–43, 50–53. 
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suuntauksen ulkopuolisena tutkijana. Teoksen myöhemmissä painoksissa hän tote-

sikin, että Pohjois-Suomi oli jäänyt rauhan jälkeen yhteisalueeksi.1883 

Kiintoisampi esimerkki nationalistisen suuntauksen heikkenemisestä Pohjan-

lahtiteorian osalta olivat Jouko Vahtolan näkemykset. Esimerkiksi Suomen histo-

rian pikkujättiläisessä hän kannatti rajan ulottumista pohjoisessa Perämerelle, 

mutta hänen mukaansa sillä ei ollut tiukkaa valtakunnan rajan luonnetta asutuksen 

pysäyttämisessä.1884 Tässä tuli esille tyypillinen näkemys rajan luonteesta pohjoi-

sessa. Se oli tarkoitettu valtioiden väliseksi rajaksi, jonka nojalla Pohjois-Suomi 

kuului Novgorodille, mutta varsinaista territoriaalivaltioiden rajaa siitä ei ollut kos-

kaan muodostunut. 

Lähemmin tarkasteltuna Vahtolan käsitykset erosivat Suvannon näkemyksistä. 

Vahtola korosti hyvin selkeästi, että nimenomaan Ruotsi oli vastuussa Perämeren 

rannikon valtauksesta ja länsisuomalaisen uudisasutustoiminnan edistämisestä.1885 

Aiemmin oli painotettu enemmänkin suomalaisia tekijöitä. Ero aikaisempaan oli 

kuitenkin häilyvä, sillä jo Yrjö Koskinen oli myöntänyt tietyn sijan ruotsalaisille 

Pohjanlahden rannikon joutumisessa Ruotsin valtaan. Vahtolan omatkin näkemyk-

set aiheesta saattoivat vaihdella, ja eräässä yhteydessä hän saattoi korostaa länsi-

suomalaisen asutusliikkeen spontaaniutta.1886 

Tällä tavalla nakerrettiin vähitellen suomalaisen Pohjanlahtiteorian yhtä perus-

taa eli näkemystä suomalaisten uudisasuttajien valtauksista, joskin heidän roolinsa 

oli vielä esillä. Tässä tulikin mielenkiintoisella tavalla esille eräs sodanjälkeisen 

suomalaisen historiantutkimuksen perussuuntaus eli Ruotsin aseman korostaminen 

Suomen historiassa.1887 Vahtolalle kysymys yhteisalue- ja Pohjanlahteorioiden 

eroista näytti olevan toisarvoinen, ja hän oli melko kyllästynyt aiheeseen. Eräässä 

yhteydessä hän katsoi, että Pähkinäsaaren rajakysymyksestä oli tullut ”aivan yliko-

rostuneet mittasuhteet saanut monstrumi”. Vahtola piti jopa Gallénin yhteisalueteo-

riaa realistisena, joskin hypoteettisena ja kaukaa haettuna.1888 Silti Vahtolan asenne 

tässä oli kuvaava. Nationalistisen historiankirjoituksen heiketessä useampia vaih-

toehtoja saattoi tulla esille, eikä näkemys suomalaisista asukkaista rajan siirteli-

jöinä enää ollut niin ajankohtainen, että se olisi saattanut välttämättä ylläpitää Poh-

janlahtiteoriaa. 

                                                        
1883 Pirinen 1981, 44–45. 
1884 Vahtola 1987, 63. 
1885 Vahtola 1987, 82–83. 
1886 Vahtola 1992b, 619–620. 
1887 Ruotsin korostamisesta vrt. Ahtiainen & Tervonen 1996, 31–33. 
1888 Vahtola 1993, 333. 
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Yleisesityksistä mainittakoon vielä Lena Törnblomin keskiajan kuvaus teok-

sessa Finlands historia. Siinä hän kannatti yhteisalueteoriaa.1889 On mielenkiin-

toista, että yhteisalueteoria tuli jälleen esille juuri suomenruotsalaisessa historian 

esityksessä. Korostaessaan Ruotsin asemaa ja merkitystä pohjoiskalotilla ja olles-

saan suomalaisen nationalistisen käsitystavan ulkopuolella yhteisalueteoria oli suo-

menruotsalaisille ja ruotsalaisille tutkijoille mieluisa, ja monet heistä kannattivat 

sitä. Esimerkkinä mainittakoon ruotsalaisen Thomas Wallerströmin (s. 1950) sitou-

tuminen yhteisalueteoriaan vuonna 1995 ilmestyneessä väitöskirjassaan pohjoiska-

lottialueen historiasta.1890 1990-luvulla näytettiin palaavan tilanteeseen, joka oli 

osaltaan vallinnut sata vuotta aiemmin. Suomenkieliset historiantutkijat kannattivat 

vielä Pohjanlahtiteoriaa, kun taas suomenruotsalaiset ja ruotsalaiset tutkijat kannat-

tivat Jäämeriteorian jälkeläistä. Tilanne ei kuitenkaan ollut ihan samankaltainen, 

vaan esimerkiksi suomenkielisetkin tutkijat saattoivat lähentyä yhteisalueteoriaa ja 

kyseenalaistaa Pohjanlahtiteorian tyypilliset painotukset, kuten Vahtola-esimerkki 

osoitti. Epäilemättä yhteisalueteoria saattoi myös vaikuttaa neutraalilta, mikä on 

vaikuttanut sen suosioon. 

Oppikirjoissakin oli saattanut tulla esiin erilaisia suuntauksia. Toisen maail-

mansodan loppuun mennessä oppikirjoissa oli ilmennyt näkemyksiä, joissa oli 

tuotu esille Jaakkolan näkemystä karjalaisrannasta. Toisen maailmansodan jälkeen 

ilmestyneissä oppikirjoissa tällaiset näkemykset alkoivat olla merkittävässä ase-

massa. Niinpä esimerkiksi Teerijoen ja Suolahden kansakoulun oppikirjassa Isän-

maan ja ihmiskunnan vaiheet vuodelta 1951 todettiin, kuinka Kemijoen länsipuo-

lella hallitsivat satakuntalaislähtöiset pirkkalaiset Kemijoen ja Pattijoen välisen 

alueen jäädessä karjalaisille.1891 Useissa kirjoissa on esitetty asutuksen leviäminen 

pohjoiseen kartan avulla. Näissä karjalainen asutus eteni Laatokalta kohti Oulua, 

kun taas pirkkalainen asutusliike eteni kohti Torniota.1892 

Karjalaisrantaa yhdistettiin harvemmin oppikirjoissa suoraan Pähkinäsaaren 

rauhaan, ja itse Pähkinäsaaren rajan luonnetta pohjoisessa ei juuri pohdittu.1893 

Hahmottaisin syyksi oppikirjojen tilkkutäkkimäisen luonteen. Saatettiin kopioida 

                                                        
1889 Törnblom 1993, 302–304. 
1890 Wallerström 1995, 30–38. 
1891 Teerijoki & Suolahti 1951, 59–61; Muita esimerkkejä: Ruutu 1951, 23–24; Sallas & Alanen 1954, 
55–56; Juva et al. 1954, 84–87; Vehvilä 1955, 16–17; Santamäki & Heikinheimo 1963, 76–78; Lehto-
nen & Huttunen 1965, 112; Vehvilä & Castrén 1967, 16–18. 
1892 Esim. Santamäki & Heikinheimo 1963, 77. 
1893 Rajan luonnetta hämäläis-karjalaisena heimorajana toivat esille lähinnä Ottelin & Stenberg 1947, 37 
sekä Malmberg & von Koskull 1957, 84. 
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esimerkiksi jostain Jaakkolan teoksesta asutushistoriallisia seikkoja, kun taas Päh-

kinäsaaren rajan luonnetta ei vaivauduttu pohtimaan tarkemmin. Kuten edellä on 

käsitelty, ei oppikirjoissa suosittu sanankäänteiltään avoimen nationalistisia tulkin-

toja. Tällaiseen ainekseen kuului Jaakkolan jatkosodan aikana esittämä näkemys 

Pähkinäsaaren rauhan pohjoispuolisen alueen väkivaltaisesta valloittamisesta. Kar-

jalaisrannan merkitys laajemmalle Pähkinäsaaren rauhan hahmottamiselle oppikir-

joissa oli se, että niissä saatettiin luoda kuvaa pohjoissuomalaisten karjalaisuudesta, 

mikä saatettiin puolestaan yhdistää Pähkinäsaaren rauhaan. 

Oppikirjoissakin tuotiin esille näkemyksiä, joiden mukaan länsisuomalainen 

uudisasutus oli vallannut Pähkinäsaaren rajan pohjoispuolisen alueen.1894 Esimer-

kiksi Santamäen ja Heikinheimon Auroin, miekoin, miettehin -oppikirjassa 1960-

luvulta tuli vielä esille harvinainen, melko ylistävä kuvaus suomalaisten uudisasuk-

kaiden toimista rajan pohjoispuolella. Nämä olivat murtaneet rauhallisin kei-

noin ”maatamme kuristaneen” Pähkinäsaaren rajan.1895 Aivan täysin eivät siis na-

tionalistiset painotukset hävinneet. Kuitenkin oli paljon oppikirjoja, joissa ei tuotu 

esille millään tavalla sitä, miten Pohjois-Suomi oli joutunut Ruotsin yhteyteen, jos 

alue kuului Novgorodille. Esimerkkinä tästä olivat edelleen suositut Mantereen ja 

Sarvan oppikirjat. Mahdollisesti taustalla oli tiiviyden tavoittelu. Tällaiset kirjat 

epäilemättä loivat kuvaa, jonka mukaan Pähkinäsaaren raja oli pysyvä raja valtioi-

den välillä myös pohjoisessa ja erotti karjalaisen alueen muusta Suomesta. Ne saat-

toivat siten vaikuttaa Pähkinäsaari-fundamentalismin jatkumiseen laajemmissa pii-

reissä. 

Vastaavanlaiset suuntaukset saattoivat jatkua vielä yhtenäiskoulun aikana 

1900-luvun lopulla. Niinpä saatettiin kuvata asutuksen leviämistä Laatokalta Ou-

lujoelle, joskin harvemmin kohti vuosisadan loppupuolta. 1900-luvun loppua koh-

denhan Jaakkolan keskeiset teoriat oli jo käytännössä hylätty historiantutkimukses-

sakin, eikä varsinkaan peruskoulun historian oppikirjoissa välttämättä edes käsi-

telty tarkasti Pohjois-Suomen historiaa. Kuvaavaa on kuitenkin, että Jaakkolan nä-

kemys rajan päätepisteestä Pattijoella tuli esille vielä 1990-luvulla.1896 Lukion his-

toria 3 -teoksessa vuonna 1979 karjalaisasutus yhdistettiin suoraan Pähkinäsaaren 

rauhaan.1897 Karjalaisten ja länsisuomalaisten alueita Pohjois-Suomessa saatettiin 

                                                        
1894 Esimerkkejä: Ruutu 1951, 65; Teerijoki & Suolahti 1951, 86; Santamäki & Heikinheimo 1963, 100; 
Lehtonen & Huttunen 1965, 149. 
1895 Santamäki & Heikinheimo 1963, 100–101; Vrt. myös Brummer & Puramo 1962, 162. 
1896 Vrt. Ahonen et al. 1990, 34–35; Hannula & Peltovuori 1998, 47–48. 
1897 Ahonen et al. 1979, 50. 
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myös käsitellä ilman yhdistämistä Pähkinäsaaren rauhaan.1898 Samalla ilmestyi te-

oksia, joissa todettiin suomalaisen uudisasutuksen olemassaolo Pähkinäsaaren ra-

jan pohjoispuolella.1899 Ala-asteen Horisontti-teoksessa rajan pohjoispuolisen alu-

een valloitus yhdistettiin suoraan Ruotsin toimenpiteisiin rauhan jälkeen1900 aivan 

kuten esimerkiksi Vahtolan käsityksissä. Sellaisten teosten perusteella, joissa uu-

disasutusta ei mainittu, saattoi syntyä taas mielikuva, jonka mukaan Pähkinäsaaren 

raja oli ollut pysyvä raja myös pohjoisessa. Uusien rajakäsitysten mukaisesti saa-

tettiin monissa teoksissa kuitenkin korostaa, että raja oli pohjoisempana epä-

selvä.1901 Tämäkään ei poikennut suomalaisen historiantutkimuksen yleisestä suun-

nasta millään tavalla. Kokoavasti voikin todeta, että raja esitettiin usein valtioiden 

välisenä, mutta ei modernina, tarkasti käytynä tai suljettuna rajana, joka olisi estä-

nyt esimerkiksi uudisasutuksen synnyn rajan toiselle puolelle. 

Yleisesti voi todeta saman kuin jo aiemmin 1900-luvun lopun oppikirjoista. 

Niissä esitettiin erilaisia yksityiskohtia, jotka ilmensivät todennäköisimmin oppi-

kirjojen tekijöiden lähdemateriaalien eroja ja tekijöiden henkilökohtaisia painotu-

seroja. 

Mikäli oppikirjoissa oli vaihtelua siinä, miten Pähkinäsaaren rauha voitiin ym-

märtää suhteessa Pohjois-Suomen historiaan, voi todeta saman myös tietosanakir-

jojen osalta. Suuremmissa tietosanakirjoissa Pohjois-Suomen historiaa käsiteltiin 

erilaisissa artikkeleissa. Niinpä Lappia, pirkkalaisia ja Pohjois-Pohjanmaata tai Ou-

lun lääniä tarkastelevissa artikkeleissa voitiin tuoda vaihtelevasti esille pohjoisim-

man Suomen asutuksen länsisuomalaisuutta ja karjalaisuutta. Etenkin Pohjois-Poh-

janmaata käsittelevissä artikkeleissa saatettiin tarkastella sitä, että osa karjalaisten 

hallussa olleesta Perämeren rannikosta oli tunnustettu Novgorodille kuuluvaksi 

                                                        
1898 Lehtonen & Huttunen 1971, 78, 89; Louhisola, Pajunen & Niemi 1972, 110; Castrén & Riikonen 
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1899 Esimerkkejä: Lehtonen & Huttunen 1971, 89; Oksanen, Pohjala & Vierros 1972, 136; Castrén & 
Huttunen 1982, 50; Krank & Penttilä 1983, 44. 
1900 Kauniskangas, Lappalainen & Tiainen 1995, 221. 
1901 Esimerkkejä: Oksanen, Pohjala & Vierros 1972, 136; Thodén, Penttilä & Stormbom 1977, 88; Lap-
palainen, Kaakinen & Kauniskangas 1981a, 173; Lempinen et al. 1983, 33; Laurila et al. 1990, 30. 
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Pähkinäsaaren rauhassa, mutta länsisuomalaiset asuttivat alueen.1902 Uudessa tie-

tosanakirjassa 1960-luvulla voitiin vielä lyhyesti korostaa pirkkalaisten ansioita 

Pähkinäsaaren rauhan pohjoispuolisen alueen saattamisessa Ruotsin valtaan.1903 

Sen sijaan itse Pähkinäsaaren rauhaa ja laajemmin Suomen historiaa koske-

vissa artikkeleissa Pohjois-Suomen asema saattoi jäädä hämäräksi. Pähkinäsaaren 

rauhaa käsittelevissä artikkeleissa tuotiin vaihtelevasti esille eri tulkintoja päätepis-

teestä ja siitä, kuinka suomalainen uudisasutus oli pian levinnyt rajan pohjoispuo-

lelle1904, mutta asia saatettiin jättää myös käsittelemättä.1905 Joissain artikkeleissa 

tuli esille myös se, että kyse oli karjalaisten oikeuksista Perämeren rannikkoon.1906 

Lisäksi voi todeta, ettei suomalaisen uudisasutuksen merkitys rajan murtajana tul-

lut esille missään pienempien tietosanakirjojen Pähkinäsaaren rauhaa käsitelleissä 

artikkeleissa.1907 

Suomen historiaa tarkastelleiden artikkelien tiiviyden takia ei niissä välttä-

mättä käsitelty tarkemmin Pähkinäsaaren rauhaa pohjoisessa. Niinpä Otavan isossa 

tietosanakirjassa L.A. Puntilan ja E.W. Juvan artikkelissa tyydyttiin toteamaan 

vain rajan kulku.1908 Sen sijaan Uudessa tietosanakirjassa tuotiin esille, kuinka kar-

jalaisrantaa asuttivat ruotsalaiset Hälsinglandin maakunnan asukkaat.1909 Näkemys 

oli käytännössä ainutkertainen suomalaisen historiankirjoituksen historiassa. Kuten 

                                                        
1902 Esimerkkejä: Jutikkala & Pirinen 1963, 1273–1274; Virrankoski 1963, 1339–1341; ”Lappi”. Uusi 
tietosanakirja 12 (1967), 99; ”Pirkkalaiset”. Uusi tietosanakirja 15 (1967), 853–854; ”Pohjois-Pohjan-
maa”. Uusi tietosanakirja 15 (1967), 954–955; ”Lappi”. Otavan Iso Fokus 4 (1976a), 2198–2201; ”Poh-
janmaa”. Otavan Iso Fokus 5 (1977a), 3197; ”Lappi”. Tiedon värikäs maailma 10 (1976b), 213; ”Pirk-
kalaiset”. Tiedon värikäs maailma 14 (1977), 289; ”Pohjanmaa”. Tiedon värikäs maailma 14 (1977b), 
314; ”Pohjois-Pohjanmaa". Tiedon värikäs maailma 14 (1977), 339; Ohlson 1978, 3537, Ohlson 1979, 
4974; Pirinen 1979, 5220; Palomäki 1979, 5252; ”Lappi”. Facta 2001, 9 (1984), 625; ”Pirkkalaiset”. 
Facta 2001, 12 (1985), 797–798; ”Pohjanmaa”. Facta 2001, 13 (1985), 46–47; ”Lappi”. Suomalainen 
tietosanakirja 5 (1991), 62; ”Pirkkalaiset”. Suomalainen tietosanakirja 6 (1992), 330; ”Lappi”. WSOY 
iso tietosanakirja 5 (1996), 190; ”Pirkkalaiset”. WSOY iso tietosanakirja 7 (1996), 261–262; ”Pohjan-
maa”. WSOY iso tietosanakirja 7 (1996), 281. 
1903 ”Pohjois-Pohjanmaa”. Uusi tietosanakirja 15 (1967), 954. 
1904 Esimerkkejä: Pirinen 1964, 21–22; ”Pähkinäsaaren rauha”. Uusi tietosanakirja 16 (1967), 
482; ”Pähkinäsaaren rauha”. Tiedon värikäs maailma 15 (1977a), 177; ”Pähkinäsaaren rauha”. Suoma-
lainen tietosanakirja 6 (1992), 460. 
1905 Esimerkkejä: ”Pähkinäsaaren rauha”. Facta 7 (1970), 704; ”Pähkinäsaaren rauha”. Combi 7 (1973), 
194; ”Pähkinäsaaren rauha”. Otavan Iso Fokus 5 (1977b), 3332; ”Pähkinäsaaren rauha”. Facta 2001, 
13 (1985), 367–368; ”Pähkinäsaaren rauha”. WSOY iso tietosanakirja 7 (1996), 406. 
1906 Esimerkkejä: ”Pähkinäsaaren rauha”. Uusi tietosanakirja 16 (1967), 482; ”Pähkinäsaaren rauha”. 
Facta 7 (1970), 704. 
1907 Vrt. esim. ”Pähkinäsaaren rauha”. Koululaisen uusi tietosanakirja 6 (1974), 104–105. 
1908 Puntila & Juva 1964, 629; vrt. myös ”Suomi”. Otavan iso Fokus 7 (1977), 4095; ”Suomi”. Facta 
2001, 15, (1985), 705–706; ”Suomi”. WSOY iso tietosanakirja 9 (1997), 129. 
1909 ”Suomi”. Uusi tietosanakirja 19 (1967), 839; Vrt. myös ”Suomi”. Facta 9 (1970), 237; ”Suomi”. 
Tiedon värikäs maailma 18 (1978), 138. 
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tuonnempana osoitan, voitiin ruotsalaista asutusta katsoa syntyneen Pähkinäsaaren 

rauhan jälkeen Perämeren rannikolle, mutta ei kuitenkaan väitetty, että sinne syn-

tynyt asutus olisi täysin ruotsalaista. Mahdollisesti kyse olikin jonkinlaisesta vir-

heestä. Sen sijaan Eino Jutikkalan artikkelissa Otavan suuressa ensyklopediassa 

1981 tuotiin esille, kuinka asutusta levisi rajan yli pohjoisessa.1910 Yhteisalueteoria 

tuli puolestaan esille ruotsinkielisessä tietosanakirjassa Uppslagsverket Finland, ja 

se tuotiin esille myös yhtenä tulkintamahdollisuutena WSOY:n isossa tietosanakir-

jassa 1990-luvulla.1911 

Suomalaisen historiakulttuurin suuremmista aineistokokonaisuuksista tulee 

vielä tarkastella Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin länsiosien paikallishistorioita. Hy-

vän lähtökohdan näiden tarkasteluun antaa Jalmari Jaakkolan oppilaan, Pohjan-

maan historiaan laajasti perehtyneen ja Helsingin yliopistossa ylimääräisenä pro-

fessorina toimineen Armas Luukon1912 kirjoittama Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 

historian toinen osa vuodelta 1954. Siinä tuli esille lähinnä Jaakkolan näkemys 

Pohjois-Suomen historiasta suhteessa Pähkinäsaaren rauhaan. Niinpä Luukko kä-

sitti Pähkinäsaaressa vahvistetun ”Seitsemän kymen Karjalan” eli karjalaisten val-

taaman Perämeren rannikon aseman välillä Pattijoki–Kemijoki Novgorodille kuu-

luneena alueena. Luukkokin katsoi, että rajoja kunnioitettiin välittömästi rauhan 

jälkeen. Hän olikin niitä harvoja tutkijoita, jotka ymmärsivät, mitä Jaakkola oli ta-

voitellut erikoisella tulkinallaan. Alue tosin joutui Ruotsin valtaan Bo Joninpojan 

rakennettua Oulujoelle linnoituksen ja länsisuomalaisen uudisasutuksen vallattua 

alueen, ja karjalainen asutus sulautui länsisuomalaiseen. Kirkollinen hallinto oli si-

netöinyt uudisasukkaiden valtaustyön. Luukon isänmaallis-pateettinen näkemys 

korosti sitä, kuinka kovia kokenut pohjoispohjalainen väestö oli saanut pidettyä 

alueen Ruotsin hallussa.1913 Näin keskeisellä sijalla oli taas länsisuomalaisten uu-

disasukkaiden ansioiden korostaminen rajan pohjoispuolisen alueen valtaamisessa 

ja sen pitämisessä Ruotsin yhteydessä. 

Satunnaisesti saattoikin ilmetä vielä 1950-luvulla länsisuomalaisten uudis-

asukkaiden ansioiden painottamista. Niinpä lääninrovasti Jaakko Hyötyniemen 

(1891–1958)1914 Pohjois-Suomen asutushistoriaa käsitelleessä laajassa artikkelissa 

Jatuli-lehdessä vuonna 1955 korostettiin, että ”pirkkalaisten vaikutuksesta kasvoi 

Pähkinäsaaren rauhan Suomelle perin epäedullinen ja vaaranalainen raja rauhallisin 

                                                        
1910 Jutikkala 1981, 6578. 
1911 Gallén 1983, 459; ”Pähkinäsaaren rauha”. WSOY iso Tietosanakirja 7 (1996), 406. 
1912 Hänestä ks. esim. Tommila 1989, 262–263, 267–268. 
1913 Luukko 1954, 58–59, 71–77, 81–83, 106, 205–206, 245, 254, 299–301. 
1914 Kuka kukin on 1954, 249. 
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keinoin umpeen” ja Pohjois-Suomi tuli ”ratkaisevasti liitetyksi muun Suomen sekä 

samalla länsimaisen uskonnon ja kulttuurin yhteyteen”.1915 

Paikallishistorioissa ja kotiseutukirjallisuudessa oli melko hiljaista, mutta 

niissä tulivat esille useat tyyppipiirteet Pohjanlahtiteorian ja Pohjois-Suomen his-

torian hahmotuksen suhteen. Niinpä 1950–1970-lukujen kirjallisuudessa ilmeni se, 

että Pähkinäsaaren rauhan luonteena pohjoisessa oli ollut jonkinlaisen länsisuoma-

lais-karjalaisen heimovastakohtaisuuden vahvistaminen. Toisaalta tuotiin luonnol-

lisesti esille sitä, että länsisuomalaiset olivat asuttaneet rajan pohjoispuolisen alu-

een ja maalliset viranomaisetkin olivat kiinnittäneet alueeseen huomiota. Näin alu-

eelle oli syntynyt enimmäkseen länsisuomalainen väestö.1916 Toisaalta voitiin myös 

väittää, ettei rauhalla ollut käytännössä mitään merkitystä paikallisiin oloihin.1917 

Edellä on ilmennyt, että historiantutkijat ovat Jaakkolasta lähtien kehitelleet 

näkemystä, jonka mukaan Pähkinäsaaren rauhan pohjoisraja tai Vilkunan hahmot-

telema Kemin–Kaakaman nautintaraja jätti Tornionlaakson läntiselle puolelle. Täl-

laiset käsitykset vaikuttivat siihen, miten Kemi- ja Tornionjokilaaksojen asutuksen 

keskinäinen suhde tulisi ymmärtää. Niinpä esimerkiksi Tornion kaupungin histo-

rian ensimmäisessä osassa korostettiin vuonna 1971 torniolaisten länsisuomalaisia 

juuria, kun taas 1950- ja 1960-luvuilla tehdyissä Kemijokilaakson paikallishistori-

oissa tuotiin esille, miten alueella oli karjalaista asutusta.1918 Kyseessä olikin mie-

lenkiintoinen esimerkki siitä, miten rajakäsitykset voivat vaikuttaa alueen asutus-

historiaan liittyviin käsityksiin. 

Vastaavanlaisen kehityskulun voi hahmottaa etelämpää Kalajoen paikallishis-

torioista. Esimerkiksi Pohjanmaan historiaan perehtyneen Pentti Virrankosken (s. 

1929)1919 Suur-Kalajoen historiassa 1956 ei tuotu esille mahdollisuutta, että alueen 

asutus saattaisi olla karjalaista.1920 Alueen käsitettiinkin olevan varmasti Pähkinä-

saaren rajan eteläpuolella. Tällä tavalla luotiin kuvaa, jonka mukaan rajan pohjois- 

ja itäpuoliset alueet olisivat enemmän karjalaisvaikutteisia, mikä vahvisti käsitystä 

rajasta eräänlaisena heimorajana. 

Toisen maailmansodan jälkeen saatettiin myös tuoda esille voimakkaammin 

Ruotsin ja ruotsalaisten osuutta Pähkinäsaaren rajan murtamisessa pohjoisessa. 

                                                        
1915 Hyötyniemi 1955, 59. 
1916 Esimerkkejä: Sarasmo 1954, 37–40; Teerijoki 1957, 26–29; Virrankoski 1962, 25–28, 43–44; Ou-
takoski 1965, 40–43, 51–57, 87; Matinolli 1969, 60–72; Hedman 1969, 35–48; Ahvenainen 1971, 9–
10. 
1917 Näin esimerkiksi Paalasmaa 1945, 12–13. 
1918 Outakoski 1965, 53; Hedman 1969, 41–44; Mäntylä 1971, 7–10. 
1919 Hänestä ks. esim. Tommila 1989, 263. 
1920 Virrankoski 1956, 40–44. 
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Niinpä myöhemmin poliittisen historian professorina Helsingissä mainetta niittänyt 

Osmo Jussila1921 korosti kotipitäjästään Haukiputaasta kirjoittamassaan artikkelissa 

1960-luvulla, että ruotsalaiset uudisasukkaat ja Ruotsin kruunu olivat siirtämässä 

rajaa pohjoisemmaksi.1922 Suomalaisten rooli rajansiirtelijöinä ei oikeastaan tullut 

esille kirjoituksessa millään tavalla. Sattumaa tuskin olikaan, että Jussila omien 

muistojensa mukaan oli nuorena opiskelijana 1960-luvulla pitänyt Gallénin esitel-

mää yhteisalueteoriasta mieleenpainuvana ja 2000-luvulla hän suhtautui myöntei-

sesti siihen.1923 Kyseessä oli konkreettinen esimerkki siitä, miten kriittisesti suoma-

laiseen nationalistiseen historiankirjoitukseen suhtautuvien1924 piirissä voitiin ky-

seenalaistaa vanhoja painotuksia Pohjanlahtiteorian suhteen sekä siirtyä vähitellen 

kannattamaan toisenlaisia vaihtoehtoja ja luomaan vaihtoehtoista kuvaa Pohjois-

Suomen historiasta. 

Samanlainen kehityskulku alkoi ilmetä jokseenkin avoimemmin 1900-luvun 

paikallishistorioissa ja kotiseutukirjoissa. Pinnallisesti niissäkin ilmaistiin saman-

kaltaisia painotuksia Pähkinäsaaren rauhan Pohjanlahdelle kulkeneesta rajasta ja 

esitettiin, miten rauhassa oli kyse karjalaisten valta-aseman vahvistamisesta poh-

joisessa. Myös kerrottiin, kuinka läntinen asutus oli tullut rajan pohjoispuoliselle 

Perämeren rannikolle ja siirtänyt alueen Ruotsin valtaan. Alueen asutuksen luonne 

käsitettiin länsisuomalaiseksi karjalaisin elementein.1925 On tosin syytä korostaa, 

ettei läheskään kaikissa kotiseutukirjoissa edes käsitelty rauhaa millään tavalla. 

Painotukset olivat muuttuneet toisenlaisiksi. Ensinnäkin Jaakkolan käsi-

tys ”Seitsemän kymen Karjalasta” oli jo tässä vaiheessa hylätty, joskin se mainittiin 

muutamassa esityksessä.1926 Sen sijaan saatettiin tuoda esille Vilkunan näkemystä 

Pyhäjoelle johtaneesta venetiestä.1927 Tämä luonnollisesti vastasi historiantutki-

muksen laajempaa kehitystä, jossa Kyösti Julkun kaltaiset tutkijat hylkäsivät Jaak-

kolan käsitykset. Toiseksi asiaan vaikuttivat Jouko Vahtolan uudet käsitykset Päh-

kinäsaaren rajan pohjoispuolelle suuntautuneen asutusliikkeen luonteesta. Vahtolan 

                                                        
1921 Hänestä ks. esim. Vihavainen 2004, elektr. 
1922 Jussila 1966, 12. 
1923 Jussila 2003, 577–578. 
1924 Jussilan vuonna 2007 ilmestynyt teos Suomen historian suuret myytit oli käytännössä kokonaan 
omistettu kansallismielisen historiankirjoituksen myyttien kritisoimiseen. 
1925 Esimerkkejä paikallishistorioista: Vahtola 1977, 88–98; Hiltunen 1982, 40–43; Hiltunen 1987, 22–
25; Rantatupa 1988, 33–34; Vahtola 1991, 165–166; Vahtola 1996, 143–145, 181, 196–199; Hiltunen 
1997, 61–65; Kotiseutukirjallisuudesta esim. Pulkamo 1982, 9–10; Koivisto 1988, 18–20; Asunmaa 
1997, 8–10; Oilinki 1998, 11–12; Wigren 1998, 13–16, 51; Tulkku 1998, 46–48. 
1926 Ks. esim. Pulkamo 1982, 9. 
1927 Ks. esim. Tulkku 1998, 46. 
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mukaan kyse ei ollut pirkkalaisista, jotka vaikuttivat enimmäkseen Tornionjoki-

laaksossa, vaan varsinaissuomalaisista ja satakuntalaisista uudisasukkaista.1928 

Pähkinäsaari-käsitysten kannalta keskeisemmässä asemassa oli kuitenkin ke-

hityskulku, jonka mukaan voitiin käsittää lounaissuomalaisen asutuksen synty seu-

raukseksi Ruotsin pyrkimyksistä saada haltuunsa Perämeren rannikko Pähkinäsaa-

ren rauhan jälkeen. Tämä näkökohta tuli esille voimakkaasti erityisesti Jouko Vah-

tolan ja Mauno Hiltusen teoksissa1929, mutta siitä oli merkkejä myös kotiseutukir-

jallisuudessa.1930 Kyse oli suuntauksesta, jossa korostettiin Ruotsin vaikutusta. Tä-

män merkitys oli laajemmin siinä, että käsitys suomalaisten tekijöiden merkityk-

sestä rajan siirtelijöinä saatettiin kyseenalaistaa ja näin nakertaa erästä keskeistä 

nationalistista motivaatiota Pohjanlahtiteorian säilyttämiseksi. Kenties tässä oli syy 

siihen, että Hiltunen kannatti vuonna 1996 Siikajokilaakson historiassa käsitystä 

Pähkinäsaaren rauhan luonteesta yhteisalueen vahvistajana.1931 Rajojen luonnetta 

ei sinänsä tällaisissa teoksissa paljon käsitelty. Saatettiin todeta, ettei se pohjoisessa 

ollut suljettu rajalinja.1932 

Lopuksi voi vielä todeta, että Vilkunan kehittelemälle Kemin–Kaakaman nau-

tintarajalle hahmoteltiin muutamassa teoksessa todellakin valtakunnanrajan luon-

netta esimerkiksi Kyösti Julkun ja Heikki Kirkisen painotusten mukaisesti.1933 Vah-

tola kritisoi puolestaan nimistötutkimuksen perusteella väitöskirjassaan käsitystä 

siitä, ettei Tornionjokilaaksoon olisi tullut karjalaista asutusta.1934 Näin hän myös 

lievensi kyseisen rajanlinjan luonnetta etnisenä rajana, joskin hän totesi, että Ke-

mijokilaaksoon oli tullut nimistön perusteella enemmän karjalaisia.1935 Tornionjo-

kilaakson osittain karjalainen luonne voitiinkin myöntää paikallishistoriallisessa 

kirjallisuudessa, joskin todettiin, että Kemijokilaaksoon oli tullut enemmän karja-

laisia.1936 

Etelämpänä Kalajokilaakson paikalliskirjallisuudessa voitiin pitää edelleen 

selvänä, ettei alueelle tullut karjalaisia.1937 Sen sijaan Pähkinäsaaren rajalla olleelle 

                                                        
1928 Ks. esim. Vahtola 1991, 104–107. 
1929 Ks. esim. Vahtola 1977, 90; Hiltunen 1982, 41. 
1930 Ks. esim. Oilinki 1998, 11–12; Tulkku 1998, 46. 
1931 Hiltunen 1996, 75–76. 
1932 Näin esimerkiksi Tulkku 1998, 46. 
1933 Hyötyniemi 1987, 17–18; Koivisto 1988, 19. 
1934 Vahtola 1980, 383–391. 
1935 Vahtola 1980, 389–390. 
1936 Rantatupa 1988, 34; Koivisto 1988, 19. 
1937 Laitinen 1981, 26–27; Vilkuna 1987, 37–39. 



451 

Pyhäjoelle voitiin käsittää tulleen karjalaista asutusta.1938 Tämä toimii jälleen hy-

vänä esimerkkinä siitä, miten rajakäsitykset saattoivat vaikuttaa alueen asutushis-

torian hahmottamiseen ja Pähkinäsaaren rajan luonteen korostamiseen jonkinlai-

sena länsi- ja itäsuomalaisten välisenä rajana pohjoisessa. 

Kuten muissakin historiakulttuuria koskevissa alaluvuissa, oli tässäkin alalu-

vussa kuvailluissa kehityskuluissa kyse historioitsijoiden pienemmän esoteerisen 

piirin näkemysten leviämisestä laajempiin eksoteerisiin piireihin, joskin hyvin 

vaihtelevilla tavoilla. Mikäli Pohjois-Suomen länsiosien keskiaikainen asutus käsi-

tettiin juuriltaan länsisuomalaiseksi, miksi Pähkinäsaaren raja käsitettiin silti poh-

joisessa länsi- ja itäsuomalaisten väliseksi rajaksi myös nykyaikana? 

4.3.5 Pohjanlahtiteoria, Pähkinäsaari-fundamentalismi ja 

suomalaisen historiantutkimuksen kaksoisajattelu 

Käsitys Pähkinäsaaren rauhasta Itä- ja Länsi-Suomen välisenä jakajana tuli ensim-

mäistä kertaa esille maailmansotien välisen ajan suomalaisessa kansatieteessä, 

mutta Pähkinäsaari-fundamentalismin todellinen läpimurto sijoittui toisen maail-

mansodan jälkeiseen aikaan. Kustaa Vilkuna toi aktiivisena kautenaan 1950-luvulla 

esille näkemystä kansatieteellisten ilmiöiden sitomisesta Pähkinäsaaren rajaan esi-

merkiksi vuonna 1951 julkaistussa Suomen maantieteen käsikirjassa.1939 Tässä yh-

teydessä on kuitenkin huomattava, että vaikka Vilkuna puhui kansatieteellisistä 

eroista, piti hän Suomea kansakulttuuriltaan yhtenäisenä maana.1940 Vilkuna pai-

notti kotiseututyötä, jonka avulla voitaisiin ylläpitää yhteistyötä eri suomalaisten 

ryhmien välillä tavalla, joka ei politiikassa ollut mahdollista.1941 Ihanteena oli siis 

jälleen kerran kansallinen yhtenäisyys. 

Mitä ilmeisimmin Vilkunan ja ennen kaikkea hänen auktoriteettinsa vaikutuk-

sesta näkemys levisi 1960-luvulle mennessä myös muille historioitsijoille, mikä 

ilmensi taas erillisen ajattelukollektiivin syntyä. Ei kenties ole yllättävää, että 

Heikki Kirkinen omaksui näkemyksen Pähkinäsaaren rajasta suomalaisten jaka-

jana. Jako ei kuitenkaan sinänsä kuvastanut enää ainoastaan kansatieteellisiä rajoja. 

                                                        
1938 Hiltunen 1997, 61–65. 
1939 Vilkuna 1951, 276–277. Lisäksi voi mainita, että Vilkunan 1930-luvulla pidetty esitelmä, jossa hän 
oli käsitellyt näitä kysymyksiä, julkaistiin uudelleen 1950-luvulla teoksessa Kansatieteen ongelmia. Ks. 
Vilkuna 1958, 85–96. 
1940 Vilkuna 1951, 280. 
1941 Herlin 1993, 386–392. 
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Tarkastellessaan suomalaisten muinaisrunojen levinneisyyttä Karjala idän kulttuu-

ripiirissä -teoksessaan vuonna 1963 Kirkinen totesi, että niissä ilmenivät Pähkinä-

saaren ja Täyssinän rauhan rajat, ja rinnasti levinneisyyden karjalaisten keskiaikai-

seen asuma- ja nautinta-alueeseen.1942 

Tässä näkemyksessä tulivat esille Pähkinäsaari-fundamentalismin molemmat 

keskeiset ainesosat. Kirkinen viittasi siinä erääseen runokarttaan, mutta hän jätti 

täysin huomiotta sen, että kartassa kuvatut eeppiset runot ulottuivat myös Pähkinä-

saaren rajan länsipuolella olevaan Karjalaan. Sen sijaan keskeisempänä oli se, että 

runot näyttivät pohjoisessa ulottuvan kohti Pohjanlahtea näennäisesti Pähkinäsaa-

ren rajan mukaisesti.1943 Kyseessä näytti taas olevan sama kuvio, jossa keskeisenä 

oli käsitys Pohjois-Suomeen ulottuneesta karjalaisuudesta. Samalla jätettiin täysin 

huomiotta se, etteivät ilmiöt noudattaneetkaan etelässä Pähkinäsaaren rajaa. 

1960-luvun alussa myös keskiajan tutkija Kauko Pirinen viittasi Pähkinäsaaren 

rajaan kulttuurirajana arvostellessaan Jarl Gallénin tuotantoa professuurin nimi-

tystä varten. Pirinen näytti vastustavan Jäämeriteoriaa osaltaan juuri siitä syystä, 

että hänen mukaansa ”Raahen tienoilta Viipurinlahtea kohti johtava linja” on mo-

nesti mainittu Suomen selvimmäksi kulttuurirajaksi. ”Ellei se ole Pähkinäsaaren 

rauhan entinen raja, tekijän olisi hyvä selvittää, mikä se on”. Kuvaavaa oli, että 

Pirinen aloitti kulttuurirajan nimenomaan Pohjanlahdelta. Hieman ennen hän il-

maisi, ettei Pähkinäsaaren rajalla ollut mitään merkitystä Savossa.1944 Ristiriita ei 

näyttänyt kiinnostavan Piristä lainkaan, vaan ainoa merkitys oli sillä, mitä raja oli 

ollut pohjoisessa. 

Tässä vaiheessa voisi tietysti ajatella, että kysymys olisi Kirkisellä ja Pirisellä 

samanlaisesta ilmiöstä kuin aiemmin. Oli selvää, että molemmat jättivät täysin huo-

miotta sen, ettei suomalainen käsitys Pähkinäsaaren rajasta sopinut yhteen 

edes ”suurin piirtein” kansatieteellisen rajan kanssa. Tosiasiassahan Pähkinäsaaren 

raja oli nimenomaan käsitetty etelässä Karjalan sisäiseksi jakajaksi eikä länsi- ja 

itäsuomalaisten jakajaksi, kuten tässäkin väitöskirjassa on tuotu lukemattomia ker-

toja esille. 

Lähempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, etteivät Pirisen ja Kirkisen näkemykset 

olleet yhteensopivia edes heidän Pohjois-Suomen historiaan liittyvien näkemys-

tensä kanssa. Mikään ei viittaa siihen, että he olisivat kuvitelleet läntisten pohjois-

suomalaisten olleen voittopuolisesti itäsuomalaisia. Pirinen toi Suomen historian 

yleisesityksessään esille näkemyksen, jonka mukaan Oulun seudun murteessa oli 
                                                        
1942 Kirkinen 1963, 54. 
1943 Vrt. Kuusi 1963, 27. 
1944 Pirinen 1965, 43. 
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karjalaisia piirteitä, mutta murteen pohja oli länsisuomalainen.1945 Kirkinen puoles-

taan katsoi hyvin tyypilliseen tapaan, että länsisuomalaisten tultua Pohjalanlahdelle 

alueella olleet karjalaiset sulautuivat heihin jättäen alueelle karjalaisia nimiä ja kan-

sanperinnettä.1946 Saa vaikutelman, jonka mukaan Kirkinen ja Pirinen pitivät alueen 

väestöä länsisuomalaisena, joskin karjalaisin vaikuttein. Sama koski itse asiassa 

myös Vilkunaa. Vaikka hänkin korosti Perämeren alueen väestön karjalaisia juuria, 

toi hän esiin Pohjois-Pohjanmaan rannikon kansankulttuurin vanhaa läntistä poh-

jaa.1947 

Yksi mahdollisuus asian selittämiseen on se, että ajan kansatieteelliset näke-

mykset korostivat vain tiettyjä piirteitä länsi- ja itäsuomalaisten erottajina. Näitä 

piirteitä olisi sitten osittain karjalaista juurta ollut väestö säilyttänyt. Kirkinen ja 

Pirinen näyttivät kuitenkin olevan sitä mieltä, että Pohjois-Suomi jäi itäisen kan-

sanperinteen ja kulttuurin puolelle. Lisäksi on otettava huomioon se, ettei Pohjois-

Suomen asutushistoriaa voinut selittää ainoastaan Perämeren rannikon ja läntisen 

Lapin asutuksen avulla, vaan tuli ottaa huomioon myös se, että Kainuun maakun-

nan itäsuomalainen asutus oli syntynyt satoja vuosia Pähkinäsaaren rauhan jälkeen. 

Kyseessä oli luonnollisesti yleinen ja täysin kiistaton tieto, josta historioitsijat oli-

vat tietoisia.1948 

Kyse oli yksinkertaisesti siitä, että suomalaiset historioitsijat kannattivat useita 

täysin ristiriitaisia näkemyksiä samanaikaisesti. Yhtäältä oli käsitys Pähkinäsaaren 

rajasta Suomen sisäisenä kansatieteellisenä jakolinjana, toisaalta käsitys siitä, ettei 

tuo raja oikeastaan vastannut ollenkaan etelässä kansatieteellistä rajaa. Lisäksi Poh-

jois-Suomeen liittyvät asutushistorialliset näkemykset eivät olleet juuri lainkaan 

yhteensopivia sen käsityksen kanssa, että Pohjois-Suomen vanha väestö olisikin 

itäsuomalaista. Kyseessä oli eräänlainen kaksoisajattelu, doublethink, jota George 

Orwell (1903–1950) kuvaili klassikkoromaanissaan Vuonna 19841949, joskaan suo-

malaiset historiantutkijat tuskin edistivät tässä yhtä pahantahtoisia tarkoitusperiä 

kuin Orwellin romaanin ”Puolueen” jäsenet. Tämänkaltainen ajattelu ilmeni toisen 

maailmansodan jälkeisessä tilanteessa selkeämmin. 

Tilannetta voi kuvata myös psykologiasta tunnetun kognitiivisen dissonanssin 

käsitteen avulla. Tämän mukaan ihminen pyrkii etsimään sellaista tietoa, joka on 

                                                        
1945 Pirinen 1966b, 51. 
1946 Kirkinen 1963, 153. 
1947 Vilkuna 1959a, 74–75. 
1948 Esimerkiksi Jutikkalan ja Pirisen yhteisteoksessa Eino Jutikkala kuvaili savolaisen asutuksen leviä-
mistä Oulujärven tienoille 1500-luvulla. Ks. Jutikkala 1966, 81–82. 
1949 Tästä ks. esim. Atkins 1971, 240. 
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yhdenmukaista hänen entisen tietonsa kanssa. Kun uusi tieto poikkeaa omasta nä-

kemyksestä, syntyy dissonanssia, jonka ihminen pyrkii poistamaan muuttamalla 

asenteitaan.1950 Esimerkiksi Kirkinen väitti, että Pähkinäsaaren rauhan raja vas-

taa ”suurin piirtein” kansatieteellistä jakolinjaa1951 ja pyrki näin osaltaan vähentä-

mään rakennelman sisäistä ristiriitaisuutta. 

Viime kädessä Pähkinäsaaren rauhan korostaminen oli suoraa jatkumoa rauhan 

ja sen rajan ylikorostuneelle asemalle suomalaisessa historiakulttuurissa ja histori-

antutkimuksessa. Kuten aiemmin on tuotu esille, ei Pähkinäsaaren rauhan asema 

Suomen historian periodisoinnin eräänä kulmakivenä ollut kadonnut mihinkään 

toisen maailmansodan jälkeen. Tähän liittyi luonnollisesti näkemys rauhasta en-

simmäisenä sopimuksena, jossa Suomen itäraja määriteltiin. Ajatus oli esillä Kauko 

Pirisen ja Eino Jutikkalan Suomen historiassa kuten myös 1980-luvulla Seppo Su-

vannon Suomen keskiajan historian yleisesityksessä.1952 Tämän lisäksi suomalai-

sessa tutkimuksessa oli hahmoteltu Pähkinäsaaren rauhaa edeltänyttä, Pohjanlah-

delle kulkenutta heimorajaa, mutta tätä käsitystä kritisoitiin 1960-luvulta 1980-lu-

vulle ulottuneella ajanjaksolla.1953 Pähkinäsaaren rauhan ja sen rajan ylikorostunut 

asema sai aikaan sen, että käsityksiä Suomen itä–länsi-jaoista sovitettiin väkisin 

Pohjanlahtiteorian mukaiseen rajalinjaan. Tämä muodosti Pähkinäsaari-fundamen-

talismin ajattelukollektiivin ajattelutyylin aktiivisen elementin. Asian suuria sisäi-

siä ristiriitaisuuksia ei joko kaksoisajattelun myötä käsitelty ollenkaan, tai sitten 

yritettiin vähentää ristiriitaisuutta toteamalla, että kansantieteelliset rajat vastasi-

vat ”suurin piirtein” Pähkinäsaaren rajaa. 

Päivänselvä esimerkki Pähkinäsaari-fundamentalismin kaksoisajattelusta oli 

kansatieteilijä Toivo Vuorelan (1909–1982)1954 toteamus vuonna 1975 ilmesty-

neessä teoksessa Suomalainen kansankulttuuri: 

Vuonna 1323 solmitun Pähkinäsaaren rauhan raja, joka jakoi karjalaisten 

kanta-alueen kahtia, hahmottuu itäisten ja läntisten kulttuuri-ilmiöiden raja-

vyöhykkeenä vieläkin.1955 

Tässä sisäinen epäloogisuus ja ristiriitaisuus ilmenivät jopa saman virkkeen sisällä. 

Vuorela katsoi, että raja oli muodostanut Karjalan sisäisen jakolinjan ja samalla 
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toiminut länsi- ja itäsuomalaisten välisenä jakolinjana. Näkemykset eivät tieten-

kään olleet yhteensopivia, sillä kansatieteellinen itä–länsi-raja kulki kansatieteili-

jöiden hahmotuksissa eteläisessä Suomessa Kymijoen tienoilla eikä suinkaan Sies-

tarjoella.1956 

Mikäli aiemmin oli voitu yhdistää käsitys Pähkinäsaaren rauhasta Suomen si-

säisenä kansatieteellisenä jakolinjana näkemykseen Pähkinäsaaren rauhan luon-

teesta heimorajan vahvistajana erityisesti pohjoisessa ja käsitykseen pohjoissuoma-

laisten karjalaisuudesta, perustui Pähkinäsaari-fundamentalismi nyt suurempiin si-

säisiin ristiriitaisuuksiin. Itse asiassa vaikuttaakin siltä, ettei se tarvinnut enää mi-

tään muuta perusteluja Suomen sisäisen kulttuurisen itä- ja länsisuomalaisten jaon 

ja Pähkinäsaaren rajan yhdistämiseen kuin sen yksinkertaisen tosiasian, että nuo 

rajat muistuttivat pinnallisesti jossain määrin toisiaan. Näkemyksen sine qua non 

oli edelleen käsitys siitä, että raja päättyi Pohjanlahdelle. Lopputulos oli kuitenkin 

se, että Pähkinäsaari-fundamentalismin mukainen käsitystapa loi Pohjois-Suomen 

historiasta sellaista kuvaa, jossa korostuivat myös alueen länsiosien vielä nykyai-

kana ilmenevä itäsuomalaisuus ja mahdollisesti pitkäaikainen kuuluminen Novgo-

rodin yhteyteen. 

Sinänsä Pähkinäsaaren rauhan raja voitiin vetää esille monissa yhteyksissä, 

jotka eivät edes liittyneet kansatieteeseen. Hyvä esimerkki tästä oli historioitsija 

Heikki Ylikankaan (s. 1937)1957 vuonna 1984 ilmestyneessä teoksessa Murtuva 

säätyvalta. Siinä Ylikangas käsitteli Suomen väkivaltatilastoja 1840-luvulta 1870-

luvulle: 

Itä-Suomi osoittautuu maan rauhallisimmaksi kolkaksi, kun raja vedetään 

suunnilleen muinaista Pähkinäsaaren rauhan rajaa myöten Raahesta Rajajo-

elle.1958 

Ylikangas ei tarjonnut mitään selitystä sille, miksi hän otti esille Pähkinäsaaren 

rauhan tässä yhteydessä. Tämä kuvastaa hyvin, miten rauhan rajan ja erilaisten 

myöhäisten ilmiöiden keskinäinen samaistaminen ei enää välttämättä noudattanut 

mitään sisäistä logiikkaa. Pohtimatta ollenkaan syy-yhteyksiä Pähkinäsaaren raja 

otettiin esille, koska se sattui muistuttamaan pinnallisesti jotain myöhempää il-

miötä. 
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Näkemystä Pähkinäsaaren rajasta Suomen sisäisenä jakolinjana voitiin kuiten-

kin kritisoida 1970-luvulla. Virolaislähtöinen, Turun yliopistossa kansatieteen pro-

fessorina toiminut Ilmar Talve1959 esitteli Suomalaiselle Tiedeakatemialle syys-

kuussa 1971 eräänlaisen synteesin Suomen kansankulttuurin alueista. Sittemmin 

useissa eri yhteyksissä julkaistussa kartassa Talve piirsi Länsi- ja Itä-Suomen väli-

sen yleisen kansatieteellisen rajan tai pikemminkin rajavyöhykkeen Kymijoen tie-

noilta Päijänteen itäpuolta pitkin Siikajoen tienoille Pohjois-Pohjanmaan ranni-

kolla. Esitelmässään Talve totesi lopuksi, ettei Pähkinäsaaren rajan vaikutus heijas-

tunut Itä-Suomen alueella käytännössä missään ja ainoastaan Keski- ja Etelä-Poh-

janmaan välisessä kulttuurirajassa se tulisi huomioida. Sen sijaan Talve korosti van-

haa hämäläis-karjalaista heimorajaa Kymijoen–Päijänteen linjalla. Itäsuomalaisen 

kansankulttuurin piirteitä oli levittänyt laajalle savolainen asutusliike.1960 

Myöhemmin ilmestyneessä Suomen kansankulttuuri -teoksessa Talve katsoi, 

että Pähkinäsaaren raja voitaisiin joissakin tapauksissa yhdistää pohjoisessa kansa-

tieteellisiin rajoihin, mutta Pohjois-Suomen länsiosat olivat jo ennen Täyssinän 

rauhaa olleet Länsi-Suomen yhteydessä. Alueella olikin Talven mukaan asutuksen 

alkuperän vuoksi paljon Länsi-Suomelle yhteisiä piirteitä, kun taas Pohjois-Suo-

men itäosien kansankulttuuri oli savolaista. Suomen kulttuurihistoriassa samana 

vuonna hän katsoi, että Pohjois-Pohjanmaan länsiosat kuuluivat 1800-luvulla län-

sisuomalaisen talonpoikaiskulttuurin piiriin.1961 

Talven näkemyksissä ei ollut suomalaisen historiantutkimuksen painotusten 

näkökulmasta juuri mitään erikoista. Hänen asutushistoriallinen kuvailunsa tai joh-

topäätökset vanhoista rajoista eivät poikenneet juuri mitenkään ajankohtaisesta 

suomalaisesta historiantutkimuksesta, jossa katsottiin esimerkiksi Pohjois-Suomen 

länsiosien länsisuomalaistuneen myöhäiskeskiajalla. Ero olikin siinä, että Talve ky-

keni monista muista tutkijoista poiketen näkemään eron Pähkinäsaaren rajan ja 

kansatieteellisten rajojen välillä ja suhteuttamaan kansatieteen ja asutushistorian 

toisiinsa. Niinpä hän ei etelässä yhdistänyt rajoja ja katsoi, että savolaisekspansio 

oli levittänyt itäsuomalaisia piirteitä myös pohjoiseen. Talven ajattelussa ei ollut-

kaan mitään Pähkinäsaari-fundamentalismin kaksoisajatteluun viittaavaa. 

Tuskin on sattumaa, että juuri Talve kritisoi aiempia painotuksia. Hän tuli Suo-

meen 40-vuotiaana vasta vuonna 1959.1962 Hän tulikin suomalaisen historiakulttuu-

rin ulkopuolelta, eivätkä häneen vaikuttaneet nuorena esimerkiksi suomalaisiin 
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kouluikäisestä asti juurrutetut näkemykset Pähkinäsaaren rauhan tai sen rajan mer-

kityksestä. Toki hän perehtyi laajalti suomalaiseen historiantutkimukseen, mutta 

Pähkinäsaaren rauha ei saanut hänen näkemyksissään samanlaista merkitystä kuin 

suomalaisilla kollegoilla. 

Varsinainen kritiikki Pähkinäsaari-fundamentalismia kohtaan oli melko harvi-

naista, joskin on syytä huomata, etteivät monet historioitsijat ottaneet lainkaan kan-

taa näkemykseen rajasta Suomen kansan jakajana. Kuvaavaa on, että suomenruot-

salainen Henry Rask arvosteli Pähkinäsaaren rajan ja kulttuurirajan samaistamista 

1980-luvun alussa.1963 Kuten tässäkin väitöskirjassa on tullut ilmi, ovat juuri suo-

menruotsalaiset historioitsijat kritisoineet suomenkielisellä puolella itsestäänsel-

vyyksinä pidettyjä ”totuuksia” rauhan suhteen. Kritiikkiä esitti myös Jouko Vah-

tola, joka totesi, ettei Pähkinäsaaren raja estänyt asutusta tai valtiollis-kirkollista 

valtausta saati sitten muodostanut kieli- tai kulttuurirajaa pohjoisessa.1964 Mielen-

kiintoista onkin, ettei Vahtolankaan näkemys poikennut mitenkään suomalaisen 

historiantutkimuksen linjasta esimerkiksi siinä, miten nopeasti raja oli pohjoisessa 

kumottu ja miten alueen asutus oli länsisuomalaistunut. Ero oli siinä, että Vahtola 

ilmaisi selkeästi kyllästyneisyytensä Pähkinäsaaren rauhan aseman ylikorostami-

seen, kuten edellä tuli ilmi. 

Pähkinäsaaren rauhaan liittyvä kaksoisajattelu kukoisti 1900-luvun lopulla. 

Aatehistorioitsijaksi profiloitunut, 1975 Helsingin yliopiston ruotsinkielisen histo-

rian professoriksi nimitetty Matti Klinge1965 katsoi teoksessaan Kaksi Suomea 

vuonna 1982 Suomen kieli- ja kansatieteellisen päärajalinjan noudattele-

van ”grosso modo” Pähkinäsaaren rajaa.1966 Jokseenkin tragikoomista oli, että 

vaikka Talve oli eksplisiittisesti todennut esitelmässään, ettei kansatieteellistä rajaa 

tule yhdistää Pähkinäsaaren rajaan, nosti Klinge siitä huolimatta Talven aluekartan 

teokseensa todisteena siitä, että rajat voidaan samaistaa! 

Klingen teoksessa oli muitakin erikoisia piirteitä. Niinpä hän vertasi Pähkinä-

saaren rajaa myös länsi- ja itämurteiden väliseen jakolinjaan. Esimerkiksi vuotta 

aiemmin ilmestyneessä kielitieteilijä Heikki Leskisen (s. 1930)1967 suomen kielen 

murteita käsitelleessä teoksessa päinvastoin ilmaistiin täysin selkeästi, että Pohjois-
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Suomen alueella puhuttavat pohjois- ja peräpohjalaiset murteet kuuluvat itäsuoma-

laisista piirteistään huolimatta länsisuomalaisiin murteisiin.1968 Suomalaiset kieli-

tieteilijät eivät väittäneetkään, että länsi- ja itämurteiden välinen jakolinja olisi nou-

dattanut Pähkinäsaaren rajaa.1969 Lisäksi on huomattava, että Klinge toi samoihin 

aikoihin kirjoittamassaan Suomen historian yleisesityksessä esille, ettei Pähkinä-

saaren rauhan rajalinja ollut pohjoisempana rajalinja lainkaan, vaan että asutus oli 

kumonnut sen.1970 Niinpä Klingellä ilmeni taas samankaltainen kaksoisajattelu kuin 

aiemmilla kirjoittajilla. Ilmiselvät ristiriidat jätettiin huomiotta, tai yritettiin lieven-

tää kognitiivista dissonanssia sanomalla, että raja seuraa Pähkinäsaaren rajaa ”suu-

rin piirtein” tai Klingelle ominaisin sanankääntein grosso modo. 

Se että Klinge korosti teoksessaan länsi- ja itäsuomalaisten eroja, liittyi puo-

lestaan laajempiin kysymyksiin. Hänen tavoitteenaan oli nationalismikriitti-

nen ”Ruotsi-Suomi”-käsitteen dekonstruktio. Klingen omaksuman keskusta–peri-

feria-mallin mukaan Ruotsin valtakunta ei suinkaan ollut jakautunut ennen vuotta 

1809 ”Ruotsiin” ja ”Suomeen”. Sittemmin Suomen alueella olleet maakunnat oli-

vat olleet asemansa perusteella erilaisessa suhteessa Pohjanlahden länsipuolisiin 

maakuntiin. ”Suomi” puolestaan muotoutui käsitteenä nykyisen kaltaiseksi vasta 

1800-luvulta lähtien.1971 Tällaisen tulkintamallin mukaan Klingen oli hyödyllistä 

korostaa länsi- ja itäsuomalaisten välisiä vanhoja eroja. Tässä onkin taas Pähkinä-

saaren rauhaan liittyneiden käsitysten eräitä ironioita. Rauhaa oli voitu käyttää Suo-

men kansan synnyn symbolina. Nyt rauhan rajaa käytettiin pikemminkin suomalai-

sen kansakunnan historiallisessa dekonstruoinnissa. Sen sijaan Suomen kansan yh-

tenäisyyteen uskonut Kustaa Vilkuna ei ollut määritellyt itä- ja länsisuomalaisten 

eroja merkittäviksi. 

Klingeltä vaikutteita saanut teos oli Helsingin Sanomien toimittajan Ilkka 

Malmbergin vuonna 1985 ilmestynyt teos Heimoerot esiin ja härnäämään! Siinä 

julistettiin, miten Suomen sisäiset heimoerot noudattivat vuosisatoja Pähkinäsaaren 

rajalinjaa ”karjalaisten ja ruotsien välillä”. Malmberg katsoi, että Suomen kansa on 

1800-luvulla sepitetty kokonaisuus, jossa yhdistyi ”kaksi toisilleen yhtä vierasta 

elementtiä kuin muovi ja kivi”.1972 Tuttuja ristiriitoja ilmeni myös Malmbergin te-

oksessa. Hän toi esimerkiksi esille sitä, miten länsisuomalaiset pirkkalaiset olivat 

asettuneet Tornion ja Oulun seuduille, mutta Pohjois-Suomi kuului silti itäiseen 
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kulttuuripiiriin.1973 Ristiriidan selittäminen ei kiinnostanut Malmbergia, eivätkä täl-

laiset ristiriidat kiinnostaneet muitakaan kaksoisajattelijoita. Tärkeintä oli se, että 

Pähkinäsaaren raja oli saatava vaikka väkisin Suomen jakajaksi ja luotava näin his-

toriakuvaa, jonka mukaan itä- ja länsisuomalaisten välillä oli historiallisesti suuria 

eroja. 

Malmbergin ajatuksista oli selvä jatkumo hänen vuonna 2010 kirjoittamaansa 

Helsingin Sanomien kuukausiliitteen artikkeliin, jossa hän totesi suoraan nationa-

lismin olevan vastenmielistä ja naurettavaa.1974 Tässä onkin eräs syy itä- ja länsi-

suomalaisten välisten erojen korostamiseen stereotyyppien ja karikatyyrien avulla. 

Niillä tulee saada suomalaiset tajuamaan, että suomalaista kansakuntaa ei varsinai-

sesti ole olemassa. Käsityksen pohjana on Pähkinäsaaren rauhan Pohjanlahdelle 

kulkeva raja, joka on muka erottanut länsi- ja itäsuomalaiset toisistaan vuodesta 

1323 lähtien. Tähän kuvaan eivät suinkaan sopineet suomalaisen historiankirjoi-

tuksen vakiintuneet näkemykset, jotka ovat korostaneet pikemminkin länsi- ja itä-

suomalaisten sekoittumista Pohjois-Suomessa ja alueen pikaista joutumista Ruot-

sin valtaan, saati sitten se, ettei Pähkinäsaaren rajalla ja kansatieteellisellä rajalla 

ollut mitään tekemistä toistensa kanssa Savossa ja Karjalassa. 

On todettava, ettei näkemyksestä Pähkinäsaaren rauhan yhdistämisestä suoma-

laisten itä–länsi-eroihin ollut juuri minkäänlaisia merkkejä tätä väitöskirjaa varten 

systemaattisesti läpikäydyissä laajemman historiakulttuurin tuotteissa. Muutama 

mielenkiintoinen poikkeus tähänkin oli. Otavan isossa tietosanakirjassa tuotiin 

esille Toivo Vuorelan Suomen kansanomaista kulttuuria käsittelevässä artikkelissa 

1960-luvulla, miten monien kansatieteellisten ilmiöiden rajat rinnastuivat Pähkinä-

saaren rajaan. Täysin sama ajatus tuotiin esille samanaikaisesti kilpailevassa Uu-

dessa tietosanakirjassa ja myöhemmin 1970-luvulla Otavan isossa Fokuksessa.1975 

Oppikirjoista ainoa löytämäni esimerkki oli vuonna 1990 ilmestynyt lukion histo-

rian oppikirja, jossa todettiin Pähkinäsaaren rauhan kuvailun yhteydessä rajan vai-

kuttaneen kansankulttuuriin, sillä se oli voimassa 300 vuotta.1976 Lisäksi edellä 

mainitsemani esimerkit olivat myös monessa mielessä historiakulttuurin tuotteita. 

On myös mahdollista, että Pähkinäsaari-fundamentalismi levisi sanomalehtiartik-

kelien kautta. Niitä en ole tässä tutkimuksessa tarkastellut systemaattisesti. 

                                                        
1973 Malmberg 1985, 85–86. 
1974 Malmberg 2010, 29. 
1975 Vuorela 1964, 609; ”Suomi”. Uusi tietosanakirja 19 (1967), 733; ”Suomi”. Otavan iso Fokus 7 
(1977), 4035. 
1976 Laurila et al. 1990, 30. 
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On luonnollisesti ajateltavissa, että edellisessä alaluvussa kuvailemani esimer-

kit oppikirjoista ja tietosanakirjoista saattoivat luoda vaikutelmaa Pähkinäsaaren 

rajan pysyvästä luonteesta pohjoisessa. Ei kuitenkaan voida olettaa varsinkaan 

tässä alaluvussa esiteltyjen historiantutkijoiden näkemysten valossa, että käsitykset 

Pähkinäsaaren rajan nopeasta kumoutumisesta pohjoisessa olisivat välttämättä hil-

linneet Pähkinäsaari-fundamentalismia. Tutkijoilla oli hämmästyttävä kyky jättää 

huomiotta todisteita, jotka eivät tukeneet näkemystä rajasta kansankulttuurin pe-

rusrakenteeseen vaikuttaneena tekijänä. Ei ole mitään syytä olettaa, etteivät histo-

riakulttuurin tuotteiden kuluttajat olisi pystyneet samaan. Pähkinäsaari-fundamen-

talismissa ei lopulta tarvittu muuta kuin tieto Pohjanlahdelle ulottuneesta rajasta, 

joka voitiin yhdistää usein olemattomin perustein lähes mihin tahansa. 

Pohjanlahdelta siirrytään seuraavaksi Savon rajatulkintoihin, jotka ilmensivät 

taas kiehtovin paikallisin variaatioin rinnakkaista ilmiötä Pohjois-Suomen rajatul-

kinnoille. 

4.4 Savo ristiriitaisten Pähkinäsaari-käsitysten taistelukenttänä 

4.4.1 Savon rajalinjan vaihtelevat yksityiskohdat perinteisen 

Pohjanlahtiteorian kannattajilla 

Mikäli eri tutkijoiden näkemykset Pähkinäsaaren rauhan rajan kulusta ja luonteesta 

pohjoisessa saattoivat vaihdella voimakkaasti, oli tilanne tietyssä mielessä vielä 

monimutkaisempi etelämpänä Savossa jo maakuntaan liittyvien rajapisteiden luku-

määrän vuoksi. Vanhat tutkimussuuntaukset jatkuivat monessa suhteessa myös toi-

sen maailmansodan jälkeisessä historiankirjoituksessa, joskin uusia variaatioita tuli 

nyt ilmi. Keskeisenä henkilönä tässäkin oli Kustaa Vilkuna. 

Vilkunan tulkinta historiantutkimukselle päänvaivaa aiheuttaneesta ”Sa-

musalasta” osoitti varsin konkreettisella tavalla, miten Pähkinäsaari-tulkinnat saat-

toivat todellakin olla tulkitsijansa kiinnostuksen kohteiden näköisiä. Vilkuna hy-

väksyi ajatuksen ”Samusalan” ja ”Sääminginsalon” yhdistämisestä, kuten oli mo-

nesti ennenkin tehty. Näin hän kuului tässä pinnallisesti jo autonomian aikana syn-

tyneeseen ajattelutyyliin, mutta hän muutti sen sisältöä omista lähtökohdistaan. Ra-

japisteessä ei kuitenkaan ollut hänen mukaansa kyse Kerimäen saarennosta. Sen 

sijaan Vilkuna kiinnitti huomiota Säämingin saaren itäosan, sittemmin Savonlinnan 

kaupungin länsiosien 1500-luvulla ilmenneeseen nimeen, ”Talvisaloon”. Tämä 

viittasi Vilkunan mukaan saamelaisten myöhemmin hävinneeseen talvikylään, joka 
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oli maantieteellisestikin otollisessa paikassa. Tästä vesireitti olisi kulkenut Haapa-

vedelle ja siitä edelleen Haukivedelle. Rajan sijaintiin tässä viittasivat myös venä-

läisten myöhemmät väitteet Olavinlinnan rakentamisesta heidän puolellensa rajaa 

sekä alueella tavattava ”Venäjä”-nimistö.1977 

Tässä luonnollisesti ilmenivät monenlaiset perusoletukset, joista tärkein oli 

Vilkunan oma mielenkiinto saamelaisia ja pyyntikansan elinkeinoja kohtaan. Kuten 

jo edellä tuli ilmi, oli Vilkuna kiinnostunut jo 1920-luvulla saamelaisten vanhasta 

elämäntyylistä.1978 Hän tulkitsikin Pähkinäsaaren rauhansopimusta ja ”Säämingin-

saloon” liittyvää lähdeaineistoa voimakkaasti tästä näkökulmasta ja projisoi näke-

myksen saamelaisten talvikyläjärjestelmästä 1300-luvulle. Kyse oli siis jälleen ha-

vaintojen teoriapitoisuudesta. Siihen viittaa esimerkiksi Vilkunan tulkinta 1360-lu-

vun lähteestä, jossa mainittiin lahjoitetuksi puolet ”Sääminginsalosta”. Tämä ei 

suinkaan viitannut puoleen maantieteellisestä alueesta, kuten monet tutkijat olivat 

nähneet, vaan puoleen verotuksesta.1979 Lisäksi Vilkunan ajatuksiin on vaikuttanut 

se lähtökohta, että koska mitään merkityksetöntä maanpalaa ei voitu antaa lahjoi-

tukseksi, oli sen oltava jokin merkittävä paikka, tällä kertaa saamelaisten talvi-

kylä.1980 

Taas voitiin epämääräisten 1300-luvun suomen kieleen liittyvien kielitieteel-

listen tulkintojen nojalla sovittaa nimiä yhteen mitä erilaisimpien teorioiden kanssa. 

Vilkuna esitti, että Säämingin nimen voisi johtaa muinaisesta murresa-

nasta ”Säämä”, joka viittasi naapurusten rajaosien yhtymäkohtaan, kun taas Talvi-

salo oli säilynyt vain paikallisessa käytössä.1981 Sen sijaan vaihtoehtoiset todisteet 

Vilkuna saattoi ohittaa käsittelemättä niitä lainkaan. Niinpä hän ei ottanut kantaa 

siihen, että ”Sääminginsalo”-nimityksiä oli esiintynyt myös Kerimäen tienoilla, ku-

ten useat tutkijat olivat todenneet. Jaakkolan todisteet ”Samulaxista” hän ohitti yk-

sinkertaisesti sillä, etteivät ne sopineet Vilkunan hahmottelemaan venetiehen.1982 

Vilkuna katsoi myös ”Siitin” viitanneen käsitteenä lapinkylään.1983 Tästä 

eteenpäin tultiinkin pohjoisemman Savon rajatulkintoihin, jotka liittyivät usein 

Pohjanlahtiteorian johdonmukaiseen tulkintaan. Kuten tässä väitöskirjassa on tullut 

ilmi, ei ”Karjalankoskea” yleensä haluttu viedä koilliseen, Nilsiälle, sillä se olisi 

                                                        
1977 Vilkuna 1960b, 411–413. 
1978 Vilkuna 1989b, 190–191. 
1979 Vilkuna 1960b, 411–412. 
1980 Vilkuna 1960b, 412. 
1981 Vilkuna 1960b, 412–413. 
1982 Vilkuna 1960b, 413. 
1983 Vilkuna 1960b, 414. 
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uhannut käsitystä viivamaisesta rajasta kohti luodetta, Pohjanlahtea. ”Kolemakos-

ken” tulkinnan täysi sidonnaisuus Pohjois-Suomen rajatulkintoihin oli tullut esille 

Jaakkolan näkemyksissä 1920-luvulla. 

Myös Vilkunan näkemykset rajan kulusta pohjoisessa Savossa olivat täysin si-

dottuja hänen aikaisemmin tekemäänsä tulkintaan, joka vei rajan Pyhäjoen etelä-

puolelle. Pyhäjoki-tulkinta tuli ensin, kun taas näkemys siitä, miten raja olisi loo-

gisinta vetää pohjoisimmassa Savossa, tuli taas myöhemmin. Niinpä hän totesi 

vielä 1959 Suomen Akatemialle pitämässään esitelmässä esittäessään ensimmäistä 

kertaa näkemyksen Petäjäisojan rajasta, että sitä edeltävä rajapiste olisi ollut Pihti-

putaan Kolimakoskessa.1984 Syy Jaakkolan näkemyksestä poikkeavaan linjaan oli 

selvä. Vilkunalla ei ollut tarvetta väittää, että raja oli kulkenut pohjoisemmaksi Pie-

lavedeltä Maanselkää pitkin Jaakkolan merkittäväksi nostamalle ja Pattijoelle joh-

tavalle harjujonolle. 

Vilkuna päätyi kuitenkin lopulta korostamaan Pielaveden asemaa rajan kulun 

hahmotuksessa. Syynä oli ennen muuta se, että hän saattoi johtaa sen kautta rajan 

Pyhäjoen vesistöön. Tässä mielenkiintoisessa osassa oli eräs 1900-luvun jälkipuo-

len merkittävimpiä Pähkinäsaaren rauhaan liittyviä kiistanaiheita, Rillankivi. Tämä 

rajakivi, joka tuolloin sijaitsi Kuopion, Oulun ja Keski-Suomen läänien yhtymä-

kohdassa, oli herättänyt 1950-luvun alussa mielenkiintoa. Sitä käsitteli eräässä ar-

tikkelissa Vilkunan vanhin poika Asko Vilkuna (1929–2014), joka oli niin ikään 

myöhemmin professorin asemaan noussut kansatieteilijä.1985 

Nuorempi Vilkuna käsitteli 1760-luvun hämäläis-pohjalaisia rajankäyntejä. 

Näissä hämäläiset olivat väittäneet, että heidän näkemyksensä mukainen Rillan-

kivi, joka sittemmin vahvistettiinkin rajakiveksi, oli määrätty rajakiveksi jo vuoden 

1452 hämäläis-savolaisessa rajankäynnissä. Asko Vilkuna totesi, että se sopi hyvin 

rajakiveksi, sillä se sijaitsi karjalais-savolaisen Saimaan ja hämäläisen Päijänteen 

vesistöjen vedenjakajan kohdalla. Näille tienoin oli myös tullut vuoden 1446 rajan-

käynnin päätepistettä, Maanselkää edeltävä rajapiste ”Kalliovuori”, jonka täytyi 

Vilkunan mukaan olla Koivujärven ja Kalliojärven välisellä vedenjaka-

jalla.1986 ”Kalliovuoren” tarkka sijainti oli vanhemmassakin tutkimuksessa hyvin 

epäselvä1987, ja Vilkuna tulkitsi senkin sijaintia vedenjakajiin ja rajankäynnin mai-

nintoihin liittyvien ennakko-oletusten perusteella. 

                                                        
1984 Vilkuna 1960a, 30. 
1985 Hänestä ks. Kuka kukin on 1994, 1070. 
1986 Vilkuna 1953, 8–11. 
1987 Esimerkiksi Jakkola jätti asian melko avoimeksi. Vrt. Jaakkola 1925, 76. 
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Rillankiven soveltuvuutta rajapisteeksi ja ”Kalliovuoren” sijaintia tulkittiin sen 

perusteella, missä niiden olisi loogisesti voinut kuvitella sijaitsevan eli tässä ta-

pauksessa vedenjakajalla Maanselän lähistöllä. Tärkeässä asemassa oli luonnolli-

sesti oletus, jonka mukaan 1700-luvulla rajakiveksi vahvistettu Rillankivi olisi ol-

lut siinä asemassa jo 1400-luvulla. Asko Vilkuna toi esille alueella kiertäviä tari-

noita, joiden mukaan Rillankivi olisi saanut nimensä ilkeän sotaherran Rillan mu-

kaan. Hän yhdisti nimen vuoden 1415 hämäläis-savolaisen rajankäynnin Turussa 

vahvistaneessa lautakunnassa istuneeseen aatelismieheen Haakon Frilleen tai Fril-

laan, jonka mukaan kivi olisi saanut nimensä. Lisäksi hän viittasi käytäntöön, jossa 

rajankävijät, joihin Frille saattoi kuulua, olivat usein antaneet rajakiville ni-

mensä.1988 

Tällä tavalla nuorempi Vilkuna oli valmis viemään Rillankiven synnyn jo 

1400-luvun alkuun. Hänen todistelunsa oli varsin hämärää, ja kuten myöhemmin 

tuli ilmi, lähdeaineisto antoi syitä toisenlaisillekin luennoille. Myöhäisiä tietoja 

projisoitiin lisäksi satoja vuosia aikaisempiin tilanteisiin. Tämä olikin suomalai-

selle historiantutkimukselle ominaista. Joka tapauksessa Asko Vilkunan näkemyk-

sillä oli oma merkityksensä myös Pähkinäsaaren rauhan tulkinnoille, vaikka hän ei 

maininnut asiaa sanallakaan. Kysymys hämäläis-savolaisista rajankäynneistä yh-

distettiin näet usein tutkimuksessa Pähkinäsaaren rauhaan. Näkemys Rillankiven 

sijainnista johdatti 1400-luvun kiistanalaisten rajojen päätepisteet suoraan Pyhä-

joen vesistöön, mikä oli hyödyllistä myös isä-Vilkunan rajateorioille. 

Keskeisessä osassa Savon rajateorian muotoutumisessa oli Kustaa Vilkunan te-

kemä matka Rillankiven tienoille elokuussa 1960. Hän vieraili eräässä talossa, 

jossa asuvalta vanhalta pariskunnalta hän tiedusteli Karjala-nimisen paikan sijain-

tia. Tällainen olikin Pielaveden Kalttosen kylän suunnalla oleva Karjalanjoki, jota 

kutsuttiin yleisemmin Myllypuroksi ja jossa oli jyrkkä koski. Se oli saanut Mylly-

alkuisen nimen vasta myöhemmin. Vilkuna löysi myös 1800-luvun alkuun palau-

tuvia asiakirjoja, joissa Karjalanjoki oli mainittu.1989 

Tällä tavalla Vilkunalla oli koossa ainekset venerajateoriansa loppuunsaatta-

miseen. Hänen mukaansa raja oli kulkenut Nilakalta Säviänvirran kautta Pielave-

delle ja Koivujärvelle, Myllykoskelle, Rillankivelle ja Pyhäjärven vesistöön. Päh-

kinäsaaren rauhansopimuksen ”Karjalankoski” oli siis melko pohjoisessa. ”Kole-

makoski” oli Vilkunan mukaan voinut sijaita jossain sivujoessa Kala- ja Pyhäjoki-

laaksojen välillä ja saada nimensä esimerkiksi sukunimestä Kolehmainen. Vilkuna 
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yhtyi myös poikansa Rillankiveä koskevaan argumentaatioon (ajattelukollektiivit 

saattoivat näin todellakin muodostua saman perheen sisällä) ja tarkensi vuoden 

1446 rajankäynnissä mainitun ”Kalliovuoren” sijaintia. Se oli Vilkunan mukaan 

Rillankiven lähistöllä oleva Juusolanvuori, joka sopi ”Kalliovuoreksi” hyvin. Se 

oli muuttanut nimensä entisestä ”Kalliovuoresta”.1990 

Vilkunan teoreettisena perusoletuksena oli tässä luonnollisesti mahdollisim-

man selkeä venetien kulku kohti luodetta ja Pyhäjärven vesistöä. Tältä pohjalta hän 

tulkitsi myös Pähkinäsaaren rauhaan liittyvää lähdeaineistoa. Niinpä hänelle ei mis-

sään nimessä kelvannut Nilsiän Karjalankoski rajapaikkana. Pohjanlahtiteorian 

ajattelukollektiivin ajattelutyyliin olikin kuulunut jo autonomian ajan lopulta erään-

laisena aktiivisena elementtinä rajan mahdollisimman suora kulku kohti Pohjanlah-

tea, mikä ohjasi tulkintoja. 

Vilkuna korosti Savon suhteen siis Pähkinäsaaren rajan merkitystä venereitin 

vahvistajana. Moderniin rajaan hän ei välttämättä sitä samaistanut, kuten edellä jo 

toin esille. 

Lopulta Vilkunan näkemys ei poikennut Savossa dramaattisella tavalla Jalmari 

Jaakkolan hahmotuksista. Itse asiassa molemmat edustivat samanlaista ajattelutyy-

liä, jossa keskeisenä oli 1400-luvun hämäläis-savolaisten rajankäyntien ja Pähkinä-

saaren rauhan rajan osittainen samaistaminen. Kumpikin korosti Pielaveden tie-

noon asemaa, mutta keskeistä oli luonnollisesti se, että Vilkuna vei rajan Pyhäjär-

ven vesistöön. Jaakkola ei ollutkaan kovin innostunut Vilkunan näkemyksistä. Vas-

tineessaan Vilkunan laajaan artikkeliin Jaakkola muun muassa korosti, etteivät saa-

melaisten lapinkylät vaikuttaneet rajan määrittelyyn eteläisessä Savossa, vaan kyse 

oli nimenomaan suomalaisen eräliikenteen solmukohtien määrittelystä.1991 Tässä 

tulivatkin hyvin esille Jaakkolan kansallismieliset näkökohdat, jotka eivät sallineet 

rajan määrittelyä saamelaisten lapinkylien pohjalta. Niinpä Jaakkola ja Vilkuna tar-

kastelivat suurelta osin samoja lähdeaineistoja erilaisista lähtökohdista käsin pää-

semättä samaan lopputulokseen. Rillankiveä Jaakkola ei tosin edes kommentoinut. 

Elokuussa 1963 syntyi suuri mediakohu, kun TVH:n suorittamissa Pielaveden 

Kalttosen Karjalankosken perkaustöissä löytyi sammaloituneita kiviä, joissa tulkit-

tiin olevan kruunun merkkejä.1992 Tämä vaikutti tietenkin tukevan Vilkunan raja-

teoriaa. Tätä vyyhtiä käsittelen hieman tarkemmin laajempaa historiakulttuuria kä-

sittelevässä alaluvussani. 
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1960-luvulla myös Kyösti Julku tarkasteli Pähkinäsaaren rauhan Savoon liitty-

viä kysymyksiä Suomen itärajan synty -teoksessaan, joka julkaistiin vasta vuonna 

1987. Hän yhtyi Vilkunan näkemykseen, jonka mukaan ”Samusala” oli viitannut 

saamelaisten talvikylään. Hän toi esille 1500-luvulta peräisin olleen rajaluettelon, 

jossa eräässä yliviivatussa kohdassa mainittiin ”Samusalo” lappalaiskylänä ja esi-

tettiin puolen siitä kuuluvan Ruotsille ja puolen Venäjälle. Tämän Julku katsoi vah-

vistavan Vilkunan rajateoriaa.1993 Tämä tietysti merkitsi ”vilkunalaisen” ajattelu-

tyylin syntyä ja kehitystä myös Savon osalta. Aktiivisena elementtinä oli tässä ole-

tus saamelaisten talvikyläjärjestelmästä alueen eteläosissa. 

Erot tulivat sen sijaan esille pohjoisemman rajan tulkinnassa. Julku ensinnäkin 

totesi, etteivät vuonna 1963 löydetyt ”rajamerkit” Pielaveden Kalttosen Karjalan-

koskella olleet ihmisen aikaansaannosta eikä Vilkunan näkemys Karjalankoskesta 

ollut suinkaan kiistaton.1994 Keskeisin uutuus tai pikemminkin paluu vielä vanhem-

paan näkemykseen Julkulla oli näkemys ”Kolumakosken” viemisestä takaisin 

Keski-Suomen puolelle, Kolimajärvelle. Hän toi esille tienoon ”Koli”-alkuista ni-

mistöä 1500-luvulta sekä 1700-luvun lähdeaineiston todisteen ”Kolimakoskenn-

niskasta” Koliman kylässä. Lisäksi hän löysi tiedon kosken sijainnista paikkakun-

nan eräältä vanhalta talonisännältä.1995 

Miksi Julku oli nyt valmis uskomaan näitä tietoja ”Kolumakosken” sijainnista? 

Vastauksessa on hyvinkin tuttuja piirteitä. Todettakoon, että Jalmari Jaakkola oli 

vuosikymmeniä aiemmin kiistänyt ”Kolemakosken” sijainnin Pihtiputaalla osittain 

1400-luvun hämäläis-savolaisten rajankäyntien perusteella. Niinpä hän katsoi 

omien lähtökohtiensa mukaisesti, että vuoden 1446 rajankäynti heijasti muinaisten 

hämäläisten vanhinta ulottuvuutta koillisessa, eikä karjalaisilla ollut mitään sijaa 

Pielaveden länsipuolella.1996 

Julku katsoi, ettei tällainen argumentointi ollut kestävää. Hän tarkasteli Koli-

majärven ja Pielaveden tienoon hämäläisten eräsijojen kerrostuneisuutta uuden 

ajan alussa ja totesi, että se saattoi viitata myöhäiseen hämäläisvaikutukseen alu-

eella.1997 Vastaavanlaisia näkemyksiä oli esittänyt Julkun akateeminen opettaja Tu-

russa, professori Vilho Niitemaa (vuoteen 1942 Nyman, 1917–1991)1998 Hämeen 

                                                        
1993 Julku 1987a, 113–115, 275. 
1994 Julku 1987a, 135–136. 
1995 Julku 1987a, 138–141. 
1996 Jaakkola 1925, 82–83. 
1997 Julku 1987a, 141–146. 
1998 Hänestä ks. Hovi 2001, elektr. 



466 

historian keskiajan osiossa 1950-luvulla.1999 Julkun mukaan hämäläiset olivat tul-

leet Rautalammin reitille vasta Pähkinäsaaren rauhan jälkeen. Tämän myötä Julku 

saattoi tehdä varsin erilaisen tulkinnan 1400-luvun hämäläis-savolaisista rajan-

käynneistä ja Rillankivestä verrattuna Vilkunaan ja Jaakkolaan. Julkun mukaan ra-

jankäynneissä ilmennyt itäisempi rajalinja suhteessa Pähkinäsaaren rajaan olikin 

syntynyt hämäläisten ekspansion seurauksena. ”Kolemakosken” jälkeen raja ei 

puolestaan enää noudattanut yhtenäistä vesilinjaa.2000 

Olen tuonut Pohjanlahtiteorian osalta esille, miten Julku korosti nationalistis-

ten näkemysten mukaan suomalaisten suorittamia valloitustöitä. Samankaltainen 

ilmiö tulee hyvin esille ”Kolemakosken” hahmotuksen osalta erityisesti verrattuna 

Vilkunaan. Julkun ajattelu edustaa tässä eräänlaista variaatiota Savon rajaan liitty-

vässä ajattelukollektiivissa ja -tyylissä. Sen hän oli omaksunut opettajaltaan Niite-

maalta. Aktiivisena elementtinä tässä oli pikemminkin oletus suomalaisten suorit-

tamista valloitustöistä, mikä ohjasi rajapisteen tulkintaa. Toisaalta Julkulla ei ollut 

tarvetta viedä rajaa Jaakkolan tavoin Pielaveden tienoille, jotta se saataisiin siitä 

edelleen Pattijoelle, tai edes loogista vesireittiä Pyhäjokea pitkin. 

Kun Julku oli tulkinnut ”Kolemakosken” tällä tavalla, oli selvää, että ”Karja-

lankosken” täytyi olla etelämpänä. Tässä hän ei pystynyt pääsemään varsinaiseen 

lopputulokseen siitä, missä kyseinen rajapiste oli ollut. Oli luonnollisesti selvää, 

että se ei voinut olla Nilsiän Karjalankoskella. Sen sijaan Julku ehdotti Kerkonkos-

kea Rautalammilla, sillä se sopi hyvin vesireittiin ja alueella oli jonkin verran raja-

nimistöä.2001 Kyseessä oli vanha Pohjanlahtiteoriaan sisältyvä, lineaariseen suoruu-

teen liittyvä perusoletus. Julku ei kuitenkaan varsinaisesti ollut sitä mieltä, että ra-

jaa voitaisiin yhdistää moderniin rajaan, kuten jo aiemmin toin esille. Hän piti Sär-

kilahden jälkeisiä rajapisteitä pikemminkin liikenteen solmukohtina, eikä raja var-

sinkaan ”Kolemakosken” pohjoispuolella ollut tarkka.2002 

Näin Julku siis lähestyi jokseenkin näkemystä rajasta rajavyöhykkeenä, mutta 

vain tiettyyn pisteeseen asti. Sen sijaan hän torjui Ragnar Rosénin rajapisteisiin 

liittyvän näkemyksen, joka oli korostanut sitä, että rajapisteiden ei välttämättä tar-

vinnut seurata toisiaan jonona.2003 Julkun mukaan raja kuvattiin sopimuksessa jo-

nona, eikä reaalinen kehitys rauhan jälkeen tukenut Rosénin käsitystä.2004 Tämä 
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reaalinen kehitys oli myös Savossa se, että rajan länsipuolelta tulleet savolaiset oli-

vat vallanneet rajan itäpuoliset alueet,2005 mikä tietenkin vastasi vanhemman suo-

malaisen historiankirjoituksen painotuksia. Julkun näkemys osoitti kaikilta osin 

erinomaisesti asutushistoriallisten käsitysten ja Pähkinäsaari-kysymyksen vuoro-

vaikutuksen. Siinä korostettiin rajan itäpuolisen alueen asutuksen myöhäistä syn-

tyä. Rajan itäpuolelle siirtyessään uudisasukkaat olivat muuttaneet rajan suunnan. 

Tässä luotiin taas kuvaa suomalaisten uudisasukkaiden suorittamista valtaustöistä. 

Näkemys savolaisten Pähkinäsaaren rauhansopimuksen vastaisesti suoritta-

masta rajan itäpuolisten alueiden valloittamisesta oli vielä keskeisempi Heikki Kir-

kisen käsityksissä. Hän käsitteli asiaa syvällisesti vuonna 1976 ilmestyneessä teok-

sessaan Karjala idän ja lännen välissä 2: Karjala taistelukenttänä. Kuten jo Poh-

jois-Suomen käsittelyssä tuli ilmi, Kirkinen ei pitänyt Pähkinäsaaren rajaa minään 

rajavyöhykkeenä, vaan näki sen periaatteessa melko tarkkana rajana, joka oli jättä-

nyt yksiselitteisesti rajan itäpuoliset alueet Novgorodille.2006 

Hänen rajakäsityksensä painottivat rajan mahdollisimman länteen vieviä tul-

kintoja, mikä puolestaan korosti karjalaisten laajoja alueita ja niiden menettämisen 

vääryyttä karjalaisesta näkökulmasta. Kirkinen loikin osaltaan omanlaistaan histo-

riakuvaa alueen historiasta. Hän yhtyi Vilkunan näkemykseen, jonka mukaan 1300-

luvun lähteissä tavattu ”Sääminginsalo” rinnastui myöhemmän Olavinlinnan länsi-

puolella olevaan Vilkunan hahmottelemaan saamelaiseen lapinkylään, ja esitti asi-

asta hieman tarkempia pohdintoja. Niinpä hän väitti rajan lineaariseen suoruuteen 

liittyvänä oletuksena, että koska Särkilahdesta suunnattiin varmaan rajapisteeseen, 

Varkauden Siitinselkään, olisi tarvittu hyvät perusteet rajan kääntämiseksi pois tältä 

linjalta.2007 Kirkisen mukaan ”Samusala” saattoi viitata saamelaisiin tai ortodoksi-

seen henkilönnimeen ”Semen”.2008 

Kirkinen hylkäsi myös vaihtoehtoiset tulkinnat ”Sääminginsalon” sijainnista. 

Niinpä hän totesi, ettei Kerimäen saarentoa voi pitää saarena ja ”Sääminginsalon” 

nimitys sille oli annettu vasta myöhemmän asutusvaltauksen myötä. Kirkinenkin 

viittasi Julkun esille tuomaan 1500-luvun lähteeseen, jossa oli todettu ”Samuselen” 

olevan lappalaiskylän.2009 Kirkinen tulkitsi tässäkin ”Sääminginsalon” sijaintia ja 

sen nimen kehitystä erityisesti Vilkunan luoman teorian kautta. Niinpä esimerkiksi 
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Kerimäen saarento voitiin vaihtelevasti käsittää saareksi ja sovittaa se yhteen raja-

teorioiden kanssa, ja vastaavasti Talvisalon asema rajapisteenä voitiin hylätä. Sa-

moin voitiin ”Sääminginsalo”-nimitys yhdistää juuri Kerimäen alueeseen. Käsitte-

len asiaa tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

Yllättävää tuskin oli, että Kirkinen vei rajan pohjoisempana Julkun tavoin mah-

dollisimman länteen, Kolimajärvelle. Lisäksi luonnollisesti ”Karjalankosken” täy-

tyi olla jokin nimeään muuttanut koski, esimerkiksi Sorsakoski tai Kerkonkoski. 

Nilsiän Karjalankoski se ei voinut olla. Sitä karjalaiset kutsuivat ”Kirilin koskeksi” 

Kirkisen mukaan vielä 1500-luvun puolivälissä.2010 Keskiajan suomalaisten asutus-

valtauksiin perustuvaa tulkintaa tämäkin oli, ja tämän mukaisesti Kirkinen tulkitsi 

myös tietoja myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun tapahtumista ja rajaluetteloista. 

Niinpä ne olivat hänelle yksiselitteisesti merkkejä savolaisten tunkeutumisesta ra-

jan itäpuolelle.2011 Kirkisen näkemykset olivat osoitus Vilkunan ja Julkun ajattelu-

kollektiivin jatkokehittelystä 1970-luvun tutkimuksessa. 

Keskeisiltä osin tässäkin luvussa analysoiduilla henkilöillä tulivat esille ha-

vaintojen teoriapitoisuus ja teorioiden empiirinen alimääräytyneisyys. Tämä ilmeni 

esimerkiksi Vilkunan hahmotuksissa, joissa analysoitiin ”Sääminginsalon” sijaintia 

saamelaisten talvikyliin liittyvien ennakko-oletusten pohjalta. Esimerkiksi Julku 

tulkitsi ”Karjalankoskea” rajan lineaariseen suoruuteen liittyvien ennakko-oletus-

ten pohjalta. Alimääräytyneisyys ilmeni taas siinä, miten rauhansopimuksen nimiä 

voitiin sovittaa yhteen erilaisten teorioiden kanssa ja keksiä teorioihin sopimatto-

mille vaihtoehdoille vaihtoehtoisia selityksiä. 

Seuraavassa keskityn tarkastelemaan, miten Pohjanlahtiteorian haastajat saivat 

aikaan Savossa saman lähdeaineiston avulla rajateorian, joka poikkesi melko voi-

makkaasti muiden suomalaisten tutkijoiden perinteisistä tulkinnoista. 

4.4.2 Kaksi rajaa ja liikenteen solmukohtia Savossa – 

Gallénin ”koulukunnan” tulkinnat  

Suomenruotsalainen historiantutkija Jarl Gallén kehitteli 1960-luvulla teorian, 

jonka mukaan Pohjois-Suomi olisi ollut Pähkinäsaaren rauhansopimuksen nojalla 

yhteisaluetta. Miten Gallén käsitti Savon rajan ja sen luonteen? Jo edellä totesin 

lyhyesti, että hän omaksui Ragnar Rosénin näkemyksen rajapisteiden luonteesta 

ristiin menevien vesireittien solmukohtina, minkä myötä rajapisteiden ei tarvinnut 

                                                        
2010 Kirkinen 1976, 24–25. 
2011 Kirkinen 1976, 31–38. 



469 

seurata toisiaan jonona. Lisäksi omistukset menivät ristiin, joten tarkkaa rajaa ei 

voinut määrätä. Huomionarvoista on, että Gallén oli erityisesti jälkimmäisen seikan 

suhteen tällä linjalla jo ennen varsinaisen Pohjois-Suomen yhteisalueteorian luo-

mista, joskin melko hämärästi.2012 Hän piti varmana lähtökohtana, että rajassa oli 

kyse harvaan asutuilla alueilla merkittävistä kiintopisteistä ja vesireiteistä. Gallén 

myös korosti, tosin hieman ristiriitaisesti, että pisteiden tarkoitus oli erottaa Savo 

Laatokan Karjalasta.2013 

Ragnar Rosén oli Suomen historian käsikirjassa 1949 tulkinnut Pähkinäsaaren 

rajaa Savossa voimakkaasti myöhempien keskiaikaisten rajaluetteloiden ja Täyssi-

nän rauhan rajalinjan mukaisesti sekä etsimällä sopivia liikenteen solmukohtia. 

Niinpä esimerkiksi ”Samosalo” oli ollut Oriveden Säimensalossa eikä lännempänä, 

koska sopivampi reitti kulki sieltä. ”Siitti” oli kuitenkin Varkaudessa, ja se takasi 

laatokankarjalaisten kulun pohjoisemmille reiteille. ”Karjalankoski” oli Nilsiällä 

ja ”Kolemakoski” puolestaan ehkä Tiilikanjärven kaakkoispäässä sijaitsevassa Kal-

moniemessä.2014 Tässäkin oli kyse siitä, että Rosén katsoi löytäneensä sopivat ve-

sireitit. Näinhän tosin kaikki muutkin tutkijat katsoivat tehneensä. 

Erityisesti näkemys rajapisteiden merkittävyydestä ja tunnettavuudesta oli 

Gallénille keskeinen lähtökohta ja hänen edustamansa ajattelukollektiivin ajattelu-

tyylin aktiivinen elementti. Tämä liittyi osittain myös poliittisen maantieteen raja-

käsityksiin rajojen epämääräisyydestä. Hän päätyi kuitenkin erilaiseen lopputulok-

seen Roséniin verrattuna. ”Sääminginsalon” hän katsoi viitanneen nimenomaan 

laajaan Kerimäen saarentoon tai sen pohjoisosaan. Se ei voinut olla merkityksetön 

paikka, koska se kelpasi lahjoitukseksi. Gallénin mukaan se ei kuitenkaan ollut Vil-

kunan hahmottelema Talvisalo, sillä se tuskin oli asumaton. Venäläisten valitukset 

Olavinlinnan rakentamisesta heidän puolelleen rajaa olivat puolestaan liian epä-

määräisiä, jotta niitä voitaisiin ottaa vakavasti.2015 

Gallénin näkemys poikkesi perusteellisesti Vilkunan, Julkun ja Kirkisen käsi-

tyksistä pohjoisessa Savossa. ”Karjalankoski” oli hänelle todellakin Nilsiän Karja-

lankoski. Perusteluna hän otti esille sen, että kalaa ja riistaa kuhisevalla Nilsiän 

reitillä oli ollut merkitystä savolaisille. Lisäksi alueella oli ”Karjala”- ja ”Venäjä”-

nimiä sekä hämäläisiin viittaavaa nimistöä ja perimätietoa, ja tienoo oli mainittu jo 
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keskiaikaisissa rajaluetteloissa. Sen sijaan tiedot luoteiseen rajaan viittaavasta Os-

mankivestä ja Rasvangin kalastamosta Venäjän rajalla 1500-luvulla olivat epämää-

räisiä. Keskeisessä roolissa Gallénin argumentaatiossa oli uusi tulkinta vuoden 

1415 rajankäynnin pohjoisosasta. Suonenjoelta rajan tuli kulkea ”twert offuer”, 

mikä ei suinkaan viitannut siihen, että rajan tuli kulkea luoteeseen, vaan koilliseen 

Lastukoskelle tai Karjalanmaanselälle. Karjalanmaanselkä ei viitannut Pyhäjärven 

tienoille, vaan Vuoksen ja Oulujoen erottajaan. Näin siis pohjoinen Savo oli kuu-

lunut vielä 1400-luvulla hämäläisille.2016 Samoihin aikoihin esimerkiksi Julku kä-

sitti tuon kohdan niin, että Lastukoskessa ja Karjalanmaanselässä olisi kyse eri pai-

koista ja jälkimmäinen oli Maanselällä, jonne myös raja vedettiin Suonenjoelta luo-

teeseen.2017 

”Kolemakosken” Gallén sijoitti Pihtiputaan Kolimankoskelle, sillä se sopi hy-

vin vesiliikenteen solmukohdaksi ja hämäläisten eräomistusten luontaiseksi solmu-

kohdaksi. ”Siitti” oli puolestaan Varkauden Siitinselkä, ja tässä suhteessa Gallénin 

näkemys ei poikennut esimerkiksi Julkun näkemyksistä.2018 

Näin Gallén siis tulkitsi rajapisteitä Savon suunnalla. Keskeisenä tulkinnalli-

sena ennakko-oletuksena hänellä oli näkemys siitä, että rajapisteet olivat merkittä-

villä paikoilla eikä niiden tarvinnut seurata toisiaan jonona. Tärkeä oli myös näke-

mys tiettyjen vesireittien merkityksestä, joskin se erosi esimerkiksi Vilkunan näke-

myksestä. Gallén perehtyikin itse Savon sisävesiin.2019 Miksi Gallén kuitenkin pää-

tyi samankaltaisista lähtökohdista käsin erilaisiin päätelmiin kuin esimerkiksi 

Julku, joka oli myös korostanut rajapisteiden merkitystä liikenteen solmukohtina? 

Vastaus on osittain luettavissa tavasta, jolla Gallén näki Savon rajakehityksen 

keskiajan lopulla. Hänen mukaansa myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun rajaluet-

telot eivät suinkaan ilmaisseet aluevaatimuksia, vaan ne olivat ilmauksia tosiasial-

lisista olosuhteista. Tietoja sotaisasta valloituksesta ei ollut Itä-Savossa, vaan raja-

luettelojen ilmentämä itäisempi rajalinja oli ollut samalla paikalla jo varhain. Sa-

volaiset olivat levinneet itäiseen Savoon, kun taas laatokankarjalaisilla olivat käy-

tettävissään laajat erämaat Laatokan pohjoispuolella. Tästä syystä laatokankarjalai-

set olivat pitkälti kunnioittaneet savolaisten itäisempää rajalinjaa. Tästä huolimatta 

hankauksia oli syntynyt savolaisten laajetessa idemmäksi, mutta niitä oli syntynyt 

myöhään ja ainoastaan rajatuilla alueilla, kuten Utrasveden rannalla.2020 Kyse ei 
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ollut varsinaisesti siitä, että rajaluetteloiden ilmaisemasta rajasta olisi ollut tutki-

muksessa epäselvyyttä, vaan pikemminkin itse luetteloiden syntytaustasta. Niinpä 

esimerkiksi Kirkinen piti luetteloja ilmauksena valtauksesta, kuten aiemmin toin 

esille. 

Gallénin näkökanta poikkesi melkoisesti, joskaan ei kategorisesti, suuresta 

osasta vanhempaa suomalaista tutkimusta. Se korosti jälleen ruotsalaisten mui-

naista valtaa ja oikeuksia, tällä kertaa Savon tienoilla. Tältä pohjalta selittyy osal-

taan myös Gallénin valmius nähdä erityisesti ”Karjalankoski” huomattavasti idem-

pänä, toisin kuin Vilkunalla, Julkulla ja Kirkisellä, joilla oli tarve painottaa rajan 

lineaarista suoruutta ja suomalaisten valloituksia. Näkemys liittyi laajemmin ruot-

salaista valtaa korostavaan ajattelutyyliin ja historiakuvaan. Niinpä Gallén tulkitsi 

esimerkiksi jo autonomian ajan tutkimuksessa esille tuotua Osmankiveen liittyvää 

rajatraditiota varsin toisella tavalla, eikä se hänen mukaansa välttämättä viitannut 

Pähkinäsaaren rajaan. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista todeta, että poikkeavia, 

suomalaisen historiantutkimuksen perinteiset painotukset haastavia näkemyksiä il-

meni juuri suomenruotsalaisilla tutkijoilla, kuten Rosénilla ja Gallénilla. Gallén tuli 

tosin vastaan Pohjanlahtiteorian kannattajia niin kuin myös Pohjois-Suomen hah-

motusten osalta. 

Gallénin näkemys Pähkinäsaaren rauhan luonteesta Savossa oli lopulta jok-

seenkin ristiriitainen. Hänen mukaansa raja sellaisena, kuin se ilmeni itse rauhan-

sopimuksen tekstissä, oli edullisempi laatokankarjalaisten kannalta, ja ”Siitin” kal-

tainen rajapiste takasi pääsyn heidän käyttämilleen vesireiteille. Raja ilmensikin 

laatokankarjalaisten länsirajaa.2021 Tämä ei ollut sinänsä uusi näkökohta. Rauhan 

epäedullisuutta Ruotsin yhteyteen jääneiden savolaisten kannalta oli korostettu en-

nenkin. Toisaalta Gallén ei pitänyt rajaa varsinaisena rajaviivana.2022 Hänen näke-

myksensä ei ollut aivan kategorisesti ristiriidassa suomalaisen näkemyksen kanssa, 

joka korosti savolaisten valloituksia. Niinpä Gallén katsoikin savolaisten levinneen 

yhteiselle rajavyöhykkeelle.2023 Näin tuli taas esille asutushistorian ja rajakäsitysten 

yhteys. Taustalla oli vanha käsitys itään päin leviävästä savolaisheimosta. 

Olisi kuitenkin jokseenkin harhaanjohtavaa kuvailla Gallénin savolaista Päh-

kinäsaari-näkemystä yhteisalueteoriaksi, mutta tällaisiakin piirteitä siinä oli. Hänen 

näkemyksensä vaikutti pikemminkin pohjautuvan siihen, että rauhansopimus oli 

periaatteessa jättänyt suurimman osan itäistä Savoa Novgorodille, mutta venäläiset 

tai laatokankarjalaiset eivät suurilta osin välittäneet savolaisten asutuksesta alueella 
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ja hyväksyivät itäisemmän rajalinjan, johon Täyssinän rajakin sittemmin perustui. 

Itse asiassa on luultavaa, että Gallén sai tämänkaltaisesta hahmotuksesta virikkeitä 

myös Pohjois-Suomen yhteisalueteoriaansa. Kokonaisnäkemys Savon historiasta 

oli Gallénilla samanlainen ennen yhteisalueteorian kehittelyä, kuten ilmenee esi-

merkiksi hänen kirjoituksestaan Den svenska historien -teoksessa vuonna 1966.2024 

Yleensähän pikemminkin Pohjois-Suomen rajakäsitykset ovat vaikuttaneet erityi-

sesti pohjoisen Savon rajakäsityksiin. 

On joka tapauksessa selvää, ettei Gallénin rajakäsitystä voi yhdistää modernei-

hin rajakäsityksiin, vaan raja oli selvemmin rajavyöhyke, jonka itäpuolella oli ris-

tiriitaisia aluevaatimuksia. Siinä mielessä raja oli moderni, että Pähkinäsaaren rau-

hansopimuksessa ilmennyt raja erotti Savon Novgorodista ja oli ainakin periaat-

teessa valtioiden välinen. Gallénin näkemys oli tosin tässä melkoisen häilyvä. Ylei-

sellä tasolla voi myös todeta, että hän sijaitsi useampien ajattelukollektiivien ja -

tyylien risteyskohdassa. Esimerkiksi kaikki käsitykset rajapisteiden sijainnista oli-

vat esiintyneet aiemmilla tutkijoilla. 

Gallénin näkemyksiä omaksui samoihin aikoihin laajalti itäisen Savon paikal-

lishistoriaa tutkinut ristiinalaissyntyinen Pekka Lappalainen. Kirjallisuushistoriaa 

sekä aate- ja oppihistoriaa, muun muassa darwinismin tuloa Suomeen, tutkinut 

Lappalainen toimi 1960-luvun lopulla Jyväskylän yliopistossa kirjallisuuden apu-

laisprofessorina sekä Suomen historian dosenttina ja apulaisprofessorina.2025 Hän 

oli tutkinut jo 1950-luvulta lähtien Säämingin tienoon asutushistoriaa.2026 Erittäin 

laajan tutkimuksen tulokset julkaistiin vuonna 1970 Säämingin paikallishistorian 

ensimmäisessä osassa sekä erillisenä vajaat 300 sivua pitkänä tutkimuksena, jossa 

Pähkinäsaaren rauha oli merkittävässä osassa. Viittaan jatkossa Säämingin historia 

1:1 -teokseen. Kyseessä oli kokonaisuutena yksi laajimmista rauhaan liittyvistä tut-

kimuksista, joskaan siinä esitetyt ajatukset eivät olleet täysin uusia. Lisäksi Lappa-

lainen käsitteli ainoastaan Säämingin alueen rajasuhteita ilman varsinaista koko-

naishahmotusta koko rajan luonteesta. 

Lappalaisen tutkimuksessa rajasuhteet rinnastettiin varhaiseen asutukseen ja 

kulkureitteihin, joista hän toi esille uusia tulkintoja. Tiivistetyssä muodossa voi to-

deta, että Lappalainen kyseenalaisti voimakkaasti esimerkiksi Vilkunan esittämän 

näkemyksen, jonka mukaan laatokankarjalaisten eräreitit olivat suuntautuneet Sär-

kilahden tienoilta luoteeseen kohti myöhempää Olavinlinnaa. Sen sijaan reitit oli-
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vat kulkeneet idempää Utrasveden tienoilta. ”Särkilahti” oli nimetty kuitenkin ra-

japaikaksi niiden turvaamiseksi. Perusteluinaan hän käytti muun muassa 1600-lu-

vun karttoja ja reittikuvauksia. Särkilahdelta Haukivedelle ulottuneella alueella ei 

puolestaan ollut eränkäyntiin viittaavaa nimistöä. Lisäksi hän totesi, ettei Säämin-

gin varhainen asutus ole varsinaisesti suursavolaista, vaan länsi- ja laatokankarja-

laista. Kerimäen saarennon itäosissa oli Lappalaisen mukaan Pähkinäsaaren rauhaa 

vanhempaa nimistöä, joka todisti karjalaisesta eräkaudesta alueella. Laatokankar-

jalaisten mielenkiinto Kerimäen saarennon itäosiin oli kuitenkin heikentynyt jo 

Pähkinäsaaren rauhaan tultaessa.2027 

Tällaiset erä- ja asutushistorialliset seikat Lappalainen yhdisti Pähkinäsaaren 

rauhaan. Gallénin uuteen tutkimukseen nojaten hän katsoi, että ”Särkilahden” 

ja ”Sääminginsalon” rajapisteiden luonne oli moniselitteinen ja huonosti viivamai-

seen rajaan soveltuva. Kuitenkin niiden tarkoitus oli erottaa Savo Laatokan Karja-

lasta siten, että vanhaa nautintaa ei juuri loukattaisi.2028 Mutta mikä oli rajan varsi-

nainen sijainti ja luonne itäisessä Savossa? Lappalaisen vastaus tähän oli melkoisen 

ristiriitainen. Myöhäiskeskiaikaisten rajaluetteloiden pohjalta hän totesi, että oli ol-

lut olemassa savolainen rajaviiva, jota myös laatokankarjalaiset kunnioittivat.2029 

Vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, että Lappalaisen käsityksissä ilmeni rinnak-

kain kaksi keskenään ristiriitaista ajattelutyyliä. Toisaalta hän korosti rajoja käsit-

televän alalukunsa alussa ja eräässä kuvatekstissä, että Täyssinän rauhan raja vas-

tasi vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta eteläisessä Savossa myöhäiskeskiaikais-

ten rajaluetteloiden linjaa. Savolaiset eivät siis olleet tehneet merkittäviä alueval-

tauksia.2030 Samalla Lappalainen kuitenkin totesi, että Puruveden itäosissa säämin-

kiläiset olivat ostaneet maita ja ruotsalaiset väärensivät asiakirjoja. Lisäksi hän hah-

motti Kerimäen saarennon tienoilla 1500-luvun asutustilanteen pohjalta, että savo-

laisten itäraja oli kulkenut Kuonanjoen ja Enonkosken reittiä Enonveteen, mikä 

kuitenkin poikkesi myöhäiskeskiaikaisista rajaluetteloista. Lappalainen totesikin, 

ettei Savon kihlakuntarajaa voitu ennen Täyssinän rauhaa vahvistaa tätä idem-

mäksi. Myöhemmin teoksessaan Lappalainen totesi, että savolainen uudisasutus 

tunkeutui Pähkinäsaaren rajan itäpuolelle, minkä seurauksena syntyi väärennetty 

Pähkinäsaaren rajakirja. Sääminkiläisten sinnikkyys oli voittanut lopulta Täyssinän 

rauhassa, jolloin heidän asutusvaltauksensa tulokset oli vahvistettu.2031 

                                                        
2027 Lappalainen 1970, 139, 150–156, 162–179, 185–190, 193–200, 211, 215–219. 
2028 Lappalainen 1970, 254. 
2029 Lappalainen 1970, 256–257. 
2030 Lappalainen 1970, 251, 265, 271–272, 285. 
2031 Lappalainen 1970, 265, 271–272, 276–277, 286, 373, 453. 
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Tässä ilmeni siis samanaikaisesti kaksi melkoisen ristiriitaista näkemystä. En-

simmäinen oli näkemys siitä, etteivät savolaiset varsinaisesti olleet vallanneet mi-

tään alueita. Toinen oli perinteinen nationalistiseen historiankirjoitukseen liittyvä 

näkemys, jonka mukaan savolaiset olivat siirtäneet rajan idemmäksi. Ristiriidat 

saattoivat johtua siitä, että Lappalainen sovelsi Gallénin tulkintoja Säämingin tie-

noon historiaan hätäisesti ja vanhoja painotuksia jäi vielä tekstiin. Toisaalta Lappa-

lainen korosti, että sääminkiläiset olivat jo varhain Pähkinäsaaren rauhan jälkeen 

sulattaneet laatokankarjalaisen asutuksen Kerimäen kirkon tienoilla itseensä2032, jo-

ten hän saattoi viitata tähän. Mielenkiintoista on joka tapauksessa, että hän oli val-

mis pitämään mahdollisena, etteivät savolaiset olleetkaan vallanneet alueita keski-

ajalla. Houkuttelevaa olisikin tulkita tämä ilmaukseksi nationalistisen historiaku-

van heikkenemisestä 1970-luvun tilanteessa. Viime kädessä Lappalaisen käsitykset 

olivat tässä niin epäselviä, että niitä on vaikea analysoida tyydyttävällä tavalla. 

Lappalainen projisoi siis 1500- ja 1600-lukujen asutukseen ja kulkureitteihin 

liittyviä tietoja keskiajan rajasuhteisiin, mikä korosti taas asutushistorian ja rajakä-

sitysten yhteyttä. Oletuksena oli luonnollisesti se, että rajoja on määritelty asutus-

suhteiden pohjalta ja että 1500- ja 1600-lukujen lähdeaineistojen perusteella voisi 

hahmotella keskiaikaisia olosuhteita. Keskeisenä taustatekijänä oli oletus Keri-

mäen saarennon itäosien laatokankarjalaisuudesta, mikä vaikutti myös rajatulkin-

toihin. 

Edellä mainitut seikat tulivat ilmi myös siinä, miten Lappalainen tulkitsi ”Sa-

musalan” sijainnin. Tässä Lappalainen liittyi jo autonomian ajan lopulla Antero 

Pelkosen aloittamaan suuntaukseen, jossa 1300-luvun lähteiden ”Sääminginsalo” 

ja Pähkinäsaaren rauhansopimuksen ”Samusala” yhdistettiin toisiinsa ja niiden kat-

sottiin sijainneen Kerimäen saarennossa. Niinpä Lappalainen todisteli taas näiden 

nimimuotojen palautuvan kreikkalaiskatolilaiseen ristimänimeen ”Semen” ja sen 

venäläiseen diminutiivimuotoon ”Semenko”. Keskeisessä roolissa hänen näke-

myksissään oli kuitenkin se, että sääminkiläisillä oli ollut 1500-luvun lähteiden tie-

tojen perusteella laajoja omistuksia Kerimäen saarennossa ja 1600-luvulla Lapve-

den ja Savon tuomarina toiminut Andreas Bureus oli myös sijoittanut ”Säämingin-

salon” tänne. ”Sääminginsaloon” viittaavaa nimistöä oli kuitenkin esimer-

kiksi ”Säimen”-alkuisena laajalla alueella. Nimistö ja vanhat tiedot himmenivät 

kuitenkin Enonkosken länsipuolella. Tämän perusteella Lappalainen totesi, 

että ”Sääminginsalolla” oli Pähkinäsaaren rauhan aikoihin tarkoitettu vain Keri-

mäen kirkon myöhemmän paikan pohjoispuolella ollutta laajaa takamaa-aluetta, 

                                                        
2032 Lappalainen 1970, 258. 
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jonka kautta vanhat eräreitit menivät ristiin. Sitä mukaa kun alueeseen kohdistunut 

nautinta oli tarkentunut, oli nimen alkuperäinen merkitys alkanut unohtua. ”Sää-

minginsalon” lahjoitus 1300-luvulla oli puolestaan ollut osa Ruotsin valtapolitiik-

kaa ja itärajan turvaamista ja valvomista.2033 

Kyse oli siis myöhempien aikojen lähdetietojen projisoinnista 1300-luvun ti-

lanteeseen ja monenkaltaisista ennakko-oletuksista, muun muassa siitä, ettei sää-

minkiläisten takamaa-alueita voitu 1300-luvulla erottaa heidän rintamaa-alueis-

taan, sillä kyseessä oli sovintorauha.2034 Lähdeaineistoa saatettiin samoihin aikoi-

hin tulkita toisella tavalla ja sovittaa sitä aivan toisenlaisiin yhteyksiin. Heikki Kir-

kisen mielestä juuri ”Sääminginsaloon” viittaavan lähdeaineiston myöhäisyys oli 

sopiva deus ex machina, jolla lähdeaineisto voitiin tulkita toisella tavalla. Vuoden 

1976 teoksessaan hän katsoi, ettei Kerimäen saarento ollut varsinaisesti saari, mitä 

sanaa oli käytetty 1300-luvun ”Sääminginsaloon” viittaavassa lähdeaineistossa. 

1500-luvun asutustilanteen perusteella ei voinut Kirkisen mukaan tehdä johtopää-

töksiä vanhemmista olosuhteista, sillä nimistö on saattanut muuntua uusien asuk-

kaiden tarpeen mukaiseksi. Niinpä ”Samusalasta” oli tehty Pähkinäsaaren rauhan 

jälkeen ”Sääminginsalo” savolaisten levitessä Kerimäen saarennolle. Kirkinen se-

litti Lappalaisen esille nostaman todisteiden puutteen Särkilahden reitistä käytän-

nössä sillä, että se oli asutusvaltauksen myötä pyritty esimerkiksi 1600-luvun kar-

toissa unohtamaan.2035 

Lappalaisen kokonaistulkinta Pähkinäsaaren rauhan ja sen rajan luonteesta 

Säämingin tienoilla noudatti Gallénin esittämiä linjoja. Niinpä hän totesi, että raja-

pisteiden valinnalla haluttiin korostaa laatokankarjalaisten kulkuteiden länsirajaa ja 

nimetä heidän porttinsa Savon vesille sekä rajata jotenkin suursääminkiläisten itä-

raja ja laatokankarjalaisten intressialueen länsiraja. ”Sääminginsalo” olikin lähinnä 

vesireittien ohjaaja.2036 Rajan vyöhykemäiset piirteet korostuivat, eikä rajaa siis ol-

lut näillä tienoin välttämättä edes tarkoitettu territoriaalivaltioiden väliseksi rajaksi, 

vaikka sillä oli ollut jonkinlainen erottava funktio. 

Gallénin ja Lappalaisen tulkinnat aiheesta olivatkin hieman ristiriitaisia. Yh-

täältä korostettiin Pähkinäsaaren rauhan luonnetta jonkinlaisen erämaajaon vakiin-

nuttajana ja eräreittien solmukohtien määrittelijänä sekä rajan vyöhykemäisiä piir-

teitä. Toisaalta oltiin myös valmiita näkemään raja tarkaksi rajaksi, jonka tarkoitus 

                                                        
2033 Lappalainen 1970, 288–320. 
2034 Vrt. Lappalainen 1970, 307. 
2035 Kirkinen 1976, 19–23, 33, 36. 
2036 Lappalainen 1970, 254–255, 273. 
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oli samalla irrottaa Savon kihlakunta Laatokan Karjalasta. Juuri tähän ristiriitaisuu-

teen tarttui Gallénin käsityksiä omaksunut John Lind. Hän ei niinkään tuonut esille 

uusia tulkintoja Savon rajapisteiden sijainnista tutkimuksissaan. Sen sijaan hän to-

tesi, etteivät Pähkinäsaaren rauhassa nimetyt rajapisteet olleet välttämättä edes tar-

koittaneet mitään laatokankarjalaisten länsirajaa, toisin kuin Gallén oli tulkinnut, 

eikä alueella ollut välttämättä mitään todellista rajaa.2037 Näin Lind saattoi todella-

kin käsittää rajan Savossa johdonmukaisesti vain epämääräiseksi vyöhykkeeksi ja 

viedä loppuun Gallénin ja Lappalaisen tulkinnan. 

Lindin Pohjanlahtiteorian kannattajiin kohdistama kritiikki ilmeni nimen-

omaan 1400-luvun hämäläis-savolaisten rajankäyntien tulkinnassa. Keskeisintä 

tässä oli 1400-luvun rajankäyntien ja Pähkinäsaaren rauhan rajakiveksi käsitetyn 

Rillankiven aseman ankara kritiikki. Hänen mukaansa Rillankiven kruununmerkit 

eivät viitanneet 1700-lukua vanhempaan aikaan, vaan ne olivat tyypillisiä 1700-

luvulle. Rillankivessä ollut J-kirjain ei viitannut suuriruhtinas Juriin, sillä ajan ky-

rillisissä aakkosissa ei ollut J-kirjainta, kun taas ortodoksiseksi ristiksi väitetty 

merkki voi olla vanha puumerkki.2038 

Asko Vilkunan 1950-luvulla esittämää tulkintaa Rillankiven nimen synnystä 

Lind kritisoi voimakkaasti sen perusteella, että tulkinta pohjautui paikkakunnalla 

esiintyviin tarinoihin. Lind sai selville paikannimiarkistosta, että 1950-luvun jäl-

keen Rillankiven tienoolta kerätyssä perimätiedossa kiven mainittiin saaneen ni-

mensä Haakon Frillestä, eli Vilkunan tulkinta Rillankiven nimen synnystä oli siir-

tynyt muutaman vuosikymmenen aikana suulliseen perimätietoon. Lind toi myös 

esille, että 1700-luvun Rillankiveä koskevissa epäselvyyksissä kivelle voitiin esit-

tää useita vaihtoehtoisia sijainteja. Näiden pohjalta Lind päätyi toteamaan, ettei 

Rillankivi välttämättä ollutkaan mikään yksittäinen rajakivi, vaan pikemminkin 

funktionaalinen käsite, joka viittasi kolmen läänin rajaan ”tri” tai ”tre” ”länsstenen” 

tai ”landstenen”. Haakon Frille puolestaan ei ollut niin merkittävä jäsen rajankäyn-

nin vahvistaneessa maaoikeudessa, jotta kivi olisi saanut nimensä hänen mu-

kaan.2039 

Näin Lind oli kyseenalaistanut voimakkaasti Rillankiven keskiaikaisuuden. On 

selvää, että tulkinnat olivat yhteisalueteorian ajattelukollektiivin mukaisia. Tässä 

teoriassa kyseenalaistettiin voimakkaasti yhtenäisen rajalinjan kulku pohjoisesta 

Savosta kohti luodetta. Niinpä Lindin kokonaistulkinta korosti kiven aseman myö-

häissyntyisyyttä. Hänen ”tri länsstenen” -tulkintansa osoitti puolestaan sitä, miten 
                                                        
2037 Lind 1991c, 325–326. 
2038 Lind 1991d, 335–340, 344–345. 
2039 Lind 1991d, 345–352. 
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monenlaisen tulkinnan kanssa epämääräiset nimet sopivat yhteen. Vaihtoehtoisia 

syntyhistorioita pystyttiin rakentamaan myös esimerkiksi Rillankiven ortodok-

siseksi ristiksi väitetylle kuviolle. Mutta onnistuiko Lind ”teloittamaan tappavin 

argumentein” – Jarl Gallénin sanankääntein ilmaistuna2040 – Asko Vilkunan aloit-

taman teorian Rillankiven syntyhistoriasta? 

Heikki Kirkinen ei ainakaan ollut tätä mieltä. Kiistassa Lindin kanssa Histori-

allisessa Aikakauskirjassa 1990-luvulla asia tuli lyhyesti esille. Kirkinen katsoi, 

että Rillankiveen piirretyn J-kirjaimen voi tulkita ”kallellaan pystysuoraan katsot-

tuna” kaarteeseen piirretyksi Ju:ksi. Haakon Frilleen puolestaan kiven nimi on 

voitu yhdistää, mikäli Frille puolusti kiven asemaa maaoikeudessa taitavasti.2041 

Pähkinäsaari-tulkinnoissa kaikki näytti siis olevan kirjaimellisestikin kiinni näkö-

kulmasta. Sen enempiä argumentteja Kirkisellä ei tosin tässä ollut Lindiä vastaan. 

Olisi kaiketi periaatteessa ollut mahdollista, että Kirkinen olisi voinut tässäkin ko-

rostaa, ettei Lind onnistunut täysin kiistämään Rillankiven keskiaikaisuutta. Näin 

hän ei kuitenkaan tehnyt, eikä Kyösti Julkukaan kommentoinut lopulta asiaa mil-

lään tavalla. Vaikuttikin siltä, että vaikka epäselvät lähdeaineistot saatiin yhdistet-

tyä monenlaisiin teorioihin, loppui Kirkisellä virta kesken Rillankiven suhteen. 

1990-luvun debatista voi vielä todeta Pähkinäsaaren rauhan kannalta laajem-

maltikin hyvin tutun seikan. Kiihkeimmin siinä taisteltiin Pohjois-Suomen aseman 

tulkinnasta, kuten edellä kuvailin. Ainoastaan Kirkinen käsitteli Savoa, mutta hän-

kin toisteli lähinnä omia jo 1970-luvulla ensimmäistä kertaa esittämiään tulkin-

toja.2042 Huomionarvoista on Kirkisen kritiikki Gallénin ja Lindin vuoden 1415 hä-

mäläis-savolaisen rajankäynnin päätepisteestä esittämiä näkemyksiä kohtaan. Ra-

jankäynnissä viitattu Karjalanmaanselkä ei viitannut Kirkisen mukaan Gallénin 

esittämään itäiseen vaihtoehtoon, sillä Suomenselkä Rillankiven tienoilla oli saanut 

nimensä vasta myöhemmin. Hän perusteli näkemystään muun muassa eräällä 1700-

luvun kartalla.2043 

Tämä ilmensi hyvin Pähkinäsaari-debatin vaiheita laajemminkin. Molemmat 

osapuolet kritisoivat toisiaan myöhäisen lähdemateriaalin käyttämisestä. Lind kri-

tisoi Pohjanlahtiteorian kannattajia tästä Rillankiven osalta. Kirkinen puolestaan 

korosti rajojen kehityksen dynaamista luonnetta ja esimerkiksi Nilsiän Karjalan-

kosken esiintymisen myöhäisyyttä. Hän halusi pitäytyä jyrkässä lännessä Savoa 

                                                        
2040 ”…John Lind, som med dräpande argument avrättat teorin…”. Gallén 1991b, 244. 
2041 Kirkinen 1992, 313. 
2042 Kirkinen 1992, 310–313. 
2043 Kirkinen 1992, 313. 
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halkovaan rajaan liittyvässä näkemyksessä siksi, että se korosti muinaista karjalais-

valtaa alueella ja alueen epäoikeudenmukaista valloitusta. 

Lopuksi voi todeta, että Gallénin ”koulukunnan” tulkinnat saivat jossain mää-

rin kannattajia 1980-luvulla. Kauko Pirinen tasapainotteli eri tulkintojen ja ajatte-

lutyylien välillä 1980-luvulla kirjoittamissaan osioissa Savon maakuntahistorian 

uusissa versioissa. Hän omaksui 1982 pitkälti Gallénin näkemyksen muun mu-

assa ”Karjalankosken” sijainnista Nilsiällä. Näin pohjoinen Savo olisi vielä keski-

ajalla ollut hämäläisten hallinnassa. Huomionarvoista on myös, että Pirinen esitti 

tässä melko modernin käsityksen uuden ajan alun rajojen luonteesta. Valtakunnan-

rajaa ei saanut hänen mukaansa ajatella modernein käsittein, vaan se oli melko har-

vaan merkitty ja helppo ylittää. Lisäksi eri puolten asukkailla saattoi olla omistuk-

sia rajan toisella puolella. Uuden ajan alussa raja oli jyrkempi raja eräomistusten 

suhteen.2044 On kuitenkin huomionarvoista, että Pirinen katsoi vanhempien näke-

mysten mukaisesti savolaisten tunkeutuneen keskiajalla Itä-Savoon, joskin keski-

aikaiset rajaluettelot olivat syntyneet käytännön lähtökohdista käsin, eikä niillä ol-

lut tarkoituksena hämätä.2045 Tämä kuvastaa hyvin näkemysten häilyvyyttä. 

Gallénin tulkinnat aiheesta eivät olleet kategorisesti vanhaa, savolaisten suoritta-

maa valloitusta korostavaa näkemystä vastaan. 

Käsitellessään aihetta 1988 Pirinen suhtautui kriittisemmin Gallénin teorioihin. 

Hän totesi sitä vastaan huomautetun, että tunnettiin vain yhtenäisinä linjoina pidet-

täviä rajoja. Pähkinäsaaren rajakin käsitettiin linjaksi. Pirinen pohti tässä useita 

vaihtoehtoja, esimerkiksi ”Karjalankosken” mahdollista sijaintia Kuvansin ja Sor-

saveden välisessä Kilpikoskessa ja ”Samusalan” mahdollista läntisempää sijaintia. 

Hän pohti myös mahdollisuutta, jonka mukaan ”Karjalankoski” olisi merkinnyt eri 

osapuolille eri paikkaa. Yleisesti Pirinen oli tässäkin sitä mieltä, että myöhäiskes-

kiaikaiset rajaluettelot olivat ilmentäneet olennaisesti toisenlaista rajaa varhaisem-

paan rajaan verrattuna.2046 Suurempia kannanottoja Pirinen ei kuitenkaan tuonut 

käsittelyssään ilmi, ja hän jätti monia kysymyksiä avoimiksi. 

Miksi juuri Pirinen oli niin valmis ottamaan huomioon toisenlaisia vaihtoeh-

toja? Eräs konkreettinen syy oli Pirisen vapaus ”kansallisesta intomielisyydestä”, 

kuten edellä on tullut ilmi. Hän saattoikin harkita vapaammin erilaisia vaihtoehtoja, 

sillä näkemys yhtenäisestä rajalinjasta, joka olisi vienyt Kirkisen näkemyksen ta-

voin muinaisen karjalaisvallan mahdollisimman kauas länteen, ei ollut hänelle kes-

keinen. On kuitenkin huomattava, että myös Pirisen näkemys korosti savolaisten 
                                                        
2044 Pirinen 1982, 17–19, 26–29. 
2045 Pirinen 1982, 29–34. 
2046 Pirinen 1988, 296–307. 
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valtauksia rajan itäpuolella. Tämä näkökohta ei kuitenkaan ollut hänelle niin kes-

keinen kuin Kirkiselle ja Julkulle. Hänellä ei ollut myöskään motivaatiota ylläpitää 

näkemystä suoraan halki Savon luoteeseen ulottuneesta rajasta, sillä hän kannatti 

Pohjois-Suomen osalta yhteisalueteoriaa. 

Jokseenkin yllättävää oli myös se, että Pohjanlahtiteorian kannattaja Seppo Su-

vanto omaksui näkemyksen ”Karjalankoskesta” Nilsiällä. Perusteluna oli muun 

muassa se, että nimistöntutkimus oli löytänyt hämäläisiä nimiä Pohjois-Savosta.2047 

Näkemys Nilsiän Karjalankoskesta ei kuitenkaan muuttanut hänen käsitystään 

siitä, että todellinen asutusraja muodostui myös Savossa savolaisten ”oman val-

tausinnon ja rohkeuden mukaiseksi”. Hän kannattikin Vilkunan näkemystä Savon-

linnan Talvisalosta Pähkinäsaaren rauhan ”Samusalana”.2048 Hänelläkin siis ilmeni 

näkemys lineaarisesta rajasta, joka oli tosin tehnyt lahdekkeen Nilsiälle. 

Suvannon keskeisiksi nostamia hämäläisiä nimiä oli tuonut väitöskirjassaan 

esille Jouko Vahtola.2049 Hänkin kannatti lopulta ”Karjalankosken” sijaintia Nil-

siällä ja toi myös esille, ettei rajalla yleisesti ollut valtakunnanrajan luonnetta.2050 

Näin vanha näkemys, jonka mukaan Nilsiän Karjalankoski ei voinut olla oi-

kea ”Karjalankoski”, koska se olisi uhannut suoraa rajaa Pohjanlahdelle, alkoi väis-

tyä voimakkaammin 1900-luvun loppua kohden. Osaltaan tähän on vaikuttanut se, 

ettei Pohjanlahtiteoria ollut edes niin keskeinen Vahtolan ja Pirisen kaltaisille tut-

kijoille. Vaikutuksensa on myös ollut sillä, etteivät nämä tutkijat enää välttämättä 

pitäneet rajaa moderniin, lineaariseen rajaan verrattavana rajana. Näin myös Savon 

rajakäsityksiin vaikuttivat modernin poliittisen maantieteen ajattelukollektiivin kä-

sitykset keskiaikaisten rajojen luonteesta. 

Yllättävää tuskin on, että tässäkin alaluvussa tarkastelluilla tutkijoilla ilmeni-

vät voimakkaasti havaintojen teoriapitoisuus ja teorioiden empiirinen alimääräyty-

neisyys. Esimerkiksi Gallén tulkitsi rajapaikkoja niiden oletetun merkittävyyden 

kautta, ja epämääräiset nimet olivat yhteensopivia monien vaihtoehtojen kanssa. 

Omiin teorioihin sopimattomalle lähdeainekselle voitiin keksiä aina vaihtoehtoisia 

selityksiä. 

Lopuksi tarkastelen, miten Pähkinäsaaren rauhan Savoon liittyvät käsitykset 

ilmenivät laajemmassa suomalaisessa historiakulttuurissa. 

                                                        
2047 Suvanto 1985, 69–70. 
2048 Suvanto 1985, 69, 222. 
2049 Vahtola 1980, 182–185. 
2050 Vahtola 1987, 63–64. 
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4.4.3 Pähkinäsaaren raja paikallisen identiteetin osana sekä muita 

laajemman historiakulttuurin Savoon liittyviä Pähkinäsaari-

käsityksiä 

Näkemys savolaisista Pähkinäsaaren rauhan rajan siirtelijöinä ilmeni lähes kaikilla 

tässä väitöskirjassa tutkituilla historiakulttuurin tasoilla 1900-luvun lopulla, joskin 

vaihtelevasti. Se olikin yleisin Savoon liittyvä piirre. Jopa Kaari Utrion 1400- ja 

1500-lukujen vaihteeseen sijoittuneessa historiallisessa romaanissa Viipurin kau-

notar tiedettiin kertoa, että ruotsalainen mahtimies Sten Sture oli tehnyt Pähkinä-

saaren rauhan rajaan liittyvän väärennöksen, joka jätti Olavinlinnan ja itäisen Sa-

von asuttajat Ruotsin puolelle.2051 Suomen historian yleisesityksissäkin ilmeni nä-

kemyksiä savolaisista Pähkinäsaaren rajan murtajina. Niinpä esimerkiksi Eirik 

Hornborg korosti Pähkinäsaaren rauhan epäedullisuutta savolaisille. Raja oli erot-

tanut heidät entisistä metsästysmaistaan.2052 Tämä oli vanha, autonomian aikaan 

palautuva näkemys. 

Savolaisen asutuksen leviämistä rajan yli tuotiin esille myös Matti Klingen ja 

Jouko Vahtolan yleisesityksissä2053. Seppo Suvannon keskiaikaisten suomalaisten 

asuttajien urheutta korostavaa näkemystä käsittelin jo Pohjois-Suomea koskevassa 

alaluvussa. Oppikirjoissa näkemyksiä savolaisista uudisasuttajista Pähkinäsaaren 

rajan murtajina ei ilmennyt niin paljon välittömästi toisen maailmansodan jälkeen, 

eikä niitä välttämättä ilmennyt sitä ennenkään. On lähinnä muutamia esimerkkejä 

peruskoulu-uudistusta edeltävältä ajalta. Niinpä esimerkiksi Santamäki ja Heikin-

heimo totesivat, kuinka kaskimaita etsivät savolaiset laajensivat ”kansamme 

asuma-aluetta” Pähkinäsaaren rajan itäpuolella.2054 

Sen sijaan 1970-luvulta lähtien peruskoulu-uudistuksen myötä näkemyksiä sa-

volaisista rajan itäpuolella tai vähintäänkin rajaseudulla tuli esille useammin.2055 

Kiinnostavana yksityiskohtana voi mainita ala-asteen historian oppikirjan Aika-

matka Suomen historiaan vuodelta 1996. Siinä oli kuvitteellinen kertomus, jossa 

Olavinlinnan rakennuttaja Eerik Akselinpoika Tott kertoo omin sanoin rakennutta-

                                                        
2051 Utrio 1973, 87. 
2052 Hornborg 1965, 62–63. 
2053 Klinge 1982b, 23; Vahtola 1987, 62–64. 
2054 Santamäki & Heikinheimo 1963, 100. 
2055 Esimerkkejä: Castrén & Riikonen 1974, 139, 142; Lappalainen, Kaakinen & Kauniskangas 1981b, 
101–102; Lempinen et al. 1983, 23–24; Laurila et al. 1990, 43. 
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neensa linnan Pähkinäsaaren rauhan rajan itäpuolisen uudisasutuksen suojaa-

miseksi.2056 Lienee selvää, että tässä laitettiin joidenkin suomalaisten historiantut-

kijoiden näkemyksiä Pähkinäsaaren rauhasta Tottin suuhun. Se että Savoon liittyviä 

näkemyksiä tuli esille 1970-luvulta lähtien, on yhteydessä koulutusjärjestelmän ja 

oppikirjojen uudistuksiin. Näiden myötä kirjoihin levisi historiantutkimuksen nä-

kemyksiä Savon historiasta. Tietosanakirjoissakin näkemykset savolaisista eli suo-

malaisista Pähkinäsaaren rajan ylittäjinä olivat hyvin esillä esimerkiksi Savoa kä-

sittelevissä artikkeleissa2057 sekä monissa Suomen historiaa käsittelevissä yleisissä 

artikkeleissa.2058 Joka tapauksessa esille tuli taas kuva Savosta Novgorodille joutu-

neena alueena, jonka savolaiset olivat vallanneet. Sen sijaan teokset, joissa uudis-

asutusta ei tuotu esille, saattoivat taas luoda kuvaa siitä, että raja oli pysyvämpi 

ilmiö myös Savossa. 

Maailmansotien välisen ajan käsittelyluvussa totesin, että Pähkinäsaaren rauha 

voitiin käsittää eräänlaiseksi Savon heimon perustamisen tai synnyn myytiksi. Li-

säksi rauhaa voitiin pitää Savon roomalaiskatolilaistumisen ja ruotsalaistumisen 

symbolina ortodoksisen ja venäläisen kauden jälkeen. Tämä liittyi 1930-luvun his-

toriantutkimukseen ja arkeologiaan, joissa käsiteltiin Savon kirkollista organisaa-

tiota ennen Pähkinäsaaren rauhaa. 

Tällaisia painotuksia ilmeni myös tietosanakirjojen Savoa käsitelleissä artik-

keleissa. Niinpä esimerkiksi edellisessä alaluvussa tarkastelemani Pekka Lappalai-

nen tarkasteli Otavan ison tietosanakirjan Savo-aiheisessa artikkelissa alueen siir-

tymistä uuteen uskoon ja Ruotsin hallinnon alamaisuuteen. Hänen mukaansa alu-

een asutuskeskukset muodostuivat vanhoista yhteyksistään irrotettuina savo-

laiseksi kantakansaksi.2059 Vastaavanlaisia ajatuksia hän toi esille myös kirjoitta-

massaan Säämingin historiassa, jossa hän korosti erityisesti Pähkinäsaaren rajan 

merkitystä Savon varhaisen asutuskeskuksen irrottajana karjalaisesta kantakan-

sasta.2060 Tämä ilmensi melko jyrkkää näkemystä rajasta territoriaalivaltioiden vä-

lisenä rajana ainakin eteläisellä suunnalla. Vastaavanlaisia näkemyksiä Savon ruot-

salaistumisesta ja jopa Savon heimon synnystä Pähkinäsaaren rauhan ja rajan 

                                                        
2056 Edgren et al. 1996, 83. 
2057 Esimerkkejä: Lappalainen 1964, 1226; ”Savo (historia)”. Facta 8 (1970), 415–416; ”Savo”. Tiedon 
värikäs maailma 17 (1978), 13–14; ”Savo”. Facta 2001, 14 (1985), 475; ”Savo”. WSOY iso tietosana-
kirja 8 (1996), 290. 
2058 Esimerkkejä: ”Suomi”. Uusi tietosanakirja 19 (1967), 843; ”Suomi”. Facta 9 (1970), 238; ”Suomi”. 
Tiedon värikäs maailma 18 (1978), 139; ”Suomi”. Facta 2001, 15 (1985), 706; ”Suomi”. WSOY iso 
tietosanakirja 9 (1997), 130. 
2059 Lappalainen 1964, 1226. 
2060 Lappalainen 1970, 135. 
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myötä tuotiin esille monissa muissakin tietosanakirjoissa, joskaan ei välttämättä 

samanaikaisesti.2061 

Tällaisia näkemyksiä voitiin esittää myös toisen maailmansodan jälkeen ilmes-

tyneissä paikallishistorioissa ja kotiseutukirjoissa. Niinpä esimerkiksi arkeologi Ju-

hani Rinne, joka oli jo ennen toista maailmansotaa luomassa näkemyksiä Savon 

roomalaiskatolilaistumisesta ortodoksisen kauden jälkeen, totesi Savon historian 

ensimmäisessä osassa 1947, että Savon tempaiseminen ruotsalaisen ja roomalais-

katolilaisen kulttuuripiirin alaisuuteen ja turkiskauden loppuminen saivat savolai-

set siirtymään kaskiviljelyyn. Erämaiden nautinnan ja valtauksen myötä Savon eri-

laiset ainekset yhdistyivät Savon kansaksi [!] ja heimoksi.2062 Vastaavanlaisia pai-

notuksia esimerkiksi savolaisten länsimaistumisesta ja jopa savolaisen heimon syn-

nystä ilmeni paikallishistoriallisessa materiaalissa vuosisadan loppupuolelle asti, 

joskaan Pähkinäsaaren rauhaa ei välttämättä yhdistetty prosessiin suoraan.2063 Täl-

läkin tavalla voitiin siis hahmottaa rauhan nykypäivään ulottuvia vaikutuksia, ja 

asiassa tulee hyvin ilmi, miten Pähkinäsaaren rauhasta oli tullut merkittävä osa suo-

malaista historiakuvaa periodisoinnin osana. 

Itse rajan luonteesta saatettiin paikallishistorioissa ja kotiseutukirjallisuudessa 

todeta, että sen itäpuolella oli nimenomaan karjalaisten maata2064, ja itäiseen Sa-

voon yhdistettiin joissain teoksissa laatokankarjalainen asutus.2065 Tällä tavalla raja 

voitiin käsittää savolaisten ja laatokankarjalaisten jaon vahvistajaksi, mikä oli il-

mennyt myös aiemmin. Kustaa Vilkunan käsitys rajan kulusta saamelaisen talviky-

län läheltä pääsi tuoreeltaan esimerkiksi Varkauden historiaan vuonna 1963.2066 

Rajan luonnetta vesitienä ja rajapisteiden luonnetta vesistöjen solmukohtina saatet-

tiin myös tuoda esille kirjalllisuudessa.2067 Sääminginsalon asemaa ja luonnetta 

pohdittiin syvällisimmin Asko Mielosen Vanhan Kerimäen historiassa vuonna 

                                                        
2061 Esimerkkejä: ”Savo (historia)”. Facta 8 (1970), 415–416; ”Savo”. Tiedon värikäs maailma 17 
(1978), 13–14; ”Savo”. Facta 2001, 14 (1985), 475; ”Savo”. Suomalainen tietosanakirja 7 (1993), 197. 
2062 Rinne 1947, 37–38. 
2063 Esim. Manninen 1953, 17; Poppius 1957, 25–26; Mönkkönen 1968, 18; Wirilander 1982, 49–52, 
55–56; Kokkarinen 1987, 7; Hovi 1988, 99; Nirkko-Leskelä 1989, 39; Jyrkinen 1992, 23–25; Seppänen 
1999, 73, 91–96, 100–102. 
2064 Wilmi 1984, 37; Hämynen 1986, 51; Soininen 1989, 39–40; Kokkonen 1990, 11; Hynninen 1994, 
297; Toivola 1995, 9. 
2065 Soininen 1954, 39; Lappalainen 1967, 132–134. 
2066 Soikkanen 1963, 14–18. 
2067 Esim. Wirilander 1982, 60; Kiviniemi 1985, 111; Hovi 1988, 94, 98–99; Huovinen 1988, 20; Sep-
pänen 1999, 102. 
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1993. Hän hylkäsi Pekka Lappalaisen tulkinnan ja omaksui Vilkunan ja Kirkisen 

käsityksiä.2068 

Käsitys Pähkinäsaaren rauhan rajasta Savossa savolaisten kumoamana rajana 

oli joka tapauksessa selviö paikallishistorioiden ja kotiseutukirjojen tekijöille, ja 

tätä näkökohtaa tuotiinkin avoimesti esille myös tällä suomalaisen historiakulttuu-

rin osa-alueella, tosin ei läheskään aina.2069 Mielenkiintoista on kuitenkin, ettei toi-

sen maailmansodan jälkeen tuotu esille mitenkään ylistäviä arvioita savolaisten 

valtauksista. Joka tapauksessa rajan häilyvyyttä ja epäselvyyttä sekä sitä, ettei raja 

estänyt liikennettä, saatettiin painottaa paikallishistorioissa ja kotiseutukirjoissa 

erityisesti 1900-luvun lopulla.2070 Tässä oli taustalla jo edellä käsittelemäni suun-

taus, jossa keskiaikaisia rajoja ei haluttu täysin samaistaa moderneihin rajoihin. 

Kokonaisvaikutelma on 1900-luvun lopun Savoa koskevasta paikallishistori-

allisesta kirjallisuudesta se, että Gallénin ”koulukunnan” näkemyksiä ei juuri 

omaksuttu niihin. Kyseisiä näkemyksiä saatettiin kuitenkin pohtia. Niinpä esimer-

kiksi Reijo Vallan (s. 1967) Maaningan pitäjän Viannankoskea käsitelleessä koti-

seutukirjassa pohdittiin mahdollisuutta, jonka mukaan Siitinselän pohjoispuoliset 

alueet olisivat olleet jonkinlaista yhteisnautinta-aluetta.2071 

Vielä voi mainita erään 1900-luvun jälkipuolen Savon asutushistoriaa koske-

van uutuuden. Vanhemmassa tutkimuksessa oli pidetty itsestään selvänä, että Poh-

jois-Savon asutus oli alkanut vasta uuden ajan alussa Kustaa Vaasan toimiessa asu-

tuksen yllyttäjänä. Historioitsija Arvo M. Soininen2072 päätyi 1960-luvun alussa tut-

kimuksessaan lopputulokseen, jonka mukaan pohjoisessa Savossa olisi ollut asu-

tusta jo keskiajalla.2073 Tämä käsitys levisi sittemmin paikallishistorialliseen kirjal-

lisuuteen.2074 Pähkinäsaaren rauhan osalta tällä käsityksellä oli merkitystä yhdestä 

syystä. Se saattoi luoda kuvaa, jonka mukaan savolaisten keskiaikaiset valtaukset 

                                                        
2068 Mielonen 1993, 23–25. 
2069 Esimerkkejä 1950–1960-luvun paikallishistorioista: Soininen 1954, 258; Räisänen 1959, 3–4; Lap-
palainen 1961, 72–73; Soikkanen 1963, 15; Ruotsalainen 1967, 13–14; Esimerkkejä 1900-luvun lopun 
paikallishistorioista: Wirilander 1982, 60–61; Hämynen 1986, 51; Hovi 1988, 134; Mielonen 1993, 26–
28; Ropponen 1993, 86; Seppänen 1999, 103; Kotiseutukirjoista: Kokkonen 1990, 11; Kankkunen 1991, 
7; Piiroinen 1995, 22; Kokkonen 1997, 24. 
2070 Paikallishistorioissa: Wirilander 1982, 60; Manninen 1987, 23; Hovi 1988, 99; Seppänen 1999, 102–
103; Kotiseutukirjoissa: Riimala 1989, 3; Säisä 1985, 152. 
2071 Valta 1995, 13–15. 
2072 Hänestä ks. Jutikkala 2004, 287. 
2073 Soininen 1961, 211–266. 
2074 Ks. esim. Porkola 1962, 6; Manninen 1987, 28–29; Ropponen 1993, 43; Pennanen 1988, 12–13; 
Kokkonen 1998, 23. 
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Pähkinäsaaren rajan perinteisen tulkinnan itäpuolella eivät rajoittuneet Savonlin-

nan itäpuolisiin alueisiin. 

Edellä kuvailluissa kehityskuluissa oli luonnollisesti jälleen kyse historiantut-

kijoiden esoteerisissä piireissä kehitellyn historiakuvan leviämisestä eksoteerisiin 

piireihin. Tärkeä osuus oli myös käsityksillä tietyn paikkakunnan sijainnista olete-

tun Pähkinäsaaren rauhan rajalinjan lähistöllä. Ne levisivät suuren yleisön piiriin, 

ja niillä oli huomattavaa merkitystä paikalliselle identiteetille Savossa. Tämä tuli 

varsin konkreettisella tavalla esille 1960-luvulta lähtien. Koska tämä alaluku on 

tämän väitöskirjan viimeinen varsinainen käsittelyluku, on mielenkiintoista todeta, 

että näissä paikallisidentiteettiin liittyvissä käsityksissä tuli erinomaisesti esille 

Pähkinäsaaren rauhan suuri merkitys suomalaisessa historiakulttuurissa. 

Aiemmassa alaluvussa kuvailin, kuinka elokuussa 1963 löydettiin TVH:n suo-

rittamissa perkaustöissä Pielaveden Kalttosen kylästä Kustaa Vilkunan käsitysten 

mukaiselta ”Karjalanjoelta” kiviä, joita aluksi luultiin Pähkinäsaaren rauhan raja-

kiviksi. Perkaustöiden tekijöille oli kerrottu, että mikäli jotain erikoista löytyy, olisi 

siitä ilmoitettava palkkion saamiseksi.2075 Näin ilmapiiri oli jo valmiiksi viritetty 

rajakivien ”löytämiselle”. Mukana näiden rajakivien löytämisessä oli Varkauden 

tehtailla laboranttina toiminut pieksämäkeläislähtöinen Tapio Kautovaara (1917–

1998), joka oli kerännyt kansanperinnettä jo 1940-luvulta lähtien.2076 Hän kuvaili 

myöhemmin tätä tapahtumaa Lisäjuttuja Varkauden historiaan -teoksessa. Kuvaus 

on kirjoitettu 1970-luvulla.2077 

Kautovaara oli saanut Yleisradiolta tehtäväksi selvittää, oliko hämäläisten ja 

savolaisten välillä edelleen heimoriitoja. Ollessaan Pielavedellä Kautovaara sai pu-

helun, jossa hänelle ilmoitettiin, että TVH:n miehet olivat löytäneet rajakiviä. Hän 

kirjoitti asiasta jutun, ja uutinen oli vielä samana päivänä televisio- ja radiouuti-

sissa. Kautovaara itse totesi, että tämä oli hänen elämänsä eräitä tähtihetkiä.2078 Ta-

pahtuma kuvastaa yleisellä tasolla, miten suuri merkitys Pähkinäsaaren rauhalla jo 

1960-lukuun mennessä oli suomalaisessa historiakulttuurissa. Syytä on haettava 

siitä aiemmin kuvailemastani tosiasiasta, että rauhalle oli esimerkiksi kouluopetuk-

sessa annettu keskeinen merkitys Suomen historian taitekohtana ja sen rajalle Suo-

men ensimmäisenä itärajana. Niinpä sen rajakivien ”löytyminen” oli valtakunnal-

linen uutinen ja löytämisestä uutisoineelle henkilölle jopa elämän tähtihetki. 

                                                        
2075 ”Pähkinäsaaren rauhan rajakiviä löydettiin”. Helsingin Sanomat 4.8.1963, 14. 
2076 Hänestä ks. Lehtimaa 2015, elektr. 
2077 Kautovaara & Kautovaara 1997, 3. 
2078 Kautovaara 1997, 18. 
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Sijainti oletetulla Pähkinäsaaren rauhan rajalla saattoi luonnollisesti nostaa 

paikkakunnan statusta. Kautovaara siteerasi erästä paikallislehteä, jossa oli huomi-

oitu Kalttosen kylän päässeen ehkä ensimmäisen kerran historiassaan näin suuren 

huomion kohteeksi.2079 Pielaveden mainetta rajapitäjänä ei näyttänyt edes uhkaa-

van se, etteivät historiantutkijat, kuten Kyösti Julku, lopulta olleet vakuuttuneita 

kivien autenttisuudesta. Kustaa Vilkunakaan ei ottanut läpikäymäni lähdeaineiston 

valossa kantaa asiaan millään tavalla.2080 

Pielaveden sijaintia Pähkinäsaaren rauhan rajalla oli hahmoteltu jo kauan en-

nen vuoden 1963 tapahtumia. Jalmari Jaakkola oli vienyt rajan näille tienoin jo 

1920-luvulla, ja pitäjän sijaintia hämäläis-savolaisella heimorajalla oli käsitelty au-

tonomian ajalla. Sen sijaan käsitystä Pielaveden sijainnista rajalla kritisoinut Kyösti 

Julku sai tuntea nahoissaan, miten voimakkaasti paikallisväestö saattoi reagoida 

hänen uusvanhoihin näkemyksiinsä Pähkinäsaaren rajan kulusta näillä tienoin. Jul-

kuhan vei rajan kulun Pielaveden sijasta Pihtiputaalle, joskin hän katsoi 1400-luvun 

hämäläis-savolaisten rajankäyntien kulkeneen Pielaveden tienoilla. Tällaisia näke-

myksiä hän esitteli heinäkuussa 1972 Pielaveden Valassin praasniekkajuhlilla, joi-

hin oli kokoontunut karjalaisen heimon jäseniä ympäri maata.2081 

Julkun esitelmä julkaistiin kokonaisuudessaan Pielaveden ja Keiteleen Sano-

missa. Lehden toimituksen todennäköisesti kirjoittamassa Julkun esitelmän poh-

justuksessa tuli konkreettisella tavalla ilmi, miten keskeinen osa paikallista identi-

teettiä käsitys Pähkinäsaaren rajan kulusta saattoi olla: 

Vaikka Pielavesi nyt menettikin erään historiallisesti erittäin mielenkiintoisen 

rajalinjan, ei Pielaveden maine rajapitäjänä sentään kokonaan mennyt, koska 

kiistämätön tosiasia on, että Pielaveden kautta suuntautui myöhemmin useita 

tärkeitä heimorajoja.2082 

Mielenkiintoista onkin, että tämän näkemyksen mukaan Pielavedelle oli syntynyt 

maine rajapitäjänä niiden 50 vuoden aikana, jotka olivat kuluneet Jalmari Jaakko-

lan esitettyä ensimmäistä kertaa näkemyksen Pielaveden sijainnista Pähkinäsaaren 

rajalla. Asiaan toki vaikutti myös se, että heimorajojen katsottiin kulkeneen pitäjän 

halki. Tässä tuli hyvin ilmi, miten suureen asemaan Pähkinäsaaren rauha asettui 

                                                        
2079 Kautovaara 1997, 18. 
2080 Julku 1987a, 135–136. Myös Julku katsoi Vilkunan pidättyneen julistamasta kiviä rajakiviksi. 
2081 Julku 1972, 1, 4–5. 
2082 ”Heimorajoja kylläkin, mutta… Pähkinäsaaren rauhan raja ei kulkenut Pielaveden kautta, väittää 
prof. Julku”. Pielaveden ja Keiteleen Sanomat 27.7.1972, 1. 
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yleisessä historiatietoisuudessa. Heimorajojen kulku paikkakunnan kautta vaikut-

tikin lähinnä lohdutuspalkinnolta. Merkittäväksi käsitetty Pähkinäsaaren raja nosti 

paikkakunnan statusta, eivät niinkään heimorajat. Tällä tavalla tuli esille Pähkinä-

saaren rauhan rajan merkitys paikallisen identiteetin takaajana. 

Julkun näkemyksiin reagoi voimakkaasti sukuaan pielavetinen, Kuopiossa reh-

torina toiminut Tauno Räisänen, joka oli myös Jaakkolan oppilas.2083 Seuraavan 

vuoden tammikuussa samassa lehdessä Räisänen kuvaili jyrkin sanankääntein, mi-

ten Julku oli viime kesänä ”nuorten [sic] tutkijan kumisevin rintaäänin” kiistä-

nyt ”ensimmäisen valtakunnallisen itärajamme” kulkeneen Pielaveden kautta. Räi-

sänen väitti saaneensa Kustaa Vilkunalta Julkun esityksen tyrmäävän vastauksen: 

Julkun esitys on niin älytön, ettei se edes vastausta ansaitse, asia puolestani 

olisi myös sillä selvä. Mutta kun hyvin tiedän, että siellä Pielavedelläkin on 

niitä nenästä vedettäviä ”koohakkeita”, jotka mieluummin uskovat radikaa-

leittain huutavia paskanpuhujia [!] kuin perinteellisesti ”vanhoillista” to-

tuutta, ainakin todennäköisyyksiä, niin tulkoon tämä kannanottoni nyt näin 

präntättynä heidänkin tietoonsa.2084 

Erikoista oli, että Räisänen todellakin esitti Vilkunan sanoneen näin. Hän toi kirjoi-

tuksessaan esille vanhempia näkemyksiä rajan kulusta Pielavedellä ja totesi, että 

Julkun Pähkinäsaaren rauhasta suunnittelema teos olisi ilmestyessään ”eräs tör-

keimpiä historiamme lähteiden väärintulkintoja”.2085 

Vastineessaan Julku totesi, ettei Räisänen ollut ”tottunut tieteelliseen polemiik-

kiin”, ja arveli tämän kirjoittaneen ”kiihtyneessä mielentilassa”. Julku soitti Vilku-

nalle ja kysyi, oliko tämä todellakin sanonut tällaista. Julkun mukaan Vilkuna kiisti 

asian ja totesi, ettei ollut lukenut Julkun esitelmää eikä näin voinut ottaa asiaan 

kantaa. Julku toivottikin Räisäselle ”parempaa mielenrauhaa”.2086 Ilmeisesti Julkun 

toivotus tehosi, sillä Räisänen suhtautui asiaan rauhallisemmin neljä vuotta kuole-

mansa jälkeen vuonna 1981 julkaistussa Pielaveden ja Keiteleen historian ensim-

mäisessä osassa. Siinä hän kuitenkin päätyi taas lopputulokseen, jonka mukaan 

Pähkinäsaaren raja oli kulkenut Pielavedellä.2087 Hän myös kirjoitti, että paikallis-

historian kannalta oli vähäisempi merkitys, mistä raja kulki.2088 Tämä toteamus ei 

                                                        
2083 Pielaveden–Keiteleen historiatoimikunta 1981, 6; Räisänen 1981, 47. 
2084 Räisänen 1973, 1. 
2085 Räisänen 1973, 1, 4. 
2086 Julku 1973, 6. 
2087 Räisänen 1981, 37–40. 
2088 Räisänen 1981, 36–38. 
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kuitenkaan vaikuttanut kovin uskottavalta, kun otetaan huomioon Räisäsen aiempi 

kiihtyneisyys asiasta. 

Edellä kuvailtu episodi osoittaa laajemmin Pähkinäsaaren rajan merkitystä pai-

kallisen identiteetin kannalta. Kuten Päiviö Tommila on todennut, on nimenomaan 

paikallishistoria ollut toisen maailmansodan jälkeen voimakkaimmin tutkittu his-

torian osa-alue. Tässä on ollut taustalla paikallishistorioiden teetättäjien ja kuntien 

halu etsiä omaa historiaa ja identiteettiä ja näyttää ulkopuolisille, millaista kunkin 

paikkakunnan väestö on ollut.2089 

Näkemys paikkakunnan sijainnista Suomen ensimmäisellä itärajalla tuki täl-

laista tavoitetta. Sitä tukivat myös Pähkinäsaaren rauhaan liittyvät muistomerkit. 

Mielenkiintoinen esimerkki tällaisesta on vuonna 1969 paikallisen Lions Clubin 

Suonenjoen Kuninkaansillan läheisyyteen pystyttämä Pähkinäsaaren rauhan muis-

tomerkki. Kuten edellä olen käsitellyt, yhdistettiin 1400-luvun hämäläis-savolaiset 

rajankäynnit juuri Pähkinäsaaren rauhan rajaan Pohjanlahtiteorian hahmotuksissa, 

joskin Gallénin ”koulukunta” kiisti jyrkästi tämän yhteyden. Epäselvää ei kuiten-

kaan ollut se, että vuoden 1415 raja kulki Suonenjoen läpi. 

                                                        
2089 Tommila 1989, 264; vrt. Satokangas 2010, 209. 
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Kuva 1. Suonenjoen Pähkinäsaari-muistomerkki 1.7.2014. Kuva: Samu Sarviaho. 
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Kuva 2. Suonenjoen muistomerkin tekstilaatta. Kuva: Samu Sarviaho. 

Huomionarvoista on, että muistomerkin laatassa mainitaan nimenomaan Pähkinä-

saaren rauha ja Suomen ensimmäinen itäraja. Jälleen kerran tuli hyvin ilmi, miten 

juuri Pähkinäsaaren rauha asetettiin suureen asemaan. Muistomerkille johtava 

polku on nimeltään ”Pähkinäsaarenranta” eikä suinkaan ”Vuoden 1415 hämäläis-

savolaisen rajankäynnin ranta”. Kyse on viime kädessä samanlaisesta ilmiöstä kuin 

edellä analysoimassani Pähkinäsaari-fundamentalismissa. Pähkinäsaaren rauha on 

käsitetty laajemmassa historiakulttuurissa ja historiantutkimuksessa merkittäväm-

mäksi ilmiöksi kuin heimorajat, joita ei ole käsitelty läheskään niin paljon. 
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Sama ilmiö toistui osittain Rillankiven kohdalla. Vuonna 1962 Pielaveden 

kunta pyysi sitä rauhoitettavaksi, ja Museoviraston asiantuntijat katsoivat kiven ol-

leen Pähkinäsaaren rajakiven. Alue rauhoitettiinkin luonnonsuojelualueeksi. John 

Lindin mielestä asiaa tulkittiin liiaksi Vilkunan teorian näkökulmasta.2090 Käydes-

säni Rillankivellä heinäkuussa 2012 mainittiin sen lähellä olleissa uusissa infotau-

luissa kivi edelleenkin Pähkinäsaaren rajakiveksi ja vuoden 1415 heimorajan pää-

tepisteeksi. Lisäksi mainittiin Vilkunan näkemys venereiteistä. Kiven lähistöllä oli 

tämän mukaisesti jopa tienviittoja Laatokalle ja Pohjanlahdelle. Lindin vaihtoeh-

toisia tulkintoja ei tietenkään otettu huomioon. 

                                                        
2090 Leskelä 1965, 3; Lind 1991d, 342–343. 
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Kuva 3. Rillankivi ympäristöineen 3.7.2012. Huomaa tienviitat sekä taukopaikka kiven 

lähellä. Kuva: Samu Sarviaho 
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Kuva 4. Rillankiveen liittyvän infotaulun teksti kiven historiallisesta taustasta. Kuva: 

Samu Sarviaho. 

Monumentit toimivat muistutuksina historian sankareista sekä kansallisesta histo-

riasta. Ne kannustavat myös taistelemaan sellaisten arvojen puolesta, joita niiden 

katsotaan symboloivan. Ne toimivat konkreettisina merkkeinä siitä, mitä yhteisössä 

halutaan muistaa. Monumenttien välittämä informaatio ei olekaan neutraalia, vaan 

siihen valikoituu sellaista ainesta, jolla on merkitystä yhteisön jatkuvuuden kan-

nalta. Konsensusta siitä, mitä muistomerkkien olisi tarkoitus edustaa, on vaikea 

saavuttaa. Niihin liittyvä muistaminen onkin melko valikoivaa, sillä katsoja saa va-

pauden projisoida menneisyyteen henkilökohtaisia tunteitaan ja mielleyhtymi-

ään.2091 

                                                        
2091 Hall 1999, 48; Fur 2000, 38; Lindgren 2000, 11–12; Kuittinen 2005, 134–135. 
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Suonenjoen Kuninkaansillan ja Rillankiven muistomerkit rakentavat kuvaa 

siitä, että paikkakunnat ja seudut, joiden historiasta ne kertovat, olivat olleet histo-

riassa merkittäviä paikkakuntia. Tällä tavalla ne vahvistavat erityisesti paikallista 

identiteettiä. Merkittävyyden takeena näissä on kytkös suomalaisessa historiakult-

tuurissa merkittäväksi konstruoituun, Pähkinäsaaren rauhassa sovittuun Suomen 

ensimmäiseen itärajaan, joka on muistomerkkien mukaan kulkenut paikkakunnan 

läpi. 

Tämän lisäksi muistomerkeillä on luonnollisesti taloudellista merkitystä. Esi-

merkiksi Yhdysvalloissa historiasta on tullut hyödynnettävä resurssi turismin 

myötä. Hannu Salmi (s. 1961) on todennut, että historiakulttuuriin on liittynyt his-

torian hyödykkeistäminen eli ”menneisyyden muuttaminen kulutuskohteeksi”.2092 

Niinpä esimerkiksi Rillankivestä todettiin 1970-luvun lopulla Otavan suuressa En-

syklopediassa Oulun lääniä käsittelevässä artikkelissa, että Pyhäjärven matkai-

lunähtävyytenä oli Rillankivi, Pähkinäsaaren rauhan rajakivi.2093 Kytkös Pähkinä-

saaren rauhaan ei tosin ollut mitenkään yksiselitteinen, sillä esimerkiksi Tiedon vä-

rikkäässä maailmassa ja matkaoppaissa Rillankivi saatettiin mainita ainoastaan hä-

mäläis-savolaisen eränautinta-alueen pohjoisena päätepisteenä tai ainoastaan van-

hana rajapyykkinä.2094 Onkin syytä huomauttaa, ettei edellä mainittujen rajakivien 

ja muistomerkkien katsomiseen ole mitään pääsymaksua. Kohteet houkuttelevat 

silti turisteja ja rahavirtaa paikkakunnille ja alueille, joilla ne sijaitsevat.2095 

Rillankivi yhdistettiin usein Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärveen, vaikka kivi si-

jaitsi kolmen läänin, myöhemmin kolmen maakunnan rajalla. Tässä yhteydessä 

voikin todeta, ettei rajakivien etsintä suinkaan rajoittunut Pohjois-Savoon, vaan 

myös Pohjois-Pohjanmaan rannikolla etsittiin kuumeisesti 1900-luvun loppua koh-

den rajakiviä. Mielenkiintoinen esimerkki tästä oli sieviläisen maallikkotutkijan 

Aarre Alopaeuksen (1907–2006) Kalevassa marraskuussa 1982 uutisoitu tulkinta, 

jonka mukaan Pähkinäsaaren raja kulkikin etelämpää, Siiponjoen suulle ja Himan-

kaan. Alopaeus perusteli näkemyksiään muun muassa tulkitsemalla omaperäisellä 

tavalla 1500-luvun rajaluetteloiden tietoja ja niissä olevia nimiä. Lisäksi hän 

                                                        
2092 Fur 2000, 41–42; Salmi 2001, 147–149. 
2093 Ohlson 1979, 4975. 
2094 ”Pyhäjärvi”. Tiedon värikäs maailma 15 (1977), 161; Pohjois-Pohjanmaan matkailuopas 1977, 9; 
Mäkinen 1986, 381. 
2095 Rillankiven yhteydestä ”turismiteollisuuteen” vrt. myös Korpela 2006, 455. 
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oli ”löytänyt” uusia rajakiviä.2096 Sattumaa tuskin oli, että tämä uusi tulkinta rajasta 

kulki lähellä Alopaeuksen kotiseutua. 

Alopaeuksen työtä jatkoi sittemmin kalajokinen paikallishistorian harrastaja 

Sulevi Juhola. Tässä yhteydessä voi mainita erään vuodelta 2009 olevan uutisen, 

jossa aihetta käsiteltiin. Sen yhteydessä hankesuunnittelija, Oulun yliopistosta toh-

toriksi väitellyt Anne Ruuttula-Vasari tuli hyvin paljastaneeksi, mistä näissä Päh-

kinäsaaren rajakivien ”löytämisien” ja vaihtoehtoisten rajatulkintojen viemisessä 

oman kotipaikkakunnan lähistölle oli todella kyse. Hänen mukaansa vastausten 

löytyminen rajalinjasta saattaisi vahvistaa paikallista identiteettiä ja lisäksi ”löyty-

nyttä” rajalinjaa voisi käyttää hyväksi matkailussa.2097 

Vakiintunut tulkinta historiantutkimuksessa oli kuitenkin se, että Pyhäjoen 

Hanhikivi liittyisi jotenkin Pähkinäsaaren rauhaan. Sen asemasta voitiin olla huo-

lestuneita 1980-luvulla. Pyhäjokilaakson Merijärveltä kotoisin ollut rovasti, paikal-

lishistoriaa harrastanut Juhani Alaranta (s. 1948)2098 valitti Liitossa vuonna 1982 

Hanhikiven poistamista virallisista nähtävyysluetteloista ja kivelle johtaneiden 

opasteiden puutetta. Hän ehdottikin, että Pyhäjoella pitäisi markkinoida Hanhiki-

veä näkyvämmin.2099 1970-ja 1980-luvuilla esimerkiksi Tiedon värikkäässä maail-

massa Hanhikiveä mainostettiin Pähkinäsaaren rauhan rajakivenä ja Pyhäjoen huo-

mattavimpiin kuuluvana nähtävyytenä. Matkaoppaissa Hanhikiven merkitys Päh-

kinäsaaren rajakivinä tuli myös esille.2100 Käydessäni Hanhikivellä kesällä 2013 

saatoin todeta, että alueen opasteissa sitä pidettiin edelleen Pähkinäsaaren rauhan 

rajakivenä. 

                                                        
2096 Luhtasela 1982, 16; Alopaeus 1982, 16. Alopaeus muun muassa väitti, että eräässä 1500-luvun ra-
jaluettelossa mainittu Oulujärvi olisikin oikeasti Himankajärvi! Hämäräksi jäi tosin, millä perusteella 
hän päätyi tähän johtopäätökseen. 
2097 ”Rauhaton raja puhuttaa”, elektr. 
2098 Hänestä ks. Kuka kukin on 2009, 67. 
2099 Alaranta 1982, 5. 
2100 ”Pyhäjoki”. Tiedon värikäs maailma 15 (1977), 160; Pohjois-Pohjanmaan matkailuopas 1977, 6; 
Mäkinen 1986, 79. 
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Kuva 5. Hanhikivi 2.7.2013. Kuva: Samu Sarviaho. 
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Kuva 6. Hanhikiveen liittyvä infotaulu. Kuva: Samu Sarviaho. 

Hanhikiven näkeminen Pähkinäsaaren rauhan rajakivenä on sinänsä hyvä esi-

merkki siitä, miten merkittäväksi käsitettyä Pähkinäsaaren rauhaa käytettiin veto-

naulana. Hanhikiven opasteissa mainitaan Kustaa Vilkunan pitäneen sitä Pähkinä-

saaren rauhan rajakivenä. Tosiasiassa Vilkuna totesi suorasanaisesti opasteiden viit-

taamassa artikkelissa, ettei Hanhikivi ole Pähkinäsaaren rauhan rajakivi, sillä kiven 

päällä oli puoli metriä vettä vielä vuonna 1323. Se olikin kehittynyt merirajan mer-

kiksi vasta 1400-luvulla.2101 Paikallisen identiteetin ja matkailun edistämisen näkö-

kulmasta tällaiset tosiasiat voitiin kuitenkin unohtaa. 

                                                        
2101 Vilkuna 1959b, 22–23. 
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Palataan vielä Savon paikallishistorioihin. Pähkinäsaaren rauhan yhteys pai-

kalliseen identiteettiin tuli selkeimmin esille juuri Savossa, erityisesti Pohjois-Sa-

vossa. Tähän vaikutti nähdäkseni se tosiseikka, että monet epäselvistä Pähkinäsaa-

ren rauhan rajapisteistä sijoitettiin Savon alueelle, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla 

epäselvyyttä oli lähinnä rajan päätepisteestä. 1900-luvun lopun savolaisissa paikal-

lishistorioissa ja kotiseutukirjoissa pohdittiinkin usein oman paikkakunnan sijaintia 

Pähkinäsaaren rauhan rajalla tai sen lähistöllä. Esimerkiksi eräässä Enonkosken ky-

läkirjassa Veli-Matti Hynninen (s. 1944) totesi Hanhijärven kylän olleen idän ja 

lännen kohtauspaikkana.2102 Kyse ei ollut välttämättä mistään dogmaattisesta asen-

teesta, ja asia saatettiin mainita vain ohimennen ja esimerkiksi todeta paikkakunnan 

kuuluneen raja-alueeseen.2103 Joissain teoksissa voitiin todeta suoraan asialla olleen 

ainoastaan vähän merkitystä.2104 

Muutamassa teoksessa rajan merkitys paikalliselle identiteetille tuli hyvin sel-

keästi ilmi. Vuonna 1993 ilmestyneessä paikallishistoriallisessa teoksessa, Suonen-

joen historiassa, kirjoittaja Jari Ropponen kävi läpi erilaisia rajan tulkintavaihto-

ehtoja. Hän totesi, ettei suinkaan ollut varmaa, kulkiko raja paikkakunnan kautta ja 

painotti, ettei kysymyksellä välttämättä ole muuta kuin kuriositeettiarvoa. Vuoden 

1415 rajankäynnistä hän totesi kuitenkin, että ”kotiseututunteen elähdyttämänä” 

voisi ajatella, että Suonenjoki on ollut tunnettu paikka.2105 Niin ikään Pentti Miet-

tinen esitti vuonna 1994 Pielaveden Laukkalaa käsittelevässä kirjassa, että kylä on 

ollut ”rajaseutu, jonka kautta on vedetty ainakin heimoraja mutta monien käsityk-

sen mukaan myös valtakunnanraja”. Hän selosti vanhoja riitoja Pielaveden rajaky-

symyksestä ja totesi, etteivät laukkalalaiset ole menettäneet mitään. Lopputu-

lokseksi tulikin, että Laukkala oli ollut jonkin aikaa valtakunnan rajaseutuna.2106 

Joka tapauksessa monissa paikallishistorioissa ja kotiseutuhistorioissa raken-

nettiin käsitystä paikkakuntien sijainnista merkittävällä Pähkinäsaaren rajalla tai 

vähintäänkin heimorajalla. Näin luotiin paikallisidentiteettiä ja kuvaa oman paik-

kakunnan muinaisesta merkittävyydestä. 

Seuraavaksi on aika vetää yhteen loppulauseessa tämän väitöskirjan keskeiset 

tutkimustulokset. 

  

                                                        
2102 Hynninen 1994, 297. 
2103 Saastamoinen 1989, 11; Koponen 1989, 8–9; Kauhanen 1993, 23–24; Kokkonen 1997, 24; Pöllänen 
& Markkanen 1998, 14; Lintunen 1999, 9. 
2104 Kokkonen 1992, 16. 
2105 Ropponen 1993, 33–36, 38. 
2106 Miettinen 1994, 24–27. 
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Loppulause: Pähkinäsaaren rauha suomalaisen 
historiantutkimuksen ja historiakulttuurin 
pitkäaikaisena kiintopisteenä ja 
tutkimusongelmana 

Yhteenvetoa tutkimustuloksista 

Pähkinäsaaren rauhalla oli melkoisen vaatimaton alku ruotsalaisessa historiantut-

kimuksessa. Se ilmestyi ruotsalaisen reformaattorin Olaus Petrin teokseen 1500-

luvun alussa ja liittyi ruotsalaisen ulkopolitiikan ajankohtaisiin vaiheisiin. Venäläi-

set valittivat ruotsalaisten tunkeutuneen alueilleen ja vaativat rajankäyntiä Jurin ja 

Maunun rauhansopimuksen mukaan. Olaus Petri yhdisti sopimuksen keskiajan 

ruotsalaisessa historiankirjoituksessa erittäin negatiivisen maineen saaneeseen 

Maunu Eerikinpojan hallituskauteen ja hänen tekemäänsä epäonniseen ristiretkeen 

1340- ja 1350-lukujen vaihteessa. Hän teki ajankohtaisten venäläisten valitusten 

perusteella tulkinnan, jonka mukaan ruotsalaiset olivat joutuneet luovuttamaan 

suuren osan Karjalaa rauhanteossa. Näkemys levisi sittemmin monille muille ruot-

salaisille historioitsijoille 1600-luvulla. Asiaa mutkisti se, että erityisesti 1700-lu-

vulla oli liikkeellä eräs epämääräinen rauhansopimuksen versio, joka voitiin tulkita 

niin, että ruotsalaiset olivat luovuttaneet alueita venäläisille. Näin syntyi varhain 

näkemys sopimuksesta eräänlaisena häpeärauhana, jossa Ruotsi oli joutunut luo-

vuttamaan alueita. 

1600-luvulla voitiin kuitenkin hahmottaa rauha niinkin, että Karjalan käsitet-

tiin jaetun rauhassa. Kartografi Andreas Bureuksella oli todennäköisesti jokin rau-

hansopimuksen versio ja tietoja rajan vanhasta kulusta Karjalankannaksella. 1700-

luvun lopulla tarkasteltiin kriittisemmin rauhansopimuksen eri tekstiversioita ja 

huomattiin, että venäläiset olivat antaneet sopimuksessa alueita ruotsalaisille. Näin 

asian käsitti historioitsija Sven Lagerbring, jonka myönteisempi näkemys Maunu 

Eerikinpojasta vaikutti rauhan tulkintaan. Venäläisten kronikkatietojen avulla pääs-

tiin myös selvyyteen rauhan solmimispaikasta ja ajasta. Keskeisenä henkilönä tässä 

prosessissa oli Turun Akatemiassa vaikuttanut Henrik Gabriel Porthan. 

1800-luvun alun suomalaisessa historiankirjoituksessa painotettiin nimen-

omaan kolmannen ristiretken merkitystä ristiretkiajan ruotsalaisvalloituksen pääte-

pisteenä ja katolilaisen ajan alkukohtana. Venäläisen historiankirjoitustradition 

puitteissa Suomen historiasta kirjoittaneet baltiansaksalaiset historioitsijat asettivat 

ristiretkiajan päätepisteeksi Pähkinäsaaren rauhan. Se johtui näkemystavasta, jossa 
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painotettiin Suomen asemaa venäläisten ja ruotsalaisten välisen taistelun pelinap-

pulana. Näkemys levisi suomalaiseen historiantutkimukseen 1830- ja 1840-lukujen 

taitteessa. Taustalla oli myös suomalaisessa yliopistoelämässä merkittävään ase-

maan noussut hegeliläinen filosofia, jossa korostui valtion ja tätä myötä myös val-

tioiden välisten sopimusten asema. Näkemystä periodisoinnista levitti suomalai-

seen historiakulttuuriin erityisesti professori Gabriel Rein. 

Näkemystä Pähkinäsaaren rauhan luonteesta aikakausia erottavana rajana ei 

juuri kritisoitu suomalaisessa historiantutkimuksessa seuraavan 150 vuoden ai-

kana, vaan se levisi käytännössä kaikkiin suomalaisiin historian oppikirjoihin ja 

yleisesityksiin. Rauha saikin symboloida tässä asemassaan eri aikakausina ainakin 

Suomen ruotsalaisvalloitusta ja kristillistymistä sekä joskus valistuksen historian-

kirjoituksen edistysajatuksen mukaisesti suomalaisten siirtymistä korkeampaan si-

vistykseen. Hegelin historianfilosofian mukaan voitiin myös käsittää, että suoma-

laisista heimoista oli ruotsalaisvalloituksen jälkeen muodostunut kansa ruotsalais-

ten instituutioiden puitteissa. Näin muodostui Suomen kansan syntymyytti, jota 

Pähkinäsaaren rauha sai aikakausien välisenä vaihekohtana symboloida. Synty-

myytti levisi suomalaisessa historiakulttuurissa laajalle etenkin oppikirjojen väli-

tyksellä, eikä se varsinaisesti poistunut edes 1900-luvun lopulla. Myytti antoi eri-

tyisesti 1800-luvulla käsityksen suomalaisten yhtenäisestä historiasta, ja siihen on 

projisoitu vahvasti nationalistinen toive yhtenäisen suomalaisen kansakunnan muo-

dostamisesta valtiossa 1800-luvulla Hegelin ja J.V. Snellmanin filosofian pohjalta. 

Näin voitiin korostaa myös Pähkinäsaaren rauhan nykyaikaan ulottuneita vaikutuk-

sia. 

Käsitystä kohtaan oli myös kriittisiä äänenpainoja. Ajatus suomalaisten mui-

naisesta itsenäisyydestä projisoitiin Suomen itsenäisyyden alkuaikoina kauas men-

neisyyteen, ja korostettiin, että Suomi oli liittynyt vapaaehtoisesti Ruotsiin yhteisen 

idän uhan torjumiseksi. Suomalaiset olivat olleet ristiretkiaikana aiempaa kuvitel-

tua korkeammalla sivistystasolla, eikä Suomen kansa ollut varsinaisesti syntynyt 

Pähkinäsaaren rauhan jälkeen. Ajankohtaisten sotahistoriallisten, geopoliittisten ja 

venäläisvastaisten näkemysten mukaan rauhaa pidettiin epäedullisena etappina 

idän eli Venäjän ja lännen välisessä taistelussa ja korkeintaankin Suomen muodol-

lisen Ruotsiin liittymisen ja kristillistymisen symbolina. Erot aiempaan eivät olleet 

niin jyrkkiä, sillä jo autonomian ajan historiankirjoituksessa tuli esille lähinnä her-

deriläisen kansallisuusfilosofian pohjalta, että jonkinlainen etnis-kielellisesti mää-

ritelty suomalaisuus oli ollut olemassa jo ennen Pähkinäsaaren rauhaa. Aikakau-

delle tyypillisiä näkemyksiä kansakunnasta organismina omaksunut professori Jal-

mari Jaakkola katsoi, että Suomen kansa oli eheytynyt ristiretkiajan yhteydessä ja 
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kiteytynyt tarkemmin alueellisesti suomalaisten päästessä yhtenäisen hallinnon 

alaisuuteen. Pähkinäsaaren rauha edusti välietappia tässä prosessissa. Jaakkola kat-

soi Suomen muodostaneen keskiajalla puoli-itsenäisen kansallisvaltion. Hän teki-

kin kansakunnan syntymyytistä äärikansallismielisestä näkökulmasta siedettävän 

korostamalla nimenomaan suomalaisen hallinnon merkitystä yhtenäisen suomalai-

sen kansakunnan muodostamisessa keskiajalla. Lisäksi maailmansotien välisen 

ajan laajemmassa historiakulttuurissa voitiin katsoa ruotsalaisten valloittaneen vä-

kivaltaisesti Suomen ja liittää asiaan erittäin negatiivisia kuvauksia. Vanhat käsi-

tykset Suomen kansan synnystä säilyivät kuitenkin esimerkiksi yleisesti hitaasti 

muuttuvissa oppikirjoissa. 

Toisen maailmansodan jälkeen hylättiin aiemmat äärikansalliset korostukset ja 

painotettiin taas laajalti ristiretkiajan luonnetta valloituksena sekä korostettiin ruot-

salaisten osuutta yhteiskunnallisten muutosten aikaansaajina. Pähkinäsaaren rauha 

saikin symboloida taas Suomen liittämistä Ruotsiin ja usein myös Suomen kansan 

syntyä. Suomalaisen kansallisaatteen 1800-luvulta peräisin oleva ihanne kansalli-

sesta yhtenäisyydestä valtiossa ei ole koskaan poistunutkaan suomalaisesta histori-

ankirjoituksesta. 

Edellä kuvaillut kehityskulut selittävät myös sitä, miksi rauhasta on tullut niin 

olennainen osa suomalaista historiakuvaa ja suomalaisen kansakunnan rakenta-

mista. Pähkinäsaaren rauha on ollut käytännössä jatkuvasti esillä suomalaisessa 

historiakulttuurissa aikakausien vaihekohtana 1800-luvun puolivälistä lähtien. Sillä 

on myös luotu historiakuvaa suomalaisten yhteisestä keskiajalle ulottuneesta histo-

riasta ja ihannetta kansallisesta yhdistymisestä valtiossa. Tämän kuvan keskeisinä 

levittäjinä olivat erityisesti 1800-luvulla fennomaanit. On kuitenkin selvää, ettei 

kansakunnan syntymyytti ollut ainoa syy rauhan merkittävään asemaan, vaan rau-

haan on voitu ladata esimerkiksi merkityksiä suomalaisten edistymisestä korkeam-

paan sivistykseen. 

Rauhan avulla voitiin myös kiinnittää huomiota siihen, että yksi osa Suomen 

kansaa ei ollut päässyt yhdentymään läntisten heimoveljiensä kanssa Pähkinäsaa-

ren rauhan jälkeen. Jo 1700-luvun lopulla syntyi käsitys karjalaisten itsenäisyy-

destä suhteessa Novgorodiin ennen Pähkinäsaaren rauhaa. 1800-luvun alussa syn-

tyi puolestaan käsitys, jonka mukaan esimerkiksi vienankarjalaiset ovat suomalai-

sia. Vuosisadan puolivälissä syntyi myös heimoaate, jonka mukaan venäjänkarja-

laiset tulisi yhdistää läheisemmin Suomeen. Aatteen varhainen edustaja Zachris To-

pelius katsoi Pähkinäsaaren rauhassa tapahtuneen Karjalan traagisen jaon ja rau-

hasta alkaneen veljesvihojen kauden. Käsitys voidaan yhdistää tietyin varauksin 

etnosymbolistiseen näkemykseen nationalistisen historiakuvan muodostamisesta. 
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Tässä keskeisessä osassa ovat kulta-ajan, taantumisen ja uusiutumisen myytit. Tällä 

tavalla konstruoidun historiakuvan tuli innostaa kansan uutta nousua. Pähkinäsaa-

ren rauha sai symboloida nimenomaan Karjalan taantumisen myyttiä. Siihen liittyi 

myös käsitys Pähkinäsaaren rajasta Karjalassa jyrkkänä territoriaalivaltioiden väli-

senä rajana keskiajalla. 

Heimoaatteen edustajilla oli toiveena karjalaisten yhdistäminen Suomen suu-

riruhtinaskuntaan. Tässä tarkoituksessa he levittivät autonomian ajan lopulla kuvaa 

Karjalan nykyaikaan ulottuneesta traagisesta jaosta myös laajempaan suomalaiseen 

historiakulttuuriin, erityisesti Karjalan historian yleisesityksiin. Näin Karjalan his-

toriakuvaa muutettiin laajemmin alueen traagista historiaa korostavaan suuntaan. 

Siinäkin oli viime kädessä kyse alueellisesti laajemman suomalaisen kansakunnan 

rakentamisesta historian avulla. Historiakuva selittääkin osaltaan Pähkinäsaaren 

rauhan merkittävää asemaa kansakunnan rakentamisessa. Heimohenkinen, Karja-

lan traagista jakoa paisutteleva historiakuva sai huipennuksensa maailmansotien 

välisenä aikana ja jatkosodan aikana, jolloin se levisi laajalti historiakulttuuriin. 

Tällöin Karjalan taantumisen myyttiin tuli myös ajan hengen mukaisesti venäläis-

vastainen lisä. 

Tästä huolimatta suomalaisessa historiankirjoituksessa on ollut myös linja, 

joka on kuvaillut Karjalan keskiaikaista jakoa neutraalisti, eivätkä heimohenkiset 

historioitsijatkaan ole aina korostaneet rauhan tragiikkaa. Erityisesti Viipurin tie-

noon paikallishistorioissa voitiin korostaa alueen asemaa länsimaisen kulttuurin 

etuvartiona Pähkinäsaaren rauhan jälkeen. Jalmari Jaakkola puolestaan katsoi, että 

läntisen ja itäisen Karjalan jako oli syntynyt jo ennen Pähkinäsaaren rauhaa ja lie-

vensi näin käsityksiä Karjalan jaon tragiikasta. Jatkosodan aikana hän kuitenkin 

korosti muiden historioitsijoiden ohella propagandasyistä rauhan tragiikkaa. 

Toisen maailmansodan jälkeen heimoaatteen kariuduttua myös Pähkinäsaaren 

rauhan tragiikan korostaminen hävisi ulko- ja sisäpoliittista syistä laajemmasta his-

toriakulttuurista lähes täysin. Sodan jälkeen luovutetusta Karjalasta kirjoitetuissa 

muistoteoksissa Karjalan traaginen jako voitiin yhdistää nimenomaan toisen maa-

ilmansodan dramaattisiin vaiheisiin eikä toiveisiin tulevasta venäjän- ja suomen-

karjalaisten yhdistämisestä. Ragnar Rosénin kaltaiset historiantutkijat puolestaan 

katsoivat, että läntinen Karjala oli ollut tukevasti Ruotsin hallussa jo ennen Päh-

kinäsaaren rauhaa ja rauha oli ollut tasapainotilan vahvistamista. Käsitys oli melko 

selkeä vastareaktio heimohenkiselle ajattelulle, ja kuvaa Pähkinäsaaren rauhasta 

Karjalan jakajana vietiinkin neutraalimpaan suuntaan sodan jälkeen. Karjalaistaus-

tainen professori Heikki Kirkinen korosti puolestaan edelleen 1900-luvun lopulla 

Karjalan kulta-ajan myyttejä ja Karjalan jaon tragiikkaa. Taustalla oli muun muassa 
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evoluutiobiologiaan ja sosiobiologiaan perustunut näkemys, jossa kulttuurievoluu-

tion keskeisenä tekijänä on etninen ryhmä. Karjalaiset olivat yksi tällainen ryhmä, 

ja heidän identiteettiään ja tulevaa nousuaan Kirkinen tuki historiakuvallaan. 

Keskeisen Pähkinäsaaren rauhaan liittyvän kiistakysymyksen muodosti rajan 

kulku ja luonne pohjoisessa. 1800-luvun puoliväliä edeltäneessä tutkimuksessa oli 

esillä eräs rauhansopimuksen versio, jossa raja kulki Kellontaipaleelle nykyisen 

Kuopion pohjoispuolella. 1800-luvun puolivälissä tuotiin esille ruotsalaisen diplo-

maattisen arkistomateriaalin järjestelytyön yhteydessä rauhansopimuksen versi-

oita, joissa oli esillä toisenlainen rajaluettelo ja vaihtelevia viittauksia rajan päätty-

misestä johonkin mereen. Ruotsalaisessa tutkimuksessa pääteltiin, että kyseinen 

meri oli Jäämeri. Norjassa nationalistinen historiantutkija P.A. Munch päätteli, että 

kyseessä oli Pohjanlahti ja että pohjoinen Suomi oli kuulunut Norjalle. Suomessa 

asiaa käsitteli ensimmäisenä Liperin kirkkoherra Anders Josef Europaeus, jonka 

mukaan raja oli kulkenut Pohjanlahdelle. Pohjoinen Suomi oli kuitenkin kuulunut 

Novgorodille, sillä karjalaiset olivat asuttaneet ja hallinneet ennen rauhaa laajoja 

alueita pohjoisessa. Pähkinäsaaren rauha saikin toimia todisteena karjalaisten mui-

naisesta laajasta vallasta pohjoisessa. Tässä näkyi hyvin asutushistorian ja rajakä-

sitysten vuorovaikutus. 1800-luvun alussa olikin käsitetty laajalti Suomessa, että 

Pohjois-Suomen varhaisasutus tulisi nähdä nimenomaan karjalaiselta pohjalta. Kä-

sitys muodosti eräänlaisen Karjalan kulta-ajan myytin jatkeen pohjoisessa. 

Kaikki näkemykset sopivat 1800-luvun puolivälin kansainväliseen tilantee-

seen. Ennen Krimin sotaa oli näet Ruotsi-Norjan ja Venäjän välille syntynyt kiistaa 

pohjoisista alueista. Lapin laajojen yhteisalueiden lopullinen jako 1800-luvun 

alussa ja tarkemmat rajankäynnit Venäjän ja Norjan välillä loivat tilanteen, jossa 

pohjoiskalotin väestön elinkeinot häiriintyivät ja rajanylityksistä aiheutui kiistoja. 

Tilanne sai pohjoismaiset historioitsijat selvittämään pohjoisten alueiden herruuden 

historiaa kansallisen toiveajattelun puitteissa. Rauhansopimuksen luonne voitiin 

käsittää vaihtelevasti norjalaisten, ruotsalaisten tai karjalaisten eli suomalaisten 

vallan vahvistajana pohjoisessa. Näin luotiin kuvaa kunkin kansan laajasta vallasta 

pohjoisessa. 

Suomalaisuusliikkeen johtohahmo Yrjö Koskinen lisäsi Europaeuksen näke-

mykseen 1860-luvulla ajatuksen, jolla oli perustavanlaatuiset seuraukset rauhan 

hahmottamiseen. Hän pohjasi näkemyksensä pohjoisen asutushistoriasta länsisuo-

malaisiin pirkkalaisiin, jotka olivat tulleet 1200-luvun lopulla Perämeren ranni-

kolle. Hänen mukaansa he olivat ”pelastaneet” Pähkinäsaaren rauhassa Novgoro-

dille luovutetun Perämeren rannikon ja vallanneet asutustyöllään Pohjois-Pohjan-
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maan ja Länsi-Lapin keskiajalla sekä levittäneet Ruotsin valtaa laajemmalle. Käsi-

tys liittyi suoraan Koskisen suomalaisten muinaisia saavutuksia korostavaan näke-

mykseen. Seuraavan 150 vuoden historiankirjoituksessa korostuikin rajan luonne 

suomalaisten uudisasuttajien kumoamana rajana, ja asiaan liitettiin usein suoma-

laisten saavutusten ylistämistä. Pohjanlahtiteorian avulla rakennettiin kuvaa kansa-

kunnan suurista saavutuksista. 

Koskisen mukaan Pohjois-Suomi oli kuitenkin kuulunut karjalaisille ennen 

Pähkinäsaaren rauhaa. Hän kehitteli ensimmäisenä näkemyksen, jonka mukaan 

rauhassa oli vahvistettu pohjoisessa hämäläis-karjalainen heimoraja. Tätä hän saat-

toi perustella 1800-luvulla yleisillä primitiiviseen agraarikommunismiin liittyvillä 

teorioilla heimojen yhteisestä maanomistuksesta. Käsitys yhteisestä maanomistuk-

sesta hylättiin autonomian ajan lopulla, ja esimerkiksi tunnettu historioitsija Väinö 

Voionmaa saattoi käsittää yksittäisten karjalaisten eränkävijöiden valloittaneen alu-

een. J.W. Ruuth puolestaan kehitteli epämääräisen lähdeaineksen pohjalta teorian, 

jonka mukaan Pähkinäsaaren rauhan raja oli pohjoisempana jatketta vanhemmalle 

hämäläis-karjalaiselle heimorajalle, joka kulki etelämpänä Kymijoelta suoraan 

pohjoiseen Maanselän tienoille. Pohjanlahtiteoria sopi hyvin sellaisille henkilöille, 

jotka halusivat korostaa Pohjois-Suomen muinaista karjalaisuutta. Näiden joukossa 

oli autonomian ajan lopulla heimoaatteen kannattajia. Oletus vanhasta hämäläis-

karjalaisesta heimorajasta rajan perustana pohjoisessa säilyi suomalaisessa histori-

antutkimuksessa eri variaatioineen pitkään 1900-luvun lopulle asti. 

Ruotsalainen Olof Simon Rydberg kannatti Jäämeriteoriaa muun muassa sillä 

perusteella, että oli epäloogista väittää Perämeren alueen joutuneen Novgorodille, 

vaikka Ruotsi hallinnoi aluetta rauhan välittömässä jälkitilanteessa 1320-luvulla. 

Vastaavaa käsitystä edustivat Suomessa toisen maailmansodan aikoihin kielitietei-

lijä J.J. Mikkola ja valtiotieteilijä Yrjö Ruutu, jotka kannattivat Jäämeriteoriaa ja 

rauhan luonnetta status quon vahvistajana pohjoisessa. Mikkola oli ilmeisen ahdis-

tunut siitä, että suomalaisia alueita oli luovutettu venäläisille Pähkinäsaaren rau-

hassa, kun taas Ruutu kritisoi Pohjanlahtiteoriaa Rydbergin viitoittamalla linjalla 

modernin valtio-oikeuden näkökulmasta. 

Rydbergin näkemykset kirvoittivat ankariakin vastalauseita 1800-luvun lopulla 

Suomessa, mutta varsinaisesti ensimmäisen kattavan vastineen Rydbergin kritii-

kille teki Jalmari Jaakkola. Suomalaisessa historiantutkimuksessa oli tulkittu rajan 

merta edeltävän pisteen ”Petajoen” viittaavan Pyhäjokeen. Jaakkola kuitenkin kat-

soi, että raja oli kulkenut Pattijoelle ja lisäksi oli ollut toinen raja, joka oli jakanut 

Kemijoen kahtia. Hänelläkin korostui rauhan luonne karjalais-länsisuomalaisen 
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jaon vahvistajana pohjoisessa. Tällaisella käsitystavalla voitiin perustella näke-

mystä, jonka mukaan Kemin ja Saloisten seurakuntia ei perustettukaan 1320-lu-

vulla Novgorodille, vaan Ruotsille kuuluneelle alueelle. Kyseessä oli yritys vah-

vistaa Pohjanlahtiteorian perusteita. Jaakkolan mukaan hänen hahmottelemansa 

suomalainen kansallisvaltio oli valloittanut vasta 1370-luvulla Perämeren rannikon 

karjalaisrannan, ja Jaakkolan kuvaus tästä valloituksesta oli eräänlainen suomalais-

ten suorittamien valloitusten korostamisen väkivaltainen kliimaksi tutkimuksessa. 

Jaakkola joutui kuitenkin tekemään melkoisen kyseenalaisia lähdetulkintoja 

kehitellessään teoriaansa, ja hän joutui pian kritiikin kohteeksi. Jaakkolan käsityk-

siä ei täysin ymmärretty tai otettu vakavasti. Toisen maailmansodan jälkeen Jaak-

kolan kiistakumppani kansantieteilijä Kustaa Vilkuna kehitti muun muassa pyyn-

nistä elävään väestöön liittyvien ennakko-oletusten varassa teorian, jonka mukaan 

rauha turvasi karjalaisten venereitin Laatokalta Pohjanlahdelle. Teoriaa hän saattoi 

perustella muun muassa löytämillään todisteilla Pyhäjoen eteläpuolisen Petä-

jäisojan rajaan liittyvästä nimistöstä ja pienen joen periaatteellisella soveltuvuu-

della rajan päätepisteeksi keskiaikaisen lohenpyynnin kannalta. Teoria sai laajaa 

kannatusta 1900-luvun lopulla. 

Ruotsalaisessa ja suomenruotsalaisessakin tutkimuksessa hyväksyttiin Pohjan-

lahtiteoria maailmansotien välisenä aikana ja omaksuttiin näkemyksiä rauhasta kar-

jalaisen heimovallan vahvistajana pohjoisessa. Taustalla oli muissakin maissa il-

mennyt vähittäinen kiinnostuksen heikkeneminen muinaisen pohjanvallan korosta-

miseen 1800-luvun puolivälin jälkeen, joskin kysymys pohjoisen Fennoskandian 

rajoista oli politiikassa edelleen ajankohtainen. Pähkinäsaaren rauha ei ollut muu-

tenkaan Ruotsissa niin korostuneessa asemassa kuin Suomessa. Lisäksi asiaan on 

saattanut periaatteessa vaikuttaa se, että ruotsalaisessa historiantutkimuksessa ka-

vahdettiin 1900-luvulla nationalistisia tulkintoja. Onkin huomattava, että Jäämeri-

teoriaa kannatettiin Ruotsissa lähinnä 1800-luvun puolivälistä ensimmäiseen maa-

ilmansotaan ulottuneella ajanjaksolla, jolloin kysymys pohjoisen Fennoskandian 

alueiden tarkemmasta jakamisesta oli selkeimmin esillä ja nationalismi oli korkea-

suhdanteessa. 

Ruotsalaisia kiinnosti enemmän rauhansopimusversioiden historia diplomatian 

kannalta. Suomenruotsalaisiakaan ei vaikuttanut enää kiinnostavan Ruotsin vanhan 

pohjanvallan korostaminen. Yleisellä tasolla on selvää, että ruotsinkieliset tutkijat 

tasapainottelivat ruotsalaisen ja suomalaiskansallisen näkemyksen välillä. Ruotsa-

lainen Nils Ahnlund yhdisti Pohjanlahtiteoriaan nationalistisia piirteitä ruotsalais-

ten ansioista Pohjanlahden rannikon valtaamisessa. Suomenruotsalainen Per Olof 

von Törne puolestaan ei juuri ottanut kantaa rajan tarkkaan kulkuun pohjoisessa, 
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vaikka hän katsoi rajan kulkeneen Pohjanlahdelle. Jaakkolan uudet käsitykset tus-

kin vaikuttivat asiaan, sillä molemmat historioitsijat katsoivat Pohjanlahden ranni-

kon joutuneen Ruotsille pian rauhan jälkeen. 

Suomenruotsalainen historiantutkija Jarl Gallén kannatti 1960-luvulla aluksi 

Jäämeriteoriaa, mutta joutui peruuttamaan hieman näkemyksistään jouduttuaan kri-

tiikin kohteeksi. Hän sovitti ristiriitaisen lähdeaineiston yhteen toteamalla, että raja 

oli kyllä kulkenut Pohjanlahdelle, mutta sen pohjoispuolinen alue oli eräänlaista 

yhteisaluetta, jossa ruotsalaisilla ja venäläisillä oli oikeuksia. Rajan kulku Pohjan-

lahdelle perustui osittain karjalaisten oikeuksiin, mutta Perämeren rannikolla ei 

juuri ollut karjalaista asutusta. Näin syntyi yhteisalueteoria, näkemys rauhasta yh-

teisalueen vahvistajana lähinnä pohjoisessa Suomessa. Tämän käsityksen taustalla 

oli oletus siitä, ettei eräalueita voitu jakaa täsmällisesti, mutta myös vanha näkemys 

ruotsalaisten oikeuksien korostamisesta alueella. Gallénin teoriaa kannatti myös 

tanskalainen keskiajan tutkija John Lind. Hänen mukaansa rauhansopimuksen ruot-

salaisessa sopimusversiossa mainittu rajan päätepiste ”Nor i haffuit” viittasi Vie-

nanmereen, ja hän toi myös venäläisestä lähdeaineistosta esille todisteita, joiden 

mukaan venäläiset itse käsittivät jonkinlaisen rajan olemassaolon Vienan Karjalan 

tienoilla keskiajan lopulla. Yhteisalueteorian tarkennettu muoto olikin käsitys siitä, 

että Pähkinäsaaren rauhassa sovittiin eräänlaisesta kaksoisrajasta, joka määritti yh-

teisalueen rajat. 

Kyösti Julkun ja Heikki Kirkisen kaltaiset historiantutkijat vastustivat kiivaasti 

1900-luvun lopulla Gallénin ja Lindin käsityksiä. Kirkisen osalta kyse oli vanhasta 

taipumuksesta korostaa karjalaisten muinaista ja yksiselitteistä pohjanvaltaa. Sii-

hen yhteisalueteorian hahmotukset eivät sopineet. Kirkinen korostikin ennen näke-

mättömällä tavalla negatiivisessa mielessä sitä, että ruotsalaiset ja länsisuomalaiset 

olivat rauhansopimuksen vastaisesti vallanneet Pohjois-Suomen keskiajalla. Julku 

puolestaan korosti enemmän läntisestä näkökulmasta suomalaisten valtauksia. Yh-

teisalueteorian näkemyksiä voitiin silti omaksua 1900-luvun lopulla, sillä nationa-

listisen historiankirjoituksen vaikutus väheni suomalaisessa tutkimuksessa. 

Merkittävä, joskaan ei aivan yhtä laajoja kiistoja aikaansaanut kysymys oli ra-

jan kulku ja luonne Savossa. Rajan tulkinnassa voitiin tukeutua siellä yleisesti tun-

nettuihin nimiin. Lähinnä sopimuksen nimen ”Siitti” saatettiin melko itsestäänsel-

västi tulkita viittaavan Varkauden Siitinselkään, kun taas ”Kolemakoski” voitiin 

yhdistää Pihtiputaan Kolimajärveen, joka oli tosin Pohjois-Hämeen, nykyisen 

Keski-Suomen puolella. Nämä tulkinnat olivat jo varhain esillä Europaeuksen kä-

sityksissä 1800-luvulla. Olennaista on kuitenkin ymmärtää, ettei käsitys rajasta 
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Karjalan pohjoispuolella syntynyt suinkaan niin, että olisi ensin katsottu rajan kul-

keneen Savossa kohti luodetta ja tehty siitä johtopäätös rajan kulkemisesta Pohjan-

lahdelle. Varhaisvaiheissaan nämä kaksi asiaa olivat toisistaan irrallaan. 

Europaeuksen mukaan savolaiset olivat tulleet Savoon Vienanmeren alueen 

myyttisestä Bjarmiasta ja ylittäneet rajan lähinnä idästä päin. Yleisemmän asutus-

historiallisen näkemyksen mukaan savolaiset olivat kuitenkin levinneet keskiajalla 

Mikkelin tienoilta länteen. Yhdistettynä näkemykseen läntisestä rajalinjasta alkoi-

kin 1870-luvulla syntyä käsitys siitä, että savolaiset olivat vallanneet rajan itäpuo-

liset alueet, mikä korosti asutushistorian ja rauhaan liittyvien käsitysten vuorovai-

kutusta. Tämän näkemyksen ilmaisi ensimmäisenä selkeimmin Yrjö Koskinen, ja 

sekin liittyi suomalaisten saavutusten korostamiseen. 

Keskeisin Savon rajaan liittyvä epäselvyys oli rauhansopimuksessa mai-

nittu ”Samusala”. Erittäin laaja suuntaus 1800- ja 1900-lukujen historiantutkimuk-

sessa oli nimen yhdistäminen 1360-luvulta peräisin olevaan ruotsalaiseen lähtee-

seen, jossa mainittiin ”Sääminginsalo”, asumaton saari, josta annettiin puolikas 

Vexiön piispalle. Erilaisten ennakko-oletusten, esimerkiksi asutushistorian, avulla 

etsittiin kyseistä saarta 1800- ja 1900-luvuilla muun muassa Kerimäen saarennosta 

ja myöhemmän Olavinlinnan tienoilta, mutta asiasta ei päästy koskaan lopulliseen 

selvyyteen. Pohjanlahtiteorian taustaoletusten mukaisesti puolestaan katsottiin, 

että ”Karjalankoski” ei voisi olla Nilsiän Karjalankoskella, sillä se oli ollut liian 

sivussa Pohjanlahdelta. Niinpä tutkimuksessa arveltiin, että kyseessä oli jokin myö-

hemmin nimeään muuttanut koski. 

Autonomian ajan lopulla vakiintui ajankohtaisten heimorajateoretisointien 

myötä käsitys, jonka mukaan rajan itäpuoliset alueet kuuluivat Savossa laatokan-

karjalaisille, ja savolaiset suljettiin periaatteessa ulos muinaisten karjalaisten yhtei-

siltä metsästysmailta. Niinpä korostui Pähkinäsaaren rauhan negatiivinen luonne 

savolaisten ja heidän muinaisten erämaidensa erottelijana. 

Maailmansotien välisenä aikana eivät käsitykset juuri muuttuneet. Keskeinen 

uutuus oli Jaakkolan näkemys, jonka mukaan ”Kolemakoskea” tuli etsiä Pielave-

den tienoilta. Se tuki lähinnä hänen käsityksiään, joiden mukaan raja kulki pohjoi-

sempana Pattijoelle. Yleisesti Jaakkola painotti rajan kulkeneen suomalaisten käyt-

tämiä vesireittejä, mikä korosti nimenomaan suomalaisten tekijöiden merkitystä ra-

jan synnyssä ja rauhan luonnetta suomalaisen rajan vahvistajana. Jäämeriteoreeti-

kot Mikkola ja Ruutu puolestaan tulkitsivat rajan kulkeneen toisaalla. Ruutu katsoi, 

että rajapisteet olivat idempänä, kun taas Mikkola vei normaalisti Savoon sijoitetut 

rajapisteet itäiseen Lappiin ilman suurempia perusteluja. 
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Toisen maailmansodan jälkeen Kustaa Vilkuna tulkitsi rajan kulkua konstruoi-

mansa karjalaisen venereitin pohjalta ja asetti esimerkiksi ”Samusalan” hahmotte-

lemaansa saamelaisten talvikylään, Savonlinnan tienoon sijainneeseen Talvisaloon. 

Vastaavilla linjoilla olivat myös Heikki Kirkinen ja Kyösti Julku, joskin heidän nä-

kemyksensä rajan kulusta pohjoisempana poikkesivat Vilkunan näkemyksistä. 

Julku vei ”Kolemakosken” takaisin Pihtiputaalle keskiaikaisten hämäläisten val-

tausten perusteella. 

Jarl Gallén piti rajapisteitä vesiliikenteen solmukohtina, eikä niiden tarvinnut 

seurata toisiaan jonona, minkä vuoksi hän saattoi tulkita myös ”Karjalankosken” 

sijainneen Nilsiällä. Erityisesti vanhemman historiantutkimuksen käsittämä länti-

sempi raja oli Gallénin mukaan tarkoitettu erottamaan Savo Laatokan Karjalasta, 

mutta samalla oli olemassa myöhäiskeskiaikaisten rajaluetteloiden ilmentämä itäi-

sempi raja, jonka laatokankarjalaiset olivat hyväksyneet. Näin Gallén kyseenalaisti 

savolaisten suorittamat valtaukset Pähkinäsaaren rajan itäpuolella. Samanlaisen nä-

kemyksen omaksui myös John Lind, mutta hänen mukaansa rajapisteet olivat olleet 

yksiselitteisesti liikenteen solmukohtia eikä mitään läntisempää rajaa varsinaisesti 

ollut olemassa. 

Savon osalta voi vielä mainita 1900-luvulla yleistyneen näkemyksen, jonka 

mukaan Savo oli ”syntynyt” Pähkinäsaaren rauhassa, sillä alueen nimi mainittiin 

ensimmäisen kerran rauhansopimuksessa ja yhteydet karjalaisille kantaseuduille 

olivat katkenneet. Joka tapauksessa rauha sai täälläkin symboloida siirtymistä kris-

tinuskoon ja Ruotsin valtaan, mikä korosti rauhan nykyaikaan ulottuneita vaiku-

tuksia. 

Yleisesti voi todeta Pohjois-Suomeen ja Savoon liittyvistä rajakäsityksistä, että 

niissä hahmottui rajan luonne ainakin periaatteessa lineaarisena, territoriaalivalti-

oiden välisenä rajana. Suomalaiset uudisasukkaat olivat vallanneet rajan itäpuoliset 

alueet rauhan jälkeen, joten rajasta ei voinut kehittyä modernia rajaa, vaan pikem-

minkin vyöhyke, jonka sisällä oli päällekkäisiä vaatimuksia. Kenties jyrkimpään 

näkemykseen pääsi Pohjois-Suomen osalta Jaakkola, jonka mukaan raja oli pohjoi-

sessa ollut käytännössä territoriaalivaltioiden välinen raja pitempään kuin aiem-

massa tutkimuksessa oli katsottu. Tämän lisäksi oli varhain näkemyksiä, joiden 

mukaan raja oli jo lähtökohtaisesti ollut vyöhykemäinen. Parhaimpana esimerkkinä 

olivat P.O. von Törnen näkemykset. 

Väinö Voionmaa kannatti poliittisen maantieteen pioneerin, saksalaisen Fried-

rich Ratzelin näkemyksiä, joiden mukaan alhaisemmilla kehitysasteilla olevien 

kansojen varhaiset rajat kehittyvät vähitellen viivamaisimmiksi asutuksen tihenty-

essä. Sen sijaan Jaakkolalle tämä näkemys ei kelvannut varhaisten heimorajojen 



509 

tulkinnassa, sillä hän halusi välttää käsityksiä suomalaisten primitiivisyydestä. Toi-

sen maailmansodan jälkeen Julkulla, Vilkunalla ja Gallénilla tuli esille Ratzelia 

muistuttavia näkemyksiä rajojen kehityksestä vyöhykemäisistä viivamaisiin rajoi-

hin ja Pähkinäsaaren rajan jo lähtökohtaisesti häilyvämmästä luonteesta myös Kar-

jalassa. Sen sijaan poliittisen maantieteen näkemykset, joissa keskiaikaisten rajojen 

häilyvyys yhdistettiin ajan valtioiden luonteeseen, eivät juuri tulleet esille. Ne il-

menivät lähinnä John Lindin käsityksissä, joissa katsottiin, että pohjoisen yhteis-

alue oli seurausta keskiaikaisten valtioiden intressien päällekkäisyyksistä. 

1850-luvulta lähtien on syntynyt kuva Pohjois-Suomesta ja Savosta Pähkinä-

saaren rauhassa venäläisille luovutettuina alueina, jotka suomalaiset ovat asutus-

työllään vallanneet Ruotsille. Käsitys rauhasta on voinut myös vaikuttaa kuvaan 

Pohjois-Suomen varhaisesta karjalaisuudesta. Käsitykset suomalaisten uudis-

asuttajien aikaansaamista valtauksista ovat silti tulleet esille hyvin vaihtelevasti 

kaikilla historiakulttuurin tasoilla. Vaikuttaakin siltä, että vaikka valtaustyö saattoi 

ilmetä hyvinkin ylistävällä tavalla erityisesti ennen toisen maailmansodan loppua, 

ei läheskään kaikkia kiinnostanut asian esille tuominen. Vaihtelulle ei voi osoittaa 

mitään yksiselitteistä syytä. Joka tapauksessa näkemykset suomalaisten suoritta-

mista valtaustöistä rajan itäpuolella ovat luoneet mairittelevaa kuvaa suomalaisten 

urotöistä, mikä on vaikuttanut myös Pohjanlahtiteorian suosioon. 

Teokset, joissa Pohjanlahdelle ulottuva raja tuotiin esiin ilman mainintoja suo-

malaisten uudisasukkaiden valtauksesta, saattoivat luoda kuvaa siitä, että rajalla oli 

pysyvä luonne myös Savossa ja Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomen osalta voi to-

deta, että esimerkiksi Jaakkolan näkemykset Pähkinäsaaren rajasta Tornion ja Ke-

min välillä saattoivat vaikuttaa siihen, että Kemijokilaakso nähtiin itäsuomalaisem-

pana. Toisaalta varhaiset näkemykset Pohjois-Suomen karjalaisuudesta ovat vai-

kuttaneet itse Pähkinäsaaren rauhan hahmotuksiin. Uudisasutuksen korostaminen 

vaikutti puolestaan siihen, että raja käsitettiin häilyväksi. 

Asutushistorialliset näkemykset vaikuttivat konkreettisesti siihen, että Päh-

kinäsaaren raja voitiin käsittää myös nykyaikana Länsi- ja Itä-Suomen väliseksi 

jakajaksi. Maailmansotien välisen ajan kansatieteessä näet hahmoteltiin kansatie-

teellisten ilmiöiden leviämisalueita ja havaittiin, että useat rajat halkaisevat Suo-

men kaakkois–luoteissuunnassa. Kansatieteilijät Ilmari Manninen ja Kustaa Vil-

kuna yhdistivät rajat ilman muuta Pähkinäsaaren rauhan Pohjanlahtiteorian mukai-

seen rajaan, vaikka ne poikkesivat tästä varsinkin etelässä. Tällaisessa hahmotuk-

sessa voitiinkin jättää huomiotta, että raja nähtiin tutkimuksessa etelämpänä nimen-
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omaan Itä-Suomen sisäisenä jakolinjana eikä länsi- ja itäsuomalaisten välisenä ja-

kajana. Lisäksi erityisesti Manninen piti pohjoissuomalaisia alkuperältään karjalai-

sina. 

Toisen maailmansodan jälkeen tulivat esille vielä suuremmat ristiriitaisuudet. 

Silloin voitiin näet katsoa raja luonteeltaan itä- ja länsisuomalaisten jakajaksi, 

vaikka Pohjois-Suomen väestöä voitiin pitää alkuperältään länsisuomalaisena. Päh-

kinäsaari-fundamentalismiin liittyikin olennaisesti se, että pystyttiin samanaikai-

sesti käsittämään raja länsi- ja itäsuomalaisten jakajaksi sekä täysin ristiriitaisesti 

samalla väittämään, että rajalla ei ollut pysyvää luonnetta varsinkaan pohjoisessa. 

Kyseessä on eräänlainen kaksoisajattelu, doublethink. Käsitystä kohtaan on esiin-

tynyt yllättävän vähän kritiikkiä. Pähkinäsaari-fundamentalismi onkin osoitus rau-

han ylikorostuneesta asemasta suomalaisessa historiakulttuurissa. Se herättää va-

kavia kysymyksiä siitä, kykenevätkö suomalaiset historiantutkijat ylipäänsä joh-

donmukaiseen ajatteluun rauhan suhteen. 

Toisen maailmansodan jälkeen merkittävään asemaan noussut paikallisen iden-

titeetin muodostaminen yhdistettynä Pähkinäsaaren rauhan ylikorostuneeseen ase-

maan on saanut aikaan myös sen, että käsitys kotipaikkakunnan sijainnista rauhan 

rajalinjalla on muodostunut identiteettitekijäksi. Pähkinäsaaren rauha onkin saanut 

toimia paikallisen identiteetin pönkittäjänä. Niinpä esimerkiksi Kyösti Julkun kat-

sottiin 1970-luvulla vieneen Pielaveden muinaista kunniaa Pähkinäsaaren rauhan 

rajalla sijaitsevana paikkakuntana väittämällä, että rauhan ”Kolemakoski” olikin 

Pihtiputaalla. Rauhan väitetyistä rajakivistä, kuten äärimmäisen kiistellystä Rillan-

kivestä, tehtiin muistomerkkejä ja näin ”hyödykkeistettiin” historiaa lähinnä mat-

kailuteollisuuden tarpeisiin. Samalla luotiin kuvaa oman paikkakunnan merkittä-

vyydestä. 

Pähkinäsaaren rauha tieteensosiologian näkökulmasta 

Tässä tutkimuksessa on tullut useasti esille historiallisten ”faktojen” sosiaalinen 

konstruktio. Ludwik Fleckiä mukaillen voi väittää, että Pähkinäsaaren rauhaan liit-

tyy useita ajattelukollektiiveja ja -tyylejä. Ensinnäkin on laaja, 1800-luvun keski-

vaiheilta peräisin oleva ajattelutyyli, jonka puitteissa alettiin pitää Pähkinäsaaren 

rauhaa merkittävänä tapahtumana. Sen aktiivisena elementtinä oli Suomen aseman 

näkeminen keskiajalla Ruotsin ja Venäjän välisen taistelun alueena ja lisäksi valti-

oiden välisten sopimusten merkitysten korostaminen. Ne ohjasivat näkemystä Päh-

kinäsaaren rauhan asemasta Suomen historiassa. Tähän liitettiin hegeliläinen näke-
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mys Suomen kansan synnystä. Ajattelutyyli levisi oppikirjojen ja muun histo-

riakulttuuriin liittyvän aineksen välityksellä laajempiin eksoteerisiin piireihin niin, 

että mitään kyseisten näkemysten kanssa ristiriidassa olevaa seikkaa ei voinut edes 

kuvitella. Toisena laajana ajattelutyylinä oli tietenkin suomalaisen heimoaatteen 

ajattelutyyli, jonka aktiivisena elementtinä oli karjalaisten historian näkeminen voi-

makkaasti heimon yhtenäisyyden ja siihen kohdistuneiden uhkien kannalta. 

Mielenkiintoisin oli kuitenkin suomalainen Pohjanlahtiteorian ajattelutyyli, 

jonka keskeisenä aktiivisena elementtinä on säilynyt käytännössä koko tämän väi-

töskirjan käsittelemän ajanjakson ajan käsitys karjalaisten laajasta vallasta pohjoi-

sessa ennen Pähkinäsaaren rauhaa. Tästä seurasi, että rajan päätepisteitä alettiin tul-

kita 1800-luvun puolivälissä nimenomaan Pohjanlahdelle, toisin kuin Ruotsissa. 

Tähän ajattelutyyliin lisättiin pian ajatus, jonka mukaan suomalaiset olivat valloit-

taneet rajan itäpuoliset alueet. Keskeisenä aktiivisena elementtinä oli muun mu-

assa ”Karjalankosken” vieminen voimakkaasti rajan lineaarisuusoletusten perus-

teella mihin tahansa muualle kuin Nilsiän Karjalankoskelle, joka sattui tosin käy-

tännössä olemaan ainoa tunnettu Karjalankoski. Pohjanlahtiteorian ajattelutyyli ei 

koskaan ollut mikään monoliitti, vaan sen rajahahmotukset vaihtelivat aikakau-

desta toiseen tutkijoiden muokatessa sitä omista lähtökohdistaan. Vastaavasti Jää-

meriteorian aktiivisena elementtinä oli oletus Ruotsin vanhasta vallasta pohjoi-

sessa, ja siitä seurasivat rajan tulkinnat. 

Selvää onkin, että Pähkinäsaaren rauhaan liittyvästä lähdeaineistosta tehdyt ha-

vainnot olivat kauttaaltaan teoriapitoisia. Esimerkiksi voi ottaa 1490-luvulta peräi-

sin olevan pohjoispohjalaisten valituskirjeen, johon sisältyvässä kuvauksessa kar-

jalaisten vaatimuksista on nähty todisteita karjalaisten vallan ja Pähkinäsaaren rau-

han rajan ulottumisesta vaihtelevasti Pyhäjoelle, Pattijoelle tai Kemijoelle. Toi-

saalta on nähty, ettei lähde todista mitään rauhan rajasta. 

Olennainen kysymys erityisesti rauhan pohjoisrajan kannalta onkin, ovatko 

teoriat rajasta empiirisesti alimääräytyneitä lähdeaineiston epäselvyyden vuoksi. 

Väitöskirjassani olen tuonut useasti esille, miten monenlaisia tulkintoja lähdeai-

neistosta voitiin periaatteessa tehdä esimerkiksi Savon nimien suhteen. On silti ky-

seenalaista, voidaanko alimääräytymisen käsitettä käyttää. Esimerkiksi Yrjö Ruutu 

joutui Savossa viittaamaan sellaisiin tulkintoihin, jotka eivät vastanneet nimiä yhtä 

hyvin kuin vastaavan ajan Pohjanlahtiteoriaan liittyvissä käsityksissä. Toisaalta ra-

jan itäisempää kulkua voitiin perustella sillä, että venäjänkarjalaisten myöhäisem-

mät valitukset kohdistuivat vain rajattuun osaan Itä-Savoa, ja tämän perusteella 

myös Gallén antoi myöhemmin arvoa itäisemmälle rajalle. 
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Monimutkaisempi kysymys oli Pohjanlahti- ja Jäämeriteorioiden mahdollinen 

alimääräytyneisyys nimenomaan Pohjois-Suomen historian kannalta. Lähdeai-

neisto oli tässäkin melko ristiriitaista. Kuvaavaa onkin, että esimerkiksi ”Petajokia” 

löytyi Suomesta useampia. Rauhansopimuksen mainintaa ”Helsingh haff” pidettiin 

usein ”savuavana aseena” Pohjanlahtiteorian puolesta, sillä se voitiin yhdistää 

1200-luvun norjalaisen Fundinn Noregrin ”Helsingjabotn”-nimeen, joka viittasi 

yksiselitteisesti Pohjanlahteen. Toisaalta ruotsalaisen tekstin ”Nor i haffuit” -termin 

voitiin katsoa viittaavan Jäämereen, koska se muistutti Täyssinän rauhansopimuk-

sen Jäämereen viittaavaa termiä. ”Kajano more” -termi voitiin taas periaatteessa 

yhdistää sekä Jäämereen että Pohjanlahteen. Asutushistorialliset käsitykset, joihin 

rajaa sidottiin, olivat puolestaan kautta linjan epäselviä. Niinpä pohjoisen asutuk-

seen voitiin yhdistää eri aikoina sekä karjalaiset että länsisuomalaiset. 

Niin ikään Pähkinäsaaren rauhan jälkeiseen poliittiseen tilanteeseen viittaava 

lähdeaineisto oli epäselvää. Ruotsin toimia 1320-luvulla voitiin tulkita kummankin 

teorian näkökulmasta. Jäämeriteoreetikot hylkäsivät kaikki mahdolliset todisteet 

siitä, että raja olisi voinut kulkea Pohjanlahdelle, kuten karjalaisten myöhäiskeski-

aikaiset vaatimukset verotusoikeudesta Pohjanlahdella. Pohjanlahtiteorian kannat-

tajat jättivät varhain myös huomiotta todisteita, joiden voitiin katsoa viittaavan 

Ruotsin valtaan Jäämerellä ennen Pähkinäsaaren rauhaa. Niinpä jo Yrjö Koskinen 

jätti 1860-luvulla huomiotta pirkkalaistradition tiedot siitä, että pirkkalaiset olivat 

saaneet verotusoikeuden Jäämerelle jo vuosikymmeniä ennen rauhaa. 

Yleisesti Pohjanlahti- ja Jäämeriteorioiden ristiriitaisuudet perustuivat en-

nakko-oletuksiin, jotka olivat jo sinänsä melko epäselviä. Niinpä jäämeriteoreetik-

kojen esille tuoma ristiriitaisuus, jonka mukaan Ruotsi ei olisi voinut ryhtyä toi-

menpiteisiin Perämeren rannikolla rauhan jälkeen, mikäli alue olisi luovutettu Nov-

gorodille, perustuu oletukseen, jonka mukaan raja olisi ollut moderni raja. Niin 

ikään Jäämeriteoriaa vastaan tuotu todiste, jonka mukaan rajan kulku olisi ollut 

pohjoisessa liian pitkä, perustuu epämääräiseen oletukseen, jonka mukaan laajoilla 

pohjoisilla alueilla olisi ollut tarvetta tarkemmille rajoille, tai että ylipäänsä olisi 

ollut tarkkaa tietoa alueen maantieteestä vuoden 1323 tilanteessa. 

On toisaalta selvää, että alimääräytyneisyyttä voitiin yrittää vähentää uudella 

lähdeaineistolla. Niinpä John Lind toi 1900-luvun lopulla uuden todisteen siitä, 

että ”Kajano more” oli tarkoittanut Pohjanlahtea 1300-luvulla. Tällaiset todisteet 

eivät kuitenkaan poistaneet yhteisalueteoreetikkojen mielestä ongelmaa, joka oli jo 

vanhastaan tuttu Jäämeriteoriasta. Ongelman mukaan Pohjanlahtiteoria ei sinänsä 

ollut looginen, sillä monet merkit viittasivat Ruotsin varhaiseen ja laajaan valtaan 

pohjoisessa Suomessa. Yhteisalueteoreetikot katsoivat poistavansa Pohjanlahti- ja 
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Jäämeriteorioiden avoimet kysymykset luomalla uudenlaisen synteesin, mikä kui-

tenkin loi samalla uudenlaisia ongelmia ja kysymyksiä. 

Tosiasia on, että rauhantekijöiden motiiveja voi tuskin tarkkaan määritellä, 

vaan niistä voi tehdä vain lähinnä arvauksia. Tämä seikka yhdistettynä rauhansopi-

muksen epäselviin nimimuotoihin sekä poliittisen tilanteen ja muiden tekijöiden 

epäselvyyteen tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa on oltu 1800-luvun puolivälissä 

tilanteessa, joka vähintäänkin muistuttaa teorioiden empiiristä alimääräytynei-

syyttä. Tilanne on antanut mahdollisuuden projisoida erilaisia teoreettisia ja jopa 

henkilökohtaisia näkemyksiä lähdeaineistoon, ja epäselvyys on jatkunut Pohjan-

lahti- ja yhteisalueteorioiden välisissä kiistoissa 1900-luvun lopulla. Epistemologi-

sen relativismin vannoutuneet vastustajat voivat silti olla huojentuneita. En suin-

kaan tarkoita, että lähdeaineiston perusteella voi väittää mitä tahansa. Esimerkiksi 

Pähkinäsaaren rauhaan liittyvien perusasioiden, kuten rauhan solmimisajankohdan, 

kumoamiseksi vaadittaisiin jo melkoisia ihmetekoja. 

Ei ole suinkaan sattumaa, että ruotsalaisessa tutkimuksessa korostettiin pitkään 

Jäämeriteoriaa tai että teoriaa kannattaneista kahdesta suomalaisesta ammattihisto-

rioitsijasta molemmat, M.G. Schybergson ja Jarl Gallén, olivat ruotsinkielisiä eli 

suomenruotsalaisia. Pohjanlahtiteorian suurta menestystä suomalaisessa tutkimuk-

sessa ei selitä ainoastaan se, että lähdeaineisto sopi siihen hyvin. Kyse on olennai-

sesti siitä, että teoria soveltui hyvin suomalaisten ja nimenomaan suomenkielisten 

historioitsijoiden painotuksiin. Niinpä se sopi tutkijoille, jotka halusivat korostaa 

karjalaisten muinaista pohjanvaltaa, joka oli esillä tutkimuksessa jo 1800-luvun 

alussa. Se sopi myös hyvin sellaisille tutkijoille, jotka halusivat tuoda esiin suoma-

laisten muinaisia saavutuksia. 1900-luvun lopulla teorian asema heikkeni suoma-

laisessa tutkimuksessa. Useat tutkijat korostivat nimenomaan ruotsalaisten merki-

tystä Perämeren rannikon valtaamisessa rauhan jälkeen, mikä nakersi hieman poh-

jaa suomalaisten saavutusten korostamiselta. 

Sattumaa ei myöskään voi olla se, että yhteisalueteorian kannattajina olivat 

1900-luvun lopulla ensimmäisinä nimenomaan suomenruotsalaiset ja ruotsalaiset 

tutkijat. Juuri he kannattivat Ruotsille edullisempaa teoriaa, joskin teoria voitiin 

epäilemättä käsittää myös objektiiviseksi synteesiksi. Toisaalta teoriaa saattoi kan-

nattaa nationalistisen suuntauksen ulkopuolella ollut Kauko Pirinen. John Lindin 

yhteydet nationalismiin olivat puolestaan melko epäselviä. Ruotsalaisten ja suo-

menruotsalaisten tutkijoiden siirtyminen Pohjanlahtiteorian linjoille 1900-luvun 

alussa kertoi lähinnä pohjoiseen rajaan ja Jäämeren vallan osoittamiseen ilmen-

neestä kiinnostuksen puutteesta. Ei tosin suomenkielisellä tahollakaan ole välttä-

mättä kiinnostuttu aiheesta. 
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Tutkimukseni perusteella väitänkin, ettei kiistaa Pähkinäsaaren rauhan rajasta 

Karjalan pohjoispuolella voi pääasiallisesti selittää objektiivisen tai jonkinlaisen 

empiirisen historiantutkimuksen ihanteen avulla. Toisin kuin Aviezer Tucker väit-

tää, historioitsijat eivät ole välttämättä laskukoneita, jotka laskevat a priori- ja a 

posteriori -todennäköisyyksiä. Väitöskirjassani onkin tuotu esille useita esimerk-

kejä siitä, etteivät historiantutkijat käytä johdonmukaisesti metodeja lähdeaineiston 

tulkinnassa. Erinomainen esimerkki tästä oli 1900-luvun lopun kiistely, jossa Poh-

janlahti- ja yhteisalueteoreetikot syyttivät toisiaan myöhäisempien aikojen lähdeai-

neksen projisoimisesta aiempiin vaiheisiin sekä heikosta tukeutumisesta lähteisiin. 

Vastaavanlaisia esimerkkejä voi osoittaa sekä suomalaisesta että ruotsalaisesta tut-

kimuksesta kautta 1800- ja 1900-lukujen. 

Suomalaisessa historiankirjoituksen historian tutkimuksessa olisikin keskeistä 

tutkia tarkemmin, minkälaista metodiopetusta historioitsijoille on annettu erityi-

sesti ennen Pentti Renvallin 1940-luvulla kirjoittamaa suomalaista metodiopasta ja 

miten metodit ovat ilmenneet laajemmin tutkimuksessa. Tutkimukseni viittaa sii-

hen, että käsite ”lähdekritiikki” on ollut historiankirjoituksessa monesti lyömäase, 

jota voidaan käyttää toista mieltä olevien historioitsijoiden vaientamiseen ja oman 

näkemyksen pönkittämiseen. Pahimmillaan tutkija on voinut samaan hengenve-

toon jättää lähdekritiikin huomiotta omien näkemyksiensä puolustamisessa. 

Savon ja Pohjois-Suomen lähdeaineiston epäselvyys ja rauhansopimuksen 

epäselvät nimimuodot yhdistettynä rauhansopimuksen tekijöiden motiivien epäsel-

vyyteen takaavat sen, että aiheesta keskustellaan jatkossakin. Aina ilmestyy josta-

kin uusi tutkija tai maallikko, joka väittää löytäneensä selityksen epäselvälle ni-

melle ja/tai uuden teoreettisen taustan rajan määräämisen perusteille. Pähkinäsaa-

ren rauhan asema Suomen historian periodisoinnissakaan ei ole kadonnut minne-

kään. Tälläkin hetkellä joku lukee Suomen historian oppikirjaa tai yleisesitystä ja 

saa lukemastaan virikkeitä Pähkinäsaaren merkittävyyden hahmottamiseen. Kaikki 

on tapahtunut ennen, ja kaikki tulee tapahtumaan uudelleen. 

 



515 

Lähdeluettelo 

I Painetut lähteet 

Lähdejulkaisut 

The Chronicle of Novgorod 1016–1471. Translated from the Russian by Robert Michell and 
Neville Forbes. (1914): London, Offices of the Society. 

Cygnaeus, Fredrik (1883): Samlade arbeten. 2. Historiska arbeten. 2. Helsingfors, G.W. 
Edlund. 

Finlands medeltidsurkunder. 1. –1400. Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv 
genom Reinh. Hausen. (1910): Helsingfors, Statsarkivet. 

Finska historiska samfundets protokoller. Historiallinen Arkisto V (1876), 65–133. 
Gallén, Jarl (1998): Finland i medeltidens Europa. Valda uppsatser. Utgivna och redigerade 

av John Lind, Jarl Pousar, Henry Rask, Henrik Stenius. Helsingfors, Svenska littera-
tursällskapet i Finland. 

Handlingar rörande Skandinaviens historia. 39. (1858): Stockholm, Hörbergska boktryck-
eriet. 

Historiallisen osakunnan pöytäkirjat syysk. 1868 – maalisk. 1871. Historiallinen Arkisto 3 
(1871), 135–200. 

Koskinen, Yrjö (1904–1906): Kansallisia ja yhteiskunnallisia kirjoituksia. 2. osa. 1863–
1871. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Munch, Peter Andreas (1874): Samlede Afhandlinger. II. 1849–1851. Udgivne efter offen-
tlig foranstaltning af Gustav Storm. Christiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, tryckt 
hos A.W. Brogger. 

Porthan, Henrik Gabriel (1873): Henrici Gabrielis Porthan opera selecta. Pars quinta. Hel-
singfors, Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri. 

Porthan, Henrik Gabriel (1982): Henrik Gabriel Porthan. Valitut teokset. Kääntänyt, esipu-
heen ja johdannot kirjoittanut Iiro Kajanto. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Porthan, Henrik Gabriel (2005): Henrici Gabrielis Porthan Opera omnia. 12. Edidit 
Porthan-seura; quam edendam cum introductione, indicibus appendicibusque 
curaverunt Toivo Viljamaa, Veli-Matti Rissanen & Kaj Sandberg. Turku, Porthan-
seura. 

Sammlung Russischer Geschichte. Des fünften Bandes fünftes u. sechstes Stück. (1761): St. 
Petersburg, Bey der Kaiserl. Academie der Wissenschaften. 

Scriptores rerum Svecicarum medii aevi. I. Ex schedis praecipue Nordinianis collectos dis-
positos ac emendatos. Ed. Ericus Michael Fant. (1818): Upsaliae, Zeipel et Palmblad. 

Scriptores rerum svecicarum medii aevi II. Jussu Regis Augustissimi post D. Ericum 
Michaelem Fant ediderunt ac illustrarunt Ericus Gustavus Geijer et Johannes Henricus 
Schröder. (1828): Upsaliae, Palmblad et soc. reg. acad. typographi. 



516 

Suomalainen ajantieto-kokoelma. Kerännyt ja julkaissut Ad. Neovius. (1911): Helsinki, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Suomen Historiallisen Seuran pöytäkirjat 20 p:stä jouluk. 1888 – 9 p:ään marrask. 1890. 
Historiallinen Arkisto XI (1891), 359–556. 

Suomen Historiallisen Seuran pöytäkirjat 13 p:stä jouluk. 1895 – 9 p:ään marrask. 1897. 
Historiallinen Arkisto XV:2 (1898), 1–149. 

Suomen Historiallisen Seuran pöytäkirjat 29 p:stä marrask. 1904 – 9 p:ään marrask. 1907. 
Historiallinen Arkisto XX:2 (1906–1908), 1–76. 

Suomen historian dokumentteja. 1. Toim. Mikko Juva, Vilho Niitemaa & Päiviö Tommila. 
(1968): Helsinki, Otava. 

Svenska medeltidens rim-krönikor. 1. delen. Gamla eller Eriks-krönikan. Folkungarnes brö-
drastrider med en kort öfversigt af närmast föregående tid 1229–1319. Efter 
handskrifter utgifven af G. E. Klemming. (1865): Stockholm, P. A. Norstedt & söner. 

Svenska medeltidens rim-krönikor. 3. delen. Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krö-
nikorna. Fortgången af Unions-striderna under Karl Knutsson och Sturarne 1452–
1520. Efter handskrifter utgifna av G. E. Klemming. (1867–1868): Stockholm, P.A. 
Norstedt & söner. 

Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. 3. 1409–
1520. Utgifne af O. S. Rydberg. (1895): Stockholm, Norstedt. 

Topelius, Zacharias (1921): Dagböcker. 3. bandet. 1837–38. Utg. av Paul Nyberg. Helsing-
fors, Holger Schildt. 

Lähdekirjallisuus 

Ahlenius, Karl (1895): Olaus Magnus och hans framställning af Nordens geografi. Uppsala, 
Almqvist & Wiksell. 

Ahlqvist, August (1876 [1875]): (Puhe Olavinlinnan 400-vuotisjuhlassa vuonna 1875). Uusi 
Suometar (21 [18.2.1876]). 

Ahmavaara, Arvi (1910): Piirteitä Iin pitäjän historiasta ennen v. 1600. Oulu, Kaleva. 
Ahnlund, Nils (1924): Oljoberget och ladugårdsgärde. Svensk sägen och hävd. Stockholm, 

Geber. 
Ahonen, Sirkka et al. (1979): Lukion historia. 3. Sääty-yhteiskunta Suomessa. Jyväskylä, 

Gummerus. 
Ahonen, Sirkka et al. (1990): Lukion historia. 3. Helsinki, Otava. 
Ahtia, E. (1910): ”Piirteitä Aunuksen ja Vienan Karjalan historiasta”. Teoksessa: Härkönen, 

Iivo (toim.) Karjalan kirja. I osa. Karjalan maantiede ja historia. Porvoo, WSOY: 165–
211. 

Ahvenainen, Jorma (1971): "Lapin historiallisia vaiheita". Teoksessa: Kotiseutuni. Peräpoh-
jola. Lappi. Vaasa, Suomen maakuntajulkaisu: 7–17. 

Akiander, Matthias (1841): ”Fredsfördrag, Gränsetractater och Råbref”. Suomi 1(1): 59–68. 
Alaranta, Juhani (1982): "Hanhikivi kiinnostaa". Liitto (15.8.1982): 5. 
Alopaeus, Aarre (1982): "Novgorodin rajalla". Kaleva (21.11.1982): 16. 



517 

Aminoff, Torsten G. (1943): Mellan svärdet och kroksabeln. 700 års kamp om karelarnas 
land. Helsingfors, Söderström & C:o. 

Aminoff, Torsten Gustav (1870 [1867]): "Savolaisten sija Suomen asutus-historiassa. His-
toriallinen skizzi, esitetty Savo-Karjalaisten vuosijuhlassa v. 1867". Koitar. Savo-kar-
jalaisen osakunnan albumi 1: 110–124. 

Andersson, G. A. (1912): Kemijärwen pitäjän waiheita. Kemi, Kemin uusi kirjapaino. 
Andersson, G. A. (1915): Rowaniemen pitäjä. Tietoja pitäjän entisistä ja nykyisistä oloista. 

Kemi, Kemin uusi kirjapaino. 
Andersson, Ingvar (1982 [1969]): Sveriges historia. 7. utvidgade uppl. Stockholm, Natur 

och kultur. 
Annala, Vilho (1920): "Pohjanmaa. II.". Teoksessa: Palmén, E. G. (toim.) Oma maa. Tieto-

kirja Suomen kodeille. 1. osa. Tammikuu–helmikuu. 2. uud. p. 
Porvoo, WSOY: 800–820. 

Anthoni, Eric (1926): "Översikter och granskningar. Finlands medeltidshistoria. Jalmari 
Jaakkola: Suomen muinaiset valtarajat vuoteen 1323". Historisk Tidskrift för Finland 
11(4): 180–189. 

Anttila, Risto (1994): Viipuri. Vanha suomalainen kaupunki. Humppila, KR-kirjat. 
Aromaa, Vuokko et al. (2008): Suomen varhaishistorian aikakirja. Suomen vaiheet esihis-

toriasta autonomian aikaan. 5. p. Helsinki, Edita. 
Arwidsson, Adolf Ivar (1832): Lärobok i Finlands historia och geografi för gymnasier och 

skolor. Åbo, Tryckt hos Chr. Ludv. Hjelt. 
Aspelin, J. R. (1869): Korsholman linna ja lääni keski ajalla. Helsinki, Tekijän kustannuk-

sella. 
Aspelin, J. R. (1870): "Eri mietteitä Kainulaisista, Pirkkalaisista ja Birger Jaarlin retkestä". 

Kirjallinen Kuukauslehti 5(2): 40–44. 
Aspelin, J. R. (1872): "Sawonlinna". Kirjallinen Kuukauslehti 7(5): 120–130. 
Aspelin, J. R. (1875): Savonlinna 1475–1875. Helsinki, Frenckell. 
Aspelin, J. R. (1884): "Suomen suku". Teoksessa: Danielson, J. R. (toim.) Yleinen ihmiskun-

nan historia. Sisältävä myöskin tärkeimmät sivistys-, kirjallisuus- ja kirkkohistorialliset 
tapahtumat. 2. Keskiaika. Georg Weberin, Beckerin, Cantun, Holmin, Wallisin y.m. 
mukaan sovitteli J. R. Danielson; suomensi Aatto S. Porvoo, WSOY: 198–230. 

Aspelin, J. R. (1910): "Perman kauppavalta ja karjalaiset – Muinaishistoriallinen suunnnit-
telu". Teoksessa: Härkönen, Iivo (toim.) Karjalan kirja. 1. Karjalan maantiede ja his-
toria. Porvoo, WSOY: 153–164. 

Asunmaa, Martti (1997): Jättiläisistä nuijamiehiin. Vanhoja asutus- ja sotatarinoita Poh-
jois-Pohjanmaalta. Oulu, M. Asunmaa. 

Autero, Olavi (1959): "Historiallisen ajan sarastuksesta Uudenkaupungin rauhaan". Teok-
sessa: Johannes. Viipurin läänin Rannan kihlakuntaan kuuluneen Johanneksen pitäjän 
historia- ja muistelmateos. Helsinki, Johannes-säätiö: 19–101. 

Bagger, Hans (1997): "Anmeldelser – Jarl Gallén & John Lind: Nöteborgsfreden och Fin-
lands medeltida östgräns. Andra delen. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 
i Helsingfors, Nr 427:2, VIII + s. 239–509. Helsingfors 1991". Historisk tidsskrift 97(1): 
186–200. 



518 

Becker, Reinhold von (1820a): ”Lyhyt kertomus Suomen kansan eesmenneistä ajoista”. Tu-
run Wiikko-Sanomat (36 [9.9.1820]). 

Becker, Reinhold von (1820b): "Suomen kansan eesmenneistä ajoista – 2:nen luku”. Turun 
Wiikko-Sanomat (37 [16.9.1820]). 

Bisquit [Seppo Ahti] (1974): Vilpittömästi teidän. Helsinki, Tammi. 
Blomstedt, Kaarlo (1932a): "Valtionarkistonhoitaja Kaarlo Blomstedtin lausunto: Historial-

lis-kielitieteelliselle osastolle". Historiallinen Aikakauskirja 30(4 [Liite]): 3–57. 
Botin, Anders (1761): Utkast till Svenska Folkets Historia. Femte tid-hvarfvet. Stockholm, 

Tryckt på Direct. Lars Salvii förlag. 
Bredow, G. G. & Renvall, T. T. (1858): Ensimäiset alkeet ihmiskunnan historiassa. Alka-

wille. Turku, J.W. Lilja. 
Brummer, O. J. & Puramo, Eino (1962): Historian kertauskirja. 2. Uusi aika ja Suomen 

historia. 9. muuttam. p. Helsinki, Otava. 
Bure, Anders (1985): Pohjoismaiden kuvaus v. 1626. Suomennos, johdanto, selitykset: 

Tuomo Pekkanen. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Bureus, Andreas (1631): Orbis Arctoi, Imprimisque Regni Sveciae Nova & Accurata Desc-

riptio. Wittebergae, Typis haeredum Christiani Tham. 
Cannelin, Knut (1889): "Tutkimus Kemin kielimurteesta". Suomi: 1–119. 
Carlsson, Sten (1965): "Helsingin Yliopiston historian ruotsinkielisen professorinviran täyt-

täminen – Professori Sten Carlssonin lausunto". Historiallinen Aikakauskirja 63(1 
[Liite]): 1–30. 

Castrén, M. A. (1844): "Anmärkningar om Savolotschesskaja Tschud". Suomi 4: 1–22. 
Castrén, Matti J. et al. (1988): Historia. 5. 2. p. Espoo, Weilin+Göös. 
Castrén, Matti J. & Huttunen, Veikko (1982): Uuden lukion historia. 2a. Porvoo, WSOY. 
Castrén, Matti J. & Riikonen, Reino (1974): Historia ja me. 5. Historian oppikirja perus-

koulun 5. luokalle. Espoo, Weilin+Göös. 
Cavonius, H. & Mickwitz, Axel (1963): Historien berättar. Helsingfors, Söderström. 
Collan, Fabian (1843): De reformationis in Fennia initiis. Helsingforsiae, Ex officina Typo-

graphica Frenckelliana. 
Corander, Aksel Gabriel (1948 [1848]): Kertoelma Suur-Sawosta eli Mikkelistä. Faksimile-

painos. Jäljennetty Mikkelin kaupunginhallituksen toimesta. Mikkelissä, A. F. Ceder-
waller. 

Dalin, Olof (1750): Svea Rikes Historia. Ifrån dess begynnelse til wåra tider. Andre delen, 
som innehåller påfviska tiden. Stockholm, Trykt hos Lars Salvius. 

Danielson, J. R. (1883): "Valtiollinen taistelu Norjassa – I. Historiallinen pohja vuoteen 
1815". Valvoja 3(3): 69–80. 

Danielson, J. R. (1890): Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan. K. Ordinin "Suomen 
valloitus" nimisen teoksen johdosta. 2. p. Porvoo, Söderström. 

Edgren, Helena et al. (1996): Aikamatka Suomen historiaan. Helsinki, WSOY. 
Enbuske, Matti (2011): "Pohjoinen kolmen kuninkaan riitamaana?". Ennen ja nyt. Historian 

tietosanomat. URI: http://www.ennenjanyt.net/2011/04/pohjoinen-kolmen-kuninkaan-
riitamaana/. Luettu 1.9.2016. 



519 

Enewald, Nils (1920): Sverige och Finnmarken. Svensk finnmarkspolitik under äldre tid och 
den svensk-norska gränsläggningen 1751. Lund, Gleerupska univ.-bokhandeln. 

Engelberg, Rafael (1938): "Esipolviemme raivaajamuisto". Suomen Silta (3–4): 160–162. 
Eronen, Simo (1924): Tiuri ja pajari. Porvoo, WSOY. 
Ervasti, A. V. (2013): Ahma. Kertomus unohtuneitten maasta. Toim. Pekka Vaara. Helsinki, 

Karjalan Sivistysseura. 
Estlander, Bernhard (1926): Finlands historia i korta berättelser. 3. uppl. Helsingfors, 

Schildt. 
Europaeus, Anders Josef (1858): "Om Savo och savolaxarnes forntid". Annaler for nordisk 

oldkyndighed og historie: 29–51. 
Europaeus, Anders Josef (1859): Karjalan ajan-tiedot. Täysinän rauhaan asti, wuonna 

1595. Kuopio, Aschan. 
Europaeus, Anders Josef (1860): "Om det Nöteborgska fredsfördraget och dess följder". An-

naler for nordisk oldkyndighed og historie: 14–26. 
Fawcett, C. B. (1918): Frontiers. A Study in Political Geography. Oxford, Clarendon. 
Fischer, Eric (1949): "On Boundaries". World Politics 1(2): 196–222. 
Fontell, August Gideon (1881): ”En blick på Österbottens tillstånd år 1571 samt gränsfejden 

1573–1585”. Valan 1: 1–70. 
Forsman, Jaakko & Vaara, Väinö (1928): Historia. Oppi- ja lukukirja maalais- ja kaupun-

kikansakouluille. Helsinki, Otava. 
Forsström, O. A. (1886): "Kappale Itä-Karjalan viljelyshistoriaa". Laatokka (1 [5.1.1886]). 
Forsström, O. A. (1893): Suomen historian oppikirja. Kansakouluja varten. Porvoo, Werner 

Söderström. 
Forsström, O. A. (1894): Kuvia Raja-Karjalasta. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura. 
Forsström, O. A. (1898): Kuvallinen Suomen historia vanhimmista ajoista nykyaikaan 

saakka. 2. Suomen keskiajan historia. Jyväskylä, Gummerus. 
Gallén, Jarl (1966a): "Väst och öst i Norrbottens medeltid". [Referat]. Teoksessa: Det 

Nordiske historikermøte i Bergen. Beretning. 10.–13. august 1964. Bergen, Arbeidsut-
valget: 64–66. 

Gallén, Jarl (1966b): "Nöteborgstraktaten och rikets gräns i öster". Teoksessa: Grenholm, 
Gunvor (toim.) Den svenska historien. 2. Medeltid 1319–1520. Stockholm, Bonniers: 
306–307. 

Gallén, Jarl (1968): Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Helsingfors, Sven-
ska litteratursällskapet i Finland. 

Gallén, Jarl (1969): "Rigsgrænse (Finland)". Teoksessa: Pohjolan-Pirhonen, Helge (toim.) 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. Band 
14. Regnebræt–samgäld. Helsingfors, Akademiska bokhandeln: 207–210. 

Gallén, Jarl (1982): "Historia (medeltiden)". Teoksessa: Ekberg, Henrik & Rehnström, Vivi-
Ann (toim.) Finland. Uppslagsverket. 1. A–J. Helsingfors, Schildt: 573–577. 

Gallén, Jarl (1983): "Nöteborgsfreden". Teoksessa: Ekberg, Henrik & Rehnström, Vivi-Ann 
(toim.) Finland. Uppslagsverket. 2. K–R. Helsingfors, Holger Schildt: 459. 



520 

Gallén, Jarl (1991a): "Förord". Teoksessa: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida 
östgräns. Andra delen. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland: VII–VIII. 

Gallén, Jarl (1991b): "Sammanfattning". Teoksessa: Nöteborgsfreden och Finlands medel-
tida östgräns. Andra delen. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland: 239–
249. 

Gebhard, Hannes (1887): "Mitä vanhat asiakirjat kertovat Oulunjärven pitäjästä". Valvoja 
7(8–9): 345–355. 

Gebhard, Hannes (1889): Savonlinnan läänin oloista. Vuoteen 1571. Helsinki, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 

Geijer, Erik Gustaf (1832): Svenska folkets historia. 1. Till Gustaf Wasa. Örebro, Tryckt hos 
N.M. Lindh. 

Gerschau, Peter von (1821): Versuch über die Geschichte des Grossfürstenthums Finnland. 
Odense, S. Hempel. 

Giddens, Anthony (1987): A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 2. The 
Nation-State and Violence. Cambridge, Polity Press. 

Gothus, Laurentius Paulinus (1636): Historia Arctoae libri tres. Strengnes, Typis & impen-
sis auctoris; Excudebat Johannes L. Barkenius. 

Gottmann, Jean (1973): The Significance of Territory. Charlottesville, The University Press 
of Virginia. 

Grotenfelt, Kustavi (1889): "Katsaus Suomen uusimpaan historialliseen kirjallisuuteen. II". 
Valvoja 9(6): 295–305. 

Grotenfelt, Kustavi (1895): "Vähäisen vanhemmista Suomen kartoista". Suomen Museo 
2(9–10): 65–68. 

Grotenfelt, Kustavi (1902): Kuvallinen Suomen historia vanhimmista ajoista nykyaikaan 
saakka. 3. Suomen historia uskonpuhdistuksen aikakaudella 1521–1617. Jyväskylä, 
Gummerus. 

Grotenfelt, Kustavi (1915a): "Pohjanmaa (asutus)". Teoksessa: Castrén, Jalmar et al. (toim.) 
Tietosanakirja. 7. osa. Oulun tuomiokunta–Ribes. Helsinki, Tietosanakirja-osakeyhtiö: 
716–717. 

Grotenfelt, Kustavi (1915b): "Pohjanmaan historiallisista vaiheista". Teoksessa: Castrén, 
Jalmar et al. (toim.) Tietosanakirja. 7. osa. Oulun tuomiokunta–Ribes. Helsinki, Tieto-
sanakirja-osakeyhtiö: 720–723. 

Grotenfelt, Kustavi (1915c): "Pähkinäsaaren rauha". Teoksessa: Castrén, Jalmar et al. (toim.) 
Tietosanakirja. 7. osa. Oulun tuomiokunta–Ribes. Helsinki, Tietosanakirja-osakeyhtiö: 
1253. 

Grotenfelt, Kustavi (1915d): "Pirkkalaiset". Teoksessa: Castrén, Jalmar et al. (toim.) Tieto-
sanakirja. 7. osa. Oulun tuomiokunta–Ribes. Helsinki, Tietosanakirja-osakeyhtiö: 642–
643. 

Grotenfelt, Kustavi (1917): "Pakanuuden ja ristiretkien aika (v:een 1323)". Teoksessa: 
Castrén, Jalmar et al. (toim.) Tietosanakirja. 9. osa. Stambulov–Työaika. Helsinki, Tie-
tosanakirja-osakeyhtiö: 585–595. 

Grotenfelt, Kustavi (1923): "Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotinen muisto". Suomen Heimo 
1(5): 114–115. 



521 

Grotenfelt, Kustavi, Lindeqvist, K. O. & Juva, Einar W. (1937): "Suomi (varhaishistoria)". 
Teoksessa: Forsman, Jaakko et al. (toim.) Iso tietosanakirja. 12. osa. Siemen–suomyrtti. 
Helsinki, Otava: 1315–1367. 

Grönhagen, Yrjö von (1942): Karelien. Finnlands Bollwerk gegen den Osten. Dresden, 
Franz Muller Verlag. 

Gummerus, Herman (1929): "Keskiajan kirkollinen elämä ja Suomen silloiset piispat". Te-
oksessa: Suomen historia radiossa. 1. Esihistoria ja Ruotsin vallan aika. Helsinki, 
Otava: 56–65. 

Haarla, Lauri (1927): Velisurmaajat. Kolminäytöksinen murhenäytelmä. Laulut säveltänyt 
Sulho Ranta. Helsinki, Otava. 

Haarla, Lauri (1934): Nuori pirkkalaispäällikkö. Historiallinen romaani. Edellinen osa. Hel-
sinki, Otava. 

Haarla, Lauri (1939): Kurkien taru. Romaani 1400-luvulta. 2. osa. Helsinki, Otava. 
Haarla, Lauri (1940): Kurkien taru. Romaani 1400-luvulta. 3. osa. Helsinki, Otava. 
Hagnell, Karin (1943): "Sten Sture d.ä. och den oäkta Nöteborgstraktaten". Historisk tidsk-

rift 63: 186–201. 
Hainari, O. A. (1906): Silmäys Suomen keskiajan sivistyshistoriaan. Kyläläisten kirjasia N:o 

63. Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö. 
Hainari, O. A. & Laitakari, A. V. (1926): Kansakoulun historian oppikirja. Jyväskylä, Gum-

merus. 
Hainari, O. A. & Laitakari, A. V. (1927): Historiaa kansakouluille. 1. Jyväskylä, Gummerus. 
Hallstén, A. G. J. (1853): Ny lärobok i historie och geografi. För begynnare. 4. p. Uleåborg, 

Carlssonska boktryckeriet. 
Hallstén, A. G. J. (1862): Ny lärobok i allmän och fäderneslandets historie för begynnare. 5. 

uppl. Åbo, J.W. Lilja. 
Halsti, Wolf H. (1938): Isänmaan historia Suomen maanpuolustajia varten. 2. p. Helsin-

gissä, Otava. 
Hannikainen, Pietari (1864a): Kuwaelmia Suomen maakunnista. 2. Sawonmaa. Turku, 

Lillja. 
Hannikainen, Pietari (1864b): Kuwaelmia Suomen maakunnista. 3. Karjala. Turku, Lillja. 
Hannula, Seppo et al. (1981): Muuttuva maailma. Lukion historia. Kurssi 3. Sääty-yhteis-

kunta Suomessa. Kuopio, Kustannuskiila. 
Hannula, Seppo & Peltovuori, Risto O. (1998): Muutosten maailma. Lukion historia. Esi-

historia ja Ruotsin vallan kausi. Kuopio, Kustannuskiila. 
Harkola, Uolevi & Juva, Einar W. (1943): Suomen historia lukioluokkia varten. Helsinki, 

Otava. 
Hausen, Reinhold (1890): Registrum Ecclesiæ Aboensis, eller, Åbo domkyrkas Svartbok. 

Med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Helsingfors, J. Simelii arfvingars bok-
tryckeri. 

Hedman, Ossi (1969): Kemin kaupungin historia sekä katsaus Kemin seudun ja Kemin Lapin 
varhaisempiin vaiheisiin. 1. osa. Tampere; Kemi, Tampereen yliopiston tutkimuslaitos; 
Kemin kaupunki. 



522 

”Heimorajoja kylläkin, mutta… Pähkinäsaaren rauhan raja ei kulkenut Pielaveden kautta, 
väittää prof. Julku”. (1972): Pielaveden ja Keiteleen Sanomat 11(30 [27.7.1972]): 1. 

Helmolt, Hans F. (1896): "Die Entwickelung der Grenzlinie aus dem Grenzsaume im alten 
Deutschland". Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft 17: 235–264. 

Heporauta, F. A. (1943): Suomen kansan vaiheet maailman tapahtumien yhteydessä. Histo-
rian oppikirja kansakouluja varten. Porvoo, WSOY. 

Hertzberg, Rafael (1876): Finlands historia. I korthet framstäld. Helsingfors, K.E. Holm. 
Hildebrand, Bror Emil (1850): Svenskt Diplomatarium. Tredje bandets andra del. Stock-

holm, P.A. Norstedt & söner. 
Hildebrand, Bror Emil (1852): "Om Nöteborgska Freden och Sveriges gräns mot Ryssland 

från år 1323 till början af 17:de århundradet". Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets 
Academiens Handlingar 20: 171–260. 

Hildebrand, Emil (1884): "Sten Stures strid med konung Hans" (Recension). Historisk 
tidskrift 4: LXIII–LXVIII. 

Hildebrand, Hans (1879): Sveriges medeltid. Kulturhistorisk skildring. 1. delen. Stockholm, 
Norstedt. 

Hildebrand, Hans (1905): Sveriges historia intill tjugonde seklet. Medeltiden. Stockholm, P. 
A. Norstedt & söner. 

Hiltunen, Mauno (1982): Kempeleen historia. Kempele, Kempeleen kunta ja seurakunta. 
Hiltunen, Mauno (1987): Oulunsalon historia. Oulunsalo, Oulunsalon kunta ja seurakunta. 
Hiltunen, Mauno (1996): ”Siikajokilaakso keskiajalta vuoteen 1860”. Teoksessa: Siikajoki-

laakson historia 1. Siikajoki, Siikajokilaakson kunnat ja seurakunnat: 65–803. 
Hiltunen, Mauno (1997): ”Pyhäjoki keskiajalta 1860-luvulle”. Teoksessa: Turunen, Harri 

(toim.) Vetten laijoilta. Pyhäjoen historiaa kivikaudelta 1990-luvulle. Pyhäjoki, Pyhä-
joen kunta ja Pyhäjoen seurakunta: 59–110. 

Hipping, A. J. (1836): Neva och Nyenskans intill S:t Petersburgs anläggning. Historisk skil-
dring. 1. delen. Helsingfors, Frenckell. 

Hirn, Sven (1983): "Karelen". Teoksessa: Ekberg, Henrik & Rehnström, Vivi-Ann (toim.) 
Finland. Uppslagsverket. 2. K–R. Helsingfors, Holger Schildt: 26–27. 

Hjärne, Harald (1897): Svensk-ryska förhandlingar 1564–72. Erik XIV:s ryska förbund-
splaner. Upsala, Almqvist & Wiksell. 

Holdich, Thomas H. (1916): Political Frontiers and Boundary Making. London, Macmillan. 
Hornborg, Eirik (1929): Finlands hävder. 1. Huru Finland blev till. Forntiden och medelti-

den till 1523. Helsingfors, Schildt. 
Hornborg, Eirik (1930): Finlands hävder. Tiden 1523–1697. 2. delen. Stormakten Sverige-

Finland. Helsingfors, Holger Schildts förlag. 
Hornborg, Eirik (1935): "Historia och historieuppfattning". Nya Argus 28(7): 79–82. 
Hornborg, Eirik (1942): Gränsfästet Viborg. Från korstågstiden till våra dagar. Helsingfors, 

Holger Schildts förlag. 
Hornborg, Eirik (1957): Det fria Finland. En återblick på de fyra årtiondena 1917–1957. 

Helsingfors, H. Schildt. 
Hornborg, Eirik (1965): Suomen historia. Suom. Kai Kaila. Porvoo, WSOY. 



523 

Hovi, Olavi (1988): "Leppävirran historia uudisasutuskaudesta kunnallisen itsehallinnon al-
kuun". Teoksessa: Leppävirran historia. 1. Leppävirran esihistoria. Leppävirran histo-
ria uudisasutuskaudesta kunnallisen itsehallinnon alkuun. Leppävirta, Leppävirran 
kunta: 89–765. 

Huntuvuori, Hilda (1945): Suuri unelma. Historiallinen romaani. Turku, Kirjokansi. 
Huntuvuori, Hilda (1947): Harmaa vaeltaja. Historiallinen kertomus 1300-luvulta. Turku, 

Aura. 
Huovila, Marja (1995): Käkisalmen läänin vaiheita esihistoriasta vuoteen 1811. Heinola, 

Käkisäätiö. 
Huovinen, Leo (1988): Kiuruvesi 1873–1980. Kiuruvesi, Kiuruveden kunta. 
Hynninen, Veli-Matti (1994): "Kuvia Hanhijärven kylän synnystä ja murroksesta sekä kir-

kollisen elämän vaiheet". Teoksessa: Muinaisuudesta näihin päiviin. Hanhijärvi, Paak-
kunala, Vuorikoski. Enonkoski, Hanhijärven perinnepiiri: 297–304. 

Hytönen, Viljo (1923): Talonpoikaissäädyn historia Suomen valtiopäivillä 1809–1906. 1. 
Historia. Helsinki, Tietosanakirja. 

Hyvärinen, Eero (1913): Karttulan seurakunta. 150-wuotismuisto 30.6.1913. Kuopio, [Kus-
tantaja tuntematon]. 

Hyötyniemi, Hannu (1987): Kaakama, kalan ja kellojen kylä. Tornio, Kaakaman kylätoimi-
kunta. 

Hyötyniemi, J. E. (1955): "Pohjois-Suomen asutushistoriaa pakanuuden ajan lopulla ja kes-
kiaikana". Jatuli 5: 19–65. 

Hämynen, Tapio (1986): "Heinäveden historia vuoteen 1865". Teoksessa: Heinäveden his-
toria. 1. Heinäveden historia vuoteen 1865. Heinävesi, Heinäveden kunta: 51–494. 

Hämäläinen-Forslund, Pirjo (1997): "Kolmasti halkaistu kylä". Teoksessa: Kontu. Kolmasti 
halkaistu kylä. Helsinki, Konnun kylän kirjatoimikunta: 11–46. 

Härkönen, Iivo (1920): Itäinen vartio. Lukuja vanhasta Karjalasta. Helsinki, Kustannusoy. 
Ahjo. 

Härkönen, Iivo (1925): "Suomen Karjala". Teoksessa: Palmén, E. G. (toim.) Oma maa. Tie-
tokirja Suomen kodeille. 6. osa. Marraskuu–joulukuu. 2. uud. p. Porvoo, WSOY: 116–
135. 

Härkönen, Pekka (1952): "Karjalan sodat". Teoksessa: Härkönen, Pekka, Särkisilta, Paavo 
& Kiuru, Paavo (toim.) Lumivaara. Kotiseudun kuvia ja maisemia. Lahti, Lumi-säätiö: 
17–19. 

Hästesko, F. A. (1929): Historian oppikirja. Kansakouluja varten. Porvoo, WSOY. 
Hästesko, F. A. (1931): Historian oppikirja. Moniopettajaisia kansakouluja varten. Laajen-

nettu laitos. Porvoo, Werner Söderström. 
Ihalainen, Hannes (1950): "Rajan kirot". Teoksessa: Ihalainen, Hannes (toim.) Entinen 

Rautu. Kovien kohtaloiden ja rakkaiden muistojen pitäjä. Pieksämäki, Muistojulkaisu-
toimikunta: 19–20. 

Ikonen, Veli (1966): Jääsken kirja. Vanhan karjalaispitäjän viimeisten vuosikymmenien his-
toriaa. Imatra, Jääski-säätiö. 



524 

Itä-Karjala. Esitys Itä-Karjalan maasta ja kansasta, sen vapausliikkeen tähänastisista vai-
heista, nykyisistä taloudellisista, sivistyksellisistä ja valtiollisista oloista sekä Karjalan 
kysymyksestä. (1934): Helsinki, Akateeminen Karjala-seura. 

”Itä-Karjalan vapautus on suomalaisille pyhä velvollisuus”. (1941): Viena-Aunus 7(11): 194. 
Ivalo, Santeri (1898): Margareeta. Porvoo, WSOY. 
Ivalo, Santeri (1911): Viipurin pamaus. Historiallinen romaani. Porvoo, WSOY. 
Ivalo, Santeri (2013 [1894]): Juho Vesainen. Historiallinen romaani. Project Gutenberg 

EBook. Produced by Tapio Riikonen. Alkuperäinen romaani ilmestyi 1894. URI: 
http://www.gutenberg.org/cache/epub/44207/pg44207.html. Luettu 8.9.2016. 

Ivalo, Santeri (2013 [1909]): Erämaan taistelu. Historiallinen Romaani. Project Gutenberg 
EBook. Produced by Tapio Riikonen. Erämaan taistelun ensimmäinen painos ilmestyi 
1909. URI: http://www.gutenberg.org/cache/epub/43941/pg43941.html. Luettu 
5.9.2016. 

Jaakkola, Jalmari (1923a): "Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotismuisto". Historiallinen Aika-
kauskirja 21(3): 418–420. 

Jaakkola, Jalmari (1923b): "Pähkinäsaaren rauha – Eräs 600-vuotismuisto". Uusi Suomi 
(12.8.1923 [Sunnuntailiite]). 

Jaakkola, Jalmari (1924): Pirkkalaisliikkeen synty. Turku, Turun yliopisto. 
Jaakkola, Jalmari (1925): Suomen muinaiset valtarajat vuoteen 1323. Helsinki, Suomen His-

toriallinen Seura. 
Jaakkola, Jalmari (1926): "Maamme vanhoista valtarajoista". Historiallinen Aikakauskirja 

24(3): 192–210. 
Jaakkola, Jalmari (1928a): Kuningas Maunu Eerikinpojan unionipolitiikasta ynnä sen aikui-

sista pohjoismais-saksalais-balttilais-venäläisistä suhteista vuoteen 1348 ja Itämaan 
synnystä. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura. 

Jaakkola, Jalmari (1928b): "Kuningas Maunu Eerikinpojan unionipolitiikasta ynnä sen vai-
kutuksesta varsinkin pohjoismaiseen idänpolitiikkaan ja Itämaan syntyyn". Historialli-
nen Aikakauskirja 26(4): 257–282. 

Jaakkola, Jalmari (1929): "Eräistä varhaisemman keskiaikamme kysymyksistä – Huomau-
tuksia prof. K.R. Melanderin asiantuntijalausunnosta". Historiallinen Aikakauskirja 
27(3): 220–237. 

Jaakkola, Jalmari (1930): "Johannes III Westfal". Teoksessa: Blomstedt, Kaarlo et al. (toim.) 
Kansallinen elämäkerrasto. 3. osa. J–Malmivaara, W. Porvoo, WSOY: 11–13. 

Jaakkola, Jalmari (1931): "Lyhyitä liitehuomautuksia edelliseen". Historiallinen Aikakaus-
kirja 29(2): 148–151. 

Jaakkola, Jalmari (1932): "Väittelyä – 'Mitä suuntaa kulki Pähkinäsaaren rauhan rajan poh-
joisosa?'". Historiallinen Aikakauskirja 30(1): 49–55. 

Jaakkola, Jalmari (1935): Suomen varhaishistoria. Heimokausi ja "Kalevala-kulttuuri". Por-
voo, WSOY. 

Jaakkola, Jalmari (1938): Suomen varhaiskeskiaika. Kristillisen Suomen synty. Porvoo, 
WSOY. 

Jaakkola, Jalmari (1940): Suomen historian ääriviivat. Helsinki, WSOY. 
Jaakkola, Jalmari (1941a): Suomen idänkysymys. Porvoo, WSOY. 



525 

Jaakkola, Jalmari (1941b): "Tutkielmia Suomen entisyydestä ja itäisistä äärialueista". His-
toriallinen Aikakauskirja 39(4): 241–243. 

Jaakkola, Jalmari (1942): "Uusi kokoelma historiallisia kirjoitelmia". Historiallinen Aika-
kauskirja 40(3–4): 250–255. 

Jaakkola, Jalmari (1943): "Pattijoki – Petajoki. Prof. J.J. Mikkolan kirjoitelman johdosta". 
Valvoja-Aika 21(6): 256–258. 

Jaakkola, Jalmari (1944a): Suomen sydänkeskiaika. Itämaan synty ja vakiintuminen. Porvoo, 
WSOY. 

Jaakkola, Jalmari (1944b): "Itämaan synnyn 600-vuotismuisto". Historiallinen Aikakaus-
kirja 42(4): 219–225. 

Jaakkola, Jalmari (1950): "Suomen historian käsikirja" [Arvostelu]. Historiallinen Aika-
kauskirja 48(2): 215–221. 

Jaakkola, Jalmari (1958): "Suomalaisten kääntyminen kristinuskoon". Teoksessa: Linko-
mies, Edwin (toim.) Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. 1. osa. Tammikuu. Porvoo, 
WSOY: 285–302. 

Jaakkola, Jalmari (1960a): "Pattijoen rajahistoriallinen asema". Historiallinen Aikakauskirja 
58(2): 224–234. 

Jaakkola, Jalmari (1960b): "Vieläkin Pähkinäsaaren rauhan rajasta". Historiallinen Aika-
kauskirja 58(4): 445–448. 

Jalkanen, K. J. (1892): Pohjois-Hämeen erämaat, asutus ja olot vuoteen 1620. Akatemialli-
nen väitöskirja. Hämeenlinna, K. J. Jalkanen. 

Jalkanen, K. J. (1900): Rautalammin vanhan hallintopitäjän historia. Helsinki, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 

Jalkanen, K. J. (1907): "Keski-Suomen erämaiden asutus". Teoksessa: Palmén, E. G. et al. 
(toim.) Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. 1. nidos. Tammikuu–helmikuu. Porvoo, 
WSOY: 483–491. 

Juhola, Sulevi (2011): "Pähkinäsaaren rauhan raja arkeologian ja raja-alueelle jääneen pai-
kannimistön valossa". Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. URI: http://www.ennenja-
nyt.net/2011/07/pahkinasaaren-rauhan-raja-arkeologian-ja-raja-alueelle-jaaneen-pai-
kannimiston-valossa/. Luettu 1.9.2016. 

Julku, Kyösti (1965): Die revolutionäre Bewegung im Rheinland am Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts. 1. Die Anfänge der revolutionären Bewegung von etwa 1770 bis zum 
Beginn der Revolutionskriege. Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia. 

Julku, Kyösti (1967): "Konfliktintutkimus ja historian tutkimus". Kaltio 23(4): 68–69. 
Julku, Kyösti (1972): [Esitelmä Pielaveden Valassin praasniekkajuhlissa]. Pielaveden ja 

Keiteleen Sanomat 11(30 [27.7.1972]): 1, 4–5. 
Julku, Kyösti (1973): "Prof. Julku vastaa Tauno Räisäselle". Pielaveden ja Keiteleen Sano-

mat 12(4 [8.2.1973]): 4. 
Julku, Kyösti (1975): Norra Finlands befolkningsförhållandena under medeltiden. Oulun 

yliopisto. Eripainossarja 17. Oulu, Oulun yliopisto. 
Julku, Kyösti (1985): "Keskiaika". Teoksessa: Julku, Kyösti (toim.) Faravidin maa. Pohjois-

Suomen historia. Oulu; Rovaniemi, Pohjoinen; Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdis-
tys: 82–146. 



526 

Julku, Kyösti (1987a): Suomen itärajan synty. Rovaniemi, Pohjois-Suomen Historiallinen 
Yhdistys. 

Julku, Kyösti (1987b): "Freden i Nöteborg 1323 och freden i Novgorod 1326 jämförda med 
varandra". Teoksessa: Julku, Kyösti (toim.) Nordkalotten i en skiftande värld. Kulturer 
utan gränser och stater över gränser. Tredje nordiska symposiet om Nordskandinaviens 
historia och kultur. Archaeologica, historica. Rovaniemi, Pohjois-Suomen Historialli-
nen Yhdistys: 261–271. 

Julku, Kyösti (1990): Pohjois-Suomen vanhat rajat. Oulun yliopisto. Eripainossarja 242. 
Oulu, Oulun yliopisto. 

Julku, Kyösti (1992): "Taas kerran Pähkinäsaaren rauhan rajasta". Faravid 16: 385–394. 
Julku, Kyösti (1994): "Karjala takaisin – Hieman taustaa". Kaltio 50(4): 143. 
Julku, Kyösti (2005): "Vielä kerran Pähkinäsaaren rauhasta ja rajasta". Faravid 29: 19–33. 
Jussila, Osmo (1966): ”Haukiputaan ja Kellon asuttamisesta”. Kellon–Haukiputaan kotiseu-

tujulkaisu 2: 5–37. 
Jussila, Osmo (2003): "Mikä historiantutkimustamme oikein vaivaa?". Historiallinen Aika-

kauskirja 101(4): 577–582. 
Jutikkala, Eino (1933): "Asutuksen leviäminen Suomessa 1600-luvun alkuun mennessä". 

Teoksessa: Suolahti, Gunnar et al. (toim.) Suomen kulttuurihistoria. I. Heimoyhteiskun-
nan ja katolisen kulttuurin aika. Jyväskylä, Helsinki, K. J. Gummerus: 51–103. 

Jutikkala, Eino (1936): "Pirkkalaiset". Teoksessa: Forsman, Jaakko et al. (toim.) Iso tietosa-
nakirja. 10. osa. Piemonte–renovoida. Helsinki, Otava: 95–96. 

Jutikkala, Eino (1966): "Poliittinen ja uskonnollinen taitekausi". Teoksessa: Suomen histo-
ria. Helsinki, Weilin+Göös: 78–116. 

Jutikkala, Eino (1972): Luentoja Suomen valtiojärjestyksen historiasta. Helsinki, Gaudea-
mus. 

Jutikkala, Eino (1981): "Suomen historia". Teoksessa: Huovinen, Pentti et al. (toim.) Otavan 
suuri ensyklopedia. 9. Sukunimi–turbiini. Helsinki, Otava: 6578–6592. 

Jutikkala, Eino & Auer, Väinö (1941): Finnlands Lebensraum. Das geographische und ges-
chichtliche Finnland. Als sachkundiger in philologischen und ethnographischen Fra-
gen Kustaa Vilkuna. Berlin, Metzner. 

Jutikkala, Eino & Pirinen, Kauko (1963): "Pirkkalaiset". Teoksessa: Koskenniemi, Matti et 
al. (toim.) Otavan iso tietosanakirja. 6. osa. Mont–Pyra. Helsinki, Otava: 1273–1274. 

Juusten, Paulus (1995 [1572 [?]]): "Acta Legationis Muscoviticae, per Paulum Juusten epis-
copum aboensem breviter comprehensa". Teoksessa: Kajanto, Iiro (toim.) The Tragic 
Mission of Bishop Paul Juusten to Tsar Ivan the Terrible. The Itinerary of the Delega-
tion to Moscow. Translated, with Introduction and Commentary by Iiro Kajanto. Hel-
sinki, Suomalainen Tiedeakatemia: 50–86. 

Juva, Einar W. et al. (1954): Isänmaan historia sekä muiden kansojen vaiheita. Kansakoulun 
historian oppikirja. 8. uus. p. Helsinki, Otava. 

Juva, Einar W. (1942): Suomen taistelu itää vastaan. Helsinki, Otava. 
Juva, Einar W. (1964): Suomen kansan historia. 1. Esihistoria ja keskiaika. 2. painos. Hel-

sinki, Otava. 



527 

Juva, Einar W., Merikoski, K. & Salmela, Alfred (1939): Isänmaan historia sekä muiden 
kansojen vaiheita. 2. p. Helsinki, Otava. 

Juva, Einar W., Merikoski, K. & Salmela, Alfred (1942): Itä-Karjalan vaiheita. Helsinki, 
Otava. 

Juva, Einar W., Merikoski, K. & Salmela, Alfred (1943): Suomen historia. Moniopettajaisia 
kansakouluja varten. Helsinki, Otava. 

Juvelius, Einar W. (1923): "Pähkinäsaaren rauhan 600-vuotismuisto". Suomen Sotilas 5(33): 
480–481. 

Juvelius, Einar W. (1927): Suomen sotahistorian pääpiirteet. 1. osa. Aika vuoteen 1617. 
Helsinki, Otava. 

Juvelius, Einar W. (1928): Suomen kansan aikakirjat. 1. Esihistoria ja keskiaika. 2. p. Hel-
sinki, Otava. 

Juvonen, Jaana (1996): Parikkalan historia. Parikkala, Parikkalan kunnan historiatoimi-
kunta. 

Jyrkinen, Pekka (1992): "Savilahden pogostasta karjalaiskolmioon". Teoksessa: Orro, Leena 
(toim.) Juvemmalle. Juhlakirja Juvan täyttäessä 550 vuotta. Juva, Juvan seurakunta; 
Juvan kunta: 23–25. 

Jääskeläinen, Lempi (1954): Äyräpään kirkkopappi Henrik Makerland. Historiallinen ro-
maani. 2. painos. Helsinki, Otava. 

Jääskinen, Arvo (1954): "Sortavalan seudun aikaisempia vaiheita". Teoksessa: Sortavalan 
maalaiskunta. Muistojenkirja. Jyväskylä, Sortavalasäätiö: 13–20. 

Kaasalainen, Väinö (1951): "Poimintoja entisajoilta". Teoksessa: Kaasalainen, Väinö (toim.) 
Sakkolan historiaa. Pieksämäki, Sakkolan historiatoimikunta: 9–44. 

Kahma, K. E. (1902): Suomen historia kuuromykkäinkouluja varten. Helsinki, G. W. Ed-
lund. 

Kahma, Uuno (1927): Suomen historia kuuromykkäinkouluja varten. Porvoo, WSOY. 
Kainonen, J. F. (1839–1840): Suomen historia. Koetteeksi kerrottu lyhykäisessä järjestyk-

sessä. Julkaistu Mehiläisen liitteenä kesäkuussa 1840. Helsingissä, G. O. Waseniuksen 
präntistä. 

Kajaani, Johan Fredrik (1846): Suomen historia. 1. osa. Pakanuuden ja paawinuskon ajat. 
Helsinki, Simelius. 

Kallio, O. A. (1905): Savo. Helsinki, Kansanvalistusseura. 
Kallio, O. A. (1916): "Savo (asutus ja historia)". Teoksessa: Castrén, Jalmar et al. (toim.) 

Tietosanakirja. Kahdeksas osa. Ribot–Stambul. Helsinki, Tietosanakirja-osakeyhtiö: 
885–893. 

Kallio, O. A. (1921): "Savo". Teoksessa: Palmén, E. G. (toim.) Oma maa. Tietokirja Suomen 
kodeille. 2. osa. Maaliskuu–huhtikuu. 2., uud. p. Porvoo, WSOY: 915–931. 

Kallio, O. A. (1936): "Savo (asutus ja historia)". Teoksessa: Forsman, Jaakko et al. (toim.) 
Iso tietosanakirja. 11. osa. Renqvist–sielutiede. Helsinki, Otava: 1043–1046. 

Kankkunen, Ari (1991): "Itä ja länsi lyövät Juankoskella kättä". Teoksessa: Kankkunen, Ari 
(toim.) Paikkakunta, jolla on rautainen historia. Lyhyt katsaus Juankosken historiaan 
ja kulttuuriin. Juankoski, Juankosken sanomat: 7–10. 



528 

Kansanaho, Erkki (1996): "Kivennapa, Suomen kaakkoiskulman tukivarustus". Teoksessa: 
Matka eiliseen. Kivennapa, Kannaksen lukko. Koonnut Uljas Kiuru. Helsinki, Kiven-
napa-säätiö; Kivennavan pitäjäseura: 27–32. 

Karimo, Aarno (1930): Kumpujen yöstä. Suomalaisia vaiheita, tekoja ja oloja kivikaudesta 
nykyaikaan. 1. osa. Muinaiskansaa. 3. p. Porvoo, WSOY. 

Karimo, Aarno (1931): Kumpujen yöstä. Suomalaisia vaiheita, tekoja ja oloja kivikaudesta 
nykyaikaan. 2. osa. Ristin alla. 3. p. Porvoo, WSOY. 

Karimo, Aarno (1933): Kumpujen yöstä. Suomalaisia vaiheita, tekoja ja oloja kivikaudesta 
nykyaikaan. 4. osa. Itsenäisyyteen. 2. p. Porvoo, WSOY. 

Karimo, Aarno (1958): "Karjala kahtia". Teoksessa: Karttunen, Toivo J. & Hinkkanen, A. 
(toim.) Keski-Karjala. Kotiseutulukemisto. Helsinki, Otava: 71–74. 

"Karjala". (1950): Teoksessa: Poijärvi, L. Arvi P. (toim.) Pieni tietosanakirja. Kokonaan 
uusittu laitos. 2. Hollo–Louvre. Keuruu, Otava: 318. 

"Karjala". (1964): Teoksessa: Vaarnas, Kalle et al. (toim.) Fokus. Otavan kertovasti kuvitettu 
tietosanakirja. 2. I–L. Helsinki, Otava: 1791–1793. 

"Karjala". (1968): Teoksessa: Valpola, Veli (toim.) Uusi tietosanakirja. 9. osa. Joe–Kar. 2. 
painos. Helsinki, Tietosanakirja: 872–879. 

"Karjala". (1972): Teoksessa: Tainio, Tauno, Huhtala, Ulla & Uimonen, Vappu (toim.) 
Combi. Tietosanakirja. 6. A–L. Helsinki, Tammi: 326. 

"Karjala". (1975): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maailma. Nykyai-
kainen tietosanakirja. Osa 8. Kans–Kiin. Helsinki, Uusi Kirjakerho: 81–83. 

"Karjala". (1992): Nykysuomen tietosanakirja. 2. Maat ja paikat. Helsinki, WSOY: 327–
328. 

"Karjala". (1995): Teoksessa: Koukkunen, Kalevi et al. (toim.) WSOY Iso tietosanakirja. 4. 
J–Ko. Helsinki, WSOY: 199–200. 

Karttunen, U. (1932): Sortavalan kaupungin historia. Sortavala, Sortavalan kaupunki. 
Karttunen, Uuno (1912a): ”Karjala (asutusalueet)”. Teoksessa: Castrén, Jalmar et al. (toim.) 

Tietosanakirja. 4. osa. Kaivo–Kulttuurikieli. Helsinki, Tietosanakirja-osakeyhtiö: 371–
381. 

Karttunen, Uuno (1912b): Itä-Karjalan vaiheet. Porvoo, WSOY. 
Karttunen, Uuno (1934): "Karjala (historia)". Teoksessa: Forsman, Jaakko et al. (toim.) Iso 

tietosanakirja. 6. osa. Kansallishenki–Kouko. Helsinki, Otava: 130–133. 
Karttunen, Uuno (1962): "Karjala (historia)". Teoksessa: Ravila, Paavo et al. (toim.) Otavan 

iso tietosanakirja. 4. osa. Jyrs–Kuur. Helsinki, Otava: 477–478. 
Karttunen, Virva-Liisa (1964): "Katsaus Ruskealan menneisyyteen". Teoksessa: Suoninen, 

Paavo (toim.) Ruskeala. Ruskealan pitäjän muistokirja. Joensuu, Ruskea-säätiö: 23–55. 
Karvinen, Väinö (1939): "Suomen itärajat – Palanen Savon vanhinta historiaa". Savon 

Miekka 11(11): 24–25. 
Katajala, Kimmo (2012): "Drawing Borders of Dividing Lands? – The Peace Treaty of 1323 

between Sweden and Novgorod in a European Context". Scandinavian Journal of His-
tory 37(1): 23–48. 



529 

Kauhanen, Pentti (1993): "Alueemme asutuksen historiaa". Teoksessa: Elämänmenoa en-
nenvanhaan. Reinikkalan, Saamaisen ja Halolan kylien perinnetietoa. Leppävirran 
kansalaisopiston Reinikkalan perinnepiirin ryhmätyö 1987–1993. Leppävirta, Leppä-
virran kansalaisopiston perinnepiiri: 21–26. 

Kaukiainen, Yrjö (1970): Virolahden historia. 1. 1850-luvulle. Virolahti, Virolahden kunta. 
Kaukoranta, Toivo (1924): "Itä-Karjalan kansallinen ja valtiollinen kysymys". Teoksessa: 

Palmén, E. G. (toim.) Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. 5. osa. Syyskuu–loka-
kuu. 2. uud. p. Porvoo, WSOY: 721–738. 

Kaukovalta, K. V. (1934): "Pirkkalan heimo- ja keskiaika". Teoksessa: Pirkkalan historia. 
Tampere, Hämeen kirjapaino Oy: 1–183. 

Kauniskangas, Kaisu, Lappalainen, Osmo & Tiainen, Sakari (1995): Horisontti. Historia 
kivikaudesta 1800-luvulle. Helsinki, Otava. 

Kauppinen, Anna M. (1972): Ruokolahden seurakunta. 1572–1972. Ruokolahti, Ruokolah-
den seurakunta. 

Kautovaara, Tapio (1997): Lisäjuttuja Varkauden historiaan. 1. osa. Naarajärvi, PK-kuva. 
Kautovaara, Tapio & Kautovaara, Pekka (1997): "Lukijalle". Teoksessa: Lisäjuttuja Var-

kauden historiaan. 1. osa. Naarajärvi, PK-kuva: 3. 
Kemppinen, Iivar (1964): "Pähkinäsaaren rauhan raja Ilmeellä". Karjalan Aamu: 43–44, 53. 
Kerkkonen, Veikko & Lehtosalo, Veikko (1966): "Suomen historia". Teoksessa: Eskelinen, 

Heikki, Kautto, Risto & Järvinen, Sauli (toim.) Tiedon portaat. 2. Helsinki, WSOY: 
373–518. 

Keskisaari, Hilkka (1996): Elämää rajakylässä. Lappeen Haapajärvi. Lappeenranta, H. 
Keskisaari. 

Keynäs, W. (1932): "Vienan ja Aunuksen kansallinen herääminen ja kansalliset vapautus-
liikkeet". Teoksessa: Härkönen, Iivo (toim.) Karjalan kirja. 2. uud. p. Porvoo, WSOY: 
697–731. 

Keynäs, W. (1938): "Venäläistä kirkko- ja koulupolitiikkaa Itä-Karjalassa". Teoksessa: Kar-
jalan historiaa. Jyväskylä, Gummerus: 77–88. 

Kilpi, Volter (1917): Kansallista itsetutkistelua. Suomalaisia kulttuuri-ääriviivoja. Helsinki, 
Otava. 

Kilpiö, Jaakko (1996): Karjala aikojen kuvastimessa. Jyväskylä, J. Kilpiö. 
Kirkinen, Heikki (1963): Karjala idän kulttuuripiirissä. Bysantin ja Venäjän yhteyksistä kes-

kiajan Karjalaan. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura. 
Kirkinen, Heikki (1964): "Lisälähteitä Karjalan keskiajan historiaan". Historiallinen Aika-

kauskirja 62(2): 139–147. 
Kirkinen, Heikki (1970): Karjala idän ja lännen välissä. 1. Venäjän Karjala renessans-

siajalla (1478–1617). Helsinki, Kirjayhtymä. 
Kirkinen, Heikki (1973): "Karjala kulttuurisiltana". Teoksessa: Sihvo, Hannes (toim.) Kar-

jala. Idän ja lännen silta. Porvoo, WSOY: 7–15. 
Kirkinen, Heikki (1976): Karjala idän ja lännen välissä. 2. Karjala taistelukenttänä. Hel-

sinki, Suomen Historiallinen Seura. 
Kirkinen, Heikki (1978): "Karjala". Teoksessa: Nurminen, Matti (toim.) Otavan suuri en-

syklopedia. 7. Juusten–Kemal. Helsinki, Otava: 2713–2717. 



530 

Kirkinen, Heikki (1982a): "Mitä on Karjala". Teoksessa: Mäkinen, Yrjö-Pekka & Lehmus-
vaara, Ilmari (toim.) Karjala. 1. Portti itään ja länteen. 2. p. Hämeenlinna, Karisto: 11–
23. 

Kirkinen, Heikki (1982b): "Lokalkulturen i trycket av enhetskulturen – Utvecklingsmodeller 
för kulturer". Teoksessa: Nenola-Kallio, Aili (toim.) Folktradition och regional identi-
tet i Norden. Åbo, Nordiska institutet för folkdiktning: 77–93. 

Kirkinen, Heikki (1982c): "Etelä-Karjalan identiteettiä etsimässä". Karjalan Heimo (9–10): 
152–153. 

Kirkinen, Heikki (1983): "Karjala idän ja lännen välissä". Teoksessa: Mäkinen, Yrjö-Pekka 
et al. (toim.) Karjala. 4. Karjalan vaiheet. Hämeenlinna, Karisto: 8–81. 

Kirkinen, Heikki (1986): "Pohjois-Karjala, elävä Karjalan osa". Teoksessa: Reijonen, Jorma 
(toim.) Karjalan vaaroilta. Pohjoiskarjalainen lukemisto. Uud. laitoksen 1. p. Joensuu, 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: 12–17. 

Kirkinen, Heikki (1987a): Historian rakenteet ja voimat. Johdatus historianfilosofiaan. Hel-
sinki, Kirjayhtymä. 

Kirkinen, Heikki (1987b): "Pohjois-Karjalan identiteetti". Teoksessa: Tahvanainen, Sakari 
(toim.) Maakunnan puolesta. Maakuntaneuvos Osmo Kuivalaiselle 11.5.1987. Joensuu, 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: 31–36. 

Kirkinen, Heikki (1989): "Paikalliskulttuurista maailmankulttuuriin". Teoksessa: Sihvo, 
Hannes & Turunen, Risto (toim.) Rajamailta. Joensuu, Joensuun yliopisto: 37–44. 

Kirkinen, Heikki (1992): "Mikä oli Pähkinäsaaren rauhan raja?". Historiallinen Aikakaus-
kirja 90(4): 304–317. 

Kirkinen, Heikki (1994): "Pohjanlahti vai Vienan meri 1323?". Historiallinen Aikakauskirja 
92(1): 42–47. 

Kirkinen, Heikki (1995a): "Karjalan historia juurista Uudenkaupungin rauhaan". Teoksessa: 
Karjalan kansan historia. 2. p. Helsinki, WSOY: 11–171. 

Kirkinen, Heikki (1995b): "Kolmen Karjalan ongelma – Karjala syntyi idän ja lännen vä-
liin". Teoksessa: Saarinen, Tuija & Suhonen, Seppo (toim.) Koltat, karjalaiset ja setu-
kaiset. Pienet kansat maailmojen rajoilla. Kuopio, Snellman-instituutti: 91–101. 

Kirkinen, Heikki (1995c): "Valtioidenväliset sopimukset ja tuohikirjeet – Lähteiden todis-
tusvoimasta rajatulkinnassa". Historiallinen Aikakauskirja 93(2): 153–155. 

Kirkinen, Heikki (1998a): "Keitä karjalaiset ovat?". Teoksessa: Nevalainen, Pekka & Sihvo, 
Hannes (toim.) Karjala. Historia, kansa, kulttuuri. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura: 38–54. 

Kirkinen, Heikki (1998b): "’L'homme machine'n’ jäljillä Ranskassa". Teoksessa: Tommila, 
Päiviö (toim.) Miten meistä tuli historian tohtoreita. Helsinki, Suomen Historiallinen 
Seura: 67–73. 

Kiuasmaa, Kyösti & Perälä, Tauno (1968): Suomen historia. 1. Esihistoriasta autonomian 
aikaan. Helsinki, Otava. 

Kivikoski, Ella (1961): Suomen historia. 1. Suomen esihistoria. Porvoo, WSOY. 
Kiviniemi, Eero (1985): "Rautalammin varhaishistoriaa paikannimistön näkökulmasta". Te-

oksessa: Kukkonen, Jukka (toim.) Rautalammin kirja. Rautalampi, Rautalammin kunta: 
99–129. 



531 

Kjellén, Rudolf (1916): Staten som lifsform. Stockholm, Hugo Geber. 
Klinge, Matti (1982b): Katsaus Suomen historiaan. 2. lis. p. Helsinki, Otava. 
Koivisto, Jaana (1988): "Pääpiirteitä Kemijokisuun asutuskehityksestä". Teoksessa: Parta-

nen, Marja, Kähkönen, Liisa & Sorri, Teo (toim.) Kotiseutuni Keminmaa. Keminmaa, 
LC-Keminmaa: 15–25. 

Kojo, Oiva (1957): "Kuolemajärven seudun varhaisimmat vaiheet". Teoksessa: Kuolema-
järvi. Historia, muistelmia ja kuvauksia. Helsinki, Kuolemajärvi-säätiö: 9–27. 

Kokkarinen, Petteri (1987): Kaskimaasta kaupungiksi. Poimintoja Petosen alueen histori-
asta. Kuopio, Kuopion kaupunki. 

Kokkonen, Jouko (1992): Sata suarta Sulukavassa. Sulkavan kylähistoriikki. Kiuruvesi, 
Kiuruveden kunta. 

Kokkonen, Jouko (1997): Hämmeen huutoo, Savon muata. Jylhän, Säviän ja Taipaleen ky-
lähistoria. Säviä, Jylhän, Sävijän ja Taipaleen kylähistoriatoimikunta. 

Kokkonen, Jouko (1998): "Eränkäynnistä vakituiseen asutukseen". Teoksessa: Kokkonen, 
Jouko (toim.) Leipee niukemmalti – Vettä viljemmalti. Haapamäen ja Kohmansalon ky-
läkirja. Leppävirta, Haapamäen ja Kohmansalon kyläkirjatoimikunta: 23–32. 

Kokkonen, Jukka (1990): "Historia vuoteen 1664 saakka". Teoksessa: Ihamaniemi isiemme 
maata. Ihamaniemi, Ihamaniemen perinnepiiri: 10–12. 

Koponen, Martti (1989): Näädänmaan kylän historiikki. Leppävirta, Näädänmaan kylätoi-
mikunta. 

Koponen, Paavo (1982): Esi-isiemme Impilahti. Suonenjoki, Impilahti-säätiö. 
Korhonen, Arvi (1926): "N. s. ensimäinen ristiretki Suomeen Ruotsin edellytysten kannalta 

katsottuna". Historiallinen Aikakauskirja 24(2): 85–125. 
Korhonen, Arvi (1938): Suomen itärajan syntyhistoriaa. Porvoo, WSOY. 
Korpela, Jukka (2002): "Finland's Eastern Border after the Treaty of Nöteborg – An Eccle-

siastical, Political or Cultural Border?". Journal of Baltic Studies 33(4): 384–397. 
Korpela, Jukka (2006): "Keskiaikainen itäraja läpi itäisen Fennoskandian metsävyöhykkeen 

– Mikä se on!". Historiallinen Aikakauskirja 104(4): 454–469. 
Koskimies, Kalervo (1944): Suonenjoen seurakunnan vaiheita. Kuopio, Tekijä. 
Koskinen, Yrjö (1857a): Nuija-sota. Sen syyt ja tapaukset. Edellinen osa. Turku, Frenckellin 

kirjapaino. 
Koskinen, Yrjö (1857b): "Pohjanmaan asuttamisesta, Tutkimus". Suomi 17(1): 111–150. 
Koskinen, Yrjö (1859): Nuija-sota. Sen syyt ja tapaukset. Jälkimmäinen osa. Turku, 

Frenckellin kirjapaino. 
Koskinen, Yrjö (1862): "Mennyt vuosi ja Suomalaisuus". Mehiläinen 4(1): 1–8. 
Koskinen, Yrjö (1863): Opiksi ja huwiksi. Lukemisia Suomen perheille. 1. Helsinki, Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura. 
Koskinen, Yrjö (1868a): "Suomalaisten uutis-asutuksesta Jäämeren rannikolla". Kirjallinen 

Kuukauslehti 3(3): 63–69. 
Koskinen, Yrjö (1868b): "Suomalaisten uutis-asutuksesta Jäämeren rannikolla". Kirjallinen 

Kuukauslehti 3(6): 154–158. 
Koskinen, Yrjö (1869): Oppikirja Suomen kansan historiassa. Helsinki, Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seura. 



532 

Koskinen, Yrjö (1870): "Herra Aspelin Kainulaisineen". Kirjallinen Kuukauslehti 5(4): 92–
95. 

Koskinen, Yrjö (1874): Suomen historia. Kansakouluja varten. 2. p. Helsinki, Oscar af Heur-
lin. 

Koskinen, Yrjö (1875): Savo ja Savonlinna. Utukuvia muinaisuudesta. Helsinki, Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura. 

Koskinen, Yrjö (1876): "Onko Suomen kansalla historiaa?". Historiallinen Arkisto 5: 1–9. 
Koskinen, Yrjö (1881a): Tutkimus maanomistus-seikoista Suomenmaassa keskiaikana. Hel-

sinki, Frenckell. 
Koskinen, Yrjö (1881b): "Kemin ja Iin lohi-vesien vanhempi historia". Historiallinen Ar-

kisto 7: 71–89. 
Koskinen, Yrjö (1929 [1877]): Nuijasota. Sen syyt ja tapaukset. 3. p. Helsinki, Otava. 
Koskull, Walter von & Nyberg, Folke (1977): Finlands historia för gymnasiet. 2. omarb. 

utg. Borgå, Söderström. 
Kraft, Salomon (1944): Sveriges historia till våra dagar. Tidsskedet 1448–1520. 3:2. Senare 

medeltiden. Stockholm, Norstedt. 
Krank, Britta & Penttilä, Isabella (1983): Historia för gymnasiet. Kurs 3. Finland och 

ståndssamhället. Helsingfors, Söderström. 
Krogerus-Ritoniemi, W. J. G. (1929): Virolahden seurakunnan historia. Hamina, Maaseu-

dun kirjapaino. 
Kukko, Reino O. (1989): "Käkisalmen läänin neljä vuosisataa". Teoksessa: Kukko, Reino 

O. & Viika, Kaarle (toim.) Pyhäjärvi-kirja. Historiaa, kuvia ja murretta Vpl. Pyhäjär-
veltä. Huittinen, Pyhän-säätiö: 16–53. 

Kuosa, Tauno (1952): Jokamiehen Suomen historia. Kuv. Henrik Tikkanen. Porvoo, WSOY. 
Kuujo, Erkki (1958): "Kurkijoen vaiheet asutuksen alusta v:een 1570". Teoksessa: Kurki-

joen kihlakunnan historia. Pieksämäki, Hiisi-säätiö: 9–79. 
Kuujo, Erkki (1963): Raja-Karjala Ruotsin vallan aikana. Helsinki, Karjalaisen kulttuurin 

edistämissäätiö. 
Kuusi, Matti (1963): "Esisuomalainen runous". Teoksessa: Kuusi, Matti & Konsala, Simo 

(toim.) Suomen kirjallisuus. 1. Kirjoittamaton kirjallisuus. Helsinki, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura: 31–80. 

Kuusi, Sakari (1932): Historian oppikirja. Maalaiskansakouluja varten. Jyväskylä, Gum-
merus. 

Kuussaari, Eero (1935): Suomen suvun tiet. Kuvaus Suomen sukukansojen kehityksestä sekä 
tuhatvuotisista vaelluksista ja valtataisteluista. Helsinki, Suomen heimosoturien liitto. 

”Kuvallinen Suomen historia vanhimmista ajoista nykyaikaan saakka. II”. (1902): Uusi Suo-
metar (240 [16.10.1902]): 2. 

Kähäri, Matti (1965): "Rautu". Teoksessa: Raudun historia. Mikkeli, Raudun historiatoimi-
kunta: 9–373. 

Kähönen, Ester (1959): Vanha Äyräpää. 1. Vuoteen 1700. Helsinki, Entisen Äyräpään kih-
lakunnan historiatoimikunta. 

Kähönen, Ester (1987): "Katsaus Kivennavan historiaan". Teoksessa: Ilonen, Kauko et al. 
(toim.) Kivennapa kylästä kylään. Kangasala, Kivennapalaisten pitäjäseura: 7–33. 



533 

Käkikoski, Hilda (1908): Suomen historia nuorisolle. 1. osa. Pakanuuden aika. Helsinki, 
Kansanvalistusseura. 

Käkikoski, Hilda (1913): Suomen historia nuorisolle. 2. osa. Keskiaika. Helsinki, Kansan-
valistusseura. 

Könönen, T. (1993 [1891]): Pälkijärven pitäjäs. Näköispainos. Kuopio, Kuopion Isänmaal-
linen Seura. 

Lagerbring, Sven (1769): Swea rikes historia, ifrån de äldsta tider til de närwarande. Första 
delen, som innefattar rikets öden, ifrån des början til år 1060. Stockholm, Tryckt hos 
Carl Stolpe. 

Lagerbring, Sven (1773): Swea rikes historia, ifrån de äldsta tider til de närwarande. Andra 
delen, som innefattar rikets öden från år 1060 til 1300. Stockholm, Tryckt hos Carl 
Stolpe. 

Lagerbring, Sven (1776): Swea rikes historia, ifrån de äldsta tider til de närvarande. Tredje 
delen, som innefattar rikets öden ifrån 1300 til 1397. Stockholm, Tryckt hos Carl 
Stolpe, på dess förlag. 

Lagus, Gabriel (1893): Kuvauksia Wiipurin historiasta. Ensimmäinen osa. Suom. Ph. S. 
Wiipuri, Wiipurin kaupunki. 

Lagus, Gabriel (1895): Kuvauksia Wiipurin historiasta. Toinen osa. Ensimmäinen vihko. 
Asukas- ja kieliolot Ruotsin ajalla. Wiipurilaisia sukuja. Suom. Erkki Reijonen. Wii-
puri, Wiipurin kaupunki. 

Laitinen, A. A. A. (2006 [1938]): Impilahden pitäjän ja seurakuntain historia. Näköispai-
nos. Helsinki, Impilahti-seura. 

Laitinen, Erkki (1981): ”Asutus ja vaiheet ennen Ylivieskan itsenäistymistä”. Teoksessa: 
Harju, Aaro & Laitinen, Erkki (toim.) Ylivieskan kirja. Ylivieska, Ylivieskan kaupunki 
ja seurakunta: 21–53. 

Lallukka, Simo (1997): "Tiuri kautta aikojen". Teoksessa: Javanainen, Kerttu (toim.) Tiuri. 
Kylä kallis Karjalassa. Kokemäki, K. Javanainen: 5–16. 

Lampén-Iso-Keisari, Ernst (1935): Savo ja savolaiset. Helsinki, Otava. 
Lampén, Ernst (1918): Suomea ristiin rastiin. 2. p. Helsinki, Otava.  
Lampén, Ernst (1922): Pikakuvia Raja-Karjalasta. Helsinki, Otava. 
Lamppu, Emanuel (1900): Katsaus Sakkolan ja Pyhäjärven pitäjien waiheisiin ja kehityk-

seen. Wuosisataismuistelma. Wiipurissa: Wiipurin uudessa kirjapainossa, Tekijä. 
Langlois, Charles-Victor & Seignobos, Charles (2005 [1898]): Introduction aux études his-

toriques. Un document produit en version numérique par Pierre Palpant. 1e édition 
Librairie Hachette, Paris, 1898. URI: http://classiques.uqac.ca/classiques/lang-
lois_charles_victor/intro_etudes_historiques/seignobos_etudhisto.pdf. Luettu 
7.9.2016. 

Lappalainen, Osmo, Kaakinen, Olavi & Kauniskangas, Kaisu (1981a): Historian tiet. 5. Op-
pikirja. Helsinki, Otava. 

Lappalainen, Osmo, Kaakinen, Olavi & Kauniskangas, Kaisu (1981b): Historian tiet. 6. Op-
pikirja. Helsinki, Otava. 

Lappalainen, Pekka (1961): Pieksämäen seudun historia. Pieksämäki, Jäppilä, Virtasalmi ja 
Pieksämäen kauppala. 1. Pieksämäki, Pieksämäen seudun historiatoimikunta. 



534 

Lappalainen, Pekka (1964): "Savo". Teoksessa: Koskenniemi, Matti et al. (toim.) Otavan iso 
tietosanakirja. 7. osa. Pyre–Soso. Helsinki, Otava: 1123–1128. 

Lappalainen, Pekka (1967): Puumalan historia. 1. Luonto, esihistoria ja vaiheet vuoteen 
1743. Puumala, Puumalan kunta ja seurakunta. 

Lappalainen, Pekka (1970): Säämingin historia. 1:1. Sääminki, Säämingin kunta. 
Lappalainen, Pekka (1979): Karjalan maa. Jyväskylä, Gummerus. 
"Lappi". (1967): Teoksessa: Valpola, Veli et al. (toim.) Uusi tietosanakirja. 12. osa. Lal–

Luo. 2. p. Helsinki, Tietosanakirja: 95–104. 
"Lappi". (1976a): Teoksessa: Nurminen, Matti et al. (toim.) Otavan iso Fokus. Kertovasti 

kuvitettu 8-osainen tietosanakirja. Osa 4. Kr–Mn. 4. p. Helsinki, Otava: 2198–2201. 
"Lappi". (1976b): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maailma. Nykyai-

kainen tietosanakirja. Osa 10. Kunn–Lev. Helsinki, Uusi kirjakerho: 208–213. 
"Lappi". (1984): Teoksessa: Numminen, Maija et al. (toim.) Facta 2001. 9. Kore–Leh. Hel-

sinki, WSOY: 621–626. 
"Lappi". (1991): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Suomalainen tietosanakirja. 5. Käs–

m. Espoo, Weilin+Göös: 59–62. 
"Lappi". (1996): Teoksessa: Koukkunen, Kalevi et al. (toim.) WSOY Iso tietosanakirja. 5. 

Kp–L. Helsinki, WSOY: 190–191. 
Laurila, Anja et al. (1990): Historia. Kurssi 3. Porvoo, WSOY. 
Lehrberg, Aron Christian (1816): Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Geschichte 

Russlands. St. Petersburg, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 
Lehtonen, Kai R. & Huttunen, Veikko (1965): Menneet ajat meillä ja muualla. Yleisen ja 

Suomen historian oppikirja keskikouluille. 1. Porvoo, WSOY. 
Lehtonen, Kai R. & Huttunen, Veikko (1971): Peruskoulun historia. 1. Viidettä kouluvuotta 

varten. Porvoo, WSOY. 
Leinonen, Anna (1937): "Naisten osuus Pohjois-Pohjanmaan vaiheisiin". Lotta-Svärd 9(13): 

195–199. 
Leinonen, Antti (1934): "Savolaiset Suomen rajaa itäänpäin siirtämässä". Savon Lukko 8(5): 

67–68. 
Leiviskä, Iivari (1938): Poliittinen maantiede. Helsinki, WSOY. 
Lempinen, Jorma et al. (1979): Historian linjoja. 3. Suomen historia. Helsinki, Otava. 
Lempinen, Jorma et al. (1983): Historian linjoja. Lukion kurssi 3. Helsinki, Otava. 
Leskinen, Heikki (1981): Suomen murteiden historiaa. 3. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto. 
Leskinen, Liisa (1998): Ankara rajatuuli raivoaa. Vilppula, Vilppulan kunta, sivistystoimi. 
Levesque, Pierre-Charles (1783): Histoire de Russie. Tirée des chroniques originales, de 

pieces authentiques, & des meilleurs historiens de la Nation. Tome Second. Yverdon. 
Levesque, Pierre-Charles (1800): Historie de Russie. Tome second. Nouvelle édition, corri-

gée et augmentée par l'auteur, et conduite jusqu'a la mort de l'impératrice Catherine 
II. Hambourg et Brunswick, Chez Pierre-Francois Fauche et Compagnie. 

Liakka, Niilo (1936): "Pohjanmaa (historia)". Teoksessa: Forsman, Jaakko et al. (toim.) Iso 
tietosanakirja. 10. osa. Piemonte–renovoida. Helsinki, Otava: 188–191. 



535 

Liikanen, Ilkka (2014): "Finland i fredstraktaterna mellan Sverige och Ryssland 1323–
1809". Teoksessa: Elenius, Lars (toim.) Nordiska gränser i historien. Linjer och rum, 
konstruktion och dekonstruktion. Joensuu, University Press of Eastern Finland: 18–31. 

Lind, John (1991b): "Omkring de svensk-russiske forhandlinger 1537, 1339-traktaten og 
Nødeborgsfreden". Teoksessa: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. An-
dra delen. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland: 283–301. 

Lind, John (1991c): "Om Nødeborgsfreden og dens grænser". Teoksessa: Nöteborgsfreden 
och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet 
i Finland: 302–329. 

Lind, John (1991d): "Rillankivi og Oulais-stenene – Nødeborgsfredens grænsesten?". Teo-
ksessa: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Helsingfors, 
Svenska litteratursällskapet i Finland: 330–365. 

Lind, John (1991e): "Sammenfattende diskussion af skandinavisk forskning efter 1968". Te-
oksessa: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Helsingfors, 
Svenska Litteratursällskapet i Finland: 366–413. 

Lind, John (1991f): "Summary – The Peace Treaty of Nöteborg (Orekhovets-Pähkinäsaari) 
and the Eastern Border of Medieval Finland". Teoksessa: Nöteborgsfreden och Fin-
lands medeltida östgräns. Andra delen. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Fin-
land: 482–496. 

Lind, John (1993): "Pähkinäsaaren rauhansopimuksen ruotsinkielinen teksti ja kaksihaarai-
nen raja". Suom. Kai Häggman. Historiallinen Aikakauskirja 91(2): 155–162. 

Lind, John (1994): "Kirkisen tavasta käsitellä Pähkinäsaaren rauhan ongelmaa". Suom. 
Rakel Kallio. Historiallinen Aikakauskirja 92(4): 334–336. 

Lind, John (2005): "Puzzling Approaches to the Crusading Movement in Recent Scandina-
vian Historiography – Danish Historians on Crusades and Source Editions as well as 
Swedish Historian on Crusading Finland". Teoksessa: Lehtonen, Tuomas M.S. et al. 
(toim.) Medieval History Writing and Crusading Ideology. Helsinki, Finnish Literature 
Society: 264–283. 

Lind, John (2009): "The Importance of Varangian Traditions for East-West Collaboration 
and Confrontation in the 12th-13th centuries". Teoksessa: Jensen, Birgitte Fløe & Wille-
Jørgensen, Dorthe (toim.) Expansion – Integration? Danish-Baltic contacts 1147–1410 
AD. Vordingborg, Danmarks Borgcenter: 27–37. 

Lind, John (2012): “’Vikinger’, vikingetid og vikingeromantik". Kuml 61: 151–168. 
Lind, Tuula (1997): "Johannes – Rajamaa idän ja lännen välissä". Teoksessa: Teräväinen, 

Irma (toim.) Karhula. Kotikylä Karjalassa. Lieto, Karhula-ryhmä: 10–12. 
Lindeqvist, K. O. (1906): Suomen historia. Porvoo, WSOY. 
Lindeqvist, K. O. (1907): Suomen historian oppikirja. Lyseoja ja tyttökouluja varten. Por-

voo, WSOY. 
Lindeqvist, K. O. (1926): Suomen historia. 3. p. Porvoo, WSOY. 
Lintunen, Niilo (1999): Kaijansalmen soutajia. Talvisalo, N. Lintunen. 
Loccenius, Johannes (1654): Rerum Svecicarum Historia, a Rege Berone tertio usque ad 

Ericum Decimum Quartum deducta & pluribus locis, quam antehac, auctior edita. Hol-
miae, Ex Officina Johannis Janssonii. 



536 

Louhelainen, O. A. (1926): "Om uppkomsten av några i Nöteborgsfreden nämnda orts-
namn". Turistföreningens i Finland årsbok: 142–154. 

Louhisola, Oiva, Niemi, Veikko & Louhisola, Mia (1982): Historian maailma. 5. Tekstiosa. 
Helsinki, Otava. 

Louhisola, Oiva, Pajunen, Matti & Niemi, Veikko (1972): Historiens värld. Denna lärobok 
följer grundskolans läroplan för femte årskursen. 5. Textdel. Övers. av Valter J. Lall, 
Erik Elg och Harri Hoffman. Esbo, Svenska läromedel. 

Luho, V. & Leppäaho, J. (1949): "Suomen esihistoria". Teoksessa: Korhonen, Arvi (toim.) 
Suomen historian käsikirja. Edellinen osa. Porvoo, WSOY: 23–104. 

Luhtasela, Oiva (1982): "Löytyikö vihdoinkin Pähkinäsaaren rauhan raja? – Maallikkotut-
kija romuttamassa Vilkunan väitteet". Kaleva (21.11.1982): 16. 

Luukko, Armas (1954): Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia. 2. Pohjois-Pohjanmaan ja 
Lapin keskiaika sekä 1500-luku. Oulu, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin 
maakuntaliiton yhteinen historiatoimikunta. 

Lönnrot, Elias (1844): "Suomen maan historiasta". Maamiehen Ystävä (26 [29.6.1844]). 
Magnus, Aksel (1889): Finmarken. Samlinger til Finmarkens historie. Kjøbenhavn, Gylden-

dalske boghandel. 
Makkonen, V. (1935): Savon kupias Pietari Kylliäinen. Historiallinen romaani. Porvoo, 

WSOY. 
Malmberg, Ilkka (1985): Heimoerot esiin ja härnäämään! Espoo, Weilin+Göös. 
Malmberg, Ilkka (2010): ”Länsi ja Itä – Suomessa elää kaksi kansaa”. Helsingin Sanomat 

(Kuukausiliite, heinäkuu): 30–42. 
Malmberg, Ilkka (2011): "Aina sama raja". Helsingin Sanomat (Kuukausiliite, syyskuu). 
Malmberg, Richard (1929): Historia i sammandrag för folkskolor. Helsingfors, Söderström. 
Malmberg, Richard & Koskull, Walter von (1957): Historia. För folkskolor. 6. omarbetade 

uppl. Helsingfors, Söderström. 
Manninen, Antero (1953): Kangasniemen historia. 1. Kangasniemi, Kangasniemen seura-

kunta. 
Manninen, Ari T. (1987): "Karttulan vaiheet kunnan perustamiseen asti". Teoksessa: Kyl-

mälä, Jussi (toim.) Karttulan kirja. Karttula, Karttulan kunta: 17–57. 
Manninen, I. (1929): Suomensukuiset kansat. Kuvauksia esineellisen kulttuurin alalta. Por-

voo, WSOY. 
Mantere, Oskari & Sarva, Gunnar (1915): Kansakoulun Suomen historia. Helsinki, Kirja. 
Mantere, Oskari & Sarva, Gunnar (1918): Keskikoulun Suomen historia. Oppi- ja lukukirja 

keski- ja tyttökouluille sekä seminaareille. Porvoo, WSOY. 
Mantere, Oskari & Sarva, Gunnar (1925): Historian oppikirja. Kansakouluja varten. Edel-

linen osa. Helsinki, Kirja. 
Mantere, Oskari & Sarva, Gunnar (1934): Historian oppikirja keskikouluille. Lyhennetty lai-

tos. Yhdistetty Suomen ja yleisen historian oppikirja. 1. Vanha ja keskiaika. Porvoo, 
WSOY. 

Mantere, Oskari & Sarva, Gunnar (1938): Historian oppikirja. Kansakouluja varten. 13. p. 
Porvoo, WSOY. 



537 

Mantere, Oskari & Sarva, Gunnar (1957): Historian oppikirja. Kansakouluja varten. 24. 
muuttamaton p. Porvoo, WSOY. 

Matinolli, Eero (1969): ”Suur-Pyhäjoen eräkausi ja keskiaika”. Teoksessa: Matinolli, Eero 
(toim.) Suur-Pyhäjoen historia vanhimmista ajoista 1860-luvulle. Kokkola, Suur-Pyhä-
joen historiatoimikunta: 57–95. 

Melander, H. L. (1876): Lärobok i Finlands historia. Helsingfors, K.E. Holm. 
Melander, K. R. (1926): Pohjanmaan entisistä rajoista. Erip. Fennia; 47, 2. Helsinki, So-

cietas geographica Fenniae. 
Melander, K. R. (1929): "Professori K.R. Melanderin lausunto". Historiallinen Aikakaus-

kirja 27(2): 114–146. 
Melander, K. R. (1931a): "Huomautuksia dosentti J. Jaakkolan kirjoituksesta 'Eräitä varhai-

semman keskiaikamme kysymyksiä.'". Historiallinen Aikakauskirja 29(2): 128–147. 
Melander, K. R. (1931b): "Mitä suuntaa kulki Pähkinäsaaren rauhan rajan pohjoisosa?". His-

toriallinen Aikakauskirja 29(4): 241–267. 
Messenius, Johannes (1703 [1617–18]): Scondiae Illustratae Tomus XII. In quo Analecto-

rum Scondicorum Liber Secundus sive Apologiae Historiae Svecanae. Stockhomiae, 
Typis Olavi Enaeii. 

Meurman, Agathon (1883–1890): Sanakirja yleiseen siwistykseen kuuluwia tietoja warten. 
Helsinki, Edlund. 

Mielonen, Asko (1993): Vanhan Kerimäen historia. 1:1. Enonkosken, Kerimäen, Punkahar-
jun ja Savonrannan historia vuoteen 1865. Enonkoski, Enonkosken, Kerimäen, Punka-
harjun ja Savonrannan kunnat. 

Miettinen, Pentti (1994): "Laukkala rajaseutuna". Teoksessa: Miettinen, Pentti (toim.) Lauk-
kalan kirja. Laukkala, Laukkalan kylätoimikunta: 24–31. 

Miettinen, Timo (1996): "Suomenlahden ulkosaarten esihistoriaa". Teoksessa: Suomenlah-
den ulkosaaret. Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Tytärsaari. Helsinki, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura: 49–68. 

Miikkulainen, Antti (1981): "Historiallinen aika". Teoksessa: Miikkulainen, Antti et al. 
(toim.) Vuoksenranta. Pitäjä Kannaksella. Asikkala, Vuoksenrannan seura: 26–29. 

Mikkola, J. J. (1939): Hämärän ja sarastuksen ajoilta. Porvoo, WSOY. 
Mikkola, J. J. (1941): Kolttakylän arkisto. Porvoo, WSOY. 
Mikkola, J. J. (1942): Lännen ja idän rajoilta. Historiallisia kirjoitelmia. Porvoo, WSOY. 
Mikkola, J. J. (1943a): "Pähkinäsaaren rauhan pohjoinen raja ja professori Jalmari Jaakkola". 

Valvoja-Aika 21(4): 167–171. 
Mikkola, J. J. (1943b): "Edellisen johdosta". Valvoja-Aika 21(6): 258–260. 
Montelius, Oscar (1877): Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar. Med öfver två 

tusen träsnitt. 1. Sveriges hednatid, samt medeltid. Förra skedet, från år 1060 till år 
1350. Stockholm, Hjalmar Linnström. 

Montonen, Paavo (1957): Kanneljärvi. Kahdeksan kylän pitäjä. Lohja, Kanneljärven histo-
riatoimikunta. 



538 

Munch, Peter Andreas (1852): "Traités de paix sur les limites des pays limitrophes de la 
Suède et de la Norvège de l'un côté et de la Russie de l'autre". Teoksessa: Rafn, Carl 
Christian (toim.) Antiquités russes d'après les monuments historiques des Islandais et 
des anciens Scandinaves. Editées par la Société Royale des Antiquaires du Nord. II. 
Copenhague, Berling: 471–494. 

Muurinen, Sampo Yrjö (1979): "Uudenkirkon seurakunta". Teoksessa: Paju, Esko et al. 
(toim.) Uusikirkko. Salo, Uusikirkko-seura: 17–30. 

Mäkinen, Vesa (1986): Kotimaan matkanähtävyydet ja Suomen matkailun pääkohteet kun-
tien mukaan. 1420 käyntikohdetta ja nähtävyysmuistio. Porvoo, WSOY. 

Mäntylä, Ilkka (1971): Tornion kaupungin historia. 1. 1621–1809. Tornio, Tornion kau-
punki. 

Mäntyvaara, Helvi (1939): Poimintoja Leppävirran historiasta. Leppävirta, Leppävirran 
seurakunta. 

Mönkkönen, Toivo (1968): Hirvensalmen historia. 1. Hirvensalmi, Hirvensalmen kunta. 
Niitemaa, Vilho (1955): "Hämeen keskiaika". Teoksessa: Jutikkala, Eino et al. (toim.) Hä-

meen historia. Hämeenlinna, Karisto: 199–541. 
Nirkko-Leskelä, Tyyne (1989): Suomenniemi. 1689–1989. Ajan aalloilla. Suomenniemi, 

Suomenniemen kunta. 
Nordström, Johan Jakob (1839): Bidrag till den svenska samhälls-författningens historia. 

Efter de äldre lagarne till sednare hälften af sjuttonde seklet. 1. afdelningen. Helsing-
fors, J.C. Frenckell. 

Numelin, Ragnar (1927): Politisk geografi. Helsinki, Söderström. 
Ohlson, Birger (1978): "Lapin lääni". Teoksessa: Huovinen, Pentti et al. (toim.) Otavan suuri 

ensyklopedia. 5. Kriminologia–Makuaisti. Helsinki, Otava: 3529–3538. 
Ohlson, Birger (1979): "Oulun lääni". Teoksessa: Huovinen, Pentti et al. (toim.) Otavan 

suuri ensyklopedia. 7. Optiikka–revontulet. Helsinki, Otava: 4964–4976. 
Oilinki, Pekka (1998): Oilingin varrelta. Kotiseututarinoita Utajärveltä. Utajärvi, Utajärven 

kotiseutuyhdistys. 
Oksanen, Antti-Jukka, Pohjala, Heikki & Vierros, Tuure (1972): Historian perustiedot. 5. 

Asiantuntija-apua antanut Heikki Kirkinen. Helsinki, Kirjayhtymä. 
Olai, Ericus (1654): Historia Suecorum Gothorumque [=Chronica Regni Gothorum]. A Jo-

hanne Loccenio Iterum Edita & Brevibus Notis Illustrata. Holmiae, Ex Officina Johan-
nes Janssonii. 

Ora, Y. I. & Ottelin, A. K. (1934): Historian oppikirja keskikouluille. 2. Keskiaika. Helsinki, 
Otava. 

Ora, Yrjö & Jutikkala, Eino (1936): Suomen historia lukioluokkia varten. Helsinki, Otava. 
Ottelin, A. K. & Koskull, Walter von (1958): Fäderneslandets historia. 8. omarbetade uppl. 

Helsingfors, Söderström. 
Ottelin, A. K. & Stenberg, Kay (1947): Finlands historia för mellanskolor, flickskolor och 

seminarier. 4. uppl. Helsingfors, Söderström. 
Outakoski, A. (1965): Rovaniemen historia. 1. Rovaniemen seudun vaiheita vuoteen 1631. 

Rovaniemi, Rovaniemen kaupunki. 
Paalasmaa, Väinö (1945): Paavolan pitäjän menneisyyttä. Paavola, Paavolan seurakunta. 



539 

Paavolainen, Erkki (1958): Sellainen oli Karjala. Luovutetun alueen vaiheita. Helsinki, 
Otava. 

Paavolainen, Olavi [?] (1940): "Kaksi miekkaa". Teoksessa: Paavolainen, Olavi (toim.) Kar-
jala, muistojen maa. Karjalan Liiton muistojulkaisu. 1. Porvoo, WSOY: 12–15. 

Palmén, E. G. (1883): Sten Stures strid med konung Hans. Kritisk öfversigt. Helsingfors, 
Frenckell. 

Palomäki, Mauri (1979): "Pohjanmaa". Teoksessa: Huovinen, Pentti et al. (toim.) Otavan 
suuri ensyklopedia. 7. Optiikka–revontulet. Helsinki, Otava: 5250–5254. 

Paloposki, Toivo J. (1966): "Viipurin-Karjalan asema kolmannen ristiretken aikoina". His-
toriallinen Aikakauskirja 64(2): 95–111. 

Paloposki, Toivo J. & Kopisto, Aarne (1967): Viipurin pitäjän historia. 1. Vuoteen 1865. 
Hyvinkää, Viipurin maalaiskuntalaisten pitäjäseura. 

Pehkonen, Eero (1934): "Siikajoen taistelun muistomerkin paljastuspuhe". Kuormarenki 
9(10): 239–245. 

Peiponen, Valto A. (1997): "Saaren asuttaminen ja elinolosuhteet". Teoksessa: Peiponen, 
Valto A. (toim.) Laatokan Mantsi. Härkäuhrin saari. Lappeenranta, Karjalan kirja-
paino: 33–48. 

Pelkonen, Antero (1901): "Piirteitä Pohjois-Savon historiasta". Uusi Kuvalehti 11(11–12): 
143–145. 

Pelkonen, Antero (1902): Entis-ajan muistoja Rantasalmen kihlakunnasta. Helsinki, Suo-
men muinaismuistoyhdistys. 

Pelkonen, Antero (1926): "Nöteborgs- och Täyssinäfredernas gränser och av dem föranledda 
gränsuppgångar". Turistföreningens i Finland årsbok: 106–123. 

Pelkonen, Lauri (1956): "Katsaus Laatokan Karjalan historiaan". Teoksessa: Mäkinen, Yrjö-
Pekka (toim.) Laatokan Karjalan nousun vuosikymmenet. Laatokan Karjalan henkisen 
ja taloudellisen kehityksen vaiheita 1880–1940. Pieksämäki, Laatokan Karjalan kult-
tuurityön toimikunta: 13–37. 

Pennanen, Heikki (1988): Niemiskylän kylähistoriikki. Iisalmi, Niemiskylän kyläläiset. 
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1985. (1985): Helsinki, Kouluhallitus. 
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994. (1994): Helsinki, Opetushallitus. 
Perälä, Väinö (1921): "Lehtiä Tornion kaupungin historiasta". Teoksessa: Kaupunginval-

tuuston asettama historiatoimikunta (toim.) Tornio. 1621 12/5 1921. Oulu, Kirjola: 10–
35. 

Petri, Olaus (1860): Olai Petri Svenska Krönika. Utgifven af G.E. Klemming. Stockholm, 
H. Klemming. 

Piiroinen, Taito (1995): Punkaharjun Vaaran kylän varhaisvaiheita. Helsinki, T. Piiroinen. 
Pirinen, Kauko (1964): "Pähkinäsaaren rauha". Teoksessa: Koskenniemi, Matti et al. (toim.) 

Otavan iso tietosanakirja. 7. osa. Pyre–Soso. Helsinki, Otava: 21–22. 
Pirinen, Kauko (1965): "Professori Kauko Pirisen lausunto historiallis-kielitieteelliselle 

osastolle". Historiallinen Aikakauskirja 63(1 [Liite]): 30–47. 
Pirinen, Kauko (1966a): "Suomen asuttaminen alkaa". Teoksessa: Suomen historia. Hel-

sinki, Weilin+Göös: 9–24. 



540 

Pirinen, Kauko (1966b): "Suomi liittyy länsimaiseen kulttuuripiiriin". Teoksessa: Suomen 
historia. Helsinki, Weilin+Göös: 25–57. 

Pirinen, Kauko (1979): "Pirkkalaiset". Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Otavan suuri 
ensyklopedia. 7. Optiikka–revontulet. Helsinki, Otava: 5220. 

Pirinen, Kauko (1981): "Suomi liittyy länsimaiseen kulttuuripiiriin". Teoksessa: Suomen 
historia. 3. uud. p. Espoo, Weilin+Göös: 26–58. 

Pirinen, Kauko (1982): Savon historia. 2:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 
1534–1617. Kuopio, Kustannuskiila. 

Pirinen, Kauko (1988): "Savon keskiaika". Teoksessa: Savon historia. 1. Kuopio, Kustan-
nuskiila: 265–436. 

”Pirkka-Hämeen sk. -piiri”. (1940): Pohjois-Hämeen Vartio 18(10): 176. 
"Pirkkalaiset". (1967): Teoksessa: Valpola, Veli et al. (toim.) Uusi tietosanakirja. 15. osa. 

Oik–Poi. 2. painos. Helsinki, Tietosanakirja: 853–854. 
"Pirkkalaiset". (1977): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maailma. Ny-

kyaikainen tietosanakirja. Osa 14. Org–Pola. Helsinki, Uusi kirjakerho: 289. 
"Pirkkalaiset". (1985): Teoksessa: Numminen, Maija et al. (toim.) Facta 2001. 12. Nev–Pir. 

Helsinki, WSOY: 797–798. 
"Pirkkalaiset". (1992): Teoksessa: Virtaranta, Pertti et al. (toim.) Suomalainen tietosana-

kirja. 6. N–reum. Espoo, Weilin+Göös: 330. 
"Pirkkalaiset". (1996): Teoksessa: Koukkunen, Kalevi et al. (toim.) WSOY Iso tietosana-

kirja. 7. O–Q. Helsinki, WSOY: 261–262. 
"Pohjanmaa". (1977a): Teoksessa: Nurminen, Matti et al. (toim.) Otavan iso Fokus. Kerto-

vasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja. Osa 5. Mo–Qv. 4. p. Helsinki, Otava: 3196–
3197. 

"Pohjanmaa". (1977b): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maailma. Ny-
kyaikainen tietosanakirja. Osa 14. Org–Pola. Helsinki, Uusi kirjakerho: 314. 

"Pohjanmaa". (1985): Teoksessa: Numminen, Maija et al. (toim.) Facta 2001. 13. Pis–roc. 
Porvoo; Helsinki; Juva, WSOY: 46–47. 

"Pohjanmaa". (1996): Teoksessa: Koukkunen, Kalevi et al. (toim.) WSOY Iso tietosanakirja. 
7. O–Q. Porvoo; Helsinki; Juva, WSOY: 281. 

"Pohjois-Pohjanmaa". (1967): Teoksessa: Valpola, Veli et al. (toim.) Uusi tietosanakirja. 
15. osa. Oik–Poi. Helsinki, Tietosanakirja: 952–956. 

"Pohjois-Pohjanmaa". (1977): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maa-
ilma. Nykyaikainen tietosanakirja. Osa 14. Org–Pola. Helsinki, Uusi kirjakerho: 339–
342. 

Pohjois-Pohjanmaan matkailuopas. (1977): Oulu, Pohjois-Pohjanmaan matkailuyhdistys. 
Poppius, Liisa (1957): "Juvan esihistoria ja vaiheet seurakunnan perustamisesta Uudenkau-

pungin rauhaan". Teoksessa: Juvan historia. Juva, Juvan seurakunta ja kunta: 7–172. 
POPS-70. Opas 4. Historia, yhteiskuntaoppi ja taloustieto. (1970): Helsinki, Kouluhallitus. 
Porkola, Viljo (1962): Kiuruveden seurakunta 1763–1962. Iisalmi, Kiuruveden seurakunta. 
Porthan, Henrik Gabriel (1799): M. Pauli Juusten, episcopi quond. Aboensis Chronicon 

episcoporum Finlandensium, annotationibus et apparatu monumentorum illustratum. 
Aboae, In officina Frenckelliana. 



541 

Pounds, Norman J. G. (1951): "The Origin of the Idea of Natural Frontiers in France". Annals 
of the Association of American Geographers 41(2): 146–157. 

Pounds, Norman J. G. (1972): Political Geography. 2nd ed. New York, McGraw-Hill. 
Pufendorf, Samuel (1719): An Introduction to the History of the Principal Kingdoms and 

States of Europe. Made English from the Original High-Dutch. The Eight Edition Cor-
rected and Improved. London, Printed for J. Peele at Mr. Lock's Head between the two 
Temple-Gates in Fleet-street. 

Pufendorf, Samuel von (1686): Innledning till swänske historien. Ståkkholm, Johann G. 
Eberdt. 

Pufendorf, Samuel von (1735 [1686]): Continuirte Einleitung zu der Historie der 
vornehmsten Reiche und Staaten von Europa, worinnen des Köningreichs Schweden 
Geschichte, und dessen mit auswärtigen Cronen geführte Kriege insonderheit 
beschrieben werden. Aufs neue nebst ehmaligem Anhang gedruckt, und von der Re-
gierung der Köningin Ulrica Eleonora bis auf unsere Zeiten fortgesetzt und vermehret. 
Frankfurt am Mayn, Im Verlag von Friedrich Daniel Knoch. 

Pulkamo, Seija (1982): Rovaniemen seurakunta 350 vuotta. Rovaniemi, Rovaniemen seura-
kunta. 

Pullinen, Antti (1995): "Vuoksen varrella ajasta aikaan". Teoksessa: Henttonen, Antti et al. 
(toim.) Kotiseutumme Antrea. Helsinki, Antrea-seura: Vuoksen säätiö: 18–45. 

Puntila, L. A. & Juva, Einar W. (1964): "Suomi (varhaishistoria)". Teoksessa: Koskenniemi, 
Matti et al. (toim.) Otavan iso tietosanakirja. 8. osa. Sost–Tsc. Helsinki, Otava: 627–
683. 

"Pyhäjoki". (1977): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maailma. Nyky-
aikainen tietosanakirja. Osa 15. Pold–Revi. Helsinki, Uusi kirjakerho: 159–160. 

"Pyhäjärvi". (1977): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maailma. Nyky-
aikainen tietosanakirja. Osa 15. Pold–Revi. Helsinki, Uusi kirjakerho: 161. 

"Pähkinäsaaren rauha". (1936): Teoksessa: Forsman, Jaakko et al. (toim.) Iso tietosanakirja. 
10. osa. Piemonte–renovoida. Helsinki, Otava: 806–807. 

"Pähkinäsaaren rauha". (1967): Teoksessa: Valpola, Veli et al. (toim.) Uusi tietosanakirja. 
16. osa. Poj–Rel. 2. p. Helsinki, Tietosanakirja: 482. 

"Pähkinäsaaren rauha". (1970): Teoksessa: Valpola, Veli et al. (toim.) Facta. 10-osainen 
tietosanakirja. 7. Oly–Ris. Helsinki, Tietosanakirja: 704. 

"Pähkinäsaaren rauha". (1973): Teoksessa: Tainio, Tauno, Huhtala, Ulla & Uimonen, Vappu 
(toim.) Combi. Tietosanakirja. 7. M–Ö. Helsinki, Tammi: 194. 

"Pähkinäsaaren rauha". (1974): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Koululaisen uusi tie-
tosanakirja ja Lisätietojen pikkujättiläinen. 6. Por–Suo. Lisätietojen pikkujättiläinen. 
Vapaa-aika ja harrasteet. Helsinki, WSOY: 104–105. 

"Pähkinäsaaren rauha". (1977a): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maa-
ilma. Nykyaikainen tietosanakirja. Osa 15. Pold–Revi. Helsinki, Uusi kirjakerho: 177. 

"Pähkinäsaaren rauha". (1977b): Teoksessa: Nurminen, Matti et al. (toim.) Otavan iso Fo-
kus. Kertovasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja. Osa 5. Mo–Qv. 4. p. Helsinki, Otava: 
3332. 



542 

"Pähkinäsaaren rauha". (1985): Teoksessa: Numminen, Maija et al. (toim.) Facta 2001. 13. 
Pis–roc. Helsinki, WSOY: 367–368. 

"Pähkinäsaaren rauha". (1992): Teoksessa: Virtaranta, Pertti et al. (toim.) Suomalainen tie-
tosanakirja. 6. N–reum. Espoo, Weilin+Göös: 460. 

"Pähkinäsaaren rauha". (1996): Teoksessa: Koukkunen, Kalevi et al. (toim.) WSOY Iso tie-
tosanakirja. 7. O–Q. Helsinki, WSOY: 406. 

"Pähkinäsaaren rauhan rajakiviä löydettiin". (1963): Helsingin Sanomat (208 [4.8.1963]): 
14. 

Päiviö, Raimo (1992): Uuras. Luotsikylästä suursatamaksi. Helsinki, Uuraan saariston sää-
tiö. 

Pöllänen, Lauri & Markkanen, Juhani (1998): "Tihusniemen kylän vaiheita". Teoksessa: 
Elämän kivi. Tihusniemen ja Käpryn kyläkirja. Jäppilä, Tihusniemen ja Käpryn kylä-
toimikunnat: 14–15. 

Raekallio, Ilmari (1993 [1928]): Wiipurin linna. Sen vaiheet ja nähtävyydet. Helsinki, Suo-
men matkailuliitto. 

Rajamo, Mikael (1944): Suistamon seurakunnan historia. Kuopio, Suistamon seurakunta. 
Rajamo, Mikael (1955): "Suistamon pitäjä". Teoksessa: Nenonen, Väinö & Rajamo, Mikael 

(toim.) Suistamo. Muistelmia ja kuvia kotiseudustamme. Pieksämäki, Suistamon pitäjä-
seura: 7–15. 

Rantatupa, Heikki (1988): Alatornion historia. Tornio, Tornion kaupunki. 
Rapola, Martti (1947): Johdatus suomen murteisiin. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura. 
Rask, Henry (1982): "Svedjebruk och barkbröd – Kring bosättning och produktion i östra 

och norra Finland". Teoksessa: Ur armod och ur ödemark. Historicus r.f:s och Histor-
iska föreningens i Stockholm seminarium i Uleåborg och Kajanaland den 20–23 maj 
1982. Helsinki, Historicus: 21–27. 

Ratzel, Friedrich (1903): Politische Geographie. Oder die Geographie der Staaten, des 
Verkehres und des Krieges. 2. umgearb. Aufl. Munchen, R. Oldenburg. 

Ratzel, Friedrich (1921): Anthropogeographie. Teil 1. Grundzüge der Anwendung der Erd-
kunde auf die Geschichte. 4. unveränd. Aufl. Stuttgart, J. Engelhorn. 

Rauanheimo, Akseli & Koistinen, Olli (1910): "Piirteitä Suomen Pohjois-Karjalan vai-
heista". Teoksessa: Härkönen, Iivo (toim.) Karjalan kirja. I osa. Karjalan maantiede ja 
historia. Porvoo, WSOY: 224–234. 

"Rauhaton raja puhuttaa". (2012): URI: http://yle.fi/uutiset/rauhaton_raja_puhut-
taa/5891746. Luettu 20.9.2016. 

Rein, Gabriel (1825–1830): Specimen historicum de vetere Carelia ante occupationem Sve-
canam. Aboae; Helsingforsiae, Ex Officina Typographica Frenckelliana. 

Rein, Gabriel (1831a): Finlands forntid i chronologisk öfversigt. Förra häftet. Helsingfors, 
J.C. Frenckell & Son. 

Rein, Gabriel (1831b): Finlands forntid i chronologisk öfversigt. Förra häftet, N:o II. Hel-
singfors, J.C. Frenckell & Son. 



543 

Rein, Gabriel (1840): De historia Fennica per aetates distribuenda, aphorismi, quos stipen-
diariorum in imp. Univ. Alex. Fennor. exercitio inservituros publice proponit Gabriel 
Rein; respondente Augusto Frederico Gyldén. Helsingforsiae, Frenckelliana. 

Rein, Gabriel (1842): ”Om National-Literaturens i Finland utveckling, och nödvändigheten 
af dess vidare bearbetning”. Suomi 2(II): 25–42. 

Rein, Gabriel (1847 [1845]): “Anmärkningar om den Romersk-Catholska hierarchiens infly-
tande på Finland”. Föredr. för Vet. Soc. d. 29. apr. 1845. Acta societatis scientiarum 
Fennicae 2: 813–843. 

Rein, Gabriel (1870 [1860]): Föreläsningar öfver Finlands historia. Förra delen. Helsing-
fors, G.W. Edlunds förlag. 

Relander, Oskar (1903): Pohjois- ja Itä-Karjala. Helsinki, Kansanvalistus-seura. 
Renvall, Pentti (1983): Nykyajan historiantutkimus. 2. p. Porvoo, WSOY. 
Renvall, Volmar T. (1876): Finlands historia i sammandrag. Åbo, G. W. Wilén. 
Repo, Eino S. (1961a): "Kadonnutta rajaa etsimässä". Apu 29(38): 12–17. 
Repo, Eino S. (1961b): "Kadonnutta rajaa etsimässä". Apu 29(39): 12–19. 
Riimala, Erkki (1989): "Rannalla vuolaan virran". Savonlinnan vesiltä ja rannoilta. Savon-

linna, Saimaa-museo: 3–11. 
Ringbom, Lars (1918): Inbördeskriget i Finland. Psykologiska anteckningar. Helsingfors, 

Schildt. 
Rinne, Juhani (1939): "Savolahden pogosta ja kirkkopitäjä". Historiallinen Arkisto 45: 9–

21. 
Rinne, Juhani (1947): "Esihistoria muinaislöytöjen valossa". Teoksessa: Ruuth, Martti et al. 

(toim.) Savon historia. 1. Esihistoria ja keskiaika. Kuopio, Savon historian työvalio-
kunta: 1–38. 

Rissanen, Santeri (1927): Iisalmen entisen pitäjän historia. Kuopio, Pohjois-Savon kirja-
paino. 

Ropponen, Jari (1993): Suonenjoen historia. Pitäjien takamaasta mansikkakaupungiksi. 
Suonenjoki, Suonenjoen kaupunki. 

Ropponen, Jari (1997): Joutsenon historia. Joutseno, Joutsenon kunta. 
Rosén, Ragnar (1936): Vehkalahden pitäjän historia. 1. Suur-Vehkalahden asutus- ja alue-

historia n. vuoteen 1610. Vehkalahti, Vehkalahden kunta. 
Rosén, Ragnar (1942): "Finland, Karelen, Aunus". Finsk Tidskrift (5): 201–214. 
Rosén, Ragnar (1945): "'Kolmas ristiretki Suomeen’ – Tapahtumia ja taustaa". Historialli-

nen Aikakauskirja 43(1): 1–22. 
Rosén, Ragnar (1949): "Varhaiskeskiaika". Teoksessa: Korhonen, Arvi (toim.) Suomen his-

torian käsikirja. Edellinen osa. Porvoo, WSOY: 105–214. 
Ruotsalainen, Pirjo (1967): "Leppävirran asutuksen vaiheita 1500-luvulta 1800-luvulle". Te-

oksessa: Rinta-Tassi, Osmo (toim.) Leppävirran kirja. Leppävirta, Leppävirran kunta: 
13–42.  

Ruuth, J. W. (1891): "Eräästä vanhasta, Kymijokea myöten kulkeneesta valtarajasta". His-
toriallinen Arkisto 11: 271–285. 

Ruuth, J. W. (1899): "Historiallisia karttoja. Valtiolliset rajat". Teoksessa: Suomen kartasto. 
Teksti. (Karttalehti N:o 32a). Helsinki, Suomen Maantieteellinen Seura: 1–6. 



544 

Ruuth, J. W. (1907): ”Suomen asutus ja valtiolliset rajat vuoteen 1617”. Teoksessa: Palmén, 
E. G. et al. (toim.) Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. 1. nidos. Tammikuu–helmi-
kuu. Porvoo, WSOY: 720–730. 

Ruuth, J. W. (1908): Viipurin kaupungin historia. 1. Ensimäinen nidos. Viipuri, Viipurin 
kaupunki. 

Ruuth, J. W. & Rosén, Ragnar (1931): Viipurin kaupungin historia. 1. osa. Vuoteen 1617. 
Viipuri, Karjalan kirjapaino Osakeyhtiö. 

Ruuth, Y. O. (1922): Kansakunta. Poliittinen tutkimus. Helsinki, Tekijä. 
Ruutu, Martti (1951): Suomen historia. Helsinki, Otava. 
Ruutu, Y. (1942–1943): "Eräitä hallinnollisia ja oikeudellisia näkökohtia Pähkinäsaaren rau-

han rajasta". Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirja 2–3: 59–84. 
Rydberg, Olof Simon (1877): Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hö-

rande handlingar. 1. delen. 822–1335. Stockholm, Norstedt. 
Räisänen, Tauno (1959): Iisalmen kauppalan ja kaupungin historia 1860–1930. Kuopio, Ii-

salmen kaupunki. 
Räisänen, Tauno (1973): "Prof. Julkun väittämät Pähkinäsaaren rajasta eivät kumoa aikai-

sempia tutkimustuloksia". Pielaveden ja Keiteleen Sanomat 12(3 [18.1.1973]): 1, 3. 
Räisänen, Tauno (1981): "Pielaveteläisen yhteisön rakentuminen isoonvihaan mennessä". 

Pielaveden ja Keiteleen historia. 1. 1870-luvulle. Pielavesi, Pielaveden kunta: 9–383. 
Räsänen, Niilo (1999 [1921]): Oulaisten pitäjän historia. 2. p., näköisp. Oulainen, Oulaisten 

kotiseutuyhdistys. 
Rühs, Friedrich (1809): Finland und seine Bewohner. Leipzig, Bei Georg Joachim Göschen. 
Saarela, A. K. (1932): Sortavalan maa- ja kaupunkiseurakunnan historia. Pitäjänkertomus. 

Sortavala, Sortavalan maalaiskunta. 
Saarenheimo, Mikko (1932): Kerimäen pitäjän historia (1632–1932) esivaiheineen. Savon-

linna, Savonlinnan kirjapaino. 
Saarenheimo, Mikko (1939): Savonlinnan kaupungin historia. 1. Savonlinnan kaupunki 

1639–1812. Savonlinna, Savonlinnan kaupunki. 
Saastamoinen, Saara (1989): "Kylätoimikunnan alue ja siihen kuuluvien kylien syntyvai-

heita". Teoksessa: Aika aikaa kutakin Pohjois-Keiteleellä. Porttila, Pohjois-Keiteleen 
kylätoimikunta: 11–15. 

Saksa, Aleksandr (1998): Rautakautinen Karjala. Muinais-Karjalan asutuksen synty ja var-
haiskehitys. Joensuu, Joensuun yliopisto. 

Salenius, J. M. (1870): Walkjärwen pitäjän kertomus. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. 

Salenius, J. M. (1872): Historiallisia tietoja Äyräpään vanhasta kihlakunnasta. Helsinki, 
Tekijän kustannuksella, painettu Hufvudstadsblad'in kirjapainossa. 

Salenius, J. M. (1873): Kreikanusko Suomessa. Historialliselta kannalta. Porvoo, Söder-
ström. 

Salenius, J. M. (1879): Harjoitelmia Savon historiassa. Kuopio, Kuopion uusi kirjapaino. 
Sallas, Yrjö H. & Alanen, Aulis J. (1954): Muinaisuudesta nykyaikaan. Kansakoulun histo-

rian oppikirja. Helsinki, Otava. 



545 

Salminen, Viktor (1923): Jaakkiman pitäjän historia. 1. Käkisalmi, Jaakkiman sanomalehti- 
ja kirjapaino. 

Salonen, Ilmari (1929): "Kuuden vuosisadan varrelta". Teoksessa: Kuuden vuosisadan var-
relta 1329–1929. 600-vuotisjuhlaansa julkaissut Mikkelin maaseurakunta. Mikkeli, 
Mikkelin maaseurakunta: 5–40. 

Sandberg, Börje & Viherjuuri, H. J. (1936): Viipuri = Viborg. Helsinki, Otava. 
Santamäki, Lauri & Heikinheimo, Ilmari (1963): Auroin, miekoin, miettehin. Kansakoulun 

historian oppikirja. Porvoo, WSOY. 
Sarasmo, Esko (1954): ”Alku- ja esihistoria”. Teoksessa: Entinen Oulujoki. Historiikkia ja 

muistitietoja. Helsinki, Oulujoki Oy: 13–44. 
Sarkanen, Jaakko (1952): "Katsaus Muolaan pitäjän vaiheisiin ennen Uudenkaupungin rau-

hantekoa vuonna 1721. Vanhan Suomen kausi Karjalassa". Teoksessa: Sarkanen, 
Jaakko & Repo, Kaino (toim.) Muolaa ja Äyräpää vv. 1870–1944. Helsinki [Kustantaja 
tuntematon]: 11–27. 

Sars, J. E. (1887): Udsigt over den norske historie. 3. Christiania, Cammermeyer. 
Sarva, Gunnar (1917): "Suomi Jäämeren rannikolle". Aika 11(4): 181–185. 
Sarva, Gunnar (1929): "Valtiolliset rajat". Teoksessa: Witting, Rolf et al. (toim.) Suomen 

kartasto 1925. Teksti. Helsinki, Otava: 277–280. 
Sarvas, Anja (1973): "Oulaisten Kalliokankaan merkkikivet – Pähkinäsaaren rauhan raja-

pyykkejä?". Historiallinen Aikakauskirja 71(1): 25–31. 
"Savo (historia)". (1970): Teoksessa: Valpola, Veli et al. (toim.) Facta. 10-osainen tietosa-

nakirja. 8. Rit–Sun. 3. p. Helsinki, Tietosanakirja: 415–416. 
"Savo". (1978): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maailma. Nykyaikai-

nen tietosanakirja. Osa 17. Sauk–sulk. Helsinki, Uusi kirjakerho: 13–14. 
"Savo". (1985): Teoksessa: Numminen, Maija et al. (toim.) Facta 2001. 14. Rod–sir. Hel-

sinki, WSOY: 474–476. 
"Savo". (1993): Teoksessa: Eskola, Matti et al. (toim.) Suomalainen tietosanakirja. 7. Reun–

tamm. Espoo, Weilin+Göös: 197. 
"Savo". (1996): Teoksessa: Honkala, Juha et al. (toim.) WSOY Iso tietosanakirja. 8. R–So. 

Helsinki, WSOY: 290–291. 
Savolainen, Raimo (1996): "Vuosalmi aikakausien pyörteissä". Teoksessa: Vuosalmi aika-

kausien pyörteissä. Matka eiliseen. Koonnut Uljas Kiuru. Lammi, Vuosalmen kylätoi-
mikunta: 3–9. 

Schybergson, M. G. (1887): Finlands historia. Förra delen. Helsingfors, Edlund. 
Schybergson, M. G. (1890): Suomen historian oppikirja lyseoiden ja tyttökoulujen ylimpiä 

luokkia varten. Suom. Aatto S. Helsinki, G. W. Edlund. 
Schybergson, M. G. (1903): Finlands historia. Förra delen. 2. omarb. uppl. Helsingfors, 

Edlund. 
Schøning, Gerhard (1751): Forsøg til de Nordiske Landes særdeles Norges, gamle Geogra-

phie, hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle Grændser og Strekning, 
Indbyggernes Oprindelse, Landenes Ælde, samt andre saa vel Geographiske som 
Politiske Omstændigheder undersøges. Kiøbenhavn, Trykt paa det Kongl. Danske 
Selskab Bekostning, hos Christoph Georg Glasing. 



546 

Schönström, Peter (1816 [1741]): En kort anledning till Svenska historiens förbättrande. 
Utgifven af L. Hammarskiöld. Stockholm, Elméns och Granbergs Tryckeri. 

Seppä, Väinö (1952): Säkkijärvi kautta aikojen. Muistojulkaisu. Helsinki, Säkkijärvi-Säätiö. 
Seppänen, Paavo (1999): Sulkavan historia. 1. Sulkava vuoteen 1860. Sulkava, Sulkavan 

kunta. 
Siitonen, Sulo (1986): Ruokolahti. Kotiseutulukemisto I–III. Ruokolahti, Ruokolahti-seura. 
Sillman, Edgar (1917): Itä vai länsi. Kertomus Karjalan vapaustaistelusta. Helsinki, Otava. 
Simonen, Seppo (1951): Antrea. Antrean ja Vuoksenrannan kuntien muistojulkaisu. Hel-

sinki, Vuoksen säätiö. 
Sirelius, U. T. (1910): "Etelä-Karjala. II.". Teoksessa: Palmén, E. G. et al. (toim.) Oma maa. 

Tietokirja Suomen kodeille. 5. Syyskuu–lokakuu. Porvoo, WSOY: 581–592. 
Sirelius, U. T. (1923): "Väster och öster i Finlands materiella kultur". Rig 6(3-4): 97–110. 
Sirkiä, K. (1955): Uusikirkko muistelmina ja kuvina. Karjalohja, Uusikirkko-säätiö. 
Snellman, A. H. (1905): Oulun kaupungin historia. 1 vihko. Oulu, Oulun kirjapaino-osake-

yhtiö. 
Snellman, A. H. (2010 [1887]): Oulun kihlakunta. Muinaistieteellisiä ja historiallisia leh-

tiä. Näköispainos. Helsinki, Kirjaparoni. 
Snellman, Johan Vilhelm (1847): “Finsk litteratur”. Litteraturblad för allmän medborgerlig 

bildning 1(1): 2–11. 
Snellman, Johan Vilhelm (1856): "Tillägg till yttrandena i föregående häfte angående Finska 

förhållandens bedömande i Sverige". Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 
10(4): 121–127. 

Sohlman, August (1855): Det unga Finland. En kulturhistorisk betraktelse. Stockholm, C. 
M. Thimgren. 

Soikkanen, Hannu (1963): Varkauden historia. Helsinki, Varkauden kaupunki. 
Soininen, Arvo M. (1954): Rantasalmen historia. Rantasalmi, Rantasalmen seurakunta ja 

kunta. 
Soininen, Arvo M. (1961): Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa. Hel-

sinki, Suomen Historiallinen Seura. 
Soininen, Arvo M. (1989): "Ylä-Savon muotoutuminen keskiajalla ja asuttaminen 1500-lu-

vulla". Teoksessa: Ylä-Savon asutuksen itäiset juuret. Sonkajärvi, Ylä-Savon instituutti: 
39–46. 

Soininen, Meri (1953): "Katsaus Kaukolan pitäjän vaiheisiin v. 1950 saakka". Teoksessa: 
Kaukola. Lahti, Kauko-säätiö: 39–83. 

Soininen, Mikael & Noponen, Alpo (1915): Historian oppikirja kansakouluja varten. 2. osa. 
Suomen historia. Helsinki, Otava. 

Sourander, Ingwald (1937): Salmin pitäjän vaiheita ja piirteitä Laatokan-Karjalan histori-
asta. Porvoo, WSOY. 

“Suomalaisten siirtyminen nykyisille asuinsijoilleen. II.”. (1857): Suomen Julkisia Sanomia 
(39 [25.5.1857]): 157–158. 

Suomela, Aaro et al. (1988): Historiankirja. 5. [Oppilaankirja]. Porvoo, WSOY. 
"Suomen historian professorinvirka Helsingin yliopistoon". (1929): Historiallinen Aika-

kauskirja 27(2): 163–165. 



547 

"Suomi". (1959): Teoksessa: Vaarnas, Kalle et al. (toim.) Pieni tietosanakirja. 4. Schlie-
mann–Öölanti. Uud. laitos. Helsinki, Otava: 430–475. 

"Suomi". (1960): Teoksessa: Vaarnas, Kalle (toim.) Otavan yksiosainen tietosanakirja. Hel-
sinki, Otava: 3539–3571. 

"Suomi". (1967): Teoksessa: Valpola, Veli (toim.) Uusi tietosanakirja. 19. osa. Spe–Suo. 2. 
p. Helsinki, Tietosanakirja: 674–906. 

"Suomi". (1970): Teoksessa: Valpola, Veli et al. (toim.) Facta. 10-osainen tietosanakirja. 9. 
Suo–Tyy. 2. p. Helsinki, Tietosanakirja: 152–262. 

"Suomi". (1977): Teoksessa: Nurminen, Matti et al. (toim.) Otavan iso fokus. Kertovasti 
kuvitettu 8-osainen tietosanakirja. Osa 7. Suomi. Sv–Öö. 3. p. Helsinki, Otava: 4001–
4104. 

"Suomi". (1978): Teoksessa: Hakala, Matti et al. (toim.) Tiedon värikäs maailma. Nykyai-
kainen tietosanakirja. Osa 18. Sull–Tansk. Helsinki, Uusi kirjakerho: 91–175. 

"Suomi". (1985): Teoksessa: Numminen, Maija et al. (toim.) Facta 2001. 15. Sis–suo. Hel-
sinki, WSOY: 622–733. 

"Suomi". (1997): Teoksessa: Honkala, Juha et al. (toim.) WSOY Iso tietosanakirja. 9. Sp–T. 
Helsinki, WSOY: 121–135. 

"Suomi (historia)". (1980): Teoksessa: Ahokas, Jaakko et al. (toim.) Spectrum tietokeskus. 
16-osainen tietosanakirja. 11. osa. Sip–Tal. Helsinki, WSOY: 368–384. 

Suvanto, Seppo (1985): "Keskiaika". Teoksessa: Laaksonen, Eero & Pärssinen, Erkki 
(toim.) Suomen historia. 2. Keskiaika. Valtaistuinriitojen ja uskonpuhdistuksen aika, 
kansankulttuurin juuret. Espoo, Weilin+Göös: 11–225. 

Säisä, Eino (1985): Iisalmi. Tämän päivän kotiseutua kuvina. Helsinki, Tammi. 
Taberman, Raili (1999): Seivästö. Meri, mäki, majakka. Pirkkala, Seivästö-säätiö. 
Talve, Ilmar (1971): "Suomen kulttuurirajoista ja -alueista". Suomalainen Tiedeakatemia. 

Esitelmät ja pöytäkirjat: 185–232. 
Talve, Ilmar (1979a): Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Helsinki, Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura. 
Talve, Ilmar (1979b): ”Talonpoikaiskulttuuri 1870-luvulle asti”. Teoksessa: Tommila, Päi-

viö, Reitala, Aimo & Kallio, Veikko (toim.) Suomen kulttuurihistoria. 1. Helsinki, 
WSOY: 328–387. 

Tanttu, Kasperi (1913): Luonnoksia Hirvensalmen historiaan. Mikkelissä, Osuuskunta Sa-
noma. 

Taranger, Absalon (1915): Norges historie. 3. Tidsrummet 1319–1442. Kristiania, Asche-
houg. 

Teerijoki, Niilo (1957): Keminmaan kirja. Kemi, Kemin kotiseutu- ja museoyhdistys. 
Teerijoki, Niilo & Suolahti, Eino E. (1951): Isänmaan ja ihmiskunnan vaiheet. Kansakoulun 

historian oppikirja. 2. p. Porvoo, WSOY. 
Tena, Veikko (1935): Piirteitä Rantsilan seurakunnan kirkkojen vaiheista. Rantsila, Tekijä. 
Tengström, Johan Jakob (1853): “Några blad ur Finnlands häfder för K. Gustaf I:s regering-

stid”. Suomi 13(1): 101–299. 
Terijoen opas. Näköispainos. (1994 [1925]): Järvenpää, Järvenpään offsetpaino. 



548 

Teräksinen, August (1936): Eräitä piirteitä Pielaveden pitäjän historiasta. Kuopio, Kuopion 
uusi kirjapaino. 

Teräsvuori, Kaarlo (1928): Katsaus Savon asuttamiseen ja Savon maatalouden kehitykseen. 
Helsinki, Suomen maataloustieteellinen seura. 

Thodén, Kurt, Penttilä, Isabella & Stormbom, Jarl (1977): Historia för grundskolan. Åk 5. 
Helsingfors, Söderström. 

Tiililä, K. (1927): "Hei, Häme nuori!". Pohjois-Hämeen Vartio 5(6): 2. 
Tikka, Toivo (1989): Römpötti. Satamakylä Koivistolla. Koiviston pitäjään kuuluneen Röm-

pötin kylän historia- ja muistelmateos. Riihimäki, Römpötin kylätoimikunta. 
Toivola, Tapio (1995): "Kyrönniemen kappalaiset". Teoksessa: Ullner, Hannu (toim.) Hil-

jaisuuden ja kulttuurin Kyrönniemi. Helsinki, Kirjaneliö: 9–20. 
Toivonen, Otto (1988): Vuosisatainen kolmikylä kannakselaisen kulttuurin kuvastimena. 

Hattula, Entisten voipialaisten, liikolaisten ja kaukolempiäläisten yhdistys. 
Topelius, Zachris (1845): Finland framstäldt i teckningar. Helsingfors, Tryckt hos A. W. 

Gröndahl. 
Topelius, Zachris (1876): Lukukirja alimmaisille oppilaitoksille Suomessa. Toinen jakso, 

Maamme kirja. Suom. Joh. Bäckwall. Helsinki, Hufvudstadsblad'in kirjapaino. 
Topelius, Zachris (2014 [1898]): "Kansa". Teoksessa: Tuomikoski, Pekka (toim.) Suomi 

19:llä vuosisadalla. Suomalaisten kirjailijain ja taiteilijan esittämä sanoin ja kuvin. 
Toim. C.G. Estlander et al. Näköispainos. Liminka, Juttuapaja: 58–99. 

Tulkku, Jorma (1998): Asukkaat ja kulkijat. Pyhä- ja Kalajokilaaksojen varhaishistoria. Py-
häjärvi, Pyhäjärvi-seura. 

Tunberg, Sven (1926): Sveriges historia till våra dagar. 2. Äldre medeltiden. Stockholm, 
Norstedt. 

Törnblom, Lena (1993): "Medeltiden". Teoksessa: Norrback, Märtha (toim.) Finlands his-
toria. 1. 3. uppl. Esbo, Schildt: 271–426. 

Törne, P. O. von (1930): "De österbottniska karelarnas omvändelse". Teoksessa: Juhlajul-
kaisu Jaakko Gummerukselle ja Martti Ruuthille heidän täyttäessään 60 vuotta = 
Festskrift tillägnad Jaakko Gummerus och Martti Ruuth vid uppnådda 60 år. Helsinki, 
Suomen kirkkohistoriallinen seura: 27–32. 

Törne, P. O. von (1933): "Nöteborgsfredens gränsbestämmelser". Historiallinen Arkisto 
40(2): 1–16. 

Ukkola, Irja (1986): "Muistojemme historiallista taustaa". Teoksessa: Ukkola, Irja (toim.) 
Muistoja Kirvunkylästä. Lappeenranta, Kirvunkylän kerho: 7–11. 

Utrio, Kaari (1973): Viipurin kaunotar. Helsinki, Tammi. 
Utrio, Kaari (1980): Neidontanssi. Helsinki, Tammi. 
Vaari, Saima & Vaari, Johannes (1970): Vuosalmi. Kylä Vuoksen rannalla. Lahti, Vuosal-

men historiatoimikunta. 
Vahtola, Jouko (1977): "Limingan ja liminkalaisten historiaa". Teoksessa: Korte, Seija 

(toim.) Liminka 1477–1977. Liminka, Limingan kunta ja seurakunta: 77–306. 
Vahtola, Jouko (1980): Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteelli-

nen ja historiallinen tutkimus. Rovaniemi, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys. 



549 

Vahtola, Jouko (1987): "Keskiaika". Teoksessa: Zetterberg, Seppo (toim.) Suomen historian 
pikkujättiläinen. Helsinki, WSOY: 41–125. 

Vahtola, Jouko (1989): "Vanhojen kansanrunojen alkulähteillä". Historiallinen Aikakaus-
kirja 87(2): 122–126. 

Vahtola, Jouko (1991): ”Oulujokilaakson historia keskiajalta 1860-luvulle”. Teoksessa: Ou-
lujokilaakson historia kivikaudelta vuoteen 1865. Oulu, Oulujokilaakson historiatoimi-
kunta: 71–606. 

Vahtola, Jouko (1992a): "Itää vai länttä 1000–1323". Teoksessa: Zetterberg, Seppo & Tiitta, 
Allan (toim.) Suomi kautta aikojen. Helsinki, Otava: 26–45.  

Vahtola, Jouko (1992b): "Pohjois-Pohjanmaan rannikon asutuksen synty". Teoksessa: Julku, 
Kyösti (toim.) Suomen varhaishistoria. Tornion kongressi 14.–16.6.1991. Rovaniemi, 
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys: 613–621. 

Vahtola, Jouko (1993): "Pitkästä aikaa suomenruotsalainen yleisesitys Suomen historiasta". 
Historiallinen Aikakauskirja 91(3): 330–334. 

Vahtola, Jouko (1996): "Kiinteän asutuksen synnystä kappeliseurakunnan perustamiseen". 
Teoksessa: Rovaniemen historia vuoteen 1721. Kotatulilta savupirtin suojaan. Rova-
niemi, Rovaniemen kaupunki: 126–207. 

Valta, Reijo (1995): Viannankoski. Ihminen kosken ja koski ihmisen muovaajana. Maaninka, 
Maaninka-seura. 

Valtion oppikoulujen oppiennätykset. Historia ja yhteiskuntaoppi sekä taloustieto. (1963): 
Helsinki, Kustantaja tuntematon. 

Vehvilä, Salme (1955): Suomen historia. Lukioluokkia varten. Porvoo, WSOY. 
Vehvilä, Salme & Castrén, Matti J. (1967): Suomen historia lukioluokkia varten. Porvoo, 

WSOY. 
Vest, Eliel (1905): Finlands historia och samhällsskick. Läro- och läsebok för folkskolor 

och folkhögskolor. Helsingfors, G. W. Edlund. 
Vierros, Tuure & Riikonen, Reino (1983): Ihminen ja aika. 2 A. (Kurssi H 3). Helsinki, 

Kirjayhtymä. 
Viinanen, Voitto Valio (2011): "Pähkinäsaaresta rajat ’kolmen kuninkaan’ Lapinmaahan". 

Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. URI: http://www.ennenjanyt.net/2011/04/pahki-
nasaaresta-rajat-%E2%80%9Dkolmen-kuninkaan%E2%80%9D-lapinmaahan/. Luettu 
1.9.2016. 

Vilkuna, Anna-Maria (1987): ”Reisjärven asutus ja vaiheet 1860-luvulle asti”. Teoksessa: 
Maijala, Juha (toim.) Reisjärven kirja. Reisjärvi, Reisjärven kunta: 37–69. 

Vilkuna, Asko (1953): "Missä sijaitsi hämäläis-savolaisen rajan pohjoinen päätepiste 
1415?". Pyhäjärvi. Kotiseutujulkaisu 5: 7–12. 

Vilkuna, Kustaa (1938): "Kansatieteellisistä alueista". Virittäjä 42: 310–321. 
Vilkuna, Kustaa (1949): "Kemin–Kaakaman nautintarajan sijainti ja sen kansatieteellinen 

tausta". Kalevalaseuran vuosikirja 29: 343–400. 
Vilkuna, Kustaa (1951): "Kansankulttuurin maantieteelliset alueet". Teoksessa: Granö, J. G. 

et al. (toim.) Suomen maantieteen käsikirja. Helsinki, Otava: 276–280. 
Vilkuna, Kustaa (1955): "Seitsemän kymen Karjala ja Kymmenen virran maa". Karjalan 

Heimo (11–12): 100–101. 



550 

Vilkuna, Kustaa (1957): Kainuu – Kvenland. Missä ja mikä? Helsinki, Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seura. 

Vilkuna, Kustaa (1958): "Kansatieteellisten alueiden muotoutumisesta". Teoksessa: Vuo-
rela, Toivo (toim.) Kansatieteen ongelmia. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 
85–96. 

Vilkuna, Kustaa (1959a): "Maakunnat kulttuurialueina". Kotiseutu 50(4-5): 69–76. 
Vilkuna, Kustaa (1959b): "Hanhikivi – Kappale heimosotien historiaa". Uusi kuvalehti (41): 

22–23. 
Vilkuna, Kustaa (1960a): "Kymmenen virran maa". Kertomus Suomen Akatemian toimin-

nasta 1959: 17–32. 
Vilkuna, Kustaa (1960b): "Pähkinäsaaren rauhan raja kansatieteellisessä katsannossa". His-

toriallinen Aikakauskirja 58(4): 407–432. 
Vilkuna, Kustaa (1963): "Pielavesi ja vanha raja". Kotiseutu (7–8): 189–196. 
Vilkuna, Kustaa (1973): ”Missä sijaitsi Oulun ensimmäinen linna ja mitä olivat kastarit eli 

salpalinnat?”. Suomalainen Tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat: 137–171. 
Vilska, M. (1926): Parikkalan historia. 1 osa. Käkisalmi, Parikkalan historiatoimikunta. 
Virkkunen, A. H. (1908): "Kainuunmaan asutus ja sen keskiaikaiset olot". Teoksessa: 

Palmén, E. G. et al. (toim.) Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. 2. Maaliskuu–huhti-
kuu. Porvoo, WSOY: 255–266. 

Virrankoski, Pentti (1956): ”Eräkausi ja keskiaika”. Teoksessa: Suur-Kalajoen historia 1. 
Esihistoriallisesta ajasta isoonvihaan. Kokkola, Suur-Kalajoen historiatoimikunta: 33–
70. 

Virrankoski, Pentti (1962): ”Utajärven asutushistoria”. Teoksessa: Korhonen, Arvi (toim.) 
Utajärven vaiheita. Muistojulkaisu kirkon 200-vuotisjuhlaan. Helsinki, Utajärven kunta 
ja seurakunta: 23–144. 

Virrankoski, Pentti (1963): "Pohjanmaa (historia)". Teoksessa: Koskenniemi, Matti et al. 
(toim.) Otavan iso tietosanakirja. 6. osa. Mont–Pyra. Helsinki, Otava: 1339–1341. 

Viskari, Santeri & Kähäri, Matti (1953): Metsäpirtti. Entisen kaakkoisrajan äärimmäinen 
kulmakunta. Turku, Metsäpirtin historiatoimikunta. 

Visuri, Pekka (2006): Suomi kylmässä sodassa. Helsinki, Otava. 
Voionmaa, Väinö (1912): Suomalaisia keskiajan tutkimuksia. Veroja, laitoksia, virkamiehiä. 

Porvoo, WSOY. 
Voionmaa, Väinö (1915): Suomen karjalaisen heimon historia. Helsinki, Kansanvalistus-

seura. 
Voionmaa, Väinö (1925): "Oman maamme heimot ja niiden historiallinen tutkiminen". His-

toriallinen Aikakauskirja 23(2): 113–128. 
Voionmaa, Väinö (1929a): "Suomen valloitus". Teoksessa: Suomen historia radiossa. 1. 

Esihistoria ja Ruotsin vallan aika. Helsinki, Otava: 35–44. 
Voionmaa, Väinö (1929b): "Keskiajan yhteiskunta". Teoksessa: Suomen historia radiossa. 

1. Esihistoria ja Ruotsin vallan aika. Helsinki, Otava: 45–55. 
Vuorela, Toivo (1964): "Suomi (kansanomainen kulttuuri)". Teoksessa: Koskenniemi, Matti 

et al. (toim.) Otavan iso tietosanakirja. 8. osa. Sost–Tsc. Helsinki, Otava: 607–609. 
Vuorela, Toivo (1975): Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo, WSOY. 



551 

Wallerström, Thomas (1995): Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och 
bosättning i en europeisk periferi. D. 1. Stockholm, Almqvist & Wiksell International. 

Wallin, Olai (1877): Suomen historia. Kansakouluja warten. Jyväskylä, Weilin & Göös. 
Wallin, Väinö (1894): Kuvallinen Suomen historia vanhimmista ajoista nykyaikaan saakka. 

1. Suomen kansan esihistoria. Jyväskylä, Gummerus. 
Wesala, K. (1893): Suomen historia kansakouluja varten. Tarkastanut ja korjannut Z. Scha-

lin. Porvoo, W. Söderström. 
Westerlund, F. W. (1911): "Antropologisia tietoja Suomen asujaimistosta". Teoksessa: Suo-

men kartasto 1910. Teksti. 2. Väestö ja kulttuuri (karttalehdet 24–55). Helsinki, J. Si-
meliuksen kirjapaino-oy: 58–68. 

Wexionius, Michael (1650): Epitome Descriptionis Sueciae, Gothiae, Fenningiae et subjec-
tarum provinciarum. Aboa, Apud Petrum Wald. 

Wichmann, V. K. E. (1908): Finlands historia. Jämte kort sammandrag af Finlands 
statskunskap. Läro- och läsebok för folkskolan. Helsingfors, G. W. Edlund. 

Wigren, Helge E. (1998): Tutustu Hailuodon historiaan! Johdatus kotisaaren menneisyy-
teen. Hailuoto, J.L. Suomelan rahasto. 

Wiika, Impi (1950): VPL Pyhäjärvi. Kappale kannakselaisvaiheita. Turku, Pyhän-Säätiö. 
Wilmi, Jorma (1984): "Asuttaminen, elinkeinot ja hallinto kappalaisajasta noin vuoteen 

1850". Teoksessa: Salomaa, Tapani (toim.) Vieremän kirja. Vieremä, Vieremän kunta 
ja seurakunta: 37–78. 

Wirilander, Hannele (1982): Mikkelin pitäjän historia vuoteen 1865. Mikkeli, Mikkelin 
maalaiskunta. 

Ylikangas, Heikki (1984): Murtuva säätyvalta. Porvoo, WSOY. 
Ylönen, Aulikki (1957): Jääsken kihlakunnan historia. 1. Vuoteen 1700. Imatra, Jääsken 

kihlakunnan historiatoimikunta. 
Ylönen, Aulikki (1976): Lappeen kihlakunnan historia. 1. 1620-luvulle. Lappeenranta, His-

toriatoimikunta. 
Yrjö-Koskinen, Y. K. (1893): Suomen historia. Lyhyissä piirteissä. Porvoo, Werner Söder-

ström. 
Yrjö-Koskinen, Y. K. & Forsström, O. A. (1902): Suomen historia. Kansakouluja varten. 

Oppikirjakomitean suunnitelman mukaan. 2.p. Porvoo, WSOY. 
Yrjö-Koskinen, Y. K. & Voionmaa, Väinö (1915): Suomen historia. Kansakouluja varten. 

Porvoo, WSOY. 

II Kartat 

Magnus, Olaus (1539): Carta Marina. James Ford Bell Library, University of Minnesota. 
URI: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Carta_Marina.jpeg. Lu-
ettu 11.10.2016. 

Suomen kartasto. (1899): Helsinki, Suomen Maantieteellinen Seura. 
Suomen kartasto 1925. (1928): Helsinki, Otava. 



552 

III Sanakirjat ja hakuteokset 

Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1920. (1920): Helsinki, Tietosana-
kirja. 

Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. 1934. (1933): Helsinki, Otava. 
Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. (1941): Helsinki, Otava. 
Heikinheimo, Ilmari (1955): Suomen elämäkerrasto. Porvoo, WSOY. 
Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1869–1885. Toim. Veli-Matti Autio. (1996): Hel-

sinki, Helsingin yliopisto. 
Hofberg, Herman (1876): Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ornade lefnadsteck-

ningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor från reformationen till närvarande 
tid. Senare delen. Stockholm, Bonnier. 

Kuka kukin oli. Henkilötietoja 1900-luvulla kuolleista julkisuuden suomalaisista = Who was 
who in Finland. Toim. Iisakki Laati, I. Havu & Yrjö Blomstedt. (1961): Helsinki, Otava. 

Kuka kukin on. Julkisuudessa esiintyvien kansalaisten elämäkertoja. 1909. (1908): Helsinki, 
Kansa. 

Kuka kukin on (aikalaiskirja). Henkilötietoja nykypolven suomalaisista = Who's who in Fin-
land. 1954. (1954): Helsinki, Otava. 

Kuka kukin on (aikalaiskirja). Henkilötietoja nykypolven suomalaisista = Who's who in Fin-
land. 1960. (1960): Helsinki, Otava. 

Kuka kukin on (aikalaiskirja). Henkilötietoja nykypolven suomalaisista = Who's who in Fin-
land. 1966. (1966): Helsinki, Otava. 

Kuka kukin on (aikalaiskirja). Henkilötietoja nykypolven suomalaisista = Who's who in Fin-
land. 1974. (1974): Helsinki, Otava. 

Kuka kukin on (aikalaiskirja). Henkilötietoja nykypolven suomalaisista = Who's who in Fin-
land. 1978. (1978): Helsinki, Otava. 

Kuka kukin on. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista 1994 = Who's who in Finland. 
(1994): Helsinki, Otava. 

Kuka kukin on. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista 2009 = Who's who in Finland. 
(2008): Helsinki, Otava. 

Pitkäranta, Reijo (2006): Suomi–latina–suomi-sanakirja. 3. painos. Helsinki, WSOY. 

IV Tutkimuskirjallisuus 

Julkaistu tutkimuskirjallisuus 

Aalto, Seppo (2001): "Maunu Eerikinpoika (1316–1374)". Teoksessa: Tommila, Päiviö et 
al. (toim.) Suomen hallitsijat. Kuninkaat, keisarit ja presidentit. Espoo, Weilin+Göös: 
54–61. 

Ahonen, Sirkka (1998): Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen iden-
titeetin rakentuminen 1990-luvun nuorison keskuudessa. Helsinki, Suomen Historialli-
nen Seura. 



553 

Ahonen, Sirkka (2001): "Historiaa koulun ulkopuolella – Yhteisön historiakulttuuri ja his-
torianopetus". Teoksessa: Aromaa, Vuokko et al. (toim.) Pedagogiikka 2001. Helsinki, 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry: 105–116. 

Ahtiainen, Pekka (1991): Kulttuuri, yhteisö, yksilö. Gunnar Suolahti historiantutkijana. Hel-
sinki, Suomen Historiallinen Seura. 

Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka (1996): Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat. 
Matka suomalaiseen historiankirjoitukseen. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura. 

Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka (2010): "Paikallishistorian kaavan pitkä kaari – Ja tu-
levan akateemikon kriittinen katse". Teoksessa: Ahtiainen, Pekka, Tervonen, Jukka & 
Teräs, Kari (toim.) Kaikella on paikkansa. Uuden paikallishistorian suuntaviivoja. 
Tampere, Vastapaino: 27–90. 

Airas, Pentti, (1956): Yksilö ja hänen suhteensa yhteisöön J. V. Snellmanin historianfiloso-
fiassa. Jyväskylä, [Tekijä]. 

Akiander, Matthias (1870): [”Alkusanat”]. Teoksessa: Föreläsningar öfver Finlands histo-
ria af Gabriel Rein. Förra delen. Helsingfors, G.W. Edlunds förlag: III–IV. 

Alanen, Timo (2005): "Asutushistoriallisen nimistöntutkimuksen kaksi linjaa". Muinaistut-
kija (1): 41–49. 

Alapuro, Risto (1973): Akateeminen Karjala-seura. Ylioppilasliike ja kansa 1920- ja 1930-
luvulla. Porvoo, WSOY. 

Alapuro, Risto (1988): State and Revolution in Finland. Berkeley, University of California 
Press. 

Alapuro, Risto (1993): "Kansalaissota ja yhteiskuntatieteet". Teoksessa: Ylikangas, Heikki 
(toim.) Vaikea totuus. Vuosi 1918 ja kansallinen tiede. Helsinki, Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura: 78–92. 

Alapuro, Risto (1997): Suomen älymystö Venäjän varjossa. Helsinki, Tammi. 
Alter, Peter (1989): Nationalism. Transl. by Stuart McKinnon-Evans. London, Edward Ar-

nold. 
Ammondt, Jukka (1992): ”Arwidsson romantikkona ja runoilijana”. Teoksessa: Jokipii, 

Mauno (toim.) Adolf Ivar Arwidsson. Näkija ja tekijä. Jyväskylä, Atena: 25–63. 
Amundsen, Arne Bugge (2012): "Kulturforståelse og kulturhistorie". Teoksessa: Bagge, 

Sverre, Collett, John Peter & Kjus, Audun (toim.) P. A. Munch. Historiker og nasjons-
bygger. Oslo, Dreyer: 66–79. 

Anderson, Malcolm (2013): Frontiers. Territory and State Formation in the Modern 
World. John Wiley & Sons. URI: 
http://books.google.com/books?id=ZWoYAAAAQBAJ. Luettu 4.9.2016. 

Andersson, Håkan (1979): Kampen om det förflutna. Studier i historieundervisningens 
målfrågor i Finland 1843–1917. Åbo, Åbo akademi. 

Andersson, Ingvar (1928): Källstudier till Sveriges historia 1230–1436. Inhemska berät-
tande källor jämte Libellus Magnipolensis. Lund, I. Andersson. 

Anttila, Jorma (1993): "Käsitykset suomalaisuudesta – Traditionaalisuus ja modernisuus". 
Teoksessa: Korhonen, Teppo (toim.) Mitä on suomalaisuus? Helsinki, Suomen Antro-
pologinen Seura: 108–134. 



554 

Arola, Pauli (2002): "Maailma muuttui – Muuttuiko opetus? Suomalaisen historian ja yh-
teiskuntatiedon opetuksen vaiheita". Teoksessa: Löfström, Jan (toim.) Kohti tulevaa 
menneisyyttä. Historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus uudella vuosituhannella. Jyväs-
kylä, PS-kustannus: 10–34. 

Aronsson, Peter (2000): "Historiekultur i förändring". Teoksessa: Aronsson, Peter (toim.) 
Makten över minnet. Historiekultur i förändring. Lund, Studentlitteratur: 7–33. 

Arponen, Antti O. (2010): "Edunvalvonnan ja taistelun vuodet (1940–1960)”. Teoksessa: 
Willman, Terhi (toim.) Karjalasta on kysymys. Karjalan liitto 1940–2010. Helsinki, 
Karjalan liitto: 7–51. 

Assmann, Dietrich (2013): "Kilpi, Volter (1874–1939)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4972/. Luettu 13.9.2016. 

Atkins, John (1971): George Orwell. A Literary Study. London, Calder & Boyars. 
Autio, Veli-Matti (2001): "Mantere, Oskari (1874–1942)". Kansallisbiografia-verkkojul-

kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/650/. Luettu 28.9.2016. 

Baár, Monika (2010): Historians and Nationalism. East-Central Europe in the Nineteenth 
Century. Oxford, Oxford University Press. 

Bagge, Sverre (2012): "Kongesagaer og historisk kritikk". Teoksessa: Bagge, Sverre, Col-
lett, John Peter & Kjus, Audun (toim.) P. A. Munch. Historiker og nasjonsbygger. Oslo, 
Dreyer: 92–114. 

Barck, Per Olov (1973): Mina oroliga år. Helsingfors, Söderström. 
Bengelsdorff, Anna Lena (2012): Eirik Hornborg. Orädd sanningssägare och rättskämpe. 

Helsingfors, Svenska folkskolans vänner. 
Benzoni, Gino (1990): "Ranke's Favorite Source – The Venetian Relazioni. Impressions with 

Allusions to Later Historiography". Teoksessa: Iggers, Georg G. & Powell, James M. 
(toim.) Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline. Syracuse, Sy-
racuse University Press: 45–57. 

Berger, Stefan & Conrad, Christoph (2015): The Past as History. National Identity and His-
torical Consciousness in Modern Europe. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 

Björk, Ragnar (1983): Den historiska argumenteringen. Konstruktion, narration och kolli-
gation – förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth. Uppsala, Acta 
Universitatis Upsaliensis. 

Björk, Ragnar (2009): "Harald Hjärne (1848–1922)". Teoksessa: Björk, Ragnar & Johans-
son, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm, Nor-
stedts: 248–260. 

Björk, Ragnar (2012): "Hjärne-traditionen". Teoksessa: Artéus, Gunnar & Åmark, Klas 
(toim.) Historieskrivningen i Sverige. Lund, Studentlitteratur: 59–105. 

Blom, Conny (1972): Förbindelsedikten och de medeltida rimkrönikorna. Studier kring 
omarbetningen av Erikskrönikan och tillkomsten av förbindelsedikten samt dessa krö-
nikedelars plats i den medeltida rimkröniketraditionen. Lund, Gleerup. 



555 

Blomstedt, Kaarlo (1932b): "Ruuth, Johan Wilhelm". Teoksessa: Blomstedt, Kaarlo et al. 
(toim.) Kansallinen elämäkerrasto. 4. Osa. Malmström, K. R.–R. Porvoo, WSOY: 572–
574. 

Blomstedt, Yrjö (1980): "Yrjö-Koskinen historioitsijana". Historiallinen Aikakauskirja 
78(4): 299–306. 

Bogen, Jim (2013): "Theory and Observation in Science". The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. (Summer 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.). URI: http://plato.stan-
ford.edu/entries/science-theory-observation/. Luettu 2.9.2016. 

Bollerup, Erik (1973–1974): ”Om periodiseringen i historien – Särskilt den svenska”. Lych-
nos: 145–159. 

Brass, Paul R. (1991): Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison. New Delhi, 
SAGE. 

Brotherus, Heikki (1984): Ritarikadun asiamiehenä. Muistelmia murrosvuosilta 1932–1944. 
Espoo, Weilin+Göös. 

Bäärnhielm, Mauritz (2004): “Samerna som utrikespolitikens schackbönder”. Svensk Ju-
risttidning 89(8). URI: http://svjt.se/svjt/2004/733. Luettu 15.2.2017. 

Calhoun, Craig (1997): Nationalism. Buckingham, Open University Press. 
Carlsson, Ingemar (2009): "Olof von Dalin (1708–1763)". Teoksessa: Björk, Ragnar & Jo-

hansson, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm, 
Norstedts: 151–160. 

Castrén, Liisa (1944): Adolf Ivar Arwidsson. Nuori Arwidsson ja hänen ympäristönsä. Hel-
sinki, Otava. 

Castrén, Liisa (1951): Adolf Ivar Arwidsson isänmaallisena herättäjänä. Helsinki, Suomen 
Historiallinen Seura. 

Castrén, Matti J. (1986): "Historian ja yhteiskuntaopin opetuksen muuttuminen Suomessa 
toisen maailmansodan jälkeen". Teoksessa: Endén, Rauno (toim.) Historian päivät 
1985. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura: 383–398. 

Castrén, Matti J. (1992): ”Historianopetus muuttuvassa yhteiskunnassa”. Teoksessa: 
Castrén, Matti J. et al. (toim.) Historia koulussa. Helsinki, Yliopistopaino: 11–47. 

Cederberg, A. R. (1917): Suomalaisuuden merkkimiehiä. 3. E. G. Ehrström, K. N. Keckman, 
J. F. Cajan. Helsinki, Kansanvalistusseura. 

Cederberg, A. R. (1932): "Karjalan historia ja sen tutkimus". Teoksessa: Härkönen, Iivo 
(toim.) Karjalan kirja. 2. uud. p. Porvoo, WSOY: 1012–1023. 

Dahl, Ottar (1959): Norsk historieforskning i 19. og 20. århundre. Oslo, Universitetsforlaget. 
Dikshit, Ramesh Dutta (2006): Political Geography. The Spatiality of Politics. 3rd ed. 9th 

repr. New Delhi, Tata McGraw-Hill. 
Ehrensvärd, Ulla (2006): Pohjolan kartan historia. Myyteistä todellisuuteen. Käännös: 

Jorma Könönen, Anne Sjöström. Helsinki, John Nurmisen säätiö. 
Eliaeson, Sven (2009): "Samuel Pufendorf (1632–1694)". Teoksessa: Björk, Ragnar & Jo-

hansson, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm, 
Norstedts: 127–140. 



556 

Engman, Max (1990): "Valtakunnallinen, suomalainen vai suomenruotsalainen näkökulma? 
– Ruotsinkielisestä historiantutkimuksesta Suomessa". Teoksessa: Ahtiainen, Pekka et 
al. (toim.) Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Porvoo, 
WSOY: 39–63. 

Engman, Max (1991): "P.O. von Törne". Teoksessa: Engman, Max (toim.) Historiens 
studium vid Åbo Akademi. Åbo; Pargas, Åbo Akademi; Tidningsbokhandeln: 29–59. 

Engman, Max (1998): "Jarl Gallén som historiker". Teoksessa: Lind, John et al. (toim.) Fin-
land i medeltidens Europa. Valda uppsatser. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i 
Finland: 185–192. 

Engman, Max (2000): "Historikernas folk". Teoksessa: Fewster, Derek (toim.) Folket. Stud-
ier i olika vetenskapers syn på begreppet folk. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet 
i Finland: 31–46. 

Engman, Max (2009): Pitkät jäähyväiset. Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 
jälkeen. Helsinki, WSOY. 

Engman, Max (2016): Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922. Helsing-
fors; Stockholm, Svenska litteratursällskapet i Finland; Atlantis. 

Eriksen, Thomas Hylland (2010): Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspec-
tives. 3rd ed. London, Pluto Press. 

Eriksson, Nils (1973): Dalin – Botin – Lagerbring. Historieforskning och historieskrivning 
i Sverige 1747–1787. Göteborg, Göteborgs universitet. 

Erkkilä, Ville (2015): "Jalmari Jaakkola – Menneisyyden näkijä. Historiankirjoituksen po-
liittisuudesta ja estetiikasta". Historiallinen Aikakauskirja 113(4): 361–372. 

Eskelinen, Heikki (2004): Me tahdoimme suureksi Suomenmaan. Akateemisen Karjala-Seu-
ran historia. 1. Tausta, organisaatio, aatteet ja asema yhteiskunnassa 1922–1939. Hel-
sinki, WSOY. 

Eskola, Seikko (2006): "Puntila, Lauri Aadolf (1907–1988)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4802/. Luettu 14.9.2016. 

Ferm, Olle (2007): Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att skriva 
historia i 1500-talets Sverige. Stockholm, Sällskapet Runica et mediaevalia. 

Ferm, Olle (2009): "Olaus Petri (1492–1552)". Teoksessa: Björk, Ragnar & Johansson, Alf 
W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm, Norstedts: 82–
89. 

Fewster, Derek (2003): ”Muinaisuuden merkitys kansakunnan muodostamisessa”. Teok-
sessa: Kerjanto Nevanlinna, Anja & Kolbe, Laura (toim.) Suomen kulttuurihistoria. Osa 
3. Oma maa ja maailma. Helsinki, Tammi: 55–65. 

Fewster, Derek (2006): Visions of Past Glory. Nationalism and the Construction of Early 
Finnish history. Helsinki, Finnish Literature Society. 

Fingerroos, Outi (2007): "Uuskareliaanit nyky-Karjalassa". Teoksessa: Fingerroos, Outi & 
Loipponen, Jaana (toim.) Nykytulkintojen Karjala. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto: 16–
32. 

Fleck, Ludwik (1979): Genesis and Development of a Scientific Fact. Translated by Fred 
Bradley and Thaddeus J. Trenn. Chicago, University of Chicago Press. 



557 

Forsgård, Nils-Erik (1998): I det femte inseglets tecken. En studie i den åldrande Zacharias 
Topelius livs- och historiefilosofi. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Fur, Gunlög (2000): "Monument, minnen och maskerader – Eller vem tillhör historien?". 
Teoksessa: Aronsson, Peter (toim.) Makten över minnet. Historiekultur i förändring. 
Lund, Studentlitteratur: 34–49. 

Fält, Olavi K. (2007): "Kyösti Julku 1931–2007". Historiallinen Aikakauskirja 105(4): 526–
527. 

Garritzen, Elise (2011): Lähteiden lumoamat. Henry Biaudet, Liisi Karttunen ja suomalai-
nen historiantutkimus Roomassa 1900-luvun alussa. Helsinki, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura. 

Gellner, Ernest (2006): Nations and Nationalism. Introduction by John Breuilly. 2nd ed. 
Malden, Mass, Blackwell Publishing. 

Giedymin, Jerzy (1986): "Polish Philosophy in the Inter-War Period and Ludwik Fleck's 
Theory of Thought-Styles and Thought-Collectives". Teoksessa: Cohen, Robert S. & 
Schnelle, Thomas (toim.) Cognition and Fact. Materials on Ludwik Fleck. Dordrecht, 
Reidel: 179–215. 

Greenfeld, Liah (1992): Nationalism. Five Roads to Modernity. Cambridge, MA, Harvard 
University Press. 

Guibernau, Montserrat (1996): Nationalisms. The Nation-State and Nationalism in the 
Twentieth Century. Cambridge, Polity Press. 

Halila, Aimo (1949): Suomen kansakoululaitoksen historia. 1. osa. Kansanopetus ennen 
kansakoulua ja kansakoululaitoksen synty. Porvoo, WSOY. 

Halila, Aimo (1950): Suomen kansakoululaitoksen historia. 4. osa. Oppivelvollisuuden al-
kuvaiheet (1921–1939). Porvoo, WSOY. 

Halila, Aimo (1969): Väinö Voionmaa. Helsinki, Tammi. 
Halila, Aimo (1980a): ”Kansanopetus”. Teoksessa: Tommila, Päiviö, Reitala, Aimo & Kal-

lio, Veikko (toim.) Suomen kulttuurihistoria 2. Helsinki, WSOY: 165–174. 
Halila, Aimo (1980b): ”Oppikoululaitos”. Teoksessa: Tommila, Päiviö, Reitala, Aimo & 

Kallio, Veikko (toim.) Suomen kulttuurihistoria 2. Helsinki, WSOY: 175–185. 
Halila, Aimo (1982): "Koululaitos ja vapaa kansansivistystyö". Teoksessa: Tommila, Päiviö, 

Reitala, Aimo & Kallio, Veikko (toim.) Suomen kulttuurihistoria. 3. Helsinki, WSOY: 
113–137. 

Hall, Patrik (2000): Den svenskaste historien. Nationalism i Sverige under sex sekler. Stock-
holm, Carlsson. 

Hall, Stuart (1999): Identiteetti. Suom. ja toim. Mikko Lehtonen ja Juha Herkman. Tampere, 
Vastapaino. 

Haltsonen, Sulo (1967): "O. A. Louhelaisen tutkijantyö". Virittäjä 71: 342–344. 
Hanski, Jari (2000): ”Fontell, August (1854–1938)”. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 

Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/5985/. Luettu 15.2.2017. 

Harle, Vilho & Moisio, Sami (2000): Missä on Suomi? Kansallisen identiteettipolitiikan his-
toria ja geopolitiikka. Tampere, Vastapaino. 



558 

Harle, Vilho & Moisio, Sami (2003): "Muuttuva geopolitiikka". Teoksessa: Harle, Vilho & 
Moisio, Sami (toim.) Muuttuva geopolitiikka. Helsinki, Gaudeamus: 7–16. 

Heikkinen, Kaija (1996): "Suomen karjalaisten identiteetti ja sen alueellinen konteksti". Te-
oksessa: Hakamies, Pekka (toim.) Näkökulmia karjalaiseen perinteeseen. Helsinki, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 13–35. 

Heinilä, Harri (2005): "Vanhan rajan ylitys hyökkäysvaiheessa 1941 jalkaväkimiesten nä-
kökulmasta". Teoksessa: Leskinen, Jari & Juutilainen, Antti (toim.) Jatkosodan pikku-
jättiläinen. Helsinki, WSOY: 286–299. 

Heininen, Simo (2007): Mikael Agricola. Elämä ja teokset. Helsinki, Edita. 
Heininen, Simo (2012a): "Agricola, Mikael (noin 1510–1557)". Kansallisbiografia-verkko-

julkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. 
URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/14/. Luettu 2.9.2016. 

Heininen, Simo (2012b): "Juusten, Paulus (noin 1520–1575)". Kansallisbiografia-verkko-
julkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. 
URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2250/. Luettu 2.9.2016. 

Heininen, Simo (2012c): "Pirinen, Kauko (1915–1999)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3095/. Luettu 13.9.2016. 

Henningsson, Bengt (1961): Geijer som historiker. Uppsala, Scandinavian university books. 
Herlin, Ilkka (1993): Kivijalasta harjahirteen. Kustaa Vilkunan yhteiskunnallinen ajattelu 

ja toiminta. Helsinki, Otava. 
Herlin, Ilkka (1996): "Linjoilla ja linjojen takana – Historioitsijat sodassa". Teoksessa: Men-

neisyyden tutkijat ja metodien vartijat. Matka suomalaiseen historiankirjoitukseen. 
Helsinki, Suomen Historiallinen Seura: 84–119. 

Herlin, Ilkka (1998): "Suomi-neidon menetetty kunnia – Ajopuuteorian historia". Teok-
sessa: Tommila, Päiviö (toim.) Historiantutkijan muotokuva. Helsinki, Suomen Histo-
riallinen Seura: 199–238. 

Herlin, Ilkka (2007): "Vilkuna, Kustaa (1902–1980)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7043/. Luettu 13.9.2016. 

Hildebrand, Bengt (1973): "Hildebrand, Bror Emil". Teoksessa: Grill, Erik (toim.) Svenskt 
biografiskt lexikon. Band 19. Heurlin–Inge. Stockholm, Norstedt: 38–43. 

Hobsbawm, Eric (1994): Nationalismi. Suom. Jari Sedergren, Jussi Träskilä & Risto Kun-
nari. Tampere, Vastapaino. 

Hobsbawm, Eric (2013): "Mass-Producing Traditions – Europe, 1870–1914". Teoksessa: 
Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (toim.) The Invention of Tradition. 22nd print. 
Cambridge, Cambridge University Press: 263–307. 

Holmén, Janne (2006): Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, 
svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget. Uppsala, Uppsala universitet. 

Holmqvist, H. F. (1911): "Laurentius Petri". Teoksessa: Westin, Th. (toim.) Nordisk 
Familjebok. Konversationslexikon och realensyklopedi. Ny reviderad och rikt illustre-
rad upplaga. Femtonde bandet. Kromat–Ledvätska. Stockholm, Nordisk Familjeboks 
förlags aktiebolag: 1390–1394. 



559 

Homén, Olaf (1930): "Lagus, Wilhelm Gabriel". Teoksessa: Blomstedt, Kaarlo et al. (toim.) 
Kansallinen elämäkerrasto. 3. osa. J–Malmivaara, W. Porvoo, WSOY: 349–351. 

Hovi, Kalervo (2001): "Niitemaa, Vilho (1917–1991)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7349/. Luettu 28.9.2016. 

Hroch, Miroslav (2000): Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative 
Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European 
Nations. New York, Columbia University Press. 

Hyrkkänen, Markku (2002): Aatehistorian mieli. Tampere, Vastapaino. 
Häggman, Kai (2003): Werner Söderström osakeyhtiö. 2. 1940–2003. Avarammille aloille, 

väljemmille vesille. Helsinki, WSOY. 
Häkkinen, Kaisa (2002): Suomalaisen oppikirjan vaiheita. Helsinki, Suomen tietokirjailijat. 
Häkli, Esko (1981): Tiedon taika. Ensyklopedioista ennen ja nyt. Helsinki, Otava. 
Häkli, Jouni (1997): "Borders in the Political Geography of Knowledge". Teoksessa: Land-

grén, Lars-Folke & Häyrynen, Maunu (toim.) The Dividing Line. Borders and National 
Peripheries. Helsinki, Renvall Institute, University of Helsinki: 9–16. 

Ihonen, Markku (1992): Museovaatteista historian valepukuun. T. Vaaskivi ja suomalaisen 
historiallisen romaanin murros 1930–1940-luvulla. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura. 

Ihonen, Markku (1999): "Historiallinen romaani". Teoksessa: Varpio, Yrjö & Lassila, Pertti 
(toim.) Suomen kirjallisuushistoria. 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. Helsinki, Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura: 126–132. 

Immonen, Kari (1987): Ryssästä saa puhua... Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja 
kirjat julkisuuden muotona 1918–39. Helsinki, Otava. 

Jaatinen, Stig (1986): "Suomen kansalliskartaston syntyvaiheet". Terra 98(2): 99–114. 
Jalava, Marja (2001): "Jumalan kuolema? – Nietzscheläiset ja kollektivistinen kansallisidea-

lismi autonomian ajan Suomessa". Historiallinen Aikakauskirja 99(4): 390–402. 
Jalava, Marja (2002): "Hegeliläisyys 1800-luvun Suomessa". Teoksessa: Knapas, Rainer & 

Forsgård, Nils Erik (toim.) Suomen kulttuurihistoria. Osa 2. Tunne ja tieto. Helsinki, 
Tammi: 300–305. 

Jalava, Marja (2005): Minä ja maailmanhenki. Moderni subjekti kristillis-idealistisessa kan-
sallisajattelussa ja Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800–1914. Helsinki, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Jalava, Marja, Kinnunen, Tiina & Sulkunen, Irma (2013): "Kansallinen historiakult-
tuuri – Näkökulmia yksiäänisyyden purkamiseen". Teoksessa: Jalava, Marja, Kinnu-
nen, Tiina & Sulkunen, Irma (toim.) Kirjoitettu kansakunta. Sukupuoli, uskonto ja kan-
sallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. Helsinki, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 7–27. 

Jansson, Allan (1961): Den svenska utrikespolitikens historia. 3:3. 1844–1872. Stockholm, 
Norstedt. 

Jansson, Sven-Bertil (2009): "Medeltidens rimkrönikörer – Historia och propaganda på 
vers". Teoksessa: Björk, Ragnar & Johansson, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från 
medeltid till våra dagar. Stockholm, Norstedts: 45–54. 



560 

Jeismann, Karl-Ernst (1997): "Geschichtsbewußtsein – Theorie". Teoksessa: Bergmann, 
Klaus et al. (toim.) Handbuch der Geschichtsdidaktik. 5., überarb. Aufl. Seelze-Velber, 
Kallmeyer: 42–44. 

Joenniemi, Pertti (2010): ” Finland – Always a Borderland?”. Teoksessa: Hurd, Madeleine 
(toim.) Bordering the Baltic. Scandinavian Boundary-Drawing Processeses 1900–
2000. Münster, LIT Verlag: 41–67. 

Julku, Kyösti (1986): Kvenland – Kainuunmaa. Oulu, Pohjoinen. 
Jungar, Sune, (1969): Ryssland och den svensk-norska unionens upplösning. Tsardiplomati 

och rysk-finländsk pressopinion kring unionsupplösningen från 1880 till 1905. Åbo, 
Åbo akademi. 

Jussila, Osmo (2007): Suomen historian suuret myytit. Helsinki, WSOY. 
Jutikkala, Eino (1942): Suomen talonpojan historia. Sekä katsaus talonpoikien asemaan Eu-

roopan muissa maissa. Helsinki, WSOY. 
Jutikkala, Eino (1998): "Jaakkola, Jalmari (1885–1964)". Kansallisbiografia-verkkojul-

kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6992/. Luettu 9.9.2016. 

Jutikkala, Eino (2004): "Arvo M. Soininen 1920–2004". Historiallinen Aikakauskirja 
102(2): 287. 

Jutikkala, Eino (2008): "Korhonen, Arvi (1890–1967)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7003/. Luettu 9.9.2016. 

Juva, Mikko (1998): Aika etsiä ja aika löytää. Sukuni vaiheita sadan vuoden ajalta. Helsinki, 
Otava. 

Jääskeläinen, Mauno (1961): Itä-Karjalan kysymys. Kansallisen laajennusohjelman synty ja 
sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1918–1920. Porvoo, WSOY. 

Jørgensen, Claus Møller (2000): "Patterns of Professionalization and Institutionalization in 
Denmark from 1848 to the Present". Teoksessa: Meyer, Frank & Myhre, Jan Eivind 
(toim.) Nordic Historiography in the 20th Century. Oslo, University of Oslo: 114–148. 

Kaarninen, Mervi (2013): "’Pitäisi olla puoleksi runoilija voidakseen kirjoittaa historiaa...’ 
– Kirjoittavat naiset ja isänmaan historia nuorisolle". Teoksessa: Jalava, Marja, Kinnu-
nen, Tiina & Sulkunen, Irma (toim.) Kirjoitettu kansakunta. Sukupuoli, uskonto ja kan-
sallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. Helsinki, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 149–188. 

Kaartvedt, Alf (1995): "1814–1905 – Unionen med Sverige". Teoksessa: Bjørgo, Narve, 
Rian, Øystein & Kaartvedt, Alf (toim.) Norsk utenrikspolitikks historie. Bd 1. Selvsten-
dighet og union. Fra middelalderen til 1905. Oslo, Universitetsforl.: 231–364. 

Kakkuri, Pekka (2003): ”Muotokuva lyseon seinällä”. Teoksessa: Aaltonen, Markus (toim.) 
Jälkikaikuja. Muisteluksia ja pohtielmia Seinäjoen lyseon vaiheilta. Eripainos Sortava-
lan lyseoseuraa varten. Seinäjoki, Seinäjoen lyseo -seura: 113–123. 

Kalela, Jorma (2001): "Historiantutkimus ja jokapäiväinen historia". Teoksessa: Kalela, 
Jorma & Lindroos, Ilari (toim.) Jokapäiväinen historia. Helsinki, Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seura: 11–25. 



561 

Kalemaa, Kalevi (2012): Veljekset kuin ilvekset. Kertomus Lauri ja Rafael Haarlasta. Tam-
pere, Mediapinta. 

Kalleinen, Kristiina (2011): Kansallisen tieteen ja taiteen puolesta. Kalevalaseura 1911–
2011. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Kallenautio, Jorma (1979): ”Pitäjänkirjat – Monitieteellistä ja moni-ilmeistä kotiseuduntut-
kimusta”. Historiallinen Aikakauskirja 77(3): 219–224. 

Karemaa, Outi (1998): Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä. Venäläisviha Suomessa 1917–
1923. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura. 

Karkama, Pertti (2001): Kansakunnan asialla. Elias Lönnrot ja ajan aatteet. Helsinki, Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura. 

Karkama, Pertti & Koivisto, Hanne (1999): "Lukijalle". Teoksessa: Karkama, Pertti & Koi-
visto, Hanne (toim.) Ajan paineessa. Kirjoituksia 1930-luvun suomalaisesta aatemaa-
ilmasta. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 7–15. 

Karlsson, Klas-Göran (2009): "Historiedidaktik – Begrepp, teori och analys". Teoksessa: 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (toim.) Historien är nu. En introduktion till histo-
riedidaktiken. Andra, uppdaterade och bearbetade upplagan. Lund, Studentlitteratur: 
25–69. 

Katajala, Kimmo (2013): "Konstruoitu Karjala – Suomalaisen historiantutkimuksen Karjala-
paradigmat 1900-luvulla". Teoksessa: Suutari, Pekka (toim.) Karjala-kuvaa rakenta-
massa. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 29–82. 

Katajala, Kimmo (2014): ”Finland – The Last Outpost of Western Civilization? – Explaining 
the Myth and Metaphor”. Contemporary Church History 27(2): 299–309. 

Kaukiainen, Leena (1997): Avoin ja suljettu raja. Suomen ja Norjan suhteet 1918–1940. 
Helsinki, Suomen Historiallinen Seura. 

Kemiläinen, Aira (1983): ”Valistuksen historiankirjoitus – Historian uusi kuva ja sen aat-
teelliset edellytykset”. Teoksessa: Setälä, Päivi, Suvanto, Pekka & Viikari, Matti (toim.) 
Historiankirjoituksen historia. Helsinki, Gaudeamus: 49–60. 

Kemiläinen, Aira (1993): Suomalaiset, outo Pohjolan kansa. Rotuteoriat ja kansallinen 
identiteetti. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura. 

Kemiläinen, Aira (2016): "Mikkola, Jooseppi Julius (1866–1946)". Kansallisbiografia-
verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
1997–. URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6260/. Luettu 12.9.2016. 

Kettunen, Pauli (1994): "Historiallistaminen ja suunnitteleminen – Ajan hallinnan jännitteitä 
sodanaikaisessa ja sodanjälkeisessä Suomessa". Teoksessa: Ahtiainen, Pekka et al. 
(toim.) Historia, sosiologia ja Suomi. Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäljillä. 
Helsinki, Hanki ja jää: 75–114. 

Kettunen, Pauli (2006): "J. V. Snellman ja nationalismi". Teoksessa: Niiniluoto, Ilkka & 
Vilkko, Risto (toim.) J. V. Snellman. Filosofi ja valtio-oppinut. Helsinki, Suomen Filo-
sofinen Yhdistys ry: 147–167. 

Kiikeri, Mika & Ylikoski, Petri (2004): Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tie-
teentutkimukseen. Helsinki, Gaudeamus. 



562 

Kirves, Jenni (2014): "Pyhä ja kirottu sota – Suur-Suomi-aatteen uho ja tuho aikalaisten 
kokemana". Teoksessa: Näre, Sari & Kirves, Jenni (toim.) Luvattu maa. Suur-Suomen 
unelma ja unohdus. Helsinki, Johnny Kniga: 321–379. 

Kiuru, Silva (2016): "Hannikainen, Pietari (1813–1899)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2887/. Luettu 6.9.2016. 

Kjus, Audun (2012): "Det historiske sagnet og den vitenskaplige Norgeshistorien". Teo-
ksessa: Bagge, Sverre, Collett, John Peter & Kjus, Audun (toim.) P. A. Munch. His-
toriker og nasjonsbygger. Oslo, Dreyer: 80–91. 

Klinge, Matti (1980): ”Poliittisen ja kulttuurisen Suomen muodostaminen”. Teoksessa: 
Tommila, Päiviö, Reitala, Aimo & Kallio, Veikko (toim.) Suomen kulttuurihistoria. 2. 
Helsinki, WSOY: 11–41. 

Klinge, Matti (1982a): Kaksi Suomea. Helsinki, Otava. 
Klinge, Matti (1990): Professoreita. Helsinki, Otava. 
Klinge, Matti (2010): Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja his-

toriakulttuuri keisariaikana. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Klinge, Matti (2012): Vihan veljet ja kansallinen identiteetti. Helsinki, Siltala. 
Kolbe, Laura (1996): Eliitti, traditio, murros. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960–

1990. Helsinki, Otava. 
Korpela, Jukka (2004): Viipurin läänin historia II. Viipurin linnaläänin synty. Toimittaneet: 

Yrjö Kaukiainen ja Jouko Nurmiainen. Lappeenranta, Karjalan kirjapaino. 
Koskimies, Rafael (1974): Y. S. Yrjö-Koskisen elämä. 2. Nuijamieheksi luotu. Helsinki, His-

torian ystäväin liitto. 
Koskinen, Inkeri (2015): Villi Suomen historia. Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan py-

ramideihin. Helsinki, Tammi. 
Kostiainen, Auvo (2001): "Lampén, Ernst (1865–1938)". Kansallisbiografia-verkkojul-

kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6186/. Luettu 11.9.2016. 

Kristof, Ladis K. D. (1959): "The Nature of Frontiers and Boundaries". Annals of the Asso-
ciation of American Geographers 49(3): 269–282. 

Krocová, Martina & Řezník, Miloš (2010): "Boundaries and Identities in Academic Dis-
course". Teoksessa: Klusáková, Luďa & Moll, Martin (toim.) Crossing Frontiers, Re-
sisting Identities. Pisa, Edizioni Plus: 5–31. 

Krook, Hans (1949): "Schönström, Peter". Teoksessa: Dahl, Torsten (toim.) Svenska män 
och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. 6. P–Sheldon. Stockholm, Albert Bonniers För-
lag: 607. 

Kuisma, Risto (2010): "Murroksen aika (1995–2009)". Teoksessa: Willman, Terhi (toim.) 
Karjalasta on kysymys. Karjalan liitto 1940–2010. Helsinki, Karjalan liitto: 153–182. 

Kuittinen, Liisa (2005): "Muistin poliittisuus ja Berliinin Holocaust-muistomerkki". Poli-
tiikka. Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 47(2): 129–141. 

Kulha, Keijo K. (2006): Jutikkala. Tinkimätön akateemikko. Helsinki, Edita. 



563 

Kupiainen, Heikki (1999): "Ideasta hankkeeksi – Kylähistorian kirjoittaminen". Teoksessa: 
Partanen, Jukka & Tuunainen, Pasi (toim.) Kylä kirjaksi. Eväitä kylähistorian tekijälle. 
Joensuu, Pohjois-Karjalan Historiallinen Yhdistys: 37–45. 

Kurjensaari, Matti (2009): Loistava Olavi Paavolainen. Henkilö- ja ajankuva. 3. p. Helsinki, 
Tammi. 

Kuukkanen, Jouni-Matti (2015): Postnarrativist Philosophy of Historiography. New York, 
Palgrave Macmillan. 

Lahtinen, Mikko (2006): Snellmanin Suomi. Tampere, Vastapaino. 
Laine, Antti (1982): Suur-Suomen kahdet kasvot. Itä-Karjalan siviiliväestön asema suoma-

laisessa miehityshallinnossa 1941–1944. Helsinki, Otava. 
Landgrén, Lars-Folke (2002): "Estlander, Bernhard (1863–1931)". Kansallisbiografia-verk-

kojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
1997–. Suom. Oili Tapionlinna. URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artik-
keli/4998/. Luettu 9.9.2016. 

Leerssen, Joep (2006): National Thought in Europe. A Cultural History. Amsterdam, Am-
sterdam University Press. 

Leerssen, Joep (2011): "Nation and Ethnicity". Teoksessa: Berger, Stefan & Lorenz, Chris 
(toim.) The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National His-
tories. Basingstoke, Palgrave Macmillan: 75–103. 

Lehikoinen, Anja (1981a): Historian oppikirjojen synty ja tausta. Turun yliopisto. Poliitti-
sen historian julkaisuja E:2/1981. Turku, Turun yliopisto. 

Lehikoinen, Anja (1981b): Historian oppikirjat tutkimuskohteena. Ohjeita proseminaariesi-
telmän tekijöille. Turun yliopisto. Poliittisen historian julkaisuja E:3/1981. Turku, Tu-
run yliopisto. 

Lehtimaa, Hilkka (2015): "Teollisuuden tekijät XII, Tapio Kautovaara". URI: http://varkau-
denmuseot.blogspot.fi/2015/12/teollisuuden-tekijat-xii-tapio.html. Luettu 20.9.2016. 

Lehtinen, Erkki (1968): Suomen varhaishistorian ja ristiretkikauden kuvasta uskonpuhdis-
tus- ja suurvalta-aikana. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura. 

Lehtonen, Juhani U. E. (1998): "Sirelius, Uuno Taavi (1872–1929)". Kansallisbiografia-
verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
1997–. URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3633/. Luettu 28.9.2016. 

Lehtonen, Kai R. (1983): Valtiovalta ja oppikirjat. Senaatti ja kouluhallitus oppi- ja kansa-
koulun oppikirjojen valvojina Suomessa 1870–1884. Helsinki, Helsingin yliopisto. 

Lehtonen, Kai R. (1995): "Oppikirjantekijä supervaltojen syleilyssä". Teoksessa: Koulun 
kansainväliset kasvot. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran 33. vuosikirja. Helsinki, 
Suomen Kouluhistoriallinen Seura: 158–206. 

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa (1988): "Esihistorian vuosituhannet Savon alueella". Te-
oksessa: Savon historia. 1. 2. kokonaan uud. laitos. Kuopio, Kustannuskiila: 11–264. 

Leikola, Anto (2007): "Suolahti, Eino Edvard (1914–1977)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997-. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2864/. Luettu 14.9.2016. 

Leimu, Pekka (2007): "Ilmar Talve (1919–2007)". Sananjalka 49: 141–143. 



564 

Lempiäinen, Pentti (2002): Kuvien kieli. Vertauskuvat uskossa ja elämässä. Helsinki, 
WSOY. 

Leskelä, Eino (1965): "Hämeen ja Savon välisen rajankäynnin 550-vuotismuisto". Pyhä-
järvi. Kotiseutujulkaisu 12: 3. 

Leskinen, Eino (1953): "Edvard Vilhelm Ahtia". Virittäjä 57: 208–214. 
Liikanen, Ilkka (2005): ”Kansallinen yhtenäisyys ja kansanvalta – Suomalainen nationa-

lismi”. Teoksessa: Pakkasvirta, Jussi & Saukkonen, Pasi (toim.) Nationalismit. Hel-
sinki, WSOY: 222–245. 

Liikanen, Ilkka (2011): "The Origins of the Eastern Border as the Grand Controversy of 
Finnish National History Writing". Teoksessa: Frank, Tibor & Hadler, Frank (toim.) 
Disputed Territories and Shared Pasts. Overlapping National Histories in Modern Eu-
rope. Basingstoke, Palgrave Macmillan: 177–199. 

Lind, John (1991a): "Nødeborgsfreden i russisk forskning". Teoksessa: Nöteborgsfreden och 
Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i 
Finland: 250–282. 

Lind, John (1991g): "Magnus Eriksson som birgittinsk konge i lyset af russiske kilder". Te-
oksessa: Nyberg, Tore (toim.) Birgitta, hendes værk och hendes klostre i Norden. 
Odense, Odense universitetsforlag: 103–128. 

Lindberg, Bo (2012): "Ära och nytta – Historia och historieskrivning i det tidigmoderna 
Sverige". Teoksessa: Artéus, Gunnar & Åmark, Klas (toim.) Historieskrivningen i Sve-
rige. Lund, Studentlitteratur: 9–39. 

Lindberg, Folke (1958): Den svenska utrikespolitikens historia. 3:4. 1872–1914. Stockholm, 
Norstedt. 

Lindgren, Liisa (2000): Monumentum. Muistomerkkien aatteita ja aikaa. Helsinki, Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura. 

Lindroth, Sten (1975): Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden. Stockholm, Norstedt. 
Lindroth, Sten (1978): Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden. Stockholm, Norstedt. 
Loima, Jyrki (2006): Myytit, uskomukset ja kansa. Johdanto moderniin nationalismiin Suo-

messa 1809–1918. Helsinki, Yliopistopaino Kustannus. 
Lundén, Thomas (2014): “Geopolitik och politisk geografi – Kjellén och Ratzel ur kultur-

geografisk synvinkel”. Teoksessa: Edström, Bert, Björk, Ragnar & Lundén, Thomas 
(toim.) Rudolf Kjellén. Geopolitiken och konservatismen. Stockholm, Hjalmarson & 
Högberg: 82–99. 

Luoma-aho, Mika (2003): "Valtio geopolitiikan ruumiillistumana". Teoksessa: Harle, Vilho 
& Moisio, Sami (toim.) Muuttuva geopolitiikka. Helsinki, Gaudeamus: 57–73. 

Luostarinen, Heikki (1986): Perivihollinen. Suomen oikeistolehdistön Neuvostoliittoa kos-
keva viholliskuva sodassa 1941–44. Tausta ja sisältö. Tampere, Vastapaino. 

Luther, Georg (2001): "Akiander, Matthias (1802–1871)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3107/. Luettu 28.9.2016. 

Luukko, Armas (1965): "Jalmari Jaakkola". Teoksessa: Tommila, Päiviö et al. (toim.) Suo-
malaisia historiantutkijoita. Historiallisen yhdistyksen 75-vuotisjuhlakirja. Helsinki, 
WSOY: 201-213. 



565 

Lähteenmäki, Maria (2006): The Peoples of Lapland. Boundary Demarcations and Interac-
tion in the North Calotte from 1808 to 1889. Translation: Gerard McAlester. Helsinki, 
Finnish Academy of Science and Letters. 

Lähteenmäki, Maria (2014): Väinö Voionmaa. Puolue- ja geopoliitikko. Helsinki, Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura. 

Lönnroth, Harry (2013): "Johdanto – Muinaisruotsalainen ritarieepos ja sen maailma". Te-
oksessa: Eerikinkronikka. Suom. Harry Lönnroth ja Martti Linna. Helsinki, Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura: 9–50. 

Löytönen, Markku (2016): "Leiviskä, Iivari (1876–1953)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7103/. Luettu 28.9.2016. 

Majander, Mikko (2000): "Yrjö Koskisen suuri kertomus Suomen kansan historiasta". Te-
oksessa: Kettunen, Pauli, Kultanen, Auli & Soikkanen, Timo (toim.) Jäljillä. Kirjoituk-
sia historian ongelmista. Osa 1. Turku, Kirja-Aurora: 497–517. 

Makkonen, Elina, Pekkinen, Sanna & Raninen-Siiskonen, Tarja (1999): Kyläkirjaopas. Jo-
ensuu; Kontionlahti, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura; Kontiolahden kylien 
kehittämiskeskus osuuskunta. 

Manninen, Juha (1986): “’…se voitti itselleen vain sivistyksen voitot’ – Suomen hegeliläi-
syyden perusteemoja”. Teoksessa: Manninen, Juha & Patoluoto, Ilkka (toim.) Hyöty, 
sivistys, kansakunta. Suomalaista aatehistoriaa. Oulu, Kustannusosakeyhtiö Pohjoi-
nen: 111–184. 

Manninen, Juha (1987): Miten tulkita J. V. Snellmania? Kirjoituksia J. V. Snellmanin ajat-
telun ja kehittymisen taustoista. Kuopio, Kustannuskiila. 

Manninen, Juha (2003): Miten oppi modernista valtiosta syntyi Suomessa. Oulu, Sophopolis. 
Manninen, Juha (2008): "Den finska nationen i det svenska riket – Daniel Juslenius och 

Henrik Gabriel Porthans nationskonstruktioner". Teoksessa: Engman, Max & Vill-
strand, Nils Erik (toim.) Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket. 
Helsingfors; Stockholm, Svenska litteratursällskapet i Finland; Atlantis: 233–263. 

Manninen, Kirsti (1989a): "Puhdasta historiaa". Teoksessa: Nevala, Marja-Liisa (toim.) Sain 
roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja. Helsinki, Otava: 458–
462. 

Manninen, Kirsti (1989b): "Naurava nainen vuodekomerossa – Kaari Utrio". Teoksessa: Ne-
vala, Marja-Liisa (toim.) Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden 
linjoja. Helsinki, Otava: 643–647. 

Manninen, Ohto (1980): Suur-Suomen ääriviivat. Helsinki, Kirjayhtymä. 
Manninen, Turo (1982): Vapaustaistelu, kansalaissota ja kapina. Taistelun luonne valkois-

ten sotapropagandassa vuonna 1918. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto. 
Meinander, Henrik (1989): "Aktiva studentförbundet – En högerradikal sammanslutning 

1931–1945". Historiska och litteraturhistoriska studier 64: 241–341. 
Meinander, Henrik (2007): "Ylikangas, Heikki (1937–)". Kansallisbiografia-verkkojul-

kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8579/. Luettu 28.9.2016. 



566 

Meinander, Henrik (2016): "Klinge, Matti (1936–)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8580/. Luettu 14.9.2016. 

Meyer, Frank (2000): "Social Structure, State Building and the Fields of History in Scandi-
navia – A Personal and Comparative view". Teoksessa: Meyer, Frank & Myhre, Jan 
Eivind (toim.) Nordic Historiography in the 20th Century. Oslo, University of Oslo: 28–
49. 

Miettunen, Katja-Maria (2009): Menneisyys ja historiakuva. Suomalainen kuusikymmentä-
luku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. 

Miettunen, Katja-Maria (2011): "Suomalaista 60-lukua luomassa – Muisteltu menneisyys ja 
sukupolven rakentuminen muistelun ja tutkimuksen rajapinnalla". Historiallinen Aika-
kauskirja 109(3): 337–349. 

Miettunen, Katja-Maria (2016): "Yrjö Koskisen ja Magnus Gottfrid Schybergsonin histo-
riateokset ja kielikiistan pitkä varjo". Teoksessa: Sulkunen, Irma, Niemi, Marjaana & 
Katajala-Peltomaa, Sari (toim.) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maail-
mankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 361–
396. 

Mokko, Tuula-Maria (1984): Pentti Renvallin historiankäsitys. Historismin luomaa para-
digmaa murtamassa. Tampere, Tampereen yliopisto. 

Mustelin, Olof (1957): Studier i finländsk historieforskning 1809–1865. Helsingfors, 
Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Mylly, Juhani (2002): Kansallinen projekti. Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa 
Suomessa. Turku, Kirja-Aurora. 

Mäkinen, Ilkka (2016): "Liakka, Niilo (1864–1945)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/898/. Luettu 12.9.2016. 

Mäkinen, Riitta (2001): "Pehkonen, Eero Yrjö (1882–1949)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/945/. Luettu 13.9.2016. 

Mößner, Nicola (2011): "Thought Styles and Paradigms – A Comparative Study of Ludwik 
Fleck and Thomas S. Kuhn". Studies in History and Philosophy of Science 42(2): 362–
371. 

Nevakivi, Jukka (2006): "Jatkosodasta nykypäivään 1944–2006". Teoksessa: Suomen poliit-
tinen historia 1809–2006. 5. uud. p. Helsinki, WSOY: 211–364. 

Niemelä, Osmo (1998): "Suuriruhtinaskunnan karttatuotanto 1809–1917". Teoksessa: Suo-
men karttojen tarina 1633–1997. Näin Suomi kartoitettiin katseltavaksi. Helsinki, Kart-
takeskus: 26–34. 

Niemi, Einar (1995): "The Finns in Northern Scandinavia and Minority Policy". Teoksessa: 
Tägil, Sven (toim.) Ethnicity and Nation Building in the Nordic World. London, Hurst: 
145–178. 

Nikula, Johan (1991): "Eric Anthoni". Teoksessa: Engman, Max (toim.) Historiens studium 
vid Åbo Akademi. Åbo; Pargas, Åbo Akademi; Tidningsbokhandeln: 139–158. 



567 

Nivala, Asko (2015): "Friedrich Schlegel ja historian koherenssi – Saksalaisen varhaisro-
mantiikan historianfilosofian uudelleenarviointia". Teoksessa: Väyrynen, Kari & Pulk-
kinen, Jarmo (toim.) Historianfilosofia. Klassiset ajattelijat antiikista nykyisyyteen. 
Tampere, Vastapaino: 178–205. 

Norberg, Erik (2009): "Emil Hildebrand (1848–1919)". Teoksessa: Björk, Ragnar & Johans-
son, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm, Nor-
stedt: 237–247. 

Nordin, Svante (2007): Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales 
till postmodernismen. 2. uppl. Lund, Studentlitteratur. 

Noro, Mauri (1968): Kaitselmusaate Topeliuksen historianfilosofiassa. Porvoo, WSOY. 
Numminen, Jaakko (2005): "Kirkinen, Heikki (1927–)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 

Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8240/. Luettu 15.9.2016. 

Numminen, Jaakko (2014): "Salmela, Alfred (1897–1979)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8569/. Luettu 28.9.2016. 

Nygård, Toivo (1978): Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen. Aatteellinen heimotyö 
itsenäisessä Suomessa. Helsinki, Otava. 

Nygård, Toivo (1980): Itä-Karjalan pakolaiset 1917–1922. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto. 
Nygård, Toivo (1982): Suomalainen äärioikeisto maailmansotien välillä. Ideologiset juuret, 

järjestöllinen perusta ja toimintamuodot. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto. 
Odén, Birgitta (1975): "Det moderna historisk-kritiska genombrottet i svensk historisk forsk-

ning". Scandia 41(1): 5–29. 
Oja, Aulis (1965): "Ragnar Rosén 29.7.1898–15.3.1964 – Muistopuhe". Suomen Sukututki-

musseuran Vuosikirja 38: 13–19. 
Ojakangas, Mika (2004): "Pedagoginen vallankumous". Teoksessa: Saarikangas, Kirsi, Mä-

enpää, Pasi & Sarantola-Weiss, Minna (toim.) Suomen kulttuurihistoria. 4. Koti, kylä, 
kaupunki. Helsinki, Tammi: 186–193. 

Olausson, Lennart (1994): "Från text till text – Om idéanalys, förklaringar och beskrivningar 
i idéhistoria". Teoksessa: Olausson, Lennart (toim.) Idéhistoriens egenheter. Teori- och 
metodproblem inom idéhistorien. Stockholm, Brutus Östlings bokförlag Symposion: 9–
34. 

Olsson, Harald (1944): Johannes Messenius Scondia illustrata. Studier i verkets tillkom-
sthistoria och medeltidspartiets källförhållanden. Lund, Gleerup. 

Onnela, Samuli (1980): "Suomen Jäämeren kalastuspaikkakysymys autonomian aikana". 
Scripta historica 6: 31–92. 

Paasi, Anssi (1986): Neljä maakuntaa. Maantieteellinen tutkimus aluetietoisuuden kehitty-
misestä. Joensuu, Joensuun yliopisto. 

Paasi, Anssi (1995): Territories, Boundaries and Consciousness. The Changing Geogra-
phies of the Finnish-Russian Border. Chichester, Wiley. 

Paasi, Anssi (2002): "Rajat ja identiteetti globalisoituvassa maailmassa". Teoksessa: Syrjä-
maa, Taina & Tunturi, Janne (toim.) Eletty ja muistettu tila. Helsinki, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura: 154–176. 



568 

Pakkasvirta, Jussi & Saukkonen, Pasi (2005): "Nationalismi teoreettisen tutkimuksen koh-
teena". Teoksessa: Pakkasvirta, Jussi & Saukkonen, Pasi (toim.) Nationalismit. Hel-
sinki, WSOY: 14–45. 

Palander, Gunnar (1901): Henrik Gabriel Porthan historiantutkijana. 1. Helsinki, Weilin & 
Göös. 

Palmstierna, Carl Fredrik (1932): Sverige, Ryssland och England 1833–1855. Kring novem-
bertraktatens förutsättningar. Stockholm, Norstedt. 

Pearson, Raymond (1999): "History and Historians in the Service of Nation-Building". Te-
oksessa: Branch, Michael (toim.) National History and Identity. Approaches to the 
Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth 
Centuries. Helsinki, Finnish Literature Society: 63–77. 

Peltonen, Matti (2010): "Voisiko paikallishistorian käsittää toisin? – Kylätutkimus, muisti-
tieto ja uusi mikrohistoria". Teoksessa: Ahtiainen, Pekka, Tervonen, Jukka & Teräs, 
Kari (toim.) Kaikella on paikkansa. Uuden paikallishistorian suuntaviivoja. Tampere, 
Vastapaino: 129–147. 

Petersen-Jessen, Anne (1987): Liperin rovasti Anders Josef Europaeus 1797–1870. Hel-
sinki, Suomen Sukututkimusseura. 

Pielaveden–Keiteleen historiatoimikunta (1981): "Alkusanat". Teoksessa: Pielaveden ja 
Keiteleen historia. 1. 1870-luvulle. Pielavesi, Pielaveden kunta: 6. 

Pirinen, Kauko (1992): “Arwidsson historiantutkijana”. Teoksessa: Jokipii, Mauno (toim.) 
Adolf Ivar Arwidsson. Näkija ja tekijä. Jyväskylä, Atena: 65–91. 

Pitkäranta, Reijo (2000): "Bure, Anders (1571–1646)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3820/. Luettu 4.9.2016. 

Pohjolan-Pirhonen, Helge (1965): "Kustavi Grotenfelt". Teoksessa: Tommila, Päiviö et al. 
(toim.) Suomalaisia historiantutkijoita. Historiallisen yhdistyksen 75-vuotisjuhlakirja. 
Porvoo, WSOY: 61–75. 

Pohls, Maritta (2000): "Merikoski, Kaarlo (1878–1954)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4795/. Luettu 11.9.2016. 

Popescu, Gabriel (2012): Bordering and Ordering the Twenty-first Century. Understanding 
Borders. Lanham, Md, Rowman & Littlefield. 

Power, Daniel (1999): "Frontiers – Terms, Concepts, and the Historians of Medieval and 
Early Modern Europe". Teoksessa: Power, Daniel & Standen, Naomi (toim.) Frontiers 
in Question. Eurasian Borderlands, 700–1700. Basingstoke, Palgrave Macmillan: 1–
12. 

Priesner, Claus (1997): "Müller, Gerhard Friedrich von (russischer erblicher Adel 
1783)". Neue Deutsche Biographie 18 (1997), 394–395 [Onlinefassung]. URI: 
https://www.deutsche-biographie.de/gnd118953362.html#ndbcontent. Luettu 
4.9.2016. 

Pulkkinen, Tuija (1990): "Pentti Renvall ja laadun vaatimus". Teoksessa: Ahtiainen, Pekka 
et al. (toim.) Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Helsinki, 
WSOY: 281–287. 



569 

Pulkkinen, Tuija (1999): "Kielen ja mielen ykseys – 1800-luvun suomalaisen nationalismin 
erityispiirteistä ja perinnöstä poliittisessa ajattelussa". Teoksessa: Lehtonen, Tuomas M. 
S. (toim.) Suomi, outo, pohjoinen maa? Näkökulmia Euroopan äären historiaan ja kult-
tuuriin. Jyväskylä, PS-kustannus: 118–137. 

Pulma, Panu (1990a): ”Ristitulessa – Paikallishistorioitsijan ahdistuksia”. Teoksessa: Ahti-
ainen, Pekka et al. (toim.) Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuk-
sesta. Porvoo, WSOY: 296–303. 

Pulma, Panu (1990b): "Naishistorian vuosikymmen". Teoksessa: Ahtiainen, Pekka et al. 
(toim.) Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Helsinki, 
WSOY: 93–106. 

Puntila, L. A. (1944): Suomen ruotsalaisuuden liikkeen synty. Aatehistoriallinen tutkimus. 
Helsinki, [Tekijä]. 

Raivo, Petri (2007): "Unohdettu ja muistettu suomalainen Karjala". Teoksessa: Fingerroos, 
Outi & Loipponen, Jaana (toim.) Nykytulkintojen Karjala. Jyväskylä, Jyväskylän yli-
opisto: 55–74. 

Rajala, Panu (2014): Tulisoihtu pimeään. Olavi Paavolaisen elämä. Helsinki, WSOY. 
Raninen, Tarja (1995): "Siirtokarjalaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa". Teoksessa: Laiti-

nen, Erkki (toim.) Rintamalta raivioille. Sodanjälkeinen asutustoiminta 50 vuotta. Jy-
väskylä, Atena: 303–332. 

Rantala, Heli (2013): Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J.V. Snellmanin historial-
lisessa ajattelussa. Turku, Turun yliopisto. 

Rantala, Jukka (2012): Lapset historiakulttuurin kuluttajina. Helsinki, Historiallis-yhteis-
kuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. 

Rantala, Jukka & Ahonen, Sirkka (2015): Ajan merkit. Historian käyttö ja opetus. Helsinki, 
Gaudeamus. 

Rapola, Martti (1969): Johdatus suomen murteisiin. 3. p. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura. 

Rein, Th. (1917): ”Gabriel Rein”. Teoksessa: Suomalaisuuden merkkimiehiä 4. Helsinki, 
Kansanvalistusseura: 3–74. 

Relander, Jukka (2004): "Jäähyväiset Snellmanille". Teoksessa: Saarikangas, Kirsi, Mäen-
pää, Pasi & Sarantola-Weiss, Minna (toim.) Suomen kulttuurihistoria. 4. Koti, kylä, 
kaupunki. Helsinki, Tammi: 138–167. 

Remy, Johannes (2005): "Onko modernisaatio vai etnisyys kansakuntien perusta?". Teok-
sessa: Pakkasvirta, Jussi & Saukkonen, Pasi (toim.) Nationalismit. Helsinki, WSOY: 
48–69. 

Riikonen, H. K. (1995): Sota ja maisema. Tutkimus Olavi Paavolaisen 1940-luvun tuotan-
nosta. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Riikonen, H. K. (2000): "Ahlqvist, August (1826–1889)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3105/. Luettu 29.9.2016. 

Riikonen, H. K. (2015): "Paavolainen, Olavi (1903–1964)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4818/. Luettu 11.9.2016. 



570 

Rikkinen, Kalevi (1999a): "Esipuhe". Teoksessa: Suomen Kartasto 100 vuotta. Näyttely Tie-
teiden talossa 25.3.–19.5.1999 = Atlas över Finland 100 år. Utställning i Vetenskaper-
nas hus 25.3.–19.5.1999. Helsinki, Suomen Maantieteellinen Seura: 1–2. 

Rikkinen, Kalevi (1999b): "Maailman ensimmäisen kansalliskartaston synty". Teoksessa: 
Suomen Kartasto 100 vuotta. Näyttely Tieteiden talossa 25.3.–19.5.1999 = Atlas över 
Finland 100 år. Utställning i Vetenskapernas hus 25.3.–19.5.1999. Helsinki, Suomen 
Maantieteellinen Seura: 3–5. 

Rikkinen, Kalevi (1999c): "Maailman ensimmäinen kansalliskartasto Suomi-kuvan raken-
tajana". Tieteessä tapahtuu 17(3). URI: http://journal.fi/tt/article/view/58325/19980. 
Luettu 14.3.2017. 

Roiko-Jokela, Heikki (2011): "’Suur-Suomi on yhtä kuin isänmaa’ – Akateemisen Karjala-
Seuran suomalaisuustyö". Teoksessa: Uola, Mikko (toim.) AKS:n tie. Akateeminen Kar-
jala-Seura isänmaan ja heimoaatteen asialla. Helsinki, Minerva: 59–94. 

Rommi, Pirkko (1965): "Ernst Gustaf Palmén". Teoksessa: Tommila, Päiviö et al. (toim.) 
Suomalaisia historiantutkijoita. Historiallisen yhdistyksen 75-vuotisjuhlakirja. Porvoo, 
WSOY: 23–46. 

Rouhiainen, Pirkko (1974): "Historian koulukirjat poliittisen mielipiteen muodostajina". 
Historiallinen Aikakauskirja 72(4): 298–313. 

Ruutu, Martti (1937): "Liperi eräänä herääväin kansallisten harrastusten tukikohtana". His-
toriallinen Aikakauskirja 35(2): 85–109. 

Ruutu, Martti (1939): "Rovasti A. J. Europaeus Suomen muinaisuuden tutkijana". Histori-
allinen Aikakauskirja 36(3–4): 329–344. 

Rydberg, Olof Simon (1883): Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit 
hörande handlingar. 2. delen. 1336–1408. Stockholm, Norstedt. 

Ryymin, Teemu & Aspaas, Per Pippin (2009): "Henrik Gabriel Porthanin kveeni-käsite". 
Arina 7: 15–44. 

Sady, Wojciech (2016): "Ludwik Fleck". Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Summer 
2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.). URI: http://plato.stanford.edu/entries/fleck/. Lu-
ettu 2.9.2016. 

Sahlins, Peter (1989): Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees. Ber-
keley, University of California Press. 

Sainio, Venla (2008): "Hainari, Oskar (1856–1910)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6034/. Luettu 5.9.2016. 

Sallinen-Gimpl, Pirkko (1994): Siirtokarjalainen identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen. 
Helsinki, Suomen muinaismuistoyhdistys. 

Salmela, Mikko (1998): Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata. Helsinki, Otava. 
Salmi, Hannu (2001): "Menneisyyskokemuksesta hyödykkeisiin – Historiakulttuurin muo-

dot". Teoksessa: Kalela, Jorma & Lindroos, Ilari (toim.) Jokapäiväinen historia. Hel-
sinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 134–149. 

Salminen, Timo (1993): Suomalaisuuden asialla. Muinaistieteen yliopisto-opetuksen synty-
vaiheet n. 1877–1923. Helsinki, University of Helsinki, Department of Archaeology. 



571 

Saloniemi, Antti (1994): "Historia ja sosiologia, tehtävä ja metodi – Kahden tieteen suhteesta 
1940-luvulta 1960-luvun ensipuoliskolle". Teoksessa: Ahtiainen, Pekka et al. (toim.) 
Historia, sosiologia ja Suomi. Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäljillä. Helsinki, 
Hanki ja jää: 47–64. 

Sarva, Gunnar (1928): "Maamme kouluissa 1700-, 1800- ja 1900-luvuilla käytetyistä histo-
rian oppikirjoista". Historiallinen Aikakauskirja 26(3): 190–209. 

Sarviaho, Samu (2016): ”Kaukokaipuun ja alkuperäisen itäisyyden lumoissa – Pohjois-Suo-
men varhaishistoriallinen karjalaisuus 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun suomalai-
sessa historiankirjoituksessa”. Historiallinen Aikakauskirja 114(4): 379–389. 

Satokangas, Reija (2010): "Pohjoinen paikallishistoria – poikkeusko?". Teoksessa: Ahtiai-
nen, Pekka, Tervonen, Jukka & Teräs, Kari (toim.) Kaikella on paikkansa. Uuden 
paikallishistorian suuntaviivoja. Tampere, Vastapaino: 197–216. 

Saxer, Daniela (2012): "Monumental Undertakings – Source Publications for the Nation". 
Teoksessa: Porciani, Ilaria & Tollebeek, Jo (toim.) Setting the Standards. Institutions, 
Networks and Communities of National Historiography. Basingstoke, Palgrave Mac-
millan: 47–69. 

Schwering, Markus (2003): ”Romantische Geschichtsauffassung – Mittelalterbild und Eu-
ropagedanke”. Teoksessa: Schanze, Helmut (toim.) Romantik-Handbuch. 2., durchges. 
und aktualisierte Auflage. Stuttgart, Alfred Kröner Verlag: 543–557. 

Schück, Herman (2009a): "Johannes Messenius (1579/80–1636)". Teoksessa: Björk, Ragnar 
& Johansson, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stock-
holm, Norstedts: 96–102. 

Schück, Herman (2009b): "Nils Ahnlund (1889–1957)". Teoksessa: Björk, Ragnar & Jo-
hansson, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholms, 
Norstedts: 474–484. 

Schöpflin, George (1997): ”The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths”. Teoksessa: 
Hosking, Geoffrey & Schöpflin, George (toim.) Myths and Nationhood. London, Hurst 
& Company: 19–35. 

Seip, Anne-Lise (2012): "Nasjonsbygger og kosmopolitt". Teoksessa: Bagge, Sverre, Col-
lett, John Peter & Kjus, Audun (toim.) P. A. Munch. Historiker og nasjonsbygger. Oslo, 
Dreyer: 11–32. 

Seppinen, Ilkka (2003): "Halsti, Wolf (1905–1985)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7742/. Luettu 9.9.2016. 

Seppinen, Jukka (2006): Menetetty Karjala? Karjala-kysymys Suomen politiikassa 1940–
2000. Helsinki, Minerva. 

Setälä, Voitto (1983): ”Heimoaatteen ajaja”. Teoksessa: Setälä, Voitto, Sihvo, Hannes & 
Timonen, Senni (toim.) Iivo Härkönen. Karjalainen heimomies. Lappeenranta, Karjalan 
kirjapaino: 9–53. 

Sihvo, Hannes (1969): Karjalan löytäjät. Kalevalaseuran juhlajulkaisu 1919–1969. Hel-
sinki, Kirjayhtymä. 



572 

Sihvo, Hannes (1983): ”Karjalainen kirjailija”. Teoksessa: Setälä, Voitto, Sihvo, Hannes & 
Timonen, Senni (toim.) Iivo Härkönen. Karjalainen heimomies. Lappeenranta, Karjalan 
kirjapaino: 55–82. 

Sihvo, Hannes (1989): "Paikallisperinnettä ja turismifolklorea Pohjois-Karjalassa". Teok-
sessa: Knuuttila, Seppo & Laaksonen, Pekka (toim.) Runon ja rajan teillä. Helsinki, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 258–267. 

Sihvo, Hannes (1994): "Karjalaisuus, Karjala ja muu Suomi – Oma ja muiden näkökulma 
karjalaiseen identiteettiin". Teoksessa: Jääskeläinen, Väinö & Savijärvi, Ilkka (toim.) 
Tieten tahtoen. Joensuu, Joensuun yliopisto: 23–44. 

Sihvo, Hannes (1998): "Karjalainen kulttuuri ja kulttuuri Karjalassa". Teoksessa: Nevalai-
nen, Pekka & Sihvo, Hannes (toim.) Karjala. Historia, kansa, kulttuuri. Helsinki, Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura: 449–470. 

Sihvo, Hannes (2000): "Härkönen, Iivo (1882–1941)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4595/. Luettu 11.9.2016. 

Sihvo, Hannes (2003): Karjalan kuva. Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian ai-
kana. 2. tark. ja täyd. painos. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Sihvo, Hannes (2004): Rajaton, ajaton Karjala. Lappeenranta, Karjalan kirjapaino. 
Silvennoinen, Oula (2014): "Kumpujen yöhön – Eli kuinka historiallinen muisti vääristyi". 

Teoksessa: Näre, Sari & Kirves, Jenni (toim.) Luvattu maa. Suur-Suomen unelma ja 
unohdus. Helsinki, Johnny Kniga: 15–67. 

Sinisalo, Hannu (2007): "Yrjö von Grönhagenin Carelia 1936 – Utopia Suomesta ja Karja-
lasta indogermaanisuuden ja muinaisuskon raja-alueena". Teoksessa: Fingerroos, Outi 
& Loipponen, Jaana (toim.) Nykytulkintojen Karjala. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto: 
287–315. 

Sipponen, Kauko (2010): "Karjalan kysymys". Teoksessa: Willman, Terhi (toim.) Karja-
lasta on kysymys. Karjalan liitto 1940–2010. Helsinki, Karjalan liitto: 126–152. 

Skoglund, Lars-Olof (2002): "Rydberg, Olof Simon". Teoksessa: Nilzén, Göran (toim.) 
Svenskt biografiskt lexikon. 31. Rydbeck–Segerstedt. Stockholm, Svenskt biografiskt 
lexikon: 39–42. 

Smith, Anthony D. (1997): "The 'Golden Age' and National Renewal". Teoksessa: Hosking, 
Geoffrey & Schöpflin, George (toim.) Myths and Nationhood. London, Hurst & Com-
pany: 36–59. 

Smith, Anthony D. (1999): Myths and Memories of the Nation. Oxford, Oxford University 
Press. 

Snellman, Hanna (2014): "Kansatieteellisten karttojen takaa". Teoksessa: Markkola, Pirjo, 
Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (toim.) Kotiseutu ja kansakunta. Miten suo-
malaista historiaa on rakennettu. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 239–
267. 

Soikkanen, Timo (1984): Kansallinen eheytyminen – Myytti vai todellisuus? Ulko- ja sisä-
politiikan linjat ja vuorovaikutus Suomessa vuosina 1933–1939. Porvoo, WSOY. 

Soikkanen, Timo (1991): Yrjö Ruutu. Näkijä ja tekijä. Itsenäisyyden, eheyttämisen ja uuden 
ulkopolitiikan juurilla. Porvoo, WSOY. 



573 

Soikkanen, Timo (2002): "Ruutu, Yrjö (1887–1956)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/5253/. Luettu 12.9.2016. 

Soininen, Arvo M. (1981): Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa. 2. 
täyd. p. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura. 

Somov, Vladimir A. (2002): "Pierre-Charles Levesque – Protégé de Diderot et historien de 
la Russie". Cahiers du monde Russe 43(2–3): 275–294. 

Spadafora, David (2003): "Progress". Teoksessa: Kors, Alan Charles (toim.) Encyclopedia 
of the Enlightenment. 3. Mably–Ruysch. New York, Oxford University Press: 367–372. 

Stanford, Kyle (2013): "Underdetermination of Scientific Theory". Stanford Encyclopedia 
of Philosophy. (Spring 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.). URI: http://plato.stan-
ford.edu/entries/scientific-underdetermination/. Luettu 2.9.2016. 

Stenius, Henrik (2016): "Gallén, Jarl (1908–1990)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Stu-
dia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997-. Suom. Risto 
Valjus. URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6984/. Luettu 14.9.2016. 

Storsveen, Odd Arvid (2012): "Den historiske profesjon". Teoksessa: Bagge, Sverre, Collett, 
John Peter & Kjus, Audun (toim.) P. A. Munch. Historiker og nasjonsbygger. Oslo, 
Dreyer: 50–65. 

Stråth, Bo (2009): "Erik Gustaf Geijer (1783–1847)". Teoksessa: Björk, Ragnar & Johans-
son, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm, Nor-
stedts: 171–182. 

Sulamaa, Kaarle (1998): "Annala, Vilho (1888–1960)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/820/. Luettu 12.9.2016. 

Sulkunen, Irma (2004): Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1831–1892. Helsinki, Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura. 

Sundström, Mia (2015): "Ahmavaara, Arvi (1886–1957)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/1944/. Luettu 8.9.2016. 

Suolahti, Gunnar (1974): Y. S. Yrjö-Koskisen elämä. 1. Nuori Yrjö Koskinen. 2. p. Helsinki, 
Historian ystäväin liitto. 

"Suomen kartasto 100 vuotta – Atlas över Finland 100 år". (1999): URI: http://www.hel-
sinki.fi/maantiede/geofi/sk.html. Luettu 2.9.2016. 

Suvanto, Pekka (2004): "Erkki Kuujo 1921–2004". Historiallinen Aikakauskirja 102(2): 
289–290. 

Sysiharju, Anna-Liisa (2016): "Gebhard, Hannes (1864–1933)". Kansallisbiografia-verkko-
julkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997-. 
URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4278/. Luettu 7.9.2016. 

Syväoja, Hannu (1998): "Suomen tulevaisuuden näen”. Nationalistinen traditio autonomian 
ajan historiallisessa romaanissa ja novellissa. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. 

Sääskilahti, Nina (1997): Kansa ja tiede. Suomalainen kansatiede ja sen kohde 1800-luvulta 
1980-luvulle. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto. 



574 

Talve, Ilmar (1963): Suomalainen kansatiede. Turku, Turun yliopiston kansatieteen laitos. 
Talve, Ilmar (1992a): "Ilmari Manninen in Finland and Estonia". Teoksessa: Räsänen, Matti 

(toim.) Pioneers. The History of Finnish Ethnology. Translated by Susan Sinisalo. Hel-
sinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 50–76. 

Talve, Ilmar (1992b): "Toivo Vuorela". Teoksessa: Räsänen, Matti (toim.) Pioneers. The 
History of Finnish Ethnology. Translated by Susan Sinisalo. Helsinki, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura: 135–143. 

Tarkka, Lotte (1989): "Karjalan kuvaus kansallisena retoriikkana – Ajatuksia karelianismin 
etnografisesta asetelmasta". Teoksessa: Knuuttila, Seppo & Laaksonen, Pekka (toim.) 
Runon ja rajan teillä. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 243–257. 

Tawaststjerna, Werner (1929): Pohjoismaiden viisikolmattavuotinen sota. Sotavuodet 1590–
1595 ja Täysinän rauha. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura. 

Teperi, Jouko (1983): "Kansallisuusaate Karjalassa". Teoksessa: Mäkinen, Yrjö-Pekka & 
Lehmusvaara, Ilmari (toim.) Karjala. 4. Karjalan vaiheet. Hämeenlinna, Karisto: 143–
161. 

Teperi, Jouko (1988): Henkinen taistelu Karjalasta autonomian ajan lopulla. Viipurilainen 
Osakunta 1868–1917. Helsinki, Karjalan kirjapaino. 

Tervonen, Jukka (1991): J. R. Danielson-Kalmari. Historiantutkija ja -opettaja. Helsinki, 
Suomen Historiallinen Seura. 

Tervonen, Jukka (1994): "Kansa taisteli, historioitsija kertoo – Arvi Korhonen ja historian-
tutkimus kansakuntaa yhdistävien arvojen vaalijana". Teoksessa: Ahtiainen, Pekka et 
al. (toim.) Historia, sosiologia ja Suomi. Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäljillä. 
Helsinki, Hanki ja jää: 33–46. 

Tervonen, Jukka & Ahtiainen, Pekka (1998): Säämingin historia. 2. Maalaiskansaa ja taa-
jamien väkeä. Vanha emäpitäjä voimistuvan kaupungin ympärillä. Savonlinna, Savon-
linnan kaupunki. 

Tervonen, Miika (2014): "Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta". Teok-
sessa: Markkola, Pirjo, Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin (toim.) Kotiseutu ja 
kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu. Helsinki, Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seura: 137–162. 

Tiitta, Allan (1994): Harmaakiven maa. Zacharias Topelius ja Suomen maantiede. Helsinki, 
Suomen Tiedeseura. 

Tommila, Päiviö (1977): "Jalmari Jaakkola – Eurajokelainen varhaishistorian näkijä". Eura-
joen pitäjänkirja. Eurajoki, Eurajoen kotiseutuyhdistys: 321–326. 

Tommila, Päiviö (1989): Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia. Porvoo, WSOY. 
Tommila, Päiviö (2006): "Ruutu, Martti (1910–2005)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 

Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8826/. Luettu 14.9.2016. 

Tommila, Päiviö (2007): "Juva, Einar Wilhelm (1892–1966)". Kansallisbiografia-verkko-
julkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. 
URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/9162/. Luettu 9.9.2016. 

Torstendahl, Rolf (1964): Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820–
1920. Stockholm, Svenska bokförlaget. 



575 

Torstendahl, Rolf (2009): "Anders Fryxell (1795–1881)". Teoksessa: Björk, Ragnar & Jo-
hansson, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm, 
Norstedts: 192–200. 

Torstendahl, Rolf (2015): The Rise and Propagation of Historical Professionalism. New 
York, Routledge. 

Torsti, Pilvi (2008): "Why do History Politics Matter? – The Case of the Estonian Bronze 
Soldier". Teoksessa: Aunesluoma, Juhana & Kettunen, Pauli (toim.) The Cold War and 
the Politics of History. Helsinki, Edita: 19–35. 

Trenter, Cecilia (2000): "National History in Swedish Historiography 1960–1990". Teo-
ksessa: Meyer, Frank & Myhre, Jan Eivind (toim.) Nordic Historiography in the 20th 
Century. Oslo, University of Oslo: 80–88. 

Tucker, Aviezer (2004): Our Knowledge of the Past. A Philosophy of Historiography. Cam-
bridge, Cambridge University Press. 

Tuominen, Marja (1991): "Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia”. Sukupolvihegemonian kriisi 
1960-luvun suomalaisessa kulttuurissa. Helsinki, Otava. 

Turner, Derek (2007): Making Prehistory. Historical Science and the Scientific Realism De-
bate. Cambridge, Cambridge University Press. 

Tuulio, Tyyni (1965): Maila Talvion vuosikymmenet. 2. (1911–1951). Porvoo, WSOY. 
Uola, Mikko (2001): "Kuussaari, Eero (1891–1978)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 

Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7749/. Luettu 9.9.2016. 

Uola, Mikko (2006): "Numelin, Ragnar (1890–1972)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/1715/. Luettu 28.9.2016. 

Uola, Mikko (2011): "Idän uhkaa vastaan – Akateeminen Karjala-Seura maanpuolustusjär-
jestönä". Teoksessa: Uola, Mikko (toim.) AKS:n tie. Akateeminen Karjala-Seura isän-
maan ja heimoaatteen asialla. Helsinki, Minerva: 95–201. 

Urpilainen, Erkki (1993): Algot Scarin ja gööttiläisen historiankirjoituksen mureneminen 
Ruotsissa 1700-luvun alkupuolella. Helsinki, Suomen Historiallinen Seura.  

Urpilainen, Erkki (2001): "Hyödyn ja uushumanismin kausi". Teoksessa: Tommila, Päiviö 
(toim.) Suomen tieteen historia 1. Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulle. 
Porvoo, WSOY: 168–273. 

Vaara, Pekka (2013): "A.V. Ervasti, Vienan Karjala ja Ahma". Teoksessa: Vaara, Pekka 
(toim.) Ahma. Kertomus unohtuneitten maasta. Helsinki, Karjalan Sivistysseura: 6–22. 

Vahtola, Jouko (1988): Frans Mikael Franzénin luennot Pohjoismaiden historiasta. Oulun 
yliopisto. Historian laitos. Eripainossarja N:o 192. Oulu, Oulun yliopisto. 

Vahtola, Jouko (1992c): "The Main Phases of Colonization in Northern Finland". Faravid 
16: 141–151. 

Vahtola, Jouko (2003): Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Helsinki, Otava. 
Vallinkoski, J. (1955): "Professori Jalmari Jaakkolan kirjallinen tuotanto". Historiallinen Ai-

kakauskirja 53(1): 175–187. 



576 

Vares, Vesa (2000): "Yrjö-Koskinen, Yrjö Koskinen (1854–1917)". Kansallisbiografia-
verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
1997–. URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3695/. Luettu 5.9.2016. 

Vares, Vesa (2001): "Meurman, Agathon (1826–1909)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/4569/. Luettu 6.9.2016. 

Vares, Vesa (2003): "Danielson-Kalmari, Johan Richard (1853–1933)". Kansallisbiografia-
verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
1997–. URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3177/. Luettu 28.9.2016. 

Vares, Vesa (2014): "Hornborg, Eirik (1879–1965)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6065/. Luettu 11.9.2016. 

Verschaffel, Tom (2012): "'Something More than a Storage Warehouse' – The Creation of 
National Archives". Teoksessa: Porciani, Ilaria & Tollebeek, Jo (toim.) Setting the 
Standards. Institutions, Networks and Communities of National Historiography. Ba-
singstoke, Palgrave Macmillan: 29–46. 

Vesikansa, Jarkko (2011): "AKS:n henkinen jatkosota – Seuran vaikutus kommunisminvas-
taiseen toimintaan kylmän sodan Suomessa". Teoksessa: Uola, Mikko (toim.) AKS:n 
tie. Akateeminen Karjala-Seura isänmaan ja heimoaatteen asialla. Helsinki, Minerva: 
289–344. 

Vesikansa, Jyrki (2000): "Rauanheimo, Akseli (1871–1932)". Kansallisbiografia-verkko-
julkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. 
URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/1655/. Luettu 28.9.2016. 

Vesikansa, Jyrki (2001): "Brotherus, Heikki (1909–1985)". Kansallisbiografia-verkkojul-
kaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/1597/. Luettu 11.9.2016. 

Vesikansa, Jyrki (2004): "Kuosa, Tauno (1917–2000)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/7786/. Luettu 13.9.2016. 

Vesikansa, Jyrki (2007): "Virkkunen, Artturi Heikki (1864–1924)". Kansallisbiografia-
verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
1997–. URI: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/6535/. Luettu 8.9.2016. 

Vihavainen, Timo (2004): "Jussila, Osmo (1938–)". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Stu-
dia Biographica 4. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. URI: 
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/8583/. Luettu 18.9.2016. 

Vihavainen, Timo (2013): Ryssäviha. Venäjän-pelon historia. Helsinki, Minerva. 
Viikari, Matti (1983): "1800-luvun historiankirjoituksen institutionaalisista puitteista". Te-

oksessa: Setälä, Päivi, Suvanto, Pekka & Viikari, Matti (toim.) Historiankirjoituksen 
historia. Helsinki, Gaudeamus: 61–63. 

Viinanen, Voitto Valio (2002): Inarin rajahistoria. 1. Pohjoiset valtarajat Inarin–Jäämeren 
alueella 1500-luvulta 1800-luvulle. Rovaniemi, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdis-
tys. 

Vilkko-Riihelä, Anneli (1999): Psyyke. Psykologian käsikirja. Porvoo, WSOY. 



577 

Vilkuna, Janne (1989a): "Lohi". Teoksessa: Vilkuna, Janne (toim.) Kansatieteilijän työpöy-
dältä. Kokoelma Kustaa Vilkunan tutkimuksia ja kirjoituksia. Helsinki, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura: 112–113. 

Vilkuna, Janne (1989b): "Yhteiskunnan synnyn juurilla". Teoksessa: Vilkuna, Janne (toim.) 
Kansatieteilijän työpöydältä. Kokoelma Kustaa Vilkunan tutkimuksia ja kirjoituksia. 
Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: 190–191. 

Virtanen, Matti (2002): Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dyna-
miikka. 2. p. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Väisänen, Maija (2008): "Seppo Suvanto". URI: http://www.hs.fi/muistot/a1364353393795. 
Luettu 13.9.2016. 

Wallette, Anna (2009): "Sven Lagerbring (1707–1787)". Teoksessa: Björk, Ragnar & Jo-
hansson, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm, 
Norstedts: 141–150. 

Westin, Gunnar T. (1946): Historieskrivaren Olaus Petri. Svenska krönikans källor och krö-
nikeförfattarens metod. Lund, Ph. Lindstedts Univ.-bokhandel. 

Whittick, Arnold (1960): Symbols, Signs and Their Meaning. London, Leonard Hill. 
Wichmann, Yrjö (1927): "Aminoff, Torsten Gustaf". Teoksessa: Blomstedt, Kaarlo et al. 

(toim.) Kansallinen elämäkerrasto. 1. A–E. Porvoo, WSOY: 111–112. 
Wisselgren, Per (2015): The Social Scientific Gaze. The Social Question and the Rise of 

Academic Social Science in Sweden. Farnham, Ashgate. 
Woolf, Daniel (2011): A Global History of History. Cambridge, Cambridge University 

Press. 
Ylikangas, Heikki (1987): "Aulis Johannes Alanen 1906–1987". Historiallinen Aikakaus-

kirja 85(4): 330–332. 
Åkerman, Sune (2009): "Sten Carlsson (1917–1989)”. Teoksessa: Björk, Ragnar & Johans-

son, Alf W. (toim.) Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar. Stockholm, Nor-
stedts: 637–652. 

Julkaisematon tutkimuskirjallisuus 

Rouhiainen, Pirkko (1979): Taistelu historian kouluopetuksen sisällöstä Suomessa sorto-
vuosista vuoden 1945 oppikirjapuhdistukseen. Lisensiaattityö: Poliittinen historia. Hel-
sinki, Helsingin yliopisto. 

Syväoja, Hannu (1984): Suomalainen historiallinen romaani 1929–1948. Aiheiden, aattei-
den, henkilökuvauksen ja vastaanoton tarkastelua. Kotimaisen kirjallisuuden lisensiaa-
tintyö. Tampere, Tampereen yliopisto. 

Väisänen, Riitta (1967): Kainulaiset ja pirkkalaiset pohjoismaisissa tutkimuksissa. Pro 
gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, historian laitos, Suomen historia. Jyväskylä, Jyväsky-
län yliopisto. 

  



578 

 



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Book orders:
Granum: Virtual book store
http://granum.uta.fi/granum/

S E R I E S  B  H U M A N I O R A

137. Kuokkanen, Tiina (2016) Vaatetuksen luokka ja sukupuoli 1600–1800-lukujen
Oulussa : Historiallisen ajan arkeologian näkökulma

138. Sahi, Juha (2016) Verkostot kaukaiseen itään : Suomen kauppasuhteet Japaniin
1919–1974

139. Siitonen, Pauliina (2016) Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaikutustestissä :
keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin

140. Mustamo, Aila (2016) ”Yö, metsä, aika ennen kristinuskoa” : kotimaan ja
kansakunnan representaatiot black metalissa ja folk metalissa Suomessa ja
Norjassa

141. Kanto, Laura (2016) Two languages, two modalities : a special type of early
bilingual language acquisition in hearing children of Deaf parents

142. Karjalainen, Heini (2016) Yhteisöt kontaktissa, systeemit muutoksessa : vepsän
kielen indefiniittipronominien järjestelmä

143. Lindh, Johanna (2016) Poikkikristillinen identifioituminen vapauden ja yhteisyyden
vuorovaikutuksena

144. Zachau, Swantje (2016) Signs in the brain: Hearing signers’ cross-linguistic
semantic integration strategies

145. Koskela Vasaru, Mervi (2016) Bjarmaland

146. Riekki, Maritta (2016) Navigating change : nexus-analytic explorations in the field
of foreign language education

147. Koivistoinen, Hilkka (2016) Changing understandings of language learning and
teaching : the perspectives of pupils, parents and future language teachers

148. Simuna, Erja (2017) The many faces of a conflict : representations of the 1981
Northern Irish hunger strike in international press

149. Suorsa, Anna (2017) Interaction for knowledge creation : a phenomenological
study in Knowledge Management

150. Väre, Tiina (2017) Osteobiography of Vicar Rungius : analyses of the bones and
tissues of the mummy of an early 17th-century Northern Finnish clergyman using
radiology and stable isotopes

151. Tuomi, Pirjo (2017) Kaunokirjallisuus suomalaiselle yleiselle kirjastolle haasteena,
rasitteena ja mahdollisuutena : Historiallis-argumentatiivinen tarkastelu suomalai-
sen yleisen kirjastolaitoksen suhteesta kaunokirjallisuuteen ja kirjalliseen
järjestelmään



UNIVERSITY OF OULU  P .O. Box 8000  F I -90014 UNIVERSITY OF OULU FINLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

University Lecturer Tuomo Glumoff

University Lecturer Santeri Palviainen

Postdoctoral research fellow Sanna Taskila

Professor Olli Vuolteenaho

University Lecturer Veli-Matti Ulvinen

Planning Director Pertti Tikkanen

Professor Jari Juga

University Lecturer Anu Soikkeli

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-952-62-1555-6 (Paperback)
ISBN 978-952-62-1556-3 (PDF)
ISSN 0355-3205 (Print)
ISSN 1796-2218 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I SACTA
B

HUMANIORA

B
 152

A
C

TA
Sam

u Sarviaho

OULU 2017

B 152

Samu Sarviaho

IKUINEN RAUHA
VUODEN 1323 PÄHKINÄSAAREN RAUHA 
SUOMALAISESSA HISTORIANTUTKIMUKSESSA JA 
HISTORIAKULTTUURISSA 1800- JA 1900-LUVUILLA

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;
OULUN YLIOPISTO,
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA, AATE- JA OPPIHISTORIA


	Abstract
	Tiivistelmä
	Kiitokset
	Sisällysluettelo
	Johdanto
	1 Maunu Eerikinpojan ja Jurin rauhansopimus varhaisessa ruotsalaisessa historiankirjoituksessa
	1.1 Keskiajan traditio Maunu Eerikinpojan ajasta sekä Jurin ja Maunun rauhansopimus uskonpuhdistuksen ajan historiankirjoituksessa
	1.2 1600-luvun suurvalta-ajan ristiriitaiset käsitykset rauhansopimuksesta
	1.3 1700-luvun alun tulkinnat ja epämääräinen rauhansopimusteksti
	1.4 Sven Lagerbringin ja Henrik Gabriel Porthanin systemaattinen kritiikki kustavilaisella ajalla

	2 Autonomian aika Pähkinäsaaren rauhaan liittyvien käsitysten syntyvaiheena
	2.1 Edistys ja kansa – Pähkinäsaaren rauha Suomen historian virstanpylväänä
	2.1.1 Vaihtelevat arviot rauhansopimuksen merkityksestä 1800-luvun alun historiankirjoituksessa ja periodisoinnissa
	2.1.2 Gabriel Rein ja muut Pähkinäsaaren rauhan aseman vakiinnuttajat
	2.1.3 Pähkinäsaaren rauha suomalaisen kansakunnan syntymyytin symbolina
	2.1.4 Pähkinäsaaren rauhan ja kansakunnan syntymyytin historiakulttuurisia ulottuvuuksia autonomian ajan lopulla

	2.2 Pähkinäsaaren rauha karjalaisena itkuvirtenä
	2.2.1 Karjalan varhaishistorian tyyppipiirteiden hahmottelua 1800-luvun alkupuolella
	2.2.2 Pähkinäsaaren rauha Karjalan taantumisen myytin symbolina 1800-luvun puolivälin varhaisessa heimoaatteessa
	2.2.3 Pähkinäsaaren rauha Karjalan taantumisen ajan symbolina ja neutraalina tekijänä karelianismin kulta-ajan laajemmassa historiakulttuurissa

	2.3 Pohjanlahtiteorian Skylla ja Kharybdis
	2.3.1 Pohjanlahti- ja Jäämeriteorioiden perusteiden muotoutuminen skandinaavisessa historiantutkimuksessa 1850-luvulla
	2.3.2 Pähkinäsaaren rauha muinaisen karjalaisvallan ilmentäjänä Pohjois-Suomessa
	2.3.3 Yrjö Koskinen Pohjois-Suomen valloittamisen ja heimorajojen hahmottelijana
	2.3.4 Olof Simon Rydberg, Jäämeriteorian tarkennus ja suomalaisten vastalauseet
	2.3.5 Pähkinäsaaren heimorajan teoreettinen tarkennus – Pähkinäsaari-fundamentalismin syntyvaihe?
	2.3.6 Pohjanlahti- ja Jäämeriteoriat autonomian ajan loppupuolen laajemmassa historiakulttuurissa

	2.4 Savon Pähkinäsaari-käsitykset Pohjanlahtiteorian rinnakkaistapauksena ja tukijalkana
	2.4.1 Varhaiset Savon historian hahmotukset ja Anders Josef Europaeuksen käsitykset Savoa halkovasta rajasta
	2.4.2 Savolaiset rajojen siirtelijöinä – Maakuntaa halkova raja vakiintuneiden savolaisten alkuperäkäsitysten valossa 1860- ja 1870-luvuilla
	2.4.3 ”Sääminginsalon” mysteeri ja muita Savoon liittyviä Pähkinäsaari-kysymyksen ongelmia ja piirteitä autonomian ajan lopulla
	2.4.4 Keskiajan savolaiset rajojen siirtelijöinä autonomian ajan lopun laajemmassa historiakulttuurissa


	3 Valkoisen Suomen Pähkinäsaari-tulkinnat
	3.1 Hajanaistuvat käsitykset Pähkinäsaaren rauhasta Suomen historian laajemmassa kehityskulussa
	3.1.1 Pähkinäsaaren rauha ja johtavien historiantutkijoiden muuttuvat käsitykset ristiretkiajan luonteesta
	3.1.2 Idän ja lännen välinen taistelu sekä Suomen kansan synty ja ”eheytyminen” Jalmari Jaakkolan Pähkinäsaari-näkemyksissä
	3.1.3 Laajemman historiakulttuurin vaihtoehtoiset näkemykset Pähkinäsaaren rauhan merkityksestä

	3.2 Pähkinäsaaren rauha ja Karjalan jaon tragiikka ensimmäisen tasavallan Suur-Suomi-aatteen ja heimotyön osana
	3.2.1 Karjalan kysymyksen ja heimotyön nousu sekä karjalaisten Pähkinäsaari-käsitysten jatkuvuus keskeisillä suomalaisilla historiantutkijoilla
	3.2.2 Jalmari Jaakkolan Karjalaan liittyvät Pähkinäsaari-käsitykset – Vallitsevan historiakuvan antiteesi?
	3.2.3 Pähkinäsaaren rauhan ja Karjalan jaon tragiikkaa ja yhdentekevyyttä laajemmassa suomalaisessa historiakulttuurissa

	3.3 Pohjanlahti- ja Jäämeriteorioiden monenlaiset aatehistorialliset kontekstit
	3.3.1 Jalmari Jaakkola – Pohjanlahtiteorian pelastaja?
	3.3.2 Kehittyneiden muinaissuomalaisten rajat ja Pohjois-Suomen valloituskertomuksen väkivaltainen kliimaksi Jaakkolan käsityksissä
	3.3.3 ”Jaakkolalaisen” Pohjanlahtiteorian ensimmäinen tulikaste kiistelyssä Kurt Reinhold Melanderin kanssa
	3.3.4 Ruotsalaiset ja suomenruotsalaiset historioitsijat Pohjanlahtiteorian linjoilla
	3.3.5 J.J. Mikkola ja Yrjö Ruutu jäämeriteoreetikkoina
	3.3.6 Pohjanlahtiteorian mukaiset heimorajat ja suomalaiset uudisasuttajat laajemmassa suomalaisessa historiakulttuurissa
	3.3.7 Rajan jakama kansa – Pohjanlahtiteoria ja Pähkinäsaari-fundamentalismin synty suomalaisessa kansatieteessä

	3.4 Suurten linjojen jatkuvuus ja yksityiskohtien muutos Savon Pähkinäsaari-käsityksissä
	3.4.1 Savon suomalaiset perinnäisrajat ja Pohjanlahtiteorian pelastusoperaation jatke Jalmari Jaakkolan teorioissa
	3.4.2 Savon rajapisteiden monenlaisia tulkintoja ja suuren linjan haastajia
	3.4.3 Keskiajan savolaiset rajansiirtelijät ”kansallisesti rotevina rönsyilijöinä” ja Pähkinäsaaren rauha Savon perustamismyyttinä laajemmassa suomalaisessa historiakulttuurissa


	4 Pähkinäsaari-käsitykset suomalaisen historiankirjoituksen murrosaikana toisen maailmansodan jälkeen
	4.1 Pähkinäsaaren rauha Suomen historian laajemmassa yhteydessä – Jatkuvuus ja paluu entiseen
	4.1.1 Ruotsin vallan uusi arvostus, geopoliittiset realiteetit ja Suomen kansan synty historiantutkijoiden Pähkinäsaari-näkemyksissä
	4.1.2 Pähkinäsaaren rauha ja ristiretkiajan kuvausten suuren linjan jatkuvuus muuttuvassa suomalaisessa koululaitoksessa
	4.1.3 Tietosanakirjojen ja historiallisten romaanien suuret kertomukset Pähkinäsaaren rauhasta

	4.2 Karjalainen ”Pähkinäsaari-itkuvirsi” toisen maailmansodan jälkeen – Pitkät jäähyväiset vai sittenkin uudestisyntyminen?
	4.2.1 Karjalan jaon neutralisoituminen, ”Purnujärvi-kiila” ja muuttuvat käsitykset Pähkinäsaaren rajan luonteesta ammattihistorioitsijoilla
	4.2.2 Pähkinäsaaren rauhan tragiikka sekä Karjalan heimon identiteetti ja tuleva nousu Heikki Kirkisen käsityksissä
	4.2.3 ”Pähkinäsaari-itkuvirren” kuolema laajemmassa historiakulttuurissa ja sen saattohoito Karjalan paikallishistoriallisessa kirjallisuudessa

	4.3 Pohjanlahtiteoria ja sen uusi haastaja, yhteisalueteoria, toisen maailmansodan jälkeen
	4.3.1 Kansatieteilijän venereitti – Kustaa Vilkuna ja Pohjanlahtiteorian uusvanhat suuntaviivat
	4.3.2 Jarl Gallén ja yhteisalueteoria – Suuri synteesi vai Jäämeriteoria uudessa asussa?
	4.3.3 John Lindin kaksoisrajateoria yhteisalueteorian tarkennettuna muotona sekä pohjanlahtiteoreetikkojen vastalauseet 1900-luvun lopulla
	4.3.4 Pohjanlahtiteorian jatkuvuus ja vähittäinen lahoaminen sisältä päin laajemmassa suomalaisessa historiakulttuurissa toisen maailmansodan jälkeen
	4.3.5 Pohjanlahtiteoria, Pähkinäsaari-fundamentalismi ja suomalaisen historiantutkimuksen kaksoisajattelu

	4.4 Savo ristiriitaisten Pähkinäsaari-käsitysten taistelukenttänä
	4.4.1 Savon rajalinjan vaihtelevat yksityiskohdat perinteisen Pohjanlahtiteorian kannattajilla
	4.4.2 Kaksi rajaa ja liikenteen solmukohtia Savossa – Gallénin ”koulukunnan” tulkinnat
	4.4.3 Pähkinäsaaren raja paikallisen identiteetin osana sekä muita laajemman historiakulttuurin Savoon liittyviä Pähkinäsaari-käsityksiä


	Loppulause: Pähkinäsaaren rauha suomalaisen historiantutkimuksen ja historiakulttuurin pitkäaikaisena kiintopisteenä ja tutkimusongelmana
	Lähdeluettelo



