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KUINKA TALONPOJISTA TULI PORVAREITA 
– ARKEOLOGINEN NÄKÖKULMA 

TORNIOLAISTEN KAUPUNKILAISTUMISEEN 
1600-LUVULTA 1800-LUVULLE

Risto Nurmi

Filosofian tohtori
Oulu

Tornion kaupunki sai kaupunki
oikeutensa tammikuussa 1621, tai 
oikeastaan jo puolta vuotta aiem
min, mutta kaupungin paikasta 
piti vielä neuvotella uusiksi, kun 
Kruunun virkamiehillä ja paikallisilla 
pirkkalaiskauppiailla oli asiasta hie
man eri näkökulmat. Kruunu halusi 
kaupungin Seittenkarin saarelle sen 
hyvän sataman takia, mutta pirkka
lalaistalonpojille hyvät maayhteydet, 
ja ehkä myös kaupankäynnin perin
teet merkitsivät enemmän, joten he 
halusivat kaupungin Suensaarelle 
– jos sellainen ensinkään oli pakko 
perustaa.1 Lopulta kaupungin ra
kentaminen aloitettiin Suensaarella 
ja kaupungin vanhin osa valmistui 
1620luvun kuluessa. Tornio on yksi 
Pohjanlahden rannikolle Ruotsin 
Kruunun määräyksestä perustettuja 
ja rakennettuja kauppakaupunkeja. 
Nämä kaupungit perustettiin kes
kusjohtoisesti ja osana Kruunun 
suurta suunnitelmaa. Niille määrät
tiin asemakaava ja kaavoittajat sekä 
myös asukkaat. Tornion kaupungin 
väkiluvun oli määrä koostua Torni
on lapin alueen talonpojista ja pirk
kalaiskauppiaista – ihmisistä, joilla 

jo oli Tornion lapin kauppa hallus
saan.2

Tornio ei siis ole alkujaan itsenäi
sesti syntynyt ja kasvanut kaupunki. 
Tornio ei syntynyt paikalliseen tar
peeseen vaan Ruotsin kruunun tar
peita varten. Kaupunki ei myöskään 
muodostunut kasvavan teollisuu
den, tai 1600luvusta puhuttaessa 
käsityöläisyyden, ympärille. Tornio 
luotiin puhtaasti Kruunun kaup
pakontrollin ja verotulojen oikean
suuntaista ohjausta varten. Se oli 
ensisijaisesti Lapin kaupan kontrol
lipiste, johon Lapin kauppaa jo hal
linnut keskiaikainen väestö haluttiin 
keskittää yhteen paikkaan paremmin 
hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Tornio syntyi siis kerrasta, eikä sen 
asukkailla ollut kaupunkilaisia juuria. 
Heitä vain alettiin asiakirjoissa kut
sua Tornion kaupungin asukkaiksi, 
kaupunkilaisiksi, eivätkä he enää 
olleet paperilla talonpoikia tai pirk
kalaisia – sitä kansanryhmää, joista 
heidän juurensa, tapansa, perin
teensä ja koko maailmankuvansa 
oli kehittynyt. Kuinka talonpojista 
sitten tuli porvareita, ja milloin? Mi
ten he sen itse näkivät? tässä artikke
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lissa tarkoitukseni on hakea ainakin 
suuntaa antavia vastauksia noihin 
kysymyksiin sen avulla, mitä arkeo
logisen aineiston perusteella on ollut 
mahdollista selvittää. Tulkintani pe
rustuvat pääasiassa arkeologisissa 
kaivauksissa löydettyihin arkipäivän 
esineisiin, vaikka saman kehityksen 
merkit ovat näkyvillä myös kau
pungin rakennuskannan3 kuin ruo
kakulttuurin4 kehityksessä.

TALOT JA TONTIT

Kun Tornion seudun talonpojat 
olivat saaneet kaupungin perusta
misoikeudet haluamalleen paikalle, 
kaupungin rakentaminen alkoi hyvin 
nopeasti. Kesällä 1623 kaupungissa 
tehtiin Kruunun toimesta tarkas
tus kaupungin rakentamisen tilasta. 
Kyseisestä raportista ilmenee, että 
tuohon aikaan käytännössä kaikki 
asuinrakennukset olivat vielä täy
sin keskeneräisiä ja katottomia.5 
Kruunun tarkastajien huomiot 
eivät kuitenkaan tarkoittaneet, että 
uuden kaupungin rakentaminen 
olisi sujunut nihkeästi. Perinteisen 
hirsirakentamisen näkökulmasta 
katsottuna rakentaminen oli kyllä 
aivan aikataulussa ja aloitettu välit
tömästi, kun privilegiot on saatu ja 
tieto kulkeutunut Tornioon saakka.6 
Jos ajatellaan, että hirret on kaadettu 
talvella 1622 ja uitettu seuraavana 
kesänä Suensaarelle ja salvottu syk
syn mittaan, ovat rakennusten sal
votut rungot olleet tarkastuksen 
aikoihin juuri kuivumassa ja painu
massa. Tämä voisi selittää sen, miksi 
niissä ei ollut kattoja, ovia, ikkunoita 
eikä tulisijoja.  

Tarkastuksessa huomioitiin lisäk

si, että porvarien rantaaitat olivat 
pääsääntöisesti valmiita.7 Tämä viit
taa vahvasti siihen, että aitat olivat 
vanhoja Tornion markkinapaikan 
kauppaaittoja, jotka oli siirretty 
uuden kaupungin – käytännössä 
uuden markkinapaikan – satamaan. 
Toisaalta ne kertovat myös kauppa
aittojen tärkeydestä. Ne olivat alu
een kaupan toimivuuden kannalta 
tärkeässä asemassa.8

Torniolaisesta näkökulmasta kat
sottuna kyse ei ollut niinkään kau
pungin rakentamisesta, vaan mark
kinapaikan ja kauppiaiden tilusten 
yhteen liittämisestä, jonka lopullinen 
liikkeelle sysääminen tuli Kruunun 
suunnalta. Asukkaiden tekemät rat
kaisut perustuvat näihin lähtökoh
tiin. Koska kaupunki piti tehdä ja 
koska sinne täytyi muuttaa, vaik
keivät tulevat porvarit itse olisi sitä 
halunneetkaan, annettiin kuninkaal
le todennäköisesti se mitä kuningas 
haluaa, muttei sen enempää. Uusi 
porvaristo myös itse vastasi kau
pungin rakentamisesta, joten inves
tointihalukkuus lienee ollut yleisesti 
aika vähäinen. Pitihän Uumajan kau
punkikin perustaa kahteen kertaan, 
kun ensimmäisellä yrittämällä varsi
nainen kaupunki jäi pitkälti raken
tamatta. Kaupunkiprivilegioiden ja 
porvaristatuksen mukana tullut kuu
den vuoden verovapaus Uumajan 
alueen pirkkalaisille toki kyllä kel
pasi.9 Toisekseen, koska uudet por
varit – siis entiset talonpojat – vasta
sivat itse kaupungin rakentamisesta, 
he hyvin pitkälle loivat kaupungin 
ulkoasun sen pohjalta, mikä tunte
mus heillä oli perinteisestä talonpoi
kaisesta rakennuskulttuurista ja mikä 
heidän käsityksensä mielekkäästä 
asuinympäristöstä oli. Ainoastaan 
asemakaavan ja osin ehkä julkisten 
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rakennusten suhteen rakentamista 
ohjattiin Kruunun toimesta.10

Tornion vanhan kaupungin alu
eella suoritetuissa arkeologisissa 
kaivauksissa on löydetty ainakin 
suhteellisen hyvin säilyneitä jään
nöksiä aivan kaupungin varhaisim
mista rakennuksista. Nykyisten Kes
kikadun ja Porthaninkadun risteyk
sestä tutkittiin kaksi varmasti aivan 
kaupungin alkuvaiheeseen ajoittuvaa 
porvarien asuinrakennusta. Nämä 
rakennukset olivat pieniä, noin 7 x 

5 metrin kokoisia eteiskamarillisia 
tupia, joissa oli sijainnut suuriko
koinen, lähes neljäsosan koko tuvan 
lattiapinnasta niellyt muuri. Tuvissa 
ei ollut kivijalkaa, vaan korkeintaan 
savipenkki joidenkin seinien alla. 
Tuvat oli rakennettu pääty Takaka
tua (nyk. Keskikatu) kohti, muttei 
kuitenkaan kadun laitaan. Kadun ja 
tuvan välinen osa oli molemmissa 
tapauksissa rakennettu myöhemmin 
umpeen taloja laajennettaessa 1630–
40 luvuilla.11 

Kuva 1. Asuinrakennusten jäännöksiä 1600-luvulta Takakadun (nyk. Keskikatu) 
varren tonteilta. Kuvan yläreunassa näkyy Keskikadun reuna ja kuva on otettu po-
hjoisesta Åströmin kartanoa kohti. Rakennukset on korostettu kuvaan valkoisella 
katkoviivalla ja tonttien välinen raja, joka näkyy maaperässä vaaleampana juovana, on 
korostettu keltaisella katkoviivalla. (Oulun yliopiston arkeologian laboratorion kuva. 
piirros: Risto Nurmi)

Bild 1. Rester av bostadshus från 1600-talet längs med Takakatu (nuförtiden Kes-
kikatu). I bildens övre del syns kanten av Keskikatu och bilden är tagen norrifrån i 
riktning mot Åströmsgården. Byggnaderna är markerade med vit streckad linje och 
tomtgränsen som syns som ljusare rand är markerad med gul streckad linje. (Bilden 
frånUleåborg universitets arkeologiska laboratorium, streckning Risto Nurmi)
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Kartta 1. Vuosien 1966 ja 2004 välillä arkeologisesti dokumentoidut kohteet Torni-
ossa. Katkoviiva esittää kaupunkialueen sijaintia vuoden 1698 Hans Krusen karttaan 
merkityn tulliaidan ja rantaviivan rajaamalla alueella. (Piirros: Risto Nurmi).

Bild 1. Mellan 1966 och 2004, arkeologiskt dokumenterade platser i Torneå. Den 
streckade linjen visar var Hans Kruse i sin karta från 1698 läget för tullstaketet. (Il-
lustration: Risto Nurmi).
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Asuinrakennukset oli rakennettu 
tonttien sivurajoja vasten ja talous
rakennukset puolestaan tonttien 
keskelle, kohtisuoraan taloja vasteen 
niin, että ne käytännössä jakoivat 
tontit kahteen osaan.12 Naapurus
ten talot saattoivat siis sijaita käy
tännössä aivan kylki kylkeä vasten. 
Vuoden 2002 ja 2008 kaivauksilla13 
tutkittiin muun muassa 1600luvun 
loppupuoliskolla Keskikadun var
rella asuneiden raatimies Kiempen 
ja räätäli Brynielssonin tuvat. Ta
lojen välissä oli tilaa vain puolisen 
metriä ja siinä välissä kulki tonttien 
raja.14 Alimmasta kerroksesta talojen 
välistä löydettiin ohuita, noin käsi
varren paksuisia riukuja asetettuna 
peräkkäin. 1600luvun maanmit
tarit mittasivat uusien kaupunkien 
tontit maastoon ja tontit merkittiin 
paaluilla.15 Nämä löydetyt riu’ut 
ovat todennäköisesti niitä paaluja, 
joilla tontit oli merkitty maastoon, 
tai ainakin ne ovat olleet tontin ra
jaa osoittamassa. Tonttirajan pysy
vyys ja lainvoimaisuus oli Kruunun 
maan mittarin arvovallan lisäksi 
päätetty varmistaa vielä paikalli
sin keinoin. Rajalle talojen väliin oli 
tehty maanalainen perustuskätkö, 
johon oli asetettu peuran kallo ja 
karhun kahden tassun kynnet.16 
Eläinten luut ovat hyvin tyypillisiä 
rajakätköille17 ja karhu edusti lisäksi 
kansanperinteisessä uskomusmaail
massa oikeutta.18 

Käytännössä siis talonpojat siir
sivät markkinapaikan kauppaaitat 
uuteen satamaan maanmittarin niil le 
osoittamaan tilaan ja rakensivat jou
kon Tornionlaaksolaisia maatilara
kennusryhmiä maastoon paaluil la 
merkityille tonteille vieri viereen. 
Näkymä on siis ollut alun perin ta
vallaan varsin absurdi – kuin ”varas

toon pakattu” maalaiskylä, jonka 
eteen on kasattu tiivis rivi kauppa
aittoja. Mutta se oli Tornion kau
punki ja siitä se lähti kehittymään.

 

KIRKKO KESKELLE KYLÄÄ

Asukkaiden paikallisia talonpoikaisia 
juuria kuvastaa hyvin sekin seikka, 
ettei kaupunkiin rakennettu alussa 
ollenkaan kirkkoa. Kirkko, raatihuo
ne, tori ja tulliaita olivat kuitenkin 
ne suurvaltaajan kaupungin neljä 
peruselementtiä ja käytännössä ai
noat julkiset rakennukset.19 Tornion 
kaupungin seurakunta perustettiin 
maaseurakunnan kappeliksi jo kau
pungin perustamisen yhteydessä, 
mutta kirkkoa kaupunkilaiset eivät 
silti rakentaneet.20 Itsenäinen seura
kunta ei olisi ollut edes taloudellises
ti kannattavaa, sillä pienen kaupun
gin väestö ei olisi kyennyt yksinään 
rahoittamaan oman kirkkoherran 
ylläpitokuluja. Näin kävi muun mu
assa Raahessa parikymmentä vuotta 
myöhemmin.21 Tornion uudet por
varit kävivät jumalanpalveluksissa 
siinä omassa vanhassa tutussa kir
kossaan, eivätkä he nähneet mitään 
syytä muuttaa käytäntöä – aluksi. 

Kirkon rakentaminen tuli kui
tenkin aiheelliseksi jo 1640luvulla. 
Tornion porvarit alkoivat yhä äänek
käämmin vaatia kaupungin kirkon – 
oman kirkon – rakentamista. Perus
teluiksi esitettiin muun muassa sitä, 
että jumalanpalveluksissa kulkemi
nen oli kelirikkoaikoina ongelmallis
ta.22 Saarelta mantereelle kulkemisen 
vaikeus lienee ollut todellisuudessa 
pelkkä tekosyy. Olivathan jokivar
ren asukkaat nurisematta kulkeneet 
molemmilta puolen jokea maaseura
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kunnan kirkolla jumalanpalveluksis
sa jo kolmisen sataa vuotta. Kiistat 
jumalanpalveluskielestä ja valitukset 
siitä, kuinka talonpojat valtasivat kir
kosta kaupunkilaisten paikat, sen si
jaan kertovat siitä, että ensimmäiset 
selkeät merkit kaupunkilaisidentitee
tistä olivat syntyneet, ja alkoivat nyt 
näkyä ja vaikuttaa ihmisten maail
mankuvan muodostamiseen.

Kirkkokiistasta huokuu jo se, 
kuinka porvareiden ja talonpoi
kaisväestön välille oli jo tässä vai
heessa muodostunut käsitys eri ryh
miin kuulumisesta. Vielä sukupolvea 
aiemmin samaan säätyyn kuuluneet 
ihmiset katsoivat toisiaan nyt toiseu
den kautta. Toiset olivat niitä muita 
– ei meitä. Itsensä kirkkorakennuk
sen saaminen näyttää muutenkin ol
leen se keskeinen tekijä 1640luvun 
kiistassa. Ruotsinkielisten jumalan
palvelusten puute kuulostaa sekin 
tekosyyltä, sillä kaupungin väestö oli 
vahvasti suomenkielistä. Ja kun kau
punki sitten aikanaan sai kirkon, tuli 
jumalanpalveluskielestä edelleen va
lituksia. Nyt vain olikin liian vähän 
suomenkielisiä jumalanpalveluksia. 
Kaupunki sai Kruunulta luvan kir
kon rakentamiseen ja se valmistui 
1647, mutta seurakunta säilyi maa
seurakunnan kappelina aina pitkälle 
uudelle ajalle.23 Se oli kirkko, minkä 
torniolaiset halusivat – ei omaa pap
pia tai seurakuntaa.24

VARALLISUUDEN 
VAIKUTUS

Suurin osa kaupunkikaivausten ar
keologisista löydöistä koostuu eri
laisista arjen pienesineistä, esineiden 
osista ja ruoaksi käytettyjen eläin
ten luista. Löydöt kertovat meille 
hyvin siitä mitä syötiin ja miten 
syö tiin, millaisia esineitä kaupunki
laiset hankkivat ja mitä kaikkea oli 
saatavilla. Löydöt kertovat meille 
ammateista ja asusteista, siitä mikä 
tehtiin itse ja mikä ostettiin valmiina. 
Löydöt voivat kertoa meille myös 
varallisuudesta, vaikka harvemmin 
mitään arvokasta on jäänyt/jätetty 
maahan arkeologien löydettäväksi. 

Torniossa on oletettavasti kuiten
kin aina asunut niin rikkaita kuin 
köyhiä – ja siinä välissä keskituloisia. 
Siis silloin kun siellä on asuttu – Iso
vihan aikana kaupunki oli hetken hy
lättynä. Historiallisen lähdeaineiston 
perusteella kaupungin asukkaiden 
varallisuus näyttäisi olleen kaupun
gin kokoon ja pohjoiseen sijaintiin 
nähden varsin huomattava. Merkan
tilistisen25 ajan kauppakaupungeille 
oli tyypillistä, että varallisuus ajan 
myötä keskittyi harvojen porvarien 
käsiin. Suurvaltaajan kaupunkien 
maistraatit pyrkivät kontrolloima
an kaupungin porvarien määrää ja 
etenkin käsityöläisammateissa pro
tektionististen monopolien suo
simien oli normaali ja järkeväksi 
katsottua paikallispolitiikkaa.26 Eli, 
jos kaupun gissa oli toimiva kupari
seppä, ei uusille alan käsityöläisille 
myönnetty toimilupaa. Avoin kil
pailu ei kuulunut merkantilistiseen 
talousmalliin.

Kaupungin varallisuus ja sen myö
tä vaikutusvalta keskittyivät pik
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kuhiljaa muutamien porvareiden 
käsiin. 1600luvulla varallisuuserot 
eivät vielä olleet niin suuria, ja kes
kiluokkaa oli suhteellisen paljon, 
mutta 1700luvulla varallisuuserot 
kasvavat selvästi lähinnä siten, että 
rikkain viisikko karkaa muilta.27 
Varallisuuserot olivat kuitenkin sel
vät jo 1600luvulla. Tutkittavien 
yhteisöjen varallisuutta tutkittaessa 
käytetään lähdeaineistoina usein 
arvotavaroiden ja arvometallien si
jaan arkipäivän peruskäyttöesineitä. 
Suosittujen kulutusteorioiden mu
kaan ihmisten käytettävissä oleva 
varallisuus vaikutti voimakkaasti 
arjen kulutustottumuksiin, ja siten 
varallisuutta ja sitä kautta sosiaalista 
asemaa olisi mahdollista käsitellä 
myös ihmisten jälkeensä jättämän 
roskan avulla.28 Ajatus siitä, että ku
luttamisen määrä on suoraan suh

teessa yleiseen varallisuuteen, pe
rustuu varsin nykyaikaiseen maail
maan ja maailmankuvaan. Siksi teo
rioiden sovittaminen arkeologisessa 
mittakaavassa nuoriin yhteisöihin 
kuin 1600luvun kaupunkeihin on 
aika riskialtista. 1600luvulla ja vielä 
1700luvullakin ihmisten maailman
kuva oli tyystin toinen kuin nykyisen 
teollisen ja maailmanlaajuisen kau
pallisen kulutus ja kertakäyttöyh
teiskuntien aikakaudella.

Annetaan kuitenkin teorioiden 
hetkisen olla ja tarkastellaan hieman 
sitä, mitä kaupungin arkeologinen 
aineisto meille kertoo. Torniosta on 
tutkittu arkeologisesti useita tont
teja, joiden omistajat, tai ainakin 
jokin omistajista, tiedetään asiakirja
aineiston kautta. Yhtään näistä ton
teista ei tosin ole kaivettu kokonaan, 
joten aivan täysin kattavaa kuvaa 
esineistöstä ei ole käytössä. Vuo
den 2002 arkeologisissa kaivauksissa 
tutkittiin Keskikadun varrella sijain
neita vierekkäisiä tontteja varsin laa
jalti29, joten aineiston perusteella on 
mahdollista tarkastella tämän raa
tihuoneen torin itä ja eteläpuolella 
sijainnutta naapurustoa suhteellisen 
tasapuolisesti. Keskikadun varren 
tonttien arkeologiset jäännökset oli
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Kartta 2. Hans Krusen Tornion kaupung-
inmittauskartta vuodelta 1698. Kartalla 
Brynielssonin, Kiempen ja Cåhren tontit 
on rajattu valkoisella ja vuoden 2002 do-
kumentoidut alueet harmaalla.  

Karta 2. Hans Kruses lantmäterikarta 
över Torneå från år 1698. På kartan är 
Brynielssons, Kiempes och Cåhres tomter 
markerade med vit linje och de områden 
som dokumenterades 2002 med grått.
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vat varsin hyvin säilyneet kaupungin 
perustamisvaiheesta isovihan jäl
keiseen regulaatioon30 (1720luvun 
alussa) saakka. Tonttien omistajia ei 
jakson alkupuolelta tunneta, mutta 
Anders Krusen kaupunginmittauk
sen ja kartan perusteella tiedetään 
tonttien omistajat vuodelta 1697. 

Räätäli Olof  Brynielsson, raati
mies Samuel Kiempe ja nimismies 
Henrik Cåhre omistivat vierekkäiset 
tontit Keskikadun varrella.31 Kaik
kien kolmen porvarin perunkirjat 
ovat säilyneet32, joten tiedämme 
heidän varallisuustilanteensa heidän 
kuollessaan. Perunkirjat eivät toki 
kerro siitä, millainen varallisuus
tilanne henkilöillä on ollut elämänsä 
varrella, mutta se on kuitenkin hyvä 
suuntaa antava tieto. Olof  Bryniels
son oli käsityöläinen ja hänellä oli 
perunkirjan mukaan varsin vaati
maton varallisuus – ei kuitenkaan 
aivan kaupungin köyhintä väestöno
saa. Tontilta dokumentoitiin kaksi 
asuin rakennuksen jäännöstä samalta 
paikalta. Varhaisempi ajoittui kuta
kuinkin 1600luvun jälkimmäiselle 
puoliskolle ja nuorempi oli varmasti 
tuhoutunut vuosien 1714–16 tu
hoissa, jolloin koko kaupungin ra
kennuskanta hävisi kirkkoa ja tapu
lia lukuun ottamatta.33  Molemmat 
dokumentoidut talot oli rakennettu 
ilman kiviperustusta. Vanhemmassa 
oli varmasti kaksi huonetta, mutta 
nuoremmasta pystyttiin varmuu
della toteamaan vain yhden hirsike
hikon jäänteet. Nuoremman raken
nusvaiheen yhteydessä tontin piha 
oli katettu haljispuolikkaista raken
netulla pihakatteella. Brynielssonin 
perunkirja on päivätty 22.2.1740, eli 
hänen on täytynyt olla suhteellisen 
nuori silloin, kun hänen perheensä 
on asunut näitä kaivauksilla tutkittu
ja rakennuksia. 

Samuel Kiempen titteliksi on pe
runkirjaan merkitty raatimies. Hän 
oli siis kaupungin raadin jäsen mikä 
osoittaa, että hänellä oli vaikutusval
taa, vaikka hän ei kuulunut kaupun
gin varakkaimpaan porvaristoon. 
Hän oli itse asiassa kuollessaan vuon
na 1704 käytännössä pennitön.34 
Hänen koko omaisuutensa arvo oli 
80 taaleria, kun räätäli Brynielssonin 
varallisuuskin sentään laskettiin sa
tasissa.35 Kuollessaan Sa muel Kiem
pe ei tosin enää asunut Keskikadun 
tontilla, vaan oli muut tanut kolman
nen kadun varteen kauemmas tori
alueesta. On siis mahdollista, että 
Kiempe oli jostain syystä menettänyt 
omaisuutensa, sillä porvarien varari
kot eivät olleet ollenkaan tavattomia. 
Esimerkiksi raatimies Per Erikinpoi
ka Planting36 menetti varallisuutensa 
1680luvulla, mutta sai pitää raati
miehen tittelinsä lähes kuolemaansa 
saakka. Myöskään Samuel Kiempe 
ei näyttänyt mahdollisesta vararikos
taan huolimatta menettäneen luotta
mustehtäväänsä kaupungin raadissa, 
jonka yleensä ajatellaan koostuvan 
nimenomaan kaupungin varakkaim
mista porvareista.37 Kiempen ton
tilta dokumentoitiin yksi kaupungin 
vanhimmista rakennuksista. Talon 
vanhin vaihe oli kaupungin aivan 
alkuvaiheesta. Tätä rakennusta oli 
myö hemmin laajennettu kahdella 
hirsikehikolla – toinen kadun puo
lelle ja toinen takapihan puolelle. 
Lisäksi 2008 kaivauksissa saatiin 
esil le pieni osa tontin keskellä sijain
neesta talousrakennuksesta. Raken
nus on ollut käytössä vielä 1600lu
vun loppupuolella, mutta aivan tark
kaan sen käytöstä poistumista ei ole 
voitu ajoittaa. 

1600luvun torniolaisten perun
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kirjoista on säilynyt vain kourallinen, 
joten niiden perusteella ei voi antaa 
kovin kattavaa kuvaa kaupunkilais
ten varallisuudesta. Henrik Cåhren 
omaisuus oli yksi suurimpia mitä 
näissä säilyneistä pesäluetteloista 
löytyy.38 Myös Cåhre oli raatimies, 
ja lisäksi hänet on Krusen kartan 
tonttiluettelossa nimetty nimismie
heksi. Yksin Cåhren talon arvo on 
moninkertainen Kiempen ja Bry
niellssonin koko omaisuuteen ver
rattuna. Cåhren tontin rakennukset 
olivat näistä kolmesta tapauksesta 
heikoimmin säilyneet. Parhaiten oli 
säilynyt tontin rakennusten välinen 
puinen pihakate. Sen verran raken
nusten jäännöksistä kuitenkin oli jäl
jellä, että voidaan todeta rakennus
tavan olleen sama kuin kaupungin 
muillakin 1600luvun tonteilla – hir
situvat oli rakennettu maanvaraises
ta tai korkeintaan savipenkin päälle. 

Vaikka jo pelkästään pesäluette
loihin merkittyjä omaisuuksia ver
taamalla näkee naapurusten selkeän 
varallisuuseron, etenkin sen kuinka 
paljon varakkaampi Henrik Cåhre 
oli naapureihinsa verrattuna, ei sama 
näy millään tavalla tonttien arkeolo
gisissa jäännöksissä. Kaikki tonttien 
rakennukset oli rakennuttu samalla, 
ulospäin varsin vaatimattomalla 
tavalla. Rakennukset olivat suurin 
piirtein samankokoisia eikä niihin 
oltu varallisuudesta huolimatta in
vestoitu enemmän – kuten esim. 
parempia perustuksia. Dokumen
toidut tulisijojen pohjat olivat kaik
kia lähes samanlaisia. Koristeellisen 
kaakeliuunin kappaleita löytyi kyllä, 
mutta ne olivat Brynielssonin talon 
jäännöksissä ja Kiempenkin talossa 
oli ollut ainakin yksi nurkkatakka. 

Tonteilta dokumentoitu esineistö 

on samassa linjassa rakennusjään
teiden kanssa. Suurin osa löydetyistä 
esineistä on samanlaista arkipäivän 
käyttöesineistöä – punasaviastioita, 
fajanssi ja majolikalautasten pa
lasia, pullolasia ja erilaisia lasisten 
juomaastioiden palasia, ruoanjä
teluuta, erilaisia pienesineitä, kuten 
neuloja, ja nappeja sekä työkaluja 
tai niiden osia. koko kaupungin ar
keologiselle esineistölle on tyypil
listä nimenomaan samankaltaisuus, 
ja tämä samankaltaisuus ei pääty 
edes kaupungin rajojen sisälle, vaan 
jos aineistoa verrataan esimerkiksi 
Vojakkalan Oravaisensaaren saman 
aikakauden esineistöön, huomataan, 
että samankaltaisuus jatkuu myös 
kaupungin ja maaseudun välillä. 
Kes kikadun tonteilta dokumentoi
tujen esineiden joukossa ei juurikaan 
esiinny aikakautensa huippuesineitä. 
Sellaisina voidaan toki pitää kahta 
1600luvun lopulle ajoittuvaa kii
nalaisen posliinin katkelmaa ja hol
lantilaisen Fagon de Venice –lasipokaa
lin kappaleita. Nämäkään muutamat 
katkelmat eivät kuitenkaan jakaannu 
varallisuuden mukaan. Posliinin 
kappaleet ovat kyllä Cåhren tontilta, 
mutta pokaalin kappaleita löytyi sekä 
Brynielssonin että Kiempen tonteil
ta. Yksittäisten esineen kappaleiden 
löytöpaikan mukaan ei kaiken lisäksi 
voi tehdä kovin varmoja tulkintoja. 
Pienet esineet ja esineiden kappaleet 
ovat voineet liikkua kaupungissa pai
kasta toiseen maamassojen mukana. 
täytemaita ja tunkiojätettä on kau
pungissa kuskattu tiuhaan paikasta 
toiseen. Hyvänä esimerkkinä käyvät 
Porthaninkadun pohjoispuolelta 
Abrahamssonin tontilta 1640lu
vulla peitetystä kellarista löytyneet 
astian kappaleet joihin löytyi myö
hemmin yhteen sopivia palasia Cåh



115

ren tontin eteläpuolella sijainneelta 
Danielssonin tontilta 1600luvun 
lopulle ajoittuvasta täytemaakerrok
sesta. 

Historiallisten lähteiden ja arkeo
logisen materiaalin toisiaan täyden
tävästä luonteesta kertoo hyvin se, 
ettei perunkirjoissa ja kaivausra
porttien löytöluetteloissa käytän
nössä juuri koskaan esiinny samoja 
esineitä. Perunkirjoihin kirjattiin 
henkilön varallisuus, eli omistukset 
ja rahassa mitattava irtaimisto. 
Henkilökohtais ten pienesineiden 
osalta painotus on arvometalleissa 
ja isommassa arvokkaammassa ir
taimistossa, arjen käyttöesineistöä ei 
listattu. Perunkirjoihin siis listattiin 
nimenomaan sitä omaisuutta, mitä 
perikunnan ei ollut tarkoitus hukata, 
vaan nimenomaan kerätä talteen. 
Toki edesmenneen omaisuudesta 
otettiin talteen muutakin tarpeel
liseksi tai käyttökelpoiseksi katsot
tavaa, jota ei välttämättä kirjattu pe
runkirjoihin. 

Torniolaisille näyttää olleen tyy
pillistä sitoa varallisuus irtaimeen 
arvoomaisuuteen. Tämä näkyy 
etenkin 1700luvulla kaupunkilais
ten hopeaomistusten kasvuna.39 
Metallin arvostus näkyy arkeologi
sessa aineistossa sen puutteena. Esi
merkiksi kaupungin arkeologisessa 
aineistossa esiintyy hyvin vähän 
valukelpoisia metalleja – siis myös 
muitakin kuin varsinaisia arvometal
leiksi luettavia. Kullasta ei kannata 
puhuakaan ja hopeaakin on vain 
muutamissa todennäköisesti hukku
neissa hopeaäyreissä. Kuparia löytyy 
vain aivan pieninä esineinä ja jätepa
loina. Upokkaan palaset ja sulaneet 
kuparimetallitipat viittaavat siihen, 
että pronssi ja messinkiesineitä va
lettiin ihan kotitarvetuotantonakin. 

Lyijyä kaupungista ei käytännössä 
jätteenä löydy. Ainoastaan muuta
mia pieniä kangaspakan sinettejä ja 
pieniä ikkunapuitteen katkelmia on 
silloin tällöin löytynyt. Ikkunapuite 
on kerätty tehokkaasti talteen, sillä 
vaikka yhteen 1600luvun ikkunaan 
mennee noin puoli kiloa ikkunala
sia ja saman verran lyijypuitetta, on 
kaupungista arkeologisissa kaivauk
sissa löydetty yhteensä noin 12 kg 
ikkunalasin sirpaleita, mutta vain 
noin 100 grammaa lyijypuitetta. 

Kokonaisuudessaan kaupungin 
arkeologinen esineistö antaa kuvan 
hyvin tasaarvoisesta ja varsin maa
laismaisesta yhteisöstä. Kaikkialla 
käytettiin samanlaisia astioita ja pol
tettiin samanlaisia tupakkapiippuja. 
Varakkuudesta riippumatta asukkaat 
harjoittivat maataloutta kotitarpee
seen ja tekivät paljon tarvekalujaan 
itse. Kaupunkirakentamiseen ei in
vestoitu yhtään ylimääräistä, ja se 
mikä investoitiin omaan kotiin, oli 
kaikki irtainta. On mahdollista, että 
vielä 1600luvulla torniolaiset ajat
telivat kaupungin olevan kruunun 
väliaikainen ratkaisu, joten heillä ei 
ollut henkilökohtaista halua inves
toida mihinkään kiinteään. Toisaal
ta investointihalukkuutta saattoi 
vähentää sekin seikka, että porvari
sammattien harjoittaminen uusissa 
kaupungeissa oli riskialtista ja saat
toi osoittautua kannattamattomak
si. 1600luvulle oli tyypillistä, että 
väkeä liikkui taajaan kaupunkiin ja 
kaupungista pois. Tämä näkyy hyvin 
myös Tornion varhaisissa asukas
luetteloissa.40 Kun kaupunki sitten 
1720luvulla Isovihan tuhojen jäljiltä 
rakennettiin uudelleen, investoitiin 
kuitenkin jo selkeästi hyvin pysyviin 
ratkaisuihin.41 

Pienellä porvarisyhteisöllä täytyi 
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olla muodostuneena jonkin tasoinen 
yhteenkuuluvuuden tunne ainakin 
ympäröivää maaseutua ja Pohjanlah
den muita kaupunkiyhteisöjä koh
taan. Pienen kaupungin asukkaat 
olivat myös varmasti paljolti sukua 
toisilleen. Jo pelkästään säilyneiden 
perunkirjojen perusteella suurin osa 
kaupungin tutkittujen tonttien asuk
kailla on jonkin yhteys avioliiton 
kautta.42 Kaupungin asukkaissa oli 
kuitenkin kauppiaita ja käsityöläisiä, 
merimiehiä ja palkollisia. Osa heistä 
oli varakkaita ja osa köyhiä, osalla 
oli valtaa ja osalla ei, osalla on ollut 
hyvä ja laaja sukulaisuusverkosto 
kun taas osa on kaupunkiin muualta 
tulleita. Arkeologiseen aineistoon 
he eivät ole juuri yksilöllisiä jälkiä 
jättäneet. Arkipäivän jäte kertoo 
paikallisista kulutustottumuksista ja 
ihmisten yleisestä suhtautumises
ta esineisiin. Yhtä lailla kuin päätös 
siitä mitä tarvitsee hankkia ja millä 
tavalla, esimerkiksi ostamalla tai itse 
tekemällä tai teettämällä, myös nä
kemys siitä missä vaiheessa esineestä 
tulee tarpeeton ja se hylätään, ovat 
keskeisiä koko yhteisön esinesuh
teen kehityksen osoittimia. Tutki
jalle näiden ratkaisujen tulkitsemi
nen antaa avaimet kaupunkilaisten 
maailmankuvan ja ajatusmaailman 
selvittämiseen. Erityisesti englan
tilaisessa ja amerikkalaisessa histo
riallisen arkeologian tutkimuksessa 
on pidetty yhtenä kulutusyhteiskun
nan kehityksen tärkeänä eteenpäin 
vievänä voimana yhteisön tarvetta 
osoittaa henkilökohtaista tai suvun 
asemaa tai varallisuutta toisilleen 
esimerkiksi kaupungin tai muun yh
teisön sisällä.43 Tämä tarve on toki 
varmasti yleismaailmallinen ainakin 
eurooppalaisen yhteiskunnan ilmiö 
ja ilmiönä vanha, mutta varallisuu

den, vaikutusvallan ja aseman osoit
tamiseen arjen kulutusvalinnoilla ei 
torniolaisilla selvästikään ollut tar
vetta, mikä on pienille yhteisöille 
tyypillistä.44 Keskinäinen asema oli 
kyllä varmasti selvillä ja varallisuus
kin tuotiin varmasti tarvittaessa sel
västi esiin, mutta ihmisillä ei ollut 
muodostunut käsitystä arjen käyttö
esineiden luokkajaosta. 

TORNIOLAISEN 
KULUTTAMISEN JUURET

Kulutustottumuksia ja yleisen esine
käsityksen kehitystä on lähdettävä 
hakemaan toisella tapaa kuin tarkas
telemalla sitä mitä ihmiset ostavat ja 
mitä he sillä haluavat viestiä. Tornio
laiset pääsivät lopulta vaikuttamaan 
varsin vähän siihen, minkälaisia arjen 
käyttöesineitä heillä oli mahdollista 
hankkia. 1600luku oli Pohjanlahden 
kauppapakon aikaa ja käytännössä 
kaikki tuontitavara tuli hankkia Tuk
holman kautta. Ainakin mikäli han
kittiin tavaraa laillisin keinoin. Tor
nioon tulevaan tavaraan vaikutti siis 
ensisijaisesti se millaiset kauppasuh
teet torniolaisilla porvareilla sattui 
olemaan Tukholman porvarien 
kanssa. Tukholman porvareilla taas 
oli omat kauppasuhteensa Itämeren 
suuntaan PohjoisSaksan, Hollannin 
ja Englannin kauppiai siin.45 Koska 
Torniossakin kauppa keskittyi ajan 
myötä muutaman varakkaan porva
rin käsiin, kavensi se kokonaisuu
dessaan huomattavasti Tornioon 
saapuvan kauppatavaran valikoimaa. 
Sama ilmiö on havaittavissa myös 
Kokkolan kaupungin 1600luvun 
loppupuolen arkeologisessa aineis
tossa tai Västerbottenin alueen 
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1700luvun aineistossa. paikallisten 
valtaporvarien henkilökohtaisten 
kauppasuhteiden vaikutus kaupun
kien arjen esineistöön näkyy hyvin 
siinä, kuinka pääpiirteissään hyvin 
samankaltaisissa arkeologisissa esi
neistöissä ilmenee yksittäisiä selkeitä 
eroja esineiden alkuperän suhteen. 
Esimerkiksi siinä missä Tornion 
kaupungin arkeologinen tupakka
piippuaineisto 1600luvulta on lä
hes yksinomaan hollantilaista, on 
Kokkolan tupakkapiippuaineisto 
samalta ajalta pääosin englantilaista. 
Västerbottenin museon koko tupak
kapiippukokoelmasta taas neljännes 
oli peräisin yhdestä ainoasta teh
taasta Falunista.46 Tornion porvarien 
kauppaverkosto näyttäisi esineistön 
perusteella ulottuvan lähinnä Hol
lantiin. Englantilaisen tavaran määrä 
on hyvin vähäistä, vähäisempää kuin 
esimerkiksi Oulussa tai mainitussa 
Kokkolassa, ja pohjoissaksalainen 
esineistökin on lähinnä Reiniläistä 
keramiikkaa, jota on varmasti rah
dattu Hollannin kautta. Se on hyvin 
yleistä esimerkiksi Amsterdamissa.47

Jos kerran kauppa ja ulkopo
liittiset tekijät vaikuttivat siihen, 
minkälaisilta lautasilta torniolaiset 
soppansa söivät, ja varallisuuttakin 
investoitiin arvometalleihin, jotka 
eivät arkeologisessa aineistossa näy, 
on syytä jättää esineiden ulkoasu ja 
symboliset arvot sivuun kulutustot
tumuksien kehitystä tarkasteltaessa. 
Huolimatta siitä minkälaista kera
miikkaa talon astiasto oli tai missä 
ne oli valmistettu, niitä käytettiin 
jollain tietyllä opitulla ja yhteisössä 
yleisesti hyväksytyllä tavalla. Siksi 
ihmisten kulutustottumuksiin ja esi
nekäsityksiin ja niiden kehitykseen 
on mahdollista päästä käsiksi tar
kastelemalla esineiden käytön jälkiä 

ja elinkaaren eri vaiheita. Esineen 
elinkaaressa on aina vähintään seu
raavat vaiheet: valmistus, hankinta/
käyttöönotto, käyttö ja hylkääminen. 
Se miten ja missä vaiheessa esineen 
käyttäjä nämä vaiheet toteuttaa, an
taa viitteitä siitä miten yhteisössä on 
ollut tapana suhtautua esineisiin. Pe
riaatteellinen lähtöajatus esineiden 
elinkaarten tulkinnalle on se, että 
ihminen toimii aina lähtökohtaisesti 
omasta mielestään järkevästi. Eli 
se, mitä esineelle on tehty, tai mitä 
esineellä on tehty, on aina tekijän 
näkökulmasta se ilmeisin – normaali 
– ratkaisu, mitä kussakin elinkaaren 
vaiheessa kuuluu esineelle tehdä. Ja 
kuten myöhemmin tulette huomaa
maan, nämä eivät ole pysyviä käsit
teitä vaan ajan myötä yhteisön sisällä 
muuttuvia.

Esineiden käyttöä voi arkeologi
sesta aineistosta tarkastella useista 
eri näkökulmista. Kulutustutkimuk
sen kansainvälisellä kentällä on ollut 
suosittua tarkastella nimenomaan 
hankintavaiheen kehitystä.48 Sitä, 
miten ihmisten halu ja tarve hank
kia erilaisia esineitä ja mihin tarkoi
tukseen niitä on hankittu. Tässä on 
kuitenkin usein pohjana ajatus mo
dernista vapaasta markkinataloudes
ta, missä kuluttajalla on valintojensa 
kautta vaikutusvaltaa, tai mielikuva 
vaikutusvallasta, siihen, mitä valmis
tajat ja markkinat tuottavat tarjolle. 
Edellä jo todettiin, että uuden ajan 
alun Pohjanlahden piirissä tätä va
pautta oli voimakkaasti rajoitettu ja 
Kruunu nimenomaan pyrki vahvis
tamaan Tukholmakeskeisestä mer
kantilistista Pohjanlahden kauppa
politiikkaa. 

Vaikka Torniolaiset eivät aivan täy
sin pystyneet määräämään sitä, min
kä näköisiltä lautasilta he halusivat 
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syödä, he kuitenkin pystyivät vaikut
tamaan siihen halusivatko he syödä 
lautasilta vai eivät – ja he halusivat. 
Tornion kaupungin asukkaat oli
vat tottuneet aikakauden keittiö ja 
tarjoilukeramiikan käyttöön jo ennen 
kaupunkiaikaa ollessaan Tornion
laakson keskiaikais ta talonpoikais
väestöä. Oulun yliopiston historian 
laitoksen 1970luvulla toteuttamien 
arkeologisten kaivausten aineisto 
Oravaisensaaresta ja Kainuunkylästä 
todistavat tämän hyvin selkeästi. Ar
kipäiväinen tuonti keramiikan käyttö 
ei ollut kes kiajan, eikä vielä edes 
uuden ajan alun pohjoisen jokivar
siasutuksen keskuudessa yleisesti 
totuttu käytäntö. Rovaniemen Yliky
län arkeologinen aineisto Kemijoen 
varrelta osoittaa esimerkiksi, että 
siellä keramiikan käyttö yleistyi vasta 
1800luvulla.49 Pohjanlahden kaup
papakon ja harvojen porvarien rajal
listen kauppasuhteiden takia tarjolla 
olevien astiatyyppien määrä vain oli 
rajoittunutta. Saatavuuteen vaikutti 
luonnollisesti myös Pohjanlahden 
jäätyminen ja purjehduskauden kau
siluonteisuus. Purjehduskauden ra
joittuminen vai kesä ja syyskuukau
siin ei varsinaisesti rajoittanut saata
vuutta, mutta teki siitä todennäköi
sesti kausittaista, minkä puolestaan 
on täytynyt vaikuttaa ihmisten ta
paan hankkia arkipäivän tuontitava
raa.

MIKSI HYVÄÄ 
HYLKÄÄMÄÄN? 

– ESINEEN KÄYTTÖIKÄ

Sarjatuotantona tuotettuja käyttöe
sineitä käytetään arkeologiassa hyvin 
yleisesti tutkittavien kohteiden ajoit
tamisessa, sillä keskiajan ja uuden 
ajan alun massatuotannon valmis
tushistoria tunnetaan varsin hyvin 
ja esineiden koristelu ja muotokieli 
muuttui ajan ja muodin mukana. 
Ajoituksessa käytetään runsaasti 
etenkin herkästi särkyviä esineitä, 
kuten keramiikkaa, liitupiippuja ja 
lasiesineitä, sillä näillä katsotaan 
olevan yleisellä tasolla hyvin lyhyt 
käyttöikä hajoamisherkkyytensä ta
kia. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
jos tällainen esine ei hajoa, se on 
muutoin kulutuskestävyydeltään 
hyvin luja ja siksi on periaatteessa 
mahdollista, että esine on voinut säi
lyä täysin käyttökelpoisena kymme
niä, jopa yli sata vuotta. Tosin näin 
pitkät käyttöiät lienevät olleet varsin 
harvinaisia poikkeustapauksia. 

Käytännössä keraamisilla ja lasisil
la esineillä on ollut hyvin vaihteleva 
käyttöikä. Suurempia aineistomääriä 
tarkastelemalla voi kuitenkin saada 
kuvan esineiden kes kimääräisestä 
käyttöiästä yhteisön sisällä. Periaat
teessa esineisiin muodostuu käytön 
aikana kulumisjälkiä, mutta koska 
keraamiset astiat ja lasiesineet ovat 
hyvinkin kulutuskes täviä ja eri esi
neillä on voinut olla käyttöikänsä ai
kana hyvinkin erilaisia käyttötarkoi
tuksia, ei varsinaisten kulumisjälkien 
perusteella kannata tehdä kovin pit
källe meneviä päätelmiä.  Esineiden 
keskimääräiset käyttömäärät ja siten 
fyysinen rasite ovat olleet tapaus
kohtaista. Varmempi tapa määrittää 
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keraamisten ja lasisten astioiden kes
kimääräistä käyttöikää on verrata 
tunnistettujen esinetyyppien arvioi
tua valmistusaikaa tutkitun arkeolo
gisen kerroksen arvioituun muodos
tumisaikaan. 

Suurin osa Tornion kaupungin ar
keologisesta keramiikkaaineistosta 
on niin sanottua nuorempaa punasa
vikeramiikkaa. Nuorempi punasavi
keramiikka on nimensä mukaisesti 
massaltaan oranssinpunaista drei
jattua keramiikka, joka on vähintään 
toispuoleisesti lasitettu lyijyoksidista 
valmistetulla vihertävänsävyisellä 
lasitekerroksella. Lasitteen alla voi 
olla erivärisillä saviliet teillä tehtyä 
koristelua.50 Nuoremman punasavi
keramiikan alkuperän ja tarkan ajoi
tuksen määrittäminen ei ole kovin 
helppoa, sillä sitä alettiin valmistaa 
jo 1400luvulla ja se pysyi melko 
muuttumattomana käytössä aina 
1800luvulle saakka. Keramiikkaa 
myös valmistettiin laajalla alueella 
ympäri koko pohjoista Eurooppaa 
hyvin samanlaisena, eikä astioissa tai 
koristeluissa ole havaittavissa kovin 
suuria alueellisia eroavaisuuksia. Se 
oli todellakin aikansa yleiskeramiik
kaa, jota myös käytettiin hyvin erilai
siin tarkoituksiin eri paikoissa ja yh
teyksissä. 

Toisin kuin punasavikeramiikka, 
muut aikakauden keramiikkatyypit 
sen sijaan on paljon helpompi ajoit
taa ja myös sijoittaa kartalle alkupe
ränsä suhteen. 1600luvun Torniossa 
käytettiin punasavikeramiikan lisäksi 
jo yleisesti hollantilaisia majolika ja 
fajanssiastioita, sekä juomakannui
na reiniläistä kivisavikeramiikkaa. 
1700luvulla alkaa pöydille ilmaan
tua myös kiinalaista posliinia. Näille 
astioille on tyypillistä valmistuspaik
kakohtainen tyyli ja tyylillinen muu

tos ajan kuluessa. Niin sanotun Ab
rahamssonin tontin51 kellarikuoppa 
Keskikadun varrella raatihuoneen 
torin kohdalla on yksi kaupungin 
vanhimmiksi ajoitettuja rakenteita. 
Se on rakennettu heti kaupungin 1. 
vaiheessa ja peitetty maalla ja uu
della lattialla viimeistään 1640lu
vun taitteessa. Kellarista löydettiin 
kaivauksissa hyvin säilyneitä kera
miikkaastian kappalei ta: koristeltua 
punasavikeramiikkaa, osia vähintään 
kahdesta majolikalautasesta sekä 
suuri kivisavituopin kylkipala. Pu
nasaviastioiden alkuperästä ja iästä 
on hankala mennä sanomaan mitään 
tarkempaa, mutta majolikaastioiden 
ja kivisavituopin voitiin määrittää 
paljon tarkemmin. Hollantilaisen 
majolikaasiantuntija Pieter Jan Ti
chelaarin mukaan lautaset ovat Hol
lantilaisia, ja ainakin toinen niistä 
on 1630luvulta. Lautanen ajoittuu 
aika lähelle kellarikuopan peittämi
sen aikaa toisin kuin sen yhteydestä 
löydetty oluttuopin kappale, sillä se 
on valmistettu Frechenissä Saksassa 
1550luvulla,52 ja on siis ollut lähem
mäs satavuotias lopulta päätyessään 
Torniolaisen talon kellarin täytteeksi. 

Arkeologiassa tutkittavia kulttuu
rikerroksia ajoitetaan hyvin usein 
juuri keramiikan avulla, koska aja
tellaan sen olevan luonteeltaan ly
hytikäistä. Kivikautisissa kohteissa, 
missä sata – parisataa vuotta sinne 
tänne on vielä ihan hyväksyttävä 
virhemarginaali, tämä onkin varsin 
hyvä konsti. Sen sijaan historiallisen 
ajan kohteissa täytyy jo olla tarkem
pi, eikä yksittäisiin tunnistettuihin 
keramiikkaesineisiin voi vielä kovin 
vahvasti nojautua, kuten yllä main
ittu kivisavituoppi osoittaa. Kau
pungin elämän varhaisina vuosina 
torniolaiset saattoivat siis käyttää 
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useiden sukupolvien läpi säilyneitä 
keramiikkaastioita. 

Keramiikkaastioiden, kuten yhtä 
lailla muidenkin esineiden, kokonais
käyttöikään on voinut vaikuttaa myös 
se, mihin tarkoitukseen esinettä on 
taloudessa käytetty. Hyvä esimerkki 
ehkä poikkeuksellisenkin pitkästä 
käyttöiästä keramiikkaastialle löytyi 
kesän 2002 kaivauksissa Keskikadun 
varrelta Kiempen tontilta.53 Tontilta 
tutkitun asuinrakennuksen vanhin 
osa on toinen kaupungista tutkitu
ista kaupungin ensimmäisessä vai
heessa rakennetuis ta taloista. Talon 
perustuksista löydettiin tarkoituksel
la rikottu kolmijalkainen punasavi
pata. Padan osat oli aseteltu eri paik
koihin. Padan pohjaosa oli sijoitettu 
rakennuksen pohjoisen salvoksen 
alle ja pienempiä kappaleita oli pei

Kuva 2. Takakadulla (nyk. Kes-
kikatu) raatihuonetta vastapäätä 
sijainneen kaupungin vanhimman 
dokumentoidun talon kellarista löy-
tynyt frecheniläisen olutuopin kylki-
pala. Tämä raamatullista syntiin-
lankeemus –kuva-aihetta esittävä 
kivisaviastia on valmistettu Rein-
joen varrella nykyisen Kölnin seu-
dulla noin 1500-luvun puolivälissä. 
(Kuva: Risto Nurmi)

Bild 2. På Takakatu (nuv. Kes-
kikatu) hittades mittemot rådhu-
set  i källaren på det äldsta doku-
menterade huset i staden en bit av 
ett frechenst ölstop. Detta stenkrus 
med et bibliskt motiv av syndafallet 
tillverkades längs med Rhen i när-
heten av nuvarande Köln i mitten avt 
1500-talet. (Foto: Risto Nurmi)

tetty luoteisen seinän alla olleeseen 
savipenkkaan ja lisäksi astian kappa
leita löytyi sieltä täältä talon lattian 
alta. Padan kahva oli haudattu talon 
pohjoispuolelle parin metrin päähän 
pieneen kuoppaan naapurin tontin 
puolelle. Padan jalkoja ei koskaan 
löytynyt. Kyseessä on melko tyypil
linen perustuskätkö. Vastaavanlaisia 
rakennusten perustuksiin tehtyjä 
kätköjä on löydetty muualtakin kes
kiajan ja uuden ajan alun kohteista. 
Tyypillistä aikakauden perustuskät
köille on, että itse kätketty esine voi 
olla mikä tahansa arjen käyttöesine 
tai eläimen luu. Torniosta tunnetaan 
mainitun padan lisäksi myös rauta
kanki, kirveen terä, lusikan varsi ja 
tupakkapiippu perustuksiin kätket
tynä.54 Kokkolan kaivauksilta löy
dettiin erään rakennuksen kahdesta 



121

nurkasta hioimet kivijalan sisältä ja 
Naantalissa tulisijan perustuksiin oli 
haudattu rautainen kynttilänjalka55 
ja Limingasta löydettiin 1500lu
vulle ajoittuvan tulisijan kivien alta 
rautainen jääkenkä.56 Yhteistä näille 
kaikille on se, että kaikki ovat olleet 
käytettyjä esineitä. Kiempen tontin 
punasaviastiasta oli lasitus kulunut 
reunasta puhki.57

Näyttäisi siltä, että torniolaiset 
olivat hyvin tottuneita keramiikan 
käyttöön, ja hankkivat ahkerasti 
myös aikakauden uutta keramiik
kaa, kun sitä vain tuli saataville. Tor
niolaisilla ei kuitenkaan näytä olleen 
tarvetta vaihtaa astiastoja pelkästään 
vaihtamisen takia, vaan astioita on 
käytetty sujuvasti sovussa vanhojen 
ja uusien astioiden kesken ja uusittu 

Kuva 3. Perustuskätköt olivat vielä luonnollinen osa rakentamista Pohjanlahden ran-
nikolla 1600-luvulla. Kätketyt esineet olivat yleensä tavallisia käytettyjä arjen käyttöes-
ineitä. Tämä punasavinen kolmijalkapata oli rikottu ja sijoiteltu Keskikadun varrelle 
rakennetun asuinrakennuksen yhteyteen 1620-luvulla. Upotuskuvasta nähdään, että 
esine oli ollut pitkään käytössä ennen kätkemistä. Sen reunan lasite oli jo kulunut 
puhki. (Kuva: Risto Nurmi).

Bild 3. Grundgömmor var ännu en naturlig del av byggande vid Bottenvikens stränder 
på 1600-talet. De gömda föremålen var oftast vanliga, begagnade vardagsföremål. Denna 
trebenta gryta av rödlera hade slagits sönder och placerats i ett bostadshus längs med Ke-
skikatu på 1620-talet. På den mindre bilden kan man se att föremålet varit i långvarigt 
bruk innan det gömdes. Glasyren på kanten hade nötts ut. (Foto: Risto Nurmi).
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sitä mukaa, kun tarve on vaatinut. 
Ranskalainen kirjailija JeanFrançois 
Regnard vieraili Torniossa vuonna 
1681 ja kirjoitti matkastaan tunne
tun matkakertomuksen Voyage de 
Laponie.58 Regnard oli näytelmä
kirjailija ja siksi hänen matkaker
tomuksensa tyyliin on suhtaudutta
va hieman kevyemmin. Toisin kuin 
monet pohjoisessa kulkeneet var
haiset tiedemiehet, Regnard kiinnitti 
kuitenkin enemmän huomiota ih
misiin, arkeen ja tapoihin, joita hän 
kuvasi omien keskieurooppalais ten 
yläluok kaisten silmiensä läpi. Hän 
siis kiinnitti herkästi huomiota eri
laisuuteen ja mielellään ylenkatsoi 
sitä. Kirkkoherra Tornaeuksen hau
tajaisissa Regnard muun muassa 
kiinnittää huomiota kattaukseen, 
missä ei ollut hänelle tuttua tyylil
listä yhtenevyyttä, vaan erilaiset ja eri 
materiaaleista tehdyt juomaastiat oli 
katettu sujuvasti sekaisin pöydälle ja 
kaikki täytetty vahvoilla eri alkoho
lijuomien sekoituksilla. Regnardin 
luoma kuva sopii hyvin arkeologisen 
aineiston antamaan kuvaan – tosin 
Regnard ehkä kuitenkin hieman 
liioit telee paikallisten taipumusta 
juopotteluun ja etenkin ehkä vähät
telee omaansa… 

Torniolaiseen arjen esinekäsityk
seen ei vielä ainakaan 1600luvulla 
näytä kuuluneen moderniin kulu
tuskäyttäytymiseen uutuuden ko
rostamisen tarvetta. Hurskaan vaa
timatonta kuvaa yhteisöstä ei kui
tenkaan kannata tämän perusteella 
luoda. Pröystäilyä ja varallisuuden 
näyttämistä esiintyi varmasti, mutta 
se toteutettiin muilla keinoin, kuin 
kuluttamiseen liittyvällä tapakult
tuurilla. Tuomittiinhan vuonna 
1702 muun muassa Anders Bur
manin vaimo Catarina Isakintytär 

Calicia kullalla ja hopealla prode
erattujen vaatteiden käytöstä vastoin 
ylellisyys asetuksia.59 Päinvastoin, 
ne pienet yksittäistapaukset, jotka 
arkeo logisesta aineistosta nousevat 
esiin kertovat nimenomaan siitä, että 
ainakin joissain tapauksissa joiden
kin esineiden kohdalla nimenomaan 
esineiden ikä ja käyttöhistoria on 
nostanut niiden yhteisöllistä arvoa. 

Nuorin ajoitettu perustuskätkö 
Torniosta, kirveen terä, löytyi 1714 
palossa tuhoutuneen räätäli Bry
nielssonin talon lattian alta. Suuren 
Pohjan Sodan jälkeen uudelleen ra
kennetun kaupungin arkeologisista 
jäännöksistä ei ole ainakaan tähän 
mennessä havaittu perustuskät
köjä tai viitteitä sellaisia olleen ole
massa. Vaikka kätköjen voidaan 
helposti katsoa edustavan esikristil
lisen – ”pakanallisen” – uskomus
maailman jatkumoa yhteisössä, ei 
kätköjen ”häviäminen” välttämättä 
kuitenkaan kerro yhteisöjen uskon
nollisuuden muutoksesta. Yhteisöt 
yhdistivät vanhoja uskomusmaail
man elementtejä niin kristinuskon 
oppeihin kuin normaaliin arkeensa 
kristillisyydestä välittämättä aivan 
sujuvasti kaikkialla Eurooppalai
sen kristillisen kulttuurin piirissä. 
Erilaiset rakennuksiin tehdyt usko
musmaailmaan liittyvät kätköt olivat 
todella yleisiä esimerkiksi angloa
merikkalaisessa ympäristössä vielä 
1900luvun alussa.60

1700luvun alkuun mennessä Tor
niolaisten suhtautumisessa esinei
den pitkään ikään näyttäisi kuiten
kin tapahtuvan muutoksia laajem
min tarkasteltuna. Tämä muutos 
näkyy selvimmin kaupunkilaisten 
tupakointitottumuksissa. Tupakan
poltto yleistyi PohjoisEuroopassa 
hyvin nopeasti 15001600lukujen 



123

taitteessa.61 Tätä eurooppalaisten 
löytöretkien amerikantuliaista pol
tettiin pienissä vaaleasta keramiik
kasavesta poltetuissa piipuissa, jota 
valmistettiin 1600luvulla erityisesti 
Brittein saarilla ja Hollannissa.62 Tu
pakkapiipun kappaleet ovat hyvin 
yleinen arkeologinen löytöryhmä 
16001800lukujen kerroksissa yhtä 
lailla niin maalla kuin kaupungissa. 
Piipun pätkiä tuntuu löytyvän kaik
kialta. Torniosta tunnetaan tällä 
hetkellä arviolta noin 3500 tupak
kapiipun kappaletta, joista selkeästi 
suurin osa on 1600luvun hollan
tilaisia piippuja ja 1700luvun ruot
salaisia piippuja. Tupakkapiippu oli 
aikanaan erittäin halpa käyttöesine, 
jota myös pidetään yhtenä maail
man ensimmäisistä massatuotetuista 
kulutushyödykkeistä, joita ei ollut 
tarkoitettu kovin pitkäaikaiseen 
käyttöön.63 

Vaikka tupakkapiipun kappaleita 
on Tornion arkeologisilla kaivauksil
la tullut jatkuvasti vastaan ja tuntuu, 
että niitä on joka paikassa, ei tupak
kapiippuja tarkemmin tarkasteltuna 
kaupungin kerroksissa kuitenkaan 
kovin paljoa ole. Eveliina Salo teki 
kesän 2002 Keskikadun varren 
kaivausten tupakkapiippuaineistosta 
tarkan analyysin pro gradu –työs
sään.64 Keskikadun aineisto käsitti 
kaiken kaikkiaan 2254 katkelmaa, 
joista 186 oli pesiä tai pesän kat
kelmia ja 117 piipun varren päitä. 
Salon mukaan varren katkelmien 
keskipituus oli 3,4 senttimetriä, ja 
kun tupakkapiippujen varren pituus 
vaihteli 1600luvun alkupuolen 20 
senttimetristä 1700luvun loppupu
olen 40 senttimetriin, voidaan kar
keasti laskea, että varren katkelmia 
löytyy sopivassa suhteessa piippujen 
pesiin verrattuna, mutta piippujen 

päistä noin kolmannes puuttuu ker
roksista.65 Pesän kappaleita on toki 
päihin verrattuna hieman enem
män myös siksi, että osa pesistä oli 
hajonnut useammaksi kappaleeksi. 
Noin 100150 tupakkapiippua noin 
150 vuoden ajalta ei kuitenkaan tee 
kovin montaa piippua edes vuosi
kymmentä kohti ja varsinkin kun 
ajatellaan, että aineistoa on peräisin, 
vaihtelevin määrin, seitsemältä eri 
tontilta. Arkeologiseen aineistoon 
on siis jäänyt vain hyvin pieni osa 
siitä arkipäivän esinemäärästä, mitä 
kaupungissa on noina vuosisatoina 
kulutettu. Mutta silti tupakkapiip
pujen määrä on todella pieni, jos 
piippuja olisi käytetty, kuten kirjal
lisuus antaa usein ymmärtää, lähes 
kertakäyttöisesti. 

Tornion koko tupakkapiippu
aineisto on analysoitu erilaisten 
käytön jälkien suhteen.66 Piipuista 
löydetyt käytön jäljet tukevat nimen
omaan päinvastaista näkökulmaa 
tupakkapiippujen käyttöön varsin
kin 1600luvulla – samaa piippua 
poltettiin pitkään, eikä siitä luovuttu 
välttämättä edes kun se meni rikki. 
Yli 7 prosentissa Torniosta löyde
tyistä tupakkapiipun katkelmissa on 
jälkiä kulumisesta tai muokkaami
sesta.67 Tornion tupakkapiippujen 
varren katkelmista 3,8 prosentissa 
on hampaiden aiheuttamia kulu
misjälkiä.68 Tupakkapiipun savi on 
hyvin kovaa ja kulutusta kestävää 
materiaalia, joten hampaanjälkien 
muodostuminen piipun varteen vaa
tii pitkäaikaisen käytön. kuluneiden 
piipunvarsien prosenttiosuus ei vielä 
kuulosta kovin suurelta, mutta koska 
Salon analyyseihin perustuen yksi 
tupakkapiippu on hajonnut keski
määrin 10 kappaleeseen tarkoittaa 
se käytännössä, että yli kolmannes 
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aineiston piipuista on varmasti ollut 
käytössä pitkään. 

Hampaiden aiheuttamaa kulumaa 
ei koskaan ole löytynyt piipun suu
kappaleesta. Ne ovat kaikki katkais
tusta tai katkenneesta varren osasta. 
Torniosta tunnetaan noin kolme
kymmentä piippua, joissa hampaan 
jäljet ovat pesässä kiinni olevassa 
varressa, eli niistä nähdään kuinka 
lyhyitä piippuja kaupungissa on pol
tettu.69 Kaikissa tunnetuissa tapauk
sissa varsi on noin 10 senttimetriä 
tai alle pitkä ja 15 tapauksessa var
ren mitta on alle 3 senttimetriä – siis 

todella lyhyt. Piiput on lyhennetty 
tarkoituksella haluttuun mittaan. 23 
varren katkelmassa on nähtävissä 
selvät katkaisujäljet. Eri aikakausien 
aineistoja tarkasteltaessa on havait
tavissa yksi laajempaankin koko
naiskuvaan liittyvä ilmiö. 1700lu
vulle ajoitettujen kerrosten piippu
aineistoissa on selkeästi vähemmän 
kulumajälkiä ja myös piippujen 
päitä on löydetty samassa suhteessa 
pesiin nähden. Kokonaiskuvasta 
puut tuva päiden kolmannes on siis 
todennäköisesti pääosin peräisin 
1600luvun kerroksista. Aineiston 

Kuva 4. Tupakkapiippuja ja piipun kappaleita 1600-luvun Torniosta. Piippuja lyhen-
nettiin monesti hyvin lyhyeksi ja piippuja poltettiin pitkään, joten varsiin kului joskus 
voimakkaatkin hampaanjäljet (1, 3, 4, 8) . Katkotuista ylijäämävarsista tehtiin erilai-
sia tarvekaluja, kuten pillejä (5) tai eristimiä (7). Piippuja saatettiin myös korjata (6) 
ja varsia muotoilla suuhun sopiviksi (2). (Kuva: Risto Nurmi)

Bild 4. Tobakspipor och delar av dem från 1600-talets Torneå. Piporna kortades av 
ofta väldigt mycket och de användes också så länge att skaften ibland har kraftiga 
märken efter tänder. (1,3, 4, 8). Av de avbrutna överblivna skaftdelarna gjordes olika 
bruksföremål som visselpipor (5) eller förlängare (7). Pipor kunde även repareras (6) och 
skaften formges för att bättre passa munnen (2).  (Foto: Risto Nurmi)
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perusteella voidaan tulkita, että Tor
niolaiset lyhensivät piippunsa mielei
sikseen 1600luvulla ja katkotut var
ren eivät lopulta jääneet samoihin 
kerroksiin eikä läheskään samoissa 
määrin samoille alueille kuin minne 
piiput lopulta hylättäessä joutuivat. 
Tapa kuitenkin muuttui ajan myötä 
ja 1700luvulle tultaessa ainakin osa 
porvaristosta alkoi polttaa tupakkaa 
täyspitkillä piipuilla, eivätkä he enää 
myöskään käyttäneet piippuja niin 
pitkään, että niiden varsiin olisi eh
tinyt muodostua kulumia. 

1600luvun Torniossa ei ole ha
vaittavissa eroja eri varallisuusastei
den tai ammattikuntien välisissä tu
pakointitottumuksissa. Kaikissa tut
kituissa kohteissa aineisto on laadul
taan ja ilmiöiltään vaihtelevaa. Mää
rissä on eroja, mutta aineiston mää
rälliseen säilyvyyteen ovat voineet 
vaikuttaa monet eri syyt. 1700luvun 
aineistossa on sen sijaan havaitta
vissa, että piippujen lyhentelyä esiin
tyy vielä käsityöläisten keskuudessa, 
mutta virkamiesten ja kauppiaiden 
kodeista lyhennettyjä piippuja ei 
enää löydy. Lyhennetyt piiput on 
tutkimuskirjallisuudessa aiemmin
kin yhdistetty nimenomaan käsillä 
tekemiseen samoin kuin sotilaisiin 
– ihmisiin jotka tarvitsevat molem
mat kätensä vapaaksi ja jotka liik
kuvat paljon paikasta toiseen.70 Tu
pakointitottumusten muuttuminen 
kaupungin tiettyjen ammatinharjoit
tajien keskuudessa kuitenkin kertoo 
välillisesti yhteisössä tapahtuvasta 
sosiaalisesta muutoksesta ja sosiaa
lisesta eriytymisestä. Ei kuitenkaan 
välttämättä edelleenkään varallisuu
teen perustuvasta eriytymisestä, sillä 
esimerkiksi varakas porvari Jakob 
Westring ei luopunut lyhennettyjen 
piippujen käytöstä ainakaan töitä 

tehdessään, vaikka hän perunkirjan 
perusteella oli eläessään omaksunut 
varsin hyvin aikakautensa varakkaan 
porvarisperheen materiaalisen kult
tuurin.71 Westring oli kuitenkin ku
pariseppä ja käsityöläinen ja tarvitsi 
omaisuutensa kartuttamiseen mo
lemmat kätensä. Siksi syksyllä 1999 
tutkitusta Westringin pajasta löytyi 
lyhyitä piippuja – yhdessä englan
tilaisten piiposliinisten teekuppien 
kanssa. Ehkä Westringkin poltti ta
lonsa salissa kuitenkin pitkävartista 
piippua – ken ties.

”SON POKA HYÄ VIELÄ” 
– KORJAILUN JÄLJET

Modernin kulutusyhteiskunnan aja
tusmaailmassa esineen korjaamisen 
tarve määritellään useimmiten niin 
sanotusti ”järkiperusteilla”. Nämä 
järkiperusteet pohjautuvat yleensä 
yhden kysymyksen ympärille – kan
nattaako? Kannattavuus on moder
nin länsimaisen talouden yksi pää
elementeistä ja on aikojen saatossa 
juurtunut kaikille elämän alueille 
ohjaamaan ihmisten toimintaa. Kan
nattavuusperiaatteen pohjalta aja
teltuna päätös korjata rikkoutunut 
esine perustuu siis joko taloudel
liseen laskelmointiin, jossa korjaa
minen katsotaan kokonaisuudessa 
edullisemmaksi, kuin rikkoutuneen 
korvaaminen uudella tai vaihtoeh
toisesti korjaamiseen päädytään, 
koska korvaavaa esinettä ei katsota 
olevan (riittävän nopeasti) saatavilla. 
Historiallisen arkeologian tutkimus 
on usein peilannut modernin yh
teiskunnan maailmankuvaa tutkit
taviin yhteisöihin, etenkin 1700 ja 
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1800luvun yhteisöihin. Linkki pe
rustuu etenkin angloamerikkalaisen 
historiallisen arkeologian perusa
jatukseen, missä uuden ajan alun 
eurooppalaisperäisten yhteisöjen 
katsotaan muodostavan modernin 
yhteiskunnan juuret ja suoran kult
tuurisen jatkumon nykypäivään72. 

Mutta entäpä jos taloudellinen 
kannattavuus ei olisikaan juurtunut 
niin syvälle ihmisten ajatusmaail
maan ohjaamaan toimintatapoja ja 
vaikuttamaan arjen ratkaisuihin? 
Tällöin rikkoutuneen esineen koh
talo määräytyy muiden, esineen 
omistajan näkökulmasta luonnollis
ten ja järkevien, syiden perusteella. 
Historiallisen arkeologian sosioeko
nomiset teoriat eivät pysty määrit
telemään esineiden ”arvoa” muu
ten kuin rahassa laskettuna. Eivätkä 
pyrikään – hyödykeajattelussa esine 
lakkaa olemasta hyödyke, kun sen 
vaihdantaarvo on nolla.73 Ihmiset 
muodostavat esineisiin erilaisia ja 
eriasteisia yksipuolisia kiintymyssuh
teita (esineet eivät nykytietämyksen 
valossa kiinny ihmisiin…). Tällaiset 
henkilökohtaiset tai myös yhteisölli
set esinesuhteet vaikuttavat voimak
kaasti esineiden elinkaareen. Esine
suhteista muodostuu myös yhteisöl
linen sosiaalinen normisto – erilaiset 
suhtautumiset esineisiin voivat olla 
yhteisössä normaalia tiedostama
tonta toimintaa, yleisesti hyväksyt
tyjä normeja – tapoja tai tabuja. 
Kun taloudellinen kannattavuus ei 
ole niin voimakkaasti muodostunut 
ohjaamaan ihmisten ratkaisumalleja, 
ovat ihmiset voineet päätyä kor
jaamaan myös hankintahinnaltaan 
erittäin edullisia ja helposti saata
villa olevia esineitä. Henkilökohtai
seksi muodostuneesta esineestä ei 
ole haluttu luopua ja esineen pitkä 
käyttöikä on saattanut olla jopa se 

esineen keskeisin arvo. Yksilölliset ja 
yhteisölliset esinesuhteet on koettu 
eri tavalla kuin modernissa yhteis
kunnassa. Gavin Lucas esimerkiksi 
päätteli islantilaisen keramiikkaas
tioiden käytön olleen 1800luvulla 
hyvin henkilökohtaista ja siksi sieltä 
löytyy paljon korjattujen asioiden 
kappaleita.74 Oli tärkeämpää säilyttää 
se oma kuppi, josta siis oli tullut jo 
tietyllä tapaa osa persoonaa. Esi
neen ja ihmisen välinen sidos ei vält
tämättä myöskään ollut pelkästään 
henkilökohtainen asia, vaan yh
teisössä saatettiin laajemminkin tun
nistaa esine osana persoonaa, ja siitä 
syystä rikkoutuneen astian korjaami
nen on koettu tarpeelliseksi. Korja
tusta kupista tulee myös samalla yk
silö, kun korjaamisen näkyvät jäljet 
tekevät siitä yksilöllisesti tunnistet
tavan esineen. Tämä tulkinta tekee 
aineistosta aikakauden kulttuuriku
vasta mielekästä ja selittää sen, miksi 
korjattujen esineiden jakauma ei 
sovi yhteen yhteisön varallisuuteen 
tai sosiaaliseen asemaan perustuvien 
jakaumien kanssa. Tässä yhteisössä 
”omasta kupista” oli muodostunut 
käsite, josta pidettiin kiinni. Tämä 
esineen yksilöllisyyden muodostu
minen on yksi keskeinen tekijä myös 
japanilaiseen teeseremoniaan liitty
vässä keskiajalta periytyvässä kintsu-
gitraditiossa, missä korjattu astia 
on yksilö, ja sen korjaukset havain
nollistavat aikaa. Nämä Kintsugitee
kupit on voitu jopa rikkoa tahallaan 
ja ne on korjattu hyvin näkyvästi 
kulta tai platinasaumoin. Joskus as
tiaan on saatettu liittää osia aivan eri 
astiasta. Huomionarvoista on, että 
korjaus on työmäärältään ja mate
riaalikustannuksiltaan monin ker
roin arvokkaampi kuin alkuperäinen 
esine itse.75  
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Uuden ajan alun maailmankuva 
kulutustottumuksineen – oli laajem
minkin katsottuna erilainen kuin mi
ten me tänä päivänä koemme länsi
maisen tai skandinaavisen yhteiskun
nan. Useat arjen uskomusmaailmaan 
liittyvät aineistot, kuten esimerkiksi 
aiemmin mainitut perustuskätköt, 
viittaavat siihen, että muu tama sata 
vuotta sitten yhteisöjen maailman
kuvassa oli vielä paljon esikristillisen 
animistisen uskomusmaailman ele
menttejä.76 Animistisessa uskomus

maailmassa luonto ja elinympäristö 
on täynnä henkiä ja jumaluuksia ja 
ihminen on vain yksi tasavertainen 
osa tätä sielujen sinfoniaa, jossa 
myös ”elottomilla” elementeillä, 
kuten kivillä tai kuten Herva77 ar
tikkelissaan hyvin havainnollistaa, 
myös rakennuksilla oli persoona. 
Miksei siis myös esineille – varsin
kin pitkään rinnalla kulkeneille sel
laisille – voinut kehittyä jonkinlaista 
persoonallisuutta, tunnesidettä, joka 
teki esineestä erityisen merkityksel

Kuva 5. Rikkoutuneet keramiikka-astiat korjattiin usein niittaamalla ja/tai lii-
maamalla. Niittaus on tehty porattuihin reikiin joko lyijystä valamalla (1)  tai mes-
sinkilangasta tehdyllä hakasella (2). Joskus liitossaumassa on erotettavissa mustaa 
liima-aineen jäämää (2), mahdollisesti koivutervaa eli tököttiä. (Kuva: Risto Nurmi).

Bild 5. Trasiga keramikkärl lagades ofta genom att nita och/eller limma. Nitningen 
är gjord i förborrade hål antingen genom att gjuta med bly (1) eller att använda en hake  
av mässingstråd (2). Ibland kan man i fogstället hitta rester av ett limämne (2), troligen 
björktjära. (Foto: Risto Nurmi).
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lisen omistajalleen? Nämä uskomus
maailman elementit olivat 1600lu
vun skandinaavisessa yhteiskunnas
sa jo jäänteitä ja muistumia kaukaa 
menneiltä ajoilta. Pohjanlahden ran
nikon asutus oli ollut osa euroop
palaista kulttuuriympäristöä kristi
nuskoineen ja kauppakontakteineen 
jo monta sataa vuotta, mutta niin 
sanottu kansan usko eli sopuisasti 
ja sitkeästi valtakunnan virallisen 
maailmankuvan rinnalla ja myös pal
jolti siihen sulautuneena vielä vuosi
satoja eteenpäinkin. Aivan samalla 
tavalla kuin vanhat maailmankuvan 
elementit, myös vanhat arjen tavat 
ovat voineet kulkea yhteisössä läpi 
sukupolvien. Siksi esineiden korjaa
miselle ei tarvitse olla edes olemas
sa sen syvällisempää tai tietoisesti 
pääteltyä syytä. Rikkoutunut esine 
nyt vain kuuluu tai on hyvä korjata, 
kun se kerran on sillä vielä palautet
tavissa käyttöön – alkuperäiseen tai 
johonkin muuhun virkaan. Hyvien 
korjaamalla käyttökelpoisten esinei
den poisheittäminen on yksinkertai
sesti voitu nähdä typeryytenä, tapa
na joka ei sovi yhteisön sosiaaliseen 
normistoon. 

Tornion kaupungin 1600luvulle 
ajoittuvien aineistojen erityispiirteet 
soveltuvat hyvin edellä selostettuun 
maailmankuvaan. Kaupungin aineis
tossa on paljon viitteitä työläästikin 
korjatuista keramiikkaastioista ja 
tupakkapiipuista. Talouksien kor
jattu ja huollettu esineistö on ollut 
todennäköisesti vielä paljon laajem
pi ja monipuolisempi kuin mitä ar
keologinen aineisto osoittaa. Ke
raamiset esineet ovat olleet aikanaan 
edullisia ja hyvin saatavilla olevaa ar
kipäivästä käyttöesineistöä, joka on 
ollut käytössä kaikissa varallisuus ja 
yhteiskuntaluokissa. Silti varakkaam

missakin talouksissa oli normaalia, 
että rikkoutunut astia korjattiin lii
maamalla ja niittaamalla.78 Samaa 
korjausmenetelmää on käytetty 
useisiin keramiikkalaatuihin halvim
masta punasavikeramiikasta lähtien. 
Rikkoutunut astia on korjattu po
raamalla murtopinnan viereen muu
tama pieni reikä murroksen molem
min puolin. puoliskot on sen jälkeen 
liitetty toisiinsa metallisella niitillä, 
joka ainakin yhdessä tapauksessa on 
tehty paikalleen valamalla lyijystä. 
Toinen säilynyt niittaus on 1700lu
vun lopun piiposliiniastiasta ja siinä 
niittaus on tehty jollain kuparimetal
liseoksella. Sitä onko liitos valettu 
vai lyöty ei voi sanoa, sillä niitistä 
on jäljellä vain pienet katkelmat po
ratuissa rei’issä.79 Tässä samassa pii
posliinin palasessa on myös käytetty 
saumassa jotain liimaainetta, joka 
näkyy mustana massana murtopin
nalla. Samanlaista mustaa massaa on 
löytynyt myös muutamista muista 
keramiikan kappaleista, mikä viit
taa myös korjattuun astiaan, vaikkei 
palasessa niitinreikää olekaan. Isom
mista säilyneistä kappaleista voidaan 
näet päätellä, että niittaus tehtiin hy
vin harvaan. Astiaan on tehty vain 
koossa pysymisen kannalta välttä
mätön määrä niittauksia. 

Korjaamisen motiivi ei siis näytä 
olleen keramiikkaastian laatu tai 
koristelu. Korjattuja keramiikka
astioita tunnetaan arkeologisesta ai
neistosta sieltä täältä eurooppalaisen 
kulttuuripiirin alueella. Atlanttisen 
kaupan vaikutuspiirissä nämä on 
usein tulkittu saatavuusongelmien 
takia tehdyiksi ratkaisuiksi, sillä koh
teet ovat usein olleet jollain tapaa ää
rialueilla.80 Laajemmin tarkasteltuna 
on kuitenkin todettava, että korjatun 
keramiikan puuttuminen atlanttises
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ta piiristä on se mielenkiintoisempi 
kysymys, sillä keramiikan korjaami
nen on arkeologisessa aineistossa 
ajallisesti ja maantieteellisesti laajem
min tarkasteltuna todella yleistä.81

Tupakkapiippu näyttää olleen 
1600luvun torniolaisille hyvin pit
käikäinen henkilökohtainen kapis
tus. Monet löytyneet piiput ovat 
olleet hyvin kuluneita ja puolen
kymmentä esimerkkiä osoittaa, että 
käyttökelvottomaksi rikkoutunut 
piippukin saatettiin vielä elvyttää 
takaisin ainakin jonkinlaiseen toi
mintakuntoon.82 Yhdessä löydetyssä 
piipun pesässä oli kyljessä kaiver
rettuna puumerkki osoittamassa 
esineen ja omistajan välistä yhteen

kuuluvuutta.83 Puumerkattuja piip
puja tunnetaan Lapista toinenkin 
tapaus Rovaniemen Ylikylästä.84 
Tämä puumerkattu piippu ajoittuu 
muotonsa perusteella 172030 –lu
vuille. Lisäksi Uumajan kaupungista 
tunnetaan irtolöytönä 1600luvun 
puolivälille ajoittuva puumerkitty 
piippu.85 Tornion 1700luvun ker
roksista näitä edellä mainittuja esi
merkkejä ei kuitenkaan enää löydy. 
Samoin keramiikan korjaamisessa 
tapahtuu muutos. Nuorimmat löy
detyt korjatut astiat ovat 1700luvun 
loppupuolen/1800luvun alun pii
posliinia ja niitä on löydetty vain vä
hän. Parhaat esimerkit ovat Kolman
nen Kadun varrelta pienen käsityö

Kuva 6. Tupakkapiippu 1600-luvulta. Piipun kopan kylkeen on raapustettu puumer-
kki. (Kuva: Risto Nurmi).

Bild 6. Tobakspipa från 1600-talet. Ett bomärke är ristat i sidan på piphuvudet. 
(Foto: Risto Nurmi)
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läistuvan tontilta. Vaikka on otettava 
huomioon, että Tornion 1700luvul
le ajoittuva arkeologinen aineisto ei 
ole niin kattava kuin 1600luvun ai
neisto, näyttäisi kuitenkin siltä, että 
viimeistään 1700luvun kuluessa 
tietty, todennäköisesti varakkaam
pi, osa kaupungin väestöstä lakkasi 
korjaamasta taloutensa hajonnutta 
keramiikkaa, tai muuta edullista ja 
helposti uudella korvattavaa esi
neistöä, ja köyhemmissäkin pirteissä 
vaivauduttiin korjaamaan vain sitä 
parempaa keramiikkaa. 

	

TEIN ITSE JA SÄÄSTIN 
– ITSE TEHDYT ESINEET 

JA KÄSILLÄ TEKEMISESTÄ 
LUOPUMINEN

Rikkoutuneiden esineiden yleinen 
korjaaminen kotitalouksissa kertoo 
esineeseen suhtautumisen lisäksi 
myös siitä, että talouden jäsenillä oli 
myös yleisesti käden taidot hallussa. 
Voimakkaaseen omavaraistalouteen 
tottuneissa yhteisöissä on aivan 
normaalia, että arjen tarvekaluja 
tehdään itse ja niitä myös korjataan. 
Eurooppalaisen kaupallisen kehityk
sen ja kauppayhteyksien laajenemi
sen myötä myös pohjoisten reuna
alueiden markkinoille tuli saataville 
enenevässä määrin erilaisia kaup
patavaroita eksoottisesta luksukses
ta arjen pieniin käyttöesineisiin. 
Tehostuvan sarjatuotannon myötä 
saatavuuden lisäksi myös esineiden 
hinta laski. Saatavuuden ja hintata
son parantuvuudesta huolimatta ei 
voida kuitenkaan, ajatella, että ihmi
set olisivat automaattisesti kasvatta
neet hankintamääriään, omaksuneet 
uusia esinetyyppejä käyttöönsä tai 
vaihtaneet vanhoja perinteisiä esi
netyyppejä uusiin kaupallisiin tuot
teisiin. Tornion kaupungin väestön 
juuret ovat keskiajan peräpohjalai
sessa talonpoikaisväestössä ja kult
tuurissa, missä harva asutus, pitkät 
ja kausittaiset kauppayhteydet sekä 
hyvin monipuolinen elinkeinostrate
gia ovat suosineet hyvin voimakkaan 
omavaraistalouden ja siihen liittyvän 
maailmankuvan muodostumista. 
Kaupunkilaisen porvariselämän ja 
kaupungin kaupan (osille) suoma 
rahallisen varallisuuden kasvu ei 
myös kään välttämättä ollut kovin 
voimakas muutosta aiheuttava teki
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jä, sillä pohjoisen talonpoikaisto oli 
hallinnut Lapin kauppaa ja kerännyt 
sen avulla huomattavaa varallisuutta 
ja läpi koko keskiajan86. 

Tornion kaupungin 1600luvulle 
ajoittuvassa arkeologisessa aineis
tossa on paljon viitteitä nimenoma
an arjen pienesineiden kotitarveval
mistuksesta. Sepäntyöt ovat luon
nollisesti olleet jo perinteisesti osa 
talonpoikaista elämää. Taotut rau
taesineet ja erilaiset pienemmät va
lutyöt, mitä kaupungin kerrostumis
ta on löytynyt, on todennäköisesti 
tehty, ellei ehkä itse, niin paikallisten 
seppien toimesta. Selkeämpää kau
pallista tuontia näissä esineryhmissä 
edustavat ns. hedelmäveitset, joita 
on valmistettu KeskiEuroopassa ja 
tuotu sieltä pohjoiseen jo rautakau
den ja keskiajan taitteesta lähtien.87 
Selkeimmin kotitarvevalmistus tulee 
esiin esineissä, jotka on tehty muok
kaamalla toista esinettä tai esineen 
kappaletta. Tällöin alkuperäinen 
esine on hyvin usein ollut alun pe
rin kaupallinen tuote ja tuontiesine, 
mutta sitä on sittemmin esim. rik
koutumisen tai muun hylkäämispe
rusteen takia käytetty materiaalina 
uuteen esineeseen. Periaatteessa 
moinen ratkaisu voi olla tilapäinen
kin ratkaisu ja toteutettu paremman 
puutteessa, mutta etenkin pitkällä 
aikavälillä ja eri paikoissa toistuvasti 
esiintyvät esinetyypit ja ratkaisut kie
livät tietoisesta tavasta, perinteistä ja 
yhteisön yhtenevästä esinekäsitykse
stä. 

Tornion kaupungista löytyneistä 
itse tehdyistä esineistä tyypillisimpiä 
ovat värttinäkehrät sekä peli/lasku
merkit. Näistä suurin osa on tehty 
keramiikkaastioiden kappaleista, 
mutta myös ikkuna ja astialasia on 
yleisesti käytetty. Valituille raakaai

neille on tyypillistä hauras rakenne, 
joten valmistukseen on todennäköi
sesti käytetty rikkoutuneiden ja kor
jauskelvottomien esineiden osia. 
Tyypillistä näille esineille on myös 
se, ettei vastaavia kaupallisia esineitä 
juurikaan esiinny arkeologisessa ai
neistossa. Kaupungista löytyneistä 
värttinäkehristä ainoastaan yksi on 
selkeä kaupallinen tuote. Kyseessä 
on kivisavesta valmistettu esine88, 
joka on siis valmistettu jossain 
KeskiEuroopan, todennäköisesti 
Reinjoen alueen, monista kivisa
vikeramiikkapajoista. Aineistossa 
on myös yksittäisiä luusta ja liuske
kivestä valmistettuja kehriä, jotka 
toki myös ovat todennäköisesti koti
tarvevalmistetta. Erilaisia nappuloita 
on valmistettu useista eri keramiik
katyypeistä. Yleisimmin materiaalina 
on ollut majolika tai fajanssiastian 
kappale. Nappuloita on kuitenkin 
tehty myös punasavikeramiikasta ja 
jopa yksi posliininen nappi tunne
taan. Lisäksi joitain yksittäiskappa
leita on tehty lasipullon kappaleista. 
Tyypillistä näille nappuloille on, että 
punasaviset ovat työn laadultaan 
selkeästi huonommin tehtyjä kuin 
muista materiaaleista tehdyt. Samaa 
ilmiötä ei esiinny värttinäkehrien 
kanssa, vaan niissä punasaviset on 
hiottu yhtä huolellisesti kuin vaikka 
fajanssiset kehrät. 

Laskunapeiksi tai laskumerkeiksi 
olen nimennyt pienet huolellisesti 
nyrhityt lasikiekot, jotka on yhtä 
poikkeusta lukuun ottamatta tehty 
ikkunalasista. Näitä on kahta kokoa. 
Isompi on halkaisijaltaan n. 30mm 
ja pienempi n. 20mm. Esineet liit
tynevät todennäköisesti aikakauden 
kaupankäyntiin ja porvarien kir
janpitoon. Ennen paperin ja kynän 
yleistymistä etenkin suurempien 
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summien laskemiseen käytettiin 
ns. laskupöytää. Laskupöytä toimi 
vähän perinteisen helmitaulun ta
paan.89 Laskupöydällä laskemiseen 
käytetään laskumerkkejä tai laskura
hoja, jotka olivat yleensä tähän tar
koitukseen valmistettuja messinkisiä 
poletteja. Laskurahojen valmistus 
oli Euroopassa keskittynyt Nürber
gin kaupunkiin. Torniostakin tun
netaan muutamia Nürbergiläisiä las
kurahoja, mutta parilla yksittäisellä 
poletilla ei vielä lasketa, sillä merk
kejä täytyy olla riittävä sarja. Tällaisia 
sarjoja on löydetty ainakin Oslosta90 
ja Helsingis tä91. Toki laskemiseen on 
saatettu käyttää myös vähäarvoisia 
kuparikolikoita, kuten Kristiinan ¼ 
äyrejä, joita on Torniosta löydetty 
yhdessä laskurahojen kanssa.92 Noi
ta ¼ äyrin kolikoita Torniossa kyllä 
riittää. Niitä on dokumentoitu Tor
nion arkeologisilta kaivauksilta tois
ta sataa kappaletta.93 Neljännesäy
ristä tuli inflaation takia käytännössä 
arvoton kolikko 1660luvulla ja 
Kruunukin lopetti sen lyömisen jo 
1660.94

Lasikiekkoja on löytynyt Torni
osta huomattavasti enemmän kuin 
messinkipoletteja, tosin lasisista
kaan ei ole löydetty selkeää sarjaa. 
Kaupungin arkeologisille kerroksille 
on kuitenkin tyypillistä aikalainen 
sekoittuneisuus ja voimakas valikoi
tuminen ennen lopullista peittymis
tä. Kerroksissa on siis edustettuna 
vain pieni osa siitä esineistöstä, joka 
on ollut aikanaan käytössä ja sekin 
on ennen lopullista hylkäämistä 
”siivottu” kaikenlaisesta tarpeelli
seksi katsotusta. Yllättäen peittyneet 
ja täysin paikoilleen jääneet ker
rokset, joissa ”aika on pysähtynyt”, 
ovat hyvin harvinaisia ja pienialaisia 
tapauksia Tornion aineistossa. Sekä 

kiekot että nappulat voivat molem
mat olla olleet yhtä lailla sekä/joko/
tai pelinappuloita ja laskumerkkejä. 
Niillä on kuitenkin yksi selkeä yh
tenevä tekijä – ne liittyvät kiinteästi 
kaupankäynnin paikkoihin. Nap
puloita ja etenkin kiekkoja löyde
tään 1600luvun kaupunkikohteista, 
mutta myös esimerkiksi Kemin Ha
minasaaren markkinatupien jään
nöksistä.95 Haminasaaren kiekoista 
suurin osa on tehty liuskekivestä. 
Muuten ne ovat ulkoasultaan hyvin 
yhteneviä lasisten kanssa. Yhteys 
kauppaan ja kaupankäyntiin liittää 
ne juurikin rahaan ja laskemiseen96.

Kaupungissa oli siis yleisenä tapa
na valmistaa kotitarpeeseen erilaisia 
pienesineitä käytöstä poistuneista 
esineistä. Tämä tapa oli yleistä jo 
kaupungin alkuajoista lähtien, eli se 
on todennäköisesti tapa, jonka poh
joisen talonpojat toivat kaupunkiin 
jo sen perustamisvaiheessa. Kau
punkia edeltävään talonpoikaiseen 
alkuperään viittaa myös se seikka, 
että tapa näyttäisi olleen yleinen 
kaikkien sosiaaliluokkien ja ammat
tikuntien talouksissa. Kyseessä ei siis 
ole esimerkiksi varallisuuteen liittyvä 
ilmiö, vaan paikallinen tapa. Arkeo
logisen aineiston perusteella tämä 
tapa on ollut yleistä aina 1600lu
vun jälkipuoliskolle saakka. Doku
mentoituja kerroksia on hyvin han
kala ajoittaa kovin tarkkaan, mutta 
näyttäisi siltä, että noin 1600luvun 
lopulta alkaen edellä mainitunlaisen 
kotitarvevalmistuksen merkit alka
vat hävitä, eikä näitä esinetyyppejä 
tunneta ollenkaan enää 1720lu
vulla jälleenrakennetussa kaupun
gissa. Muutokseen liittyy myös eräs 
yhteisön kulutuskäyttäytymisen 
kannalta merkittävä huomio. Ko
tikutoiset esineet eivät korvaudu 
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aineistossa kaupallisilla vastaavilla 
esineillä, vaan ne yksinkertaisesti 
katoavat arkeologisesta esineistöstä. 
Näin selkeä ja jyrkkä muutos esi
neistössä täytyy merkitä vähintään 
lähes yhtä selkeää muutosta kaupun
kilaisten arjen tavoissa. 1700luvun 
Torniossa ei enää yleisesti kehrätty 
lankaa värttinällä. Ensimmäiset 
vinorukit alkoivat ilmaantua Suo
meen 1600luvulla ja 1700luvulla 
ne yleistyivät käytössä.97 Samoin las
kumerkkien aika oli auttamatta ohi. 
Laskupöydän suosio ajoittuu varsi
naisesti keskiajalle, eivätkä sitä enää 
1600luvullakaan käyttäneet kuin 
yksityiset kauppiaat.98 

Kotitarvevalmistus oli kuitenkin 
itsessäänkin tullut koko kaupun
kiväestöä läpileikkaavana arjen ta
pana tiensä päähän. 1700luvun 
sodan jäljiltä uudelleen rakennettu 
ja taloudelliseen nousuun lähtenyt 
kaupunki oli modernisoitunut, ei 
vain rakennuskannaltaan, vaan myös 
henkiseltä kulttuuriltaan. Hyödyn 
aikakauden talousihanteet ja ku
lutuskäyttäytymisen kehitykseen 
liittyvä taloudelliseen asemaan pe
rustuva sosiaalinen eriytyminen ja 
eriarvoistuminen olivat kehittyneet 
niin pitkälle, että ne alkoivat näkyä 
myös torniolaisten arjen valin
noissa ja sitä kautta arkeologisessa 
materiaalissa. Varallisuutta sidottiin 
edelleen yhä kiihtyvässä määrin ho
peaan ja muihin arvometalleihin,99 
mikä tietty oli perua jo edellisen 
vuosisadan talouspolitiikasta, mutta 
vuosisadan edetessä alettiin varal
lisuutta käyttää yhä enemmän myös 
arvokeramiikkaan, huonekaluihin, 
taiteeseen, kirjallisuu teen, vaattei
siin, nautintoaineisiin ja muuhun 
luksukseen.100

 KAUPUNGISTUMINEN
 – KAUPUNKIMAISTUMINEN – 
KAUPUNKILAISTUMINEN  

Kaupungistuminen, eli urbanisaa
tio, on termi, jota käytetään usein 
eri yhteiskuntakehitystä käsittele
villä tieteenaloilla hyvin eri tavoilla. 
Sosiologit, taloustieteilijät, maantie
teilijät, historioitsijat, antropologit 
ja arkeologit ymmärtävät termin 
hieman eri tavalla ja käsittävät ja kä
sittelevät käsitettä omasta näkökul
masta soveliaiden reunaehtojen 
mukaan. Yleisimmin urbanisaatiota 
käsitellään väestönkasvun, tietynlai
sen infrastruktuurin olemassaolon 
tai toiminnallisten eroavaisuuksien 
mukaan. Sosiologiassa urbanisaatio
ta tarkastellaan yleensä väkilukujen, 
erityisesti väestönkasvun kehityksen 
mukaan101. Urbanisaatio on siis joko 
väestönkasvua tai väestön keskit
tymistä.102 Maantieteen ja historian 
puolella taas urbanisaatio on fyysis
ten kaupunkien ja kaupunkiverkos
tojen kehitystä, sekä kaupunkien in
frastruktuurien kehitystä.103 

Urbanisaatio on siis prosessi, jota 
voidaan käsitellä ja arvottaa mo
nien eri määritelmien kautta. Näin 
ollen se on käsitteenä verbaalinen 
kameleontti, joka sovittaa itsensä 
kontekstiin näkökulmien ja tavoit
teiden mukaan. Siksi termiä on niin 
sujuvaa käyttää, vaikka todellisuu
dessa saatetaan puhua samalla ni
mellä aivan eri asioista. Jan de Vries 
jakoi kirjassaan European Urbanisa
tion 15001800104 käsitteen kolmeen 
päätyyppiin: demografiseen, struk
turaaliseen ja behavioraaliseen urba
nisaatioon, eli suomeksi: kaupungis
tumiseen, kaupunkimaistumiseen ja 
kaupunkilaistumiseen. Ensimmäi
sessä päätyypissä keskeisenä tekijänä 
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on väestönkasvu ja siitä aiheutunut 
asutuksen tiivistyminen ja sitä kautta 
kaupunkiverkostojen muodostumi
nen. Toisessa kehittyvänä element
tinä on kaupunki itse – rakennukset, 
palvelut, teollisuus ja kunnallistek
niikka. Kolmannessa kehittyvänä 
elementtinä ovat kaupunkilaiset 
itse niin yksilönä kuin yhteisönä. 
Kyseessä on kaupunkilaisen identi
teetin muodostuminen ja kehitys. 

Tornion ja Pohjanlahden näkökul
masta kaupungistuminen näkyy sel
keimmin Suurvaltaajan keskusjoh
toisena kaupunkien perustamiskau
tena. 1500luvun loppupuolella Poh
janlahden alueella ei ollut Rauma – 
Gävle linjan yläpuolella yhtään kau
punkia. Kruunu kauppapolitiikassa 
kaupunkien merkitys nousi keske
iseksi Kustaa Vaasan ajoilta lähtien, 
mutta vasta Juhana III valtakaudella 
Kruunun systemaattinen Pohjan
lahden kaupungistaminen saatiin 
liikkeelle ja vuoteen 1652 mennessä 
Pohjanlahden rannikko oli tikutettu 
täyteen pieniä kaupunkeja.105 Tä
hän kaupungistumis prosessiin eivät 
liity ainoastaan kaupunkien ilmes
tyminen kartalle, vaan myös perus
tamisesta seuranneet väestöliikun
not. Alueen väkiluku ei varsinaisesti 
kaupungistumisen myö tä kasvanut, 
eikä kaupunkien väkilukukaan paria 
poikkeusta lukuun ottamatta kasva
nut alkuperäisestä vielä 1800lu vulle 
tultaessa, mutta Pohjanlahden kau
pungistumisprosessiin liittyy olen
naisesti väestöliikunnot. Uusien 
perustettujen kaupunkien väestöt 
koostuivat alueen vanhoista talon
poikaissuvuista, joista osa muutti 
näihin. Kruunu edellytti, että niiden 
maakauppiaiden, jotka halusivat jat
kaa kaupankäyntiä kaupungin perus
tamisen jälkeen tuli anoa porvaris

oikeuksia ja muuttaa pysyvästi kau
punkiin asumaan.106 Tässä suhteessa 
siis tapahtui tietyn tasoista asutuk
sen keskittymistä ja ennen kaikkea 
ammatillista, toiminnallista, väestön 
keskittymistä ja eriytymistä. 

Kuten jo alussa mainittiin, Tornio 
lähti kaupunkimaisemana kehitty
mään karkeasti sanottuna riviin ni
putetusta maalaiskylästä. Tornion 
kaupunkimaistuminen näkyy ar
keologisessa aineistossa rakennus
kannan, julkisten rakennusten, ka
turakentamisen, asemakaavan sekä 
kunnallistekniikan kehityksenä. 
Ensimmäinen konkreettinen oire 
halusta kehittää kaupunkimaisemaa 
on kaupungin kirkon rakentami
nen 1640luvulla. Aiemmat julkiset 
rakennushankkeet olivat kaupun
ginlain säätämiä ja siksi pakollisia 
velvollisuuksia, kun taas kirkko oli 
vahvasti kaupunkilaisten oma pro
jekti. Kirkon rakentaminen johti 
välillisesti myös kaupungin kunnal
listekniikan ensimmäisiin rakennus
toimiin.  Maaperä, jolle kaupunki 
rakennettiin, oli suhteellisen mär
kää. Tämä oli tyypillistä monille 
1600luvulla perustetuille kaupun
geille. Kaupunkien sijainti valittiin 
enemmän logistisin perustein, eikä 
1600luvun ideologiaan kuulunut 
luonnon edessä nöyristely. Päinvas
toin, 1600luvun kaupunkisuunnit
telussa toteutettiin renessanssiide
ologiaa, missä ihminen oli luonnon 
herra, ja luonto oli oleva se nöyrtyvä 
osapuoli. Tämä näkyy erityisen hy
vin varsinkin 1600luvun puolivälin 
kaupunkisuunnittelussa, missä jäyk
kä ruutukaava saatettiin suunnitella 
tarvittaessa vaikka meren päälle, ku
ten esimerkiksi Raahen ja Kokkolan 
kaupunkisuunnitelmista käy ilmi.107 
Tosin yhtäkään näistä massiivisia 
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maaliikuntoja vaatineista suunnitel
mista ei koskaan toteutettu. 

Uusi kaupungin kirkko kärsi siis 
kosteusongelmista, joten sen rat
kaisemiseksi Kirkolta vedettiin kau
pungin läpi suuri oja, joka asemakaa
vaalueen osalta vedettiin katettuna 
palokujaa pitkin.108 Syntyi tavallaan 
kaupungin ensimmäinen pääviemäri. 
Yksittäisten tonttien osaltakin tehti
in erilaisia maanalaisia viemäröin
tiratkaisuja. Ahon ja Puran tontilla 
kaupungin pohjoisosassa tehtiin ar
keologisia kaivauksia vuonna 1999. 
Tämä alue kuului 1600luvun kau
pungin pohjoisimpaan kortteliin ja 
sitä alettiin, todennäköisesti maape
rän märkyydestä johtuen rakentaa 
vasta 1600luvun jälkipuoliskolla. 
Kaivauksilla tontilta löydettiin puus
ta rakennettu viemäriverkosto, jon
ka avulla tonttia on todennäköisesti 
kuivattu käyttöönoton aikoihin. 
Vastaavanlaisia viemäriputkistoja109 
on löydetty vielä 1700luvun lopulle 
ajoittuvista kerroksista Westringin 
tontilta vuonna 1999 ja Keskikadun 
kaivauksilla vuonna 2002.110 

Asemakaavan kehitys ja kaupun
kirakentamisen säädökset, tai oike
astaan niihin reagoiminen paikalli
sella tasolla, ovat muokanneet voi
makkaasti kaupunkikuvaa. Vaikka 
kaupunkilaisten investointihaluk
kuus oli pientä, modernisoitui myös 
Tornion kaupunkikuva aika ajoin 
– ja tähän olivat enemmän tai vä
hemmän vaikuttamassa kaupunkia 
toistuvasti vaivanneet kaupungin
palot. Kaupungin rakennuskanta 
modernisoitui pitkälti normaalin 
uudisrakentamisen myötä, ja siksi 
kaupunginpalojen normaalia laajem
pi tuho aiheutti vastavuoroisesti 
normaalia laajemman kertaluon
toisen rakennuskannan moderni

soitumisen. Kruunu antoi tasaiseen 
tahtiin rakennussäädöksiä, joita to
teutettiin paikallisella tasolla hyvin 
soveltaen.111 Pitkällä aikavä lillä kui
tenkin Pohjanlahden kaupunkikuva 
muuttui säädösten ja ihanteiden 
mukaiseen suuntaan. Aluksi kau
pungin rakennusjärjestys edusti ta
lonpoikaista mallia, jossa rakennus
kanta rakennettiin tontin keskiosiin 
siten, että tontin suuntaiset raken
nukset sijaitsivat tonttien rajoilla. 
Pian rakennuksia jatkettiin katuun 
saakka, siten, että muodostui keski
aikaistyyppinen pääty katua vasten 
–kaupunkikuva. Tästä on säilynyt 
rakennussäädöksiä vielä 1600luvun 
puolivälistä.112  Pian tämän jälkeen 
ruotsalaisen kaupunkirakentamisen 
ihanteeksi muodostui suljettu kau
punkitila, jossa tontin kadun puolei
nen osa tuli sulkea kadun suuntaan 
rakennetulla asuinrakennuksella. 
Tämän meille tutun perinteisen suo
malaisen puukaupungin kaupunki
kuvan todellinen muodostuminen 
kesti kuitenkin sukupolvia, sillä 
kehitystä vauhdittaakseen Kruunu 
pyrki edistämään sitä lainsäädäntö
teitse 1690luvulla,113 mutta yhte
näisenä kokonaisuutena se toteutui 
Torniossakin vasta 1720luvun jäl
leenrakentamisen yhteydessä. 

Jälleenrakentamisen yhteydessä 
otettiin käyttöön muitakin ylhäältä 
ohjattuja rakentamisen uudistuksia. 
Muun muassa ikkunoiden kokoa 
todennäköisesti suurennettiin, kun 
porvarit omaksuivat käyttöönsä 
Kruunun virkatalojen rakennus
määräysten elementtejä. 1700lu
vulla Kruunun virkatalojen ikkuna
kooksi määrättiin 2x2 kyynärän114 
kokoiset ikkunat.115 Kruunun toivo
maa kivirakentamista ei Torniossa 
käytännön syistä toteutettu – Su
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ensaarella ei yksinkertaisesti ollut 
riittävästi kiviä, joten raakaaineiden 
tuominen saarelle olisi tullut koh
tuuttoman kalliiksi. Sen verran kivi
rakentamista kuitenkin vihdoin ylei
sesti omaksuttiin, että rakennukset 
rakennettiin kivijalalle, tosin tässä 
vaiheessa vielä hyvin vaatimatto
malle sellaiselle. 1762 palon jälkeen 
kivijalat kasvoivat kokoa huomatta
vasti ja viimeistään tässä vaiheessa 
Torniossakin alettiin rakentaa kaksi
kerroksisia porvaristaloja.116Jälleen
rakennuskaudelta ovat peräisin 
myös ensimmäiset konkreettiset 
merkit talojen, tai ainakin pääraken
nuksen kadunpuoleisen julkisivun 
maalaamisesta. Rukoushuoneen 
tontilla Rantakadun (nyk. Jääkärin
katu) varrella vuonna 1999 tehdyissä 
kaivauksissa löydettiin 1720luvulla 
rakennetun rakennuksen kivijalan 
juurelta selkeät punamultalaikut.117 
Rakennusten maalaaminen oli tuo
hon aikaan enemmän kaupunkiku
vaa ja rakennusten arvoa korostavaa 
toimintaa, kuin maalaamisen ra
kenteiden suojaamista. Perinteinen 
tapa suojata rakennuksia oli tervaa
minen, jota Torniossa oli käytetty 
ainakin julkisissa rakennuksissa jo 
aiemmin.118 

Kaupungin talonpoikaiset juuret 
näkyivät, yllättävää kyllä, pisimpään 
kaupungin katunäkymässä kirjaimel
lisesti kaduissa. Katutila oli julkista 
tilaa, joka oli kuitenkin käsitteenä 
pioneerivaiheen talonpoikaistolle 
varsin tuntematonta. 1600luvun 
kaupungeille olikin tyypillistä jatku
vat kiistat maistraatin ja porvariston 
välillä siitä, mitä ja minne saa raken
taa ja minne ei. Kaupunkilaisilla oli 
paha tapa rakentaa muitta mutkitta 
tontin rajojen ulkopuolelle ja val
lata katutilaa etenkin palokujilta.119 

Rakennuskannan ja muun kaupun
kikuvan kehityksestä huolimatta 
Tornion katurakentamiseen ei juu
rikaan investoitu vielä edes 1800lu
vulla. Kirkkosilta toki rakennettiin 
jo 1600luvun jälkipuoliskolla, mutta 
muuten kaupungin katuja ei kivetty 
tai muuten katettu sen kummemmin 
toisin kuin monissa muissa rannikon 
kaupungeissa.120 

Paikallisten suhtautumista katu
tilaan ja kadun roolia Torniolai
sessa kaupunkimaisemassa kuvaa 
hyvin E.D. Clarken muistiinpanot 
hänen vieraillessaan kaupungissa 
vuonna 1799. Clarke kertoo matka
kuvauksessaan ensin yllättyneensä 
siitä, että kaupungin kadut kasvavat 
heinää, ja yllättyneensä entisestään 
kuullessaan, että heinää kasvatetaan 
kaduilla tarkoituksella kaupunkilais
ten karjaa varten.121 Kaupunkilaisille 
katutila, kuten myös toriaukio, olivat 
siis niittyjä. Vielä 1800luvun lopul
lakin Tornion kaupungin kadut oli
vat päällystämättömiä ja kasvoivat 
heinää. Kulkureittejä edustivat vain 
heinikon läpi ristiin rastiin kulke
vat polut, jotka näkyvät hyvin vielä 
1900luvun alussa otetuissa valoku
vissa122. Katutila oli kaupunkilaisten 
keskuudessa saanut aivan omanlai
sensa roolin. Torikaan ei ollut siinä 
kaupallisessa käytössään, mitä tori
aukiolla alun perin tarkoitettiin. Tor
niolaisille kaupankäynnin julkinen 
tila oli satamanranta, missä myös 
kauppaaitat sijaitsivat. 

Kruunun kauppapoliittiset toi
met loivat Pohjanlahden kaupunki
verkoston ja rakennussäännösten, 
ajan ideologioiden ja paikallisten nä
kemysten vuorovaikutuksesta muo
dostui torniolainen kaupunkimaise
ma ja siinä samalla myös kaupungin 
väestö kaupunkilaistui. Torniolaisen 
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kaupunkilaisidentiteetin kehitys on 
yhtäällä uusien laivojen mukana tul
leiden ajatusten ja tapojen omaksu
mista ja yhä selkeämmän identiteet
tieron tekemistä ympäröivään ta
lonpoikaisväestöön, mutta toisaalta 
vanhojen talonpoikaista perua ole
vien ajatusten ja tapojen säilyttämis
tä ja sisällyttämistä kaupunkilaiseen 
porvarilliseen elämään. Keskeisin 
huomio Tornion kaupunkilaistu
misprosessissa arkeologisesta aineis
tosta tarkasteltuna on se, ettei kau
punkilaistumisprosessi ollut tasaista 
kehityskulkua, tai ainakaan sen ke
hitys ei heijastunut arjen esineiden 
käyttöön tasaisena muutoksena. 

Kaupunkilaisten käyttämä esi
neistö kyllä muuttui ajan myötä ja 
ajan muodista pysyttiin hyvin kärry

illä. Kotimaiset ja ulkomaiset uu
tuudetkin omaksuttiin kyllä Pohjan
lahden perukassa hyvin nopeasti, 
mutta kaikki tämä kertoo enemmän 
valtakunnan talouspolitiikan ja kan
sainvälisen kaupan, sekä kaupassa 
mukana olleiden ihmisten kauppa
suhteiden muutoksesta laajemmalla 
tasolla. Ne tavat, miten esineitä käy
tettiin, säilyivät pidempään ja kehit
tyivät omaa kehityskaartaan. Kuten 
Matthew Johnson asian aikanaan 
yksinkertaisti kysymyksen muodossa 
esittäessään, että tarkoittiko aineis
ton muutos kohti halvempien mas
satuotettujen keramiikkaastioiden 
käyttöä lopulta mitään muuta kuin 
muutosta kohti halvempien mas
satuotettujen keramiikkaastioiden 
käyttöä.123 Eli käyttäjälle lautanen on 

Kuva 7. Torniolaista katunäkymää 1900-luvun alussa Vielä 20. vuosisadan alku-
puolellakaan ei Tornion katuja ollut päällystetty sen kummemmin. (Kuva: Reino Kai-
nulainen. TLMM valokuva-arkisto, 10: 19431 _VI.3 ja)

Bild 7. Vy över Torneå från början av 1900-talet. Ännu i början av det tjugonde år-
hundradet hade inte Torneå någon gatubeläggning. (Foto: Reino Kainulainen. TLMM 
foto-arkiv, 10:19431_VI.3ja)



138

edelleen lautanen ja sitä käytetään 
tietyllä jo opituilla tavalla ilman, että 
astiamateriaalin muutokseen liittyisi 
mitään sen suurempaa sosiaalista tai 
ideologista mullistusta. 

Pohjanlahden kauppaverkostos
sa edellä mainittu näkökulma ko
rostuu, sillä Pohjanlahden kaupun
kien ja maaseudun asukkailla oli jo 
keskiaikaista perua olleen kauppa
politiikan takia aina ollut hyvin ra
jattu mahdollisuus tehdä yksilöllisiä 
valintoja tuontiesineistön suhteen. 
Se, mitä alueelle tuli, määräytyi ja 
valikoitui voimakkaasti jo kauppa
verkoston aiemmissa solmukoh
dissa. Esineiden käytössä tapahtu
neet muutokset eivät ole sidoksissa 
esineiden kehityksessä tapahtuviin 
muutoksiin. Esineiden käyttötavois
sa ja esinesuhteissa yleensä on tyy
pillistä, että tietynlaiset tavat säilyvät 
tasaisina tiettyyn pisteeseen saakka, 
ja sitten alkaa tapahtua sarja selkeitä 
muutoksia esineiden käyttötavois
sa. Muutosten ajoittuminen sam
aan ajankohtaan eri esineryhmien 
kesken viittaa laajempaan yleiseen 
esinesuhteen ja jopa maailmankuvan 
muutokseen. Torniossa tämä muu
tosten sarja alkaa 1600luvun jälki
puoliskolla, tarkemmin ehkä noin 
16701690luvuilla, käytännössä siis 
vasta kaupungin kolmannen suku
polven aikana. 

Siinä vaiheessa, kun muutos alkaa 
näkyä esineissä on muutos henki
sellä tasolla kuitenkin jo tapahtunut. 
Jos pitäydytään ajatuksessa, että ih
minen toimii omasta mielestään 
pääosin järkevästi, tapahtuu muu
tos käytännön toiminnassa vasta, 
kun vanha toimintapa on ihmisen 
mielessä muuttunut, jos ei ihan jär
jettömäksi, niin ainakin epäedul

liseksi. Siksi siis muutos tapahtuu 
ensin ihmisten mielessä ja tulee 
yhteisön sosiaalisessa normistossa 
hyväksytyksi, ennen kuin siirtyy 
käytännön toteutuksen tasolle. Toi
saalta tapojen pysyvyys muutoksen 
keskellä viestii yhtä lailla yhteisön ja 
yksilöiden perinteiden ja historian 
voimakkaasta vaikutuksesta esine
suhteisiin. Tornionkin tapauksessa 
1600lu vulla yleiset tavat käsitellä 
ja käyttää esineitä ovat keskiaikaista 
talonpoikaista perua, jotka varhai
set asukkaat toivat tullessaan kau
punkiin. Ja vaikka selkeää kaupun
kilaisidentiteetin muodostumista ja 
identiteettieron muodostamista ta
lonpoikaiseen väestöön alkoi ilmetä 
jo ensimmäisen sukupolven jälkeen, 
kuten kirkkokiista selkeästi osoittaa, 
ei muutoksia vielä yhteisön esine
suhteessa ilmennyt. 

1600luvun lopun muutossarjo
jen myötä tulevat näkyviin myös 
kaupungin sisäisen sosiaalisen hie
rarkian kehitys. Tavat eri varal
lisuusluokissa ja ammattikunnis
sa alkavat erilaistua. 1700luvun 
jälleen rakennetussa kaupungissa 
nämä erot tulevat selkeämmin esiin. 
Rikkaissa talouksissa ei enää korjata 
arjen käyttöesineitä eikä runsaan ku
lumisen jälkiä enää esiinny. Kaupan 
mukana rahdattujen massatuotanto
tuotteiden suhteen ei kaupungissa 
synny jakoa eri varallisuus tai sosi
aaliluokkien esineisiin, eikä viitteitä 
kerskakulutuksesta ole nähtävissä 
arkeologisessa aineistossa, mutta 
muuten aikakauden porvaristo on 
hyvin omaksunut kehittyvän kulutu
syhteiskunnan ajatusmaailmaa. Kes
kiajan talonpojista on tullut hyödyn 
aikakauden säätyläistöä ja talonpoi
kaiset elementit ovat lähes hävinneet 
– yhtä lukuun ottamatta.
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Vielä 1700luvulla viljelys ja niit
tymaalla oli iso merkitys torniolai
sille porvareille varallisuudesta riip
pumatta, vaikkakin sen merkitys 
selkeästi laskee kyseisen vuosisadan 
aikana.124 1600luvun porvaristo 
oli vielä ravintotaloudeltaan pääo
sin omavaraista ja siksi porvareilla 
oli karjaa, niittyjä ja viljelyksiä ai
van kaupungin sydämessä. Pelto ja 
niittymaat myös jaettiin porvareille 
veronmaksukyvyn, eli pitkälti varal
lisuuden mukaan.125 Eurooppalaisen 
kaupunkiideologian mukaan kau
punki on kaupan ja hallinnon keskus, 
jossa asuvat niitä pyörittävät ihmi
set ja kaupunkia ruokkii ympäröivä 
maaseutu ja siellä toimiva väestö.126  
Pohjanlahden pienissä kaupun
geissa omavaraisuus oli paikallisten 
olosuhteiden sanelema käytännön 
sovellus ja luonnollinen jatkumo 
pirkkalaistalonpojista kohti uuden 
ajan alun porvaristoa. Vaikka karja
luetteloiden perusteella porvariston 
riippuvuus maataloudesta näyttää 
1700luvun aikana vähenevän voi
makkaasti, oli niittymaalla keskeinen 
merkitys kaupungin varakkaimmal
lekin porvaristolle. Väinö Perälä127 
huomautti vuoden 1921 Tornion 
historiassa, että vielä vuonna 1840, 
kun uusia niittyjä jaettiin porvareille, 
olivat rikkaimmatkin porvarit niitä 
kilpaa huutamassa. Maaomistuksen 
ja talonpoikaiselinkeinojen merki
tys on Torniolaisten keskuudessa 
väistynyt lopulta jossain seuraavan 
80 vuoden aikana, sillä Perälä (joka 
itsekin oli torniolainen) suhtautuu 
asiaan jo selkeän ivallisesti. 
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