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JOHDANTO 

Historiallinen tausta 

 

Oulu 1700-luvulla – kauppa kasvaa, piikoja tarvitaan 

 

Oulun kaupungissa 1700-luvun alku oli koettelemusten aikaa. Kaupunki kärsi suurista 

tulipaloista, katovuosista, Suuren pohjan sodan aiheuttamista rasituksista sekä ennen 

kaikkea isonvihan (1713−1721) aiheuttamista tuhoista. Ne jotka kykenivät, lähtivät sotaa 

pakoon ympäröivälle maaseudulle tai aina Tukholmaan saakka. Isonvihan lopulla väki palasi 

kaupunkiin vähitellen, osa jo ennen sodan lopettanutta Uudenkaupungin rauhaa, jonka 

jälkeen sekä jälleenrakennus että elinkeinoelämän elvytys aloitettiin vauhdikkaasti.1 

Maaseutumaisen pikkukaupungin kauppa ja merenkulku lähtivät uuteen nousuun.  

Edellisellä vuosisadalla Pohjanmaan rannikolle oli perustettu useita kaupunkeja 

nimenomaan kaupankäynnin paikoiksi, mutta 1700-luvun alussa kauppaa rajoitettiin 

merkantilismin hengessä. Tuolloin Ruotsissa oli 24 kaupunkia, jotka saivat käydä kauppaa 

suoraan ulkomaille. Suomessa tapulioikeudet olivat vain Turulla, Helsingillä ja Haminalla. 

Pohjanlahden kauppapakon mukaisesti Oulu sai käydä kauppaa ainoastaan Tukholman 

kanssa. Kaupungin kehityksen kannalta merkittävin yksittäinen tapahtuma olikin pitkään 

haviteltujen tapulioikeuksien saaminen vuonna 1765, minkä jälkeen merenkulkua pystyttiin 

laajentamaan. Merkittävä osa kaupasta käytiin edelleen Tukholman kanssa, mutta nyt oli 

lisäksi mahdollista käydä kauppaa suoraan ulkomaille. Tämä oli kaupungin 

elinvoimaisuuden kannalta olennaisen tärkeää.2 

Vuosisadan loppu, erityisesti vuodet 1776−1781, olivat sekä kaupankäynnin että 

laivanvarustuksen kannalta kukoistavaa aikaa. Maailmalla käytyihin sotiin tarvittiin tervaa ja 

pikeä laivojen käsittelyyn. Näiden menestyksekkäiden tuotteiden lisäksi Oulusta vietiin 

runsaasti myös voita ja kalaa. Tuonnissa ykkösenä olivat suola ja vilja, joskin jälkimmäisen 

tuontimäärät vaihtelivat suuresti. Hyvinä vuosina viljaa saatettiin jopa viedä. Oulun asemaa 

hallintokaupunkina vahvisti sen pääsy maaherrankaupungiksi vuonna 1776.3 

                                                           
1 Halila 1953, 12−16; Virkkunen 1953, 596−654; Vahtola 1987, 98−99; Ahonen 1988, 45−48. 
2 Halila 1953, 189; Satokangas 1987. 
3 Halila 1953, 64, 243−244, 276−282. 
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Isonvihan aikaista väestökatoa lukuun ottamatta kaupungin väkiluku kasvoi koko 

vuosisadan ajan. Erityisen ripeää kasvu oli heti isonvihan jälkeen, jolloin väestömäärä lähti 

palautumaan isoavihaa edeltäneelle tasolle. Aivan vuosisadan alussa kaupungin väkiluku oli 

noin 1000 henkeä, mutta laski isonvihan aikaan ja oli vuonna 1723 ainoastaan 358 henkeä. 

Suomen nopeimmin kasvaneen kaupungin väkiluku oli jo 1731 yli kaksinkertaistunut. 

Oulussa asui tuolloin 718 henkikirjoitettua kaupunkilaista. Oulu oli kauppakaupunki, jonka 

merkittävin väestöryhmä olivat kauppiaat. Sen sijaan käsityölästen määrä oli suhteellisen 

vähäinen. Jo tuossa vaiheessa kaupungissa oli runsaasti työväkeä, kuten renkiä, piikoja ja 

merimiehiä. Tapulikaupunkioikeuksien jälkeen kaupungin väestönkasvu kiihtyi entisestään; 

1780 asukkaita oli 2480 ja seuraavan vuosisadan alussa 3483.  Vielä 1700-luvun puolivälissä 

Oulu oli maamme toiseksi suurin kaupunki, ennen kuin Helsinki Viaporin vaikutuksesta 

ohitti sen vuosisadan loppuun mennessä. Myös vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla 

kauppiaiden asema kaupungin kehityksen kannalta oli merkittävä. Vuonna 1767 

määrällisesti suurimman osan kaupungin väestöstä muodostivat piiat (28,3 %), rengit 

(16,5 %) työmiehet (10,7 %) ja merimiehet (9,3 %). Kauppiaat muodostivat väestöstä noin 

kuusi, kisällit ja oppipojat alle kaksi ja virkamiehet alle yhden prosentin.4 Vuosisadan loppua 

kohden itsenäisten kauppiaiden määrä väheni, sillä kauppa keskittyi kauppahuoneisiin. 

Tämän seurauksena henkilökunnan, kuten kirjanpitäjien ja kauppa-apulaisten, määrä 

lisääntyi. Samoin kasvoi vähitellen myös käsityöläisten, sekä läänin pääkaupungiksi pääsyn 

jälkeen myös virkamiesten määrä.  Aatelisia Oulussa ei ollut lainkaan ja virkamiehiäkin 

hyvin vähän, joten ”kaupungin kerma” muodostui kauppiaista.5 

Sitä mukaa kun porvaristo vaurastui, piikojen määrä kaupungissa kohosi. Koska 

säätyläisnaiset eivät yleensä osallistuneet taloustöihin, tarvittiin runsaasti piikoja, eli 

naispuoleisia vuosipalkollisia, huolehtimaan maalaismaisen omavaraistalouden toiminnasta.  

Heidän moninaiset tehtävänsä liittyivät jokapäiväiseen talouden pyörittämiseen aina veden 

kantamisesta ja karjan hoidosta esimerkiksi siivoamiseen, säilömiseen ja kehräämiseen. 

Eniten piikoja palkkasivat suurkauppiaat, mutta myös vähäisemmät kauppiaat, virkamiehet, 

papit sekä käsityöläiset. Lisäksi joissain työläisperheissä saattoi olla piika emännän apuna. 

Varakkaimmissa talouksissa piikojen työtä valvoi taloudenhoitaja.6 Usein piiat olivat nuoria 

naimattomia naisia, mutta käytännössä heitä oli palveluksessa kaiken ikäisiä.7   

                                                           
4 Nämä luvut perustuvat Halilan (1953, 162) taulukkoon, jonka pohjana on sivujen 158−160 taulukko. 
Pohjataulukko pitää sisällään myös ammatinharjoittajien perheet. 
5 Halila 1953, 153−165, 340; Satokangas 1987, 111−113. 
6 Manninen 1984, 207−231; Rahikainen 2006, 22−23; Vainio-Korhonen 2006, 113, 122.  
7 Manninen 1984, 212−213; Vainio-Korhonen 2006, 113, 128. 
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Piikojen työtä ei ollut määritelty laissa ennen vuoden 1805 palkkaussääntöä, jolloin 

määriteltiin mitä ammattitaitoisten piikojen täytyi osata tehdä; heidän tuli suoriutua muun 

muassa leipomisesta, kehräämisestä ja oluen panosta. Palkinnoksi osaamisestaan he saivat 

etsiä työtä koko maasta, toisin kuin tavalliset piiat, joiden täytyi pysytellä oman läänin 

alueella.  Kaikkien piikojen tuli kyetä tavallisimpiin sisä- ja ulkotöihin. Mistä töistä oli kyse, 

sitä laki ei tarkemmin määritellyt.  Lain mukaan palkollisen oli tehtävä niitä töitä mitä isäntä, 

tai piikojen tapauksissa yleensä emäntä, hänelle määräsi.8    

Kaikilla rahvaan miehillä ja naisilla, joilla ei ollut maata, omaisuutta tai laillista elinkeinoa, oli 

palveluspakko, eli heidän oli pestauduttava palvelukseen vuodeksi kerrallaan. Tutkimusaikaa 

koskeva viimeisin palkkaussääntö annettiin vuonna 1739, mutta sen juuret ulottuvat 1300-

luvulle, jolloin orjuus kiellettiin lailla. Näin ollen tarvittiin lisää palkollisia. Ajatuksena oli, 

että varattoman väestön oli mentävä palvelukseen, jotta he olisivat kruunulle hyödyksi 

eivätkä joutuisi muiden elätettäviksi. Palveluksessa olevalla oli isäntä ja näin ollen myös 

tämän laillinen suojelu. Jos naimattomalla naishenkilöllä ei ollut palveluspaikkaa, hänet 

katsottiin irtolaiseksi ja toimitettiin kehruuhuoneeseen. Ainoastaan sellaiset naimattomat 

naishenkilöt, jotka hoitivat kotona pientä lastaan tai sairaita vanhempiaan, saivat oleskella 

ilman palveluspaikkaa.9  

Palkkaussäännössä säädettiin itse palkkauksen lisäksi myös pestautumisajasta ja 

muuttopäivästä, joka oli vuodesta 1664 alkaen mikkelinpäivä. Laki oli ankara sekä työn 

tekijälle että teettäjälle. Kun tulevan vuoden pestistä oli sovittu sitovasti, eli pestiraha oli 

maksettu, palvelukseen oli myös mentävä, eikä sitä ollut lupa keskeyttää ennen 

palveluskauden loppua. Isännillä ja emännillä oli oikeus kurittaa alaisiaan kohtuullisesti. 

Käytännössä tämä tarkoitti, että mikäli kurituksesta ei ollut jäänyt fyysisiä jälkiä, huono ja 

väkivaltainen kohtelu ei yleensä antanut oikeutta lähteä pestuupaikasta kesken kauden. 

Toisaalta myöskään isännät ja emännät eivät saaneet poiketa pestuuajankohtaa koskevasta 

säännöstä, vaan työvoiman palkkaamisesta laittomaan aikaan seurasi rangaistus.  

Palkollinen oli isäntänsä käytössä koko palveluskauden ajan, päivittäin aamuvarhaisesta 

iltamyöhään, eikä talosta saanut poistua ilman lupaa. Työtä ja vapaa-aikaa ei siis ollut 

nykyiseen tapaan erotettu toisistaan, vaan vapaa-aika limittyi työpäivän lomaan. Palkollinen 

sai talosta sekä ruuan että ylöspidon, mutta ne eivät olleet osa palkkaa.  Vuosipalkka koostui 

yleensä sekä vaatteista tai niiden valmistamiseen tarvittavista kankaista että rahasta. 

                                                           
8 Rahikainen 2006, 13. 
9 Rahikainen 2006, 9−10, Vainio-Korhonen 2006, 115, 119, 123. 
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Erityisesti Länsi-Suomessa osa palkasta oli tapana maksaa parseleina (persedel) eli 

luontaistuotteina kuten vaatteina tai kankaina.  Jos parseleita tuli yli oman tarpeen ne oli 

helppo muuttaa rahaksi. Tavarat olivat myös rahaa paremmin suojassa inflaatiolta.  Piian 

palkka oli aina rengin palkkaa pienempi. Hyvän piian palkka oli noin puolet rengin palkasta. 

Esimerkiksi vuonna 1765 rengin palkka oli noin viisi taaleria kahdeksan äyriä viikossa, eli 

hyvällä piialla viikkopalkka saattoi olla parhaimmillaan noin kaksi taaleria kaksikymmentä 

äyriä. Mutta piikojenkin palkkauksessa oli eroja tehtävien ja ammattitaidon mukaan. 

Parhaimmin palkattuja olivat sisällä, lähimpänä isäntäväkeä työskennelleet, kuten sisäköt ja 

kamarineidot. Koko palkkaa ei haluttu rahana, koska se koettiin alisteiseksi. Sen sijaan olisi 

haluttu omistaa edes pieni pala maata. Palkkapalvelu ja siihen liittynyt rahapalkka koettiin 

alentavaksi paitsi Ruotsissa, myös muualla Euroopassa. Sen sijaan pienikin oma maatilkku 

nosti myös palkkaväen matalaa sosiaalista asemaa. Palkan maksaminen viljelysmaana oli 

kuitenkin kiellettyä, mutta silloin tällöin piioille annettiin pieni maapala pellavan viljelyyn.10  

 

Säädyt ja pukeutuminen 1700-luvulla 

 

Ruotsissa vallitsi 1700-luvulla työnjakoon perustunut säätyjako. Yhteiskunta muodostui 

neljästä säädystä, aatelistosta, papistosta, porvaristosta ja talonpojista, sekä säätyjen 

ulkopuolelle jäävästä väestöstä, kuten piioista, rengeistä ja muusta työväestä. Säädyt 

jakautuivat ylä- ja alasäätyihin. Vuosisadan alussa yläsäätyyn kuuluivat vain aatelisto ja 

papisto, mutta vuosisadan loppua kohden porvaristo vaurastui ja sen sosiaalinen asema 

kohosi. Talonpojat ja säätyjen ulkopuoliset muodostivat tavallisen kansan eli rahvaan, joka 

myös oli alkanut vaurastua.  Vallinnut yhteiskuntahierarkia perustui kirkon 

maailmankuvaan; se oli jumalan luoma ja oikeuttama ja näin ollen lähes pakollinen 

noudattaa. Kaiken lähtökohta oli ylempien säätyjen kunnioitus ja omassa lestissään 

pysyminen. Hierarkiaa pidettiin yllä myös pukeutumisella, jolla erotettiin rahvas ja 

säätyläiset; kullekin yhteiskuntaryhmälle sopivat pukujen mallit, materiaalit, värit ja 

koristukset oli tarkkaan kirjattu asetuksiin. Ennen kaikkea kansa ei saanut pukeutua liian 

komeasti. Säätyihin perustunut pukeutuminen vapautettiin vasta 1794.11  

                                                           
10 Lagerqvist & Nathorst-Böös 1997, 83; Rahikainen 2006, 11, 18−20; Vainio-Korhonen 2006, 115, 120−121, 
129. 
11 Ilmakunnas 2009, 16; Lehtinen ja Sihvo 2005, 7; Vainio-Korhonen 1998, 14. 
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Pukeutumista säädelleiden ylellisyysasetusten juuret ulottuvat Ruotsissa keskiajalle saakka, 

mutta laajimmillaan ja tiukimmillaan ne olivat juuri 1700-luvulla.12 Tuolloin ne olivat 

seurausta sekä merkantilistisesta talouspolitiikasta että moraalis-uskonnollisesta ajattelusta. 

Alati vaihtuva muoti koettiin vaaraksi maan taloudelle ja ihmisten pukeutuminen vastoin 

säätyjärjestystä miellettiin synniksi. Tähän ajatteluun perustuvat ylellisyysasetukset saivat 

alkunsa 1600-luvun lopulla. Tuolloin niiden kohteena olivat papisto ja porvarit, joiden liian 

hieno pukeutuminen loukkasi aatelin asemaa. Seuraavalla vuosisadalla asetukset ulotettiin 

koskemaan myös vaurastuvaa rahvasta. Tiukimmin kontrolloituja olivat pukujen mallit ja 

kankaat.13  

Kattavan yleiskuvan antaminen ylellisyysasetuksista on haasteellista, tai oikeastaan lähes 

mahdotonta, sillä ne koskivat vaatetuksen lisäksi lukuisia muita elämän aloja, kuten juhlien 

järjestämistä, sallittuja ruokia ja koriste-esineitä.  Toinen toistaan seuranneet asetukset olivat 

erittäin yksityiskohtaisia. Osittain samasta syystä kuin ylellisyysasetukset otettiin käyttöön, 

kiellettiin myös useiden tuotteiden maahantuonti. Sekä ylellisyysasetusten että 

maahantuontikieltojen sekavaa luonnetta kuvaa hyvin se, että aluksi pykälämuotoon laaditut 

säädökset muuttuivat vähitellen aakkosellisiksi listoiksi, joissa oli lueteltu kaikki kielletyt 

esineet. Niitä oli kiellettyä sekä tuoda maahan, hankkia että käyttää. Esimerkiksi vuoden 

1756 maahantuontikiellossa b-kirjaimen kohdalla on mainittu 20 tuotetta, osa 

tarkennuksineen14. Lista alkaa bastilla (silkkikangas) ja päättyy kahvinpapuihin. Välistä 

löytyvät muun muassa kaikenlaiset keinotekoiset kukat, ilmapuntarit ja mustepulveri. Usein 

samoja tuotteita, kuten tiettyjä kankaita, oli sallittua käyttää, mikäli ne oli valmistettu 

kotimaassa.15 Ylellisyyden käsite muuttui vuosisadan saatossa, asetuksesta toiseen. Mitä 

ylellisyydellä 1700-luvulla tarkoitettiin, riippui myös kohderyhmästä.16 Eri asiat olivat 

sallittuja eri säädyille. Ylellisyysasetusten sisältöä avattiin asetusten selityksillä, joista osasta 

julkaistiin suomennoksia.  

Useimmiten soveliaasta pukeutumisesta muistutettiin asetuksissa juuri rahvaan naisia, 

erityisesti piikoja. Mikäli henkilö jäi kiinni luvattomasta vaatteesta tai asusteesta, saattoi hän 

lievässä rikoksessa saada sakkoja, mutta usein toistuneen liian hienojen vaatteiden käytön 

seuraus saattoi olla päätyminen kaupungin putkaan. Asetuksia valvoivat sekä virkamiehet 

että kaupungin asukkaat. Mikäli virkamies jäi kiinni rikosten katsomisesta läpi sormien, 

                                                           
12 Jahnsson 1904, 172. 
13 Pylkkänen 1982, 375; Vainio-Korhonen 1998, 14−15; Sihvo 2005, 7−10. 
14 Tarkennuksella tarkoitan esimerkiksi seuraavaa; basti oli kielletty sekä sileänä että värillisenä. 
15 Jahnsson 1904, 174−176. 
16 Ilmakunnas 2006, 29. 
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myös häntä rangaistiin. Kaupunkilaisia rohkaistiin valvomaan toisiaan lupaamalla 

ilmiantajalle osa tuomitun sakkorahoista.17   

Ylellisyysasetusten kiristyminen alkoi 1730-luvulla, mutta huipentuma oli vuoden 1766 

asetus, jossa kiellettiin kaikki ylellisyys.  Mitä tällä tarkoitettiin, aukaistiin puolen vuoden 

päästä itse asetuksesta julkaistulla asetuksen selityksellä. Piikojen kannalta tämä tarkoitti 

esimerkiksi sitä, että he saivat käyttää silkkiä ja puolisilkkiä vain myssyihin ja kaulaliinoihin. 

Seuraavan vuosikymmenen alussa aiemmat ylellisyysasetukset lakkautettiin ja otettiin 

käyttöön uudet, huomattavasti lievemmät asetukset.  Aivan vuosisadan lopussa niiden 

pääpaino ei enää ollut pukeutumisen ohjaamisessa, vaan enemmän talouteen suunnatussa 

ylellisyyden vastustuksessa. Vaikka rahvaan naiset eivät edelleenkään saaneet käyttää muuta 

kuin perinteistä kotimaista asua, porvariston kankaiden kuoseihin ei enää puututtu, kunhan 

kankaat olivat kotimaisia. Lopullisesti ylellisyysasetukset lakkautettiin 1815, koska aika oli 

ajanut niiden ohi.18 

Tutkimustehtävä ja rajaus 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassani perehdyn piikojen pukeutumiseen Oulun kaupungissa 

1700-luvulla. Tutkimuksessani nostan esiin kaupungin suurimman väestöryhmän, jota on 

kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Oulun kaupungin historiassa nousevat usein esiin kauppa, 

meri, tervaporvarit ja kauppahuoneet. Ne olivat toki tärkeä ja merkittävä osa 

varhaismodernia Oulua, mutta kauppakaupungin toimimisen taustalla oli suuri määrä 

palvelijoita ja työväkeä, joita ilman kaupunki ei olisi tullut toimeen. Varhaismodernilla 

tarkoitan keskiajan ja modernin ajan väliin jäävää ajanjaksoa, eli tässä tapauksessa 1600- ja 

1700-lukuja. Oululaisten piikojen elämää 1700-luvulla on aiemmin käsitellyt MERJA 

MANNINEN (1984) artikkelissaan ”Pigornas levnadslopp i Uleåborg på 1700-talet”. Hän 

on käyttänyt tutkimuksessaan lähteenään rippikirjoja ja henkikirjoja. Oma tutkimukseni 

lähestyy piikojen elämää materiaalisen kulttuurin kautta.   

Tämä tutkimus juontaa juurensa meneillään olevaan historiallisen arkeologian 

väitöstutkimukseeni, jossa myös perehdyn pukeutumiseen 1700-luvun Oulussa.  Siinä 

syvennyn sekä kaivausesineistön että perukirjojen avulla pieniin pukeutumiseen liittyviin 

esineisiin, kuten nappeihin ja solkiin. Nappeja, solkia ja muita pieniä metalliesineitä 

                                                           
17 Jahnsson 1904, 187; Ojala 2002, 42−44. 
18 Jahnsson 1904, 187; Pylkkänen 1982, 26−33. 
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perukirjoista etsiessä törmäsin väistämättä vaatteisiin. Samalla huomasin, kuinka tarkkaan 

puvut ja asusteet on kirjattu ylös ja kuinka rikas lähdeaineisto perukirjat ovat myös 

vaatteiden ja kankaiden tutkimiseen.  Koska minulla ei väitöskirjatyöni puitteissa ole 

mahdollisuutta perehtyä pukuihin ja erityisesti niissä käytettyihin materiaaleihin kovinkaan 

laajasti, päätin tehdä niistä aivan oman tutkimuksensa, tämän pro gradu -tutkielman. Käytän 

lähdeaineistonani Oulun kaupungin perukirjoja 1700-luvulta. Koska naisen omaisuus 

koostui usein suurelta osin hänen vaatteistaan, keskityn tutkimuksessani pukeutumiseen 

liittyvään esineistöön. Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitä vaatteita ja asusteita piikojen perukirjat sisältävät? Miksi ne sisältävät juuri näitä 

vaatteita ja asusteita? Millaisia määriä?  

2. Mistä kankaista heidän omistamansa vaatteet oli valmistettu ja minkä värisiä ne 

olivat? Miksi piiat käyttivät juuri näitä kankaita? Ovatko heidän perukirjoihinsa 

dokumentoidut vaatteiden materiaalit linjassa heille soveliaaksi katsottujen 

materiaalien kanssa? Löytyykö perukirjoista kiellettyjä kankaita, eli halusivatko 

oululaiset piiat uhmata ylellisyysasetuksia? 

3. Kuinka kansan vaurastuminen vuosisadan kuluessa näkyi piikojen vaatetuksessa?  

4. Mitä piian pukeutuminen kertoo hänen identiteetistään ja statuksestaan?  

Identiteetti on jatkuvasti muuttuva, moniulotteinen käsite.  Tässä työssä tarkoitan sillä, 

STUART HALLIN määritelmän mukaisesti, ihmisen käsitystä omasta itsestään sekä osana 

yhteisöä että omana yksilönään. Hänen mukaansa käsitys identiteetistä rakentuu suhteessa 

toiseuteen, siihen mitä emme ole.19  Voidaan myös käyttää jakoa henkilökohtaiseen ja 

sosiaaliseen identiteettiin, jotka ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa toisiinsa. 

Henkilökohtainen identiteetti on ihmisen oma käsitys itsestään, kun taas sosiaalinen 

identiteetti kuvaa ihmistä osana ryhmää.20 Ne voivat olla myös ristiriidassa keskenään, kuten 

silloin kun piika tahtoi käyttää vaatetta, joka ei hänen sosiaaliselle asemalleen sopinut. 

Identiteetti on kuin palapeli, joka rakentuu useista osasista, kuten sukupuolesta, iästä, 

etnisyydestä, uskonnosta ja sosiaalisesta asemasta. Pukeutuminen on yksi keino ilmaista 

identiteettiä.  Tässä työssä tutkin piikojen identiteettiä kahdesta näkökulmasta: kuinka 

heidän pukeutumisensa ilmaisi yksilöllisyyttä? Entä kuinka yhteneväinen heidän 

vaatetuksensa oli? Huomioin tutkimuksessani vaatteiden lisäksi myös kaikki muut 

pukeutumiseen liittyvät esineet kuten korut ja kengät, mutta pääpaino työssäni on juuri 

puvuissa ja kankaissa. Kun käytän työssäni jatkossa termiä vaatteet, sisällytän siihen myös 

                                                           
19 Hall 1999, 1−17. 
20 Ks. esim. White 2005, 2. 
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kengät ja asusteet.21 Vaatteet on siis pukeutumisen yläkäsite, joka pitää sisällään alakäsitteitä, 

kuten vaatekappaleita, asusteita ja kenkiä, joita käsittelen myös erikseen.  Piikojen 

yksilöllisyyttä tarkastellessa huomioin myös muun heidän perukirjojensa sisältämän 

omaisuuden ja pohdin, mitä se heistä kertoo.  

Piikojen syntymä- ja kuolinvuosia ei ole perukirjoissa mainittu, minkä vuoksi iän 

huomioiminen osana piikojen identiteettiä on jäänyt perukirjojen ikään liittyvien tai siitä 

kertovien mainintojen tasolle. Osassa asiakirjoja on esimerkiksi mainittu piian olleen iältään 

vanha tai jotain hänen iästään kertoo sekin, jos hänellä on ollut pieni lapsi. Piikojen ikien 

selvittäminen alkuperäisistä asiakirjoista olisi toki ollut valaisevaa, mutta olisi vaatinut 

lähdeaineiston laajentamisen useaan asiakirjaryhmään, kuten alkuperäisiin kastettujen 

luetteloihin. Tämä ei olisi ollut työekonomisesti järkevää. 

Ajallisesti rajaan tutkimukseni 1700-lukuun, joka oli Oulun kaupungin kehityksen kannalta 

monella tapaa merkityksellinen, suurten muutosten vuosisata.  Erityisesti keskityn 

vuosisadan jälkimmäiseen puoliskoon, jolloin tapulioikeuksien saamisen jälkeen alkoi 

kiihtyvä vaurastumisen ja väestönkasvu vaihe. Myös lähdeaineistoni keskittyy vuosisadan 

loppuun. Vaikka Oulun kaupungin perukirjoja on säilynyt vuodesta 1653 lähtien, 

ensimmäinen piian jälkeensä jättämä omaisuus on dokumentoitu vasta vuonna 1754.  Juuri 

1700-lukuun keskittyminen on perukirjatutkimuksessa hedelmällistä kahdesta syystä; 

perunkirjoituksen toimittaminen tuli pakolliseksi vuonna 1734 ja kyseisellä vuosisadalla 

myös rahvaan varallisuus kohosi, jolloin väestöstä suurin osa pystyi hankkimaan aiempaan 

verrattuna yhä enenevässä määrin omaisuutta. Perunkirjoitusten määrä kohosi huimasti 

vuosisadan loppua kohden. Vaikka kirjallisten dokumenttien löytäminen juuri rahvaan 

naisista tuolta ajalta on vähäistä, lain tultua pakolliseksi pidettiin perunkirjoitus myös yhä 

useamman rahvaan edustajan kuoleman jälkeen. Todennäköisesti edellä mainituista syistä 

johtuen ensimmäinen oululainen piian perukirja ajoittuu lakimuutoksen jälkeiseen, 

varallisuuden kasvun aikaan. 

Kyseinen vuosisata oli mielenkiintoinen tutkimuskohde myös, koska aihepiiriin liittyen on 

olemassa aiempaa tutkimusta, mutta palvelusväen pukeutumiseen 1700-luvun 

kaupunkiympäristössä ei ole aiemmin suomalaisen historiantutkimuksen piirissä perehdytty. 

                                                           
21 Vaatteella tarkoitan päälle puettavaa vaatetuksen osaa, kuten paitaa tai housuja. Asusteella tarkoitan vaatteita 
täydentäviä vaatetuksen osia, joilla voi olla sekä käytännöllinen että koristeellinen tarkoitus, kuten hatulla tai 
hansikkailla. 
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Tutkimustilanne 

 

Keskiajan ja varhaismodernien naisten elämään on perehdytty MANNISEN lisäksi useissa 

tutkimuksissa, mutta usein pääpaino on ollut keskiajassa ja säätyläisnaisissa. Näin on 

esimerkiksi ANU LAHTISEN (2007) väitöskirjassa Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset.  

Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470−1620 sekä SARI KATAJALA-PELTOMAAN ja 

RAISA-MARIA TOIVON (2009) teoksessa Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta 

uudelle ajalle. Vaikka KIRSI VAINIO-KORHONEN (1998, 2006) on tutkinut 

säätyläisnaisia, hän on linjasta poiketen tutkinut myös palvelijoiden ja työläisnaisten elämää 

ja asemaa 1700-luvun Turussa teoksessaan Käsin tehty − miehelle ammatti, naiselle ansioiden 

lähde. Käsityötuotannon rakenteet ja strategiat esiteollisessa Turussa Ruotsin ajan lopulla sekä 

artikkelissaan Kaupunkilaispiikojen elämää 1770-luvun Turussa. Piikojen elämää 1700-luvun 

Turussa on tutkinut pro gradu -työssään myös KIRSI OJALA (2002) otsikolla 

Patriarkaalinen kaupunkiyhteisö ja palvelusväki. Turun piiat ja rengit vuosina 1722−1740. Muun 

muassa nämä teokset antavat hyvää ajankuvaa ja tietoa piikojen elämästä tuona aikana. 

Ansioitunein suomalaisista 1600- ja 1700-lukuihin keskittyneistä pukuhistorioitsijoista on 

RIITTA PYLKKÄNEN (1970, 1982, 1984). Hän on julkaissut teokset Barokin muotipuku 

Suomessa 1620−1720, Säätyläisnaisten pukeutuminen Suomessa 1700-luvulla, sekä Kaksi 

pukuhistoriallista tutkielmaa. Kyseiset teokset ovat tärkeintä tutkimuskirjallisuuttani. Vaikkakin 

ne käsitelevät lähes pelkästään säätyläisten pukeutumista, ne sivuavat myös rahvaan 

vaatetusta. Pylkkänen on käyttänyt lähteenään niin säilyneitä vaatteita kuin asiakirjojakin, 

muun muassa perukirjoja, joista osa on peräisin Oulusta. Tärkein tavallisen kansan 

pukeutumisesta kertova teos on ILDIKÓ LEHTISEN ja PIRKKO SIHVON (2005) 

Rahwaan puku. Samoin kansan perinteisistä asuista kertovat TOINI-INKERI KAUKOSEN 

(1985) Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut sekä U. T. SIRELIUKSEN (1990 [1915]) 

Suomen kansallispukujen historia. Parhaan johdatuksen juuri 1700-luvun pukeutumiseen 

liittyvään perukirjasanastoon tarjoaa SEIJA JOHANSSONIN (2000) pro gradu -työ 

Kalminkkiliivi, silkkihuivi – silti vain lehmä ja pari lammasta... Pukeutuminen 1700-luvun 

talonpoikaisnaisten varallisuuden ja aseman vertauskuvana Kokkolan pitäjässä, joka on ainoa 

laajempi suomalainen perukirjatutkimus, joka käsittelee juuri tuon ajan vaatetusta. Apua 

perukirjasanaston kanssa ovat tarjonneet myös suppeammat artikkelit; SUOMA 

HAAPALAHDEN (1982) ”Vanhat perukirjat kertovat”, AINO PAASOVAARAN (1982) 

”Perunkirjoitus” sekä MAISA NURMIALAN (1992) ”Naisten vaatteita ja vaatetuksen 
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sanastoa”. Käyttämäni tutkimuskirjallisuus on kauttaaltaan kohtuullisen vanhaa, koska 

1700-luvun suomalaisesta pukeutumisesta ei ole uudempaa saatavilla. 

Kansainvälisesti löytyy uudempaakin pukuhistoriallista tutkimusta, mutta myös siinä on 

keskitytty usein juuri keskiaikaan tai myöhäisimmillään 1600-lukuun kuten EVA 

ANDERSSONIN (2006) ja CECILIA ANEERIN (2009) väitöskirjoissa. Anderssonin 

Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge ja Aneerin Skrädderi för kungligt bruk. 

Tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600−1635 tulevat siis aiheidensa puolesta lähelle 

omaa työtäni ja antavat arvokasta tietoa muun muassa kankaiden terminologiasta. JOHN 

STYLESin (2007) The Dress of the People. Everyday fashion in eighteenth century England on yksi 

harvoja 1700-luvun rahvaan pukeutumista käsittelevistä tutkimuksista. Sen avulla pystyn 

tekemään vertailua brittiläiseen rahvaaseen. 

Kattavimmat teokset Oulu kaupungin historiasta 1700-luvulta ovat A. H. VIRKKUSEN 

(1953) Oulun kaupungin historia I. Kaupungin alkuajoilta isonvihan loppuun sekä AIMO 

HALILAN (1953) Oulun kaupungin historia II, 1721−1809. Oulun kaupungin menneisyyttä 

1700-luvun osalta on tutkittu runsaasti etenkin historiallisen arkeologian alalla.22 Vallitsevien 

maaperäolosuhteiden takia kankaita ei ole juurikaan säilynyt, joten tutkimus on 

pukeutumisen osalta keskittynyt metalliesineisiin, kuten kiinnittimiin.23 Tämä tutkimus 

täydentää osaltaan olemassa olevaa tutkimusaukkoa. 

Lähteet ja menetelmät 

 

Käytän päälähteenäni Oulun maakunta-arkistossa säilytettäviä alkuperäisiä piikojen 

perukirjoja, joita on 1700-luvulta säilynyt 26 kappaletta.24 Varhaisin Oulusta löytyvä piian 

perukirja on vuodelta 1754, viimeisin vuodelta 1794. Vertaan piikojen omistamia vaatteita 

kauppias Henrik Lundmanin perukirjaluettelosta löytyviin kankaisiin vuodelta 1792 

saadakseni selville minkälaisia tuotteita oli saatavilla.  Koska piikojen perukirjat painottuvat 

vuosisadan loppuun (1750 luvulta niitä löytyy kaksi, 1760-luvulta kolme, 1770-luvulta 9, 

1780-luvulta 5 sekä 1790-luvulta 7 kappaletta), olen valinnut myös kauppiaan perukirjan 

vuosisadan lopusta.25 Halila on kuvannut Lundmania yhdeksi ajan edustavimmista 

                                                           
22 Ks. esim. Kallio ja Lipponen 2005. 
23 Ks. esim. Kuokkanen et. al. 2009 ja 2012. 
24 Oulun kaupungin raastuvanoikeuden arkisto (myöhemmin Ouka Ra) Aie:7. Oulun maakunta-arkisto 
(myöhemmin OMA); Ouka Ra Aie: 9. OMA; Ouka Ra Aie: 10. OMA; Ouka Ra Aie: 11. OMA; Ouka Ra Aie: 
12. OMA; Ouka Ra Aie: 13. OMA; Ouka Ra Aie: 14. OMA;  Ouka Ra Aie: 15. OMA.  
25 Henrik Lundmanin perukirja 25.5.1792. Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
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tervaporvareista. Tämä merkittävä kauppias kuului myös sukusiteidensä puolesta kaupungin 

eliittiin. Hän omisti muun muassa tupakka- ja tiilitehtaat, mutta tuotteisiin joilla hän kävi 

kauppaa, kuului myös kankaita sekä muita pukeutumiseen liittyviä tarvikkeita.26 Myös 

muiden 1700-luvulla vaikuttaneiden kauppiaiden perukirjoista löytyy tietoa kankaista ja 

vaatetuksesta, mutta tutkimuksen laajentaminen useampien kauppiaiden varastoluetteloihin 

olisi ollut jo oma tutkimuksensa. Tutkimuskirjallisuuden avulla vertaan oululaisten piikojen 

omistamia vaatteita Kokkolan ja Limingan pitäjien talonpoikaisnaisten vaatetukseen sekä 

oululaisten säätyläisnaisten pukeutumiseen.27 

ALF BRENNER on julkaissut teokset Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653−1750 (1963), 

1750−1779 (1964) sekä 1779−1800 (1966). Ne ovat avuksi alkuperäisiä perukirjoja 

tutkittaessa, mutta eivät sisällä täsmällistä tietoa vaatetuksesta. Teoksissa on mainittu 

arvokkaimmat esineet, kuten arvometallit ja maaomaisuus, yksityiskohtaisesti, mutta 

vaatetuksesta on usein mainittu pelkästään minkä summan arvosta vaatteita oli. Näin siis on 

menetelty, vaikka kyseessä olisi ollut arvokkaitakin asuja. Sen sijaan alkuperäisissä 

asiakirjoissa vaatteet on luetteloitu tarkasti. Käytän työssäni piikojen nimistä alkuperäisissä 

perukirjoissa esiintyvää muotoa, joka on siis joidenkin kohdalla eri kuin Brennerin käyttämä 

nimestä tehty suomennos. Arkistosta löytyvissä perukirjoissa nimi on usein ruotsinkielisessä 

muodossa, joten sen alkuperäisestä muodosta ei voi olla täysin varma. Toisaalta ei voi olla 

myöskään varma onko Brenner suomentanut nimet oikein ja ovatko kyseiset piiat olleet 

suomenkielisiä. Juuri siksi olen käyttänyt työssäni alkuperäisten asiakirjojen muotoa.   

Perukirja laadittiin vainajan poismenon jälkeen kahdesta syystä, verojen perimistä ja 

omaisuuden jakoa varten. Kaupungissa perukirjan laatimisesta vastasivat pormestari ja 

raadin nimittämät rehelliset miehet. Se oli laadittava kolmen kuukauden kuluessa henkilön 

kuolemasta. Joskus perukirjan laadinta kuitenkin viivästyi, mikä ei aikaisemman 

tutkimuksen mukaan näytä aiheuttaneen omaisuuden häviämistä.  Perukirjaan on merkitty 

aina päivämäärä, jolloin perunkirjoitus on tehty, mutta ei aina vainajan kuolinpäivää. Tämän 

vuoksi taulukoita tehdessäni ja asiakirjoja vuosikymmenittäin analysoidessani olen käyttänyt 

niiden luokitteluperusteena päivää, jolloin perunkirjoitus on tehty. Tietty prosenttiosuus 

omaisuudesta kohdennettiin niin kutsuttuun köyhäinkassaan. Perukirjaan luetteloitiin 

vainajan koko omaisuus, niin varat, velat kuin saatavatkin.  Omaisuus kirjattiin ylös 

yksityiskohtaisesti; tärkeää oli tietää minkä arvoisesta esineestä oli kyse. Samaan listaan 

luetteloitiin kaikki omaisuus, maaomaisuudesta sukkiin. Esimerkiksi vaatteesta saatettiin 

                                                           
26 Halila 1953, 329. 
27 Pylkkänen 1982; Johansson 2000. 
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mainita, että kyseessä oli joko uusi, vähän käytetty, melko kulunut tai loppuun kulutettu 

pukine. Usein oli mainittu myös väri ja materiaali.  Perunkirjoituksen yhteydestä löytyivät 

usein myös tiedot omaisuuden jaosta perillisten kesken. Luetteloidun omaisuuden 

ulkopuolelle sai lain mukaan jättää puolisolle kuuluneen 1/20 osan varallisuudesta, 

kihlasormuksen sekä pitovaatteet. Edellä mainitut seikat eivät aiheuttaneet tutkimuksessani 

ongelmaa, koska piiat olivat usein naimattomia. 

Perukirjan voi ajatella olevan ensikäden lähde, joka on syntynyt omana aikanaan osana 

tutkittavaa ilmiötä. Toisaalta voidaan ajatella, että ensikäden lähde tutkittaessa piikojen 

pukeutumista olisivat vain säilyneet puvut. Koska tuon ajan vaatteita ei ole juurikaan 

säilynyt, ovat perukirjat paras mahdollisuus päästä tutkimaan tätä ilmiötä. Piikojen elämästä 

löytyy kirjallisia lähteitä ainoastaan rajoitetusti, mutta perukirjat kertovat konkreettisesti 

mitä kyseinen henkilö on kuollessaan omistanut. Koska naisten omaisuus koostui usein 

suurelta osin vaatteista, on pukeutumiseen keskittyminen mielestäni tässä tutkimuksessa 

järkevää.  

Perukirjan luotettavuus lähteenä riippuu siitä, mihin tarkoitukseen perukirjaa tutkimuksessa 

käytetään. Esimerkiksi vainajien henkilötiedot ovat usein puutteelliset, mutta omaisuus on 

dokumentoitu tarkasti. Näin ollen esineistöä tutkittaessa perukirjoja voidaan pitää 

kohtuullisen luotettavina lähteinä. Lähdekriittisenä ongelmana on sen sijaan perukirja-

aineiston edustavuus. Kaikkien piikojen jäämistöstä ei tehty perunkirjoitusta, koska vuoden 

1734 lakia perunkirjoituksen pakollisuudesta ei aina noudatettu, vaan perukirjoissa 

painottuvat rikkaimmat kaupunkilaiset.  Tutkimuksen johtopäätöksissä on tämän vuoksi 

muistettava, ettei analyysi näistä piioista ole kaiken kattava kertomus siitä, kuinka oululaiset 

piiat 1700-luvulla pukeutuivat. Koska myös piikojen varallisuus kohosi, heidänkin 

omaisuuksiaan dokumentoitiin kuitenkin yhä useammin. Käsitys perukirjojen 

painottumisesta rikkaimpien lisäksi iäkkäimpiin kaupunkilaisiin ei pidä paikkaansa, vaan 

aiemman tutkimuksen perusteella voidaan todeta aineiston edustavan kaikenikäisiä 

kaupunkilaisia painottuen työikäisten ryhmään. Myöskään tavaroiden salaaminen 

perunkirjoituksesta ei ollut ERKKI MARKKASEN mukaan ongelma. Koska toimituksen 

suorittivat usein samat henkilöt, voidaan asiakirjojen olettaa olevan samalla logiikalla 

laadittuja ja näin ollen keskenään vertailukelpoisia.28 Tämä olettamus pätee suurimpaan 

osaan tutkimistani perukirjoista. 1780- ja 1790 -lukujen perukirjat ovat kaikki täsmälleen 

samojen henkilöiden toimittamia. Samoin 1760- ja 1770-lukujen perukirjoista suurimmassa 

                                                           
28 Markkanen 1988, 22, 25, 55−62. 
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osassa ainakin toinen toimituksen suorittajista on ollut suorittamassa muitakin 

perunkirjoituksia. Poikkeuksen muodostavat Walborg Tackisen perukirja vuodelta 1755 ja 

Magdalena Raution perukirja vuodelta 1777.29 Niiden suorittajat olivat eri henkilöt kuin 

missään muissa perukirjoissa.  

Tutkimissani perukirjoissa vaatteiden materiaalit ja värit on kirjattu ylös usein, erityisesti 

arvokkaimpien kankaiden ollessa kyseessä. Lähes kaikista perukirjoista löytyy kuitenkin 

myös vaatteita, joista on merkitty ylös ainoastaan kappalemäärä ja arvo. Tällaisissa 

tapauksissa en ole katsonut tarpeelliseksi mainita asiaa joka kerta erikseen, vaan olen 

jättänyt kyseiset vaatteet niiden kankaiden osalta huomiotta. Samoin kaikista vaatteista ei 

ole mainittu niiden väriä. Tutkimukseni keskiössä ovat vaatteisiin käytetyt kankaat, vaikka 

käsittelen myös niiden materiaaleja. Aina kankaan nimi ei kerro siihen käytetystä 

materiaalista, sillä samannimistä kangasta, kuten damastia, palttinaa tai satiinia valmistettiin 

useista materiaaleista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Walborg Tackisen perukirja 10.12.1755. Ouka Ra Aie:7. OMA; Magdalena Raution perukirja 10.5.1777. 
Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
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1 Hame ja röijy yhdistävät, asusteet erottavat - mitä piikojen 

perukirjat sisältävät? 
 

1.1 Piikojen pukeutumisen yleispiirteet 

 

Rahvaannaisen puvun peruspiirteet säilyivät pitkälti samoina 1600-luvulta 1800-luvulle.  

Myös piiat pukeutuivat hameeseen, röijyyn, esiliinaan, liiviin, paitaan ja sukkiin. Päähän 

laitettiin myssy, joka oli mahdollisesti koristettu pitseillä, kaulaan kietaistiin huivi ja jalkaan 

laitettiin kengät. Myös nenäliina oli tarpeellinen. Kaikki edellä mainitut vaatteet esiintyvät 

perukirjoissa kaikilla tutkimusjakson vuosikymmenillä, mutta kaikki piiat eivät suinkaan 

omistaneet jokaista edellä mainittua vaatetta. Ainoastaan hame löytyi jokaiselta, muuten ylös 

kirjattujen vaatteiden nimet, määrät ja materiaalit vaihtelivat suuresti (Taulukot 1.−4.). 

Tutkimissani perukirjoissa hameesta käytetään nimitystä kiortel, kjortel, kjorttel tai kjortell. Se 

voi tarkoittaa joko vyötäröhametta tai mekkoa. Yleisimmin käytössä olivat vyötäröhameet.30 

Jotkut piiat omistivat ainoastaan kaksi hametta, suurimmassa pesässä niitä oli yksitoista. 

Hameiden määrä perukirjoissa nousee hivenen tutkimusjakson loppua kohden, mutta 

merkittävää nousu ei ole. Hameiden lukumäärä ei ole selkeässä yhteydessä omaisuuden 

kokonaisarvoon tai siihen, paljonko henkilö yhteensä omisti vaatteita. Usein rikkaissa 

pesissä oli myös paljon hameita, kuten Anna Lamanilla 1769 ja Lisa Mursulla 1791.31 

Toisaalta kokonaisarvoltaan köyhemmissäkin pesissä saattoi olla useita hameita. Kyseinen 

ilmiö korostuu vuosisadan loppua kohden. Perukirjoista, jotka ovat peräisin 1780-luvulta, 

yksi eniten hameita sisältäneistä pesistä on kokonaisarvoltaan kaikista köyhin. Samoin 1790-

luvulla perunkirjoitettujen piikojen joukossa on useita tällaisia tapauksia, kuten 

vuosikymmenen köyhin pesä, jossa oli kuusi hametta. Saman vuosikymmenen toiseksi 

varakkaimmassa pesässä hameita oli viisi.32 

Röijystä käytetään perukirjoissa useimmiten nimitystä tröya tai tröija, joka oli kankaasta 

valmistettu vartalonmyötäinen, pitkähihainen päällysvaate (Kuva 1). Sen lisäksi tai tilalta 

voitiin käyttää nuttua, joka esiintyy perukirjoissa yleensä kirjoitusasussa kofta, koft, kåft tai 

kaftan. Röijyn ja nutun erosta löytyy tutkimuskirjallisuudessa vaihtelevia näkemyksiä. 

Lehtisen ja Sihvon mukaan nuttu erosi röijystä olemalla malliltaan suora ja väljä, siinä missä 

                                                           
30 Kaukonen 1985, 32; Lehtinen ja Sihvo 2005, 50. 
31 Anna Lamanin perukirja 15.12.1769. Ouka Ra Aie: 9. OMA; Lisa Mursun perukirja 1.3.1791. Ouka Ra Aie: 
14. OMA. 
32 Keskiarvo 1770-luvulla kuolleiden piikojen perukirjoissa on neljä, 1790-luvulla menehtyneiden piikojen 
perukirjoissa kuusi hametta (Taulukot 2. ja 4.). 
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röijy oli tyköistuva. Kaukonen puolestaan esittää, että kansanpuvussa nuttu ja röijy olisivat 

olleet käytännössä sama asia. Sen sijaan säätyläisten vaatetuksessa ne erotetaan toisistaan 

hihojen perusteella; röijyjen hihat oli istutettu, nutuissa ne olivat samaa kokonaisuutta muun 

vaatteen kanssa.33 On oletettavaa, että ainakin osassa tutkimissani perukirjoissa nimitykset 

myös tarkoittavat erityyppisiä vaatteita, sillä useat piiat34 ovat omistaneet sekä nuttuja että 

röijyjä. Kaikista perukirjoista näitä päällysvaatteita löytyy vähintään kaksi, enimmillään niitä 

on merkitty yhteen perukirjaan kolmetoista. Lukuun ottamatta 1760-lukua, röijyt ovat koko 

tutkimusjaksolla nuttuja yleisempiä.  

 

Röijyjen ja nuttujen lisäksi noin puolet tutkituista piioista omisti turkin (päls), mutta 

ainoastaan kolmella niitä oli peräti kaksi. Kaikilla heillä se oli joko arvokkain tai yksi 

arvokkaimmista omistetuista vaatteista.35 Tässä yhteydessä turkilla tarkoitetaan kankaalla 

päällystettyä päällysvaatetta. Säätyläisnaiset, porvarien rouvat ja talojen emännät käyttivät 

arvokkaita silkillä päällystettyjä sisäturkkeja, joiden vuori saattoi olla turkiksen sijasta myös 

kankaasta valmistettu ja topattu. Rahvaan pukimiksi kankaalla päällystetyt ulkoturkit 

                                                           
33 Kaukonen 1985, 54−55; Lehtinen ja Sihvo 2005, 50 
34 Esimerkiksi Catharina Rysä, Anna Laman (Taulukko 1), Brita Tero (Taulukko 2), Maria Ikonen (Taulukko 
3) sekä Elisabeth Forsberg (Taulukko 4).  
35Anna Lamanin perukirja 15.12 1769. Ouka Ra Aie: 10. OMA; Lisa Hurulan perukirja 19.1.1784. Ouka Ra 
Aie: 12. OMA; Anna Hurskaisen perukirja 6.12.1786. Ouka Ra Aie: 13. OMA. 

Kuva 1. Nils Schillmarkin teoksessa 

Mansikkatyttö (1792) on kuvattuna 

röijyasuun pukeutunut säätyläistyttö.  

Mustan päähuivin alta pilkottaa 

punainen koppamyssy.  Kuva: Suomen 

kansallisgalleria. 
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mainitaan vasta vuosisadan lopulla, jolloin niitä omistivat varakkaat emännät sekä muodin 

mukainen nuoriso.36  

Esiliinaa (förkläde) käytettiin sekä arjessa että juhlassa, materiaalin vaihdellessa 

käyttötarkoituksen ja varallisuuden mukaan.37 Yhtä lukuun ottamatta kaikki piiat omistivat 

vähintään yhden esiliinan.  

Pellavapaita (liintyg, lintyg, lijntyg) oli osa jokapäiväistä pukeutumista. Paitoja ei ole kuitenkaan 

merkitty kaikkiin perukirjoihin. Vaikka perukirjoihin olisi kuulunut listata kaikki vainajan 

omaisuus, näin ei aina tehty. Myös Pylkkänen on maininnut, ettei paitoja aina huomioitu 

perukirjoissa.38  Ne, joiden perukirjoihin paidat on merkitty, omistivat niitä yleensä yhdestä 

viiteen. Sen sijaan liivi (lifstycke) kuului pyhäpukuun, minkä huomaa niiden määrässä. Noin 

puolet piioista omisti liivin tai maksimissaan kaksi.39 Samoin sukat (strumppor) olivat 1700-

luvulla vasta yleistymässä ja niitä käytettiin edelleen lähinnä arvokkaampaa pukeutumista 

vaativissa tilaisuuksissa, kuten kirkossa. Kesällä oli tavallista kulkea avojaloin ja talvella 

kenkien sisään laitettiin usein jalkarätit.40 Sukat oli merkitty vähän yli puoleen perukirjoista.41 

Yleensä niitä omistettiin yhdestä kolmeen paria.  

Kahta lukuun ottamatta kaikki tutkimani piiat omistivat vähintään yhden myssyn.  

Yleisimpiä myssymalleja 1700-luvun Pohjanmaalla olivat pehmeä myssy (bindmössa) ja tykki- 

eli koppamyssy (styckemössa). Aineistossani päähineistä on käytetty joko nimitystä bindmössa 

tai mössa, joista jälkimmäinen on selkeästi yleisempi koko aikavälillä.  Näillä nimityksillä on 

tarkoitettu toisistaan poikkeavia päähineitä, sillä sama henkilö on voinut omistaa molempia.  

Mössa voi periaatteessa tarkoittaa millaista myssyä tahansa, mutta tykkimyssyjen suosiosta 

päätellen ainakin osa pelkän myssyn nimellä merkityistä on ollut tykkimyssyjä. Ajallisesti 

varhaisempia olivat pehmeät myssyt, joiden juuret juontavat 1600-luvulle. Ne olivat aluksi 

suuria ja pitkillä korvallisia varustettuja. Vähitellen koko pieneni ja myssyn muoto alkoi 

muistuttaa tykkimyssyä, mutta pehmeät myssyt olivat nimensä mukaisesti pehmustettuja.  

Tykkimyssyt sen sijaan olivat kankaalla verhottuja ja kovalla paperikopalla varustettuja 

(Kuva 1). Nimensä ne saivat etureunaan kiinnitetystä pitsistä eli tykistä (stycke). Tykki voi 

tarkoittaa myös pitsin tilalta käytettyä pelkkää otsavaatetta tai otsavaatetta, johon pitsi 

                                                           
36 Sirelius 1990 [1915], 114; Kaukonen 1985, 57; Pylkkänen 1982, 302−304. 
37 Kaukonen 1985, 93−94; Lehtinen ja Sihvo 2005, 50, 65, 91, 95. 
38 Pylkkänen 1982, 234. 
39 Liivi on merkitty 26 perukirjasta 12:sta. 
40 Sirelius1990[1915], 220, 227; Kaukonen 1985, 94. 
41 Sukat on merkitty 26 perukirjasta 15:sta. 
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kiinnitettiin.  Aineiston perusteella pitsejä on käytetty myös pehmeiden myssyjen kanssa. 

Molempia myssytyyppejä käytettiin läpi 1700-luvun, mutta pehmeiden myssyjen suosio 

laimeni kohti vuosisadan loppua, samalla kun tykkimyssyjen suosio lisääntyi.42 

Tutkimusaineistossa pehmeitä myssyjä esiintyy 1750-luvulta 1790-luvulle saakka, vaikkakin 

viimeisellä vuosikymmenellä pehmeiden myssyjen yleisyys myssyihin verrattuna laskee 

huomattavasti. Suurin osa piioista, jotka ovat omistaneet myssyjä, on omistanut myös 

pitsejä (stycke). Perukirjoissa mainitut pitsit kuuluvat todennäköisesti myssyihin, sillä ne on 

usein luetteloitu peräkkäin. Kahdessa tapauksessa pitsit on merkitty ylös nimellä mysstycke, 

jolloin kyse on varmasti myssyihin kuuluneista pitseistä.  

Kaulahuivit (halsduk) olivat sekä käyttövaatteita että koristeita. Kaulahuivi tai toiselta 

nimeltään kaulavaate oli yleensä kolmioksi taiteltu hartioille asetettu asuste. Lähes jokaiseen 

tutkittuun perukirjaan on luetteloitu yksi tai useampi kaulahuivi, enimmillään seitsemän. 

Dokumentoidut määrät ovat tasaisia läpi tutkimusjakson.  Piikojen perukirjoissa nenäliina 

(näsduk) tai nenäliinoja on merkitty ainoastaan seitsemälle henkilölle. Yleisimmin niitä 

omistettiin yksi tai kaksi. Nenäliinoja käytettiin sekä nimenmukaiseen tarkoitukseen että 

hienommista materiaaleista valmistettuna myös pää- tai kaulahuiveina.43  

Edellä mainittujen piikojen perukirjoissa esiintyvien kaikkein yleisimpien vaatteiden lisäksi 

heidän vaatevarastoonsa on kuulunut myös runsas kirjo harvinaisempia vaatteita, jotka 

tulevat käsitellyiksi seuraavissa alaluvuissa (1.2−1.5). 

 

1.2 Säätyläispiirteitä palvelijoiden perukirjoissa (1750- ja 1760-luvut) 

 

Tutkimuksen ensimmäiseltä vuosikymmeneltä, 1750-luvulta, on säilynyt kaksi keskenään 

hyvin erityyppistä omaisuusluetteloa (Liite 1).  Vanhan piian Catharina Rysän koko 

omaisuuden arvo on noin neljä kertaa suurempi kuin piika Wallborg Tackisen omaisuus. 

Rysä on omistanut vaatteita noin neljä kertaa Tackista enemmän. Rysän perukirja on 

vaatetuksen suhteen monipuolinen (Taulukko 1). Röijyjen lisäksi häneltä löytyy nuttu, joka 

on ainoastaan tässä perukirjassa kirjattu ylös nimellä lifkofta. Se voi tarkoittaa tavallista 

nuttua istuvampaa, röijymäistä vaatetta, tai olla tavallinen, nutusta aiemmin käytetty nimitys. 

 

                                                           
42 Sirelius 1990 [1915], 64, 73; Kaukonen 1985, 64; Lehtinen ja Sihvo 2005, 126−127.  
43 Pylkkänen 1982, 246−247; Kaukonen 1985, 77−78. 
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Taulukko 1. Oululaisten piikojen perukirjoihin merkityt vaatteet 1750- ja 1760-luvuilla.44 

Vaatteiden suomennokset katso liite 2. 

  
Rysä 
(1754) 

Tackinen 
(1755) 

Jacku 
(1768) 

Bränberg 
(1769) 

Laman  
(1769) 

binmyssa   1       

foder         1 

förkläde 3   3 5 11 

half ärmar (par) 1         

hals duk 3   3 4 5 

hanskar (par) 1   1     
hanskar med 
foder (par) 1         

kiortel 6 3 8 4 11 

klaf hanskar         2 

klippings hanskar     1     
half klippings 
hanskor     1     

kofta 1   1 5 11 

liifstycke 1   1 1 1 

lifkofta 1         

liintyg 3   4 4 8 

muff     1 1 
 mössa 4 1 4 6 8 

nederdel 1       3 

näsduk 2 4     2 

päls       1 2 

skor (par) 3   1     

skor band (par)     1     

stubb       1   

strumpor (par) 1   1 2   

stycken 3     7 1 

tröija 3 2 4 1 2 

wantar (pari)         1 

öfwerdrag       1   

Yhteensä 39 11 33 43 69 

 

Myös perukirjoissa harvinaisia irtohihoja (halfärmar) löytyy häneltä yksi pari. 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan niiden varsinainen muotihuippu ajoittuu 1600-luvun 

loppuun. Nauhoilla tai soljilla kiinnitetyillä irtohihoilla oli helppo uudistaa asua ja ne oli 

                                                           
44 Catharina Rysän perukirja 19.3.1754, Wallborg Tackisen perukirja 10.12.1755. Ouka Ra Aie:7. OMA; Lisa 
Matsdotter Jackun perukirja 9.1.1768. Ouka Ra Aie: 9. OMA; Anna Bränbergin perukirja 26.6.1769, Anna 
Lamanin perukirja 15.12 1769. Ouka Ra Aie: 10. OMA.  
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koko paitaa helpompi pestä. Ne olivat osa yleensä vain säätyläisiin yhdistettävää 

muotipukua.45   

Toinen Rysältä löytyvä, perukirjoissa harvinainen vaate on alinen (nedandel). Koska kangas 

oli kallista, pitkän paidan hameen alle piiloon jäänyt osa, eli alinen, saatettiin valmistaa 

yläosaa edullisemmasta materiaalista.46  Rysän lisäksi kyseinen vaatekappale on mainittu 

ainoastaan Anna Lamanin perukirjassa vuonna 1769 sekä Malin Jakobsdotterin perukirjassa 

1770.47 Runsaan vaatevaraston lisäksi Rysä on omistanut kolmet kengät, kun niitä yleensä 

on merkitty ylös yhdet tai kahdet, mikäli niitä on henkilön perukirjaan merkitty ensinkään. 

Nämä kengät ovat kuitenkin olleet loppuun kulutetut. Käteisen rahan lisäksi Rysän 

jäämistöön kuului myös pieni hopeinen risti.48 

Tackisen omaisuus on ollut Rysää suppeampi kaikin tavoin (Taulukko 1). Vaikka hänen 

vaatetuksensa arvo on yksi tutkimusjakson alkupään pienimmistä, hän on kuitenkin 

omistanut kaikista välttämättömimmät vaatteet ja vieläpä useina kappaleina. Nenäliinoja 

lukuun ottamatta asusteita on niukasti, vain yksi myssy. 

Seuraavalta vuosikymmeneltä on käytettävissämme kolme perukirjaa. Tjänstepiga eli sisäpiika 

Lisa Matsdotter Jackun ja piika Anna Bränbergin omaisuudet ovat olleet sekä vaatteiden 

lukumäärällä että omaisuuden kokonaisarvolla mitattuna samaa kokoluokkaan. Sen sijaan 

naimattoman piian Anna Lamanin pesä on ollut vaatteiden lukumäärällä mitattuna koko 

aineiston suurin (Liite 1). 

Jacku on jättänyt jälkeensä peräti kahdeksan hametta sekä useita paitoja, myssyjä, röijyjä, 

esiliinoja ja kaulaliinoja (Taulukko 1).  Hänen vaatetukseensa on kuulunut kaksi paria 

ruskeita hansikkaita, klippings hanskar ja half klippings hanskar, joista molemmat olivat ajalle 

tyypillisiä puodeissa myytäviä asusteita. Ensiksi mainitut muistuttavat nykyisiä sormikkaita, 

jälkimmäiset sormenpäättömiä. Hansikkaat olivat yleisiä sekä muoti- että käyttöasusteita. 

Kauppiaiden hansikasvalikoimat olivat vuosisadan alussa pienet, mutta laajenivat kohti 

vuosisadan loppua.49 Kun Jacku on haudattu, hänellä on ilmeisesti tuolloin ollut sukat 

jalassaan ja hanskat kädessään. ”1 par strumpor på den dödes föttar, 1 par hanskar på den 

dödes hand”. 1700-luvulla tavallisinta oli pukea vainaja hautausta varten valmistettuun 

                                                           
45 Pylkkänen 1970, 301; Pylkkänen 1982, 91−92. 
46 Sirelius 1990 [1915], 75−76. 
47 Anna Lamanin perukirja 15.12 1769. Ouka Ra Aie: 10. OMA; Malin Jakobsdotterin perukirja 20.3.1770. 
Ouka Ra Aie: 10. 
48 Catharina Rysän perukirja 19.3.1754. Ouka Ra Aie:7. OMA. 
49 Sirelius 1990 [1915], 247−249; Pylkkänen 1982, 327−329. 
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kuolinvaatteeseen. Myös hautauksissa tuli noudattaa ylellisyysasetuksia ja pukea vainaja 

säätynsä mukaisesti. Vainajan pää ja kädet voitiin vaatettaa, minkä lisäksi monilla Oulun 

tuomiokirkon hautausmaalle haudatuilla on ollut sukat jalassaan.50 Jackun jalkojen ja käsien 

pukeminen hautausta varten ei siis ollut tavatonta, mutta muissa tutkimissani perukirjoissa 

tällaisesta ei ole mainintaa.  

Kaikkia vaatteita Jackulla ei ollut useita kappaleita, vaan hän on omistanut ainoastaan yhden 

nutun ja liivin. Koska hän on omistanut neljä röijyä, on takkityyppisiä päällysvaatteita siis 

yhteensä viisi. Liivejä on perukirjoissa yleensäkin vähän. Mielenkiintoinen yksityiskohta 

Jackun omaisuudessa ovat ainoat ylös kirjatut kengännauhat. Hänellä ei siis ollut vara 

käyttää kaikista muodikkaimpia solkikenkiä, vaan oli tyydyttävä edullisempaan 

nauhakiinnitykseen.51 

Bränbergin perukirjasta vuodelta 1769 esiin nousevat lukuisat myssyt sekä niiden pitsit 

(Taulukko 1).  Useilla piioilla on ollut jäämistöissään jäämistöönsä monia myssyjä, mutta 

tässä perukirjassa on harvinaisen paljon pitsejä. Kun niitä yleensä omistettiin kahdesta 

neljään kappaletta, Bränbergillä niitä on ollut seitsemän. Myös ”perusvaatetukseen” 

kuuluneita esiliinoja, hameita, kaulahuiveja sekä paitoja on useita. Alisten vastaparia, niitä 

paremmasta kankaasta valmistettuja ylisiä, (öfwerdrag) on vain yhdet. Paidan ylemmästä 

osasta kehittyi vähitellen oma vaatteensa, lyhyt paita, jota etenkin nuoret tytöt käyttivät 

liivin kanssa.52 Nuttuja on todennäköisesti useita sen vuoksi, että röijyjä on vain yksi. 

Samoin hänellä on ollut vain yksi turkki, mikä oli piikojen keskuudessa tavallista.53   

Talvivaatteita Bränberg omisti sekä vanuhameen (stubb, stübb) että pienen sametilla 

päällystetyn muhvin (muf, muff, müff), jotka molemmat ovat piikojen perukirjoissa 

kohtuullisen harvinaisia; vanuhameen on omistanut kuusi piikaa54, muhvin vain kolme55. 

Tikatut vanuhameet olivat yleensä säätyläisten vaatteita. Ne oli topattu talvikäyttöön 

soveltuviksi joko silkillä, pumpulilla tai villalla, hameen käyttötarkoituksesta riippuen. 

Käytännöllisyyden lisäksi niillä tavoiteltiin muodissa ollutta pöyheää vaikutelmaa. 

Hienoimmissa oli taidokas koristekirjailu.56 Muhvit olivat muotiasusteita, joilla täydennettiin 

asukokonaisuutta. Niitä valmistettiin sekä turkiksesta että kankaasta, vuosisadan lopulla 

                                                           
50 Pylkkänen 1955, passim.; Kuokkanen & Lipkin 2011, passim. 
51 Lehtinen ja Sihvo 2005, 222. 
52 Sirelius 1990 [1915], 76; Lehtinen ja Sihvo 2005, 37−38. 
53 Anna Bränbergin perukirja 26.6.1769. Ouka Ra Aie: 10. OMA.  
54 Bränberg (Taulukko 1), Marttila, Hurskainen, Ikonen (Taulukko 3), Forsberg, Tolotar (Taulukko 4). 
55 Bränberg (Taulukko 1), Kocko (Taulukko 2), Hurula (Taulukko 3). 
56 Pylkkänen 1982, 95−96, 148. 
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muodissa olivat silkkiset muhvit. Samaa turkista, josta päällysvaate oli valmistettu tai jolla se 

oli koristettu, voitiin käyttää myös muhvissa. Juuri samettimuhvit olivat muodikkaita 

sisäasusteita vuosisadan puoliväliin saakka.57 Vaatteiden lisäksi Bränberg on omistanut sekä 

lankoja että kankaita.58 

Runsaslukuisin vaatevarasto koko tutkimusjaksolla on naimattomalla piialla Anna Lamanilla 

(Taulukko 1). Hän on mahdollisesti ollut palveluksessa madame Estlanderilla, jolta hänellä 

on saatavia useiden vuosien ajalta. Runsaan vaatevaraston lisäksi Laman on omistanut sekä 

petivaatteita, kankaita, lankoja että rukin.59  Hänellä on tutkimusaineiston perukirjoista 

eniten hameita, esiliinoja, nuttuja sekä myssyjä. Vaikka muillakin hyvin toimeen tulleilla 

piioilla saattoi olla näitä perukirjoissaan useita, kenelläkään muulla ei ollut niitä tällaisia 

määriä. Silmiinpistävää on myös sekä sisä- että ulkopäällysvaatteiden suuri määrä. Vaikka 

piiat saattoivat omistaa sekä röijyn että nutun, mahdollisesti useitakin, on harvinaista että 

niiden yhteenlaskettu määrä yltää yli kymmeneen. Hänen perukirjaansa on merkitty myös 

pellavapaidat, joita oli paljon. Vaikka myssyjä on paljon, pitsejä hänellä oli vain yksi. Samoin 

liivejä hän on omistanut muiden piikojen tapaan vain yhden. Lamanin perukirjaan on 

merkitty tutkimusaineiston ainoat parit kalvosinhansikkaita (klaf hanskar). 

Kalvosinhansikkaiden erityispiirre oli niiden kaksiosaisuus. Hansikasosien lisäksi niihin 

kuuluivat myös saumalla yhdistetyt kalvosimet, jotka voitiin halutessa vaihtaa.60 Kyseessä 

ovat siis muihin kuin käytännöllisiin tarkoituksiin hankitut muotiasusteet. Säätyläisperheessä 

palvelu vaati ilmeisesti myös asianmukaista pukeutumista.   

 

1.3 Vaatteet vain harvoin piian koko omaisuus (1770-luku) 

 

Tutkimusjakson vuosikymmenistä piikojen perukirjoja on säilynyt eniten 1770-luvulta (Liite 

1). Samalla kun niiden määrä on lisääntynyt, myös perukirjojen väliset erot verrattuna 

aiempiin vuosikymmeniin lisääntyvät; pesän kokonaisarvolla mitattuna suurimman ja 

pienimmän vertailukelpoisen61 pesän ero on melkoinen. Piika Elisabeth Nickilän 

omaisuuden arvioitu suuruus on ollut 880 dr 20 öreä62, kun vanhan piian Margareta 

                                                           
57 Pylkkänen 1982, 322−323, 
58 Anna Bränbergin perukirja 26.6.1769. Ouka Ra Aie: 10. OMA. 
59 Anna Lamanin perukirja 15.12.1769. Ouka Ra Aie: 10. OMA. 
60 Pylkkänen 1982, 328. 
61 Vuoden 1777 rahauudistuksen mukaisesti 1777 sekä sen jälkeen valmistuneissa perukirjoissa omaisuuden 
arvo on ilmaistu riikintaalereissa aiemmin käytetyn taalerin sijaan. 
62 Taaleri (dr), äyri (öre). 
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Weteläisen omaisuus on ollut arvoltaan vain 112 dr 28 öreä, eli vain noin 1/8 Nickilän 

omaisuudesta. Nickilällä on kaikkiin muihin saman vuosikymmenen peruihin verrattuna 

ollut selkeästi eniten vaatteita. Vaatteiden määrä ei kuitenkaan kerro kaikkea. Kun 

omaisuuden kokonaisarvon sijaan vertaillaan pesiä niiden sisältämien vaatteiden 

kokonaisarvolla, Nickilä ei olekaan varakkain, vaan häntä arvokkaamman vaatevaraston 

ovat omistaneet sekä piika Brita Tero että vanha naimaton piika Christina Paulus. Tämä 

johtuu siitä, että Nickilän perukirjaan on luetteloitu paljon liinapaitoja (Taulukko 2), jotka 

eivät olleet rahallisesti arvokkaita. Jos Nickilän vaatejäämistöä arvioidaan ilman paitoja, 

hänen omistamansa vaatemäärä tippuu samalle tasolle muiden vuosikymmenen laajimpien 

vaatevarastojen kanssa.  

Koska Nickilän vaatevarastossa on ollut muihin verrattuna todella paljon paitoja, herää 

kysymys onko näin ollut todella, vai onko paitojen sekaan luetteloitu mahdollisesti myös 

muuta omaisuutta, kuten liinavaatteita. Näin ei kuitenkaan todennäköisesti ole, sillä hänen 

perukirjansa sisältää erikseen runsaan liinavaateosion. Ehkä paidat on tässä perukirjassa 

merkitty ylös erityisen huolella siksi, että niitä oli poikkeuksellisen paljon. Perukirjan tekijät 

ovat samat kuin useassa muussakin asiakirjassa samalla vuosikymmenellä. Vaikka liinapaidat 

jätettäisiin pois laskuista, on Nickilän vaatevarasto ollut huomattava. Erityisiä piirteitä 

hänen vaatetuksessaan ovat 1770-luvulla muuten harvinaiset pehmytmyssyt, joita on 

runsaasti, sekä vuosikymmenen ainoa vuorillinen nuttu. Kotikutoisesta sarasta valmistetun 

nutun vuorimateriaalia ei ole mainittu, mutta päällysvaatteesta saatiin talvikäyttöön 

soveltuva vuoraamalla se esimerkiksi lampaan nahalla.63 Myös kaulahuiveja on paljon. 

Hänen jäämistöönsä kuului myös käteistä rahaa ja kankaita, mutta huomiota herättävää on 

Wigelii Postilla, eli hartauskirja. Vaikka piikojen omaisuuteen kuului usein raamattu, muut 

kirjat ovat perukirjoissa harvinaisia. Myös käteistä rahaa häneltä on jäänyt muihin piikoihin 

verrattuna harvinaisen runsaasti, noin 500 dr. 64 

 

 

 

                                                           
63 Kaukonen 1985, 55. 
64 Elisabeth Nickilän perukirja 12.6.1776. Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
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Taulukko 2. Oululaisten piikojen perukirjoihin merkityt vaatteet 1770-luvulla.65 Vaatteiden 

suomennokset katso liite 2. 

  

Jakobs- 
dotter  
(1770) 

Tero 
(1770) 

Paulus 
(1770) 

Weteläi
-nen 
(1774) 

Nickilä 
(1776) 

Perttu-
nen 
(1776) 

Wanni-
nen 
(1776) 

Rautio 
(1777) 

Kocko 
(1778) 

bindmyssa         6     6   

förkläde 3 4 4 1 2 1 2 3 1 

halsband               1   

hals duk 1 3 1 1 7 1 4 4 
 kiortel 6 5 5 3 4 3 3 5           2 

kjortesockar               2   

klippings 
hanskar   1               

half 
klippings 
hanskor               1   

kofta 3 4 2 2 4 4       

kofta med 
foder         1         

lapskor                 1 

liifstycke 
 

2 2 1           

liftröija           1   2 
 

          

liintyg          2 4   1 18   4     

muff                 1 

mössa 3 1 5 3   2 3     

mysstycke             3     

nederdel 2         

näsduk     1       3 1       

päls 1 1 1   1 1       

skor   2 1   3     1   

strumpor 
(par)   5 1 1       2   

stycken 4 2 4   1 2   2   

tröija 2 3 1 2  1   2 5 2 

wantar 
(pari)   1   1           

öfwerdel       1   1       3 1   

Yhteensä 30 38 30 16 50 15 25 33 7 

 

 

                                                           
65 Malin Jakobsdotterin perukirja 20.3.1770, Brita Teron perukirja 21.11.1770, Christina Pauluksen perukirja 
26.2.1770. Ouka Ra Aie: 10; Margareta Weteläisen perukirja 22.7.1774, Elisabeth Nickilän perukirja 12.6.1776, 
Anna Perttusen perukirja 14.6.1776, Margaretha Wannisen perukirja 18.6.1776, Magdalena Rautio perukirja 
10.5.1777, Lisa Kockon perukirja 28.11.1778.  Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
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Kaikki kolme vuonna 1770 dokumentoitua perukirjaa, Teron, Pauluksen ja vanhan 

naimattoman piian Malin Jakobsdotterin, ovat keskenään hyvin samantyyppisiä (Taulukko 

2). Heillä kaikilla on ollut useita hameita ja nuttuja tai röijyjä, joiden lisäksi he ovat 

omistaneet myös turkit. Sekä Paulus että Jakobsdotter ovat omistaneet myös useita myssyjä 

pitseineen. Terolla on puolestaan ollut vuosikymmenen ainoat dokumentoidut sormikkaat 

sekä useat sukat. Vaatteiden valmistuksesta tai ainakin lankojen kehräämisestä kertoo Teron 

omistama rukki. Hän on omistanut myös villaa ja lankoja. Molemmat vanhat naimattomat 

piiat, Jakobsdotter ja Paulus ovat omistaneet vaatteiden lisäksi hopeiset ristit ja sormukset.66  

Kultasepäntyötä 1700-luvulla tutkineen Vainio-Korhosen mukaan hopeasormus oli 

maaseudun rahvaan yleisimmin omistama jalometalliesine, kaupungissa työväki omisti 

kulta- ja hopeaesineitä ainoastaan harvoin. Kaupungin rahvas sijoitti metallissa tinaan ja 

kupariin, ylempien säätyjen panostaessa kultaan ja hopeaan. Rahvas omisti 

jalometalliesineitä harvoin, mutta silloin tällöin niitä löytyy myös työväen peruista.67 Näin oli 

myös Oulussa. Vaikka hopea oli usein säätyläisten metalli, myös muutamilla piioilla on ollut 

varaa hankkia hopeakoruja. Piikoja tuli paljon maaseudulta kaupunkiin työhön, joten on 

luonnollista, että maaseudun tilattomilla tavallisia hopeasormuksia löytyi myös 

kaupunkilaistyöläisiltä. Jos heillä ei nuorina kaupunkiin tullessaan ollutkaan paljon esineistöä 

mukanaan, tavat esineiden hankintaan ja sijoitusten tekemiseen kulkivat mukana.  

Samoin hopeinen risti ja kaksi sormusta ovat kuuluneet myös vanhan piian Margaretha 

Wannisen omaisuuteen. Wannisen vaatevarasto on ollut kohtalaisen suuri. Huomion siinä 

kiinnittää se, että vaikka hameita ja röijyjä ei ole erityisen montaa, kaulahuiveja ja kintaita on 

muihin verrattuna runsaasti (Taulukko 2). Vaatevaraston erikoisin esine on pari tinaisia 

jalkanappeja.68 Armknapp, eli jalkanappi, nimityksellä tarkoitetaan kaksiosaista nappia, joita 

käytettiin esimerkiksi kalvosimissa. Jalkanapit on yleensä vähintään toiselta puolen 

koristeltu, joten niiden tarkoitus oli kiinnittämisen lisäksi myös koristaa vaatetta (Kuva 2).69 

Napit ovat perukirjoissa harvinaisia esineitä, jalkanapit vielä harvinaisempia. Alun perin 

miesten pukuja koristaneet metallinapit tulivat vasta vähitellen 1700-luvun myötä naisten 

käyttöön. Napeista kaikista arvokkaimpia olivat harvinaiset hopeanapit, mutta halvemmat 

                                                           
66 Malin Jakobsdotterin perukirja 20.3.1770, Brita Teron perukirja 21.11.1770, Christina Pauluksen perukirja 
26.2.1770. Ouka Ra Aie: 10. OMA. 
67 Vainio-Korhonen 1994, s. 152, 158. 
68 Margaretha Wannisen perukirja 18.6.1776. Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
69 Mutka 2012, 40−41. 
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metallit olivat käytössä yleisempiä. Myös edullisemmista materiaaleista, kuten tinasta, 

valmistetut napit olivat käyttäjälleen niin rahallisesti kuin symbolisestikin arvokkaita.70  

   

Wannisen koko omaisuudesta suurimman osa muodostaa käteinen raha. Osan rahoistaan 

hän oli ”tallettanut” edellä mainittuihin hopeaesineisiin. Lisäksi hän omisti palan peltoa 

Kajaanintullin ulkopuolella. Koska vain harvat piiat omistivat maata, pala omaa peltoa nosti 

epäilemättä Wannisen sosiaalista statusta. Hopeakorut, napit ja runsaslukuiset huivit 

osoittavat, että hän halusi myös näyttää asemansa ja käyttää varallisuuttaan, mikä ei rahvaan 

naiselle ollut aina sallittua eikä mahdollistakaan.71 Wanninen on ollut ilmeisesti 

porvarisperheen palveluksessa, sillä maapalansa hän on jättänyt madamoiselle Margareta 

Peldanille. Mikäli omaisia ei ole tavoitettu, on irtaimen omaisuuden perinyt leskirouva 

porvarimestari Susanna Peldan.72 

Kohtalaisen runsaan vaatevaraston on omistanut myös piika Magdalena Rautio (Taulukko 

2). Hänen syntyperänsä on ollut sosiaalisesti matala, sillä hänen isänsä on ollut vain 

irtolaismies, mistä huolimatta Rautio on kauppiaalla työskennellessään onnistunut 

hankkimaan sekä vaikuttavan vaatevaraston, muun muassa paljon hameita, röijyjä ja 

myssyjä, että keräämään mahdollisesti parseleina ansaittuja kankaita ja lankoja, kuin myös 

säästämään hieman käteistä. Hänellä on ollut myös piialle harvinainen musta samettinen 

kaulanauha.73 

Vanhan piian, mälterska74 Lisa Kockon perukirja on erikoinen. Se on rahauudistuksen 

jälkeen tehdyistä yksi kokonaisarvoltaan vaatimattomimmista. Silti Kocko on ainoa 

tutkimani piika, joka on omistanut oman pienen leivinuunillisen tuvan. Tuvan omistaminen 

kertoo todennäköisesti ammattitaitoisen piian arvostuksesta ja kohtuullisen hyvästä 

palkasta. Iäkkäänä piikana hän ei ole enää kyennyt kaikkiin töihin, mutta on pystynyt 

                                                           
70 Ks. esim. Kuokkanen et. al. 2009. 
71 Ks. esim. Kuokkanen et. al. 2009. 
72 Margaretha Wannisen perukirja 18.6.1776. Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
73 Magdalena Raution perukirja 10.5.1777. Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
74 Naispuolinen imellyttäjä. 

Kuva 2. Oulun Pikisaaresta löytynyt 

1700-luvun lasikoristeinen kuparinen 

jalkanappi (KM2006047:24 ). Kuva: 

Tiina Kuokkanen. 
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toimimaan maltaiden imellyttäjänä oluenpanossa. Se oli tyypillinen tehtävä vanhalle piialle.75    

Erityisesti tässä omaisuusluettelossa paistaa läpi, ettei siihen ole merkitty kaikkea. Ylös on 

tässä tapauksessa merkitty ehkä vain arvokkaimmat esineet, tai on mahdollista, että joskus 

viive kuolinpäivän ja perukirjan toimittamisen välillä todella aiheutti jonkin verran 

tavarahävikkiä. Kocko oli kuollut toukokuussa 1778, mutta hänen perukirjansa tehtiin vasta 

28.11.1778. Tällainen puolen vuoden viive ei kuitenkaan ollut mitenkään tavaton.  

Luettelosta puuttuvat niin paidat kuin hameetkin, eli kaikkein välttämättömimmät vaatteet, 

sekä lähes kaikkiin muihin peruihin kuuluneet myssyt. Sen sijaan hänen perukirjansa sisältää 

kaksi arvokasta röijyä, sekä perukirjoissa harvinaiset lapikkaat, jotka tosin olivat vanhat, 

kuin myös vanhan muhvin (Taulukko 2).76 

 

1.4 Solkia ja sukkanauhoja, yhä yksilöllisempiä asusteita (1780-luku) 

 

Aiempiin tutkittuihin vuosikymmeniin verrattuna perukirjat ovat 1780-luvulla vaatteiden 

lukumäärällä mitattuna tasaisempia (Taulukko 3). Kun esimerkiksi 1770-luvun 

suppeimmassa piian perukirjassa oli ainoastaan seitsemän vaatetta ja runsaimmassa peräti 

50 (Taulukko 2), nyt kaikkein köyhinkin perunkirjoitettu piika omisti 27 ja laajimman 

vaatevaraston omistanut 49 vaatetta. Tasaisista määristä huolimatta vaatevarastojen 

koostumukset erosivat toisistaan esimerkiksi siinä, kuinka arvokkaita vaatteita omistettiin 

(Liite 1). Kaikista 1780-luvulla perunkirjoitetuista pesän kokonaisarvolla mitattuna 

rikkaimpana on kuollut naimaton piika Maria Rönckötar. Hän ei kuitenkaan omistanut 

suurinta määrää vaatteita, vaan laajimman ja arvokkaimman vaatevaraston omisti pesän 

kokonaisarvolla mitattuna toiseksi rikkain piika Lisa Hurula. Heidän omistamiensa 

vaatemäärien ero ei kuitenkaan ole suuri. Kuinka suuren osan omaisuudesta vaatteet 

muodostivat suhteessa omaisuuden kokonaisarvoon, tulee erityisen hyvin esiin juuri 1780-

luvulla. Vaikka ilmiö on samantyyppinen kaikilla vuosikymmenillä, 1780-luvulla se on 

selkeän suoraviivainen; rikkaimmassa pesässä vaatteet muodostivat pienimmän osan 

omaisuudesta (34 %), köyhimmässä pesässä suurimman (86 %).  

 

 

                                                           
75 Manninen 1984, 217; Rahikainen 2006, 23. 
76 Lisa Kockon perukirja 28.11.1778. Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
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Taulukko 3. Oululaisten piikojen perukirjoihin merkityt vaatteet ja asusteet 1780-luvulla.77 

Vaatteiden suomennokset katso. liite 2. 

  
Hurula 
(1783) 

Rönckötar 
(1785) 

Marttila 
(1785) 

Hurskainen 
(1786) 

Ikonen 
(1788) 

bindmyssa 4   4     

förkläde 10 4 6 3 2 

halfärmar       2   

hals duk 4 7 2 1 2 

hanskar         1 

hufwa       1   

kaftan         1 

kiortel 7 7 5 4 7 

klippings finger 
hanskar 1         

kofta 2 1 4 2   

liifstycke   1     1 

liintyg/lijn   5 9 1   

liintyg med 
öfdel 6         

muff 1         

mössa   4   5 2 

mysask   1 1     

nathilcka        3   

natmössa 1         

näsduk     2     

päls 1   1 2   

päls tröija 1         

qwinfolks 
stycke   3   8 1 

skor 2   1     

snörlif 1         

stub     1 1 1 

strumpeband     1     

strumpor (par) 2   2   1 

strykband         2 

stycke/ 
mysstycke 2 2 2     

tröija 5 6     4 

tröija med 
foder   2       

öfwerdel     1   2 

Yhteensä 50 43 43 33 27 

 

                                                           
77 Lisa Hurulan perukirja 19.1.1783, Ouka Ra Aie: 12. OMA; Maria Röncötaren perukirja 3.5.1785, Britha 
Marttilan perukirja 23.9.1785, Anna Hurskaisen perukirja 6.12.1786, Maria Ikosen perukirja 16.2.1788. Ouka 
Ra Aie: 13. OMA. 
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Rikkaimman piian Maria Rönckötaren vaatevarasto on samansuuruinen kuin piika Britha 

Marttilalla (Taulukko 3). Molemmat ovat omistaneet useita hameita, esiliinoja, myssyjä, 

paitoja ja nuttuja tai röijyjä, mutta mielenkiintoisin yhdistävä esine on ensimmäistä kertaa 

piikojen perukirjoihin ilmestyvät myssyrasiat (mysask), joissa säilytettiin ylöspantuja myssyjä. 

Ylöspannut myssyt olivat ranskalaisista ja englantilaisista esikuvista vaikutteita saaneita 

päähineitä, joiden nimi tulee riippuvien kielekkeiden nostamisesta ylös. Kyseessä on 

sisäpäähine, jonka Pylkkänen mainitsee erityisesti kaiken porvariston, niin köyhempien kuin 

rikkaampienkin, pukimeksi. Huolellisesti valmistetut, joskus hyvinkin kookkaat, tärkillä 

kovetetut päähineet vaativat myös huolellisen säilytyksen omissa rasioissaan.78 Näistä 

rasioista voidaan päätellä, että ainakin osa Rönckötaren ja Marttilan omistamista myssyistä 

oli juuri tällaisia sisäkäyttöön tarkoitettuja ylöspantuja myssyjä, jotka aiemmassa 

tutkimuskirjallisuudessa on esitelty säätyläisten asusteena. On toki mahdollista, että piiat 

olivat saaneet nämä rasiat ja niiden sisältämät myssyt säätyläisemänniltään, mutta joka 

tapauksessa he itse ovat niitä todennäköisesti käyttäneet.   

Yhtäläisyyksien lisäksi löytyy myös eroja; Marttila on omistanut erityisen paljon paitoja, kun 

taas Rönckötaren huivivarasto on ollut huomattava. Toisaalta Marttilan perukirjassa ei ole 

erikseen liinavaateosioita, joten osa paidoista saattaa olla liinavaatteita. Eroja löytyy myös 

muussa kuin vaateomaisuudessa; siinä missä Marttila on tallettanut rahansa jalometallisiin 

koruihin, kultasormukseen ja hopeasolkiin, Rönckötaren säästöt ovat olleet käteisenä ja 

muihin verrattuna säästöjä olikin runsaasti, 15 rdr 38 sk79. Hänen peruistaan löytyvät myös 

ensimmäiset pitsit nimityksellä qvinfolks stycke. Todennäköisesti niitä ei käytetty myssyihin, 

sillä perukirjassa on luetteloitu omana esineenään myssyn pitsit (mysstyg).80 Johtopäätöstä 

vahvistaa Elisabet Kouckarin perukirja, jossa on mainittu qvinfolks stycket, mutta ei myssyjä 

ensinkään.81 Ensimmäiset laatuaan ovat myös Marttilan pienet hopeiset soljet sekä punaiset 

sukkanauhat. Soljista ei ole mainintaa mihin käyttöön ne oli tarkoitettu.82 Todennäköisesti 

ne oli tarkoitettu vaatteiden kiinnitykseen, sillä kengän- ja polvihousunsoljet, joista ensiksi 

mainitut kuuluivat myös naisten asusteisiin, mainittiin yleensä tarkoin.  

Sukkanauhoja käyttivät sukkien pitämiseen ylhäällä niin miehet kuin naiset, rahvaat sekä 

säätyläiset. Ne sidottiin sukkien pituudesta riippuen joko polven ylle tai alle. Valitettavasti 

perukirjassa ei ole mainittu näiden sukkanauhojen materiaalia. Hienot juhlakäyttöön 

                                                           
78 Pylkkänen 1982, 271, 282−283. 
79 Riikintaaleri (rdr), killinki (sk). 
80 Maria Röncötaren perukirja 3.5.1785. Ouka Ra Aie: 13. OMA. 
81 Elisabet Kouckarin perukirja 14.10.1794. Ouka Ra Aie: 14. OMA 
82 Britha Marttilan perukirja 23.9.1785. Ouka Ra Aie: 13. OMA. 
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tarkoitetut valmistettiin silkistä tai 1700-luvulla muotiin tulleesta joustavasta 

verkkonauhasta. Arkisempaa käyttöä varten sukkanauhat virkattiin tai saattoi pelkkä 

villalankakin toimia samassa tarkoituksessa.83 Kovin yleisiä sukkanauhat eivät ainakaan 

näiden perukirjojen perusteella olleet. Oletettavasti Marttilan omistamat sukkanauhat oli 

juuri tätä tarkoitusta varten valmistettu, eivätkä ne olleet pelkät langanpätkät, sillä tuolloin 

niitä tuskin olisi merkitty perukirjaan. Toisaalta hänen omistamansa sukkanauhat eivät olleet 

erityisen arvokkaat, vaan niiden kanssa samanhintaiseksi on merkitty esimerkiksi loppuun 

kulunut esiliina. Lisäksi Marttila ehkä hankki lisätuloja kehräämällä, sillä omaisuuteen kuului 

myös rukki. 

Vuosikymmenen laajimman vaatevaraston omistaneen Lisa Hurulan vaatevarasto on 

sisältänyt runsaasti asusteita, kuten esiliinoja, yömyssyn ja muhvin, mutta hameita, röijyjä, 

nuttuja, myssyjä ja pitsejä on saman verran kuin muillakin (Taulukko 3). Ainoastaan hänen 

kohdallaan liivi on dokumentoitu yleisemmin ennen 1700-lukua käytetyllä nimellä snörlif, 

joka siis oli nyörein kiristetty kureliivi.84 On myös mahdollista, ettei kyse ollut vain 

nimityksestä, vaan että Hurulan liivi on ollut säätyläisten muotipuvuissaan käyttämä liivi. 

Jälkimmäinen vaihtoehto tuntuu todennäköisemmältä, koska kyse on 1700-luvun lopulla 

käytössä olleesta vaatteesta.  Hänen muhvinsa on ollut valmistettu oravannahasta.85 Se ei 

siis ole ollut kovin ylellinen, vaan paremmin rahvaalle soveliasta materiaalia kuin esimerkiksi 

näätä tai kärppä, joista valmistetut muhvit olivat suosittuja säätyläisillä.86 Esimerkiksi 

haukiputaalaisen papin rouvan muhvi oli valmistettu harvinaisesta majavannahasta.87 

Yömyssy (natmössa) on piikojen perukirjoissa harvinainen asuste. Kysymys voi olla samasta 

päähineestä kuin yöhilkka (nathilcka), joita myös piika Anna Hurskainen omisti (Taulukko 

3). Tutkimusaineiston ainoat dokumentoidut yöpäähineet ajoittuvat siis 1780-luvulle. 

Nimestään huolimatta ne eivät kuuluneet yöpukuun, vaan olivat vuosisadan alussa 

erityisesti säätyläisten aamupäivisin kotonaan käyttämiä sisäpäähineitä. Vuosisadan lopulla 

yömyssystä oli tullut koko kansan naisten käyttämä yleispäähine, joka kuului myös 

palvelijattaren asuun.88 Tuskin aivan kuitenkaan navettapiian asuun, joten näiden myssyjen 

omistajat todennäköisesti työskentelivät sisäpiikoina, lähellä isäntäväkeä. 

                                                           
83 Pylkkänen 1982, 338; Kaukonen 1985, 97. 
84 Lehtinen ja Sihvo 2005, 50. 
85 Lisa Hurulan perukirja 19.1.1783. Ouka Ra Aie: 12. OMA. 
86 Lehtinen ja Sihvo 2005, 211. 
87 Haapalahti 1982, 9−10; Pylkkänen 1982, 322−323. 
88 Pylkkänen 1982, 268, 284. 
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Hurskaisen jäämistössä merkillepantavaa on runsas jalometalliesineiden lukumäärä. Hän on 

omistanut kultaisen sormuksen, kaksi kullattua hopeasormusta sekä hopeapikarin.89 Hänen 

edellisiin verrattuna vaatimattomampi vaatevarastonsa voi siis osittain selittyä näillä. Hän on 

omistanut kaikki piikojen yleisimmät vaatteet, mutta hieman harvalukuisimpina 

kappalemäärinä kuin Hurula, Rönckötar ja Marttila. Erityisesti asusteita, kuten esiliinoja ja 

kaulahuiveja hänellä on ollut vähän, myssynpitsit juuri tuolla nimityksellä uupuvat 

kokonaan. Sen sijaan qvinfolks styckejä, eli tykkejä on harvinaisen paljon. Hurskaisen peruista 

löytyy myös aineiston ainoa hufwa eli myssymäinen huppu. Hän kuitenkin kuului siihen 

harvalukuiseen joukkoon, jolla oli turkkeja kaksin kappalein sekä säätyläispiireihin viittaava 

vanuhame. 

Samoin vanuhame löytyy myös sekä vaatteiden määrällä että omaisuuden kokonaisarvolla 

mitattuna köyhimmästä, piika Maria Ikosen pesästä (Taulukko 3). Vaikka asusteet, kuten 

myssyt ja esiliinat ovat myös hänellä harvalukuisia, eikä paitoja ole merkitty tähän 

perukirjaan ensinkään, on hänellä yhdessä Rönckötaren kanssa ollut vuosikymmen suurin 

hamevarasto ja röijyjäkin useita. Myssyjen koristeena käytettyjä pitsejä ei aina kiinnitetty 

suoraan myssyyn, vaan sen alle asetettuun otsanauhaan. Tällaisia nauhoja (strykband) 

Ikonenkin omisti. Huomion herättää kuitenkin se, ettei hän omistanut yhtään myssynpitsiä. 

Tässä tapauksessa on mahdollista, että kyseisellä nimityksellä on luetteloitu nuorten naisten 

käyttämä päänauha.90 

 

1.5 Vaatteiden kirjo vähenee, asusteiden kasvaa (1790-luku) 

 

Edelliseen vuosikymmeneen verrattuna 1790-luvulla kuolleiden piikojen vaatteiden 

repertuaari on ollut sitä suppeampi (Taulukot 3 ja 4). Piikojen omistamien vaatteiden 

lukumäärät sekä vaatteiden arvot ovat tasaisia piika Lisa Mursun perukirjaa lukuun 

ottamatta (Liite 1). Hänen vaatevarastonsa on ollut sekä määrällisesti suurin että kaikkein 

arvokkain. Vaikka muiden piikojen välillä ei ole suuria eroja vaatteiden määrissä eikä niiden 

arvoissa, pesien kokonaisarvoja vertailtaessa Mursu on selkeästi varakkain ja naimaton piika 

Maria Larsdotter köyhin. Hänen omaisuudestaan suurin osa (75 %) koostuu vaatteista. 

Pienimmän osan pesästä vaatteet muodostavat piika Elisabet Kouckarilla. Hänen 

                                                           
89 Anna Hurskaisen perukirja 6.12.1786. Ouka Ra Aie: 13. OMA. 
90 Kaukonen 1985, 58−59, 74; Rapporter och uppsatser, Murberget, Länsmuseet Västernorrland. 
Elektroninen dokumentti. 
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omaisuudestaan rahallisesti merkittävimmän osuuden on muodostanut käteinen raha (9 rdr 

26 sk).91  

Taulukko 4. Oululaisten piikojen perukirjoihin merkityt vaatteet ja asusteet 1790-luvulla.92 

Vaatteiden suomennokset katso. liite 2. 

  
Larsdot-
ter (1791) 

Forsberg 
(1791) 

Mursu 
(1791) 

Kulberg 
(1793) 

Kouckari 
(1794) 

Tolotar 
(1795) 

Illin 
(1796) 

bindmyssa           6   

carpus 1             

duk   1 4       
 förkläde 1 6 7 3 2 2              5 

halfhanskar       1       

hals duk 3 4   7 3 3 3 

kaftan/kåftan/
kofta   4 

 
  1 1 1 

kiortel 6 5 10 5 7 3 7 

kiortelsackar   2           

klipping 
hanskar     1         

lapskor     1         

liifstycke 2   1     1   

liintyg   4 4   1 4 5 

mysask   3 1         

mössa 1 6             6 5                 3 

näsduk     6   1   2 

päls 1 1       1 1 

qwinfolks 
stycke         2     

skor (par) 1   3     1 1 

skor band               

stubb   2       2   

(mys)stycken     2 2   4   

strumpor (par)   1 2   2 2 3 

strykband     2         

tröija 2 3 9 4 1 4 3 

wantar 1             

Yhteensä 20 42 56 27 20 34 37 

 

 

                                                           
91 Elisabet Kouckarin perukirja 14.10.1794. Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
92 Maria Catharina Larsdotterin perukirja 17.1.1791, Elisabeth Forsbergin perukirja 4.2.1791, Lisa Mursun 
perukirja 1.3.1791, Maria Kulbergin perukirja 30.3.1793, Elisabet Kouckarin perukirja 14.10.1794, Catarina 
Tolottaren perukirja 8.4.1795. Ouka Ra Aie: 14. OMA; Catharina Illinin perukirja 2.2.1796. Ouka Ra Aie: 15. 
OMA. 
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Käteistä rahaa jäi myös Mursulta (10 rdr 28 sk), mutta hänen kohdallaan kyse ei ollut siitä, 

että pesässä olisi ollut joko käteistä, jotain muuta arvokasta tai paljon vaatteita, vaan hänellä 

oli näitä kaikkia. Hänen pesänsä on yksi koko tutkimusjakson rikkaimmista, niin vaatteiden 

määrällä, arvolla kuin omaisuuden kokonaisarvolla mitattuna. Varakkaina kuolleet piiat eivät 

siis olleet aina vanhoja, vaan esimerkiksi Mursu ei ole todennäköisesti ollut kuollessaan 

kovin iäkäs, sillä häneltä on jäänyt 12-vuotias poika, jonka holhoojaksi on merkitty 

handsmakarmästaren Sven Schiönvall. Myöskään avioton lapsi ei siis ollut este työnteolle ja 

omaisuuden kartuttamiselle. Mursun perukirjassa kaikkia vaatteita on runsaasti, myös 

sellaisia, joita yleensä omistettiin huomattavasti vähemmän (Taulukko 4). Esimerkiksi röijyjä 

hänellä oli yhdeksän, hameita kymmenen. Ei ole harvinaista että takkityyppisiä vaatteita oli 

yhteensä kymmenkunta, mutta yleensä osa niistä oli nuttuja. Näin runsasta röijyjen määrää 

ei ole kenelläkään muulla koko aineistossa. Samoin kenkiä hänellä on harvinaisen runsaasti 

ja lisäksi yhdet lapikkaat.  

Myssyistä yksi on todennäköisesti ollut sisällä käytetty ylöspantu myssy, koska hänellä on 

ollut myös myssyrasia. Kaulahuiveista aiemmin käytetyn halsduk-nimityksen lisäksi tulee 

1790-luvulla käyttöön myös pelkkä duk. Myös jälkimmäisen nimityksen voi olettaa 

tarkoittavan kaulahuivia, sillä halsduk nimitystä ei ole käytetty Mursun perukirjassa 

ollenkaan, ja olisi hyvin epätodennäköistä, ettei hänellä niitä olisi ollut. Hän on omistanut 

myös rukin, parin hopeisia jalkanappeja sekä kaksi paria tinaisia solkia.93 Soljista ei ole 

mainintaa mihin käyttöön ne oli tarkoitettu, mutta koska ne on luetteloitu heti kenkien 

jälkeen, on mahdollista, että kyse oli kengänsoljista. Yksi pari on arvioitu 40 killingin 

arvoiseksi. Tinaisia kengänsolkia sai Oulussa hankituksi esimerkiksi Henrik Lundmanin 

puodista. Kyseiset soljet ovat todennäköisesti olleet hienosti koristeltu, tai jotain muuta 

erityistä niissä on ollut, sillä ne ovat olleet samanarvoiset kuin arvokkaammasta metallista, 

messingistä, valmistetut naimattoman piian Maria Larsdotterin kengänsoljet (Kuva 3).94   

                                                           
93 Lisa Mursun perukirja 1.3.1791. Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
94 Maria Catharina Larsdotterin perukirja 17.1.1791 ja Henrik Lundmanin perukirja 25.5.1792. Ouka Ra Aie: 
14. OMA. 
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Arvokkaimmat kengänsoljet (1 rdr) on omistanut vanha piika Catharina Illin. Niiden 

materiaalia ei ole mainittu.95 Niin kengän- kuin polvihousunsolkienkin muotihuippu ajoittuu 

Ruotsissa 1780-luvulle. Ne olivat muotiasusteita, jotka olivat selkeästi myös piikojen 

saatavilla.96 Kokonaisarvoltaan kaikkein köyhimmänkin pesän omistajan, Maria 

Larsdotterin, oli mahdollista koristautua tällä tavoin. Vaikka hänen omaisuutensa arvo ei 

ollut suuri, hänellä oli kuitenkin kaikki tarpeelliset vaatteet ja hameita kohtalaisen 

runsaastikin. Liivejä ja röijyjä oli kaksin kappalein ja turkkikin löytyi (Taulukko 4). 

Larsdotter oli Uumajasta kotoisin. Hän oli siis ammattitaitoinen piika, koska oli saanut 

muuttaa Ouluun saakka. Mahdollisesti hän oli muuttanut kaupunkiin isäntäperheensä 

mukana. Synnyinseudun pukeutumisperinteeseen viittaa tai matkasta Ouluun kertonee 

ainoastaan hänen perukirjastaan löytyvä karpus (carpus), Peräpohjolassa yleinen päähine.97  

Kolmas solkien omistaja, Catharina Illin, omisti kaikkea kohtuudella, mutta paljon hameita 

(Taulukko 4) ja useita piioille harvinaisia jalometalliesineitä; kultaiset korvakorut, hopeisen 

leimaamattoman nuuskarasian ja hopeisen sienirasian. Arvokkain näistä oli nuuskarasia. 

Sekä nuuskarasia että sienirasia olivat säätyläisten käyttämiä statusesineitä. Vaikka tapa 

nuuskata levisi vuosisadan mittaan aatelistolta muille kansanosille, säilyttivät nuuskarasiat 

asemansa varallisuudesta ja muodikkuudesta kertovina esineinä. Nuuskarasioita 

valmistettiin myös edullisemmista materiaaleista, kuten tinasta ja messingistä. Esimerkiksi 

tinasta valmistettuun nuuskarasiaan on ollut varaa myös oululaisella puuseppä Carl 

Dalhqvistilla.98 Sekä nuuskarasiat että etenkin sienirasiat olivat aiemman tutkimuksen 

mukaan vain säätyläisten käyttämiä statusesineitä. Sienirasia on luetteloitu perukirjaan 

nimellä svampdosa, joten siitä ei ole täyttä varmuutta onko kyseessä hajusieni- vai 

                                                           
95 Catharina Illinin perukirja 2.2.1796. Ouka Ra Aie: 15. OMA. 
96 Hazelius-Berg 1952, 102; Lehtinen ja Sihvo 2005, 263. 
97 Lehtinen ja Sihvo 2005, 206. 
98 Carl Dahlqvistin perukirja 15.7.1780. Ouka Ra Aie: 12. OMA. 

Kuva 3. Oulun Pikisaaresta löytynyt 

1700-luvun kuparinen kengänsolki 

(KM2006047:58 ). Kuva: 

Kuokkanen et. al. 2012, 225. 
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pesusienirasia99. Molemmat esineet ovat jopa säätyläisten perukirjoissa harvinaisia. Omaa 

varallisuutta ja asemaa haluttiin ilmaista ensisijaisesti vaatetuksella ja esineistöllä, jotka olivat 

helposti muiden ihmisten nähtävillä, kuten astiastot tai ruokailuvälineet. Sen sijaan elämisen 

intiimeimpään tilaan kuuluneita toalettitarvikkeita ei ollut yhtä helppoa esitellä.100 Ehkä siksi 

piika halusi sijoittaa juuri näihin esineisiin. Joka tapauksessa hänen ei ollut soveliasta esitellä 

varallisuuttaan. Monipuolisen vaatevaraston ja harvinaisten metalliesineiden lisäksi Illinin 

omaisuus kertoo käsityöläisyydestä. Häneltä on jäänyt paljon lankoja ja kankaita, 

mahdollisesti parseleita, mutta myös kaksi rukkia lankojen kehräämiseen. Perukirjaan 

luetteloidut petivaatteet ja astiat kertovat jossain määrin itsenäisestä taloudenpidosta.101 

Mursun jälkeen toiseksi runsaimman vaatevaraston omisti vanha piika Elisabeth Forsberg 

(Taulukko 4). Myös hän omisti kaikkea kohtuudella, mutta on selkeästi panostanut 

myssyihin ja esiliinoihin, joita molempia on paljon. Harvinainen artikkeli hänen 

omaisuudessaan ovat pienet hametaskut (kjortel sackar). Koska hameissa ei ollut taskuja, 

vyötärölle ripustetuissa irtotaskuissa säilytettiin mukana kuljetettavia pieniä esineitä. 

Pareittain käytetyt taskut asetettiin alus- ja päällyshameen väliin. Irtotaskut kuuluivat 

kansanpukuun erityisesti Länsi-Suomessa. Niistä käytettiin nimitystä plakkari, lakkari tai 

vyötasku. Sen sijaan termi hametasku on tyypillinen säätyläisnaisten vaatetuksessa. Koska 

kyseessä oli päällepäin näkymätön, käytännöllinen osa pukua, niitä ei läheskään aina 

merkitty perukirjoihin.102 Nimityksen perusteella Forsbergin hametaskut ovat siis olleet 

muotipuvun kanssa käytetyt. Aivan tavallisia vyötaskuja tuskin olisi hänenkään kohdallaan 

luetteloitu, sillä kyseiset asusteet puuttuvat lähes kaikista muista tutkimistani perukirjoista.   

Huolimatta runsaslukuisista myssyistä, hän ei kuitenkaan omistanut ainuttakaan pitsiä. Hän 

ehkä halusi olla siististi, mutta ei liian hienosti pukeutunut. Siististä sisäpukeutumisesta 

viestittävät myös myssyrasiat. Hänen perukirjastaan löytyy Illinin tapaan petivaatteita, rukki, 

astioita ja jopa ruokatarpeita, jota viittaavat hänenkin kohdallaan omaan talouteen tai 

työhön keittiössä.103 

Kuten useimmat 1790-luvulla perunkirjoitetuista piioista, myös naimaton piika Catarina 

Tolotar sekä piika Maria Kuhlberg omistivat runsaasti myssyjä, mutta he halusivat myös 

koristaa niitä pitseillä, erityisesti Tolotar (Taulukko 4). Ilmeisesti kaikkeen ei ole kuitenkaan 

ollut varaa, sillä hän on omistanut vain kolme hametta. Toisaalta hänellä on ollut lisäksi 

                                                           
99 Hajusienirasian sisällä säilytettiin tuoksussa kastettua hajusientä. 
100 Vainio-Korhonen 1994, 258, 276−277; Ilmakunnas 2009, 208−211. 
101 Catharina Illinin perukirja 2.2.1796. Ouka Ra Aie: 15. OMA. 
102 Kaukonen 1985, 78−79, Pylkkänen 1982, 101. 
103 Elisabeth Forsbergin perukirja 4.2.1791. Ouka Ra Aie: 14. OMA.  
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kaksi vanuhametta. Molemmat omistivat myös hieman kankaita. Edellisistä poiketen 

Elisabet Kouckari ei omistanut myssyjä eikä niiden pitsejä laisinkaan. Hameita hänellä sen 

sijaan oli runsaasti, sekä tutkimusaineiston ainoat puuvillasukat.104 Vaikka puuvillasukkia ei 

muiden piikojen perukirjoissa esiinny, koko kaupungin mittakaavassa ne eivät olleet 

harvinaisia, sillä niitä sai hankituksi Henrik Lundmanin puodista.105 

 

1.6 Yhteenveto  

 

Hameiden määrät vaihtelivat piikojen perukirjoissa runsaasti, mutta suppeimmassakin 

omaisuusluettelossa niitä oli dokumentoitu kaksi. Enimmillään hameita omistettiin 

yksitoista. Siinä montako hametta keskimäärin omistettiin, ei ole suurta eroa 

vuosikymmenten välillä. Keskimäärin piiat omistivat noin viisi hametta. Vanuhameet olivat 

huomattavasti tavallisia hameita harvinaisempia. Vanuhame, tai enimmillään kaksi, löytyy 

vain kuudesta perukirjasta. Röijyjä omistettiin huomattavasti tavallisia hameita vähemmän. 

Niitä ei kuulunut kaikkien puvustoon ja keskimäärin niitä omistettiin vain kaksi tai kolme. 

Yhdellä piialla röijyjä oli poikkeuksellisen paljon, peräti yhdeksän. Ne, jotka eivät 

omistaneet röijyä, omistivat nutun. Nuttuja omistettiin harvemmin kuin röijyjä. 

Keskimäärin nuttuja omistettiin yksi tai kaksi kappaletta. Nuttujenkin kohdalla poikkeuksen 

tekee yksi piika, jolla oli niitä peräti yksitoista. Usein puvustoon kuului sekä nuttuja että 

röijyjä, mutta 1790-luvulla röijyjen käyttö yleistyi nuttujen kustannuksella. Noin puolet 

piioista omisti turkin, mutta vain kolmella niitä oli peräti kaksi. Turkki oli yleensä yksi piian 

arvokkaimmista vaatteista. Samoin liivin omisti noin puolet piioista. Yleisimmin liivejä 

omistettiin vain yksi kappale.  

Esiliina kuului yhtä lukuun ottamatta jokaisen piian asustukseen. Määrät vaihtelivat yhdestä 

yhteentoista, yleisimmin niitä omistettiin kolme kappaletta. Yhtä lukuun ottamatta 

kaulahuivi, tai yleensä useampi kaulahuivi, kuului jokaisen asustukseen. 1770-, 1780- ja 

1790-luvuilla oli myös aina joku, jolla niitä oli muita runsaammin. 

Lähes kaikki piiat omistivat vähintään yhden myssyn. Ne oli luetteloitu joko pehmytmyssyn 

tai myssyn nimellä, joista ensiksi mainittujen yleisyys laskee hivenen vuosisadan lopussa. 

Omistetut määrät vaihtelivat yhden ja kahdeksan välillä, keskimäärin piika omisti neljä 

                                                           
104 Maria Kulbergin perukirja 30.3.1793, Elisabet Kouckarin perukirja 14.10.1794, Catarina Tolottaren 
perukirja 8.4.1795. Ouka Ra Aie: 14. OMA.  
105 Henrik Lundmanin perukirja 25.5.1792. Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
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myssyä. Usein myssyyn kuului myös pitsi, joita omistettiin yhdestä seitsemään. 

Sisäpäähineinä käytettyjen ylöspantujen myssyjen omistamisesta kertovat myssyrasiat 

ilmestyvät perukirjoihin 1780-luvulla. Näitä tutkimuskirjallisuudessa porvariston 

päähineeksi kuvattujen myssyjen säilytysrasioita on omistanut neljä piikaa. 

Vaikka samat vaatekappaleet esiintyvät lähes kaikissa asiakirjoissa, omistetut määrät 

vaihtelevat paljon. Variaatiota perukirjojen välille tuovat harvinaisemmat vaatteiden osat, 

kuten irtohihat, sekä asusteet, kuten kalvosinhansikkaat ja muhvit. Kaikki edellä mainitut 

vaatteet on aiemmassa tutkimuksessa yhdistetty voimakkaasti säätyläiskulttuuriin. Piikojen 

omaisuusluetteloista löytyy erityisesti 1790-luvulla arvokkaita jalometalliesineitä, joista osaa, 

kuten kengänsolkia käytettiin muotiasusteina. Kaikkia esineitä, kuten hopeista sienirasiaa, ei 

piian ole kuitenkaan ollut sopivaa esitellä julkisesti. Vaikka erityisesti köyhemmissä pesissä 

vaatteet muodostivat usein suurimman osan omaisuudesta, niin varsin useassa pesässä 

vaatteet muodostivat alle puolet pesän kokonaisarvosta. Vaatteiden ja jalometalliesineiden 

lisäksi piiat omistivat myös muun muassa käteistä rahaa, raamattuja, lankoja, kankaita, 

rukkeja, petivaatteita ja astioita.  
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2 Silkkiä, samettia, sarkaa, verkaa - vaatteiden kankaat ja värit 
 

2.1 Tavallisimmat kankaat piikojen puvuissa 

 

Yleistäen voidaan sanoa, että 1700-luvulla rahvas pukeutui villaan eli pääasiallisesti sarkaan. 

Jo 1600-luvulla oli asetuksin määrätty, että palvelusväki sai käyttää vaatteisiinsa ainoastaan 

halpoja villa- ja liinalaatuja. Asetusta tarkennettiin vuonna 1731, jolloin täsmennettiin, että 

köyhemmän väen oli oikeus käyttää ainoastaan kotimaisista villoista ja regarnista106 

valmistettuja vaatteita.107 Kotikutoinen villasta valmistettu sarka (walmar) oli yksi 

tavallisimpia piikojen pukuihin käytetyistä kankaista myös tässä aineistossa. Eniten siitä oli 

valmistettu hameita, toisinaan myös röijyjä tai nuttuja. Pelkkää villaa (ull) on näissä 

perukirjoissa käytetty lähinnä sukkiin. Villasukkia on aineistossa runsaasti, hameita vain viisi 

kappaletta. Villaisia röijyjä löytyy vain yksi, yhdestä koko aineiston rikkaimmista pesistä.108  

Liina- eli pellavapaitoja (liin, lintyg, linne) on merkitty noin puoleen perukirjoista. Ne olivat 

usein kotimaista alkuperää. Pellavan suhteen Suomen alue oli omavarainen, sitä jopa vietiin 

Ruotsin puolelle.109 Pellava saattoi olla materiaalina myös palttinassa (lärft), joka on 

tietyntyyppisten pellava-, hamppu- ja puuvillakankaiden yleisnimi. Palttinakankaita oli siis 

monenlaatuisia. Villan ja pellavan lisäksi piikojen vaatteet oli valmistettu usein puolivillasta 

(halfylle), karttuunista (cattun) sekä silkistä (siden, silckes). Puolivillaiset hameet ovat aineistossa 

tavallisia, mutta silloin tällöin kyseisestä materiaalista oli valmistettu myös nuttu, röijy, 

turkki tai liivi. Lisäksi vuosisadan viimeisillä vuosikymmenillä perukirjoihin ilmaantuvat 

merkinnät puolivillaisista vanuhameista. Puolivillaiset vaatteet olivat usein kotikutoista 

kangasta, jossa loimi oli pellavaa ja kuteet kotona kudottua villalankaa. Puolivillaisten 

kankaiden esikuvana oli villasta valmistettu ostokalminkki, joka oli vuosisadan puolivälissä 

muotia säätyläisten keskuudessa.110  

Puuvillasta tai pellavasta valmistettua karttuunia käytettiin piikojen puvuissa eniten 

esiliinoihin ja nuttuihin, mutta aineistossa tapaa myös karttuunisia röijyjä, liivejä, myssyjä ja 

hameita. Karttuuni oli kuviollinen, tehdasvalmisteinen kangas, joka oli osa sekä säätyläisten 

että rahvaan naisten vaatetusta.111 Ruotsissa kangastehtaat olivat 1700-luvulla suurimmaksi 

                                                           
106 Regarni eli kampavillakangas. Kaukonen 1985, 360; Lehtinen ja Sihvo 2005, 31. 
107 Pylkkänen 1970, 40−43; Pylkkänen 1982, 29−30; Lehtinen ja Sihvo 2005, 11, 13. 
108 Lisa Mursun perukirja 1.3.1791. Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
109 Lehtinen ja Sihvo 2005, 35. 
110 Kaukonen 1985, 30−31. 
111 Pylkkänen 1982, 59−63; Kaukonen 1985, 359; Lehtinen ja Sihvo 2005, 95. 
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osaksi pienimuotoisia kangaskutomoita tai kankurien työpajoja. Kutomot keskittyivät 

Tukholman ympäristöön. Teollisen vallankumouksen aikaansaama kangastuotannon 

koneellistuminen lähti Englannissa toden teolla käyntiin 1800-luvulla, joten ei ole yllättävää, 

että koneellistumisen ensi vaikutukset koettiin Ruotsissakin vasta 1700- ja 1800-lukujen 

vaihteessa.112 

Silkkisiä asusteita piikojen perukirjoissa ovat tavallisimmin myssyt ja kaulahuivit. Vuoden 

1736 ylellisyysasetuksen mukaan palvelijat saivat tehdä silkistä ja puolisilkistä vain myssyjä. 

Sama asia todettiin uudelleen vuosisadan tiukimmassa ylellisyysasetuskokoelmassa vuonna 

1766. Silkin käyttö oli ilmeisesti herättänyt epäselvyyksiä, sillä asetuskokoelman selityksessä 

myöhemmin samana vuonna täsmennettiin, että rahvaan naiset saivat käyttää ainoastaan 

kotimaisia silkki- ja puolisilkkikankaita pelkästään myssyihin ja kaulahuiveihin.113 Silkin 

lisäksi arvokas ja arvostettu kaulahuivimateriaali oli nokkospalttina (nättelduks). Myös 

oululaiset piiat omistivat nokkospalttinaisia huiveja.  

Nokkospalttina oli hienoa tuontipellavaa, jota rahvas sai silkin tavoin käyttää ainoastaan 

kaulahuiveihin ja päähineisiin. Useiden muiden kangaslaatujen tavoin sitä tuotiin Ruotsiin 

Venäjältä.  Sieltä tuotiin lukuisten muiden kankaiden ohella esimerkiksi kalminkkia, 

damastia, pellavakankaita ja verkaa. Venäjältä tuotiin Suomeen myös kankaita, joiden 

alkuperä oli muualla, kuten silkillä, veralla ja palttinalla.114 Erityisesti Pohjois-Suomeen 

sarkaa ja pellavaa kulkeutui varsinkin vuosisadan alussa kauppavenäläisten mukana. 

Kankaiden tuonnissa ja tuotannossa oli Suomen sisällä suuria alueellisia ja 

paikkakuntakohtaisia eroja. Esimerkiksi Pohjanmaalla sarkaa valmistui niin runsaasti että 

sitä riitti myyntiin asti, mutta silti myös edullisemmalle venäläiselle saralle riitti kysyntää.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sarka, puolivilla, karttuuni, palttina ja silkki esiintyvät aineistossa kaikilla 

tutkimusvuosikymmenillä. Villa, pellava ja nokkospalttina esiintyvät yhtä lukuun ottamatta 

kaikilla vuosikymmenillä. Se, etteivät ne esiinny aineiston kaikilla vuosikymmenillä, johtuu 

todennäköisesti ainoastaan aineiston määrällisestä suppeudesta. Ainakin villa- ja 

pellavavaatteita käytettiin varmasti koko 1700-luvun ajan. Aineistossa nämä materiaalit 

näyttäytyvät esimerkiksi puolivilla- ja palttinakankaina, joihin niitä on käytetty. Samoin on 

oletettavaa, että koska nokkospalttinaisia vaatteita löytyy kaikista muista paitsi 1780-luvulta, 

niitä on ollut käytössä myös tuolloin.   

                                                           
112 Pylkkänen 1982, 39−41; Beaudry 2006, 145. 
113 Pylkkänen 1982, 26, 32. 
114 Pylkkänen 1982, 246; Lehtinen ja Sihvo 2005, 13, 22−27 
115 Lehtinen ja Sihvo 2005, 11−13, 35. 
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2.2 Villakankaat muodostavat vaatetuksen perustan (1750- ja 1760-luvut) 

 

Lainsäädäntö vaikutti merkittävästi siihen, millaisia kankaita ja vaatteita oli saatavilla, sekä 

siihen, millaisia oli lupa käyttää. Ennen vuoden 1740 tuontikieltoa Suomeen tuotiin kankaita 

suoraan Länsi-Euroopasta, kuten Amsterdamista ja Lyypekistä, mutta 1740-luvulta 1770-

luvulle saakka suurin osa käytetyistä kankaista oli ruotsalaisia ja venäläisiä. Vuoden 1739 

asetuksissa määrättiin, että kaikki puodeissa olleet ulkomaiset kankaat sekä niistä valmistetut 

vaatteet oli leimattava. Leimaukset toteutettiin vuosina 1740, 1742 ja 1745. Leimauspakko 

koski sekä kauppiaita että tavallisia kansalaisia. Leimauttaessaan vaatteitaan myös 

yksityishenkilöiden tuli ilmoittaa leimausluettelo raastupaan. Luetteloihin merkittiin ylös 

sekä kankaiden kuosi, materiaali että väri. Leimaukset suoritettiin virallisten ohjeiden 

mukaan ja kaupunginviskaali valvoi leimausmääräyksiä kotitarkastuksin. Määräykset 

kielsivät räätäleitä ja ompelijattaria käyttämästä leimaamattomia kankaita. Myös heitä 

valvottiin. Esimerkiksi sääntöjä rikkonut ompelijatar joutui kehruuhuoneeseen. Räätälit ja 

ompelijattaret saivat valmistaa vaatteita ainoastaan sellaisista kankaista, joiden leimaus kertoi 

niiden olevan joko kotimaisia tai peräisin Göteborgissa pidettävästä Itä-Intian 

kauppakomppanian huutokaupasta. Ulkomaisten kankaiden käyttö kiellettiin täysin vuonna 

1742 ja vuonna 1754 kiellettiin myös itäintialaisten kankaiden tuonti, käyttö ja myyminen. 

Ankarat asetukset herättivät kuitenkin vastustusta. Kielloista huolimatta kankaita 

salakuljetettiin maahan ja ihmiset jopa ilmaisivat avoimesti haluaan pukeutua ilman tiukkaa 

kontrollia.116  

Monipuolisen vaatevaraston omistaneen Catharina Rysän hameet on valmistettu useista 

erilaisista villakankaista. Arvokkain hänen hameistaan on ollut villadamastia (yllen dammask). 

Toiseksi arvokkain on ollut vanha verkainen (klädes) hame.117 Damastikankaita valmistettiin 

useista materiaaleista, villan lisäksi myös silkistä, puuvillasta ja pellavasta. Verka oli sarkaa 

ohuempi ja kalliimpi kokovillainen ostokangas. Ennen ulkomaisten kankaiden ja vaatteiden 

leimauspakkoa Suomeen oli tuotu runsaasti erilaisia villakankaita, kuten verkaa, friisiä, 

raskia, flanellia sekä skotlantilaisia villakankaita. Vaikka Suomessakin sijaitsi vuosisadan 

puolimaissa joitakin pieniä villakutomoita, suurimmaksi osaksi verka, kuten muutkin 

villakankaat, tuotiin tuolloin Ruotsista.118 Rysän vanha, ulkomaiseen tuontiin viittaava 

                                                           
116 Pylkkänen 1982, 29−31, 44, 58−61; Lehtinen ja Sihvo 2005, 29. 
117 Punainen ja kirkkaankeltainen villadamastihame 18 dr, musta verkahame 15 dr.  
118 Kaukonen 1985, 30, 359−360; Pylkkänen 1982, 29, 39, 44. 
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skåttyg-hame on todennäköisesti ajalta ennen leimauspakkoa. Lisäksi hänellä on ollut kaksi 

puolivillaista hametta sekä yksi raidallinen hame.119  

Rysän vanha satiiniröijy on ollut arvokas.120 Pelkkä kankaan nimitys, satiini, ei kuitenkaan 

paljasta käytetystä materiaalista paljoa, sillä se saattoi olla joko silkkiä, villaa tai puuvillaa.121 

Mitä todennäköisimmin tässä on kyseessä villainen satiini, joka on ollut piialle soveliain. 

Samoin vanhoja ovat olleet sekä verka- että regarniröijy.122 Regarniröijyt olivat 1700-luvun 

alussa osa säätyläisten muotipukua, mutta vuosisadan kuluessa ne muuttuivat osaksi 

rahvaan vaatetusta.123 Toinen hänen nutuistaan on ollut puolivillainen. Lifkofta-nimityksellä 

merkityn nutun kangas (Stockholms tryck) on ollut Tukholmassa värjättyä.124 Kangaspainoja 

oli Suomessakin, mutta myös kankaiden lähettäminen Ruotsiin painettavaksi oli tavallista.125 

Hänen liivinsä on ollut tavallinen puolivillainen.126 

Kolmesta esiliinasta kaksi on ollut karttuunisia ja yksi palttinainen.127 Kotikutoiset 

palttinaesiliinat olivat yleisiä, mutta Suomeen myös tuotiin palttinaa. Vuoden 1739 

ylellisyysasetusta seuranneen leimauspakon aikaan kauppiailla oli varastossaan hollannin-, 

sleesian- ja warudorfin palttinaa, nokkospalttinaa sekä puuvillapalttinaa.128 Myssyt ovat 

olleet kaikki silkkisiä, mutta jo vanhoja. Kaulahuivit on valmistettu arvokkaista 

ostokankaista, silkistä ja nokkospalttinasta. Vaikka taftinen ja nokkospalttinainen kaulahuivi 

ovat olleet jo vanhoja, ne ovat kuitenkin olleet arvokkaita.129 Leimausluetteloiden mukaan 

keveitä silkkikankaita, kuten armosiinia, taftia, bastia ja puolisilkkiä käytettiin 1740-luvulla 

runsaasti. Kaikista suosituimpia silkkikankaita olivat kuitenkin kuviolliset silkit, kuten ras de 

sicile, triumfant, silkkisarssi sekä yksivärinen moaree. Silkkien suosio säilyi koko vuosisadan, 

mutta lukuun ottamatta Itä-Intian kauppakomppanian maahantuomia kankaita, ne olivat 

1740-luvulta 1760-luvulle pitkälti ruotsalaista tuotantoa. Kruunu tuki kotimaista tuotantoa 

                                                           
119 Raidallinen skåttyg-hame 5 dr, kaksi raidallista puolivillaista hametta yhteensä 6 dr, raidallinen hame 24 öre.  
120 Vihreävalkoinen satiiniröijy 15 dr.  
121 Kaukonen 1985, 360 
122 Musta verkaröijy 8 dr, regarniröijy 6 dr. 
123 Lehtinen ja Sihvo 2005, 73−74. 
124 Raidallinen puolivillainen nuttu 2 dr 8 öre, lifkofta 5 dr. 
125 Pylkkänen 1982, 43. 
126 Liivi 1 dr. 
127 Punavalkoinen karttuuniesiliina 6 dr, sinivalkoinen karttuuniesiliina 2 dr 16 öre, raidallinen palttinaesiliina 2 
dr 16 öre. 
128 Pylkkänen 1982, 44; Kaukonen 1985, 360; Lehtinen ja Sihvo 2005, 35, 97. 
129 Taftihuivi 4 dr, nokkospalttinahuivi 3 dr, myssyt yhteensä 8 dr, kaksi raidallista nenäliinaa 1 dr 16 öre, 
Catharina Rysän perukirja 19.3.1754. Ouka Ra Aie:7. OMA. 
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voimakkaasti, mutta sen tukipalkkiojärjestelmän lakkauttaminen 1770-luvulla romahdutti 

ruotsalaisen silkinkudonnan.130  

Ensimmäisten tutkimusvuosikymmenten suppeimman vaatevaraston omistaneen Wallborg 

Tackisen arvokkain vaate on ollut puolivillainen flanellinen hame. Kaksi muuta hametta 

ovat olleet selkeästi halvempia; niistä toinen on ollut kotikutoista sarkaa, toinen skåttygiä.  

Hänen regarniröijynsä on ollut käytetty. Toisen röijyn kankaana on käytetty kotikutoista 

sarkaa. Vanhat myssyt ovat hänelläkin olleet arvokkaista materiaaleista; pehmeä myssy on 

ollut bastia, toinen samettia. Hänen nenäliinansa ovat olleet pellavaisia.131 Vaikka 1600-

luvun muotia edustaneet samettimyssyt olivat porvarisnaisilla tavallisia vielä 1700-luvulla, 

tässä aineistossa Tackisen samettimyssy on ainoa laatuaan.132 

Sisäpiika Lisa Jackun arvokkaimmat vaatteet ovat olleet puuvillahame ja botnwäfs-hame.133 

Pylkkäsen mukaan suosittuun karttuuniin verrattuna puuvillavaatteet olivat ennen 1770-

lukua perukirjoissa harvinaisia. Puuvillaiset vaatteet kuuluivat tuolloin yleensä säätyläisten 

muotipukuihin ja alkoivat yleistyä kaiken säätyisten ihmisten pukuluetteloissa vasta 1780-

luvulla.134 Botnwäfs-kangas on ollut todennäköisesti pohjalaista sidosta, joka on ollut 

käytössä ainakin Pohjois-Pohjanmaalla, mutta ei ole ollut muualla maassamme tavallinen. 

Kyseistä kangasta ei mainita tutkimuskirjallisuudessa lainkaan, edes Kokkolan alueen 

talonpoikaisnaisten vaatetuksen yhteydessä, mutta oululaisten piikojen perukirjoissa se on 

varsin tavallinen. Siitä on valmistettu niin hameita, nuttuja, röijyjä kuin esiliinoja ja 

liivejäkin.  

Ainoa löytämäni maininta kyseisestä kankaasta on oman tutkimusaineistoni lisäksi Marketta 

Holapan perukirjasta vuodelta 1787 Laitasaaren kylästä, Oulujoen varresta. Kyseistä 

perukirjaa tutkinut LEA RINNE mainitsee Holapan botnwäfs-liivin olleen ehkä pohjalaista 

sidosta.135 Kankaan materiaalista ei ole tarkkaa tietoa, mutta todennäköisesti ainakin osa 

siitä on ollut villaa, joka oli hamekankaiden tavallinen materiaali. Joka tapauksessa pelkkä 

botnwäfs-nimitys on riittänyt kertomaan aikalaisille millaisesta kankaasta on ollut kyse. 

Toisaalta, vaikka kangastyyppi vaikuttaa hyvinkin paikalliselta, siitä valmistetut vaatteet ovat 

olleet yleensä omistajiensa arvokkaimpia, mistä päätellen se olisi ollut ostokangas. Myös 

                                                           
130 Pylkkänen 1982, 41−42, 45 
131 Flanellihame 15 dr, raidallinen sarkahame 4 dr, vanha skåttyg-hame 1 dr 26 öre, sininen regarniröijy 10 dr, 
punainen sarkaröijy 3 dr, punainen pehmytmyssy bastia 1 dr 26 öre, sininen samettimyssy 2 dr 8 öre, 
raidalliset pellavanenäliinat 1 dr, Wallborg Tackisen perukirja 10.12.1755. Ouka Ra Aie:7. OMA. 
132 Pylkkänen 1982, 276−277. 
133 Punainen puuvillahame 24 dr, raidallinen botnwäfs-hame 30 dr. 
134 Pylkkänen 1982, 63−64. 
135 Holappa 2013. Elektroninen dokumentti. 
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Jackun puolivillainen hame on ollut melko arvokas. Niiden lisäksi materiaalit on mainittu 

kotikutoista sarkaa olleesta sekä flanellisesta hameesta.  Hänen röijynsä ovat olleet friisiä, 

regarnia, satiinia sekä painettua karttuunia (tryckt cattun).136 Painettu karttuuni oli yleensä 

ruotsalaista tuontia.137 Myös nuttu on ollut karttuunia, liivi botnwäfsiä. 138 Verrattuna hyvin 

palkatun piian kuukausiansioon, joka oli noin kymmenen taaleria vuonna 1765, vaatteet 

olivat tuolloin varsin arvokkaita. 

Puuvillahameen tavoin myös puuvillainen esiliina on ollut arvokas. Kaksi muuta esiliina 

ovat olleet karttuunia ja painettua palttinaa (tryckt lärft). Silkkimyssyjen kankaana on käytetty 

ras de sicileä (ras de sicilie).  Lisäksi yksi myssy on ollut damastia.139 Tarkemmin eriteltynä se 

on ollut todennäköisesti silkkidamastia, sillä silkkimyssyt olivat yleisiä ja damasti puolestaan 

yleinen silkkikangas.140 Jackun kaulahuivit ovat olleet nokkospalttinaa, painettua palttinaa ja 

tafts de fulia.141 Painettu palttinakangas saattoi olla peräisin Suomen ensimmäisestä 

pellavapainosta Turussa, jonka päätuote oli sinivalkoinen pellavapalttina. Yleensä 

suomalaisissa kangaspainoissa tuotettiin sinisellä painettua pellavaa, joten värinsä puolesta 

se ei ollut tyypillistä suomalaista tuotantoa.142 Painettua palttinaa on käytetty piikojen 

vaatteissa 1760-luvulta lähtien kaikilla vuosikymmenillä, mutta selkeästi yleisintä se oli juuri 

1760-luvulla, jolloin sitä löytyi kaikkien perunkirjoitettujen piikojen vaatevarastosta. 

Runsaan vaatevaraston omistaneen Anna Bränbergin arvokkain hame on ollut puoliksi 

puuvillaa (half bomul). Puolivillaisia hameita hänellä on ollut kaksi. Yksi hame on ollut 

satiinia, mutta sen arvoa ikä on todennäköisesti laskenut. Vanuhame on ollut painettua 

palttinaa. Bränbergin vaatteista kaikkein arvokkain on ollut ehtapunainen (äckta röd) 

kamlottiturkki (camelots päls).143 Yhtä arvokas ei ole ollut edes Anna Lamanin satiiniturkki 

jäniksennahkavuorella.144 Bränbergin turkin korkean arvon taustalla ovat sekä sen väri että 

kankaana käytetty arvokas villainen ostokangas. Punainen väri oli yleensäkin arvokasta, 

mutta ehtapunainen aivan erityisen arvokasta. Kamlotti oli 1700-luvulla suosittu villainen 

yksivärinen ostokangas, jonka käyttäjiksi mainitaan tutkimuskirjallisuudessa varakkaat 

                                                           
136 Sinivalkoinen puolivillainen hame 12 dr, musta sarkahame 6 dr, punainen flanellihame 5 dr, friisiröijy 12 
dr, regarniröijy 1 dr 16 öre, satiiniröijy 18 dr, painettu karttuuniröijy 9 dr. 
137 Pylkkänen 1982, 43 
138 Karttuuninuttu 9 dr, liivi 2 dr. 
139 Puuvillaesiliina 10 dr, karttuuniesiliina 9 dr, painettu palttinaesiliina 4 dr, ruskeakeltainen 6 dr, 
ruskeavalkoinen 6 dr ja sinivalkoinen ras de sicilie -myssy 5 dr, sinisen damastimyssyn hintaa ei merkitty.  
140 Pylkkänen 1982, 44. 
141 Raidallinen nokkospalttinahuivi 4 dr, punainen painettu palttinahuivi 3 dr, tafts de ful -huivi 1 dr, Lisa 
Matsdotter Jackun perukirja 9.1.1768. Ouka Ra Aie: 9. OMA. 
142 Pylkkänen 1982, 43. 
143 Raidallinen puolipuuvillahame 12 dr, punaraidallinen hame 4 dr, sinivalkoraidallinen hame 1 dr 16 öre, 
musta satiinihame 6 dr, sinivalkoinen vanuhame 4 dr, kamlottiturkki 36 dr. 
144 Satiiniturkki 24 dr, Anna Lamanin perukirja 15.12.1769. Ouka Ra Aie: 10. OMA. 
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emännät.145 Joillain piioillakin siihen kuitenkin on ollut varaa.  Bränbergin ainoa röijy on 

ollut pellavaa. Botnwäf-nutuista toinen on ollut vanha. Arvokkain yläosa on ollut 

satiininuttu, yksi nutuista on ollut puuvillaa. Yksi esiliina on ollut puolikarttuunia (half 

cattuns). Bränbergin kaulahuivit ovat olleet palttiinaa, myssyt silkkiä.146  

Tutkimistani piioista suurimman vaatevaraston omistaneen Anna Lamanin perukirjassa 

vaatteita on paitsi määrällisesti, myös laadullisesti paljon. Esimerkiksi hameisiin on käytetty 

seitsemää eri kangasta. Arvokkaimpia ovat olleet satiinihame, puuvillahame sekä botnwäfs-

hame. Puolivillaisia hameita hänellä on ollut kolme. Samoin kotikutoista sarkaa on käytetty 

kolmeen hameeseen. Hameissa on käytetty myös kahta erilaista flanellia, sekä båtn-flanellia 

että tavallista.147 Oletettavasti båtn-flanelli on samaa pohjalaistyyppistä sidosta, jonka 

yhteydessä ei ole yleensä mainittu siihen käytettyä materiaalia. Båtn-flanelli on ollut piioilla 

tavallista båtnwäfsiä harvinaisempaa. 

Nutuissa on käytetty peräti kahdeksaa eri kangasta. Arvokkaimmat ovat olleet botnwäfs- 

flanellinen, karttuuninen, satiininen ja nopkin-kankainen (nåpkin).148 Nopkin oli intialaista 

puuvillaa, jota oli vuoden 1739 leimausluetteloiden mukaan tuotu maahan vain pieniä 

määriä. Pylkkäsen mukaan koko ajan suosiotaan kasvattaneeseen karttuuniin verrattuna 

intialaisia puuvillakankaita käytettiin Suomessa melko vähän ja niistä valmistettiin lähinnä 

asusteita.149 Tutkimusaineiston perusteella nopkin on kuitenkin ollut melko yleinen 

materiaali piikojen vaatteissa ja siitä on valmistettu ainoastaan nuttuja. Lamanin vähiten 

arvokkaat nutut ovat olleet karttuunia, palttinaa sekä flanellia.  Molemmat hänen röijynsä 

ovat olleet friisiä. Turkeissa päällyskangas on ollut olennaisin tekijä arvoa laskettaessa, sillä 

molemmissa on jäniksenkarvainen vuori, mutta satiinipäällyksinen on ollut huomattavasti 

flanellipäällysteistä kalliimpi.  Lamanin ainoa liivi on ollut båtnwäfs-kankainen.150 

                                                           
145 Kaukonen 1985, 55−56, 359; Lehtinen ja Sihvo 2005, 14, 29.  
146 Raidallinen pellavaröijy 2 dr, raidallinen nuttu 6 dr, vanha nuttu 24 öre, harmaa satiininuttu 5 dr, 
puuvillanuttu 1 dr 16 öre, puolikarttuuniesiliina 1 dr 16 öre, neljä siniraidallista esiliinaa 16 dr, kaulahuivit 
yhteensä 3 dr, myssyt yhteensä 12 dr, Anna Bränbergin perukirja 26.6.1769. Ouka Ra Aie: 10. OMA. 
147 Musta satiinihame 24 dr, siniraidallinen puuvillahame 24 dr, punaraidallinen botnwäfs-hame 12 dr, kaksi 
siniraidallista puolivillaista hametta 12 dr, raidallisen puolivillaisen hameen arvoa ei merkitty, musta sarkahame 
6 dr, punainen sarkahame 9 dr, sininen sarkahame 15 dr, valkoinen båtn-flanelli -hame 12 dr, mustapunainen 
flanellihame 12 dr. 
148 Raidallinen båtnwäfs-flanelli -nuttu 12 dr, punapohjainen karttuuninuttu 12 dr, vihreä satiininuttu 9 dr, 
siniraidallinen nopkin-nuttu 9 dr, punainen nopkin-nuttu 6 dr, karttuuninen ruskeapohjainen nuttu 6 dr, 
musta karttuuninuttu 6 dr, vanha karttuuninuttu, siniraidallinen palttinanuttu 2 dr, punamustaraidallinen 
flanellinuttu 2 dr. 
149 Pylkkänen 1982, 44. 
150 Vanha röijy 4 dr, sininen röijy 6 dr, satiiniturkki 24 dr, flanelliturkki 6 dr, raidallinen båtnwäfs-liivi 4 dr. 
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Esiliinoista suurin osa on ollut vanhoja palttinaisia, muutama myös karttuuninen, joista yksi 

on ollut ruusukuvioitu (med små rosür). Arvokkaimpia skiirdukista (skiärduk) ja puuvillasta 

valmistettuja on vain yhdet.151 Skiirduk oli pellavapalttinainen tehdasvalmisteinen kangas, eli 

karttuunin tavoin se oli ostokangas.152 Skiirdukista valmistetut vaatteet olivat piioilla 

harvinaisia. Siitä valmistettuja vaatteita löytyy vain kahdesta perukirjasta, Lamanilta ja Maria 

Ikoselta, joista molemmat omistivat yhden esiliinan.153 Myös kaulahuiveista lähes kaikki 

ovat palttinaisia, mutta arvokkain on ollut taft de voila -silkkiä.154 Puuvillainen ja raidallinen 

palttinainen nenäliina ovat voineet olla pyhä- ja arkikäyttöön tarkoitetut.155  

Myssyistä lähes kaikki ovat silkkiä. Lamanin myssyihin on käytetty niin armosiinia, ras de 

sisilsiä kuin hollantilaista damastiakin. Todennäköisesti myssyjen kanssa käytetty pitsipari 

on ollut nokkospalttinaa.156  

 

2.3 Kangasvalikoima on laajimmillaan (1770-luku) 

 

Arvokkaan vaatevaraston omistaneen Christina Pauluksen hameista hintavimmat ovat 

olleet satiininen hame ja uusi puolivillainen topattu hame. Samaa hintaluokkaa ovat 

kuitenkin hiponeet myös puuvillahame ja flanellihame. Sen sijaan vanha kotikutoinen 

sarkahame on ollut paljon edellisiä halvempi. Pauluksen arvokkain vaate on ollut 

kamlottiturkki.  Hänen ainoa röijynsä on ollut kalminkista (callminks) valmistettu. Samasta 

kankaasta on ollut myös liivi.157 Kamlotin tavoin kalminkki oli arvokas villainen ostokangas. 

Erotuksena kamlottiin se oli väriltään raidallinen ja samalla esikuvana kotikutoisille 

raitakankaille.158 Pauluksen liftröijat ovat todennäköisesti eronneet jollain tavoin pelkällä 

röijy-nimityksellä merkitystä yläosasta. Molemmat liftröijat ovat olleet karttuunisia. 

                                                           
151 Yksi siniraidallinen palttinaesiliina 5 dr, neljä vanhaa siniraidallista palttinaesiliinaa 4 dr kappale, yksi 
parempi siniraidallinen palttinaesiliina 6 dr, painettu palttinaesiliina 5 dr, karttuuniesiliina 9 dr, ruusukuvioinen 
karttuuniesiliina 9 dr, raidallinen karttuuniesiliina 3 dr, skiärduk-esiliina 12 dr, puuvillaesiliina 12 dr.  
152 Kaukonen 1985, 360. 
153 Maria Ikosen perukirja 16.2.1788. Ouka Ra Aie: 13. OMA. 
154 Kolme hienoa palttinaista kaulahuivia yhteensä 15 dr, yksi palttinainen kaulahuivi 2 dr, tafts de voila -
kaulahuivi 9 dr. 
155 Puuvillainen nenäliina 4 dr, palttinainen nenäliina 2 dr. 
156 Kaksi mustaa armosiinimyssyä 6 dr, vihreä ras de sisils -myssy 5 dr, sininen damastimyssy 3 dr, vanha 
punainen damastimyssy 2 dr, valkoinen hollannindamastinen myssy 9 dr, ruskeapohjainen kapptygs -myssy 6 
dr, 1 pari myssyn pitsejä 1 dr, Anna Lamanin perukirja 15.12 1769. Ouka Ra Aie: 10. OMA.  
157 Musta satiinihame 30 dr, vihreä topattu hame 30 dr, raidallinen puuvillahame 24 dr, sinipohjainen 
flanellihame 20 dr, punainen sarkahame 9 dr, sininen kamlottiturkki 36 dr, vihreä kalminkkiröijy 18 dr, 
kalminkkiliivi 6 dr. 
158 Kaukonen 1985, 30−31, 50. 
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Vanhempi on ollut jäniksenkarvaruorella varustettu painokankainen. Nutut ovat olleet 

nopkinia ja painettua kangasta (tryck).159  

Esiliinoihin on käytetty palttinaa, puuvillaa ja karttuunia. Hinnoiltaan puuvillainen ja 

karttuuninen ovat olleet tuplasti sen mitä palttinaiset yhteensä.160 Hänen ainoa 

kaulahuivinsa on ollut silkkiä (dubbel silkes),161 kuten myös myssyt ovat olleet silkkisiä. 

Kolme niistä on ollut ras de sicileä ja neljäs ja arvokkain triumphantia.162 

Kokonaisuudessaan piikojen perukirjoissa kangasvalikoima on laajimmillaan juuri 1770-

luvulla, jolloin tiukkoja valtakunnallisia tuontirajoituksia höllennettiin. Samoin 

Pohjanlahden kauppapakon kumoaminen vaikutti positiivisesti kauppaan ja näin ollen myös 

kankaiden saatavuuteen. On kuitenkin mahdollista, että kyseessä on perukirjojen 

merkintätapoihin liittyvä seikka. Sekä myssyihin että kaulahuiveihin käytetyt silkit merkittiin 

tuolloin tarkasti ylös. Seuraavilla vuosikymmenillä oltiin epämääräisempiä, erityisesti 

myssyjen kohdalla useimmiten riittäväksi informaatioksi katsottiin merkintä, että se oli 

silkkiä. Erittelyä ei tarvittu.  

Pauluksen myssyjen tykit ovat olleet palttinaa, pitsit kamaripalttinaa (cammarduk).163 

Kamaripalttina oli ohuesta puuvillalangasta kudottu tehdasvalmisteinen palttina, jota 

käytettiin erityisesti koppamyssyjen otsavaatteissa. Tällaiset pitsit olivat edullisempi 

vaihtoehto hienommille nyplätyille pitseille.164 Todennäköisesti siis ainakin osa Pauluksen 

myssyistä on ollut vuosisadan loppua kohden yleistyneitä koppamyssyjä. Niiden 

leviämisessä porvarisnaisilta ja pappien rouvilta talonpoikaisnaisten käyttöön piiat olivat 

avainasemassa. Emännät lahjoittivat vanhoja muodista poistuneita koppamyssyjä 

palvelijoilleen, joiden kautta niiden käyttö levisi yhä laajemmalle väestölle.165   

Vanhan naimattoman piian Malin Jakobsdotterin kuudesta hameesta neljä on ollut 

kotikutoista sarkaa. Arvokkain hänen hameistaan on ollut flanellia, mutta lähes 

samanhintainen on ollut sarssihame (sars).166 Sarssi oli puolivillainen kangas, jota muiden 

                                                           
159 Karttuuninen liftröija 9 dr, vanha karttuuninen liftröija punaisesta painokankaasta jäniksenkarvavuorella 6 
dr, valkoinen nopkin-nuttu 4 dr, ruskeapohjainen painettu nuttu 12 dr. 
160 Kaksi raidallista palttinaesiliinaa 12 dr, raidallinen puuvillaesiliina 12 dr, karttuuniesiliina 15 dr.  
161 Vihreä silkkikaulahuivi 12 dr. 
162 Kaksi ras de sicile -myssyä 18 dr, vanha ras de sicile -myssy 2 dr, ruskeapohjainen triumphant-myssy 15 dr. 
163 Neljä palttinaista tykkiä kamaripalttinapitseillä 4 dr, Christina Pauluksen perukirja 26.2.1770. Ouka Ra Aie: 
10. 
164 Kaukonen 1985, 73.  
165 Kaukonen 1984, 65; Lehtinen ja Sihvo 2005, 129. 
166 Vihreä sarkahame 12 dr, punaraidallinen sarkahame 10 dr, siniraidallinen sarkahame 9 dr, vanha sininen 
sarkahame 4 dr, flanellihame 18 dr, musta sarssihame 15 dr. 
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villakankaiden tavoin tuotettiin Ruotsissa runsaasti.167 Vaikka sarssi mainitaan 

tutkimuskirjallisuudessa tavalliseksi puolivillaiseksi kankaaksi, tämän aineiston perusteella 

sitä käytettiin piikojen vaatteissa harvoin.168 Myös Jakobsdotterilla yksi arvokkaimmista 

vaatteista on ollut hänen turkkinsa, joka oli kotikutoista sarkaa. Se on ollut kuitenkin 

huomattavasti halvempi kuin aiemmin mainitut kamlottiturkit.  Jakobsdotterin satiiniröijy 

on ollut samanarvoinen kuin sarkaturkki. Regarniröijy sen sijaan on ollut edellisiä halvempi. 

Puolivillainen nuttu on ollut melkein satiiniröijyn arvoinen ja sininen nuttukin melkein 

samaa hintaluokkaa. Vanha nuttu on puolestaan ollut jo melko arvoton, kuin myös 

kotikutoista sarkaa ollut liftröija.169 

Esiliinat ovat olleet palttinaisia. Yksi on ollut kotona kudottu, yksi painettua kangasta ja yksi 

jo vanha ja kulunut. Hänen esiliinansa eivät siis ole olleet kovin hienoja, mutta hänen ainoa 

kaulahuivinsa on ollut bastia, eli silkkiä. Samoin myssyt ovat olleet kaikki silkkiä. Niistä 

arvokkain on ollut ruskeapohjaista ras de sicilsiä, toinen samasta kankaasta valmistettu on 

ollut sinipohjainen ja kolmas taftia. Hänen ainoa nenäliinansa on ollut venäläistä tuontia.170 

Läheskään kaikissa perukirjoissa ei ole erikseen liinavaateosiota, mutta Jakobsdotterin 

kohdalla liinavaatteet on huomioitu harvinaisen tarkkaan. Toki hänellä on ollut niitä 

runsaasti, joten se on ehkä selkeyttänyt omaisuuden luettelointia. Paitojen lisäksi hänellä on 

ollut rohdinkankaasta (blagarn) sekä kaksi alista että yksi ylinen.171 Rohdin172 oli karkeaa 

pellavasta tai lumpusta valmistettua arkikangasta, joka kelpasi yleisesti juuri paitoihin, 

erityisesti alisiin, koska se jäi hameen alle piiloon. Yliset sen sijaan valmistettiin mieluummin 

rohdinta paremmista pellavakankaista. Ehkä Jakobsdotterin rohdinkankainen ylinen oli 

tarkoitettu kaikkein arkisimpaan käyttöön. 

Tämän vuosikymmenen toiseksi arvokkaimman puvuston omistaneen Brita Teron hameet 

ovat olleet villaa, puolivillaa, puolipuuvillaa, flanellia ja karttuunia. Kaikki siis varsin 

arvokkaita kankaita, mutta näistä hameista selkeästi arvokkain on ollut puolipuuvillainen. 

                                                           
167 Kaukonen 1985; 360; Lehtinen ja Sihvo 2005, 53; Pylkkänen 1982, 39. 
168 Lehtinen ja Sihvo 2005, 33. 
169 Sininen sarkaturkki 18 dr, musta satiiniröijy 18 dr, vanha regarniröijy 5 dr, raidallinen puolivillainen nuttu. 
15 dr, sininen nuttu 12 dr, vanha nuttu 16 öre, kotikutoista sarkaa oleva sininen liftröija 3 dr.  
170 Painettua kangasta oleva sekä vanha ja kulunut palttinaesiliina yhteensä 6 dr, kotona kudottu palttinaesiliina 
3 dr, bastinen kaulahuivi 9 dr, venäläinen nenäliina 2 dr, ruskeapohjainen ras de sicils -myssy 9 dr, 
sinipohjainen ras de sicils -myssy 6 dr, taftimyssy 6 dr. 
171 Kaksi vanhaa liinapaitaa 2 dr, rohdinkankainen ylinen 2 dr, kaksi rohdinkankaista alista 3 dr, Malin 
Jakobsdotterin perukirja 20.3.1770. Ouka Ra Aie: 10. 
172 Kaukonen 1985, 360. 
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Flanellinen on ollut painettua kangasta.173 Painettu flanelli on mahdollisesti ollut peräisin 

kaupungin oman flanellinpainajan tuotannosta, sillä flanellinpainaja Johan Nils Nyberg 

harjoitti ammattiaan Oulussa 1760-luvulla.174 Teronkin kamlottiturkki on ollut koko hänen 

vaatevarastonsa arvokkain. Myös hänen kaikki muut takkityyppiset yläosansa ovat olleet 

arvostetuista kankaista. Yksi röijy on ollut karttuunia, toinen friisiä ja kolmas puolivillaa. 

Nutuista yksi on ollut puuvillaa, toinen taftia, kolmas nopkinia ja neljäs karttuunia.175 

Esiliinoja Terolla on ollut sekä arkiset palttinainen ja rohdinkankaiset, että ostokankainen 

karttuuninen. Kaulahuiveista yksi on ollut painettua kangasta, yksi puolibastia (half bast) eli 

silkkiä ja yksi puoliskiirdukia (half skiärduks). Myssyt ovat olleet armosiinia ja rasksicilsiä. 

Silkkihanskat (silckes wantar) ovat olleet jo vanhat ja näin ollen melko arvottomat, mutta joka 

tapauksessa ne ovat piikojen perukirjoissa harvinaiset. Myssyjen tykit ovat olleet 

kamaripalttinaa ja pitsiä.176 Teron puolikkaista silkeistä valmistetut kaulahuivit ovat 

aineistossa harvinaisia ja esiintyvät ainoastaan hänen perukirjassaan. Nämä 

puolisilkkikankaat olivat silkkikankaita edullisempia. Siinä missä Jakobsdotterin bastinen 

huivi on arvioitu yhdeksän taalerin arvoiseksi, Teron puolibastisen arvo on ollut kolme 

taaleria. Hinnastaan huolimatta kokosilkit ovat piikojen huiveissa ja myssyissä puolisilkkejä 

yleisempiä. Ehkä puolisilkkejä ei ollut kokosilkkien tavoin saatavilla, tai sitten niissä 

asusteissa joissa sai käyttää silkkiä, suosittiin mieluiten kokosilkkiä.  

Liinapaitoja Terolla on ollut neljä. Näissä paidoissa on todennäköisesti ollut jotain erityistä, 

sillä yleensä liinapaidat on perukirjoissa arvioitu yhden taalerin arvoisiksi, mutta näiden arvo 

on ollut neljä taaleria per paita. Sukista kolme paria on ollut ihan uusia, kaksi jo vanhoja.177 

Hän on myös omistanut sekä yhdet punaiset kengät että toiset, soljilla varustetut.178 Koska 

punaiset kengät ovat olleet monta taaleria vanhoja soljellisia hintavammat, pelkät soljet eivät 

näissä kengissä ole siis olleet kovin arvokkaat.  

Vanhan piian Margareta Weteläisen hameista arvokkain on ollut ruusukuvioista flanellia, 

toinen kotikutoista sarkaa ja kolmas puolivillaa. Ruusukuvioidusta flanellista valmistettu 

                                                           
173 Musta villahame 15 dr, siniraidallinen vanha villahame 6 dr, raidallinen puolivillahame 12 dr, sinivalkoinen 
puolivillahame 12 dr, puolipuuvillahame 24 dr, flanellihame 12 dr, mustalla karttuunihameella ei hintaa. 
174 Pylkkänen 1982, 43. 
175 Vaalenasininen kamlottiturkki 36 dr, sinivalkoinen karttuuniröijy 18 dr, puoliksi kulunut vihreä friisiröijy 6 
dr, raidallinen puolivillainen röijy 5 dr, siniraidallinen puuvillanuttu 12 dr, sininen taftinuttu 15 dr, valkoinen 
nopkin-nuttu 8 dr, karttuuninuttu 6 dr, vanha liivi 1 dr, raidallinen liivi 3 dr. 
176 Raidallinen palttinaesiliina 3 dr, karttuuniesiliina 12 dr, kaksi raidallista rohdinesiliinaa yhteensä 6 dr, 
painettu kaulahuivi 2 dr, puolibastikaulahuivi 3 dr, uusi puoliskiirduk-kaulahuivi 1 dr 16 öre, vanha sininen 
armosiinimyssy 3 dr, sininen rasksicils-myssy 6 dr, vanhat musta silkkikäsineet 24 öre, kamaripalttinatykki 1 
dr, pitsitykki 2 dr. 
177 4 liinapaitaa yhteensä 16 dr, kolme paria uusia sukkia yhteensä 6 dr, kaksi paria vanhoja sukkia 2 dr. 
178 Punaiset kengät 6 dr, vanhat solkikengät 2 dr, Brita Teron perukirja 21.11.1770. Ouka Ra Aie: 10. 
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hame on tutkimusaineiston ainoa. Vaikka kankaat ovat voineet olla kuvioituja, yleensä 

kuvioinnista ei kerrota yksityiskohtia. Kyseessä on siis ollut poikkeuksellinen kangas, minkä 

vuoksi sen arvokin on ollut muihin flanellihameisiin verrattuna korkea. Yläosista arvokkain 

on ollut satiiniröijy, toinen hänen röijynsä on ollut vanha. Nutuista parempi on ollut 

kotikutoista sarkaa, toinen karttuunia. Liivi on ollut vanha karttuuninen. Hänen ainoa 

esiliinansa on ollut puuvillaa, kaulahuivinsa palttinaa. Myssyistä paras on ollut ras de sicileä, 

toiseksi paras damastia. Weteläisen vaatevarastoon ovat kuuluneet myös villasukat ja vanhat 

lampaannahkahanskat.179 

Vuosikymmenen rikkaimman piian Elisabeth Nickilän hameista arvokkain on ollut 

flanellinen. Kaksi hänen hameistaan on ollut botnwäfsiä. Myös Nickilä on omistanut turkin, 

mutta hänen turkkinsa on ollut vanha lampaannahkainen, eikä kovin arvokas. Punainen 

regarniröijy on ollut ainoa laatuaan, mutta nuttuja hänellä on ollut useanlaisia. Kaksi 

nutuista on ollut karttuunia, yksi satiinia ja arvoltaan vaatimattomimmat palttinaa ja 

kotikutoista sarkaa. Viimeksi mainittu on ollut vuorillinen.  Ainoastaan yksi karttuuninuttu 

on ollut uudehko, kaikki muut on merkitty vanhoiksi.180 Liminkalaista talonpoikaisväestöä 

1700-luvun lopulla ja aivan seuraavan vuosisadan alussa kuvannut Henrik Holmblom 

mainitsee kiertelevien venäläisten valmistamat turkit miesten ja vanhojen naisten 

vaatteiksi.181 Kun huomioidaan Nickilän runsas vaatevarasto, lampaannahkaturkki sekä 

useat vanhat vaatteet, on todennäköistä, että hän on ollut iäkäs nainen. 

Esiliinoista karttuuninen on ollut sinistä arvokkaampi. Huiveja on ollut sekä palttinaa että 

kilpikangasta (drälls), mutta kaikista hienoimmat ovat olleet silkkiä ja nokkospalttinaa. Tosin 

myös kilpikangas182 oli arvostettu kangas, kaikkein hienointa pellavaa. Palttinaa ovat kolmen 

kaulahuivin lisäksi olleet myös kolme nenäliinaa. Lähes kaikki hänen pehmytmyssynsä ovat 

olleet silkkisiä, lukuun ottamatta yhtä kamlottimyssyä. Vaikka suurin osa piikojen peruihin 

merkityistä myssyistä on ollut arkipäivää juhlavampiin tilaisuuksiin tarkoitettuja 

silkkimyssyjä, on Nickilän dokumentoituun jäämistöön kelpuutettu myös arkikäyttöön 

                                                           
179 Ruusukuvioinen flanellihame 18 dr, vihreä hame kotikutoista sarkaa 15 dr, puolivillainen hame 6 dr, musta 
satiiniröijy 15 dr, vanha punaraidallinen röijy 3 dr, sininen nuttu kotikutoista sarkaa 12 dr, karttuuninuttu 4 dr, 
vanha karttuuniliivi 1 dr 16 öre, siniraidallinen puuvillaesiliina 9 dr, palttinakaulahuivi 3 dr, ras de sicile -myssy 
8 dr, vanha sininen damastimyssy 4 dr, punainen myssy 2 dr, villasukkapari 2 dr, vanhat lampaannahkahanskat 
1 dr, Margareta Weteläisen perukirja 22.7.1774. Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
180 Flanellihame 15 dr, kaksi punaista botnwäfs-hametta yhteensä 12 dr, siniraidallinen hame 9 dr, vanha 
lampaannahkaturkki 4 dr, punainen regarniröijy 9 dr, karttuuninuttu 9 dr, vanha karttuuninuttu 4 dr, vanha 
sinivalkoinen satiininuttu 6 dr, vanha palttinainen nuttu 3 dr, vanha sininen nuttu kotikutoista sarkaa 3 dr. 
181 Vahtola 1977, 288. 
182 Perinnetekstiilien huolto. Pajusalo, Pirjo. Perinnemestari.fi. Elektroninen dokumentti. 
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tarkoitettu kamlottimyssy.183 Kahdeksantoista liinapaidan arvoksi on merkitty 54 taaleria, 

mikä tekee kolme taaleria yhdelle paidalle, mikä on melko paljon käytetyistä paidoista. 

Paitojen lisäksi Nickilällä on ollut myös kolmet villasukat.184  

Anna Perttusen arvokkaimmat vaatteet ovat olleet sarssihame ja botnwäfs-hame, sen sijaan 

violetti kotikutoisesta sarasta valmistettu hame on ollut erikoisesta väristään huolimatta 

hinnaltaan huokeampi. Nuttujen kankaina on käytetty satiinia, painettua kangasta, 

karttuunia sekä puuvillaa. Arvokkaistakin materiaaleista huolimatta lähes kaikki hänen 

vaatteensa ovat olleet vanhoja tai todella vanhoja, kuten rikkinäinen satiiniturkki. Perttusen 

ainoa esiliina on ollut karttuunia ja kaulahuivi kilpikangasta. Vanhoihin silkkimyssyihin on 

kuulunut kaksi nokkospalttinaista tykkiä.185 

Oman peltopalan omistaneen Margaretha Wannisen lähes kaikki hameet ja röijyt ovat olleet 

jo todella vanhoja. Hameet ovat olleet satiinia, sarssia (klädes sarge) ja flanellia. Röijyihin on 

käytetty sekä satiinia että harvinaista ruusukuvioista kalminkkia.  Wannisen molemmat 

esiliinat ovat olleet palttinaisia. Myös kaulahuivit ovat olleet suurimmaksi osaksi palttinaa, 

vain yksi on ollut uusi puuvillainen. Tavallisista kankaista valmistettuihin huiveihin ja 

esiliinoihin verrattuna tykeillä koristetut myssyt ovat olleet edustavia, silkistä ja damastista 

valmistettuja.186 

Oman tuvan omistaneen Lisa Kockon hameet ovat olleet kotikutoista sarkaa ja puolivillaa. 

Vaateomaisuuden arvokkain kappale on ollut klädes sars -röijy. Vanha regarniröijy on ollut 

saman arvoinen puolivillaisen hameen kanssa. Esiliina on ollut painettua palttinaa.187 Tässä 

kokonaisuudessaan piialle epätyypillisessä perukirjassa tulee myös kankaiden perusteella 

                                                           
183   Kaukonen 1984, 65. 
184 Karttuuniesiliina 15 dr, sininen esiliina 6 dr, kolme palttinakaulahuivia yhteensä 6 dr, kaksi 
kilpikangaskaulahuivia yhteensä 5 dr, silkkihuivi 6 dr, nokkospalttinahuivi 6 dr, kolme siniraidallista 
palttinanenäliinaa 4 dr 16 öre, viisi silkkistä pehmytmyssyä yhteensä 15 dr, yksi punainen kamlottimyssy 1 dr 
16 öreä, 18 liinapaitaa yhteensä 54 dr, kolmet villasukat yhteensä 4 dr 16 öreä, Elisabeth Nickilän perukirja 
12.6.1776. Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
185  Vanha musta sarssihame 8 dr, raidallinen botnwäfs-hame 8 dr, vanha violetti hame kotikutoista sarkaa 3 
dr, vanha satiininuttu 3 dr, vanha painettu nuttu 4 dr, todella vanha karttuuninuttu 1 dr 16 öre, siniraitainen 
puuvillanuttu 4 dr, todella vanha ja rikkinäinen ruskea satiiniturkki 2 dr, vanha karttuuniesiliina 2 dr, 
siniraidallinen nenäliina 1 dr 8 öre, vanha kilpikankainen kaulahuivi, kaksi vanhaa silkkimyssyä ja kaksi 
nokkospalttinaista tykkiä 3 dr, Anna Perttusen perukirja 14.6.1776. Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
186 Vanha musta satiinihame 3 dr, todella vanha musta klädes sarge -hame 1 dr 16 öre, flanellihame 9 dr, 
todella vanha satiiniröijy 3 dr, todella vanha ruusuinen kalminkkiröijy, vanha valkoinen palttinaesiliina, 
siniraidallinen palttinaesiliina, uusi puuvillakaulahuivi 3 dr, palttinakaulahuivi 2 dr, kaksi valkoista 
palttinakaulahuivia 3 dr, vanha triumphants-myssy 3 dr, sininen rask de sicile -myssy 2 dr 16 öre, valkoinen 
damastimyssy 2 dr, kolme vanhaa myssyntykkiä 1 dr 16 öre, Margaretha Wannisen perukirja 18.6.1776. Ouka 
Ra Aie: 11. OMA. 
187 Musta hame kotikutoista sarkaa 14 sk, puolivillahame 12 sk, musta klädes sars -röijy 24 sk, vanha 
regarniröijy 12 sk, esiliina painettua palttinaa 12sk, Lisa Kockon perukirja 28.11.1778.  Ouka Ra Aie: 11. 
OMA.  
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esiin ristiriitoja. Vaikka hänellä on muista poiketen ollut oma tupa, mikä kielii vähintäänkin 

kohtuullisesta ansiotasosta, hän ei ole panostanut hienoihin ostokankaisiin, vaan vaatteissa 

hän on pitäytynyt tavallisimmissa villakankaissa.   

Kauppiaalla työskennelleen Magdalena Raution viidestä hameesta kaksi on ollut 

puolivillaista, kaksi puuvillaista sekä yksi kotikutoista sarkaa. Arvokkain hameista on ollut 

puuvillahame. Merkillepantavaa on, että puolivillainen ja kotikutoinen sarkahame ovat 

olleet samanarvoisia. Puolivillainen kangas ei siis ollut aina kotikutoista sarkaa 

arvokkaampaa. Puolivillainen röijy ja hame on merkitty yhdeksi hintakokonaisuudeksi, ja 

sama voi mahdollisesti koskea myös siniraidallista puuvillahametta sekä valkopohjaista 

puuvillaröijyä, sillä röijylle ei ole merkitty arvoa. On siis mahdollista, että puuvillahameen 

korkea hinta sisältää myös röijyn. Lisäksi Rautiolla on ollut toinenkin puuvillaröijy sekä 

kaksi painettua röijyä. 188 

Hänen esiliinansa ovat olleet puuvillaa ja palttinaa. Kaulahuiveista kaksi on ollut palttinaisia. 

Kaksi huiveista on ollut edellisiä hienompia, silkistä valmistettuja. Vain vanhan, taft de ful  -

huivin materiaali on mainittu. Myssyt ovat olleet kaikki silkkiä. Niihin kuuluneet tykit ovat 

olleet vanhoja kuin myös sormenpäättömät. Usein villasukkien kohdalla ei ole mainintaa 

niiden väristä, mutta Raution molemmat parit ovat olleet punaiset.189 Punainen ei 

kuitenkaan ollut harvinainen sukkien väri, vaan sitä suosittiin erityisesti Länsi-Suomessa ja 

Uudellamaalla.190 

 

2.4 Puuvillahameet yleistyvät, silkkilaadut vähenevät (1780-luku) 

 

Tällä vuosikymmenellä dokumentoiduista piioista eniten vaatteita omistaneen Lisa Hurulan 

hameista kolme on valmistettu puuvillasta, kaksi villasta ja yksi kamlotista. Arvokkain niistä 

on ollut kamlottia. Yksi röijy ja hame ovat olleet samasta sinipunaraitaisesta kankaasta. 

Muut röijyt ovat olleet kamlottia, puuvillaa sekä ruskeaa kotikutoista sarkaa. Hän on 

omistanut myös puuvillaisen kureliivin, turkki-röijyn sekä kamlottiturkin. Molemmat nutut 

                                                           
188 Raidallinen puolivillainen hame ja röijy 1 rdr 16 sk, raidallinen puuvillahame 40 sk, musta hame 
kotikutoista sarkaa 32 sk, siniraidallinen puuvillahame 1 rdr, raidallinen puolivillahame 32 rdr, siniraidallinen 
puuvillaröijy 16 sk, painettu röijy 16 sk, vanha painettu punaraitainen röijy 8 sk. 
189 Punaraidallinen puuvillaesiliina 24 sk, samanlainen 16 sk, sinivalkoinen palttinaesiliina 10 sk, vanha 
raidallinen palttinakaulahuivi 4 sk, samanlainen punapohjaisena 6 sk, uusi raidallinen silkkikaulahuivi 32 sk, 
vanha taft de fula -kaulahuivi 20 sk, kuusi erilaista pehmytmyssyä 2 rdr, musta samettinen kaulanauha 1 sk, 
kaksi vanhaa tykkiä 2 sk, pari vanhoja sormenpäättömiä 2 sk, kaksi paria punaisia villasukkia 10 sk, Magdalena 
Rautio perukirja 10.5.1777.  Ouka Ra Aie: 11. OMA. 
190 Sirelius 1990 [1917], 227. 
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ovat olleet karttuunia, toinen valkopohjainen ja toinen mustavalkoinen. Mustavalkoinen on 

piikojen pukujen värimaailmassa harvinainen yhdistelmä. Hurulan nuttu on ainoa 

laatuaan.191 Sen lisäksi mustavalkoinen väritys on mainittu olleen ainoastaan yhdessä 

myssyssä ja yhdessä esiliinassa, joista molemmat maininnat ovat 1790-luvulta. 

Hurulan runsaslukuiset esiliinat ovat olleet puuvillaa ja raidallista palttinaa. Parhaimmat 

kaulahuivit ovat olleet silkkisiä, kaksi muuta palttinaisia. Palttinaiset kaulahuivit olivat 

väritykseltään punavalkoinen ja sinivalkoinen, joista jälkimmäinen on annettu Lisan pojalle. 

Kaikki neljä pehmytmyssyä ovat olleet silkkisiä. Myssyjen tykkien pitsit ovat olleet 

kamaripalttinaa. Piikojen perukirjoissa harvinainen karttuuninen yömyssy on ollut vanha ja 

melko arvoton. 192 

Kuten Hurulan vaatevarastosta käy ilmi, puuvillaa alkoi 1780-luvulla ilmestyä piikojen 

peruihin yhä useammin. Vaikka villaa käytettiin edelleen kansan vaatetuksessa paljon, 

tuontikankaista erityisesti puuvilla teki voimakkaasti tuloaan. Kansan olisi pitänyt pukeutua 

ainoastaan kotimaassa tuotettuihin villakankaisiin, mutta selkeästi ylellisyysasetuksia joko 

rikottiin tietoisesti tai niistä ei piitattu. Puuvillan yleistymiseen piikojen perukirjoissa 1780-

luvulla vaikutti moni seikka.  Intiasta oli tuotu puuvillaa Eurooppaan koko 1700-luvun ajan, 

mutta tiukkojen tuontikieltojen avulla ulkomaisten hyödykkeiden tuontia Ruotsiin oli 

rajoitettu ankarasti. Itäintialaisten193 kankaiden maahantuonti ja käyttäminen olivat olleet 

kiellettyä vuodesta 1754 lähtien. Tuonnin ankarin rajoittaminen lakkasi vuonna 1770, jolloin 

tuontitulleja lievennettiin. Esimerkiksi vuonna 1774 Juutinrauman tulliasiakirjoihin on 

dokumentoitu Ouluun matkalla ollut lasti, joka sisälsi muiden tuotteiden ohella myös 

puuvillakangasta- ja lankaa. Lastin alkuperäsatamat olivat Trapani ja Marseille.194   

Käytettyjen kankaiden tuli lain mukaan olla yhä kotimaisia, mutta tuontitullien 

höllentämisellä oli vaikutuksensa myös niiden käyttöön. 

                                                           
191 Musta kamlottihame 2 rdr, punavalkoraidallinen puuvillahame 16 sk, punavalkoraidallinen puuvillahame 1 
rdr, sinipunaraidallinen puuvillahame 1 rdr, kaksi vanhaa villahametta, toinen sininen, toinen 
punavalkoraidallinen yhteensä 32 sk, sinipunaraitainen hame ja röijy 40 sk, vihreä kamlottiröijy 32 sk, 
punavalkoraidallinen röijy 24 sk, ruskea vanha röijy kotikutoista sarkaa 4 sk, punavalkoinen puuvillainen 
kureliivi 4 sk, sininen turkki-röijy 8 sk, vihreä kamlottiturkki 16 sk, vanha musta röijy kotikutoista sarkaa 4 sk, 
valkopohjainen karttuuninuttu 24 sk, mustavalkoinen karttuuninuttu 16 sk. 
192 Viisi erilaista puuvillaesiliinaa 1 rdr 32 sk, viisi siniraidallista palttinaesiliinaa 40 sk, kaksi silkkistä 
kaulahuivia 40 sk, punavalkoinen palttinakaulahuivi 4 sk, neljä erilaista silkkistä pehmytmyssyä 24 sk, kaksi 
tykkiä kamaripalttinapitseillä 8 sk, vanha karttuuninen yömyssy 6 runst., Lisa Hurulan perukirja 19.1.1783. 
Ouka Ra Aie: 12. OMA. 
193 Tutkimuskirjallisuudessa käytetään termiä itäintialainen täsmentämättä, mitä tällä tarkoitetaan. Termin 
tarkka määrittäminen vaatisi alkuperäisten ylellisyysasetusten tarkastelua, mitä en ole tässä yhteydessä katsonut 
tarpeelliseksi. 
194 Soundtoll registers online. Elektroninen dokumentti. 
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Tiukoilla tuontirajoituksilla ja ylellisyysasetuksilla ei kyetty estämään ulkomaisten kankaiden 

ja tässä tapauksessa erityisesti puuvillan tuontia maahan, vaan Ruotsissa oltiin aivan 

samojen ilmiöiden äärellä kuin muualla Euroopassa. Vaikka puuvilla ajateltiin aluksi 

ylellisyydeksi, siitä muodostui nopeasti kaiken kansan käyttämä kangas. Englannissa juuri 

vuosisadan loppu oli puuvillavaatteiden valtaisaa nousukautta. Aiemmin kankaat oli tuotu 

valmiina Intiasta, mutta teollinen vallankumous mahdollisti niiden valmistamisen 

Englannissa. Samalla kankaiden hinta laski. Kuten John Styles toteaa, mikään ei muuttanut 

1700-luvun ihmisen pukeutumista yhtä merkittävästi kuin puuvilla. Puuvillakankaat olivat 

paitsi edullisia tuottaa myös helppoja painaa ja kuvioida. Esimerkiksi kalliisiin 

silkkikankaisiin verrattuna niillä oli myös yksi merkittävä piirre; ne olivat helppoja pestä. Ne 

olivat siis helppoja käyttää ja paransivat ihmisten hygieniaa. Puuvillan välityksellä aiemmin 

eliitin yksinoikeudeksi ajateltu muoti lähti leviämään kansalle.195 

Vuosikymmenen rikkaimman piian Maria Rönckötaren seitsemästä hameesta lähes kaikki 

on valmistettu eri kankaista, ainoastaan painetusta kankaasta on kaksi hametta. Arvokkain 

kaikista on ollut botnwäfs-kankainen, toiseksi arvokkain puolestaan painettu hame. Kolme 

hameista on ollut samanarvoisia; vanha flanellinen, painettu sekä kotikutoista sarkaa ollut. 

Satiinihame on ollut vanha, mutta silti yksi arvokkaimmista, niin kuin on ollut myös friisistä 

valmistettu hame.  Myös raskihame on ollut jo vanha, karttuunihame puolestaan ikivanha.196  

Vuosikymmen suurimmassa röijyvarastossa on käytetty melkein kaikkiin röijyihin eri 

kankaita, paitsi kaksi on tehty painetusta kankaasta.  Arvokkain röijy on ollut kamlottia. Sen 

kanssa samanhintainen on ollut hänen ainoa karttuuninuttunsa. Vanhat painetusta 

palttinasta valmistetut kaninkarvavuorella varustetut röijyt ovat säilyttäneet arvonsa, toisin 

kuin vanha botnwäfs-röijy. Liivi on ollut jo vanha.197 

Rönckötaren esiliinoista kaksi arvokkainta on ollut karttuunisia, lisäksi hänellä on ollut yksi 

palttinainen ja yksi vanha painettua kangasta. Peräti seitsemään kaulahuiviin on käytetty 

silkkiä, palttinaa ja painettua kangasta. Yksi silkkisistä on ollut taft de fulia, painettuja 

kaulahuiveja on ollut kaksi. Kaikki hänen myssynsä ja niiden tykit ovat olleet silkkisiä.198 

                                                           
195 Pylkkänen 1982, 58, 63−64; Styles 2007, 109−110.  
196 Raidallinen botnwäfs-hame 1 rdr 16 sk, ruskeapohjainen painettu hame 24 sk, vanha punapohjainen 
flanellihame 16 sk, sinipohjainen painettu hame 16 sk, punainen hame kotikutoista sarkaa 16 sk, vanha musta 
satiinihame 16 sk, vihreä friisihame 12 sk, vanha musta raskihame 12 sk, ikivanha karttuunihame 4 sk.  
197 Sininen kamlottiröijy 24 sk, ruskeapohjainen karttuuninuttu 24 sk, kaksi vanhaa röijyä painetusta palttinasta 
kaninkarvavuorilla 32 sk, vanha bonwäfs -röijy 6 sk, vanha raidallinen liivi 2 sk. 
198 Kaksi vanhaa karttuunista esiliinaa 24 sk, raidallinen palttinainen esiliina 8 sk, vanha painettu esiliina 8 sk, 
musta silkkihuivi 16 sk, vanha taft de ful -huivi 16 sk, keltainen silkkihuivi 6 sk, palttinahuivi 5 sk, 
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Kuten vuosisadan kahdella viime vuosikymmenellä oli yleistä, tässäkään perukirjassa ei ole 

eritelty myssyihin käytettyjä silkkejä. Tämä voi johtua merkintätapojen lisäksi myös 

silkkikankaiden yleistymisestä. Koska ne eivät olleet enää aiempaan verrattavia 

harvinaisuuksia, erittelyä ei katsottu tarpeelliseksi. On myös mahdollista, että Oulun 1780-

luvun kaupankäyntiä kohdannut notkahdus näkyi juuri myssysilkeissä. Ruotsin Venäjää ja 

Tanskaa vastaan käymät sodat lamaannuttivat Itämeren laivaliikenteen vuosikymmenen 

kahtena viimeisenä vuonna. Kokonaan kaupankäynti ei kuitenkaan tuonakaan aikana 

tyrehtynyt, sillä varakkaimmat liikemiehet saattoivat käyttää sekä ulkomaisia laivoja että 

satamia. Ongelma oli huomattavasti suurempi pienemmässä mittakaavassa toimineille 

kauppiaille.199 

Rönckötaren kanssa samansuuruisen vaatevaraston omistaneen Britha Marttilan 

arvokkaimmat hameet ovat olleet puuvillaa ja puolivillaa. Niiden kanssa lähes 

samanarvoinen on ollut valkovioletti karttuunihame. Yksi hame on ollut puolivillaa ja yksi 

ikivanha kotikutoista sarkaa.  Puolivillainen vanuhame on ollut vanha. Yläosista selkeästi 

arvokkain on ollut punainen kamlottiturkki. Nuttuihin on käytetty raidallista puuvillaa, 

valkoviolettia karttuunia ja sekä puna- että siniraitaista puolivillaa.200   

Marttilan paras esiliina on ollut karttuunia, mutta hänellä on ollut myös vanhempi 

samanlainen. Lisäksi hänellä on ollut kaksi puuvillaista ja kaksi palttinaista esiliinaa. 

Kaulahuiveista punavalkoinen silkkinen on ollut todennäköisesti pyhäkäyttöön ja ikivanha 

valkoinen palttinainen arkisempiin puuhiin. Myös vanhat nenäliinat ovat olleet palttinaa. 

Hänen neljä silkkistä pehmytmyssyään ovat olleet yhteensä peräti kokonaisen riikintaalerin 

arvoiset. Ne ovat olleet siis todennäköisesti parempaa silkkiä kuin esimerkiksi Hurulan 

myssyt, jolla sama määrä silkkimyssyjä on merkitty yhteensä vain 24 killingin arvoiseksi. 

Marttilan tykit ovat olleet Hurulan tavoin kamaripalttinaa. Palttinainen ylinen on ollut 

huomattavasti tavallisia liinapaitoja arvokkaampi, sillä viisi liinapaitaa ovat olleet yhteiseltä 

arvoltaan vain kuusi killinkiä, kun taas yhden palttinaisen ylisen hinnaksi on arvioitu 12 

killinkiä.201 

                                                                                                                                                                          
punaraitainen palttinahuivi 6 sk, 4 vanhaa erilaista silkkimyssyä 24 sk, kolme naisten tykkiä 3 sk, kaksi silkkistä 
myssyn tykkiä 32 sk, Maria Röncötaren perukirja 3.5.1785. Ouka Ra Aie: 13. OMA. 
199 Halila 1953, 249−252. 
200 Raidallinen puuvillahame 40 sk, raidallinen puolivillahame 40 sk, valkovioletti karttuunihame 32 sk, 
punainen puolivillahame 16 sk, ikivanha musta hame kotikutoista sarkaa 4 sk, vanha punaraitainen vanuhame 
6 sk, punainen kamlottiröijy 2 rdr, raidallinen puuvillanuttu 24 sk, vanha valkovioletti karttuuninuttu 16 sk, 
punaraitainen puolivillanuttu 16 sk, siniraitainen puolivillanuttu 12 sk. 
201 Valkopohjainen karttuuniesiliina 32 sk, vanha samanlainen 16 sk, siniraitainen puuvillaesiliina 16 sk, 
valkoraidallinen samanlainen 16 sk, siniraidallinen palttinaesiliina 8 sk, ikivanha palttinaesiliina 2 sk, 
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Anna Hurskaisen hamekankaat ovat olleet yhtä sarssihametta lukuun ottamatta puolivillaa. 

Kaikki hameet ovat olleet vanhoja, sarssihame jo ikivanha. Ainoastaan vanuhame on ollut 

ihan uusi. Myös puolivillainen turkki ja kamlottiturkki ovat olleet ikivanhoja. Nutut ovat 

olleet nopkinia ja puuvillaa. Hurskaisen paras esiliina on ollut raidallista qinqania eli 

intialaista puuvillaa.202 Nopkinin tavoin sitä oli vuoden 1739 varastoluetteloiden mukaan 

tuotu maahan vain pieniä määriä.203 Qinqan on harvinainen kangas myös tässä aineistossa, 

sillä Hurskaisen esiliina on ainoa siitä valmistettu vaate. Se, että kyseinen vaate on juuri 

esiliina, sopii nopkinia paremmin Pylkkäsen toteamukseen, että hienoja intialaisia 

puuvillakankaita käytettiin lähinnä asusteissa. Hieman yllättäen palttinaesiliina on ollut 

huomattavasti karttuunista arvokkaampi, toki karttuuninen oli jo ikivanha. Myös 

Hurskaisen ainoa kaulahuivi on ollut palttinaa.204  

Hurskaisella on ollut vanhojen silkkimyssyjen lisäksi vanha harsokankainen (flor) hufwa, eli 

myssymäinen huppu.205 Huppuun käytetty kangas oli muodissa juuri vuosisadan lopulla.206 

Yhden liinapaidan kohdalle on merkitty sen olleen palttinasta valmistettu, mikä näkyy myös 

vaatteen arvossa.207 Yleensä liinapaidat valmistettiin pellavasta.  

Maria Ikosen runsaassa hamevarastossa eniten on käytetty botnwäfsiä, mutta arvokkain 

hame on ollut puuvillaa. Kaksi hameista on ollut puolivillaa. Lisäksi hänellä on ollut yksi 

karttuunihame sekä puolivillainen vanuhame. Ainoa nuttu sekä yksi röijyistä ovat olleet 

kotikutoista sarkaa. Molemmat olivat vanhoja. Hänen parhaimmat röijynsä ovat olleet 

punaista kamlottia ja valkopohjaista karttuunia. Lisäksi hänellä on ollut yksi puuvillaröijy. 

Liivin materiaali ei ole ilmeisesti ollut olennainen, koska sitä ei ole mainittu, mutta väri on 

ollut punainen.208  

                                                                                                                                                                          
punavalkoinen silkkihuivi 32 sk, ikivanha valkoinen palttinahuivi 2 sk, kaksi vanhaa raidallista 
palttinanenäliinaa, kaksi kamaripalttinatykkiä 8 sk, Britha Marttilan perukirja 23.9.1785. Ouka Ra Aie: 13. 
OMA. 
202 Ikivanha musta sarssihame 24 sk, vanha punainen puolivillahame 24 sk, vanha punainen puolivillahame 16 
sk, vanha siniraidallinen puolivillahame 32 sk, uusi sininen puolivillainen vanuhame 1 rdr, ikivanha punainen 
puolivillaturkki 40 sk, ikivanha sininen kamlottiturkki 40 sk, valkoinen nopkin-nuttu 8 sk, vanha 
siniraidallinen puuvillanuttu 8 sk, raidallinen qinqan-esiliina 24 sk, valkoinen palttinaesiliina 16 sk, ikivanha 
karttuuniesiliina 4 sk. 
203 Pylkkänen 1982, 44. 
204 Valkoinen palttinakaulahuivi 6 sk.  
205 Viisi vanhaa silkkimyssyä 20 sk, vanha flor-huppu 6 sk.  
206 Pylkkänen 1982, 293−296. 
207 Anna Hurskaisen perukirja 6.12.1786. Ouka Ra Aie: 13. OMA. 
208 Uusi raidallinen botnwäfs-hame 32 sk, vanha samanlainen 24 sk, vanha samanlainen 16 sk, punaraidallinen 
puuvillahame 40 sk, kaksi vanhaa siniraitaista puolivillaista hametta 8 sk kappale, vanha ruskeapohjainen 
karttuunihame 32 sk, ruskea puolivillainen vanuhame 16 sk, vanha valkoinen nuttu kotikutoista sarkaa 12 sk, 
vanha sininen röijy kotikutoista sarkaa 6 sk, punainen kamlottiröijy 16 sk, valkopohjainen karttuuniröijy 16 sk, 
raidallinen puuvillaröijy 8 sk, punainen liivi 8 sk.  
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Ikosen, eli vuosikymmenen köyhimmän piian pesään merkityt vaatteet on tehty samoista 

kankaista ja ne ovat olleet arvoltaan samaa suurusluokkaa kuin muidenkin piikojen vaatteet. 

Siitä huolimatta että hän omisti vaatteita määrällisesti hivenen muita samalla 

vuosikymmenellä perunkirjoitettuja piikoja vähemmän, Ikonen on omistanut joitain 

harvinaisuuksia. Tutkimusaineistossa Ikosen perukirjasta löytyy yksi harvoista 

ruusukuvioisista kankaista. Kyse oli skiirdukista valmistetusta valkopohjaisesta esiliinasta, 

jossa käytetty kangas oli niin ikään harvinaista. Toinen hänen esiliinansa on ollut tavallista 

siniraitaista palttinaa. Silkkikaulahuivin arvoa on todennäköisesi laskenut sen rikkinäisyys. 

Myös palttinakaulahuivi on ollut rikkinäinen.209 Ikosen köyhyys suhteessa muihin piikoihin 

on siis näkynyt huonokuntoisina ja harvalukuisina asusteina.  

Toisaalta asusteissa on käytetty arvostettuja ja harvinaisia kankaita. Punainen moer-

silkkimyssy on tutkimusaineistossa ainoa laatuaan, samoin kuin vanha silkkisarssinen myssy. 

Myssyjen alle asetettavat nauhat ovat olleet palttinaa.210 Moer tarkoittaa mitä 

todennäköisimmin moareeta, jota käytettiin erityisesti koppamyssyjen päällyskankaina. 

Yksiväriseen silkkikankaaseen oli sen pintaa puristamalla saatu aikaiseksi valoa heijastavia 

kuvioita.211 Silkkisarssi ei ollut Ruotsissa harvinainen kangas, vaan yksi suosituimpia 

silkkikankaita. On merkillepantavaa, että nämä kaksi maassamme muuten yleistä 

silkkikangasta esiintyvät tässä aineistossa ainoastaan kaikkein köyhimmän piian perukirjassa. 

Tämä voi selittyä osin sillä, että silkkejä käsittelevä tutkimuskirjallisuus pohjaa tietonsa 

säätyläisten vaatetukseen.  

Ikosen perukirjassa on luetteloitu harvinaisen tarkasti myös sellaisten asusteiden värit, joita 

ei ole yleensä mainittu; hansikkaat ovat olleet mustat ja villasukat siniset.212 Ainakaan 

sukkien väri ei ollut kuitenkaan erikoinen, vaan sininen mainitaan kohtuullisen yleiseksi 

sukkien väriksi Etelä- ja Länsi-Suomessa.213 Yliset ovat olleet aivinaa eli kaikkein hienointa 

pellavaa.214 Ikosen lisäksi yliset on mainittu vain kolmessa muussa piian perukirjassa. 

Bränbergin ylisten materiaalista ei ole mainintaa, Jakobsdotterin ylinen on ollut rohdinta ja 

Marttilan palttinaa. Näin hieno ylinen on ollut piikojen vaatevarastoissa harvinainen, eli 

todennäköisesti se on ollut juhlakäyttöön tarkoitettu.  

                                                           
209 Valkoinen ruusukuvioitu skiirduk-esiliina 16 sk, siniraidallinen palttinaesiliina 6 sk, rikkinäinen musta 
silkkikaulahuivi 4 sk, rikkinäinen siniraidallinen palttinakaulahuivi 3 sk.   
210 Punainen moer-myssy 16 sk, vanha silkkisarssimyssy 4 sk, kaksi palttinaista myssynalusnauhaa. 
211 Kaukonen 1985, 360. 
212 Mustat hansikkaat 2 sk, yksi pari sinisiä villasukkia 6 sk. 
213 Sirelius 1990 [1915], 227. 
214 Kaksi aivinaista ylistä 8 sk, Maria Ikosen perukirja 16.2.1788. Ouka Ra Aie: 13. OMA. 
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Kankaiden kuviointeja ei ole yleensä perukirjoissa mainittu, joten kuvioinnin mainitseminen 

kertoo paitsi harvinaisesta kankaasta, myös sen käyttäjästä. Ikonen on halunnut pukeutua 

tähän hieman harvinaisempaan esiliinaan. Ei liene yllättävää, että suuren vaatevaraston 

omistaneen Lamanin omaisuuteen on dokumentoitu muun muassa ruusukuvioinen 

karttuuniesiliina, mutta on yllättävää, että ruusukuvioidun skiirduk-esiliinan hankintaan on 

ollut mahdollisuus myös huomattavasti vaatimattomamman omaisuuden omistaneella 

Ikosella. Hienojen kankaiden omistaminen ei siis ollut enää vain varakkaimpien 

yksinoikeus. Tavallisen kansan mahdollisuus aiempaa suurempaan kulutukseen onkin yksi 

merkittävistä 1700-luvun kuluessa tapahtuneista ilmiöistä. Kulutuskulttuurin murros 

kosketti koko Eurooppaa. Kaikki muodikkaat tuotteet eivät enää olleet kalliita, vaan 

piikojenkin perukirjoissa mainitaan muodikkaiden kankaiden ohella useita selkeästi 

koristautumiseen tarkoitettuja esineitä, kuten kengänsoljet. Tinaiset kengänsoljet eivät olleet 

materiaalinsa puolesta arvokkaat, kuten kultaiset korvakorut tai hopeiset jalkanapit, joissa 

myös jalometallin paino merkitsi, vaan ne olivat selkeästi koristautumiseen tarkoitetut.215  

 

2.5 Piian tyypillinen asu; puolivillainen hame ja puuvillainen röijy (1790-

luku) 

 

Vuosikymmenen rikkaimman piian Lisa Mursun suuresta hamevarastosta suurin osa on 

ollut puolivillaisia. Arvokkaimmat hameet ovat olleet kamlottia. Myös puuvillaisia hameita 

on ollut kaksi, kartttuunista valmistettuja yksi. Hänellä on siis ollut saman verran sekä 

ostokankaisia että kotikutoisia hameita. Runsaaseen röijyvarastoon on käytetty kuutta eri 

kangasta, joista suurin osa on ollut ostokankaita.  Niin puuvillaisia, karttuunisia, kuin 

kamlottisiakin röijyjä on Mursulla ollut kaikkia kahdet. Sen sijaan verkaista, villaista, ja 

kotikutoista sarkaa olevia röijyjä on ollut yhdet kappaleet kutakin. Röijyistä arvokkaimmat 

ovat olleet kamlottia, sen sijaan kotikutoista sarkaa olleelle ei ole merkitty arvoa 

ensinkään.216 Lehtisen ja Sihvon mukaan rahvaan käyttämät röijyt olivat yleensä joko 

mustaa verkaa, sarkaa tai sarssia.217 Piikojen perukirjoissa sekä kankaat että värit vaihtelevat 

kuitenkin runsaasti, eikä edellä mainittu yleistys pidä tutkimani aineiston kohdalla 

paikkaansa. Toki sekä verka-, sarka- että sarssiröijyjä esiintyy aineistossa jonkin verran, 

                                                           
215 Ks. esim. Pylkkänen 1970: 91; Styles 2007; Ilmakunnas 2009; Smith 2009.  
216 Viisi raidallista puolivillaista hametta 4 rdr 16 sk, vanha musta kamlottihame 2 rdr, vihreä kamlottihame 2 
rdr, kaksi raidallista puuvillahametta 2 rdr, punapohjainen karttuunihame 1 rdr 32 sk, sininen kamlottiröijy 1 
rdr, vihreä kamlottiröijy 1 rdr, punainen villaröijy 24 sk, vihreä verkaröijy 24 sk, sinipohjainen karttuuniröijy 
20 sk, valkopohjainen karttuuniröijy 24 sk, kaksi vanhaa raidallista puuvillaröijyä 24 sk, raidallinen liivi 3 sk.  
217 Lehtinen ja Sihvo 2005, 33. 
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mutta esimerkiksi ainoastaan yksi piika on omistanut sarssiröijyn. Edellä mainituista 

kankaista valmistetuissa röijyissä on käytetty värinä myös mustaa, mutta sen lisäksi vaate on 

voinut olla myös ruskea, punainen tai vihreä, eli variaatioita löytyi. 

Mursun esiliinoissa kankaina on käytetty pääasiallisesti puuvillaa ja palttinaa, yksi on ollut 

karttuunia. Kaikki ovat olleet värikkäitä, sillä puuvillaiset ovat olleet punaraidallisia, 

palttinaiset siniraidallisia ja karttuuninen valkopohjainen, eli jotain kuviointia siinä on 

ollut.218 Mursun esiliinat on valmistettu samoista kankaista, jotka olivat kaikkein yleisimpiä 

myös muiden piikojen puvustoissa. Koko aineistossa esiliinat oli yleisimmin valmistettu 

palttinasta, melko usein myös karttuunista ja 1790-luvulla yhä useammin myös puuvillasta. 

Lehtinen ja Sihvo kertovat rahvaan naisten käyttämien esiliinojen olleen tavallisesti 

villakankaisia, kuten verasta tai raskista valmistettuja.219 Piikojen esiliinojen päämateriaaleina 

ovat kuitenkin olleet pellava, hamppu tai puuvilla; villaa niihin ei ole käytetty. On 

mahdollista, että tutkimuskirjallisuuden antama tieto on siis kohtuullisen kapea-alainen ja 

todellisuudessa kankaiden kirjo oli monipuolisempi ja enemmän tuontikankaisiin 

painottunut. Tai sitten piikojen puvustojen muiden rahvaan naisten puvustoista eroavat 

kankaat kertovat säätyjen sisäisistä eroavaisuuksista. Joitain yhteistä piikojen ja muiden 

rahvaan naisten välillä esiliinojen saralla kuitenkin löytyy. Pylkkänen mainitsee 

karttuuniesiliinojen olleen tavallisia sekä rahvaan naisilla että palvelijattarilla.220  

Useiden esiliinojen tavoin Mursun nenäliinatkin ovat olleet puuvillaa. Merkintä neljä erilaista 

silkkiliinaa tarkoittaa mitä todennäköisimmin kaulahuiveja. Silkkimyssyistä muiden 

kangaslaatuja ei ole eritelty, paitsi kahden triumphant-myssyn. Myssyjen tykit ovat jälleen 

kamaripalttinaa.221 On mahdollista, että osa pelkän liinan nimellä dokumentoiduista 

asusteista voi olla myös päähuiveja, joiden koot ja materiaalit vaihtelivat. Ne kuuluivat 

erityisesti länsisuomalaiseen asustukseen. Yleensä ne on kuitenkin asiakirjoissa 

dokumentoitu nimellä huvudduk tai huvudkläde.222 

Mursun kanssa samana vuonna perunkirjoitetun ja myös suurehkon vaatevaraston 

omistaneen Elisabeth Forsbergin viisi hametta ovat kaikki eri kankaista. Arvokkaimmat 

hameet ovat olleet vanha satiininen ja uusi karttuuninen. Vanhoja ovat olleet myös 

                                                           
218 Valkopohjainen karttuuniesiliina 32 sk, kolme punaraidallista puuvillaesiliinaa 1 rdr 24 sk, kolme 
siniraidallista palttinaesiliinaa 1 rdr 12 sk. 
219 Lehtinen ja Sihvo 2005, 33. 
220 Pylkkänen 1982, 255−256. 
221 Kuusi puuvillaista nenäliinaa 1 rdr 16 sk, neljä erilaista silkkiliinaa 2 rdr, kaksi triumphant-myssyä, kuusi 
erilaista silkkimyssyä 2 rdr, kaksi kamaripalttinatykkiä 12 sk, Lisa Mursun perukirja 1.3.1791. Ouka Ra Aie: 14. 
OMA. 
222 Kaukonen 1985, 76; Sirelius 1990 [1915], 139−141; Lehtinen ja Sihvo 2005, 117. 
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puuvillahame, kotikutoista sarkaa ollut, sekä puolivillainen vanuhame. Toinen vanuhame on 

ollut ikivanha. Hameista raidallinen on ollut ikivanha. Vanhan piian hameet ovat olleet siis 

suurimmaksi osaksi vanhoja, kuin myös kamlottiturkki. Samoin suurimmaksi osaksi 

vanhoja tai ikivanhoja ovat olleet Forsbergin nutut ja röijyt. Nutut ovat olleet karttuunia, 

nopkinia ja kamlottia, eli ostokankaita kaikki. Röijyihin on käytetty botnwäfsiä, puuvillaa ja 

satiinia.223 

Forsbergin esiliinoissa on käytetty sekä arvokkaita ostokankaita että niitä edullisempaa 

palttinaa. Arvokkaimmat ovat olleet karttuunia ja puuvillaa. Kaulahuivit ovat olleet 

puuvillaa, paitsi yksi nokkospalttinainen. Yksi liina on ollut silkkiä. Yleensä perukirjoissa on 

mainittu myssyjen materiaalit, osassa jopa eritelty millaisesta silkistä oli kyse, mutta ei 

Forsbergin kohdalla. Hän on omistanut kuusi erilaista vanhaa myssyä. Erityisesti yksi 

myssyistä on ollut muiden piikojen silkkimyssyihin verrattuna varsin arvokas, joten on 

todennäköistä, että ainakin se on ollut silkkiä.224 Toisaalta, Forsbergin perunkirjoituksen 

ovat toimittaneet samat henkilöt kuin muiden samoihin aikoihin kuolleiden, joten voisi 

olettaa heidän noudattaneen tässäkin asiakirjassa samoja merkintätapoja kuin muillakin.   

Mursun ja Forsbergin lisäksi vuonna 1791 suoritettiin perunkirjoitus myös Maria 

Larsdotterin edellisiä vaatimattomammasta omaisuudesta. Larsdotterin kaikki hameet olivat 

yhtä ikivanhaa raskista lukuun ottamatta loppuun kulutettua puolivillaa. Hänen arvokkain 

vaatteensa on ollut vanha kotikutoista sarkaa ollut turkki. Röijyistä toinen on ollut vanha 

karttuuninen ja toinen ikivanha puolivillainen. Asukokonaisuutta on täydentänyt myös kaksi 

liiviä, toinen vanha, toinen ikivanha puolivillainen.225  

Ainoa esiliina on ollut palttinaa. Muusta vaateomaisuudesta poiketen se ei ole ollut vanha. 

Myös tästä vaatevarastosta on löytynyt silkkihuiveja, tosin kaksi niistä on ollut rikkinäisiä. 

Mutta yksi on ollut ehjä keltainen, muita huiveja arvokkaampi. Sen arvoa on 

                                                           
223 Vanha musta satiinihame 1 rdr 24 sk, uusi karttuunihame 1 rdr 24 sk, vanha raidallinen puuvillahame 1 rdr, 
vanha musta kotikutoista sarkaa ollut hame 16 sk, vanha sininen puolivillainen vanuhame 24 sk, ikivanha 
vihreä vanuhame 16 sk, ikivanha raidallinen hame 6 sk, vanha sininen kamlottiturkki 4 sk, karttuuninuttu 32 
sk, vanha karttuuninuttu 20 sk, vanha nopkin-nuttu 20 sk, vanha musta kamlottinuttu 8 sk, raidallinen 
botnwäfs-röijy 16 sk, ikivanha puuvillaröijy 4 sk, vanha vihreä satiiniröijy. 
224 Valkopohjainen karttuuniesiliina 32 sk, siniraidallinen puuvillaesiliina 32 sk, vanha valkopohjainen 
karttuuniesiliina 12 sk, kaksi siniraidallista palttinaesiliinaa 24 sk, ikivanha raidallinen palttinaesiliina 3 sk, 
kolme punaraitaista puuvillaista kaulahuivia 32 sk, valkoinen nokkospalttinainen kaulahuivi 6 sk, raidallinen 
silkkiliina 28 sk, viisi erilaista vanhaa myssyä 40 sk, yksi vanha myssy 20 sk, Elisabeth Forsbergin perukirja 
4.2.1791. Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
225 Ikivanha musta raskihame 8 sk, ikivanha raidallinen puolivillainen hame 12 sk, ikivanha vihreä 
puolivillainen hame 12 sk, kolme loppuun kulutettua puolivillaista hametta 8 sk, vanha sininen turkki 
kotikutoista sarkaa 32 sk, vanha punapohjainen karttuuniröijy 12 sk, ikivanha puolivillainen röijy 4 sk, vanha 
liivi 4 sk, ikivanha punainen puolivillainen liivi 3 sk. 
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todennäköisesti nostanut harvinainen väritys, sillä keltaisia huiveja esiintyy tutkimissani 

perukirjoissa ainoastaan muutamalla piialla. Ainoa myssy on ollut damastia, joten sen 

materiaalista ei ole varmuutta. Arvokkaasta kankaasta on kuitenkin ollut kyse, 

todennäköisesti silkkidamastista, sillä damastimyssy on ollut silkkimyssyjen hintainen.226 

Vaaleapohjaiset kirjaillut koppamyssyt olivat Pohjois-Pohjanmaalla tavallisia, joten tässä 

saattoi olla kyse sellaisesta.227 Sekä satiininen karpus että hansikkaat ovat olleet vanhoja.228 

Kokonaisuudessaan Larsdotterin vaatevarastoa voi kuvailla vanhaksi ja kuluneeksi. 

Verratessa piikojen vaatevarastoja toisiinsa voidaan huomata, että ero köyhempien ja 

varakkaampien naisten pukeutumisessa on ilmennyt vaatteiden lukumäärässä ja laadussa. 

Esimerkiksi kaikki piiat ovat omistaneet hameita, mutta Larsdotter on omistanut niitä 

kuusi, Mursu peräti kymmenen. Larsdotterin hameet on valmistettu suurimmaksi osaksi 

puolivillasta ja yksi raskista, eli ne ovat kaikki olleet villakankaisia. Mursunkin hameista 

suurin osa on ollut puolivillaa, mutta niiden lisäksi hänen hamevarastoonsa on käytetty 

myös kamlottia, puuvillaa ja karttuunia, eli variaatio on ollut suurempaa. Vaikka useat 

villakankaat olivat ostokankaita, niin erityisesti kamlotti oli arvostettu kangas. Siitä 

valmistetut hameet ovatkin Mursun hameista arvokkaimmat.  

Köyhien ja varakkaampien välillä vaatetuksessa ilmenevä ero oli samanlainen myös Iso-

Britanniassa. Kansa omisti samantyyppisiä vaatteita, mutta kuten piikojenkin perukirjoissa, 

vaatteiden määrän ja laadun lisäksi eroa muihin tehtiin omistetuilla esineillä. Britanniassa 

rikkaimmat tavalliseen kansaan kuuluneet omistivat muun muassa peruukkeja ja 

sateenvarjoja, joita ei köyhimpien omistuksista löytynyt. Samoin Oulussa, kultaisia 

korvakoruja ja hopeista nuuskarasiaa ei löytynyt jokaiselta. On mielenkiintoista huomata, 

että isobritannialaisen ja suomalaisen rahvaan pukeutumisessa on samanlaisia piirteitä 

erilaisista lähtökohdista huolimatta. Siellä esimerkiksi ylellisyysasetukset eivät olleet enää 

1700-luvulla voimassa. Britanniassa materiaalinen hyvinvointi, joka ilmeni esimerkiksi 

tavallisen kansan laadukkaina vaatteina, oli muuta Eurooppaa suurempaa. Tämän pistivät 

merkille useat Iso-Britannian matkaajat.229 

Maria Kuhlbergin vaatteisiin käytetyt kankaat ovat samantyyppisiä, suurimmaksi osaksi 

ostokankaita, kuin sekä Mursulla että Forsbergilla. Kuhlbergin hameet ovat olleet puuvillaa, 

                                                           
226 Siniraidallinen palttinainen esiliina 16 sk, kaksi rikkinäistä silkkihuivia 8 sk, keltainen silkkihuivi 24 sk, 
valkoinen damastimyssy 16 sk. 
227 Kaukonen 1984, 65. 
228 Ikivanha satiininen karpus 2 sk, pari hansikkaita 3 sk, Maria Catharina Larsdotterin perukirja 17.1.1791. 
Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
229 Hunt 1996, 29; Styles 2007, 19−20, 32. 
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karttuunia, botnwäfsiä sekä kamlottia. Musta kamlottihame on ollut uusi. Kolme erilaista 

vanhaa röijyä ovat olleet yhteensä samanarvoiset kuin yksi kamlottiröijy. Esiliinoista kaksi 

on ollut vanhoja, yksi taftia. Kaulahuiveihin on käytetty monenlaisia kankaita taftista 

palttinaan. Arvokkain on ollut uusi taftinen. Yksi huiveista on ollut väriltään ehtaa punaista. 

Osa huiveista on ollut vanhoja, kuten puuvillainen ja palttinainen. Myssyissä on käytetty 

sekä damastia että silkkiä. Uusi damastimyssy on ollut valkoinen, kaksi vanhaa silkkistä ovat 

olleet mustavalkoisia. Ehtapunaisen huivin lisäksi muodikkaasta asustuksesta kielivät vanhat 

pitsiset tykit.230 Kuhlbergin perukirjassa on vaihteleva repertuaari kankaita, niin uusia kuin 

vanhojakin.231 

Tämän vuosikymmenen toiseksi suppeimman vaatevaraston omistaneella Elisabet 

Kouckarilla on ollut monta hametta. Yhtä kotikutoista sarkahametta lukuun ottamatta ne 

olivat todennäköisesti kaikki puolivillaa. Koska perukirjan merkinnät ovat epäselviä, täysin 

varmasti puolivillaisia voidaan todeta olleen kolme. Seitsemästä hameesta kaksi oli vanhoja 

ja kolme ikivanhoja. Kaikista arvokkaimmat hameet olivat keltaraidallisia. 232  

Sekä Kouckarin nuttu että röijy ovat olleet vanhoja. Röijy on ollut ikivanhaa satiinia, nuttu 

vanhaa painettua kangasta. Molemmat esiliinat ovat olleet vanhoja, mutta ostokankaisia. 

Toinen on ollut karttuunia, toinen puuvillaa. Kaulahuiveista kaksi on ollut kilpikangasta, 

yksi vanha taftia. Nenäliina on ollut palttinaa. Kahdesta sukkaparista villasukat ovat olleet 

puuvillaisia arvokkaammat. Vaikka tässä perukirjassa ei ole myssyjä ensinkään, naisväen 

pitsejä on kahdet.233 Kouckarin vaatevarasto oli siis kohtuullisen vanha ja suppea, mutta 

esiliinat olivat ostokankaisia ja muutama pitsikin löytyi. 

Catarina Tolottaren kolmesta hameesta kaksi on ollut kohtuullisen arvokkaita botnwäfs-

kankaisia, yksi on ollut ikivanha kamlottinen. Molemmat vanhat vanuhameet ovat olleet 

puolivillaa. Yläosista arvokkain on ollut vanha punainen kamlottiturkki. Myös hänen 

                                                           
230 Siniraidallinen puuvillahame 1 rdr, punaraidallinen puuvillahame 1 rdr, vanha valkopohjainen 
karttuunihame 32 sk, vanha raidallinen botnwäfs-hame 1 rdr 16 sk, uusi musta kamlottihame 2 rdr, kolme 
erilaista vanhaa röijyä 1 rdr, yksi kamlottiröijy 1 rdr, kaksi vanhaa esiliinaa 32 sk, musta taftiesiliina 32 sk, 
musta taftikaulahuivi 32 sk, uusi taftikaulahuivi 32 sk, ehdan punainen kaulahuivi 24 sk, kaksi vanhaa 
kaulahuivia 32 sk, ikivanha kaulahuivi 3 sk, vanha puuvillakaulahuivi 6 sk, vanha palttinakaulahuivi 4 sk, uusi 
valkoinen damastimyssy 24 sk, kaksi huonompaa silkkimyssyä 24 sk, kaksi vanhaa mustavalkoista silkkimyssyä 
12 sk, yksi vanha pitsitykki  24 sk, yksi vanha tykki. 
231 Maria Kulbergin perukirja 30.3.1793. Ouka Ra Aie: 14.OMA. 
232 Vanha raidallinen puolivillainen hame 6 sk, vanha keltaraidallinen puolivillainen hame 16 sk, kaksi 
ikivanhaa raidallista hametta 4 sk, ikivanha kotikutoista sarkaa ollut hame 8 sk, siniraidallinen puolivillainen 
hame 12 sk, keltaraidallinen puolivillainen hame 24 sk.  
233 Musta ikivanha satiininuttu 6 sk, vanha painettua kangasta oleva nuttu 16 sk, vanha karttuuniesiliina 5 sk, 
vanha raidallinen puuvillaesiliina 8 sk, kaksi kilpikankaista kaulahuivia 16 sk, vanha taftinen kaulahuivi 8 sk, 
raidallinen palttinanenäliina 4 sk, villasukkapari 6 sk, puuvillasukkapari 4 sk, kaksi naisväen pitsiä 3 sk, Elisabet 
Kouckarin perukirja 14.10.1794. Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
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ryijynsä ovat olleet ostokankaisia; botnwäfsiä, puuvillaa ja painettua palttinaa. Ainoa nuttu 

on ollut mustaa kamlottia. Sekä röijyt että nutut ovat kaikki olleet vanhoja.234 

Molemmat Tolottaren esiliinat ovat olleet arvokkaita ostokankaisia, toinen mustavalkoista 

karttuunia, toinen punaraidallista puuvillaa. Kaulahuiveista kaksi on ollut palttinaa yksi 

silkkiä. Kuuden erilaisen myssyn kanssa hän on käyttänyt kamaripalttinaisia tykkejä. 235 

Useita jalometalliesineitä omistaneen Catharina Illinin hameista tiedetään ainoastaan, että 

yksi niistä on ollut vanha vihreäpohjainen satiininen. Muut ovat olleet ”parempia ja 

huonompia”.  Arvokkain yläosa on ollut harmaa puolivillainen turkki. Satiinihameen kanssa 

yhteen kuuluneen röijyn lisäksi kaksi muuta röijyä ovat olleet ikivanhoja. Hänen ainoa 

nuttunsa on ollut karttuunia.236 

Illinin röijyjen tavoin myös hänen esiliinansa ovat olleet ikivanhoja. Kaulahuiveista kaksi 

silkkistä ovat olleet aivan loppuun kulutettuja. Puuvillainen kaulahuivi sekä kaksi 

palttinanenäliinaa ovat olleet vanhoja, kuin myös silkkimyssyt.237 Silkkimyssyjen värejä ei ole 

kerrottu, mutta periaatteessa Illininkin myssyt saattoivat vielä olla värikkäitä. Näin ei 

kuitenkaan saanut olla enää vuosisadan lopussa. Vuonna 1793 pidettiin useilla 

paikkakunnilla pitäjänkokouksia ylellisyyden vastustamiseksi. Niissä pohdittiin keinoja 

rajoittaa kansan ylellisten vaatteiden ja asusteiden käyttöä. Ylellisyyshän ei ollut rahvaalle 

suotavaa, mutta silkkisiä myssyjä ja huiveja myös rahvaan naisilla oli oikeus käyttää. Noiden 

pitäjänkokousten jälkeen myssyissä ja huiveissa käytettävien värien määrää rajoitettiin.238 

1790-luvulla perunkirjoitetut piiat elivät pukeutumisen murroksen aikaa. Osa 

ylellisyysasetuksista oli yhä voimassa ja uusiakin rajoitteita asetettiin, mutta periaatteessa 

pukeutumista määränneet tiukat normit olivat purkautumassa ja myös henkilökohtaisen 

identiteetin ilmaiseminen pukeutumisessa oli mahdollistumassa. 

                                                           
234 Kaksi raidallista botnwäfs-hametta 2 rdr, ikivanha musta kamlottihame 32 sk, kaksi vanhaa punaista 
puolivillaista vanuhametta, vanha punainen kamlottiturkki 1 rdr 32 sk, vanha raidallinen botnwäfs-röijy 12 sk, 
vanha röijy painettua palttinaa 12 sk, vanha puuvillaröijy 16 sk, vanha valkoinen röijy 8 sk, vanha musta 
kamlottinuttu 24 sk, raidallinen liivi 6 sk. 
235 Mustavalkoinen karttuuniesiliina 32 sk, vanha punaraidallinen puuvillaesiliina 20 sk, kaksi valkoista 
palttinakaulahuivia 16 sk, raidallinen silkkikaulahuivi 16 sk, kuusi vanhaa erilaista pehmytmyssyä 1 rdr, neljä 
vanhaa kamaripalttinatykkiä 8 sk, Catarina Tolottaren perukirja 8.4.1795. Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
236 Vanha vihreäpohjainen röijy ja hame 1 rdr, kuusi parempaa ja huonompaa hametta 1 rdr, harmaa 
puolivillainen turkki 1 rdr, kaksi ikivanhaa röijyä 8 sk, valkopohjainen karttuuninuttu 16 sk. 
237 Viisi ikivanhaa esiliinaa, kaksi loppuun kulutettua mustaa silkkikaulahuivia 12 sk, vanha puuvillakaulahuivi 
6 sk, kaksi vanhaa palttinanenäliinaa 3 sk, kolme vanhaa silkkimyssyä 4 sk. Catharina Illinin perukirja 2.2.1796. 
Ouka Ra Aie: 15. OMA 
238 Lehtinen ja Sihvo 2005, 131. 
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2.6 Yhteenveto 

 

Koko tutkimusjakson aikana lähes kaikkien hamekankaiden materiaali on ollut ainakin 

osaksi villaa. Samoin hamekangasvalikoiman laajuus pysyy kaikkina vuosikymmeninä 

määrällisesti suurin piirtein samana, mutta käytetyt kankaat vaihtelevat osittain. Kotikutoista 

sarkaa ja erilaisia puolivillaisia kankaita löytyy niin köyhimpien kuin rikkaimpienkin piikojen 

perukirjoista. Erona köyhimpien ja rikkaimpien pesien välillä on käytettyjen kankaiden laatu 

ja lukumäärä. Esimerkiksi siinä missä yhden köyhimmän piian hameisiin on käytetty kahta 

kangasta, kotikutoista sarkaa ja puolivillaa, tutkimusjakson runsaslukuisimman 

vaatevaraston hameisiin on käytetty seitsemää, kotikutoisesta sarasta ostokankaisiin, kuten 

puuvillaan ja kamlottiin. Edellä mainituista köyhemmän piian hameet on valmistettu piioille 

tyypillisimmistä kankaista. Saran ja puolivillan lisäksi myös flanellia ja botnwäfsiä käytettiin 

paljon. Tutkimusjakson loppua kohden yleistyvät myös puuvillaiset ja karttuuniset, eli 

tehdasvalmisteiset hameet. 

Tutkimuskirjallisuuden antamasta tiedosta poiketen puuvillakankaat eivät tässä aineistossa 

olleet harvinaisia ennen 1770-lukua. Piiat omistivat puuvillasta valmistettuja hameita, 

nuttuja ja esiliinoja jo ennen 1780-lukua jolloin ne Pylkkäsen mukaan vasta ilmestyivät 

muidenkin kuin säätyläisten pukuluetteloihin. Edellä mainittujen ostokankaiden lisäksi 

aineistossa on kaikkina vuosikymmeninä runsaasti merkintöjä muistakin tuontikankaista, 

kuten skotlantilaisista villakankaista, friisistä ja verasta. Tutkimuskirjallisuuden mukaan 

naisten hameet olivat 1700-luvulla suurimmaksi osaksi villaa, mikä pitää paikkansa myös 

tämän aineiston kohdalla. Sen sijaan Lehtisen ja Sihvon tavallisimmiksi hamekankaiksi 

mainitsemat punainen verka ja vihreä raski ovat olleet oululaispiioilla harvinaisia. Sama 

ilmiö koskee sarssia. Myös tavalliseksi mainittu friisinverka sen sijaan oli paljon käytetty 

piikojenkin vaatteissa.239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Samoin kuin hameissa, myös röijyihin käytettyjen kankaiden määrällinen kirjo pysyy suurin 

piirtein samanlaisena 1750-luvulta 1790-luvulle, mutta nuttuihin käytettyjen kankaiden kirjo 

vähenee vuosikymmenien myötä. Tutkimusjakson alkupuolella nuttuja valmistettiin muun 

muassa sekä kotikutoisesta sarasta että ostetusta karttuunista, mutta 1790-luvulla 

dokumentoidut nutut ovat kaikki ostokankaisia. Ensimmäiset intialaisesta puuvillasta 

valmistetut nopkin-nutut on merkitty piian perukirjaan vuonna 1769. Vaikka röijyihin 

käytettiin niin kotikutoista sarkaa kuin pellavaakin, parhaimmat röijyt olivat yleensä 

                                                           
239 Lehtinen ja Sihvo 2005, 33. 
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ostokankaita. Tutkimusjakson alkupuolella regarniröijyt ovat tavallisia, mutta häviävät 

dokumenteista 1770-luvun jälkeen.  Arvokkaimpia olivat satiini- ja kamlottiröijyt, halvimpia 

kotikutoisesta sarasta valmistetut. Puuvillaröijyt yleistyvät vasta 1790-luvulla. Samoin kuin 

hameissa, rikkaimmat pesät eroavat köyhemmistä sekä käytettyjen kankaiden laadulla että 

lukumäärällä. Esimerkiksi yhden köyhimmän piian röijyt ovat olleet karttuunia ja puolivillaa, 

mutta samana vuonna arvioidut varakkaamman piian röijyt ovat olleet puuvillaa, karttuunia, 

kamlottia, verkaa, villaa ja kotikutoista sarkaa. Tutkimuskirjallisuuden mukaan röijyt 

kuuluivat erityisesti naineiden naisten asuihin ja verka- sekä kamlottiröijyt varakkaiden 

emäntien vaatevarastoihin.240 Tämän aineiston perusteella röijyjä kuitenkin käyttivät 

useimmat piiat ja verka- ja kamlottiröijyjä piioista varakkaimmat.   

Esiliinoissa selkeästi käytetyin kangas oli palttina, mutta myös karttuunisia esiliinoja 

omistettiin paljon. Puuvillaiset esiliinat ilmestyvät asiakirjoihin jo 1760-luvulla, mutta 

yleistyvät 1790-luvulla. Arvonsa puolesta uusi palttinaesiliina veti hyvin vertoja vanhalle 

puuvillaiselle, mutta pääsääntöisesti puuvillaiset olivat palttinaisia kalliimpia. Myös Lehtisen 

ja Sihvon mukaan esiliinat olivat 1700-luvulla suurelta osin ostokankaisia.241 Eräällä piialla 

oli jopa yksi asetusten vastainen silkkinen esiliina. Hän kuului siihen varakkaiden piikojen 

joukkoon, jotka omisivat myös kamlottiröijyn. Ainoat rohdinkankaasta tehdyt esiliinat 

olivat muuten runsaan ja arvokkaan vaatevaraston omistaneella piialla. Vaikka yleensä 

arkikankaana käytettyä rohdinta pyrittiin käyttämään vaatteissa, joissa se ei näkynyt muille, 

on sitä siis käytetty myös näkyvillä. Nämä oletettavasti arkikäyttöön tarkoitetut esiliinat ovat 

olleet palttinaisiin verrattuna samaa hintaluokkaa, eivät niitä halvempia.  

Kaukosen mukaan ostokalminkki oli suosittu nimenomaan juhlaesiliinakankaana, mutta 

piikojen perukirjoissa ei ole yhtään kalminkista valmistettua esiliinaa. Tässä aineistossa 

kalminkki on harvinainen kangas, jota on käytetty ainoastaan kahden piian vaatteissa. 

Toisessa tapauksessa kokonaisuudessaan arvokkaaseen vaatevarastoon on kuulunut sekä 

kalminkkiröijy että -liivi. Toisessa tapauksessa dokumentoidut kalminkkiröijyt olleet jo 

vanhoja. Yhteinen tekijä näille piioille on ollut varakkuus. Toisen vaatevarasto on ollut yksi 

koko aineiston arvokkaimmista ja toinen heistä on omistanut maata. Molempien 

omaisuuteen kuului myös jalometalliesineitä.  

Liiveihin käytettyjä kankaita ovat olleet botnwäfs, flanelli, puolivilla, kalminkki, karttuuni ja 

puuvilla. Ostokankaat painottuvat toisin sanoen myös liiveissä. Turkki oli usein piian 

                                                           
240 Kaukonen 1985, 55−56; Lehtinen ja Sihvo 2005, 78. 
241 Lehtinen ja Sihvo 2005, 95. 
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arvokkain vaate. Turkkeja valmistettiin esimerkiksi niin kotikutoisesta sarasta kuin 

kamlotistakin, mutta kaikista arvokkaimmat turkit olivat punaista kamlottia. Kuten kaikissa 

muissakin vaatteissa, myös turkeissa niiden arvoon vaikutti olennaisesti vaatteen kunto. 

Uusi kotikutoista sarkaa ollut turkki oli arvoltaan lähes samanarvoinen kuin ikivanha 

kamlotista valmistettu. 

Piikojen myssyt oli valmistettu suurimmaksi osaksi erilaisista silkeistä. Silkkimyssyjen lisäksi 

ainoastaan muutama myssy oli valmistettu muista kankaista; sametista, kamlotista ja 

karttuunista. Tutkimusjakson alussa käytetyt silkkikankaat dokumentoitiin usein tarkkaan, 

mutta 1780- ja 1790-luvuilla riitti yleensä maininta siitä, että käytetty kangas oli silkkiä. 

Jossain tapauksissa muut myssyt on dokumentoitu silkkimyssy-nimikkeellä, mutta mikäli 

joukossa on ollut erityisen hienoa tai harvinaista silkkiä, se on mainittu erikseen. Selkeästi 

yleisimmin käytetty myssysilkki oli ras de sicile, mutta harvinaisia eivät olleet myöskään 

damasti ja armosiini. Bastia ja taftia käytettiin myös huiveihin, mutta taft de voilaa, 

puolibastia ja puoli-skiirdukia ainoastaan huiveihin. Laajimmillaan huiveihin käytetty 

kangasvalikoima oli 1770-luvulla. Vaikka silkkihuivit olivat yleisiä myöhemminkin, 

silkkikankaita ei enää aina eritelty. Samoin toimittiin myssyjen kohdalla. Tavalliset huivit 

olivat usein palttinaisia, hienommat silkin lisäksi nokkospalttinaa tai kilpikangasta. Myös 

huiveissa puuvilla yleistyi 1790-luvulla. 
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3 Mitä vaatteet ja asusteet piioista kertovat? 

 

Tämän luvun kahdessa ensimmäisessä alaluvussa vertaan, kuinka piikojen pukeutuminen 

erityisesti 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla erosi kahden tutkimuskirjallisuudessa 

käsitellyn ryhmän, säätyläis- ja talonpoikaisnaisten pukeutumisesta. Säätyläisten muotipuku 

vaihtui tiuhaan ja siihen kuului valtava määrä erilaisia vaatteita ja asusteita. Esimerkiksi 

pelkästään erilaisten päähineiden pääluokkia, kuten konkkaronkat242 ja koafyyrit243, oli 

olemassa yli kaksikymmentä. Siksi kuvaan säätyläisnaisten pukeutumista vain tietyin osin. 

Vertailussa muihin säätyihin tulee esiin piikojen identiteetti sosiaalisena ryhmänä.  

Viimeisessä alaluvussa tuon esiin mitä mahdollisuuksia piioilla oli ilmaista identiteettiään 

pukeutumisella, mitä kankaita oli saatavilla ja kuinka tiukkojen ylellisyysasetusten ja 

pukeutumisnormien vallitessa oli mahdollista tuoda pukeutumisessa esiin myös 

henkilökohtaisia valintoja.  

 

3.1 Vaatteet erottavat mutta myös yhdistävät - vertailua säätyläisiin 

 

Parhaiten säätyläisten pukeutumisen erilaisuutta verrattuna rahvaaseen kuvastaa säätyläisille 

kuulunut oikeus käyttää muotipukua. Muoti katsottiin säätyläisten yksinoikeudeksi. 

Jatkuvasti muuttuva muoti oli kuitenkin pahasta kaikille, minkä vuoksi myös säätyläisten 

pukeutumista kontrolloitiin ylellisyysasetuksin. Erityisen turmiollista oli ylellisyyden 

uhkaava leviäminen kansan pariin. Rajoittamalla muotipuvun käyttö säätyläisten 

yksinoikeudeksi pidettiin yllä sääty-yhteiskunnan rakenteita. Aiemmalla vuosisadalla myös 

säätyläisten sisäinen hierarkia oli ollut merkittävämpi, mutta porvariston kohotessa 

sosiaalisella asteikolla, myös sillä oli 1700-luvulla oikeus käyttää muotipukua.244 Oikeus 

muotipuvun käyttöön merkitsi vaate- ja asusterepertuaarin moninkertaistumista.  

Siinä missä piian vaatetus koostui yksinkertaisimmillaan röijystä, hameesta, myssystä ja 

paidasta, tai laajimmillaan useista näistä, sekä lisäksi nutusta, turkista, vanuhameesta, 

esiliinasta, kaulahuivista ja hansikkaista, ei säätyläisrouvan vaatevaraston kuvaus mahdu 

muutamalle riville. Ensinnäkin muotipuku, joita saatettiin omistaa useita, koostui useasta 

                                                           
242 Konkkaronkka on harsosta ja nauhoista valmistettu rautalangalla tuettu sisämyssy. Ks. esim. Pylkkänen 
1982, 275. 
243 Koafyyri on esimerkiksi kukilla ja suljilla somistettu korupäähine. Kt. esim. Pylkkänen 1982, 286−287.   
244 Ks. esim. Pylkkänen 1982, Hunt 1996, Ojala 2002. 
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osasta. Edustus- ja juhlatilaisuuksia varten hankittujen muotipukujen lisäksi omistettiin 

kotikäyttöön tarkoitettuja arkiasuja.   

Muodin keskus, jonka hovimuodin vaikutteiden mukaan myös Ruotsissa pukeuduttiin, oli 

1600-luvulta lähtien Ranska, mutta 1700-luvulla omaksuttiin paljon piirteitä myös 

englantilaisesta muotipuvusta.245 Koko vuosisadan ajan muotipuvun perustan 

muodostaneet kureliivi tai korsetti ja pönkkähame pysyivät samoina. Kureliivi on joko 

avoin tai umpinainen, valaan luilla vahvistettu, korsettimainen asuste, jolla vyötärö 

muokattiin kapeaksi ja rinnat latteiksi. Kureliivin ja korsetin ero oli tulkinnallinen, mutta 

ilmeisesti niillä oli jotain eroa asusteen mallissa, koska vuosisadan lopulla korsetti syrjäytti 

kureliivin. Vaikka itse kureliivi ei muuttunut vuosisadan aikana, siihen käytetyllä 

pukukankaalla ja siihen kiinnitetyillä hihoilla asusteesta tehtiin muodikas vaate. Muuttuvat 

muoti-ilmiöt kirjailuineen vaikuttivat myös rinnustaan, jolla peitettiin kureliivin 

etunyöritys.246 Vaikka kyse on säätyläisille kuuluneesta vaatteesta, joka vaati ympärilleen 

valtaisan määrän muita vaatteita ja asusteita muodostaakseen kokonaisuuden, on 

mahdollista, että myös Lisa Hurulan omistama liivi on ollut tällainen muotipuvun osa. 

Hänen perukirjansa sisälsi myös muita yleensä säätyläisiin yhdistettäviä vaatteita, kuten 

yömyssyn.  

Vuoteen 1766 saakka pönkkähame oli yksi tärkeimmistä pukeutumisen säätytunnuksista. Se 

oli jäykistetty vannehame, jonka kokoon ylellisyysasetuksilla puututtiin useaan otteeseen ja 

jonka käytöstä joutui maksamaan veroa. Vuonna 1731 pönkkähameen käyttöä yritettiin 

rajata vain kaikkein korkea-arvoisimpiin naisiin, mutta koska kielto herätti säätyläisissä 

suurta vastustusta, sen käyttö sallittiin kaikille säätyläisille. Käyttö kiellettiin ainoastaan 

rahvaalta, palvelijoilta ja sotilaiden vaimoilta. Pönkkähame miellettiin kaikkein 

vahingollisimmaksi pukeutumisessa esiintyneeksi ylellisyydeksi, mistä syystä sen käytöstä 

sekä siitä minkä kokoisia vanteita kukin sai arvonsa mukaan käyttää, keskusteltiin 

valtiopäivillä. Pönkkähamemuodin loppu koettiin vuonna 1766 kaiken ylellisyyden 

kieltäneen asetuksen jälkeen, minkä seurauksena sen käyttö sallittiin ainoastaan hovissa. 

Muoti-ilmiön kehitys ei kuitenkaan katkennut tähän, vaan pönkkähamemuotia seurasivat 

pönkkätaskut.247  

                                                           
245 Ks. esim. Peacock 1990, 131, 146; Ilmakunnas 2009, 234. 
246 Cunnington and Cunnington 1972, 106−111; Pylkkänen 1982, 83−84, 87, 89, 91; Kuitunen 1998, 60, 
66−67. 
247 Pylkkänen 1982, 97−98. 
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Vaikka ylellisyysasetukset eivät enää 1700-luvulla keskittyneet korostamaan säätyjen sisäisiä 

eroja, niitä kuitenkin pukeutumisessa esiintyi. Esimerkiksi haukiputaalaisen papin vaimon 

Sofia Patkullin perukirjaan vuodelta 1756 ei ole kirjattu pönkkähameita tai -taskuja. Ehkä 

niiden käyttö ei ollut papin rouvalle sopivaa. Rouvan hameet eivät myöskään olleet selkeästi 

silkkiä, sillä niihin käytetyt damasti ja satiini voitiin valmistaa myös muista materiaaleista. 

Sen sijaan hameissa on käytetty myös puolivillaa, verkaa ja flanellia, eli samoja villakankaita 

kuin rahvaalla. Samoin rouvan esiliinoissa on käytetty pyhäkäyttöön tarkoitetun silkin lisäksi 

myös arkista karttuunia, joka oli yleinen myös piikojen perukirjoissa.248 

Siinä missä piiat omistivat useimmiten vyötäröhameita villakankaisesta materiaalista ja 

tutkimusjakson loppua kohden usein myös puuvillasta tai karttuunista, säätyläisten 

hameiden mallit ja kankaat olivat moninaisemmat hameen käyttötarkoituksen mukaan. 

Barokin perinteen mukaisesti vuosisadan alkupuolella puettiin kolme hametta päällekkäin; 

päällimmäiseksi puettiin varsinainen hame eli päällyshame, sen alle alushame, jonka 

tarkoitus oli kuitenkin hieman näkyä ja kaikista alimmaiseksi varsinainen alushame. 

Rahvaan naisen pukuun ei kuulunut alushametta, vaan sen korvasi osittain hameen alle 

yltänyt pitkä paita. Rahvaan puvuissa usean hameen käyttö päällekkäin muhkean 

vaikutelman aikaansaamiseksi tuli yleiseksi vasta 1800-luvulla.249  

Pönkkähameen ollessa muodissa se asetettiin päällimmäisen alushameen alle. Päällimmäisen 

hameen materiaali oli silkki, kuten yleensäkin säätyläisnaisten muotivaatteissa. Vuosisadan 

lopulla hame oli tuolloin muodissa olleen puvun tärkein osa. Hameita koristeltiin muun 

muassa erilaisin metalli- ja silkkilankakirjailuin. Vuosisadan loppua kohden silkkihameiden 

rinnalla yleistyivät myös puuvillasta valmistetut hameet. Koska hameissa ei ollut kiinteitä 

taskuja, saatettiin päällyshameen ja alushameen väliin asettaa irtotaskut mukana kuljetettavia 

pikkutavaroita varten.  Tällaiset taskut omisti myös Elisabeth Forsberg. Päällimmäinen 

hame saattoi talvella olla silkkinen vanuhame. Arkikäyttöön vanuhameita valmistettiin 

pellavasta tai karttuunista.  Jotkut piiatkin omistivat vanuhameen, mutta käytetyt kankaat 

erosivat säätyläisistä.  Kun säätyläisten omistamien vanuhameiden hintahaitari ulottui 

kolmen taalerin arvoisista arkihameista peräti 80 taalerin arvoisiin silkkihameisiin, niin 

esimerkiksi Anna Bränbergin perukirjaan on vuonna 1769 merkitty yksi palttinainen 

vanuhame, joka oli arvoltaan neljä taaleria.250  

                                                           
248 Haapalahti 1982, 9−10. 
249 Kaukonen 1985, 32−37, 40. 
250 Pylkkänen 1982, 95−96, 101. 
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Juhla-asuina säätyläisnaiset käyttivät etenkin vuosien 1740 ja 1780 välillä robea (Kuva 4) 

sekä sen erilaisia variaatioita. Ranskalaisvaikutteinen robe (robe a la francaise) otettiin 

virallisesti käyttöön vuoden 1746 ylellisyysasetuksella.  Roben rinnalla käytettiin yhä jossain 

määrin myös aiemmin muodissa olleita säkkipukuja.251 Robe on kokopitkä mekkomainen 

vaate, joka avautuu edestä takkimaisesti ja laskeutuu takaa maahan saakka. Miehustan 

korsettivuori kiinnitettiin takkiosaan nyörityksellä, joka peitettiin rinnustalla. Roben kanssa 

käytettiin joko hametta, trompeusea252, tai vaihtoehtoisesti pönkkähametta tai -taskuja. 

Oulussa vuonna 1746 perunkirjoitetun porvarin vaimon Margareta Sipelian perukirjaan on 

merkitty peräti 576 taalerin arvoinen musta damastirobe sekä siihen kuulunut hame. Roben 

kanssa voitiin käyttää samasta kankaasta valmistettua turkkia tai viittaa.253  Papin vaimon 

Sofia Patkullin perukirjaan on vuonna 1756 dokumentoitu damastinen robe-viitta, mutta 

itse robesta ei ole mainintaa.254  

 

Roben käyttö juhlapukuna lakkasi Kustaa III:n puku-uudistuksen myötä. Siinä otettiin 

käyttöön kansallinen asu, jonka taustalla oli ylellisyyden vastustus ja Ruotsin mahtavuuden 

ajan ihannointi. Uuden asun kankaina sai käyttää pelkästään ruotsalaisia kankaita. Naisen 

puvun malli oli kuitenkin muiden muotipukujen tavoin peräisin Ranskasta. Sitä käytettiin 

erityisesti hovissa, jossa puvusta valmistettiin erikseen mallit arkeen ja juhlaan. Hovipuvun 

lisäksi puvusta oli olemassa myös yleispuku. Kansallinen naisen puku ei kuitenkaan saanut 

Suomessa säätyläisten suosiota. Hovissa sitä käytettiin, mutta uudistukseen suhtauduttiin 

                                                           
251 Säkkipuvun nimi tulee sen englanninkielisestä nimityksestä sack-back gown. Se oli hyvin samantyyppinen 
löysä asu kuin robe. Cunnington and Cunnington 1972, 124−130; Pylkkänen 1982, 108. 
252 Trompousella tarkoitetaan esiliinamaista hameen etumusta. Cunnington and Cunnington 1972, 274; 
Pylkkänen 1982, 143. 
253 Cunnington and Cunnington 1972, 266−272; Pylkkänen 1982, 135−143; Kuitunen 1998, 66. 
254 Haapalahti 1982, 9−10. 

Kuva 4. Ruotsalainen robe a la francaise 

1760-luvulta. Kuva: Livrustkammarens, 

Skoklosters slotts och Hallwylska 

museet. 
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naureskellen. Sen sijaan rahvas omaksui pukuunsa piirteitä kansallisesta asusta, joka toimi 

esikuvana muun muassa pohjanmaalaisten talonpoikaismorsianten morsiuspuvussa.255  

Robe voitiin korvata hovin arkipukuna käytetyllä roberondella, joka oli muodissa erityisesti 

1750- ja 1760-luvuilla, mutta esiintyy perukirjoissa myöhemminkin. Periaatteessa kyse oli 

arkipuvusta, mutta sitä käytettiin myös juhla-asuna. Roberonde oli kureliivimiehustainen 

umpihamepuku, johon käytettyjä silkkejä olivat esimerkiksi damasti, tafti ja ras de sicile. 

Samat kankaat, jotka piikojen puvustoissa olivat sallittuja vain myssyihin ja huiveihin. Myös 

roberonden kanssa käytettiin pönkkähametta. Pylkkäsen mukaan roberonde ei ollut 

tavallinen vaate Pohjanmaan säätyläisnaisilla, mistä huolimatta sellaisen on omistanut 

ainakin Oulussa vuonna 1766 perunkirjoitettu varapormestri Wacklinin rouva Sara 

Uhlblom. Roben ja roberonden rinnalla käytettiin myös edellisiä lyhyempiä robinetteja eli 

puolirobeja sekä robe-nuttuja. Niitä valmistettiin samoista silkeistä kuin robeja ja 

roberondeja, mutta koska ne olivat lyhyempiä, ne olivat arkisempia ja edullisempia 

vaihtoehtoja, joilla porvarin vaimo saattoi korvata roben kokonaan. Sara Uhlbom omisti 

roberonden lisäksi myös robe-nutun.256 

Säätyläisnaisten vaatevarastot sisälsivät useita takkityyppisiä yläosia. Koska tuon ajan 

rakennuksissa oli etenkin talvella vilpoisaa, tarvittiin sisäkäyttöön sisäpäällysvaatteita, kuten 

silkkiturkkeja tai -viittoja. Ulko-, matka-, ja talvipäällysvaatteet muodostavat oman 

kokonaisuutensa. Piioista noin puolet omisti kankaalla päällystetyn turkin. Nämä piikojen 

käyttämät turkit saattoivat olla joko samantyyppisiä sisäpäällysvaatteita kuin säätyläisillä, tai 

ulkokäyttöön tarkoitettuja turkkeja, joita myös rahvas käytti vuosisadan lopulla. Oliko 

turkki tarkoitettu sisä- vai ulkokäyttöön, ei käy perukirjoista ilmi. Joka tapauksessa se oli 

usein piian kallein vaate, vaikkakin aivan eri kalleustasolla kuin säätyläisnaisten 

arvokkaimmat asut. Sara Uhlbom (Kuva 5.) omisti neljä silkkiturkkia, joiden hinnat 

vaihtelivat 27 taalerista 100 taaleriin, riippuen silkin laadusta ja turkin koristeista sekä 

kiinnityksestä, kuten kärppäreunuksesta tai hopeahakasista. Piikojen Anna Bränbergin ja 

Brita Teron molempien kamlottiturkit on arvioitu 36 taalerin arvoisiksi. Eli osa Uhlbomin 

silkkiturkeista oli samaa hintaluokkaa piikojen turkkien kanssa. Uhlbomilla kalleinkaan 

turkki ei ollut hänen arvokkain vaatteensa, vaan se oli 300 taalerin arvoinen silkkinen 

                                                           
255 Pylkkänen 1982, 118, 135; Lönnqvist 2008, 116−119. 
256 Pylkkänen 1982, 125−135, 144−146. 
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roberon. Samaa silkkiä ollut trompös on ollut arvoltaan 200 taaleria ja asuun kuulunut hame 

100 taaleria.257 

  

Arkiasuina 1770-luvulta lähtien, osin myös edellisen vuosikymmenen lopulta, säätyläisnaiset 

käyttivät poloneesia ja karakoo-röijyasua. Sofia Patkulliin peruihin on luetteloitu useita 

silkkisiä röijyjä jo 1750-luvulla. Poloneesi oli robea muistuttava vaate, jossa takinliepeet 

poimutettiin puhveiksi ja hame pääsi näkyviin takin alta. Poloneesimuoti vaihtui tiheään, 

mikä ilmeni vaatteen leikkauksissa. Lisäksi poloneesista oli olemassa useita variaatioita, 

kuten dolmaani eli puolipoloneesi tai pitkänuttu. Yleensä nämäkin valmistettiin silkistä. 

Vain kaikista hienoimmissa puvustoissa materiaalina saattoi olla myös puuvilla tai pellava. 

Esimerkiksi Oulussa vuonna 1779 everstiluutnantti Roosin vaimolla on ollut käytössään 

pellavapoloneesi.258  

Oululaisrouvien keskuudessa dolmaanit olivat suosittuja. Sara Wacklin kertoo 1700-luvun 

lopun ja 1800-luvun alun Oulua kuvaavissa muistelmissaan kolmen kaupungin hienoimman 

rouvan pukeutuneen kauniina kesäpäivänä kiiltäviin silkkidolmaaneihin, hienoilla 

ranskalaisilla pitseillä koristeltuihin myssyihin ja vierailuviittoihin. Asuja täydensivät 

                                                           
257 Pylkkänen 1982, 300, 303−304, 314−317. 
258 Cunnington and Cunnington 1972, 283−287, 300; Pylkkänen 1982, 161−170; Haapalahti 1982, 9−10. 

Kuva 5. Sara Uhlbom kuvattuna 

kärppäsomisteiseen silkkiturkkiin 

pukeutuneena (1755). Päässään hänellä 

on koppamyssy. Kuva: Kuurne 2005,  

59. 
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päivänvarjot.259 Dolmaani oli myös oululaisen ruustinna Katariina Argillanderin hienoin 

puku. Samoin silkkiset dolmaanit kuuluivat sekä kauppias Bergin vaimon jäämistöön 

vuonna 1784 että raatimies Celsiuksen vaimon jäämistöön vuonna 1797.  Rouva Bergin 

musta dolmaani oli ollut poudesois-silkkiä ja rouva Celsiuksen sininen dolmaani peiron-

silkkiä. Karakoo-röijyasut saivat vaikutteita sekä robesta että poloneesista. Nämä erilaiset 

lyhyet takkimaiset pukimet olivat suositummillaan aivan vuosisadan lopulla.260 

Oululaisrouvien suosimia dolmaaneita tai muita säätyläisten juhlapukuun kuuluneita 

vaatteita ei piikojen perukirjoissa esiinny.  

Koska kotona ei ollut tarvetta pitää muotipukua, säätyläisillä oli erikseen kotioloissa 

käytettävät arkiasut. Arki- ja juhla-asu erosivat toisistaan kankaiden ja asusteiden osalta. 

Juhlissa esimerkiksi robeen ja pönkkähameeseen sonnustautuneet rouvat käyttivät 

kotioloissa nuttu- ja röijypukuja. Nutut olivat suosituimmillaan 1760- ja 1770-luvulla, minkä 

jälkeen oli jälleen hyväksyttyä käyttää myös röijyä, joka yleensä miellettiin kansannaisten 

vaatteeksi. Vaikka nuttu oli kotiasu, osa nutuista valmistettiin edustuskelpoisista silkeistä. 

Kaikkein arkisimpaan käyttöön kelpasivat kuitenkin myös karttuuni, puuvilla tai pellava, 

joista valmistettuja nuttuja tapaa myös piikojen perukirjoissa. Usein rahvaaseen yhdistetyt 

villakankaat, kuten kamlotti ja flanelli kelpasivat myös säätyläisten arkeen. Samat kankaat 

ovat olleet materiaalina piikojenkin nutuissa.261 Eri säätyjen käyttämät arkiasut eivät siis 

välttämättä eronneet toisistaan kovinkaan paljoa. 

 

3.2 Rahvaan pukeutumisen kirjavat variaatiot - vertailua talonpoikaisnaisiin 

 

Periaatteessa piikojen pukeutuminen oli 1700-luvulla hyvin samantyyppistä kuin 

talonpoikaisnaisten. Muotipuku ei ollut sallittu talonpoikaisnaisillekaan, mutta samaan 

tapaan kuin porvarit nousivat sosiaalisella asteikolla vuosisadan kuluessa, myös 

talonpoikaisnaisten pukeutumisessa ilmeni muotipuvun vaikutusta. Holmblom kertoo 

liminkalaista talonpoikaispukeutumista kuvatessaan, kuinka pukeutuminen oli muuttunut 

entistä komeammaksi. Entistä komeampi pukeutuminen ilmeni Limingassa esimerkiksi 

joidenkin talonpoikaisnaisten käyttäminä silkkisinä röijyinä ja hameina.262  

                                                           
259 Wacklin 2005 [1854], 38−39. 
260 Pylkkänen 1982, 167. 
261 Pylkkänen 1982, 211−217, 226−227. 
262 Vahtola 1977, 289. 
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Talonpoikaisnaisten, samoin kuin piikojen, asu koostui röijystä, liivistä ja hameesta 

asustettuna myssyllä, huivilla ja esiliinalla. Usein omistettiin myös käsineet, sukat ja kengät. 

Vaikka talonpojat olivat yksi sääty, he eivät kuitenkaan olleet säätyläisiä, vaan pukeutuivat 

kansan perinteiseen asuun. Hameiden ja röijyjen materiaalina käytettiin villakankaita, kuten 

sarkaa, verkaa, tai puolivillaa, joskus myös puuvillaa. Nämä olivat siis samoja kankaita, joista 

piikojenkin hameet suurelta osin valmistettiin.  Kotikutoisen saran ja muiden kotitekoisten 

kankaiden lisäksi molemmat ryhmät käyttivät vaatteisiin runsaasti myös ostokankaita. 

Yhteinen piirre ovat myös vanhojen naisten vanhat vaatteet sekä oululaisissa että Kokkolan 

alueen perukirjoissa. Myös talonpoikaisnaisten ja piikojen vaatteiden värit olivat 

pääasiallisesti samoja. Johnsonin tutkimat Kokkolaan alueen talonpoikaisnaiset käyttivät 

värikkäitä vaatteita; vaatetuksessa esiintyi musta, punainen, ruskea, harmaa, sininen, vihreä, 

valkoinen, keltainen sekä raidallisen eri variaatioita, eli värimaailma oli pääasiallisesti sama 

kuin piikojen hameissa (Taulukko 5).  

Taulukko 5. Oululaisten piikojen hamekankaiden värit vuosikymmenittäin. 

Piikojen hamekankaiden värit 1750- ja -60 1770 1780 1790 

musta x x x x 

punainen  x x x   

mustapunainen x       

punaraidallinen x x x x 

punavalkoraidallinen     x   

punapohjainen     x x 

sininen x x x x 

siniraidallinen x x x x 

sinipunaraidallinen     x   

sinipohjainen     x   

sinivalkoinen   x     

valkoinen x       

valkopohjainen       x 

vihreä   x   x 

violetti   x     

ruskea     x   

ruskeapohjainen     x   

punainen ja keltainen x       

valkovioletti     x   

raidallinen x x x x 

keltaraidallinen       x 

tummennettu raksi = väri yksi 
yleisimmistä          

 



  

75 
 

Toki erojakin löytyy, sillä esimerkiksi violettia ei talonpoikaisnaisten väreissä mainita. On 

myös huomioitava, että taulukossa 5 on esitetty ainoastaan piikojen hameissa esiintyneet 

värit, jotta lukija saa tarkan kuvan yhden vaatteen värimaailmasta. Sitä voi kuitenkin verrata 

Johnsonin yleisluontoisempaan kuvaan talonpoikaisnaisten vaatteiden värimaailmasta, 

koska eri vaatekappaleissa käytetyt värit olivat pitkälti samoja.  

Sekä piiat että talonpoikaisnaiset kuuluivat rahvaaseen, joten on luontevaa, että heidän 

vaatteidensa värit ja materiaalit olivat pitkälti samoja. Lehtisen ja Sihvon mukaan rahvaan 

naisten vaatetuksessa tyypilliset värit olivat barokin värimaailmaan kuuluvat punainen, 

musta, vihreä ja valkoinen sekä harmaa ja keltainen. Erityisesti musta ja punainen olivat 

suosittuja vaatteiden sävyjä niin oululaisilla piioilla kuin Kokkolan alueen 

talonpoikaisnaisillakin. Tutkimuskirjallisuuden mukaan sininen väri naisten vaatetuksessa 

kotiutui Suomeen hitaasti, mutta sekä piikojen että talonpoikaisnaisten vaatteissa sitä 

käytettiin jo 1700-luvulla. Se oli jopa yksi eniten käytetyistä väreistä jo vuosisadan 

puolimaissa. Kirjallisuuden mukaan raitakankaat yleistyivät vasta 1700- ja 1800-lukujen 

vaihteessa. Aiemmin ne olivat olleet kalliita ostokankaita, mutta tuolloin kotimainen 

tuotanto nousi ja kankaiden värjäämiseen kotona oli aiempaa paremmat edellytykset. 

Raitakankaita oli dokumentoitu piikojen peruihin jo 1750- ja 1760-luvuilla ja 

talonpoikaisnaisten peruihin jo seuraavalla vuosikymmenellä. Piioilla raidalliset kankaat 

olivat yksi yleisimpiä kankaiden kuoseja. 263  Näyttää siis siltä, että näillä molemmilla ryhmillä 

oli varaa hankkia raitakankaita jo siinä vaiheessa kun ne olivat ostokankaita.  

Kokkolan pitäjän talonpoikaisnaiset omistivat runsaasti vaatteita, esimerkiksi 1770-luvulla 

keskimäärin 30 vaatetta. Koko Johnsonin tutkimusaineistossa vain harvat naiset omistivat 

alle kymmenen vaatetta.264 Näihin talonpoikaisnaisiin verrattuna myös piiat omistivat paljon 

vaatteita, sillä omassa tutkimusaineistossani ainoastaan yksi piika omisti alle kymmenen 

vaatetta ja 1770-luvulla dokumentoidut piiat omistivat keskimäärin 27 vaatetta. Näiden 

palkollisena itsensä elättäneiden piikojen vaatevarastot olivat siis määrällisesti yhtä suuria 

kuin talojen emäntien. 

Piikojen vaatetuksessa havaittavat ilmiöt ovat osin nähtävissä myös talonpoikaisnaisten 

pukeutumisessa. Lähes kaikki piiat omistivat vähintään yhden myssyn, joka oli usein silkkiä 

ja joka koristettiin pitsillä. Pitseillä koristetut silkkimyssyt kuuluivat myös talonpoikasnaisten 

pukuun niin Kokkolan alueella kuin Limingassakin. Holmblom ei tosin kuvauksessaan 

                                                           
263 Vahtola 1977, 288; Kaukonen 1985, 29−30; Johnson 2000, 80−86, 95; Lehtinen ja Sihvo 2005, 32−36. 
264 Johnson 2000, 87. 
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mainitse myssyjen pitsejä. On mahdollista, ettei hän ole yksinkertaisesti huomioinut niitä. 

Vaikka Holmblom kuvaa ansiokkaasti liminkalaisten vaatetusta, ammatiltaan hän oli 

maanmittari ja pukeutuminen on vain yksi osa Limingan pitäjän kuvaus -teosta. Sekä piiat 

että talonpoikaisnaiset käyttivät silkkiä myös huiveissa, joiden kangasvalikoima oli piioilla 

laajimmillaan 1770-luvulla. Samaan aikaan värivalikoima oli laajimmillaan Kokkolan 

alueella. 265  

Myssy- ja huivimuoti oli siis samantyyppinen piioilla ja talonpoikaisnaisilla, mutta asusteissa 

esimerkiksi esiliinamuoti vaihteli. Lähes kaikkien piikojen asustukseen kuulunut esiliina oli 

heillä yleisimmin palttinaa, karttuunia tai tutkimusjakson loppua kohden yhä useammin 

puuvillaa. Johnsonin tutkimilla talonpoikaisnaisilla esiliinat olivat yleisimmin raskia, 

painokangasta tai − samoin kuin piioilla − vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla myös 

puuvillaa. Lehtisen ja Sihvon mukaan juuri raskiesiliina oli yksi kansannaisen tärkeistä 

hankinnoista.266 Piikojen kohdalla tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä aineistossa ei ole 

mainintaa yhdestäkään raskiesiliinasta. Toisaalta raskiesliinaa ei mainita yleiseksi myöskään 

liminkalaisilla talonpoikaisnaisilla. Heidän esiliinansa olivat samoista kankaista kuin 

oululaisten piikojen, palttinasta ja karttuunista. Hienoimmat esiliinat olivat silkkiä, 

nokkospalttinaa tai kamrikkipalttinaa. Viimeisimmällä termillä tarkoitetaan ilmeisesti 

kamaripalttinaa, jota piikojen vaatetuksessa käytettiin vain myssyjen pitseihin. Sen sijaan 

silkkinen ja nokkospalttinainen esiliina kuuluivat myös yhden piian pukuun.267 Esiliinoihin 

käytetyissä kankaissa oli siis alueellisia eroja. Tämä ei kuitenkaan johtunut kaupunkien 

erilaisesta kauppatilanteesta, sillä periaatteessa kankaiden saattavuus oli Oulussa ja 

Kokkolassa samalla tolalla. Molemmat kaupungit olivat saaneet tapulikaupunkioikeudet 

samaan aikaan ja esimerkiksi villakankaista raskia valmistettiin myös Ruotsissa. 268 

Painettu kangas ilman tarkempaa kuvausta materiaalista ilmaantui piikojen peruihin 1770-

luvulla. Se on mainittu myös yhdessä perukirjassa sekä 1780- että 1790- luvuilla, mutta 

selkeästi yleisintä tämä kangas oli 1770-luvulla, jolloin sitä oli käytetty neljän piian 

vaatetuksessa. Kokkolan alueen talonpoikaisnaisten perukirjoissa painettu kangas oli 

yleistynyt jo 1750-luvulla. Tässä on yksi esimerkki siitä, kuinka jonkin tietyn kankaan käyttö 

erosi piioilla ja talonpikaisnaisilla. On mahdollista, että kankaiden nimien käyttö vaihteli 

joskus paikkakunnittain, tai sitten oululaisilla piioilla vain yksinkertaisesti oli vara hankkia 

monipuolisemmin vaatteita painetusta kankaasta kuin tutkituilla talonpoikaisnaisilla. Heillä 

                                                           
265 Vahtola 1977, 288−299; Johnson 2000, 80−82. 
266 Lehtinen ja Sihvo 2005, 95. 
267 Vahtola 1977, 288−299. 
268 Johnson 2000, 89−90. 
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painettua kangasta on käytetty vain kaulahuiveihin ja esiliinoihin, kun taas piioilla siitä oli 

kaulahuivien ja esiliinojen lisäksi valmistettu myös nuttuja, röijyjä ja hameita. Yleisimmin 

piikojen perukirjoissa sitä oli käytetty nuttuihin. Talonpoikaisnaisten ja piikojen vaatteissa 

käytettiin siis samoja kankaita, mutta milloin ja mihin, vaihteli. 

Vaikka piikojen ja talonpoikaisnaisten vaatevarastoissa on paljon yhteistä, esiliinojen lisäksi 

muitakin eroja löytyy, niin kankaissa kuin käytetyissä vaatteissa.  Selkeimmät esimerkit 

vaatteista, joita Kokkolan alueen talonpoikaisnaiset käyttivät, mutta joita ei piikojen 

perukirjoista löydy, ovat Johnsonin tutkimuksensa otsikkoon asti nostama kalminkkiliivi 

sekä Kokkolan pitäjän naisilla 1770-luvulla muotiin tulleet sisäturkit, jotka olivat 

yleisimmillään 1790-luvulla.269 Piikojen peruihin turkit, joista osa on oletettavasti 

sisäturkkeja, ilmestyivät jo 1760-luvulla, mutta eivät yleistyneet vuosisadan loppua kohden.  

Piikojen perukirjoissa kalminkkiliivi esiintyy vain yhden kerran, eivätkä läheskään kaikki 

piiat omistaneet liiviä ensinkään. Vaikka useissa muissa vaatteissa on mahdollista tunnistaa 

niihin tyypillisimmin käytetyt kankaat, piikojen liiveissä materiaalit vaihtelivat paljon. 

Yhteinen piirre talonpoikaisemäntien ja piikojen liivikankaissa on se, että molemmat ryhmät 

valitsivat liiviinsä mieluusti ostokankaan. Näiden kahden ryhmän pukeutumisen 

eroavaisuuksia vertaillessa selkeä ilmiö on myös nutun käyttö. Useiden piikojen 

vaatevarastoon kuului röijyn lisäksi nuttu, mikä ei puolestaan kuulunut Johnsonin tutkimien 

talonpoikaisten asustukseen. Nuttu ei kuulunut myöskään liminkalaisten naisten 

vaatetukseen. Tosin piioillakin röijy on nuttua yleisempi vaate. Tutkimuskirjallisuuden 

mukaan erityisesti röijy miellettiin kansannaisen asusteeksi, mutta rahvas kyllä käytti myös 

nuttuja. Yksi vaihtoehto, mistä nuttujen puuttuminen talonpoikaisnaisten vaatetuksessa 

kertoo, on piikojen yhteys emäntiensä välityksellä säätyläiskulttuuriin, jossa nutut olivat 

käytössä erityisesti kotiasuina.  Tämä on sikäli todennäköistä, että piikojen 

vaatekokonaisuuksiin kuului myös muita vaatteita, etenkin asusteita, joita ei 

talonpoikaisnaisten perukirjoista löydy, kuten ylöspannuista myssyistä kertovat myssyrasiat. 

 

 

 

 

                                                           
269 Johnson 2000, 80−82. 
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3.3 Kankaiden saatavuus ja pukeutumisen säädyllisyys 

 

Piikojen vaatteet valmistettiin pääasiallisesti niistä kankaista, joita rahvas sai käyttää ja joita 

oli saatavilla. Koko tutkimusjakson ajan piikojen vaatteissa runsaasti käytetyt villakankaat, 

sarka ja puolivilla, olivat pääasiallisesti kotikutoisia, joten niitä ei ollut saatavilla kauppiaan 

puodissa vuosikymmen lopulla. Samoin koko tutkimusjakson ajan suosittu, mutta 

tutkimuskirjallisuudessa mainitsematon botnwäfs-kangas on ilmeisesti ollut myös 

kotikutoinen. Ainakaan sitä ei ole ollut Lundmanilla kaupan. Sen sijaan piikojen vaatteissa 

runsaasti käytetyt ostokankaat kamlotti, karttuuni, satiini ja palttina olivat saatavilla 

Lundmanin puodissa. Kuin myös vuosisadan lopulla paljon käytettyjä puuvillakankaita on 

ollut kaupan useita erilaisia. Koska kauppias on kuollut ja hänen perunkirjoituksensa on 

toimitettu vuonna 1792, hänen kauppatavaraluettelonsa voi olettaa kuvaavan jossain määrin 

myös edellisen vuosikymmenen lopulla saatavilla ollutta kangasvalikoimaa.  

Toki on mahdollista, että osa kankaista, jotka selkeästi olivat ostokankaita, mutta joita ei 

Lundmanin varastosta löydy, oli saatavilla muiden kauppiaiden valikoimista. Suurin osa 

piikojen hameisiin, nuttuihin ja röijyihin käytetyistä ostokankaista on kuitenkin ollut 

saatavilla tästäkin puodista. Saatavilla on ollut myös sellaisia kankaita, jotka ovat olleet 

oululaispiikojen vaatteissa vain vähän käytettyjä verrattuna muihin rahvaan naisiin.  

Esimerkiksi kalminkkia, jota Kokkolan alueen talonpoikaisemännät suosivat liiveissään ja 

jota rahvaan naiset käyttivät yleisesti juhlaesiliinakankaana, oli kyllä saatavilla Oulussakin, 

mutta jostain syystä vain harvat piiat käyttivät sitä. Syynä saattoi olla hinta, mutta toisaalta 

samalla tavoin arvokasta ostokangasta kamlottia esiintyy piikojen vaatetuksessa 

huomattavasti enemmän.  Kyse oli siis jotain muusta kuin hinnasta tai saatavuudesta.  

Kalminkin tavoin kansan vaatetuksessa yleisesti paljon hamekankaana käytettyä raskia oli 

saatavilla myös Oulussa. Se ei siis voinut olla syynä siihen, miksi kangas oli piikojen 

hameissa kohtuullisen vähän käytettyä. Sen sijaan punaisen veran harvinaisuus piikojen 

vaatetuksessa voi johtua sen saatavuudesta. Lundmanin varastosta on löytynyt sinistä, 

mustaa ja valkoista verkaa, mutta ei punaista. 

Piikojen myssyissä yleisimmin käytettyjä silkkejä, ras de sicileä, damastia ja armosiinia, ei 

ollut saatavilla Lundmanilla. Silkin suhteen kyse voi olla sen merkitsemistavasta, eli ettei 

kaikista tavallisimpia silkkejä olisi nimetty luetteloihin. Kauppiaan varasto on nimittäin 

sisältänyt useita erilaisia tarkemmin nimeämättömiä silkkejä. Myssysilkit ovat myös olleet 

arvokkaita ja voineet olla käytössä vuosikymmeniä tai ne ovat voineet olla perintökalleuksia, 
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joten edellä mainittujen silkkien puuttuminen tämän kauppiaan luettelosta ei kerro kaikkea 

niiden käytöstä tuona aikana.  

Toisaalta, tutkimuskirjallisuudessa tavallisiksi silkeiksi mainitut moer ja silkkisarssi on 

mainittu varastoluettelossa nimeltä. Näidenkään harvinaisuuteen oululaispiioilla ei siis 

voinut olla syynä se, ettei niitä olisi ollut saatavilla. Piikojen asusteissa erityisesti huiveihin 

käytettyä taftia sekä vuosisadan lopulla muodikasta harsokangasta on myös ollut saatavilla. 

Muodikkaat kankaat olivat siis oululaispiikojen saatavilla, mutta niiden käyttöä rajoittivat lait 

ja normit. Saatavilla oli myös jotain kankaita, joita ei piikojen perukirjoissa mainita, kuten 

taborethia. Kyseessä on ruotsalainen kukkakuosinen villakangas, jota käyttivät erityisesti 

porvariston naiset.270 Vaikka kyseessä oli kotimainen villakangas, eli se oli periaatteessa 

myös piioille sallittu, raja kulki ehkä sen kuosissa. Kuosillisilla villakankailla korvattiin 

kiellettyjä kukkasilkkejä, joiden käyttö piioilla muissa kuin myssyissä ja huiveissa olisi ollut 

ehdottomasti laitonta. 

Pelkkien kankaiden lisäksi Lundmanilta sai hankituksi myös valmiita asusteita, kuten 

piioillakin tavallisia palttinanenäliinoja. Varastoon sisältyi myös lukuisa joukko naisten 

pukujen koristukseen käytettyjä somisteita, kuten erilaisia nauhoja ja helmiä.271 Vaatteiden 

koristuksen kanssa piian oli kuitenkin oltava tarkkana. Millaiset koristeet kenellekin olivat 

sallittuja, oli tarkkaan määritelty ylellisyysasetuksissa, minkä lisäksi tuontirajoituksissa oli 

myös koristeiden osalta tarkkaan määritelty kielletyt tuotteet. Esimerkiksi vuonna 1731 oli 

kielletty kaikenlaisten koristeiden maahantuonti ja tarkennettu määräystä luettelemalla 

erikseen osa koristeista, kuten muhvit, kalliit viuhkat, hiuspussikot, plyymit ja napit. Vaikka 

tuonnin ankarin rajoittaminen oli lakannut vuonna 1770, pukeutumisen säätyrajat olivat 

voimassa vuoteen 1794. 272  Ylellisyysasetuksissa määriteltiin useaan otteeseen naisen puvun 

koristusta. Pukeutumisen tarkkaa säätelyä kuvaavat esimerkiksi seuraavat kohdat vuoden 

1766 ylellisyysasetuksen suomennoksessa: 

4. §. Wahingollisen ylönpaldisuden estämisexi Frouwawäenwaatteenparresa, tulevat 

kajkki nijn kutzutut Släpit Frouwaeäen waatteisa, sijtä 1.p. Tammi Kuusa 1767, 

poiskieltyxi; Ja ei mahdo myös yxikän tästälähin saada tygöpanna ja tehdä 

garneringingeita muusta, kujn samasta kalusta, josta waate on. 

                                                           
270 Pylkkänen 1982, 40. 
271 Henrik Lundmanin perukirja 25.5.1792. Ouka Ra Aie: 14. OMA. 
272 Jahnsson 1904, 175, 187; Pylkkänen 1982, 36. 
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6. §. Kaikki Langa- ja Silkkipitzit, tasaiset, eli kulmalliset, yhtä tuumaa lewjemmät 

olkon 1.p. Tammi Kuusa 1767. brukatta kieltyt, Sadan Dalerin Hopiarahaa sakon 

haastolla.273 

Vuonna 1734 Turussa hienostelusta tuomittujen piikojen tapauksessa oli kyse myssyjen 

värikkäiden silkkinauhojen ja säätyläistyylisten puseroiden käytöstä. Piikojen tapauksen 

käsittely kertoo toisaalta asetusten tiukasta valvonnasta vuosisadan alussa, mutta toisaalta 

myös asetusten vaihtelevasta tulkinnasta. Piiat yrittivät puolustella rikostaan kertomalla 

vaatteiden olleen kuluneita, joten he olivat arvelleet niiden siksi olleen heidän asemalleen 

sopivia.274 Piikojen sosiaalinen asema on säätyjakoa monimutkaisempi ilmiö. Myös edellä 

kuvattujen piikojen tapaus kuvastaa heidän asemaansa säätyjen välissä. He olivat osa 

rahvasta, mutta toisaalta he kuuluivat myös isäntäperheensä laillisen suojelun piiriin, eli 

olivat tavallaan osa myös palvelemaansa perhekuntaa. Piikojen yhteys säätyläispiireihin 

näkyy piikojen puvustoissa. Esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa varakkaiden emäntien 

materiaaliksi mainittu kamlotti on ollut myös varakkaiden piikojen kangas. Samoin useat 

asusteet kuten irtohihat, kalvosinhansikkaat ja yömyssyt on aiemmin määritelty selkeästi 

säätyläisten asusteiksi.  

Tutkimuskirjallisuudessa on usein tehty tiukka jako säätyläisten ja rahvaan vaatetukseen. 

Tämän voi havaita jo kirjojen otsikoista ”Rahwaan puku” tai ”Säätyläisnaisten 

pukeutuminen Suomessa 1700-luvulla”. Vaikka säätyjen pukeutuminen oli asetuksin 

määrätty, tiukka rajojen vetäminen säätyjen välille jättää huomiotta ryhmät säätyjen välillä, 

kuten palvelijat. Säädyt eivät olleet myöskään homogeenisia, vaan niiden sisällä oli suuria 

sosiaalisia eroja. Saman ilmiön on huomioinut 1700-luvun englantilaista pukeutumista 

tutkinut Styles. Hänen mukaansa ihmisten jako ylä- ja alaluokkaan eli säätyläisiin ja 

rahvaaseen johtaa helposti näiden ryhmien käsittelyyn vain yhtenä kokonaisuutena. 

Henkilön pukeutumiseen vaikutti hänen säätynsä lisäksi usea muu tekijä, kuten ikä, 

sukupuoli tai ammatti, eli useat identiteetin osa-alueet.275 Eroja pukeutumisessa voi havaita 

myös piikojen kesken usealla tavalla. Köyhimmillä piioilla ei ollut esimerkiksi varaa 

kamlottiturkkiin tai solkikenkiin; heillä ei ollut varaa turkkiin tai kengänsolkiin ensinkään.  

Vauraimmissa pesissä sen sijaan vaatteita oli niin määrällisesti kuin laadullisesti runsain 

mitoin. 

                                                           
273 Asetuksen [26.6.1766] suomennos 1766. Elektroninen dokumentti. 
274 Ojala 2002, 43. 
275 Styles 2007, 12−14. 
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Loppulause 
 

Ihmisten pukeutumista määrittivät 1700-luvulla sekä asetukset, normit että kankaiden 

saatavuus. Rahvaan naiset eivät saaneet pukeutua muotipukuun, tai ainakin sitä yritettiin 

asetuksilla voimakkaasti estää. Vaatteiden materiaalista oli asetuksin säädetty, että rahvas sai 

käyttää ainoastaan kotimaisista villoista valmistettuja kankaita. Tämä näkyi selvästi piikojen 

vaatetuksessa, jossa on käytetty runsaasti kotikutoista sarkaa sekä puolivillaa. 

Talonpoikaisnaisiin verrattuna piikojen vaatetus oli hyvin samanlainen kuin heillä, koska 

periaatteessa he kuuluivat samaan säätyyn. Pukeutumisessa oli silti joitain eroavaisuuksia 

vaatteiden ja kankaiden käytössä. Eroavaisuudet kertovat paitsi alueellisista eroista, myös 

henkilökohtaisista valinnoista. Yksi huomattavimmista alueellisista eroista on ollut Oulun 

seudulla yleinen botnwäfs-kangas, jota ei koko Suomea käsittelevässä 

tutkimuskirjallisuudessa mainita ensinkään.  

Suurimmaksi osaksi piikojen perukirjoihin dokumentoidut vaatteet olivat tyypilliseen 

rahvaan naiseen pukuun kuuluneita vaatteita; hame, röijy ja esiliina, useimmiten myös 

myssy ja huivi. Osa piioista omisti myös liivin, nutun ja turkin. Jokapäiväiseen 

pukeutumiseen kuuluneita paitoja ei sen sijaan kaikkiin perukirjoihin dokumentoitu. 

Pukeutumisen perusta oli kaikilla sama, mutta sen ilmiasu vaihteli. Kaikkien piikojen 

jäämistöihin oli dokumentoitu välttämättömimmät vaatteet, hame ja röijy, mutta 

varakkaimmilla piioilla vaatteita oli köyhempiä enemmän. Varakkaammilla piioilla myös 

vaatteiden repertuaari oli köyhempiä suurempi. Vaatimattomimmillaan hameita omistettiin 

vain kaksi kappaletta, enimmillään yksitoista. Samoin osa piioista omisti vain yhden röijyn 

tai nutun, kun taas varakkaimmilla niitä oli jopa yksitoista. Omistetut määrät vaihtelevat 

samaan tapaan myös muissa vaatteissa. Keskimäärin eniten vaatteita piiat omistivat 1780-

luvulla ja vähiten 1770-luvulla. 

Samalla kun perunkirjoitettujen piikojen lukumäärä 1770-luvulla nousi, myös erot pesien 

välillä kävivät selkeämmiksi. Vaikka piikojen perukirjat omistettujen vaatteiden lukumäärää 

tarkastellen olivat 1780-luvulla edellistä vuosikymmentä tasaisempia, erosivat perukirjojen 

sisällöt esimerkiksi siinä, kuinka arvokkaita vaatteita piiat omistivat. Yksi tämän 

tutkimuksen ennakko-oletuksista oli, että 1700-luvulla naisen omaisuus koostui suurelta 

osin hänen vaatteistaan. Oletus pitää osittain paikkansa, sillä erityisesti kokonaisarvoltaan 

vaatimattomimmissa pesissä omaisuus koostui suurimmaksi osaksi pelkästään vaatteista. 

Sen sijaan uusi havainto oli, kuinka selkeästi piian varallisuus oli suhteessa siihen, mistä 
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hänen omaisuutensa muodostui. Aina piian omaisuus ei koostunut suurimmaksi osaksi 

vaatteista, vaan varsin usein vaatteiden arvo oli alle puolet pesän kokonaisarvosta. Siis mitä 

varakkaampi piika, sitä pienemmän osan vaatetus hänen omaisuudestaan muodosti. 

Erityisen hyvin ilmiö oli huomattavissa 1780-luvulla. 

Selkeästi säätyläisten yksinoikeuden piiriin kuuluneet silkkiset päällysvaatteet puuttuivat 

myös varakkaimpien piikojen puvustoista. Silkkisissä vaatteissa poikkeuksen muodostavat 

myssy- ja huivisilkit, joita piikojen oli lupa käyttää. Tätä lupaa he hyödynsivät ahkerasti, sillä 

suurin osa piikojen myssyistä on silkkisiä ja myös silkkihuiveja omistettiin paljon. 

Verrattuna siihen, mitä kankaita piiat saivat käyttää, heidän vaatteisiinsa käytettyjen 

kankaiden määrä on runsas. Runsaimmillaan piikojen vaatteisiin käytetty kangasvalikoima 

oli 1770-luvulla. Tämä voi olla pelkkä merkinnällinen seikka, sillä 1750–1770-luvuilla 

silkkikankaat kirjattiin dokumentteihin tarkasti kankaan nimellä. Toisaalta on mahdollista, 

että kangasvalikoima todella oli laajimmillaan juuri 1770-luvulla, sillä vuonna 1770 

höllennetyt tuontirajoitukset sekä 1765 purkautunut Pohjanlahden kauppapakko vaikuttivat 

positiivisesti myös kankaiden tuontiin. Mikäli näin oli, vaikutus ei kuitenkaan ollut pysyvä, 

tai jälleen kerran kysymys voi olla merkinnällisestä seikasta. Jos silkkikankaista tuli entistä 

tavanomaisempia hyödykkeitä, niiden dokumentointitarkkuus saattoi laskea, jolloin näyttää 

siltä, kuin kangaslaatuja olisi ollut 1780- ja 1790-luvuilla käytössä aiempaa suppeampi 

valikoima.  Toisaalta Oulun kaupankäynnissä tapahtunut notkahdus 1780-luvulla on hyvin 

voinut vaikuttaa myös kankaiden saatavuuteen. 

Piikojen vaatekirstut sisälsivät siis useiden kotikutoisten kankaiden lisäksi myös paljon osto- 

ja tuontikankaita. Erityisesti puuvilla- ja karttuunivaatteet yleistyivät tutkimusjakson lopulla. 

Muutokset kauppapolitiikassa ja ylellisyysasetuksissa muokkasivat pukeutumista vähitellen. 

Ne eivät painottuneet tietylle vuosikymmenelle, vaan jokainen vuosikymmen toi mukanaan 

omat muutoksensa. Muutosten vaikutukset ovat näkyvissä koko tutkimusjakson ajan, mutta 

korostuvat vuosisadan loppua kohden. Huolimatta siitä, että villakankaita käytettiin piikojen 

vaatteissa runsaasti koko tutkimusjakson ajan, ostokankaat, ja erityisesti puuvilla tulivat 

osaksi pukeutumista pikku hiljaa 1760-luvulta lähtien, yleistyen toden teolla 1790-luvulla. 

Aiemman tutkimuksen mukaan puuvillasta valmistetut vaatteet olivat harvinaisia muissa 

kuin säätyläisten vaatetuksessa ennen 1780-lukua. Tämän tutkimuksen perusteella 

puuvillavaatteet tulivat kuitenkin osaksi piikojen pukeutumista jo aiemmin. Tässä tulee esiin 

ristiriita annettujen asetusten kanssa. Rahvas olisi saanut pukeutua ainoastaan kotimaisista 

villoista valmistettuihin kankaisiin. Ylellisyysasetukset olivat tiukimmillaan vuoden 1766 
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asetuksen jälkeen, mutta jo kyseisellä vuosikymmenellä piikojen vaatevarastoissa oli 

muitakin kuin kotimaisia villakankaita tai silkkisiä myssyjä ja huiveja. Ylellisyysasetukset 

lieventyivät 1770-luvulla ja niiden pukeutumista ohjaava vaikutus väheni vuosisadan loppua 

kohden, mikä on havaittavissa myös tutkimusaineistossa. On mielenkiintoista, ettei normien 

ja asetusten löystyminen näkynyt pukeutumisessa erityisen hienojen ja arvokkaiden asujen 

lisääntymisenä, kuten silkkisinä päällysvaatteina, vaan piiat omisivat ainoastaan muutamia 

laittomia silkkiasusteita. Sen sijaan muutos näkyi aineistossa nykyihmisen silmin katsottuna 

varsin tavallisena kankaana eli puuvillana. Puuvillan käyttö lisääntyi samaan aikaan erityisesti 

Iso-Britanniassa, joten Oulussa oltiin 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla aivan samojen 

ilmiöiden äärellä. 

Mitä enemmän piiat omistivat vaatteita, sitä enemmän heidän omistamansa vaatteet erosivat 

toisistaan. Piikojen varallisuus tuli esiin muun muassa vaatteisiin käytetyissä ostokankaissa. 

Vaikka suhteessa köyhemmilläkin piioilla oli vara hankkia hienoja ostokankaita, 

varakkaammissa pesissä niitä oli enemmän. Eroa piikojen keskinäiseen pukeutumiseen 

toivat vaatteiden määrän ja laadun lisäksi asusteet, kuten irtohihat, kalvosinhansikkaat, 

muhvit, sekä ylöspannuista myssyistä kertovat rasiat. Nämä kaikki on aiemmassa 

tutkimuksessa määritelty säätyläisten vaatetukseen kuuluviksi osiksi. Näin ollen muotipuku 

oli jossain määrin piikojenkin saatavilla. Samoin useat piikojen perukirjoista löytyvät 

jalometalliesineet, kuten hopeiset sieni- ja nuuskarasiat, yhdistetään usein 

säätyläiskulttuuriin. Edellisiin vuosikymmeniin verrattuna yksilöllisten asusteiden 

omistaminen lisääntyi 1780-luvulla. Samalla kun vaatteita omistettiin yhä enemmän, niitä 

myös asustettiin yhä enemmän. Erityisesti arvokkaat jalometalliesineet on dokumentoitu 

perukirjoihin yleisimmin 1790-luvulla.  

Köyhempienkin piikojen mahdollisuus ostokankaiden hankintaan kuvastaa metalliesineiden 

tavoin tavallisen kansan vaurastumista 1700-luvulla. Piikojen sosiaalinen asema ei ole 

kuitenkaan yksiselitteinen asia, mikä näkyy myös heidän pukeutumisessaan niin kankaiden 

kuin asusteidenkin osalta. Piiat sosiaalisena ryhmänä eivät myöskään muodosta 

homogeenista kokonaisuutta, eikä heidän ammattinsa ollut ainoa heidän identiteettiään 

määrittänyt tekijä. Aiemmassa tutkimuksessa rahvaan ja säätyläisten puvut on yleensä 

pidetty tiukasti erillään. Yhteiskunnassa vallinneista säädöksistä johtuen eri sosiaalisiin 

ryhmiin kuuluneet ihmiset pukeutuivatkin usein eri tavalla, mutta näin ei kuitenkaan ollut 

aina. Esimerkiksi kotioloissa piikojen ja emäntien vaatteet eivät välttämättä juuri eronneet 

toisistaan. Säätyjen välinen tiukka jako jättää helposti huomiotta ihmiset säätyjen välillä, 
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kuten palvelijat. Heidän sosiaaliseen asemaansa vaikuttivat ammatin ja sukupuolen lisäksi 

myös heidän ammattitaitonsa ja palveluspaikkansa varallisuus.  

Vaatteiden kankaita koskevat määräykset tulivat yhteiskunnan taholta ja koskivat usein 

tiettyä kansanjoukkoa. Näin ollen piikojen sosiaalinen identiteetti oli osittain annettujen 

asetusten ja vallitsevien normien pakottamaa. Piian tyypillisestä asustuksesta poikkeavat 

vaatteet kertovat puolestaan henkilökohtaisesta identiteetistä ja yhteiskunnassa 

tapahtuneista muutoksista. Tässä olisi jatkotutkimuksen paikka. Mitä mikrohistoriallinen 

tutkimus näistä selkeästi valtavirrasta poikenneista naisista kertoisikaan? Kokonaisuutena 

1700-luvun pukeutuminen Suomen alueella on vain vähän tutkittua ja erityisesti sen 

monipuolisuudessa ja variaatiossa riittää runsaasti selvitettäviä kysymyksiä. Oli esimerkiksi 

yllättävää huomata, että näiden kaupunkilaispiikojen vaatevarastot olivat määrällisesti lähes 

yhtä suuria kuin maalaistalojen emäntien. Mutta millainen oli tilanne maaseudun piioilla? 

Samoin perukirjoista löytyisi lisää tietoa myös muiden väestöryhmien vaatetuksen 

tutkimiseen. Ensimmäinen looginen vertailukohta piikoihin olisivat tietysti rengit. Runsaasti 

tietoa pitävät sisällään myös kauppiaiden perukirjojen sisältämät varastoluettelot. Niiden 

haasteellisuus, mutta samalla myös rikkaus piilee siinä, että vaikka ne sisältävät paljon tietoa 

vaatetuksesta, se on kuitenkin vain yksi esineryhmä, josta kyseiset dokumentit kertovat.  
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Liite 1. 1700-luvulla perunkirjoitettujen piikojen omaisuudet.  

Vuodet 1754−1776; 1 taaleri (dr) = 32 äyriä (öre), 1 äyri = 24 penninkiä.   

Vuodet 1777−1796; 1 riikintaaleri (rdr) = 48 killinkiä (sk), 1 killinki = 12 rynstykkiä (runst) 

Nimi Perunkirjoituspäivä 
Koko omaisuuden 
arvo Vaatteiden arvo 

Catharina Rysä 19.3.1754 169 dr 1 öre 115 dr 20 öre 

Wallborg Tackinen 10.12.1755 46 dr 8 öre 38 dr 8 öre 

Lisa Jacku 9.1.1768 272dr 211 dr 16 öre 

Anna Bränberg 26.6.1769 217 dr 2 öre 139 dr 16 öre 

Anna Laman 15.12.1769 866 dr 2 öre 486 dr (sis liinav.) 

Malin Jakobsdotter 20.3.1770 404 dr 27 öre 178 dr 

Brita Tero 21.11.1770 412 dr 16 öre 304 dr 96 öre 

Christina Paulus 26.2.1770 385 dr 24 öre 306 dr 24 öre 

Margareta Weteläinen 22.7.1774 112 dr 28 öre 109 dr 16 öre 

Elisabeth Nickilä 21.7.1776 880 dr 20 öre 197 dr 16 öre 

Anna Perttunen 14.6.1776 130 dr 14 öre 38 dr 8 öre 

Margaretha Wanninen 18.6.1776 387 dr 5 öre 55 dr 6 öre 

Magdalena Rautio 10.5.1777 13 rdr 6 sk 12 rdr 6 sk 

Lisa Kocko 28.11.1778 7 rdr 22 sk 2 rdr 22 sk 

Lisa Hurula 19.1.1784 27 rdr 28 sk 6 runs 14 rdr 35 sk 6 runst 

Maria Rönckötar 23.4.1785 29 rdr 43 sk 10 rdr 20 sk 

Britha Marttila 23.9.1785 26 rdr 34 sk 11 rdr 16 sk 

Anna Hurskainen 24.11.1786 11 rdr 1 sk 7 rdr 14 sk 

Maria Ikonen 16.2.1788 7 rdr 5 sk 6 rdr 21 sk 

Maria Larsdotter 17.1.1791 4 rdr 40 sk 3 rdr 36 sk 

Elisabeth Forsberg 4.2.1791 17 rdr 1 sk 10 rdr 37 sk 

Lisa Mursu 1.3.1791 44 rdr 27 sk 23 rdr 9 sk 

Maria Kuhlberg 30.3.1793 18 rdr 28 sk 8 runst 11 rdr 17 sk 

Elisabet Kouckari 14.10.1794 15 rsr 44 sk 3 rdr 10 sk 

Catarina Tolotar 8.4.1795 18 rdr 19 sk 6 runst 10 rdr 18 sk 

Catharina Illin 2.2.1796 16 rdr 20 sk 5 rdr 7 sk 
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Liite 2. Sanasto.  

binmyssa = pehmeä myssy 

carpus = karpus 

duk = kaulahuivi 

foder = vuori 

förkläde = esiliina 

half ärmar (par) = irtohihapari 

halfhanskar = puolihansikkaat, sormenpäättömat 

halsband = kaulanauha 

hals duk = kaulahuivi 

hanskar (par) = hansikaspari 

hanskar med foder (par) = vuorillinen hansikaspari 

hufwa = myssymäinen huppu 

kaftan = nuttu 

kiortel = vyötäröhame tai mekko 

kjortesockar = hametaskut 

klaf hanskar = kalvosinhansikkaat 

klippings finger hanskar = lampaannahkaiset hansikkaat, sormikkaat 

klippings hanskar, klipping hanskar = lampaannahkaiset hansikkaat, sormikkaat 

half klippings hanskor = lampaannahkaiset sormenpäättömät, puolihansikkaat 

kofta, kåftan = nuttu 

kofta med foder = vuorillinen nuttu 

lapskor = lapikkaat 

liifstycke = liivi 

lifkofta = nuttu 

liftröija = röijy 

liintyg, lijn = pellavapaita 
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liintyg med öfdel = pellavapaita, jossa ylinen eri kangasta kuin alinen 

muff = muhvi 

mössa = myssy 

mysask = myssyrasia 

mysstyck = myssyn pitsi, tykki 

nathilcka = yöhilkka 

natmössa = yömyssy 

nederdel = alinen 

näsduk = nenäliina 

päls = turkki 

päls tröija = mahdollisesti turkkimainen röijy, vastaavaa termiä ei löydy 

tutkimuskirjallisuudesta  

qwifolks stycke = pitsi, tykki 

snörlif = kureliivi 

skor (par) = kenkäpari 

skor band (par) = kengännauhat 

strumpeband = sukkanauha 

strumpor (par) = sukkapari 

strykband = otsanauha 

stubb, stub = vanuhame 

stycken = pitsi, tykki 

tröija = röijy 

tröija med foder = vuorellinen ryijy 

wantar (pari) = hansikkaat, lapaset, sormikkaat, vanttuut 

öfwerdrag, öfwerdel = ylinen 
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