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Johdanto 

 

Tutkimustehtävä 

 

Käsittelen tutkielmassani kulutuskäyttäytymistä kaupungissa ja maaseudulla Raahen seudulla 

vuosina 1825–1849 Sovion kauppahuoneen tilikirjojen perusteella. Aikarajaus on valittu siksi, 

että 1800-luvun toisella neljänneksellä alkoi kauppahuoneiden kirkkain loistokausi, joka jatkui 

vuosisadan loppuun asti1. Tuolloin kauppahuoneen tarjonta ja asiakaskunta lienee ollut laa-

jimmillaan, jolloin se parhaiten kuvaa kuluttamista. Rajauksen päättymiskohdaksi on miele-

kästä valita aika ennen 1860-lukua, sillä silloin käynnistyi suurten taloudellisten murrosten 

kausi, ja 1860-jälkeisen ajan kuluttamista Suomessa on jo tutkittu. Lisäksi vuonna 1859 sallit-

tiin kauppapuotien perustaminen maaseudulle2, mikä heikentää mahdollisuutta tutkia maa-

seudulla tapahtunutta kuluttamista kauppahuoneen tilikirjoista. Alueellisesti rajaan tutkiel-

man Raahen kaupunkiin ja Salon (nykyään Saloinen) sekä Siikajoen pitäjiin. Rajaus ei kuiten-

kaan ole ehdottoman tarkka, sillä Sovion kauppahuoneessa on asioinut myös ulkopaikkakun-

talaisia, jolloin tilikirjassa on ollut merkintä asiakkaan kotipaikasta. Selvä enemmistö asiak-

kaista oli kuitenkin ilmeisesti raahelaisia, sillä useimpien asiakkaiden kotipaikkaa ei mainittu. 

Salon ja Siikajoen pitäjät olen valinnut edustamaan maaseudun kuluttamiskäyttäytymistä, 

koska ne ovat maantieteellisesti lähellä Raahen kaupunkia. Salo oli muutenkin tiivisti yhtey-

dessä Raaheen esimerkiksi juuri kaupankäynnin myötä3. 

 Pyrin selvittämään mitä ja kuinka paljon kukin on kauppahuoneilta yleensä ostanut ja miten 

erityisesti asiakkaan sosiaaliryhmä, sääty tai yhteiskunnallinen asema on vaikuttanut kulutus-

käyttäytymiseen. Sukupuolen merkitystä kulutustottumuksissa en pysty huomioimaan kovin 

tarkasti, sillä ostokset on yleensä merkitty perheen pään nimiin. Ainoastaan lesket ja naimat-

tomat naiset ovat tehneet ostoksia omissa nimissään. Joskus ostoksiin on tosin merkitty, että 

ne ovat jollekin muulle perheenjäsenelle, kuten rouvalle, äidille tai veljelle. 

 Kuluttamisella tarkoitan tässä sitä, miten ihmiset ovat käyttäneet varallisuuttaan saadakseen 

erilaisia hyödykkeitä. Tämän tutkielman painopiste on siis kulutettavien tuotteiden ostami-

                                                             
1 Mauranen 1980, 436. 
2 Mauranen 1980, 446. 
3 Viita 1995, 17. 
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sessa.  Lisäksi selvitän, miten eri ryhmien kulutus on jakautunut välttämättömyyshyödykkei-

den ja ylellisyyshyödykkeiden välille. Välttämättömyyshyödykkeiksi lasketaan hyödykkeet, 

joita ilman kuluttaja ei pärjää tai joiden puuttuminen tekee elämisestä äärimmäisen vaikeaa. 

Näitä tuotteita ovat tässä esimerkiksi peruselintarvikkeet, vaatteet ja rakennustarpeet. Ylelli-

syyshyödykkeisiin luetaan tässä tutkimuksessa puolestaan tuotteet, joita ilmankin ihminen 

pärjää. Pääasiassa tarkastellaan alkoholin sekä kahvin ja sokerin kulutusta.  Olen jakanut asi-

akkaat neljään ryhmään säädyn tai ammattikunnan mukaan: kaupungin työväestöön, maaseu-

dun väestöön, porvareihin ja säätyläisiin eli yläluokkaan. Käsittelen jokaisen ryhmän kulutus-

tottumuksia omassa luvussaan. Ryhmien yleisen käsittelyn lisäksi nostan esiin jokaisesta ryh-

mästä esimerkkihenkilön, jonka kulutustottumuksia tarkastelen lähemmin. Tällä tavoin ha-

luan osoittaa konkreettisesti, millaisia ostoksia 1800-luvun raahelaiset tekivät ja millaista ku-

luttaminen saattoi olla yksilön näkökulmasta. 

 Tuotteista tutkin tarkimmin ruista, suolaa, pukeutumishyödykkeitä, alkoholia sekä sokeria ja 

kahvia. Olen valinnut kyseiset tuotteet, sillä ne ovat yleisimmin ostettuja välttämättömyys- tai 

ylellisyyshyödykkeitä. Näiden tuotteiden lisäksi sivuan muidenkin tuotteiden kulutusta. Tut-

kin myös sitä, miten kulutustottumukset eroavat kaupungin ja maaseudun välillä.  

 Vaikka Sovion kauppahuoneen arkisto on hyvin säilynyt ja kattava, ei sitä ole kovin paljoa 

hyödynnetty. Kuluttamista tutkimalla pystyn selvittämään 1800-luvulla eläneiden raahelaisten 

jokapäiväistä elämää ja elintasoa. Kuluttamisen historian tutkimus on siis osa arkipäivän his-

toriaa. Kuluttaminen on nykyään paljon esillä ja se on iso osa lähes jokaisen elämää. Kulut-

tamisella voi osoittaa yhteiskunnallista asemaa, rakentaa omaa identiteettiä ja jopa tehdä ar-

vovalintoja. Siksi onkin mielenkiintoista tutkia tämän laaja-alaisen ilmiön juuria ja mennei-

syyttä. 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Käytän päälähteenä Sovion kauppahuoneen tilikirjoja. Näitä tilikirjoja on perusteltua käyttää 

päälähteenä, sillä Sovion kauppahuone kuuluu 1800-luvun merkittävimpiin kauppahuoneisiin 

Raahessa.   Tilikirjoihin kauppias on yleensä merkinnyt ostajan nimen ja ammatin, ostokset, 

ostosten hinnat ja määrät, maksutavan, päivämäärän sekä velat, joten ne kertovat paljon asi-

akkaista ja heidän kulutustottumuksistaan. Kauppahuoneella on erikseen tilikirjat kaupunki-
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laisasiakkaille ja talonpoikaisasiakkaille. Tilikirjojen tarkoituksena oli merkitä muistiin kaup-

pahuoneen kassavirtaa, toimia jokapäiväisen liiketoiminnan välineenä ja tarvittaessa todis-

teena oikeudessa4. Aineistoni kattaa sekä kaupunkilaisten että talonpoikien osalta kuusi tili-

kirjaa eli yhteensä 12 kirjaa. Jokaisessa tilikirjassa on noin 200 aukeamaa, joilla jokaisella tiedot 

yhdestä muutamaan asiakkaan ostoksista. 

Sovion kauppahuoneen tilikirjat ovat ruotsinkielisiä, kuten ajalle on tyypillistä. Yhden kaup-

pahuoneen tilikirjat kattavat vain osan koko alueen kulutuksesta, joten niiden perusteella 

tehty tutkimus ei anna täydellistä kuvaa kulutuksesta. Asiakkaat ovat luultavimmin käyttäneet 

muitakin ostopaikkoja, kuten markkinoita ja toisia kauppahuoneita, eivätkä kaikki asukkaat 

ole asioineet kyseisessä kauppahuoneessa. Täytyy myös pohtia, kuinka tarkasti tilikirjat on 

laadittu ja onko niihin merkitty kaikki ostokset. Tilikirjat on kirjoitettu käsin kaksisataa vuotta 

sitten käytetyllä ruotsin kielellä, mikä vaikeuttaa paikoin niiden tulkintaa. Enimmäkseen tili-

kirjat ovat kuitenkin selkeästi kirjoitettu ja muutokset kielessä ovat melko pieniä. 

Toinen lähteeni on Juutinrauman tullitilit, joiden avulla voi tarkastella Itämeren ja Pohjanme-

ren välistä purjehdusta hansakaudelta vuoteen 1857 asti.5 Tullitileissä on tiedot Juutinrauman 

läpi purjehtineista aluksista, niiden kapteeneista ja lasteista. Näin ollen niistä löytyy hyvin tie-

toa Raaheenkin tulleista laivoista. Juutinrauman tullitilien avulla selvitän, mitä tuotteita Raa-

heen on tuotu Itämeren ulkopuolelta. Tämä kertoo, mitä raahelaisilla on ehkä ollut mahdol-

lista kuluttaa, vaikka kaikki tuotteet eivät näkyisikään kauppahuoneen tilikirjoissa. Tullitilejä 

kannattaa hyödyntää säätyläisiä käsittelevässä luvussa, sillä heillä todennäköisimmin olisi ollut 

varaa ostaa erikoisempia tuontituotteita. Perunkirjat olisivat olleet mielenkiintoinen lisä esi-

merkkihenkilöiden kuluttamisen tutkimiseen, sillä myös niiden avulla olisi voinut selittää mitä 

sellaisia tuotteita raahelaiset omistivat, joita ei tilikirjoissa näkynyt. Suurimalle osalle valitse-

mistani esimerkkihenkilöistä ei kuitenkaan löytynyt perukirjoja, joten perukirjat on jätetty tut-

kimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimusmetodina käytän pääasiassa kvantitatiivista analyysiä. Kvantitatiivinen työskentely-

tapa sopii tähän tutkielmaan hyvin, sillä näin pystyn osoittamaan selkeästi ja tarkasti, miten 

tiettyjä tuotteita on kulutettu.   Olen kerännyt tilikirjoista jokaisen määrittelemiini ryhmiin 

kuuluneen asiakkaan kulutustiedot rukiista, suolasta, pukeutumishyödykkeistä, alkoholista, 

kahvista ja sokerista. Kerätyistä tiedoista olen tehnyt kuvioita tuotteisiin käytetyn rahamäärän 

                                                             
4 Ojala 1999, 37. 
5 Ojala 1999, 45. 
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perusteella sosiaaliryhmän mukaan. Kaikista asiakkaista ei ollut tarpeeksi tietoa sosiaaliryh-

män selvittämiseksi, jolloin heidän kuluttamisensa on tässä jätetty tutkielman ulkopuolelle. 

Tietoja ja kuvioita pyrin analysoimaan tarkasti tutkielmassa.  Kuvioihin valittujen tuotteiden 

lisäksi kiinnitän huomiota myös muihin kauppahuoneesta ostettuihin tuotteisiin, vaikka näi-

den ostomääriä ei lasketakaan tarkasti. On itsestään selvää, että kvantitatiiviseen analyysiin 

kuuluu lähdekritiikki, sillä numerot eivät ole neutraaleja, vaan luojiensa, kerääjiensä ja analy-

soijiensa määrittelemiä.6 

Vertailu auttaa tuntemaan tutkimuskohteen paremmin ja voi tehdä tietoiseksi asioista, jotka 

eivät tutkimuksen kohteesta sinällään paljastuisi. Esimerkiksi jokin paikallisella tasolla luon-

nolliselta tuntunut asia voi osoittautua vertailussa poikkeukselliseksi. Vertailukohteiden va-

lintaan tulee kiinnittää tarkasti huomiota, sillä ne vaikuttavat tutkimustuloksiin.7 Vertailu on 

siinä määrin merkittävässä osassa tässä tutkielmassa, että sen voi nimetä metodiksi. Pääasiassa 

vertailen keskenään eri sosiaaliryhmien kulutustottumuksia saadakseni selville niiden omi-

naispiirteet ja yhtäläisyydet. Samoin vertaan maaseudun ja kaupungin kulutustapoja keske-

nään. Kvalitatiivista menetelmää käytän kvantitatiivisen menetelmän tukena. 

  

Tutkimustilanne 

 

Kuluttamisen historiaa on tutkittu jonkin verran niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Ko-

timaisia kulutustottumuksia käsittelevä tutkimus sijoittuu tyypillisesti aikaisintaan 1860-luvun 

yhteiskunnallisen murroksen kauteen. Suomalaisten kuluttamisesta 1800-luvun alussa on vai-

keaa löytää aiempaa tutkimusta. Lähinnä tämän tutkielman aihetta on VAPPU IKOSEN tut-

kimus Normi vai Nälkä: 1800-luvun eri sosiaaliryhmien kulutuksesta (1992). Ikonen tutkii kulutusta 

neljän kauppahuoneen tilikirjojen perusteella vuosina 1840–1870 kiinnittäen huomiota eri 

sosiaaliryhmien, säätyläisten, työväestön, käsityöläisten ja talonpoikien kulutustottumuksiin. 

Tutkitut kauppahuoneet olivat J.W. Snellman G:son Oulusta, C.G. Bergbom Oulusta, C.M. 

Dahlström Turusta ja G. Ranin Kuopiosta. Kauppahuoneet sijaitsivat eri puolilla Suomea, 

joten Ikosen tutkimus osoittaa myös sen, millaisia alueellisia eroja kuluttamisessa oli Suomen 

sisällä. Ikosen teos toimi hyödyllisenä esimerkkinä omalle tutkielmalleni sekä rakenteensa että 

aiheensa puolesta. Ikosen tutkimuksen avulla voin verrata raahelaisten kuluttamista sekä lä-

hialueen, Oulun kuluttamiseen että muun Suomen kuluttamiseen. Ikosen tutkimusaika kattaa 

                                                             
6 Hudson 2000, xvii. 
7 Mäkelä 2003, 121–123. 
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hieman myöhemmän kauden kulutusta, jolloin esimerkiksi luksustuotteiden kuluttaminen 

yleistyi ja monipuolistui. Näin ollen onkin hyvä verrata oman tutkielmani aikakautta Ikosen 

tutkimaan aikaan.  

KIRSI VAINIO-KORHONEN on tutkinut kaupunkien kulutuskulttuuria teoksessaan Käsin 

tehty – miehelle ammatti, naiselle ansioiden lähde (1998). Tutkimus sijoittuu Turkuun ja käsittelee 

lähinnä käsityötuotteiden kulutusta ja valmistusta ja näiden suhdetta sukupuoleen. Vainio-

Korhonen kuvaa esimerkiksi esiteollista kaupunkia kulutusympäristönä ja kuinka kulutustot-

tumukset olivat siellä säätysidonnaisia.  Palvelusväen palkasta suurin osa meni elämiseen, ruo-

kaan ja vaatteisiin, mikä loi hyvät markkinat käsityöläisten tuotteille. Kaupungeissa asuvat 

naiset, joilla ei ollut porvarin oikeuksia, kykenivät myymään näitä tuotteita halvalla. Kiltojen 

ulkopuolinen käsityö olikin esiteollisessa Turussa hyvin laajaa.  Vainio-Korhosen tutkimus 

kertoo, mistä ja millaisia käsityötuotteita kaupunkilaiset saattoivat ostaa kauppahuoneiden 

ulkopuolelta. 

Teoksessa När samhället förändras Kun yhteiskunta muuttuu (1981) on SAKARI HEIKKISEN 

artikkeli Kulutus Suomessa autonomianajan jälkipuoliskolla, joka käsittelee erilaisten tuotteiden, 

kuten elintarvikkeiden kuluttamista 1860-luvulta lähtien. Teos sisältää myös muita oman tut-

kielmani aiheen kannalta hyödyllisiä artikkeleita, kuten TAPANI MAURASEN Porvarista 

kauppiaaksi — kauppiaan yhteiskunnallinen asema 1800-luvun jälkipuoliskolla.  Suomen taloushistoria. 

1, Agraarinen Suomi on hyvä perusteos, joka kertoo kuluttamisen puitteista 1800-luvulla, eli 

kaupankäynnistä, talouspolitiikasta ja elinkeinoista. Esimerkiksi Tapani Maurasen artikkeli 

Kauppa ja liikenne valottaa kaupankäynnin mahdollisuuksia ja tapoja 1800-luvulla sekä kaup-

pahuoneiden toimintaa.  

Pohjoismaista kuluttamista käsitteleviä teoksia löytyy hyvin, joskin ne käsittelevät aihetta 

melko suppeina kokonaisuuksina, esimerkiksi tietyn tuotteen tai tuoteryhmän näkökulmasta, 

tai ne on rajattu ajallisesti tai alueellisesti hyvin tiukasti. Teoksessa Kultur och konsumtion i Nor-

den 1750–1950 (1997), etenkin GUDMUNDUR JONSSONIN artikkeli  Changes in Food Con-

sumptin in Iceland ca. 1770–1940  ja SAKARI HEIKKISEN artikkeli Finnish Food Consumption 

from the 1860s to the 1950s liittyvät oman tutkielmani aiheeseen. Artikkelit valaisevat pohjois-

maista ruoan kuluttamisen historiaa. Myös kirja Global historia från periferin, Norden 1600–1850 

(2010) käsittelee monia kuluttamiseen liittyviä teemoja kuten taloutta, kaupankäyntiä ja tär-

keitä tuotteita. Esimerkkeinä RAGNHILD HUTCHISONIN artikkeli Exotiska varor som fö-

rändrat vardagen, kaffe och te i Norden ja JOACHIM MICKWITZIN artikkeli Om Wanans Wer-

kan, Konsumtion av lyxbetonade kolonialvaror i de bottniska småstäderna under sent 1700-tal. 
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Kansainvälistä näkökulmaa kuluttamisen historiasta saa teoksesta Consumption and the World of 

Goods (1993). Kirjassa on artikkeleita monilta eri kirjoittajilta, kuten JEAN-CHRISTOPHER 

AGHNEWIN Coming up for air: consumer culture in historical perspective, PETER BURKEN Res 

et Verba: conspicuous consumption in the early modern world, SIDENEY W. MINTZIN The changing 

roles of food in the study of consumption. Mintzin ruoan kuluttamista käsittelevä artikkeli on kui-

tenkin melko yleisluontoinen ja suppea. Muuten teoksen aiheet eivät juuri kosketa omaa tut-

kielmaani. Teoksessa The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the Household Economy, 

1650 to the Present (2008) JAN DE VRIES kuvaa kuluttamista kotitalouksien kulutuskäyttäy-

tymisen kautta ottaen huomioon kaikki tulotasot. De Vries kertoo, kuinka kuluttamisen ta-

voitteet muuttuvat taloudellisen tilanteen muuttuessa 1600-luvulta nykyaikaan. S.A.M. 

ADSHEAD tutkii kuluttamista globaalissa ympäristössä teoksessa Material Culture in Europe 

and China, 1400–1800 (1997). Hän keskittyy kuluttamisen laajoihin kuvioihin ja syihin jättäen 

yksityiskohdat vähemmälle huomiolle. FERNAND BRAUDELIN klassikkoteos The Structu-

res of Everyday Life, joka on osa kolmiosaista kirjasarjaa Civilization & Capitalism 15th–18th 

century, käsittelee esimerkiksi ruoan tuotantoa, ruokaa ja sen kulutusta. Lisäksi kirjan aiheina 

ovat muun muassa pukeutuminen ja asuminen varhaismodernissa maailmassa. 

Ruokakulttuuri ja elintarvikkeiden käyttö ovat aiheina tiivisti kytköksissä kuluttamiseen. Näitä 

teemoja käsittelevät suomalaiset teokset Suomen kansanomaisesta ruokataloudesta (1973) ja Hap-

pamasta makeaan: Suomalaisen ruoka ja tapakulttuurin kehitys (1999), joista ensimmäisen on kir-

joittanut ILMAR TALVE ja jälkimmäisen MERJA SILLANPÄÄ. Tutkimukset kertovat mi-

ten ja millaista ruokaa suomalaiset ovat ajan saatossa syöneet. Eurooppalaisittain aihetta kä-

sittelee esimerkiksi KEN ALBALAN teos Food in Early Modern Europe. 

Raahen seudun paikallishistoriaa käsittelee hyvin kattavasti Raahen tienoon historia II (1995), 

jonka kirjoittajia ovat OSSI VIITA, TOIVO NYGÅRD, HEIKKI RANTATUPA ja 

PEKKA TOIVANEN. Teos kattaa ajan 1700-luvun alusta vuoteen 1865 käsitellen esimer-

kiksi väestöä ja eri väestöryhmien asemaa, kaupungin hallintoa, elinkeinoja sekä kulttuuria 

Raahessa ja Salon pitäjässä. Paikallishistoria avaa monia näkökulmia siihen, miksi Raahen 

seudulla on kulutettu juuri niitä tuotteita mitä kauppahuoneilta on ostettu ja miksi ne ehkä 

eroavat muiden alueiden kulutuksesta. Teos sivuaa myös kuluttamista Heikki Rantatuvan kir-

joittamassa luvussa Kauppiaat ja kaupankäynti. Siinä on kerrottu, mitä talonpojat ovat osta-

neet kaupunkien kauppahuoneilta 1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Siikajoen pitäjän historiaa 

tutkii teos Siikajokilaakson historia I (1996), jonka ovat kirjoittaneet AULIS FORSS, MAUNO 
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HILTUNEN ja JANNE VILKUNA. Tutkimus kattaa laajalti ajan esihistoriasta vuoteen 

1860.  

EERO SOVELIUS-SOVIO on kirjoittanut Sovio-Sovelius-suvusta teoksen Sovio-Sovelius-

suku: Historia ja matrikkeli (2000). Kirjan alkuosa käsittelee suvun varhaisvaiheita Raahen kau-

pungissa sekä suvun harjoittamia elinkeinoja kuten tervakauppaa, laivanvarustusta ja teolli-

suusyrityksiä. Suvun historia on kirjoitettu tähän hyvin elinkeinokeskeisesti ja listamaisesti. 

Tapahtumat on asetettu tarkasti kronologiseen järjestykseen, mutta suuria linjoja ei juuri kä-

sitellä. Jälkimäisessä osassa on Sovio-Soveliusten sukutaulut. Eero Sovelius-Sovio käsittelee 

Sovio-Sovelius suvun historiaa ja etenkin laivanvarustustoimintaa myös kirjassa Ihmisiä laivo-

jen kaupungista: Henkilöhistoriaa 1700–1900 lukujen Raahesta (2011). Teoksessa esitellään mui-

takin raahelaisia sukuja ja henkilöitä kuten kauppiaita, merimiehiä, kapteeneja, pappeja ja kult-

tuurivaikuttajia. Kirja valaisee hyvin Raahen tärkeimpien sukujen historiaa ja kaupungin tyy-

pillisten ammattien harjoittajia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Historiallinen tausta 

 

SOSIAALIRYHMÄT 1800-LUVUN SUOMESSA 

 

Virallinen valtiosäätyjako oli voimassa vuoteen 1906 asti, joten tutkimusajanjaksolla Suomi 

oli vielä sääty-yhteiskunta. Väestö oli jaettu neljään säätyyn: aatelistoon, papistoon, porvaris-

toon ja talonpoikiin, joista kullakin oli oma asemansa ja tehtävänsä. Myös oikeudet ja velvol-

lisuudet riippuivat säädystä. Arkielämässä säätyerot saattoivat näkyä muun muassa pukeutu-

misessa ja puhuttelutavoissa. Virallisesta jaosta huolimatta yhä suurempi osa Suomen väes-

töstä jäi kuitenkin jo 1700-luvulta lähtien säätyjen ulkopuolelle. Tämä johtui siitä, että säätyyn 

kuulumattoman väestön määrä lisääntyi suhteessa muuhun väestöön. Säätyihin kuulumatto-

mia olivat esimerkiksi tilattomat ja aatelittomat oppineet ja virkamiehet. Jako rahvaaseen vä-

keen ja säätyläisiin pysyi kuitenkin tärkeänä.8.  

 

 

                                                             
8 Kauranen 1999, 23–24. 
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KAUPANKÄYNTI JA KAUPPIAAT 

 

Kaupankäyntiä rajoitettiin Suomessa 1800-luvun alkupuolella monin tavoin, vaikka lienny-

tyksiä aiempaan oli jo tapahtunut. Kauppa oli kaupunkien elinkeino, joten kaupankäynti oli 

maaseuduilla kielletty. Maakaupan kiellossa oli kuitenkin useita poikkeuksia: maalaiset saivat 

muun muassa ostaa toisiltaan tuotteita omaan tarpeeseensa ja myös joitain tiettyjä tuotteita 

oli, joita maakaupan kielto ei muutenkaan koskenut. Tutkimusajanjaksolla kieltoa lieventäviä 

poikkeuksia tuli vielä lisää, mutta kauppapuotien perustaminen maaseudulle sallittiin vasta 

vuonna 1859.9 

 Luvattoman maakaupan valvonta oli vaikeaa, ja luvatonta kauppaa harjoitettiinkin melko 

yleisesti, esimerkiksi talonpoikaispurjehduksena ja kulkukauppana. Talonpoikaispurjehduk-

sessa laivuri osti tuotteita lähialueeltaan ja myi ne eteenpäin. Kulkukauppiaat, kuten venäläiset 

”laukkuryssät” kiertelivät ympäri maata kaupaten lähinnä kankaita ja rihkamatavaraa. Kansa 

suhtautui kulkukauppaan myötämielisesti, sillä se vähensi kaupunkeihin suuntautuneiden pit-

kien kauppamatkojen rasitusta.10 

Laillista kauppaa voitiin harjoittaa esimerkiksi markkinoilla, kauppahuoneissa ja erikoisliik-

keissä kuten kirjakaupoissa ja apteekeissa.  Kauppiaiden asema perustui 1700-luvulla muo-

toutuneisiin säätyprivilegioihin, joita olivat yksinoikeus harjoittaa kauppaa, oikeus osallistua 

kaupungin hallintoon ja oikeus lähettää edustajia valtiopäiville. Kauppiaskunta itsessään oli 

myös jaettu kauppaoikeuksiltaan erilaisiin ryhmiin. Koti- ja ulkomaankauppaoikeuksien saa-

miseksi vaadittiin lain mukaan 12 vuoden harjoittelu, kauppiaantutkinto ja takuut siitä, että 

säädetyt maksut tulevat maksetuksi. Tämän lisäksi esteenä kauppiaaksi tulemisessa oli entis-

ten kauppiaiden vastustus, sillä he eivät halunneet uusia kilpailijoita.11 

Kauppahuoneiden valtakausi Suomessa alkoi 1700-luvulla, mutta varsinainen loistokausi si-

joittuu kuitenkin 1800-luvun toiseen neljännekseen. Kauppahuoneet olivat yleensä mo-

nialayrityksiä, joiden tärkeimpänä toimialana oli ulkomaisen tavaravaihdon välittäminen. 

Muita keskeisiä kauppahuoneiden toimintamuotoja olivat laivanrakennus, rahtiliikenne ja en-

nen liikepankkien syntyä pankkitehtävien hoitaminen, kuten luotonanto, talletusten hoitami-

nen ja valuuttakauppa.12 Kauppahuoneet olivat löyhästi organisoituja perheen omistuksessa 

                                                             
9 Mauranen 1980, 444, 446. 
10 Mauranen 1980, 444–445. 
11 Mauranen 1980, 186;442. 
12 Mauranen 1980, 436–437. 
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olevia yhtiöitä. Laki ei tuntenut käsitettä ”kauppahuone”, niiden asema olikin turvattu kaup-

pakaaren eli kaupankäyntilakien ja säätyprivilegioiden kautta.13 

 

RAAHEN SEUTU JA SOVION KAUPPAHUONE 

 

Suomen kenraalikuvernööri Pietari Brahe perusti Salon kaupungin vuonna 1649. Ostettuaan 

Salon pitäjän omakseen Brahe muutti kaupungin nimeksi itsensä mukaan Brahestad eli 

Raahe.14 Raahen kaupunki ja Salon pitäjä elivät suuruuden aikaansa 1700–1800-lukujen tie-

noilla. Tuolloin Raahe nousi merkittäväksi merenkulkukaupungiksi ja myös väkiluku kasvoi 

nopeasti. Salon pitäjä mahdollisti kasvun tarjoamalla kaupungille työvoimaa laivanrakennuk-

seen ja purjehtimiseen sekä raaka-aineita niin rakennukseen kuin myös eteenpäin myytä-

viksi.15 Raahen kaupungin väkiluvun on arvioitu kasvaneen noin 1470 henkilöstä noin 2300 

henkilöön tutkimusajankohtana eli vuosina 1825–1850. Raahen tienoon eli Raahen kaupun-

gin ja Salon pitäjän yhteenlasketun väkiluvun on arveltu kasvaneen hieman reilusta 5000 hen-

kilöstä noin 7500 henkilöön vuosien 1820–1850 välillä.16 Näin ollen Raahen seudun väkiluku 

on tutkimusaikana kasvanut 50 %.  Koko Suomen väkiluku kasvoi samana aikana noin 1,2 

miljoonasta henkilöstä noin 1,6 miljoonaan henkilöön, eli kasvu oli noin 33 %.17 Raahen seu-

dulla väestönkasvu oli siis huomattavasti nopeampaa kuin koko maassa.  

Suurin osa raahelaisista ansaitsi elantonsa kaupunkielinkeinoista. Kauppiaiden sekä meren-

kulun laajuuden vuoksi laivureiden, merimiesten ja näiden perheenjäsenten määrä kaupun-

gissa oli suuri. Riskialttiin merimiesammatin varjopuoli oli naisleskien suuri osuus kaupungin 

väestöstä. Raahe ei ollut varsinaisesti käsityöläisten kaupunki, ja siellä käsityöammatitkin oli-

vat usein merenkulkuun liittyviä, esimerkiksi köydenpunojia ja puuseppiä oli paljon. Myös 

virkamiehillä ja palvelusväellä eli piioilla ja rengeillä oli merkittävä osuus väestöstä. Virkamie-

hiä oli Raahen väestöstä vuonna 1850 noin seitsemän prosenttia ja palvelusväkeä noin 13 

prosenttia.18 

                                                             
13 Ojala 1999, 253–254. 
14 Toivanen–Forss 1990, 526. 
15 Viita 1995, 15–17. 
16 Nygård 1995, 102–104. 
17 Suomen taloushistoria 3. 1983, 18. 
18 Nygård 1995, 108–111. 
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Kaupunkia hallitsi pormestari ja raatimiehet maistraatissa. Pormestariehdokkaat valittiin vaa-

lilla ja näistä ehdokkaista kuningas nimitti pormestarin. Vuodesta 1743 lähtien vaali suoritet-

tiin äyrilukujen mukaan, eli se joka maksoi eniten veroja, sai myös käytettäväkseen eniten 

ääniä. Suurin valta vaaleissa 1800-luvun puolella oli näin ollen rikkailla kauppiailla. Kauppiaat 

toimivat usein myös raatimiehinä.19 Kauppiaiden valta kaupungin hallinnossa oli siis suuri. 

Monien raahelaisten kauppahuoneiden varallisuus oli merkittävä jopa koko maan mittakaa-

vassa. Sovion kauppahuone oli yksi merkittävimmistä, mistä kertoo esimerkiksi se, että 

Sovion kauppahuoneella oli eniten velallisia talonpoikia läheisissä maalaispitäjissä. Sovion 

kauppahuone oli myös arvioitu Raahen toiseksi rikkaimmaksi kauppahuoneeksi vuonna 1800 

toimitetussa omaisuusverotusarviossa Langin ottaessa kärkipaikan.20 Muita Raahen suuria 

kauppiassukuja olivat Freitag, Lang, Montin, Frieman, Durchman ja Fellman, joista varak-

kaimmat olivat edellä jopa Oulun rikkaimmista kauppiaista21. Nämä kauppahuoneet olivat 

verkostoituneet tiiviisti keskenään esimerkiksi avioliittojen kautta, minkä vuoksi onkin vai-

keaa erottaa, mikä kauppahuone oli kenenkin omistuksessa tiettynä aikana.22 Rihkamakaup-

paa harjoittivat suuressa mittakaavassa vain suurkauppiaat, jotka varustivat myös laivoja. Pik-

kukauppiaat ostivat rihkamatavaraa suurkauppiailta myyden sitä eteenpäin. Tästä huolimatta 

rihkamakauppa oli suurkauppiaille toisarvoista, sillä vientitavarat ja raskaat myyntitavarat ku-

ten suola, vilja ja rauta olivat paljon merkittävämpiä.23 

Sovelius-suvun jäseniä on asunut Raahessa aivan kaupungin perustamisen ajoista lähtien. 

Suku onkin vaikuttanut monella tapaa kaupungin vaiheisiin. Suurin osa miespuolisista Sove-

liuksista toimi kauppiaina ja laivanvarustajina.24 Suku on vanha kauppiassuku, varhaisimmat 

tiedot suvun kaupankäynnistä yltävät 1600-luvulle, jolloin Matts Sowio II harjoitti maakaup-

paa ja oli useita kertoja syytettynä tullirikkomuksista. Johan Hansinpoika Sovelius I (1699–

1765), oli menestynyt kauppias ja raatimies, hän perusti kauppahuoneen ja vakiinnutti Sove-

lius- nimen.25 Alkuun Soviot lähettivät kauppatavaransa myyntiin muiden laivanomistajien 

                                                             
19 Viita 1995, 165; 170–172 
20 Aunola 1967, 78. 
21 Aunola 1967, 80. 
22 Rantatupa 1995, 288. 
23 Aunola 1967, 74. 
24 Sovelius-Sovio 2011, 185. 
25 Sovelius-Sovio 2000, 36–37. 
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aluksilla, mutta 1700-luvulla he alkoivat rahdata ja varustaa itse omia laivojaan. Merkittävim-

millään Soveliusten laivanvarustustoiminta oli purjelaivojen huippukautena 1850-luvun jäl-

keen.26  

 Tutkimusjaksolla kauppahuonetta johti menestyksekkäästi runsaat varat keräten Johan So-

velius II. Johan oli jäänyt naimattomaksi, sillä hän ei saanut lupaa solmia avioliittoa serkkunsa 

Catharina Freitagin kanssa.27 Sovio-suvun liiketoiminta kauppiaina jatkui aina 1930-luvulle 

saakaa, jonka aikana se hiipui muun muassa osuuskauppatoiminnan nousun ja pula-ajan vai-

kutuksesta.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Sovelius-Sovio 2011, 185. 
27 Sovelius-Sovio 2011, 187. 
28 Sovelius-Sovio 2000, 40. 
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1. KAUPUNGIN TYÖVÄKI KULUTTAJINA  

 

1.1. Välttämättömyyshyödykkeet — työväen tavallisimpia ostoksia 

 

Tässä tutkimuksessa työväellä tarkoitetaan kaupungissa työskennelleitä keskituloisia alempia 

ammattiryhmiä, kuten torpparit, rengit, piiat, merimiehet, työmiehet, kirvesmiehet ja pien-

polttajat. Huomattavan suuri osa tähän ryhmään kuuluvista kauppahuoneen asiakkaista oli 

merimiehiä, mikä onkin ymmärrettävää, sillä myös koko kaupungin väkiluvusta merimiehiä 

oli vuonna 1850 noin 10 prosenttia. Palkollisia lukuun ottamatta tähän ryhmään kuuluneiden 

ammattien edustajia on kutsuttu alemmaksi porvaristoksi, sillä periaatteena oli, että kaupun-

gin asukkaiden, lukuun ottamatta virkamiehiä, palkollisia ja sotilaita, tuli olla porvareita.29 

Tässä yhteydessä ryhmään lasketaan kuitenkin myös palkolliset, joten nimi työväki kuvaa hy-

vin koko luokkaa. Kaupunkien alimmat sosiaaliryhmät ostivat lähinnä välttämättömyystava-

roita, joista ehdottomasti eniten kulutettiin elintarvikkeita30. Pääasiassa käsitellään rukiin, suo-

lan ja pukeutumistavaroiden kulutusta, joita voi tarkastella myös kuviosta 1 sivulla 21. 

 

Työväen elintasoa ja palkkoja on vaikeaa selvittää tutkimuskirjallisuudesta siten, että ne to-

della tuovat konkreettisuutta tutkielmaan. Tietoja löytyy lähinnä indekseinä ja muunnettuna 

uudempien valuuttojen arvoon, useimmiten markoiksi. Tilikirjoista itsestään löytyy jonkin 

verran tietoa vuosipalkoista ja päivätöiden palkoista, sillä ostoksia on usein maksettu työllä. 

Merkinnöissä ei kuitenkaan ole yleensä tarkempia tietoja esimerkiksi siitä, millaisesta työstä 

oli kyse tai kuinka pitkiä päivät olivat. Työpäivistä ansaittu rahamäärä vaihtelee paljon, joten 

niitä on vaikea vertailla. Vaihtelu saattoi johtua työväen erilaisista taitotasoista, työn vaativuu-

desta tai työpäivän pituudesta. Rengin ja piian vuosipalkka vaihtelee tilikirjojen mukaan 

yleensä noin 35 ruplasta 70 ruplaan vuodessa. Piiat ansaitsivat vähemmän kuin rengit. Työ-

päivästä sai yleensä palkkaa puolesta ruplasta yhteen ruplaan.31 Jonkinlaista käsitystä ajan ra-

hanarvosta voi saada vertailemalla eri tuotteiden hintoja keskenään. Hinnoista on laadittu 

taulukko liitteisiin sivulle 82. 

 

                                                             
29 Nygård 1995, 111,125. 
30 Ikonen 1992, 70, 25. 
31 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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Rukiin viljely oli laajimmillaan 1800-luvulla, ja ruista käytettiin monin tavoin. Ruista syötiin 

puurona sekä leipänä ja joillain alueilla siitä tehtiin myös juomaa.32 Sakari Heikkinen on tut-

kinut kulutusta Suomessa autonomian ajan jälkipuoliskolla eli 1860-luvulta lähtien. Hänen 

mukaansa viljan kulutus lisääntyi tuona aikana hitaammin kuin maitotuotteiden, ja viljalajien 

kulutuksessa suurin kasvaja oli vehnä. Vaikka kulutus kasvoi maitotuotteiden kohdalla nope-

ammin, oli vilja kuitenkin vielä tärkein ravinnonlähde.33 Mitä köyhempi ihminen oli, sitä suu-

rempi oli viljan ja perunan osuus ruokavaliosta. Kaiken kaikkiaan ruokavalio oli yksipuolinen, 

vaikka ravintoaineita saatiinkin tarpeeksi.34 Viljan tarve oli suurin piirtein kaksi tynnyriä vuo-

dessa aikuista kohden. Viljalajeista ruis oli tärkein ainakin 1860-luvulle saakka, ja joillain alu-

eilla jopa 40 % ravinnosta koostui pelkästään rukiista.35 

 

Ruis oli Sovion kauppahuoneesta selvästi eniten ostettu viljalaji tutkimusajalla, työväen rukii-

seen käyttämä rahamäärä oli yhteensä noin 12600 ruplaa. Ruis käsittää tässä tutkimuksessa 

rukiin sellaisenaan ja jauhoina. Työväki osti ruista yleensä kerrallaan neljäsosatynnyrin36 tai 

puoli tynnyriä, jotkut ostivat myös kokonaisen tynnyrin, mutta useamman tynnyrin ostoerät 

olivat harvinaisia. Ruistynnyrin hinta vaihteli suurin piirtein 13 ruplasta 19 ruplaan. Ruisjau-

hoja ostettiin leivisköinä ja kuleina37. Yhdellä kertaa ostettu jauhomäärä vaihteli muutamasta 

leiviskästä muutamaan kuliin.38 Työväki osti ruista vähemmän jauhoina kuin sellaisenaan. 

Ruista saatettiinkin jauhaa vielä kotona, sillä jauhamiseen käytetyt käsikivet olivat yleisiä vielä 

1800-luvulla39. 

 

 Kirvesmies Simon Mattila osti kauppahuoneelta poikkeuksellisen paljon ruista. Hän osti ker-

rallaan enimmillään yli sata tynnyriä, ja yhteensä hän käytti rahaa rukiiseen tutkimuskaudella 

lähes 4700 ruplaa, mikä on yli kolmasosa koko sosiaaliryhmän kuluttamasta rukiista.40 Näin 

valtava ostomäärä tarkoittanee sitä, että Mattila on myynyt ruista eteenpäin. Myöhemmissä 

tilikirjoissa hänellä ei olekaan merkintää ammatista, jolloin ostokset on täytynyt merkitä ryh-

mään muut. Luultavasti Mattila on vähitellen siirtynyt kirvesmiehestä kauppiaaksi. Hänen 

                                                             
32 Rauramo 2004, 32,41. 
33 Heikkinen 1981, 401. 
34 Heikkinen 1990, 139. 
35 Ikonen 1992, 25. 
36 Tynnyri on tilavuusmitta joka vastaa 165:ttä litraa. Suomen taloushistoria 3, 1983, 468. 
37 Painomitta, leiviskä vastaa 8,5:ttä kilogramma ja kuli on venäläinen viljan painomitta, jota kutsutaan 
myös matoksi, se vastaa noin 147:ää kilogrammaa. Suomen taloushistoria 3, 1983, 468. 
38 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
39 Rauramo 2004, 38. 
40 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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ostoksensa vaikuttavat niin merkittävästi työväen ostamaan rukiin määrään, että se on syytä 

huomioida erikseen. 

 

Sovion tilikirjojen perustella ruis oli työväelle tärkein ostos, sillä kyseinen ryhmä osti sitä kai-

kista hyödykkeistä eniten. Kuvio 1 osoittaa kuinka suuri ero on ryhmän rukiiseen käyttämällä 

rahamäärällä ja sillä rahamäärällä, jonka ryhmä käytti seuraavaksi eniten ostettuun tuotteeseen 

eli pukeutumistavaroihin — rukiiseen käytettiin yli kaksikymmentä kertaa enemmän rahaa 

kuin pukeutumistavaroihin. Tämä tukee aikaisempaa käsitystä rukiin tärkeydestä, samoin 

kuin käsitystä siitä, että alimmat sosiaaliryhmät ostivat lähinnä välttämättömyystavaroita. 

Ruista ei tosin ole mahdollista tämän aineiston pohjalta verrata kaikkiin tuotteisiin, vaan ai-

noastaan niihin tuotteisiin, joita kauppahuone on tarjonnut ja joita sieltä on ostettu, näin ollen 

esimerkiksi maitotuotteet jäävät suurimmaksi osaksi vertailun ulkopuolelle: voi oli ainoa mai-

totuote, jota kauppahuoneesta ostettiin merkittäviä määriä41. Tilikirjoissa mainitsemattomia 

tuotteita on voitu ostaa markkinoilta, joita Raahessakin pidettiin. Maaseudun väestö saattoi 

vaihtaa markkinoilla vilja- ja karjataloudentuotteita tarvitsemiinsa tavaroihin, ja myös käsityö-

läiset myivät siellä tuotteitaan. Lisäksi markkinoilla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin huvi-

tuksiin.42 

 

Ruotsin vallan aikaan Suomi oli viljan suhteen omavarainen ja viljaa riitti jonkin verran vien-

tiinkin. Autonomian ajalla viljan tuonti Suomessa oli suurempaa kuin vienti, eli Suomi oli 

menettänyt viljaomavaraisuutensa. Tämän on ajateltu johtuneen siitä, että vallanvaihdon 

myötä Suomi menetti vähitellen Tukholman markkinat ja sai tilalle Pietarin markkinat. Pieta-

riin oli halvempaa tuoda viljaa Sisä-Venäjältä kuin Suomesta. Venäläinen vilja oli niin edul-

lista, että se pystyi tuotunakin kilpailemaan suomalaisen viljan kanssa. Tämän takia viljan 

hinta säilyi Suomessa alituotannosta huolimatta lähes ennallaan.43 Viljan tuonti näkyy myös 

Sovion tilikirjoissa. Joihinkin merkintöihin viljan ostosta on lisätty paikka, josta vilja on tuotu. 

Yleensä ulkomaalainen vilja oli venäläistä, mutta myös esimerkiksi tanskalaista viljaa myy-

tiin.44 Kauppahuoneesta ostettu vilja oli oletettavasti useimmiten kotimaista, sillä eniten myy-

tiin viljaa, jossa ei ollut tietoa tuontipaikasta. 

 

                                                             
41 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
42 Heinonen 1974, 38; 19. 
43 Soininen, 1980, 387–388. 
44 esim. Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:7, 143, OMA. 
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Vappu Ikosen tutkimista kauppahuoneista (J.W. Snellman G:son Oulusta, C.G. Bergbom 

Oulusta, C.M. Dahlström Turusta ja G. Ranin Kuopiosta) ostettuja muita elintarvikkeita kau-

punkien alimmilla ryhmillä olivat ohra, kaura, vehnä, erilaiset ryynit, lohi, silli, voi, juusto, 

makkara, sianliha, ruokaöljy, herneet, porkkanat, siirappi, etikka ja sinappi.  Ikonen kertoo 

tutkimuksessaan, että perunoita myytiin toreilla ja markkinoilla 1800-luvulla, mutta hänen 

havaintojensa mukaan perunoita ei kuitenkaan myyty kauppahuoneissa lainkaan.45 Peruna tuli 

Suomeen 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla, mutta aluksi sitä viljeltiin lähinnä herraskar-

tanoissa. Etelä- ja länsiosissa maata kasvin viljely alkoi laajeta maalaisväestön keskuuteen 

1760–1770-luvuilta alkaen. Lähes koko Suomen viljelykasviksi peruna levisi ilmeisesti 1800-

luvun puolivälissä, mutta tällöinkin viljelyn yleisyyden alueelliset erot olivat suuret.46  

 

Raahen seudulla perunan viljely alkoi 1700-ja 1800-lukujen vaihteessa, jolloin peruna olikin 

siellä jo melko tunnettu viljelykasvi. Raahen kauppaporvarit olivat tuoneet perunan alueelle, 

ja talonpojat saivat siemenperunansa etupäässä näiltä kauppiailta. Kauppaporvarit viljelivät 

perunaa myös itse hyvällä menestyksellä.47 Ikosen tutkimista kauppahuoneita poiketen 

Sovion kauppahuone myi tilikirjojen mukaan jonkin verran perunaa. Peruna ei kuulunut suo-

situimpien myyntiartikkeleiden joukkoon, mutta silloin tällöin joku asiakas osti perunaa. 

Usein perunanostajat kuuluivat työväkeen.48 Perunan myynti raahelaisessa kauppahuoneessa 

saattaa selittyä sillä, että peruna näyttää olleen valtakunnallisesti verrattuna Raahen seudulla 

tunnettu ja yleinen viljelykasvi. Lisäksi myyntiin vaikuttaa se, että raahelaiset kauppaporvarit 

olivat itse kiinnostuneita perunasta ja sen viljelystä. 

 

 Sovion kauppahuoneesta ei sen sijaan juuri ostettu lohta, juustoa, porkkanoita tai sinappia. 

Porkkanoiden käyttö levisi talonpoikaisväestön keskuuteen vasta 1800-luvun puolivälin jäl-

keen49, mikä selittää niiden poissaolon Sovion tilikirjoissa tutkimusajankohtana. Muutoin os-

tetut elintarvikkeet olivat Raahessa melko samankaltaisia kuin Ikosen tutkimilla paikkakun-

nilla. Rukiin jälkeen yleisimpiä työväen ostamia elintarvikkeita olivat ohra ja silakat. Silakka 

oli Raahen alueella tärkein saaliskala, ja sitä pyydettiin sekä kotitarpeisiin että myyntiin50. Osa 

työväkeen kuuluneista osti lihaa, läskiä ja voita51. 

                                                             
45 Ikonen 1992, 70. 
46 Korhonen 2003, 465–466. 
47 Rantatupa 1995, 259–260. 
48Esim. Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3, 72 ja Big:5, 14, OMA. 
49 Talve 1973, 13–14. 
50 Rantatupa 1995, 285. 
51 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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Merja Sillanpään mukaan tavallisen kansan arkiruokaa oli 1700-luvulla ja vielä pitkälle 1800-

luvulle ruisleipä, suolakala, keitetyt sekä haudutetut nauriit, lantut, jauhopuurot, vellit ja kei-

tot. Kaikilla aterioilla tarjottiin suolakalaa.52 Rannikkoalueilla suolasilakka oli tavallisin suola-

kala.53 Tunnettuja kasviksia olivat herneet, pavut, sipuli, peruna ja kaali.54 Tämä käy hyvin 

yksiin sen kanssa, mitä rahvas osti kauppahuoneelta Raahessa, sillä naurista ja lanttua lukuun 

ottamatta työväen yleisimmät elintarvikeostokset olivat Sillanpään mainitsemiin arkiruokiin 

tarvittuja aineksia. Lanttujen ja nauriiden puuttumista Sovion tilikirjoista voi selittää se, että 

perunan yleistyessä nämä kasvit menettivät merkitystään,55 nauris jäi pikku hiljaa perunan 

varjoon56. Vaikka kala oli tärkeä osa 1800-luvun arkiruokaa, eivät läheskään kaikki asiakkaat 

ostaneet sitä. Kauppahuoneella oli useita asiakkaita, jotka ostivat elintarvikkeista pelkkiä vil-

jatuotteita. On mahdollista, että kaikkein köyhimmillä ei ollut varaa ostaa kalaa. Todennäköi-

nen vaihtoehto on kuitenkin myös se, että kaupunkilaiset ovat kalastaneet ruokansa itse, sillä 

kalastus oli Raahessa merkittävä elinkeino. Raahen kauppiaat ostivat suolasilakat enimmäk-

seen oman kaupungin kalastajilta57. 

 

Suola on ollut Suomessa tärkeä tuontitavara, jota on kuljetettu niin lännestä kuin idästäkin. 

Suomessa ja Ruotsissa on yritetty valmistaa suolaa itse 1500–1700-luvuilla merivedestä keit-

tämällä.58 Vuoteen 1791 asti Raaheen tuotiin suolaa Oulun porvareiden nimissä, mutta tämän 

jälkeen tapulioikeuksin varustettu Raahe velvoitettiin tuomaan suolansa itse. Tuontikiintiöksi 

asetettiin 1800 tynnyriä vuodessa. Suola oli suhdanteille erittäin herkkä tuote, joten sen hinta 

saattoi vaihdella rajusti esimerkiksi sotien ja levottomuuksien takia. Suola oli 1800-luvulla 

melkein ainoa toimiva säilöntäaine, eniten sitä käytettiin lihan ja kalan säilömiseen, mutta 

nahatkin oli tapana suolata.59  

 

 Suola kuuluu myös yleisimpiin kauppahuoneesta ostettuihin tuotteisiin.  Työväki osti suolaa 

yhteensä noin 300 ruplalla60, rukiiseen verrattuna suolaa ostettiin siis kohtuullisesti. Suolan 

                                                             
52 Sillanpää 1999, 26. 
53 Talve 1973, 40. 
54 Sillanpää 1999, 26. 
55 Talve 1973, 71. 
56 Rantatupa 1995, 245. 
57 Rantatupa 1995, 285, 304. 
58 Talve 1973, 38. 
59 Rantatupa 1995, 304. 
60 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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hinta vaihteli tynnyriltä noin kuudesta yhdeksään ruplaan. Ostokset tehtiin pienissä erissä, 

yleensä neljäsosatynnyristä yhteen tynnyriin. Suolan ostaminen oli työväelle melko tavallista. 

 

Pukeutumiseen liittyviä hyödykkeitä kuului sekä välttämättömyyshyödykkeisiin että ylellisyys-

hyödykkeisiin tuotteesta riippuen. Hienot tuontikankaat, kuten silkki, sametti ja satiini voi-

daan laskea ylellisyystuotteisiin. Valmisvaatteita myytiin vain pieniä määriä, lukuun ottamatta 

hattuja, sukkia, myssyjä ja käsineitä61. Sakari Heikkinen on tutkinut vaatetustavaroiden kulut-

tamista kokonaistarjonnan mukaan ja toteaa sen olevan vaikeaa, sillä täsmällisiä määrätietoja 

ei ole ja lisäksi olisi volyymiä laskettaessa pystyttävä ottamaan huomioon muutokset tuottei-

den laadussa.62 Hyödykeryhmä pukeutuminen tai vaatetus sisältää monia erilaisia ja erihintai-

sia tavaroita. Sovion kauppahuone myi esimerkiksi useita erilaatuisia puuvillalankoja ja erivä-

risiä kankaita63. Laadun vaihtelu vaikuttaa myös hintaan, mikä tulee ottaa huomioon tuloksia 

tarkasteltaessa. 

  

Useimmat suomalaiset pukeutuivat 1600-luvulla villakankaisiin vaatteisiin kuten sarkaan ja 

verkaan. Säätyläiset pukeutuivat ostoverkaan, kun taas rahvas kotona kudottuun sarkaan. 

Rahvaan pukeutumiseen tulleita uutuuksia 1800-luvulla olivat esimerkiksi raidalliset hame-

kankaat, värilliset esiliinat ja erilaiset liivit. Työvaatteet ja muut arkivaatteet eivät etenkään 

maaseudulla eronneet paljoa toisistaan. Ainoastaan kaikkein likaisimpiin askareisiin vaihdet-

tiin erityiset työvaatteet.64 Säätyläisten tapa käyttää ostokankaita ja rahvaan tapa kutoa kankaat 

itse lienee ollut voimissaan vielä 1800-luvun Raahessa, sillä kauppahuoneen merkinnöistä 

päätellen alin ryhmä osti valmista kangasta äärimmäisen harvoin, mutta ylemmissä ryhmissä 

valmiskankaat olivat tavallisempia. Tosin kankaita on saatettu ostaa esimerkiksi markkinoilta. 

 

Tässä tutkimuksessa pukeutumistuotteisiin on laskettu kankaat, langat, nahat, vuodat, valmis-

vaatteet ja sateenvarjot asusteina. Työväki käytti rahaa pukeutumistuotteisiin tutkimuskau-

della yhteensä noin 560 ruplaa. Työväen yleisimmin ostamia vaatetavaroita olivat vuodat ja 

nahat, puuvillalanka ja pellava, muut tuotteet olivat tämän ryhmän kohdalla hyvin harvinai-

sia.65 Vuotien yleisyys selittyy sillä, että ainakin kenkänahat kuuluivat rengin vuosipalkkaan. 

Tilikirjassa vuodan tai nahan jälkeen mainittiin, että se oli vuoden palkkaa kohden tai vuoden 

                                                             
61 Ikonen 1992, 45–46. 
62 Heikkinen 1981, 408. 
63 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
64 Isotalo 1999, 81, 87–88. 
65 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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kenkiin66. Näissä tapauksissa oli kuitenkin joskus jätetty tuotteen hinta merkitsemättä, joten 

työväen kauppahuoneesta hankkimien pukeutumistuotteiden arvo on hyvin todennäköisesti 

hieman suurempi kuin kuvioon laskettu arvo. 

 

Kirsi Vainio-Korhonen tuo tutkimuksessaan esiin kaupunkien epävirallisen, rekisteröimättö-

män talouden, joka liittyy kotitarvetuotantoon, itse tuotettuihin palveluihin ja kätkettyyn an-

siotyöhön. Epävirallinen talous antoi mahdollisuuden lisäansioihin niille, joilta puuttui palk-

katyö, esimerkiksi yksineläville naisille. Myös sotilaat ja palkolliset saattoivat hankkia lisätuloja 

käsityöllä, kuten suutaroinnilla ja räätälöinnillä. Tällaiselle tuotannolle oli kysyntää, sillä ku-

luttajalle ei ollut väliä, oliko tuotteen valmistanut virallinen mestari vai joku muu, kunhan 

hinta ja laatu olivat kunnossa. Rahvaskin halusi kuluttaa ylellisyystuotteita, mutta tuskin osti 

niitä kalliilta käsityömestareilta, vaan hyödynsi epävirallisen talouden tarjontaa.67 Todennä-

köisesti myös Raahessa on harjoitettu epävirallista taloutta, sillä käsityötuotteita ostettiin 

kauppahuoneesta harvoin. Mikäli suurempia vaatekappaleita, kuten pukuja ja hameita on os-

tettu valmiina, on ne luultavasti ostettu räätäliltä tai epävirallisilta käsityöläisiltä, jolloin niiden 

kulutusta ei voi tarkastella kauppahuoneen tilikirjoista. 

 

Elintarvikkeiden ja vaatetustarvikkeiden lisäksi työväki, kuten muutkin sosiaaliryhmät, osti 

kauppahuoneesta lautoja, lankkuja, hamppua, nauloja ja rautaa. Kauppahuoneet hoitivat 

1800-luvulla joitain pankkitehtäviä, niinpä käteinen raha oli yksi tärkeimmistä syistä asioida 

kauppahuoneessa, monille jopa ainoa syy. Vuoden palkka saatettiin esimerkiksi hakea kätei-

senä kauppahuoneelta. Toisaalta taas jotkut asiakkaat, usein säätyläiset, tekivät myös mak-

suosoituksia kauppahuoneissa kolmannelle osapuolelle, kuten suutarille, apteekkarille tai jol-

lekin yksityishenkilölle.68  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Esim. Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:4, 90. 
67 Vainio-Korhonen 1998, 13–15; 29; 35. 
68 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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Kuvio 1. Työväen kuluttamien hyödykkeiden määrä kulutetun rahamäärän mukaan.69 

 

 

 

 

1.2. Harvojen harvinainen herkuttelu 

 

Tässä luvussa käsitellään kaupungin työväen ylellisyyshyödykkeiden kuluttamista. Pääasiassa 

tarkastellaan kahvin, sokerin ja alkoholin kuluttamista. Tavallisella suomalaisella oli keskimää-

rin heikot taloudelliset mahdollisuudet ylellisyyden hankkimiseen vielä 1800-luvun alkupuo-

lella70.  

 

                                                             
69 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
70 Heikkinen 1990, 144. 
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Alkoholi tunnettiin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa jo varhaisista ajoista lähtien. 

Ensimmäinen yleisesti käytössä ollut alkoholijuoma pohjoisessa oli olut, joka edellytti maan-

viljelyä. Viinan poltto oli aluksi aateliston ja porvariston puuhaa, mutta se levisi sodista pa-

laavien talonpoikien myötä myös maaseudulle.71 Kansan keskuudessa viina oli tunnettua 

1500-luvulla, mutta sen käytön on arvioitu yleistyneen vasta 1700-luvulla. Juomaa poltettiin 

yleensä viljasta.72 Viinaa käytettiin lääkkeenä, lämmittäjänä kylmässä säässä, ravinnon lisänä 

ja arjen värittäjänä. Viinan kotipoltto oli ajoittain kiellettyä ja eri tavoin rajoitettua. Tutkimus-

ajalla kotipoltto oli sallittua mutta rajoitettua: polttoaika oli esimerkiksi rajattu ja ilmeisesti 

polttajan tuli myös omistaa tai viljellä maata. Kotitarvepoltto yritettiin muuttaa 1840-luvulla 

tehdastuotannoksi, mikä oli lähellä lopettaa kotitarvepolton kokonaan. Maaseudulla koti-

poltto väheni kuitenkin lopulta vain hieman.73 

 

Työväki käytti rahaa alkoholiin noin 50 ruplaa tutkimuskaudella. Alkoholin ostajia oli pari-

kymmentä, ja he olivat enimmäkseen merimiehiä, työmiehiä ja kirvesmiehiä. Ostettu alkoholi 

oli laadultaan lähinnä viinaa, mutta jonkin verran ostettiin myös rommia. Ryhmä osti alko-

holia kerrallaan neljäsosakannusta74 kahteen kannuun. Kannu viinaa maksoi noin yhden rup-

lan ja kannu rommia maksoi kahdesta viiteen ruplaa.75 Työväki osti alkoholia kauppahuo-

neelta melko vähän, vaikka sen hinta ei ollut kovin korkea. Tämä voi johtua siitä, ettei tällä 

sosiaaliryhmällä ollut juurikaan varaa tai halua kuluttaa alkoholia. Toisaalta näin vähäinen ku-

lutus tuntuu epäuskottavalta. Onkin mahdollista, että työväki olisi ostanut alkoholinsa muu-

alta tai polttanut sitä itse, sillä vaikka kotipoltto oli kaupungeissa tuohon aikaan vähäistä, ei 

se ollut kuitenkaan laitonta. 

 

Ikosen tutkimista kauppahuoneista paloviinaa ja olutta ostettiin vähän.76 Nämä olivat juuri 

niitä alkoholijuomia, joihin työväellä olisi todennäköisimmin ollut varaa. Ikonenkin toteaa 

viinan vähäisen myynnin yhdeksi syyksi kotipolton. Muita syitä hänen mukaansa olivat se, 

että viinaan maahantuonti oli kiellettyä ja se, että nälkävuosien aikainen viljan hinnan nousu 

                                                             
71 Jääskinen & Voipio 1983, 29–30. 
72 Talve 1973, 100–101. 
73 Tuominen 1950, 20, 22–28. 
74 Kannu on tilavuusmitta, joka vastaa 2,617 litraa. Suomen taloushistoria 3, 1983, 468. 
75 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big: 3–8, OMA. 
76 Ikonen 1992, 47. 
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nosti viinan hintaa. Oluen myynnin vähäisyyden syynä saattoi olla kuljetus- ja säilyvyysongel-

mat.77 Myös Sakari Heikkinen on arvioinut omassa tutkimuksessaan alkoholin kokonaiskulu-

tuksen tutkimisen vaikeaksi, muun muassa kotipolton takia, sillä sen vuoksi tuotantoa ei voida 

arvioida riittävän tarkasti78.   

 

Kahvin ja sokerin kulutusta tarkastellaan tässä tutkimuksessa yhdessä. Kauppahuoneesta 

kahvi ja sokeri oli usein ostettu samaan aikaan, ja joskus niiden hinnatkin oli laskettu yhteen79. 

Näin ollen kyseisten tuotteiden kuluttaminen tuntuu liittyneen vahvasti toisiinsa, joten niiden 

tutkiminen yhdessä tuntuu luontevalta. Siirappi on jätetty laskuista kokonaan pois, sillä sen 

ostaminen oli sokeriin verrattuna selvästi harvinaisempaa. 

 

Sokeri tuli Suomeen jo 1500-luvulla, mutta tuolloin sitä käytettiin vain vähäisiä määriä. Seu-

raavalla vuosisadalla sokeri alkoi yleistyä, ja 1700-luvulla se oli jo vakiinnuttanut asemansa 

hienoimmissa keittiöissä.80 Sidney W. Mintz kirjoittaa sokerin tulleen Länsi-Euroopassa laa-

jalti tunnetuksi 1600-luvun toisella puoliskolla81, eli Suomi ei ollut sokerin yleisyydessä paljoa 

jäljessä muuta Eurooppaa. Ruotsin valtakunnassa kulutettiin 1700-luvun lopulla sokeria kes-

kimäärin noin yksi kilogramma henkilöä kohden vuodessa.82 Alempikin väestö halusi 1800-

luvulle tultaessa tutustua uusiin makuelämyksiin, mutta heidän kohdallaan tällainen oli vielä 

melko poikkeuksellista. Maata viljelevä väestö oli tavoiltaan konservatiivista ja pidättyväistä, 

eikä ylimääräistä rahaakaan ollut kummemmin käytettävissä.83 KLAS RÖNNBÄCK kirjoit-

taa, että 1800-luvun loppupuolella matalapalkkaisimmillakin ruotsalaisilla työmiehillä alkoi 

olla varaa ostaa merkittäviä määriä sokeria. Varhaismodernilla kaudella sokeri oli esimerkiksi 

Pohjoismaissa täysin tuontitavara, sillä sokeria valmistettiin lähes pelkästään sokeriruo’osta. 

Pohjoisessakin kasvavasta sokerijuurikkaasta sokeria alettiin valmistaa vasta 1800-luvun ku-

luessa. Maailmanlaajuisesti sokeri oli erittäin merkittävä kauppatavara, ja sen liikevaihto oli 

pitkään ennen 1800-luvun puoliväliä kaikista tuotteista suurin.84 

 

Kahvi tuli Eurooppaan 1600-luvun tienoilla ja Ruotsin se saavutti 1700-luvulla, jolloin sitä 

pidettiin sivistyksen airuena. Pian kahvia nautittiin jo niin paljon, että sen vaikutukset valtion 

                                                             
77 Ikonen 1992, 47. 
78 Heikkinen 1891, 407. 
79 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big: 3–8, OMA. 
80 Urbans 1968, 14–15, 58. 
81 Mintz 1993, 264. 
82 Rönnbäck 2010, 109. 
83 Urbans 1968, 82–83. 
84 Rönnbäck 2010, 99; 110. 
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talouteen alkoivat huolestuttaa: uskottiin kahvin ja sen oheistuotteiden oston vievän liikaa 

rahaa pois omasta valtiosta muualle maailmaan.85 Kahvin kulutus alkoi 1800-luvulla hiljalleen 

yleistyä kaikissa kansanluokissa, ja siitä tulikin sokerin rinnalla yksi Suomen tärkeimmistä 

tuontielintarvikkeista. Vappu Ikosen mukaan kahvin ja sokerin yleistymisen kaikkiin kansan-

luokkiin on oletettu tapahtuneen 1800-luvun loppupuolella, mutta näiden tuonti on kuitenkin 

kasvanut jo vuosisadan puolivälissä, mikä on hänen tutkimuksessaan näkynyt myös jonkin 

verran kauppahuoneiden tilikirjoissa. Kahvin yleistymisen syinä pidetään muun muassa sitä, 

että se saattoi korvata lämpimän aterian ja virkistää. On myös ajateltu, että kahvia juomalla 

on jäljitelty säätyläisten kulutusta.86 Klas Rönnbäck esittää kahvin ja sokerin yleistymisen 

syyksi niiden taipumuksen aiheuttaa riippuvuutta. Kun kansa oli kerran totuttanut itsensä 

näiden tuotteiden käyttöön, oli sitä enää vaikea lopettaa.87 

 

 Sakari Heikkinen kertoo tutkimuksessaan, että kahvin ja sokerin lisääntynyt käyttö oli auto-

nomian ajan jälkipuoliskon merkittävin muutos suomalaisten ruokavaliossa. Kahvin yleisty-

misen myötä sokerin kulutus lisääntyi ja tätä myöten vehnäsen syönti. Kahvista tuli tärkein 

nautintoaine, koska sitä käyttivät sekä miehet että naiset.88 Yleistymisvaiheessa 1800-luvun 

alussa kahvia juotiin ainoastaan pyhäaamuina ja juhlissa. Jokapäiväiseksi juomaksi kahvi va-

kiintui eri puolella Suomea eri aikoihin, tavallisesti kuitenkin vasta 1870-luvulta lähtien.89 

 

Sovion kauppahuoneen tilikirjoista kerätyt tiedot tukevat kahvin ja sokerin osalta aikaisem-

pien tutkimusten tuloksia. Työväki, joka kuuluu kansan alimpiin kerrostumiin, on tutkimus-

ajalla kuluttanut kahvia ja sokeria jonkin verran, mutta näiden hyödykkeiden kuluttaminen 

on tälle ryhmälle ennemmin poikkeus kuin sääntö. Rahaa kahviin ja sokeriin työväellä kului 

noin 70 ruplaa, mikä ei ole paljon verrattuna välttämättömyyshyödykkeiden kuluttamiseen, 

mutta kuitenkin selvästi enemmän kuin alkoholiin käytetty rahamäärä. Sokeria ostettiin ker-

rallaan puolesta naulasta90 kahteenkymmeneen naulaan. Kahvin ja sokerin hinta oli noin kol-

masosarupla naulaa kohden.91 Näiden tuotteiden kulutuksen määrää voi pitää melko luotet-

tavana, sillä ne olivat juuri sellaisia tuontituotteita, joiden välittämiseen kauppahuoneet olivat 

                                                             
85 Suolahti 1925, 231–232; 243; 246.  
86 Ikonen 1992, 49–50. 
87 Rönnbäck 2010, 109. 
88 Heikkinen 1990, 141–142. 
89 Talve 1973,102. 
90 Naula on painomitta joka vastaa 452 grammaa. Suomen taloushistoria 3, 1983, 468. 
91 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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erikoistuneet. Näin ollen tuntuu luontevalta, että asiakkaat olisivat ostaneet tuotteet suoraan 

kauppahuoneelta.  

 

Kahvin, sokerin ja alkoholin lisäksi työväki osti vain harvoja ylellisyystuotteita. Muutamat 

asiakkaat ostivat tupakkaa.92 Tupakanpoltto levisi Eurooppaan vasta keskiajan jälkeen Ame-

rikasta, ja 1600-luvulla se tunnettiin Länsi-Suomessa. Tupakkakasveja viljeltiin myös kotona, 

ja 1800-luvun puolivälissä niiden kasvatus oli yleistä kaikkialla sisämaassa.93 Raahessa viran-

omaiset pyrkivät 1770-luvulla edistämään viljelyä kaupungin sisäpuolella suosittamalla puu-

tarhamaisia kasveja, kuten tupakkaa.94 Tupakan ostoon ei ole ollut niin suurta tarvetta, koska 

sitä on Raahessa todennäköisesti viljelty kotitarpeiksi. 

 

Mielenkiintoista on, että kolme neljästä alkoholia ostaneista työväkeen kuuluneesta on osta-

nut myös kahvia tai sokeria.95 Ylellisyystuotteiden kulutus keskittyi siis työväellä tiettyihin 

henkilöihin. Tämä voi viitata siihen, että nämä henkilöt olivat ryhmänsä sisällä varakkaita. On 

mahdollista, että heillä oli tavallista enemmän halua kuluttaa ylellisyystuotteita tai kokeilla 

uutuuksia. Kyseisten tuotteiden taipumus aiheuttaa riippuvuutta voi myös vaikuttaa joihinkin 

henkilöihin enemmän kuin toisiin. Yleensä ottaen työväki kulutti kaikkia ylellisyyshyödyk-

keitä erittäin vähän ja vain harvat ryhmään kuuluneet ostivat niitä.  

 

1.3. Johan Frilander: renki ja merimies 

 

Olen valinnut Johan Frilanderin edustamaan työväen kulutusta, koska hänen ostoksensa ovat 

hyvin tyypillisiä kyseiseen luokkaan kuuluneille.  Toinen syy valinnalle on se, että Frilander 

on asioinut kauppahuoneessa pitkähkön ajan ja melko tiheästi, joten hänen ostoksensa antaa 

kattavan kuvan pitkältä aikaväliltä. Frilanderin asiakkuudesta Sovion kauppahuoneessa löytyi 

merkintöjä vuosilta 1827–1842. Ensimmäisissä merkinnöissä hänen ammatikseen on mer-

kitty renki, myöhemmin merimies. Viimeisissä merkinnöissä Frilanderin ostokset on lueteltu 

pelkän nimen alle. Ikonen on päätellyt tutkimuksessaan, että kauppahuoneiden määrittämä 

sosiaaliasema on ilmeisesti yleensä sama, joksi asiakas itse itsensä mieltää96. Frilanderin sosi-

aaliaseman puuttuminen viimeisissä merkinnöissä voi johtua siitä, hän on ollut jo niin pitkään 

                                                             
92 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
93 Talve 1973, 104. 
94 Rantatupa 1995, 251. 
95 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
96 Ikonen 1992, 15. 
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kauppahuoneen asiakkaana, ettei tarkempia tietoja ole enää koettu tarvittavan. Voi myös olla, 

että hän on jäänyt työttömäksi tai tehnyt välillä muita töitä. Eri ammattien harjoittaminen 

olikin tyypillistä merimiehen työn lomassa97. Johan Frilander meni naimisiin kesäkuussa 1829 

piika Lisa Turckin kanssa, ja heille syntyi tytär tammikuussa 183598. 

Rengit olivat palkollisia, joiden fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista isännän ja emännän oli 

pidettävä huolta.  Rengiksi pestauduttiin nuorella iällä ja kolmenkymmenen ikävuoden lähes-

tyessä siirryttiin yleensä muihin töihin. Palkollisten aseman ja oikeudet määräsi vuonna 1805 

uusittu palkollisasetus, joka salli muun muassa rengin kurittamisen.99 Palvelusväkeä tarvittiin 

niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Kaupungissa renki saattoi työskennellä esimerkiksi 

suurkauppiaan alaisuudessa.100 Merimiehen työssä oli paljon yhteneväisyyksiä rengin työn 

kanssa. Yleensä merimiehen työ oli nuorten miesten lyhytaikainen ammatti ja siinä oltiin toi-

sen ihmisen palkollisena. Vapaa-aikaa jäi vähän, sillä pitkiä matkoja tekevillä kauppalaivoilla 

miehistö jaettiin yleensä kahteen vuoroon, eli työaika oli teoriassa 12 tuntia vuorokaudessa, 

mutta saattoi käytännössä venyä vielä pidemmäksi. Laivalla oli kova kuri, ja kapteenin sana 

oli vesillä laki. Myös ruumiillisia rangaistuksia käytettiin. Muona oli huonoa ja miehistösuojat 

ahtaita ja lämmittämättömiä. Palkkaus oli kohtalaisen hyvä useisiin sekatöihin verrattuna, 

mutta työ oli raskasta ja joskus vaarallistakin.101 Merimiesväestö oli sekä taustoiltaan että so-

sioekonomiselta tasoltaan kirjavaa. Merimiehen ammatista saatuja tuloja täydennettiin usein 

muilla elinkeinoilla, joten joskus on hankala määritellä, kuka oikeastaan oli merimies.102 

Renkinä ollessaan Frilander osti nauloja 2,24 ruplalla, rautaa 0,4 ruplalla, puolikkaan vuodan 

2,4 ruplalla, 12 kyynärää103 sarkaa 12 ruplalla ja kahdeksan ja puoli kyynärää purjekangasta. 

Lisäksi hän nosti käteistä yhteensä noin 70 ruplaa, joka jakautui kahdeksaan eri nostokertaan. 

Hän sai kauppahuoneesta puolikkaan vuodan, joka ilmeisesti kuului rengin palkkaan. Lähes 

jokainen kauppahuoneessa asioinut renki sai puolikkaan vuodan, joka oli maksupuolelle mer-

kitty vuoden palkkaa kohti. Frilander maksoi ostokset pääosin palkallaan, joka oli 70 ruplaa.104  

Elintarvikkeiden puuttuminen renkiajan ostoksista johtuu siitä, että ruoka oli osa rengin palk-

                                                             
97 Frigren 2016, 203. 
98 Suomen Sukututkimusseura, Historiakirjat, elektr. luettu 10.4.2015. 
99 Lod 2008, 45. 
100 Nygård 1989, 93; 96. 
101 Kaukiainen 2008, 9. 
102 Frigren 2016, 201. 
103 Kyynärä on pituusmitta, joka vastaa 59,38:saa senttimetriä. Suomen maatalouden historia 1, 2003, 
620. 
104 Sovion kauppahuoneen arkisto, kaupunkitilikirjat, Big:4, 90. 
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kaa. Poikkeuksellista ostoksissa on suuri määrää sarkaa. Sarkakankaan ostaminen ei ollut ko-

vin yleistä työväen keskuudessa, ja Frilander oli ainoa, joka osti kangasta näin suuren määrän. 

Seuraavaksi eniten sarkaa ostanut työväkeen kuulunut asiakas osti kuusi kyynärää105. 

Ollessaan merimies, eli vuosina 1829–1831, Johan Frilander osti puoli tynnyriä ruista 5,12 

ruplalla, kymmenen leiviskää ruisjauhoja 10,24 ruplalla ja neljäsosatynnyrillisen ohraa kol-

mella ruplalla. Rautaan hän käytti 0,32 ruplaa ja hän nosti käteistä noin 15 ruplaa. Suurin osa 

ostoksista on merkitty maksetuksi työllä, osan on maksanut ilmeisesti sen laivan kapteeni, 

jolla Frilander oli töissä.106 Merimiesajan ostokset ovat hyvin tyypillisiä työväen ostoksia. 

Vuosina 1834–1842 Frilanderin ammatista tai sosiaaliryhmästä ei ole merkintöjä. Tilikirjoissa 

oli monia merkintöjä, joissa käteinen raha oli nostettu rouvalle. Näinä vuosina Frilanderin 

perhe osti yhden ja yhden neljäsosatynnyrillisen ohraa 12,24 ruplalla, saman verran ruista 

18,12:sta ruplalla, 18 leiviskää ruisjauhoja 15,4 ruplalla, lautoja noin 15:sta ruplalla ja käteistä 

yli kahdellasadalla ruplalla. Yhteensä ostokset maksoivat reilut 300 ruplaa. Myös nämä ostok-

set on maksettu enimmäkseen työllä.107   

Kuten työväkeen kuuluneet asiakkaat yleensä myös Frilander osti vain kaikkein yksinkertai-

simpia ja välttämättömimpiä elintarvikkeita ruista ja ohraa. Viljaa on kuitenkin ostettu niin 

vähän, että pelkästään niillä ei olisi voinut tulla toimeen. On siis selvää, että Frilander on 

hankkinut elintarvikkeita Sovion kauppahuoneen lisäksi muualtakin. Perhe on mahdollisesti 

kasvattanut ja kalastanut osan ruuasta itse tai asioinut muiden kauppiaiden kanssa. Kaupun-

kilaisilla olikin tapana harjoittaa maanviljelyä ja karjanhoitoa ammattinsa lisäksi niin Raahessa 

kuin muissa Suomen kaupungeissa108. Sama pätee useimpiin työväkeen kuuluneisiin, sillä elin-

tarvikeostokset olivat tarpeisiin nähden niukkoja. Kyseisen sosiaaliryhmän rukiisen kuluttama 

rahamäärä on merkittävän suuri, mutta myös asiakkaita oli tässä ryhmässä paljon. Tästä joh-

tuen yksittäisen henkilön rukiisen kuluttamat summat eivät kohoa kovin suuriksi. Työväki 

osti ruista tutkimuskaudella yhteensä noin 2150:nellä kerralla109, jolloin keskimääräisen kerta-

ostoksen hinnaksi jää hieman alle kuusi ruplaa, jolla ei yleensä saanut edes puolikasta ruistyn-

nyriä. Toki yksi asiakas kävi yleensä ostoksilla kauppahuoneessa useammin kuin kerran.  

                                                             
105 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
106 Sovion kauppahuoneen arkisto, kaupunkitilikirjat Big: 4, 143, OMA. 
107 Sovion kauppahuoneen arkisto, kaupunkitilikirjat Big:6, 107., Big:7, 148, OMA. 
108 Rantatupa 1995, 251. 
109 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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Frilander asioi kauppahuoneella useimmiten hankkiakseen käteistä rahaa, tästä on tilikirjoissa 

40 merkintää. Seuraavaksi yleisimmin hän oli ostanut ruista, josta oli vain kymmenen mer-

kintää. 110   Muillekin saman sosiaaliryhmän asiakkaille käteinen oli erittäin yleinen syy kaup-

pahuoneessa asioinnille. Tämä tukee ajatusta siitä, että ostoksia on tehty Sovion kauppahuo-

neen ulkopuolella. Käteisen hankinnan yleisyys osoittaa myös sen, että pankkitehtävien hoito 

oli merkittävä osa kauppahuoneiden toimintaa. Edellä mainittujen tuotteiden lisäksi Frilander 

osti jonkin verran rakennustarpeita ja rautaa, jotka niin ikään olivat tyypillisiä ostoksia hänen 

luokalleen. 

Frilander on ostanut lähes pelkästään välttämättömyyshyödykkeitä. Ostoksista voi tulkita, 

että hänellä on ollut vain vähän mahdollisuuksia valita mihin suunnata kulutustaan, sillä hä-

nen ostoksensa oli tarkoitettu perustarpeiden tyydyttämiseen. Mieltymykset saattavat näkyä 

pienissä asioissa, kuten siinä, ostiko hän ohraa vai ruista. Renkinä ollessaan Frilanderilla näyt-

täisi olleen suurin mahdollisuus valintoihin kuluttamisessa. Tuolloin hän osti epätyypillisen 

suuren määrän sarkaa. Syinä suurempaan valinnanmahdollisuuteen on luultavasti se, ettei Fri-

landerilla ollut tuolloin perhettä elätettävänä ja se, että rengin palkkaan kuului tiettyjä välttä-

mättömyyshyödykkeitä. On myös mahdollista, että naimattomana miehenä Frilanderilla ei 

ollut ketään valmistamassa kotikutoista kangasta, joten sitä oli pakko ostaa. Tämä tuntuu 

kuitenkin epätodennäköiseltä syyltä ostoksen harvinaislaatuisuuden vuoksi, muitakin naimat-

tomia miehiä asioi kauppahuoneessa, mutta kukaan ei ostanut läheskään yhtä suurta määrää 

sarkaa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
110 Sovion kauppahuoneen arkisto, kaupunkitilikirjat Big:4, 90, 143. Big:6,107, Big:7, 148, OMA. 
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2. MAASEUDUN VÄESTÖ KULUTTAJINA 
 

           2.1. Omalta maalta ja kauppahuoneesta 

 

Maaseudun väestön kuluttamista tarkastellaan Sovion kauppahuoneen Salon-Siikajoen talon-

poikien tilikirjojen perusteella. Siikajoen alue sijaitsee Raahen kaupungin naapurissa. Tutki-

muskaudella Siikajoen väkiluku kasvoi noin 9500 henkilöstä hieman vajaaseen 13000 hen-

keen, eli lähes 38 %111. Alue oli vuoteen 1689 asti yksi Salon emäpitäjän kylistä, vaikka se 

olikin 1600-luvun kuluessa kasvanut itse vanhaa Saloa voimakkaammaksi112. Salon ja Siika-

joen pitäjillä oli yhteiset käräjät vielä 1770-luvun loppuun113. Pitäjien yhteisen historian vuoksi 

on ymmärrettävää, että alueiden asukkaiden ostokset oli Sovion kauppahuoneessa merkitty 

samaan tilikirjaan. Kauppahuoneella oli erilliset tilikirjat myös Kalajoen ja Pyhäjoen alueiden 

talonpojille, mutta tässä keskitytään vain Salon ja Siikajoen talonpoikien kulutuskäyttäytymi-

seen. 

Lähes kaikki suomalaisten maalaispitäjien asukkaat saivat 1800-luvulla elantonsa maatalou-

desta.114 Maaseudun ylintä yhteiskuntaluokkaa edustivat maalla asuvat aateliset ja aatelittomat 

virkamiehet, joista useimmat omistivat maatilan. Maatalous oli kuitenkin ammatti vain har-

valle säätyläiselle 1800-luvun alussa. Vuosisadan loppupuolella ammatikseen maataloutta har-

joittaneiden säätyläisten määrä kuitenkin kasvoi. Tärkeä syy määrän kasvuun oli säätyläisyy-

den määritelmän muuttuminen. Säätyläisen aseman saavuttamiseen ei enää vaadittu viran hal-

lussapitoa, vaan tilan omistaminen riitti.115 Aateli ei enää erottunut selvästi muista säätyläis-

maanomistajista, samoin ero talonpoikaisten ja säätyläisten maanomistajien välillä kaventui 

suurtilallisten talonpoikien aseman parantuessa.116 Siikajoen pitäjän asukkaista virkamiehiä ja 

kirkonpalvelijoita oli tutkimuskaudella 1-4 prosenttia koko väestöstä117, myös Salon pitäjässä 

säätyläisiä oli vain muutamia henkilöitä118. Näiden lukujen valossa ei ole ihme, että Sovion 

kauppahuoneen Salon-Siikajoen talonpoikien tilikirjoissa säätyläisiksi merkittyjä henkilöitä on 

erittäin vähän.  

                                                             
111 Hiltunen 1996, 410. 
112 Toivanen–Forss 1990, 207. 
113 Viita 1995, 213. 
114 Nygård 1995, 112. 
115 Jutikkala 2003, 447. 
116 Soininen 1980, 389. 
117 Hiltunen 1996, 442. 
118 Nygård 1995, 114. 
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Talonpojat olivat selkeä oma yhteiskuntaluokkansa ja yksi valtakunnan neljästä säädystä. 

Oleellista oli, että talonpoika omisti tilansa tai hallitsi sitä kuin se olisi hänen omansa.119 Van-

hat talonpoikaissuvut tunsivat arvonsa, mikä näkyi esimerkiksi kirkon istumajärjestyksessä. 

Jumalanpalveluksessa uudistilalliset istuivat perintötalonpoikien takana. Talollisten määrä Sii-

kajoella oli tutkimuskaudella noin 40–60 prosenttia koko väestöstä, kun taas Salossa se jäi 

alle 10 prosenttiin väestöstä.120 Koko Suomessa maatalouden parissa työskentelevistä mie-

histä noin 15 prosenttia oli koko tilan viljelijöitä.121 Talollisten elintaso vaihteli suuresti riip-

puen muun muassa tilan koosta, sijainnista ja metsäomistuksista. Yleisesti ottaen itsenäisten 

talonpoikien elintaso oli kuitenkin korkeampi kuin torppareiden ja muiden maataloustyöläis-

ten elintaso.122 

Salon ja Siikajoen maalaispitäjissä asui maataomistavien ryhmien lisäksi esimerkiksi torppa-

reita, loisia, talonpoikien aikuisia lapsia ja palvelusväkeä.123 Näiden tilattomien ryhmien väes-

tön osuus kasvoi 1700–1800-luvuilla huomattavasti. Syynä tähän oli ainakin se, että ylempien 

sosiaaliryhmien jälkeläisiä putosi alempiin ryhmiin. Maaseudulla oli työvoiman ylitarjontaa, 

mikä heikensi maalaisväestön asemaa.124 

Tilattoman väestön ylintä ryhmää edustivat lampuodit, jotka olivat koko tilan vuokraajia. 

Lampuodit suorittivat vuokran tilan tuotteina tai osin työnä. Torppareita oli Suomessa paljon 

enemmän kuin lampuoteja. Torppareilla oli käytössään tonttimaa taloineen ja piharakennuk-

sineen sekä peltoa ja niittyä, jotka olivat vain osa taloon kuuluvista alueista. Metsää torppa-

reilla oli hallussaan vähän jos ollenkaan. Torpparit suorittivat usein ainakin osan vuokran 

maksusta päivätöinä tai joskus työurakoina. Yhdellä talolla oli mahdollista olla useampia torp-

pia. Torpanpaikan saattoi saada perintöosakseen talon väistyvä perillinen, mutta yleisemmin 

torpparit olivat ilmeisesti kuitenkin vieraita työmiehiä.125  

Torppareita alempi tilattoman väestön ryhmä olivat varsinainen maataloustyöväki, joka ei 

viljellyt maata itsenäisesti. Maataloustyöväki voidaan jakaa talon varsinaiseen työväkeen eli 

piikoihin, renkeihin ja muonamiehiin sekä irtaimeen työväkeen eli mäkitupalaisiin, itsellisiin 

ja loisiin. Mäkitupalaisilla oli vuokramailla oma asunto, itselliset puolestaan elivät vuokrahuo-

neissa ja loiset asuivat talojen nurkissa ja saunoissa ilman varsinaista omaa asuntoa. Irtaimen 

                                                             
119 Nygård 1995, 126. 
120 Nygård 1995, 114—116; Hiltunen 1996, 440–442. 
121 Pitkänen 1980, 381. 
122 Heikkinen 1992, 158. 
123 Nygård 1995, 112–116. 
124 Pitkänen 1980,379;382–383. 
125 Soininen 1980, 390. 
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työväen työsuhteet olivat tilapäisiä ja niistä maksettiin palkka päiväpalkkana, tavallisesti vil-

jana. Töitä riitti hyvin kesällä, mutta talvella työn saanti saattoi olla ongelma.126  

Tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista vertailla kulutusta maaseudun eri sosiaaliryhmien vä-

lillä, sillä kaupunkitilikirjoista poiketen talonpoikien tilikirjoihin oli ylipäätään harvoin mer-

kitty asiakkaan ammatti tai asema. Muutaman säätyläisen lisäksi talonpoikia (bonde) ja torp-

pareita oli kirjattu tilikirjoihin jonkin verran, muuten ammateista ja asemasta ei ollut mainin-

toja. 127 Ammatin ja aseman merkitsemättä jättäminen johtunee osittain siitä, että asemaa saat-

toi olla vaikeaa määrittää.  Tässä keskitytään siis vertailemaan kaupungin ja maaseudun välisiä 

eroja kulutustottumuksissa. Koska maaseudulla on asunut paljon erilaisissa asemissa olleita 

henkilöitä, on ryhmän sisällä elintasokin luultavasti vaihdellut suuresti. 

Maaseudun väestö käytti eniten rahaa rukiiseen, jota ryhmä osti noin 23100 ruplalla (kuvio 2 

sivulla 32). Määrä on lähes kaksinkertainen raahelaisen työväen rukiiseen käyttämään raha-

määrään nähden, mutta ero johtuu osittain siitä, että maaseudun väestö on ryhmänä suurempi 

kuin työväestö. Talonpoikien tilikirjojen koko aineisto eli kuusi tilikirjaa on laskettu samaan 

maaseutu-ryhmään, kun taas kaupunkilaisten samankokoinen aineisto on jaettu kolmeen so-

siaaliryhmään. Ostokertoja näillä ryhmillä oli kuitenkin lähes saman verran; maaseudun väes-

töllä noin 1400 ja työväellä noin 1200128. Näin ollen maaseudun asukkaat ovat ostaneet ruista 

kerrallaan suuremmilla rahasummilla kuin kaupungin työväki.  

Maaseuduilla kaupankäynti oli kiellettyä, joten maalaisten täytyi tuoda tuotteensa kaupunkei-

hin myytäviksi tai myydä ne markkinoilla. Ostotavarat piti myös usein hankkia pitkien ja han-

kalien matkojen takaa. Tosin maaseudunkin kaupankäynnin kiellossa oli paljon poikkeuksia. 

Sallittua oli esimerkiksi ostaa toisten maalaisten tuotteita omaan käyttöön. Lisäksi kieltoa oli 

vaikea valvoa, joten sitä rikottiin paljon. Käytännössä esimerkiksi ostotavaroita sai maaseu-

dultakin, niiden kaupungin kauppiaiden välittämänä, jotka ostivat tuotteita maaseudulta. Ta-

lonpojat saivat tavaraa välittämistään tuotteista ja palveluksistaan. Sahat ja ruukit toimivat 

tavaranvaihdon keskuksina.129 Kauppahuoneita pyörittäneet kauppaporvarit harjoittivat 

usein myös teollisuutta, kuten sahateollisuutta130, joten on luonnollista, että tavaranvaihto on 

                                                             
126 Soininen 1980, 390–391. 
127Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
128 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
129 Mauranen 1980, 444–445. 
130 Mauranen 1980, 436. 
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tapahtunut juuri näissä paikoissa. Sovion suku omisti esimerkiksi Ruukinkosken sahan Siika-

joella131. Vaikka maaseudulla käytiin käytännössä jonkin verran kauppaa, oli se kuitenkin sel-

västi rajoitetumpaa ja hankalampaa kuin kaupankäynti kaupunkien sisällä. Koska maaseudun 

väestöllä ei ole ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia ostosten tekemiseen kuin kaupunkilaisilla, on 

heidän ollut järkevää ostaa kerrallaan suurempia määriä. 

  

kuvio 2. Maaseudun väestön kuluttamien hyödykkeiden määrä käytetyn rahamäärän mu-

kaan132 

Suolaa maaseudun väestö osti noin 13200 ruplalla. Määrä on yli nelikymmenkertainen työ-

väen ostamaan suolaan verrattuna. Suolaa ostettiin maaseudulla yleensä neljäsosatynnyristä 

yhteen tynnyriin kerrallaan, yli tynnyrin kertaostokset olivat harvinaisia. Ostokertoja suolalle 

                                                             
131 Sovio-Sovelius 2000, 80. 
132 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 



33 
 

kertyi Salon-Siikajoen seudulla lähes 3400, eli yli puolet enemmän kuin rukiille.133 Kertaos-

tokset eivät siis olleet erityisen suuria, minkä vuoksi ei ole syytä olettaa, että maaseudun asuk-

kaat olisivat harjoittaneet suolan jälleenmyytiä merkittävässä mittakaavassa. Sen sijaan suolaa 

ostettiin todella usein verrattuna muihin tuotteisiin, joten se on ollut maaseudunasukkaiden 

yleisimpiä syitä asioida Sovion kauppahuoneessa. Suolan hinta oli maaseudulla samalla tasolla 

kuin kaupungissa134. Heikki Rantatuvan mukaan Raahen seudun talonpoikien tuloista 8-9 

prosenttia kului suolaan.135 Maaseudun asukkaiden ostamat suolamäärät olivat huomattavan 

suuria. 

Vappu Ikonen keskittyi tutkimuksessaan tervatalonpoikien kuluttamiseen vuosina 1853–

1870. Hänen havaintojensa mukaan Oulussa asioineiden tervatalonpoikien kulutus oli ostos-

ten lukumäärien perusteella arvioituna välttämättömyyshyödykkeisiin keskittynyttä. Tosin, 

kun arvioitiin tuotteiden osuutta kulutuksesta niiden myynnin arvon perusteella, tärkeim-

mäksi nousi rahan eli kauppahuoneen antaman luoton osuus. Jos rahaa ei lasketa mukaan, 

tärkeimmäksi myyntiartikkeliksi nousivat ruis ja muut viljat sekä suola. Viljaa ostettiin niin 

paljon, että talonpoikien viljatarve täyttyi kokonaan ostoviljalla. Ikosenkin mukaan suolaa os-

tettiin huomattavia määriä. Hän selittää tätä sillä, että suolaa on tarvittu paljon säilöntään, 

esimerkiksi kalan suolaamiseen. Ikonen nosti esiin myös suolan eteenpäin myynnin mahdol-

lisuuden.136 

Ikosen tutkimuksessa ei kiinnitetä huomiota kertaostosten suuruuteen, vaan hänen tarkaste-

lussaan keskityttiin ostosten lukumäärään. Näin ollen on vaikeaa verratta Salon-Siikajoen ta-

lonpoikien ostamia suolamääriä Oulun tervatalonpoikien ostamiin määriin. Salon ja Siikajoen 

alueella suolaa on kuitenkin todennäköisesti ostettu lähinnä omaan tarpeeseen. Maalaisväes-

tön kaupunkilaisia suurempi suolan kulutus voisi selittyä sillä, että koska maalla kasvatettiin 

ja viljeltiin ruokaa enemmän itse, täytyi sitä enemmän myös säilöä, jolloin suolaa on käytetty 

paljon. Suolaa käytettiin esimerkiksi voin valmistuksessa, jota tehtiin Salon-Siikajoen seudul-

lakin myyntiin asti137. Kun talonpojat ovat valmistaneet elintarvikkeita myyntiin, he ovat tar-

vinneet paljon suolaa, jolloin kaupungeissa on saatettu ostaa näitä valmiiksi suolattuja tuot-

teita. Näin ollen kaupunkilaisilla ei ollut tarvetta ostaa yhtä paljoa suolaa sellaisenaan. 

                                                             
133 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
134 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16,OMA. 
135 Rantatupa 1995, 304. 
136 Ikonen 1992, 81–83. 
137 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
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Samoin kuin oululaiset tervatalonpojat, ostivat myös Salon-Siikajoen talonpojat suuria määriä 

viljaa. On hämmentävää, että viljan ostotarve tuntuu olleen maaseudulla yhtä suurta kuin 

kaupungissa, vaikka viljaa on viljelty myös itse. Selitys tälle saattaa löytyä Salon-Siikajoen alu-

een viljelyperinnettä tarkastelemalla.  

 Maanviljely oli Salossa vielä 1800-luvun alkupuolella perinnäistä. Kasvinviljelyn ohella har-

joitettiin karjataloutta ja rannikkoseuduilla jonkin verran kalastusta. Peltoviljely ja niittyjen 

nautinta olivat maatalouden perusta. Erikoistumista ei vielä ollut tapahtunut. Tärkeimmät 

viljelykasvit olivat ruis ja ohra. Sato oli riittävän hyvä normaaleina vuosina, jolloin se täytti 

väestön tarpeen Salon rannikkokylissä. Vihannin kylässä pieni osa väestöstä joutui tällöinkin 

turvautumaan hätäravintoon. Muuallakin Salossa jouduttiin käyttämään hätäleipää 1800-lu-

vun alkupuolen katovuosina.138  

Siikajoen maatalous oli samankaltaista kuin Salossa. Mauno Hiltusen mukaan Pohjois-Poh-

janmaan oloissa viljaomavaraisuus oli hauraalla pohjalla, eikä sato aina vastannut odotuksia, 

jolloin jouduttiin kohtaamaan puutetta. Ongelmana oli myös viljan käyttötapa, sillä ruista 

käytettiin viinan raaka-aineena. Viinan muotoon jalostetusta rukiista saatiin suuremmat ra-

halliset voitot kuin rukiista sellaisenaan, mutta se ei enää auttanut ravinnonsaannissa. Viinan-

poltto keskittyikin tiloille, joilla oli viljaylijäämää ja runsaiden satovuosien aikoihin. Kuten 

Salossa myös Siikajoella viljan riittävyys riippui alueesta. Joillain alueilla vilja riitti normaali-

vuosina väestön tarpeisiin hyvin, toisilla osa väestöstä joutui käyttämään hätäravintoa. Siika-

joen seurakunta sai merkittävän osan myyntituloistaan viljasta ja viinasta myös viljan alituo-

tantoalueilla. Tämä luultavasti johtui siitä, että ne talopojat, joilla oli ylijäämää, vaihtoivat sen 

rahaksi. Hiltunen esittää mahdolliseksi syyksi myös kulutustottumukset eli sen. että vauraat-

kin talonpojat käyttivät normaalioloissa jonkin verran hätäleipää. Henkeä kohti lasketut sato-

määrät kasvoivat selvästi vuosina 1842–1860, jolloin myös köyhimpien ravitsemustilanne on 

luultavimmin parantunut.139 

Viljan suurehkoa ostomäärää maaseudulla selittää siis se, että viljaa ei aina kyetty viljelemään 

riittävästi. Sadot jakautuivat epätasaisesti eri alueille, jolloin huonomman sadon alueiden 

asukkaat joutuivat ehkä turvautumaan ostoviljaan. Lisäksi viljaa myytiin eteenpäin viinana, 

jolloin siitä saatiin suuremmat voitot. On mahdollista, että viinasta saadut voitot olivat niin 

suuret, että oli järkevää polttaa itse viljelty ruis viinaksi ja ostaa tuloilla syöntiviljaa. 
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Viljojen eli lähinnä rukiin ja ohran lisäksi silakat olivat maaseudun asukkaiden yleisimmin 

ostama elintarvike ja niitä ostettiin kerrallaan useimmiten puolesta tynnyristä yhteen tynny-

riin. Kaloista myös siikaa ostettiin, mutta tästä oli vain muutama merkintä, joten siian osta-

minen oli hyvin harvinaista.140 Tilikirjojen perusteella Raahen seudun maalaisväestö osti si-

lakkaa enemmän kuin kaupunkilaisväestö. Myös Heikki Rantatupa mainitsee, että silakka oli 

Salon sisämaatalonpoikien yleinen ostos141. 

Maalaispitäjissä harjoitettiin jonkin verran kalastusta, mutta se ei ole ollut erityisen tuottoisaa, 

vaan kyse oli lähinnä kotitarvekalastuksesta. Kalaa vietiin näiltä alueilta ylipäätään kaupunkiin 

vain vähän ja silakkaa ei lainkaan. Seudun asukkailla oli nautinnassaan vain vähän eräjärviä.142 

Kalastuksen merkitys talouksille riippui 1800-luvun alussa yhä enemmän asuinpaikan kalas-

tusmahdollisuuksista. Väkiluvun kasvaessa yhä harvemmalla oli mahdollisuus kalastaa omilla 

pyydyksillä, sillä kalastusoikeus oli sidottu maanomistukseen.143 Se, että silakka oli talonpojille 

yleisempi ostos kuin kaupunkilaisille johtuu siis siitä, että maaseudulla on paikoin ollut huo-

nommat mahdollisuudet kalastaa itse, etenkin, jos ei sattunut asumaan sopivan kalastuspai-

kan äärellä. 

Kansan pukeutumistyyli vaihteli jatkuvasti, sillä ylempien säätyjen muoti vaikutti siihen. Myös 

meriyhteydet ja taloudellinen hyvinvointi lisäsivät uutuuksien omaksumista Raahen lähipitä-

jissä. Ostokankaat yleistyivät 1800-luvun pukeutumisessa. Aiemmin eri yhteiskuntaryhmät ja 

säädyt erottuivat toisistaan vahvasti pukeutumisessaan, mutta 1800-luvun kuluessa pukeutu-

miserot tasaantuivat. Pohjois-Pohjanmaan alueen pukeutumisessa ei ollut suuria alueellisia 

eroja.144 

Yleisin pukeutumiseen liittynyt ostos Salon-Siikajoen asukkailla oli pellava, mutta myös vuo-

tia, nahkoja ja puuvillalankaa ostettiin jonkin verran.  Lisäksi ryhmä osti joitain kaulaliinoja ja 

pari kaapua, yksi asiakas oli ostanut neljä tusinaa nappia. Pukeutumiseen maalaisväestö käytti 

rahaa noin 1200 ruplaa, josta yli 900 ruplaa käytti kolme eniten ostanutta henkilöä. Kokonai-

suudessaan maaseudun väestölle kertyi pukeutumistuotteiden ostokertoja noin 60.145  

Kesimäärin maaseudun asukkaat käyttivät siis suhteellisen vähän rahaa pukeutumiseen. Työ-

                                                             
140 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
141 Rantatupa 1995, 285. 
142 Hiltunen 1996, 203; 205; 447. 
143 Vilkuna 1996, 828. 
144 Vilkuna 840; 843–844.  
145 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
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väestöön verraten suuri pukeutumisen käytetty rahamäärä selittyy sillä, että muutamat henki-

löt ostivat näitä tuotteita todella paljon. Saattaa olla että paljon ostaneet henkilöt myivät tuot-

teita maaseudulla eteenpäin. 

 Pellavaa ostettiin nauloina ja leivisköinä, tyypillisimmät määrät olivat muutamasta naulasta 

muutamaan leiviskään. Tutkimusaikana pellavan hinta vaihteli melko paljon, joten leiviskä- 

ja naulakohtaisia hintoja ei kannata tässä mainita.146 Hintojen vaihtelu on saattanut riippua 

pellavan laadusta, mutta tästä ei tilikirjoissa ollut merkintöjä. Pellavasta voitiin valmistaa mo-

nenlaisia kankaita: karkeaa rohdinkangasta, patjakangasta sekä myös hienoja ja monimutkaisia 

kangaslaatuja. Pellavakankaista tehtiin muun muassa patjanpäällisiä, petivaatteita, pyyhkeitä, 

housuja, hameita, paitoja ja myssyjä.147 Sarka tai verkakankaita ei sen sijaan maaseudulla os-

tettu Sovion kauppahuoneesta lainkaan, vaikka Janne Vilkunan tutkimien siikajokisten pe-

runkirjoissa oli useita merkintöjä niin sarka- kuin verkakankaisistakin vaatteista148.149 Val-

miskankaiden ja -vaatteiden ostomäärät olivat ylipäätään pieniä Salon-Siikajoen talonpoikien 

tilikirjoissa siihen nähden, että Vilkuna kirjoittaa niiden yleistyneen tutkimusajalla. Myös 

Vappu Ikonen havaitsi tutkimuksessaan, että talopoikien ostamien tuotteiden kirjo laajeni 

hänen tutkimallaan kaudella eli vuosina 1840–1870 siten, että he alkoivat ostaa esimerkiksi 

kankaita.150 Sovion kauppahuoneen tilikirjojen perusteella tällaista kehitystä ei kuitenkaan ta-

pahtunut Salon-Siikajoen talonpoikien kohdalla vielä 1800-luvun puoleen väliin mennessä 

mutta maalaisväestö lienee ostanut näitä tuotteita muualta. 

Vaateita valmistettiin todennäköisesti paljon itse ja teetettiin räätälillä. Siikajoen pitäjässä työs-

kentelikin esimerkiksi vuonna 1830 viisi räätäliä. Myös kankaita on valmistettu kotitarpeisiin 

ja vähän myyntiinkin ja erityisesti pellavan kehruu oli suosittua koko Siikajokilaaksossa. Pitä-

jässä toimi vuodesta 1829 vuoteen 1840 erään värjärin kisällin perustama vaatefabriikki, jossa 

kudottiin sarkaa ja tehtiin värjäystöitä.151 Ei ole ihme, että vaatteiden ja kankaiden ostaminen 

Sovion kauppahuoneesta oli Salon-Siikajoen talonpoikien keskuudessa vähäistä, sillä he ovat 

voineet valmistaa nämä tuotteet itse tai ostaa paikallisilta käsityöläisiltä. Onkin todennäköistä, 

että myös maaseudulla on käytetty yleisesti villaisia, esimerkiksi sarkakankaasta valmistettuja 

vaatteita, vaikka niitä ei tilikirja-aineistoissa esiinnykään. 

                                                             
146 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
147 Vainio-Korhonen 1998, 61. 
148 Vilkuna 1996, 842–844. 
149 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
150 Ikonen 1992, 83. 
151 Hiltunen 1996, 550–551. 
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 Muita maalaisväestön usein ostamia välttämättömyyshyödykkeitä Salon-Siikajoen alueella 

olivat rauta, teräs, hamppu, lapiot ja naulat. Lisäksi oli ostettu satunnaisesti kalkkia. Monilla 

asiakkailla oli ostoksissaan merkintä maksetusta vuokrasta ja kruunun maksuista.152 Ikosen 

tutkimat Oulun tervatalonpojat ostivat kauppahuoneista kulutustavaroita ja rautaisia tarveka-

luja, mutta rautaa ja terästä sellaisenaan ei ole mainittu.153 Työväestä poiketen Raahen seudun 

talonpoikainen väestö ei juuri ostanut lautoja ja lankkuja. Tämä johtuu siitä, että he saivat 

hankittua nämä tuotteet itse metsistä hakkaamalla ja jalostamalla haluttuun muotoon. 

Maailmanlaajuisesti suola ja rauta olivat niitä tavaroita, jotka maalaisväestöltä puuttuivat.  

Näin ollen juuri niitä jouduttiin hankkimaan kaupankäynnin avulla. Erityisesti suola oli mer-

kittävä kauppatavara ja kauppiaiden sekä verottajien tulonlähde kaikkialla vanhoissa maata-

lousyhteiskunnissa Kiinasta Eurooppaan asti. Heikki Kerkelän mukaan Pohjoissuomalaisten 

talonpoikien tärkeimmät ostotavarat olivat suola, vilja ja rauta, jotka kaikki olivat välttämät-

tömiä talouden normaalille toiminnalle. Näin ollen kauppayhteydet olivat tärkeä osa talon-

poikaistalouden tuotannollista perustaa, vaikka suola olikin ainoa välttämättömyyshyödyke, 

jonka saanti oli täysin kaupan varassa.154 Raahen seudun talonpoikien kauppiailta ostamat 

tuotteet näyttäisivät noudattavan pohjoissuomalaisten talonpoikien yleistä linjaa. Myös Salon-

Siikajoen talonpoikien tavallisimmin ostamat tuotteet olivat vilja, suola ja rauta. 

 

2.2. Viina ja rommi talonpoikien ylellisyyttä 

 

Salon-Siikajoen talonpoikaisväestö osti kahvia ja sokeria noin 160 ruplalla, joka jakautui noin 

viidellekymmenelle ostokerralle. Kertaostokset vaihtelivat kooltaan puolesta naulasta pariin 

kymmeneen naulaan ja hinnaltaan alle ruplasta lähes kolmeentoista ruplaan. Yleisimmin kah-

via ja sokeria ostettiin kuitenkin joko alle ruplalla tai hieman yli yhdellä ruplalla. Näiden tuot-

teiden kuluttaminen lisääntyi hieman tutkimuskaudella.155 Maalaisväestö kulutti reilusti yli 

kaksinkertaisen määrän rahaa kahviin ja sokeriin työväestön kuluttamaan määrään verrattuna. 

Tässä tulee tosin jälleen huomioida, että maalaisväestö on ryhmänä työväkeä suurempi. Os-

tokertoja molemmilla ryhmillä oli kuitenkin noin viisikymmentä eli maalaiset ostivat myös 

näitä tuotteita kerrallaan suurempia määriä kuin kaupungin työväki. Kahvin ja sokerin kulutus 

                                                             
152 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
153 Ikonen 1992, 82–83. 
154 Kerkelä 1992, 178; 184. 
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oli kuitenkin talonpoikaisellekin väestölle harvinaista, mitä kuvaa hyvin se, että kun jaetaan 

ostokerrat tutkimusajalle, saadaan tulokseksi noin kaksi ostosta vuotta kohti. Joka vuosi 

Sovion kauppahuoneesta osti kahvia tai sokeria siis noin kaksi Salon-Siikajoen alueen asu-

kasta. 

Ikosen tutkimat Oulun seudun talolliset ostivat myös kahvia ja sokeria, joista kahvi oli paljon 

suositumpaa. Vuosina 1848–50 talolliset olivat esimerkiksi ostaneet 10 kertaa sokeria ja 131 

kertaa kahvia. Useimmille vuosille Ikonen ei merkinnyt lainkaan sokeria, vaikka kertoo, että 

talolliset alkoivat ostaa sokeria 1860-luvulta lähtien.156 Salon-Siikajoen talonpoikaisväestön 

sokerin ja kahvin ostokerrat olivat siis selvästi harvinaisempia kuin Oulun seudun talonpoi-

kien, mikä osittain johtuu toki aineistojen koosta, mutta tuskin kokonaan selittää eroa. Erona 

oululaisiin talollisiin on myös se, että Raahen seudun maalaisväestöllä ei ollut suurta eroa 

kahvin ja sokerin ostomäärien välillä.  

Fernand Braudel arvioi, että Ranskassa olisi jo vuonna 1788 kulutettu sokeria keskimäärin 

kilo henkilöä kohden. Myös monet ranskalaiset maalaiset käyttivät sokeria, vaikka se oli yhä 

selvästi ylellisyystuote. Sokerin kulutus ei kuitenkaan kasvanut tasaisesti, vaan ajoittain sitä 

kulutettiin enemmän ja toisinaan kulutus saattoi laskea reilustikin.157 Ruotsalaisten sokerin 

kulutus oli noihin aikoihin samansuuruista. Sokerin kulutuksen kasvusta Ruotsissa kertoo 

myös karieksen yleistyminen. Ruotsin keräilijä/metsästäjäyhteiskunnassa kariesta esiintyi löy-

töjen perusteella noin viidellä prosentilla väestöstä, kun jo 1700-luvun lopulla sitä esiintyi 

jopa 90 prosentilla. Tanskassa puolestaan sokerin kulutus oli samaan aikaan moninkertaista 

Ruotsiin ja Ranskaan nähden, mikä johtui Tanskan siirtomaiden suuresta sokerintuotannosta. 

Klas Rönnbäck kiinnittää huomiota siihen, että noihin aikoihin sokerin kulutus on kuitenkin 

ollut epätasaisesti jakautunutta, sillä rikkaat ovat kuluttaneet reilusti enemmän kuin köyhem-

mät kansanryhmät.158  

Ragnhild Hutchison kirjoittaa kahvista, että se ei ollut Pohjoismaissa vielä 1700-luvun lopulla 

yleisessä käytössä, vaan lähinnä nuorilla naimattomilla miehillä oli varaa ostaa sitä. Seuraavan 

vuosisadan jälkipuoliskolla kahvi oli kuitenkin jo arkipäiväinen juoma, ja esimerkiksi Norjassa 

sen kulutus kasvoi 1780-luvun parista sadasta grammasta henkilöä kohden 1840-luvun 2,5 

kiloon henkilöä kohden. Maataloudessa oltiin siirtymässä omavaraistaloudesta markkinoihin 

suuntautuneeseen talouteen eli talonpojat keskittyivät kasvattamaan joitain tiettyjä tuotteita, 
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eivätkä pyrkineet tuottamaan kaikkea itse. Tuotteet myytiin, ja rahoilla ostettiin niitä tuotteita, 

joita ei itse haluttu tai kyetty tuottamaan. Kaikki varat eivät kuluneet välttämättä enää pelkkiin 

välttämättömyyshyödykkeisiin, vaan talonpojilla alkoi olla mahdollisuus ostaa myös luksus-

tuotteita kuten kahvia ja teetä. Hutchisonin mukaan kahvi ja tee tulivat Eurooppaan lääkeai-

neina, joiden uskottiin auttavan muun muassa huonovointisuuteen, päänsärkyyn ja pyörty-

miseen.159 

Salon-Siikajoen talonpoikien kahvin ja sokerin kulutus näyttäisi olleen vähäistä verrattuna 

niiden kulutukseen muualla Pohjoismaissa ja Ranskassa. Ranskassa jopa maalaisväestölle so-

keri lienee ollut melko yleinen elintarvike ja pohjoismaissakin väestö on keskimäärin kulutta-

nut enemmän kahvia ja sokeria kuin Raahen seudun talonpojat. Keskimääräiset kulutusluvut 

vertautuvat tosin huonosti talonpoikaisväestön kulutukseen, sillä varakkaimmat henkilöt ovat 

todennäköisesti ostaneet näitä luksustuotteita huomattavasti enemmän kuin tavalliset poh-

joissuomalaiset talonpojat. Teetä ei Sovion kauppahuoneesta ostettu ilmeisesti lainkaan.  

Alkoholia Salon-Siikajoen maalaisväestö osti noin 500 ruplalla. Summa on kymmenkertainen 

työväestön alkoholiin käyttämään rahamäärään verrattuna. Mielenkiintoista on myös se, että 

maalaisväestö kulutti enemmän alkoholia kuin kahvia ja sokeria, kun taas työväestön mielty-

mykset olivat päinvastaiset, eli he käyttivät kahviin ja sokeriin enemmän rahaa kuin alkoho-

liin. Talonpoikien ostama alkoholi oli laadultaan joko viinaa tai rommia. Tutkimusajalla ta-

lonpojat ostivat alkoholia yhteensä kahdeksallakymmenellä kerralla. Tyypillisimmillään alko-

holia ostettiin kerrallaan yhdestä kannusta kahdeksaan kannuun, mutta suurin ostos oli jopa 

yli 20 kannua viinaa. Viina oli talonpoikien keskuudessa jonkin verran rommia yleisempi os-

tos. Ostokset kertyivät jonkin verran samoille henkilöille, mutta ei ollut myöskään harvinaista, 

että alkoholia ostettiin vain kerran tutkimusaikana.160 

Aluksi rommi oli sokerinvalmistuksen sivutuote, jota tuotettiin siirtomaissa, joista se tuotiin 

Euroopan kaupan keskuksiin. Tuolloin rommin tärkein ja suurin markkina-alue oli Pohjois-

Amerikka, mutta lyhyessä ajassa rommin markkina-alue laajeni Eurooppaan. Ruotsissa 

rommi yleistyi huomattavasti Napoleonin sotien aikaan.161 Rommin käytön alkamisen aikaa 

on vaikea määrittää, mutta luultavasti se on tapahtunut samaan aikaa, kun sokeriruokoa on 
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alettu viljellä, sillä sokeriruokomehu ja melassi alkavat käydä itsestään ilman, että hiivaa tar-

vitsee erikseen lisätä.162  

 Ikosen tutkimat tervatalonpojat ostivat niin paloviinaa kuin tuontialkoholejakin kuten rom-

mia. Rommi oli yleisimmin ostettu alkoholi, mutta myös viinejä ostettiin ilmeisesti juhliin. 

Ikosen mukaan talonpoikien alkoholinkulutus kasvoi selvästi tutkimusaikana 1840–1870, 

mutta 1860-luvulla ostoissa näkyi laskua viljan hinnan nousun vuoksi.163 Heikki Rantatuvan 

mukaan viinan keskikulutuksen on 1800-luvun alkupuolella arvioitu olleen puolesta tuopista 

kahteen kolmasosaan kannua. Rantatupa kirjoittaa, että kauppiaat ovat saattaneet antaa alko-

holia talonpojille kaupantekijäisinä.164 Raahen seudun talonpoikien alkoholinkulutus ei kas-

vanut vielä 1850-luvulle tultaessa, vaan pysyi koko tutkimusajan melko tasaisena. Rommi ei 

Raahen seudulla ollut yleisin ostettu alkoholi165, mikä johtunee siitä, että se oli kalliimpaa. 

Salon-Siikajoen maalaisväestön kulutuksessa on huomioitu kaikki kauppahuoneessa asioineet 

eli myös köyhemmät väestönryhmät, kun taas Ikonen on tutkimuksessaan keskittynyt terva-

talonpoikiin. Näin ollen tässä tutkitun talonpoikaisväestön keskimääräiset ansiot ovat luulta-

vasti olleet pienemmät, eikä heillä ole ollut varaa ostaa niin paljon kalliita alkoholilaatuja. 

Viiniä maalaiset eivät ostaneet lainkaan Sovion kauppahuoneesta. 

Ikosen mukaan ylellisyyshyödykkeiden kuluttaminen Oulun tervatalonpoikien keskuudessa 

ylipäätään kasvoi hiljalleen, vaikka kasvu oli varsin vähäistä kokonaisostoksiin nähden. Edellä 

mainittujen ylellisyystuotteiden lisäksi Oulussa ostettiin tupakkaa ja kosmetiikkaa. Ikonen on 

merkinnyt ostosten lukumäärien asetelmaansa myös tuoteryhmän ”muuta ylellisyystava-

raa”.166 Salon-Siikajoen maalaisväestö ei ostanut kahvin, sokerin ja alkoholin lisäksi tutkimus-

kaudella muita ylellisyystuotteita kuin tupakkaa, mikä ei myöskään ollut kovin yleistä.167 Tu-

pakkaa kuitenkin poltettiin yleisesti sukupuoleen ja jopa ikään katsomatta ja sitä viljeltiin ko-

tioloissa runsaasti jo 1700-luvulla. Siikajoella kulutetusta tupakasta jopa 75–95 prosenttia oli 

kotona kasvatettua, loput lähes yksinomaan venäjältä tuotua.168 Heikki Rantatuvan mukaan 

muutama talonpoika osti 1700-luvun puolella hautajaiskirjallisuutta169, mutta 1800-luvulla ta-

lonpojat eivät ilmeisesti ostaneet kirjoja lainkaan kauppahuoneesta.170 
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Ikosen mukaan Oulun tervatalonpoikien ostokset olivat melko monipuolisia, mutta kun tar-

kastellaan tuotteiden osuuksia myynnin arvosta, nousee kaupan tarjoaman luoton eli rahan 

osuus niin suureksi, että muiden tuotteiden osuuksia on hankala arvioida. Käteinen raha saat-

toi olla lainaa tai velkaa tervarahteja vastaan. Rahaa tarvittiin verojen maksuun ja toreilla sekä 

markkinoilla käytävään kauppaan.171  

Luotonanto liittyi vahvasti tervatalouteen. Terva oli yksi tärkeimmistä maailmankauppatava-

roista Suomen alueella, pitkään jopa tärkein. Tervakaupan avulla etenkin Pohjanmaan talous 

liittyi osaksi Euroopan työnjaon järjestelmää. Pohjanmaan sisällä tervanpolttoalue alkoi siir-

tyä pohjoiseen päin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Pohjanmaan vientiosuuden kasvuna. Ter-

vantuotanto oli tavallisesti maalaisten omatoimisesti harjoittama elinkeino. Tervanpolton 

tuottavuuden on laskettu olleen jatkuvasti heikompi kuin peltoviljelyn tuottavuuden. Tästä 

huolimatta tervanpoltto ei ollut kaikkein köyhimmän väestönosan elinkeino, koska se vaati 

resursseja, joita oli ainoastaan talonpojilla. Näitä resursseja olivat esimerkiksi hevonen, työ-

voima ja luottosuhteet, joiden vakuudeksi tarvittiin maatila.172 Tervaa käytettiin vahvistamaan 

puuta, köysiä ja nahkaa ilmaa ja vettä vastaan. Tervaaminen estää lahoamista ja sen käyttö oli 

tärkeää esimerkiksi laivoissa ja veneissä. Terva oli maatalouden sivuelinkeino ja ylimääräisten 

tulojen tuoja, joka toisaalta vaati kovaa työtä ja erityisosaamista ja toisaalta toi taloudellista 

turvaa, sillä terva oli helppo saada kaupaksi.173 

Tervalla oli suuri merkitys myös Raahen seudun kasvulle, sillä vasta tervatalouden myötä 

kaupungin asema alkoi nousta merkittävästi. Raahessa tervaa oli poltettu 1600-luvulla koti-

tarpeisiin, mutta jo seuraavalla vuosisadalla sitä tehtiin yleisesti myyntiin asti. Metsien säästä-

minen alkoi 1800-luvulla vaikuttaa tervanpolttoon, mutta tästä huolimatta jotkin talot saat-

toivat tuottaa suuriakin määriä tervaa, tosin eivät enää vuosittain.174 

Talonpojat möivät polttamansa tervan yleensä kaupunkien kauppiaille. Suomessa kauppakäy-

täntönä oli niin sanottu majamieslaitos, jonka olennaisin piirre oli talonpojan ja porvarin py-

syvä kauppa- ja velkasuhde. Kauppias antoi talonpojalle luottoa rahana ja tavaroina ja sai 

puolestaan talonpojalta toimitussopimuksen tietystä tavaraerästä. Näin porvari varmisti vien-

titavaran säännöllisen toimituksen. Tavaran oston lisäksi porvari saattoi tarjota talonpojalle 

                                                             
171 Ikonen 1992, 82. 
172 Kerkelä 1992, 152–153; 156; 159–160. 
173 Mäkelä-Alitalo 2003,547; 548; 552. 
174 Rantatupa 1995, 270–271. 
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majoituksen ja kestitystä. Talonpoika oli tiiviisti sidottu omaan porvariinsa, eikä hänellä ta-

vallisesti voinut olla kauppasuhteita muihin porvareihin. 

 Luottolaitos alkoi yleistyä 1600-luvulla ja se oli suhteellisen yleistä Pohjois-Pojanmaalla vielä 

1800-luvun lopulla.175 Pääsyy majamieslaitoksen yleisyyteen Pohjois-Pohjanmaalla ja Raa-

hessa oli talonpoikien rahantarve verojen maksuun. Varmimmin rahaa saatiin tervasta. 

Sovion kauppahuoneen velkatalonpojat tulivat pääasiassa lähipitäjistä Pyhäjoelta, Kalajoelta, 

Siikajoelta ja Salosta. Raahen lähikauppapiiri olikin varsin velkavoittoinen, jopa 53–57 pro-

senttia lähipitäjien talollisista oli velkaantuneita. Mitä kauempaa talonpoika tuli, sitä vaike-

ampi hänen oli päästä velkasuhteeseen, sillä kauppiaan oli vaikea arvioida pystyikö talonpoika 

toimittamaan lupaamansa tervakiintiön. Aikanaan majamieslaitosta arvosteltiin, mutta itse 

kauppiaat ja talonpojat pitivät sitä hyvänä järjestelmänä. Raahen porvarit saattoivat tarvitta-

essa toimia talonpoikien pankkiireina ja kruunuverojen maksajina.176  

Salon-Siikajoen talonpoikien tilikirjoissa käteinen raha oli yksi yleisimmistä merkinnöistä177, 

aivan kuten Oulun tervatalonpojillakin. Käteistä rahaa oli saatu yleisimmin voita ja tervaa 

vastaan, mutta myös esimerkiksi potaskaa178 ja puutavaraa, kuten lankkuja vastaan.179 Heikki 

Rantatupa on kerännyt tietoja koko Raahen seudun talonpoikien viennistä Soveliukselle vuo-

sina 1765–1809. Myös hänen tuloksissaan terva ja voi olivat selvästi yleisimmät talonpoikien 

viemät tuotteet.  Kaikista tuotteista tervaa oli viety yli 60 prosenttia ja voita yli 35 prosenttia. 

Muita talonpoikien viemiä tuotteita olivat tali, liha ja puutavara. Sovelius oli Raahen kauppa-

huoneista tervakauppaan erikoistunein.180 Kauppahuoneen erikoistuminen selittää luonnolli-

sesti tervan suurta osuutta talonpoikien sinne myymistä tuotteista, vaikka tervan poltto olikin 

seudulla jo hiipumaan päin. Kaiken kaikkiaan Salon-Siikajoen seudun talonpoikien keskuu-

dessa ostosten maksaminen maatalouden tuotteilla oli hyvin yleistä. 

 

  

                                                             
175 Kerkelä 1992, 222–223. 
176 Rantatupa 1995, 297; 299–302. 
177 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
178 Potaska oli epäpuhdas kemiallinen tuote, kaliumkarbonaattia, jota käytettiin lasi- ja saippuateollisuu-
dessa, valkaisuaineena ym. Potaskaa valmistettiin lehtipuiden tuhkasta. Pohjois-Pohjanmaan kauppiai-
den ja talonpoikien luottosuhteet 1765–1809, 1967, 115. 
179 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
180Rantatupa 1995, 302–303. 
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           2.3. Talonpoika Samuel Ojapelto 

 

Maaseudun väestön kuluttamisen esimerkkihenkilöksi olen valinnut Samuel Ojapellon. Oja-

pelto asioi Sovion kauppahuoneessa ainakin vuodesta 1829 vuoteen 1848. Hän asui Tavast-

kengän kylässä.181 Tavastkenkä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännän kunnassa, lähellä Sii-

kajoen kyliä Kestilää ja Piippolaa. Vielä 1600-luvulla Tavastkengän kylä oli osa Salon pitäjää, 

johon kuuluivat tuolloin myös Raahen rannikkokylät ja Siikajokilaakso.182 Tavastkenkä sijaitsi 

siis hyvin lähellä Siikajoen kyliä, minkä vuoksi tavastkenkäset merkittiin Salon-Siikajoen ta-

lonpoikien tilikirjoihin. Tilikirjoihin oli merkitty monia kauppahuoneen pitkäaikaisia asiak-

kaita, joiden kotipaikaksi oli merkitty Tavastkenkä183. Sovion kauppahuone oli siis useiden 

tavastkenkästen vakio-ostospaikka. 

Tavastkengän väkiluku kasvoi 1600-luvun lopun reilusta 160:sta henkilöstä 1860-luvun rei-

luun 500 henkilöön. Väkiluku kasvoi voimakkaasti 1800-luvulla, johon vaikutti ainakin ravit-

semustilanteen selvä parantuminen. Tervanpoltto oli kylässä erittäin tärkeä elinkeino 1600-

luvulta 1800-luvulle, ja tavastkenkäset olivat siitä täysin riippuvaisia. Pelloilta saatiin viljaa 

hädin tuskin omiin tarpeisiin. Karjatalous kannatti hieman paremmin, mutta siitäkään ei saatu 

tarpeeksi varoja sekä viljan ostoon että verojen maksuun, joten tervanpoltto oli lähes ainoa 

keino mahdollistaa eläminen Siikajokilaakson latvoilla.184  

Ojapelto käytti Sovion kauppahuoneessa asiointiin rahaa noin 1200 ruplaa, josta elintarvik-

keiden osuus oli noin 350 ruplaa. Eniten rahaa kului viljoihin eli rukiiseen ja ohraan. Näistä 

Ojanpelto osti jonkin verran enemmän ruista. Viljoihin käytetty rahamäärä oli noin 180 rup-

laa, jolla oli saatu kahdeksan tynnyriä ruista, kolme tynnyriä ohraa ja yksi kuli sekä neljä lei-

viskää ruisjauhoja. Ostomäärät olivat kerrallaan puolesta tynnyristä puoleentoista tynnyriin ja 

leiviskästä kuliin.  Suolaa Ojapelto osti noin 75 ruplalla, jolla hän oli saanut kymmenen ja 

puoli tynnyriä, kertaostosten liikkuessa neljäsosatynnyristä kokonaiseen tynnyriin. Silakoita 

hän osti neljä ja kolme neljännestynnyriä, jotka maksoivat noin 85 ruplaa. Silakoita Ojanpelto 

osti kerrallaan joko neljäsosa tynnyrin tai puoli tynnyriä. Näiden elintarvikkeiden lisäksi hän 

oli ostanut yhden kapan herneitä yhdellä ruplalla.185 

                                                             
181 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:12–14, OMA. 
182 Leiviskä 2011, 133. 
183 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:11–16, OMA. 
184 Leiviskä 2011, 126; 232; 199; 119. 
185 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:12–14, OMA. 
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Samuel Ojapellon elintarvikeostokset olivat hyvin tyypillisiä talonpoikaisväestön ostoksia 

Sovion tilikirjoissa. Samoin kuin koko maalaisväestön keskuudessa myös Ojapellolle vilja oli 

eniten ostettu tuote, ostomäärät ja viljan laatukin olivat hyvin tyypillisiä. Myös silakoiden 

suurehko ostomäärä oli Salon-Siikajoen maaseutupitäjissä yleistä. Tavallisena voidaan pitää 

sitäkin, että ylellisyystuotteita, kuten alkoholia, kahvia tai sokeria ei Ojapellon kodalta tilikir-

joista löydy lainkaan. Vain pieni vähemmistö maalaisista osti ylellisyystuotteita Sovion kaup-

pahuoneesta. Suolan ostomäärä sen sijaan vaikuttaa melko pieneltä verrattuna koko talon-

poikaiseen asiakaskuntaan. Herneet olivat harvinainen näky talonpoikien tilikirjoissa ja myös 

Ojapellon pieni herneostos on ainoa laatuaan tutkitun 20 vuoden asiakkuuden aikana. 

Herneet ja pavut kuuluivat kuitenkin suomalaisten ravinnonlähteisiin.186 Siikajoen seudulla 

herneen viljelyä harjoitettiin 1800-luvulla yleisesti, sen kylvöala oli jopa 3–5 prosenttia koko 

peltoalasta.187 Myös Tavastkengän kylässä palkokasveja viljeltiin esimerkiksi kesantopelloilla, 

vaikka yleensä ottaen viljellyt lajit olivat vielä 1800-luvun alkupuolella yksipuolisia, lähinnä 

ohraa ja ruista.188 Herneitä on siis käytetty maaseudulla ravinnoksi, mutta ne on todennäköi-

sesti viljelty itse, minkä vuoksi herneiden kulutus ei näy kauppahuoneen tilikirjoissa. 

Koko tutkimuskaudella Ojapelto osti pukeutumistuotteita vain kaksi kertaa, puoli leiviskää 

pellavaa kummallakin kerralla, jotka maksoivat yhteensä kuusi ruplaa.189 Pukeutumistuottei-

den ostaminen ei ollut kovin yleistä kyseisen sosiaaliryhmän keskuudessa, joten Ojapellon 

ostosten vähäisyys on tyypillistä Salon-Siikajoen maalaisväestölle. Ojapelto osti jonkin verran 

tarvekaluja: hevosenkenkiä ja nauloja alle ruplan hintaan ja pari lapiota jotka maksoivat ruplan 

verran190. Nämä tarvekalut olivat tavanomainen näky talonpoikien tilikirjoissa. 

Ojapelto osti usein rautaa ja terästä. Rautaan kului rahaa noin 15 ruplaa ja teräkseen noin 20 

ruplaa. Rautaa hän osti useimmiten yhdestä leiviskästä reiluun leiviskään ja terästä muuta-

masta naulasta viiteentoista naulaan. Terästä oli myös ostettu tietyllä rahasummalla, jolloin 

määrää ei merkitty.191 Rauta ja teräs olivat hyvin yleisiä maaseudun väestön ostoksia, joten 

suurin osa osti niitä. Näin ollen Ojapellon ostokset olivat myös tämän tuotteen kohdalla ta-

vanomaisia. 

                                                             
186 Wilmi 2003, 179. 
187 Hiltunen 1996, 495. 
188 Leiviskä 2011, 187; 190. 
189 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:12–14, OMA. 
190 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:12–14, OMA. 
191 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:12–14, OMA. 
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Loput tilikirjojen ostopuolen merkinnöistä olivat Ojapellolla käteistä rahaa, vuokran maksua 

ja kruunumaksuja. Kuten monille muillekin, myös Ojapellolle käteinen raha, jota hän nosti 

noin 580 ruplaa, oli määrältään merkittävin hankinta kauppahuoneelta. Kruunumaksuihin 

kului rahaa noin 170 ruplaa. Ojapelto oli ilmeisesti maksanut pieniä summia myös muiden 

henkilöiden kruunumaksuja, sillä joissain kruunumaksujen perässä oli mainittu vieras nimi 

(esimerkiksi: for Pehr Mulkunen192 ). Tavallisimmin kruunumaksut olivat reilusta kymme-

nestä ruplasta noin viiteenkymmeneen ruplaan kerrallaan ja ne maksettiin aina tietylle vuo-

delle. Tutkimusaikana Ojapellolla kului rahaa kruunumaksuihin noin 170 ruplaa. Vuokraa 

Ojapelto maksoi yleensä kahdesta kuuteen ruplaan vuodessa, mutta vuonna 1842 vuokra oli 

reilut 28 ruplaa. Yhteensä vuokriin käytetty rahamäärä oli noin 60 ruplaa. Jostain syystä Oja-

pellon ostokset vähenevät huomattavasti tutkimuskauden loppua kohti. Tutkimuskauden 

alussa Ojapellolla aina useita ostosmerkintöjä vuotta kohden, kun loppupuolella merkintöjä 

on vain muutamia vuodessa.193 Mahdollisesti Ojapelto siirtyi asioimaan pääasiassa muilla 

kauppapaikoilla tai hänen elintasonsa madaltui huomattavasti.  

Kaiken kaikkiaan Samuel Ojapellon ostokset ovat hyvin tavallisia verrattuna muiden ryhmään 

kuuluneiden henkilöiden ostoksiin. Ojapelto vaikuttaa hyvin toimeentulevalta maaseudun 

asukkaalta, sillä ostokset ovat melko runsaat ja monipuoliset. Erityisen varakas hän ei kuiten-

kaan luultavasti ole ollut, sillä ylellisyystuotteita ei ole ostettu lainkaan. On toki mahdollista, 

että kauppahuoneesta hankitusta käteisestä rahasta on osa käytetty luksustuotteisiin muilla 

kaupankäynnin kanavilla. 

Ojapelto maksoi ostoksensa enimmäkseen tervalla. Tutkimusajalla hän myi kauppahuoneelle 

noin 170 tynnyriä tervaa, jonka arvo oli yhteensä lähes tuhat ruplaa. Näin ollen tervatynnyristä 

maksettu hinta liikkui noin viiden ruplan tienoilla. Seuraavaksi eniten Ojapelto toi kauppa-

huoneelle voita, jonka yhteenlaskettu arvo oli noin 180 ruplaa. Näiden lisäksi hän toi kaup-

pahuoneeseen yhden kerran lankkuja, jotka olivat arvoltaan reilut seitsemän ruplaa. Viimeiset 

kaksi merkintää maksuista kertovat, että Ojapelto on maksanut noin 150 ruplaa kolmannelle 

osapuolelle tukkikaupalla.194 Tilikirjojen merkinnöistä päätellen kauppahuoneet välittivät jos-

kus maksuja asiakkaiden välillä. Ojapellon maksutavoista voidaan päätellä, että hän oli myös 

elinkeinoiltaan hyvin tyypillinen tavastekenkänen. Terva, joka oli Tavastkengän tärkein elin-

keino, oli myös Ojapellon täkein myyntiartikkeli. 

                                                             
192 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:12, 117, OMA. 
193 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:12–14, OMA. 
194 Sovion kauppahuoneen arkisto, talonpoikien tilikirjat Bih:12–14, OMA. 
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3. PORVARISTO KULUTTAJINA 
 

3.1. Välttämättömyyshyödykkeitä ammatinharjoittamiseen ja omaan 

käyttöön 

 

Tässä porvareiksi luetaan käsityöläiset, jotkin virkamiehet ja merillä työskennellyt keskiluokka 

sekä pikkukauppiaat. Porvaristoon kuuluu siis lähinnä keskiluokkaisia ammattiryhmiä. Va-

rakkaimmat kauppiaat on kuitenkin luokiteltu säätyläisiksi, sillä he olivat sekä asemaltaan että 

varallisuudeltaan kaupungin korkeinta kansanryhmää.  Tyypillisiä porvarisasiakkaita Sovion 

kauppahuoneessa olivat muun muassa puusepät, matruusit, perämiehet, luotsit, sepät, kirjan-

pitäjät, apteekkarit ja köydenpunojat. 

Ammattikuntalaitoksen aikaan käsityöläiset ja kauppiaat muodostivat kaupunkien porvaris-

ton. Porvaristo valitsi päättävät elimet, mutta äänioikeus määräytyi varojen perusteella, joten 

valta oli rikkaiden suurkauppiaiden käsissä. Kaupungeissa suurituloisimpia olivat suurkaup-

piaat ja laivurit, näiden jälkeen tulivat apteekkarit, lääkärit, virkamiehet, papit ja opettajat. 

Jotkut menestyksekkäät käsityöläismestaritkin saattoivat ylettää toiseksi varakkaimpien ryh-

mään, mutta enimmäkseen käsityöläisten tulot olivat alhaisemmat. Kolmanteen tuloryhmään 

kuuluivat suurin osa käsityöläisistä, pikkukauppiaat ja alemmat virkamiehet.195 

Euroopassa jo 1700-luku oli porvariston taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen etenemisen 

aikaa. Porvariston etenemistä vauhdittivat esimerkiksi kaupan, teollisuuden ja merenkulun 

kasvu. Suuren varallisuuden kerännyt porvariston huippukerros nousi usein aateliston ylä-

puolelle omaisuuden koossa ja elämäntapojen loisteliaisuudessa. Osa porvaristosta ryhtyi 

maanomistajiksi ja kartanonherroiksi sekä omaksui aatelille tyypillisiä elämäntyylejä ja tapoja. 

Pohjoismaissa kehitys kulki samoja reittejä kuin muualla Euroopassa, Suomessa esimerkiksi 

rautateollisuuteen ryhtyminen oli väylä porvarien nousulle.196 Porvariston aseman nousu oli 

tutkimuskaudella 1800-luvulla hyvin vauhdissa, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että Sovion 

kauppahuoneen tilikirjoissa suuria kauppiaita herroiteltiin yleisesti (nimen eteen kirjoitettiin 

Herr).197 Näiden suurten kauppiaiden asema on Raahessa ollut hyvin merkittävä ja heidän 

                                                             
195 Hjerppe 1981, 226–227. 
196 Kuisma 1990, 17; 19–20. 
197 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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varallisuutensa erittäin suuri, joten tässä tutkielmassa ei ole enää mielekästä laskea heitä por-

varit-ryhmään, vaan heidät on luettu säätyläisten ryhmään. 

Välttämättömyyshyödykkeistä porvaristo käytti tutkimuskauden aikana rukiiseen rahaa noin 

4600 ruplaa ja suolaan noin 410 ruplaa (kuvio 3. sivulla 50.). Ostokertoja rukiille oli hieman 

reilut 400 ja suolalle reilu sata. Suolaa ostettiin kerrallaan neljäsosatynnyristä kahteen tynny-

riin. Ruista ostettiin yleisimmin neljäsosatynnyristä yhteen tynnyriin, jauhoina muutamasta 

leiviskästä mutamaan kuliin. Porvaristo osti näitä hyödykkeitä keskimäärin isommissa erissä 

kerrallaan kuin työväki.198  Tämä saattoi johtua siitä, että porvarit olivat todennäköisesti va-

rakkaampi ryhmä, jolloin suurempien erien ostaminen oli mahdollista. Suolaa ja ruista ostet-

tiin selvästi enemmän kuin muita hyödykkeitä.  

Pukeutumiseen porvaristo käytti rahaa noin tuhat ruplaa. Ostetut pukeutumistuotteet olivat 

esimerkiksi sarkakangasta, puuvillalankaa, puuvillakangasta, pellavaa, nahkoja, vuotia ja joi-

tain nappeja. Valmisvaatteita ryhmä osti vai kerran, kun rakennusmestari Carl Sund osti kau-

lahuivin kesällä 1834. Pukeutumishyödykkeiden osto ei ylipäätään ollut porvareille kovin 

yleistä. Ostokertoja pukeutumistuotteille kertyi alle 60 eli koko ryhmä osti keskimäärin kaksi 

tai kolme pukeutumistuotetta vuodessa199. Porvaristo käytti pukeutumiseen rahaa lähes kaksi 

kertaa niin paljon kuin työväki ja hieman vähemmän kuin maalaisväestö. Porvaristo osti hie-

man enemmän erilaisia kangaslaatuja kuin maalaisväestö ja työväki ja vähemmän valmisvaat-

teita kuin maalaisväestö, mutta muuten ostetut tuotteet olivat melko samanlaisia.  

Pukeutumistuotteista nahkuri Brännman osti yli 200 ruplalla nahkoja sekä vuotia ja suutari 

Hans Smedslund osti näitä lähes neljällä ja puolella sadalla ruplalla.200 Yhteensä nämä ostokset 

käsittävät lähes kaksi kolmasosaa koko porvariston kuluttamista pukeutumistuotteista. Kun 

tämä otetaan huomioon, on porvareiden pukeutumiseen kuluttaminen erittäin vähäistä. Il-

man ammattiin liittyviä ostoja porvareiden pukeutumiseen kuluttama rahamäärä on jopa pie-

nempi kuin työväen kuluttama rahamäärä. Tämä selittyy sillä, että työväkeä oli Raahessa 

enemmän kuin porvareita201. 

Käsityöläisten kulutusta tarkasteltaessa tuleekin siis huomioida, mitkä ostetuista tuotteista 

liittyvät heidän harjoittamaansa ammattiin ja mitkä tuotteet kuuluvat omaan kulutukseen. 

                                                             
198 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
199 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
200 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
201 Nygård 1995, 111. 
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Sovion kauppahuoneesta käsityöläiset ostivat usein raaka-aineita työskentelyään varten, esi-

merkiksi kuparisepät ostivat kuparia, kirjanpitäjät paperia ja köydenpunojat hamppua.202 Kä-

sityöläiset ovat myyneet tuotteitaan eteenpäin, joten heidän ostamansa käsityöläisammattiin 

liittyneet tuotteet olivat osa laajemman ryhmän kulutusta. Sitä, mille sosiaaliryhmille käsityö-

läisten tuotteet myytiin eteenpäin, ei kuitenkaan pysty selvittämään tilikirjojen avulla. 

Muita porvariston ostamia välttämättömyyshyödykkeitä olivat peruselintarvikkeet kuten 

ohra, voi, sianliha, kuivaliha, suolakalat silakka ja silli, ruokaöljy ja herneet sekä muut tarvik-

keet esimerkiksi rauta, astiat, kaakeliuunin osat, lasi, laudat, lankut ja naulat.203 Lankut ja laudat 

olivat yleisiä ostoksia myös muissa sosiaaliryhmissä, mikä saattaa liittyä siihen, että Sovio-

suku harjoitti sahateollisuustoimintaa204, jolloin Sovion kauppahuone oli luonnollinen paikka 

sahateollisuuden tuotteiden jälleenmyynnille. Oman suvun sahan lisäksi kauppahuone sai 

lankkuja myös ympäröivien maalaispitäjien talonpojilta. Kuten muutkin sosiaaliryhmät, myös 

porvaristo nosti tai lainasi kauppahuoneelta runsaasti käteistä rahaa. 

Varhaismodernissa Euroopassa kulutetun ruoan laatu vaihteli luonnollisesti alueiden mu-

kaan. Etelä-Euroopassa oli mahdollista viljellä erilaisia kasveja kuin Pohjois-Euroopassa, ja 

vuoristoisilla alueilla, joissa mahdollisuudet viljelyyn olivat heikot, täytyi puolestaan keskittyä 

eläinten kasvattamiseen. Kaupan avulla alueellisia eroja pystyttiin tasaamaan, kasvavissa mää-

rin myytiin esimerkiksi erilaisia luksusruokia varakkaille eurooppalaisille. Tärkeimpiä myyn-

tiartikkeleita olivat kuitenkin edelleen tavalliset ruokatuotteet, kuten vilja, viini, kala ja öljy. 

Elintarvikkeiden lisäksi Euroopan markkinoilla liikkui paljon perus raaka-aineita villaa, puu-

tavaraa ja rautaa.205 Euroopan sisällä ostetuissa ja myydyissä välttämättömyyshyödykkeissä 

näyttäisi olleen paljon yhtäläisyyksiä. Kala ja vilja olivat niin Suomessa kuin muuallakin Eu-

roopassa eniten ostettujen elintarvikkeiden joukossa, vaikka lajeissa saattoikin olla eroavai-

suuksia. Viiniä ja öljyä ei sen sijaan esimerkiksi Sovion kauppahuoneesta ostettu kovin paljon, 

mikä selittyy tuotteiden saatavuudella ja kulutustottumuksilla. Suomessa oli öljyn sijaan hel-

pompaa tuottaa voita, minkä takia sitä on kulutettu enemmän, samoin oluen raaka-aineet on 

pohjoisessa helpompi viljellä kuin viinin. Vaikka viini oli Etelä-Euroopassa saatettu lukea 

peruselintarvikkeeksi, oli se Suomessa selvästi luksustuote. 

                                                             
202 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
203 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
204 Sovelius-Sovio 2000, 78–80. 
205 Albala 2003, 7; 14. 
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Vappu Ikosen tutkimat käsityöläisasiakkaat Turun, Kuopion ja Oulun kauppahuoneista osti-

vat myös eniten lähinnä peruselintarvikkeita ja suolaa. Ikonen on valinnut kulutusnäyttei-

siinsä lähinnä käsityöläismestareita, sillä heitä oli hänen aineistossaan eniten ja heillä oli par-

haat mahdollisuudet ostaa kauppahuoneiden tuotteita. Lähes koko tutkimusaikana (1840–

1870) ja lähes kaikissa kauppahuoneissa käsityöläisten yritykselleen ostamat tarvikeaineet oli-

vat merkittävän suuri osa heidän kulutustaan. Näistä kauppahuoneista käsityöläisten ostamat 

raaka-aineet olivat hyvin samanlaisia kuin käsityöläisten Sovion kauppahuoneesta ostamat 

tarvikkeet: kankaita, viljaa, lankaa, nahkaa ja rautaa. Ikonen summaa käsityöläisten ostoksien 

koostuneen pitkälti välttämättömyyshyödykkeistä ja oman yrityksen tarvikeaineista.206 Sovion 

kauppahuoneen käsityöläisasiakkaiden ostokset olivat välttämättömyyshyödykkeiden osalta 

samankaltaisia kuin Ikosen tutkimien kauppahuoneiden asiakkaiden.   

Käsiteltävien sosiaaliryhmien, eli työväen, maaseudun väestön, porvariston ja säätyläisten li-

säksi tilikirjoissa oli jonkin verran sellaisia henkilöitä, joiden ammattia tai sosiaaliryhmää ei 

mainittu. Heidän ostoksistaan voi päätellä, että tähän ryhmään kuului väkeä eri sosiaaliryh-

mistä, mutta todennäköisesti osa tämän ryhmän edustajista oli jonkinlaisia kauppiaita, sillä 

joidenkin tuotteiden kertaostokset olivat todella suuria. Ruista saatettiin ostaa esimerkiksi yli 

sata tynnyriä kerrallaan ja suolaa jopa pari sataa tynnyriä, myös puuvillalankaa määrittelemät-

tömien ryhmä osti suuria määriä suurilla rahasummilla.207 Tavalliset ihmiset tuskin ovat osta-

neet tällaisia määriä omaan käyttöönsä, vaan näitä tuotteita on luultavasti myyty eteenpäin. 

Merenkulkua harjoittaneet varakkaat kauppiaat kauppasivat rihkamatavaraa tukussa, pikku-

kauppiaat ostivat sitä heiltä, ja myivät taas itse eteenpäin.208 Sovion kauppahuone sekä har-

joitti merenkulkua että oli varakas.209 Näin ollen onkin hyvin mahdollista, että kauppahuone 

olisi toiminut tukkuna myyden tavaraa pienemmille kauppiaille.  

Tässä tutkielmassa henkilöt, jotka todennäköisesti ovat kauppiaita, mutta joiden asemaa tai 

ammattia ei varmuudella pysty tilikirjoista selvittämään, on jätetty porvarit-ryhmän ulkopuo-

lelle. Jos kyseiset henkilöt laskettaisiin porvarit-ryhmään, nousisivat esimerkiksi ostetun suo-

lan ja rukiin määrä moninkertaisiksi. Lisäksi pukeutumistuotteita olisi ostettu monipuolisem-

min, sillä nämä henkilöt kuluttivat jonkin verran valmisvaatteita kuten huiveja.210 Vaikka tämä 

                                                             
206 Ikonen 1992, 74–76. 
207 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
208 Nygård 1995, 117. 
209 Sovelius-Sovio, 2000, 38–39. 
210 Kaupunkitilikirjat 1829–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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ryhmä on henkilömäärältään pienehkö, on sen merkitys kuitenkin suuri, sillä ostetut määrät 

olivat joskus valtavia. 

 

Kuvio 3. Porvariston kuluttamien hyödykkeiden määrä kulutetun rahamäärän mukaan.211 

 

 
 

        3.2. Kohtuullisesti luksusta 

 

Keskiluokan sokerinkulutus Suomessa lisääntyi hitaasti muun muassa leipomotuotteiden ja 

hillojen muodossa212. Sokeriin ja kahviin porvaristo on käyttänyt yhteensä rahaa noin 1100 

                                                             
211 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
212 Urbans 1968, 82. 
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ruplaa. Näitä ostettiin kerrallaan useimmiten yhdestä naulasta yli sataan naulaan. Sokerin ja 

kahvin kohdalla kulutus on keskittynyt voimakkaasti yhdelle henkilölle: leipuri G.G. Wiik osti 

sokeria yli viidelläsadalla ruplalla, joka on noin puolet koko ryhmän kahvin ja sokerin kulu-

tuksesta. Mielenkiintoista on myös se, että hän osti tämän kaiken sokerin, joka käsitti 800 

naulaa eli 340 kiloa, yhdellä kertaa.213 Leipuri osti toki luultavasti sokerin raaka-aineeksi, joten 

sen kulutus jakautuu todennäköisesti leipomotuotteiden ostovaiheessa tasaisemmin, mutta 

tässä yhteydessä kasautuminen on syytä huomioida. Kasaantumisesta huolimatta sokerin ja 

kahvin kulutus oli porvareilla huomattavasti yleisempää kuin aiemmilla sosiaaliryhmillä. Wii-

kin suuren ostoksen lisäksi on porvariston kahvin ja sokerin kulutuksessa muutenkin havait-

tavissa keskittymistä. Yleensä sama henkilö osti näitä tuotteita vähintään kaksi kertaa tutki-

muskaudella, monesti useamminkin.  

 

Porvaristo kulutti yli kuusi kertaa enemmän kahvia ja sokeria kuin maalaisväestö ja yli 15 

kertaa enemmän kuin työväki, vaikka porvaristo ryhmänä oli pienempi kuin kumpikaan vä-

hemmän kuluttaneista ryhmistä. Eli verrattuna aiempiin sosiaaliryhmiin porvariston kahvin 

ja sokerin kulutus oli huomattavasti suurempaa, mihin syynä saattoi olla se, että kaupunkivä-

estö omaksui yleensä erilaiset kulutustottumukset ennen maaseudun asukkaita214. Paremmalla 

elintasollakin oli varmasti suuri vaikutus etenkin työväkeen verrattuna, mutta myös verratta-

essa suurimpaan osaan maalaisväestöstä. 

 

Alkoholiin porvaristo käytti noin 360 ruplaa noin 150 ostokerralla. Yleisimmin ostetut alko-

holit olivat rommi ja viina, mutta tilikirjoissa oli myös joitain merkintöjä arrakin ja oluen 

ostamisesta sekä aivan yksittäinen merkintä viinistä. Alkoholia tavattiin ostaa kerrallaan nel-

jäsosakannusta muutamaan kannuun. Useat porvaristoon kuuluneet henkilöt ostivat alkoho-

lia, eikä sen kuluttaminen siis ollut harvinaista ryhmälle. Myös alkoholin ostaminen keskittyi 

yleisesti samoille henkilöille. Selvästi useimmin alkoholia ostanut asiakas porvarit-ryhmästä 

oli urkuri J.J. Qvist, joka osti tutkimusaikana yli 50 kertaa alkoholia, enimmäkseen viinaa, 

mutta jonkin verran rommiakin. Alkoholin suurkuluttajaa tämä ei Qvististä tee, sillä hän osti 

alkoholia keskimäärin kaksi kertaa vuodessa, yleensä alle kannun kerrallaan. Vain pari kertaa 

hän on ostanut suuria määriä eli kuudesta yhdeksään kannua kerrallaan. Qvist osti porvarit-

                                                             
213 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
214 Heikkinen 1990, 143. 
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ryhmästä selvästi useimmin myös kahvia ja sokeria.215 Tämä voi kertoa, että Qvist oli ryh-

mänsä sisällä varakas henkilö tai vain taipuvainen nautintoaineiden kuluttamiseen. On myös 

mahdollista, että jonkinlainen kestitys olisi liittynyt hänen ammattiinsa kirkon parissa. 

 

 Alkoholin kulutus oli koko ryhmällä hieman vähäisempää kuin maalaisväestöllä, mutta jos 

huomioidaan se, että porvaristo oli henkilömäärältään pienempi ryhmä, tämä ei todennäköi-

sesti pidä paikkaansa. Työväkeen verrattuna alkoholinkulutus oli monikymmenkertaista, ja 

ostettu alkoholi hienompaa. Porvarit kuluttivat enemmän erilaisia alkoholilaatuja kuin maa-

laisväestö tai työväki. Maaseudun asukkaiden ja työväen ostaman alkoholin yksinkertaisuus 

verrattuna porvareihin johtui luultavasti osittain huonommasta elintasosta, osittain porvaris-

ton tavasta omaksua uutuudet nopeammin. 

 

Alkoholin, kahvin ja sokerin lisäksi porvaristo osti vain vähän muita ylellisyyshyödykkeitä. 

Täysin poissuljettuja eivät muut luksustuotteet kuitenkaan olleet. Jotkut ostivat kauppahuo-

neesta esimerkiksi siirappia216 ja ostipa kerran maalari Jonas Holmsten kimpullisen keltaisia 

ruusuja heinäkuussa 1827217. Suomessa ruusuja on kasvatettu luultavasti keskiajan luostari-

puutarhoissa, joissa niitä ei kuitenkaan viljelty kukkien tähden, vaan yrtiksi. Vasta 1800-lu-

vulla puutarhaviljelyn kasvaessa ruusujen kasvattamisesta tuli yleistä. PIRKKO LIITIÄ kir-

joittaa, että koristekasvien viljely ja puutarhaharrastus mittasivat elintason nousua, sillä ihmis-

ten vaurastuessa jäi rahaa kukkiinkin. Jo tuolloin kasvikauppa oli kansainvälistä, taimia tuli 

sekä Ruotsista että Venäjältä. Euroopan ruusunviljelyn tähtimaita olivat kuitenkin Englanti 

ja Ranska.218 Raahessa kukkien ostaminen oli hyvin harvinaista ja alemmat sosiaaliryhmät ei-

vät kukkia ostaneet.  

 

Porvarit-ryhmästä ulosjätetty luokittelemattomien mahdollisten kauppiaiden ryhmä on syytä 

huomioida myös ylellisyystuotteiden osalta. Osa luokittelemattomista osti melko suuria mää-

riä alkoholia, tosin ei niin paljoa, että olisi välttämättä syytä olettaa heidän myyneen sitä eteen-

päin. Ryhmän alkoholin ostaminen oli lisäksi niin harvinaista, ettei sen laskeminen porvaris-

ton kulutukseen juuri muuttaisi lukuja. Kahvia ja sokeria sen sijaan ryhmä osti niin suuria 

määriä, että lisättynä porvariston kulutuksen tämä tuplaisi koko ryhmän ostaman määrän. 

Kovin usein ei näitäkään tuotteita ostettu, mutta kookkaat kertaostokset kasvattavat niihin 

                                                             
215 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
216 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
217 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Big:4, 23. 
218 Liitiä 2006, 23; 13; 25. 
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kulutetun rahamäärän valtavaksi.219 Kahvin ja sokerin osalta voidaankin olettaa, että luokitte-

lemattomien ryhmä on myynyt tuotetta eteenpäin. 

 

Vappu Ikosen tutkimista turkulaisista käsityöläisistä käsityöläismestarit ostivat jonkin verran 

ylellisyystuotteita, joista mausteet olivat melko yleisiä, mutta myös kahvia ja sokeria ostettiin. 

Kun kauppahuoneet alkoivat lainata asiakkailleen käteistä rahaa, luksustuotteiden ostaminen 

lisääntyi. Käsityöläisten ostokset vähenivät selvästi 1860-luvulla, johon Ikonen arvelee syyksi 

sitä, että käsityöläiset olivat keskivarakasta ryhmää, jonka reaalipalkkoihin viljan hintojen 

nousu 1860-luvulla vaikutti niin ratkaisevasti, että ylellisyyskulutus täytyi jättää pois. Turun 

käsityöläisten kulutus oli kuitenkin kaiken kaikkiaan monipuolista, joskin luksustuotteita os-

tettiin vain vähäisiä määriä. Kuopion käsityöläiset ostivat 1850-luvulla luksustuotteista teetä, 

mutta 1870-luvulla rikkaat varakkaat käsityöläismestarit ostivat useita ylellisyystuotteita kuten 

kahvia, sokeria, erilaisia alkoholeja ja muita nautintoaineita. Oululaisen Bergbomin kauppa-

huoneen käsityöläisasiakkaat eivät ostaneet lähes lainkaan ylellisyystuotteita, sen sijaan oulu-

laisen Snellmanin kauppahuoneen käsityöläisasiakkaiden kulutus monipuolistui 1860-luvun 

jälkipuoliskolla, jolloin he alkoivat ostaa pieniä määriä erilaisia luksustuotteita.220 

 

Sovion kauppahuoneen porvari- ja käsityöläisasiakkaat lienevät kuluttaneen melko samaan 

tapaan ylellisyystuotteita, kuin muun Suomen kauppahuoneiden saman sosiaaliryhmän asiak-

kaat. Tosin mausteita tai teetä ei Sovion tilikirjoissa juuri mainittu221, vaikka ne olivat osassa 

Ikosen tutkimista kauppahuoneista yleisimmin ostettuja luksustuotteita. Sovion kauppahuo-

neen ylellisyystuotteita ostaneista kaikilla ei ollut merkintää siitä, että he olisivat käsityöläis-

mestareita, vaan oli yleistä, että aivan tavalliset käsityöläisetkin ostivat esimerkiksi kahvia, so-

keria ja alkoholia. Aina mestarin arvoa ei kuitenkaan tilikirjoihin merkitty, mikä näkyy siinä, 

että joku aiemmin mestariksi merkitty käsityöläinen on myöhemmissä tilikirjoissa saatettu 

merkitä ilman mestarin arvoa.222. Ikosen tutkimusaika sijoittuu jonkin verran myöhemmäs 

(1840–1870) kuin tämän tutkimuksen aikarajaus, mikä vaikuttaa tulosten vertailuun. Ikosen 

tutkimien käsityöläisten ylellisyystuotteiden kulutus kasvoi usein 1860-luvun loppupuolella ja 

1870-luvulla. Sovion kauppahuoneesta porvarit ostivat luksustuotteita melko tasaisesti koko 

                                                             
219 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
220 Ikonen 1992, 74–75 
221 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
222 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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tutkimuskauden. Kun ostokerrat jaetaan tutkimusvuosilla, saadaan kahvin ja sokerin keskiar-

voksi viisi ostokertaa vuodelle. Vaikka määrä on pieni, ei näiden tuotteiden ostaminen ole 

ollut aivan olematonta ennen 1860-luvun loppuakaan. 

 

Ikosen tutkimuksessa kerrotaan käsityöläisten kuuluvan kaupunkien keskivarakkaaseen ryh-

mään eli kohtuullisesti toimeentuleviin, mutta heidänkään tuloissaan ja kulutuksessaan ei ollut 

juuri joustoa elintarvikkeiden hintojen noustessa. Kulutuksen ja elintason puolesta he olivat 

jo 1800-luvun puolivälissä heterogeeninen ryhmä.223 Toivo Nygård puolestaan kirjoittaa, että 

käsityö oli 1700-luvulla Pohjanmaalla heikkoa ja kannattamatonta Tukholman läheisyyden ja 

ylivoimaisuuden vuoksi, eikä käsityöläisyyden kuva muuttunut juurikaan 1800-luvulle tulta-

essa. Käsityö ammattina ei 1800-luvullakaan tuonut harjoittajalleen suuria ansoita.224 Sovion 

kauppahuoneen tilikirjojen perusteella näyttää siltä, että käsityöläisillä on ollut kohtuullinen 

elintaso. Käsityöläiset ovat ostaneet melko paljon välttämättömyyshyödykkeitä, mutta heitä 

löytyy jonkin verran myös ylellisyyshyödykkeiden ostajista.  

 

 

3.3. Köydenpunoja Westberg 

 

Köydenpunoja Johan Petter Westberg asioi Sovion kauppahuoneessa tutkimuskaudella vuo-

sina 1831–1849. Hän teki ostoksia kauppahuoneessa yhteensä yli 1600 ruplan arvosta.225 Köy-

denpunojia asioi kauppahuoneessa tutkimuskaudella vain muutama, joten ammatti ei ole ollut 

kovin yleinen, vaikka köydet olivatkin tärkeä tuote merenkulkua harjoittavalle Raahen kau-

pungille.  

Köydet valmistettiin 1800-luvun loppupuolelle asti käsityönä, vaikka köydenpunontakone oli 

patentoitu jo 1700-luvun puolella. Punontakone tuli teollisuuskäyttöön Euroopassa 1860-

luvulla, jonka jälkeen konepunonta syrjäytti hiljalleen käsipunonnan. Köydenpunonta käsi-

työnä säilyi tämänkin jälkeen pienimuotoisena kotitarvetyönä ja paikallisena myyntikäsityönä 

pitkälle 1900-luvulle asti. Köysien tarve oli suurimmillaan purjelaivojen aikakaudella. Toisen 

maailmansodan jälkeiseen aikaan asti maailman suosituin raaka-aine köydenvalmistuksessa 

oli hamppu, joka pitkä- ja lujakuituisena kasvina sopi köysiin erinomaisen hyvin.226 Persiasta 
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226 Laitinen 1995, 15. 
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kotoisin olevaa hamppua saadaan kyseisen ruohokasvin varren niinisyistä. Hamppua viljel-

lään monin paikon Keski-Euroopassa ja se on kuulunut myös Venäjän merkittäviin vienti-

tuotteisiin.227 Suomeenkin hampun viljely levisi Venäjältä viimeistään 1300-luvulla, mutta se 

lisääntyi selvästi vasta 1700-luvulla, jolloin sitä viljeltiin lähes koko maassa. Hampunviljelyn 

ydinaluetta oli kuitenkin Karjala ja Savo.228 Siikajoen maaseutualueella hampun viljely oli aloi-

tettu 1700-luvulla, mutta huonon maaperän ja hankalien sääolojen takia kaupallinen viljely ei 

kannattanut, vaan sitä kasvatettiin lähinnä kotitarpeisiin. Laadukas hamppu jouduttiin osta-

maan kaupungeista ja Savosta, ainoastaan muutamissa Siikajoen kylissä kyettiin viljelemään 

kelvollista tuotetta.229 

Hamppu näyttelee suurta osaa Westbergin ostoksissa. Lisäksi Westberg on saanut kauppa-

huoneelta paljon hamppua ilman maksuakin, mikä selittyy sillä, että hän on punonut erilaisia 

lankoja ja köysiä myös kauppahuoneelle saaden tästä palkkaa tai kauppahuoneen tuotteita. 

Westbergin kohdalla tilikirjojen maksupuoli koostuu enimmäkseen juuri näistä tuotteista.230 

Hän on käyttänyt hamppuun rahaa yhteensä reilut 250 ruplaa, joka on varsin suuri summa. 

Luonnollisesti hän on tarvinnut näin suuren määrän hamppua ammattinsa harjoittamiseen. 

Yhden kerran Westberg osti reilulla viidellä ruplalla rohdinta231, joka on hampusta tai pella-

vasta saatavaa huonompi laatuista, lyhyttä ja karheaa kuitua.232 Tämäkin ostos on luultavim-

min hankittu ammattia varten. 

Vuosina 1835–1836 Westberg osti valkaistua ja valkaisematonta puuvillalankaa lähes sadalla 

ruplalla233, mikä on todella paljon suhteutettuna siihen, että koko porvarit-ryhmän kulutus 

pukeutumistuotteisiin oli tuhannen ruplan luokkaa, josta siitäkin puolet oli nahkurin ostoksia. 

Westberg on siis ostanut noin kymmenesosan koko sosiaaliryhmän pukeutumistuotteista. 

Erikoista on sekin, että kaikki hänen ostamansa puuvillalanka on ostettu kahden vuoden si-

sällä. Westberg on luultavimmin käyttänyt myös puuvillalankaa ammatinharjoittamiseensa, 

sillä köysiä on valmistettu puuvillastakin.234 omaan käyttöön luultavimmin tulleista pukeutu-

mistarvikkeista oli vain yksi merkintä, yksi leiviskä pellavaa, joka maksoi kuusi ruplaa235. 
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Elintarvikkeista eniten rahaa kului tyypilliseen tapaan rukiiseen, jota Westberg osti lähes 350 

ruplalla, jolla hän sai yhdeksäntoista tynnyrillistä ruista sellaisenaan ja kolme kulia sekä neljä 

leiviskää ruisjauhoja. Ohraa Westberg osti yli 50 ruplalla, joka käsitti neljä ja puoli tynnyrillistä 

ohraa sellaisenaan ja kuusi leiviskää ohraryynejä. Näiden viljojen lisäksi hän osti leiviskän ja 

kolme naulaa vehnäjauhoja, jotka maksoivat reilut kolme ruplaa. Suolaan kului rahaa noin 15 

ruplaa, jolla sai lähes kolme tynnyriä. Voita Westberg osti tutkimuskaudella yhden leiviskän 

ja neljä naulaa, jotka maksoivat yhteensä reilut viisi ruplaa. Koko voimäärä ostettiin kahdella 

ostokerralla, joten se oli melko harvinainen hankinta Wetsbergille, mikä ei ole sinänsä eri-

koista, sillä voi ei ollut porvariston keskuudessa yleinen ostos muutenkaan.  

Kahvia ja sokeria Westberg osti kohtalaisen paljon, hän kulutti näihin luksuselintarvikkeisiin 

lähes kymmenen ruplaa. Tällä summalla sai yhteensä kuusi naulaa kahvia ja yhdeksän ja puoli 

naulaa sokeria. Lisäksi Westberg osti puoli kannullista siirappia yhdellä ruplalla. Alkoholiin 

rahaa kului reilut kymmenen ruplaa, jolla sai kolme ja puoli kannua rommia.236 Westbergin 

ostamat elintarvikkeet olivat tyypillisiä porvareiden kuluttamia ruokia. Aivan kaikki porvarit 

eivät ostaneet luksuselintarvikkeita, mutta niiden ostaminen oli suhteellisen yleistä. Liha- ja 

kalatuotteita ei Wetbergin ostoksissa näy lainkaan, joten hän on luultavasti hankkinut nämä 

tuotteet jostain muualta. Koska hän on ostanut luksustuotteita, ei ole luultavaa, että lihan ja 

kalan puuttuminen johtuisi varattomuudesta. 

Westberg osti paljon erilaisia rakennustarvikkeita. Lautoihin ja lankkuihin kului rahaa yli 70 

ruplaa, nauloihin noin 15 ruplaa, rautaan ja rautatarvikkeisiin yli 10 ruplaa ja lasitavaraan, 

kuten ikkunalasiin yli 150 ruplaa.237 Lasi-ikkunat saapuivat Suomeen keskiajalla, jolloin niitä 

käytettiin lähinnä kirkoissa, edes linnoissa ja kartanoissa lasia ei tuolloin juuri käytetty. Saksa-

laisen tuonnin myötä lasi alkoi 1500-luvun loppupuolella yleistyä varakkaimmissa taloissa. 

Ikkunalasin käyttö lisääntyi edelleen 1600-luvulla, ja 1680-luvulla Suomeen saatiin ensimmäi-

nen oma lasitehdas. Ruotsin ajan loppupuolella lähes kaikki Suomessa käytetty ikkunalasi oli 

kotimaassa valmistettua. Vielä 1800-luvulla lasi valmistettiin käsityönä puhaltamalla. Aluksi 

ikkunaruudut olivat pieniä, halkaisijaltaan 10 cm, mutta tekniikan kehittyessä ruutukoko kas-

voi huomattavasti, jopa 2,5 metriin.238  

                                                             
236 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:5–8, OMA 
237 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:5–8, OMA 
238 Haggrén 2011, 55–57. 
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Lasi, rauta ja puutavara olivat varsin tavallinen näky Westbergin ostoksissa. Näitä tarvikkeita 

on ostettu niin paljon, että voidaan olettaa hänellä olleen käynnissä jonkinlainen rakennus-

projekti. Puutavaraa Westberg osti vuosina 1835–1841 ja lasia vuosina 1839–1845, vuoden 

1843 lopulta lähtien ostettu lasi oli puutarhalasia239. Ostosten järjestyskin viittaa rakentami-

seen, sillä ensin on ostettu puutavaraa rakennuksen runkoon ja loppupuolella ikkunalasia. 

Aivan viimeiset rakennustarvikeostokset ovat puutarhalasi ja rautapelti, tänä aikana on siis 

ehkä rakennettu jonkinlainen piharakennus. 

Muita Westbergin ostamia tarvikkeita olivat kaakeliuunin osat, kuten ovet. Näihin rahaa kului 

yhteensä yhdeksän ruplaa. Erikoisempia tarvikkeita olivat erilaiset astiat kuten puolitoista tu-

sinaa lautasta, jotka maksoivat kolme ruplaa, kermanekka ja voiasetti. Astiat olivat melko 

harvinaisia ostoksia niin porvarit-ryhmän sisällä kuin muissakin sosiaaliryhmissä. Lisäksi 

Westberg haki kauppahuoneelta käteistä rahaa yhteensä lähes 600 ruplaa ja maksoi kerran 

kuuden ruplan verran vuokraa. 240 

Kaiken kaikkiaan Westbergin kulutus on ollut varsin monipuolista. Hän ostanut erilaisia elin-

tarvikkeita, joiden joukossa oli myös luksustuotteita. Ostetut rakennustarpeet olivat erityisen 

monipuolisia verrattuna moniin muihin asiakkaisiin. Myös kauppahuoneelta saadun käteisen 

määrä oli merkittävä. Tämän vuoksi voidaan olettaa, että Westberg on ollut melko varakas. 

Turussa 1700-luvun puolivälin tienoilla köydenpunoja Erik Ekroth oli saanut sen verran vau-

rautta, että pystyi rakentamaan Pyhän Mikaelin kirkon ja hospitaalin viereen talon. Talon si-

vurakennuksiin kuuluivat kisällin- ja renginkammarit, pakari- ja panimotuvat, navetta, talli ja 

vilja-aittoja. Tontin perällä sijaitsi vielä köysipunomorakennus.241 Myös turkulainen köyden-

punoja vaikuttaa olleen talonsa perusteella melko varakas henkilö. Köydenpunojan ammatti 

lienee siis ollut aikanaan varsin kannattava. Turkulaisessa talossa on ollut paljon rakennetta-

vaa kaikkine lisärakennuksineen. Tämä antaa jonkinlaisen kuvan siitä, mitä raahelainen J.P. 

Westberg on ehkä rakentanut ostamillaan tarvikkeilla ja mitä köydenpunojan pihapiiriin on 

kuulunut. 

 

                                                             
239 Kaupunkitilikirjat 1831–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:5–8, OMA. 
240 Kaupunkitilikirjat 1831–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:5–8, OMA. 
241 Laaksonen 2004, 16. 
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4. SÄÄTYLÄISET KULUTTAJINA 
 

          4.1. Ruista, suolaa ja nahkoja jälleenmyyntiin asti 

 

Säätyläiset edustavat tässä kaupungin ylimpiä sosiaaliryhmiä. Tähän ryhmään on luokiteltu 

joitain ylimpiä virkamiehiä, pappissäädyn edustajia, kapteenit sekä ne henkilöt, joiden nimen 

edellä luki herra tai rouva, mutta ei tarkemmin ammattia. Monet näistä herroista ja rouvista, 

kuuluivat Raahen suuriin kauppiassukuihin, kuten Soveliuksiin, Ahlqvisteihin ja Durchma-

neihin242. Porvariston nousun vuoksi tähän ryhmään onkin luokiteltu monia perinteisesti por-

vareiksi luettuja. Varsinaisen aatelin asenteet liike-elämää kohtaan muuttuivat 1800-luvun al-

kupuolella siten, että siihen osallistumisesta tuli yhä hyväksyttävämpää. Vain harvoista aateli-

sista tuli kuitenkaan vielä aktiivisia yrittäjiä.243 Porvariston ja aateliston raja alkoi silti hälven-

tyä, minkä vuoksi on järkevää kutsua ylintä ryhmää säätyläisiksi. Säätyläiset olivat yläluokkaa 

niin elämäntapansa kuin varallisuutensa vuoksi. He olivat monimuotoinen ryhmä, joiden tu-

lotasoa on vaikeaa määritellä. Suurimalla osalla säätyläisistä tulotaso ei kuitenkaan rajoittanut 

kuluttamista läheskään siinä määrin kuin muilla ryhmillä.244 

 

Säätyläisillä kului rahaa rukiiseen noin 16 400 ruplaa ja suolaan noin 58 000 ruplaa (katso 

kuvio 3 sivulla 59.). Ruista ostettiin kerrallaan yleensä puolesta tynnyristä useampiin kymme-

niin tynnyreihin kerrallaan, joskus jopa yli sata tynnyriä, jolloin ostoksen arvo ylitti tuhat rup-

laa. Jauhoina ruista ostettiin yhdestä leiviskästä 50 kuliin.245 Ruista kasvatettiin varhaismoder-

nina aikana lähes yksinomaan Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Muualla Euroopassa vehnä oli tär-

keämpi ravinnonlähde kaikissa sosiaaliryhmissä. Kauraa puolestaan pidettiin lähinnä hevos-

ten ja äärimmäisen köyhien ihmisten ravintona, ainoastaan pohjoisissa ilmastoissa sitä syötiin 

tavallisena ravintona.246 Vilja ylipäätään kattoi Euroopassa noin puolet ihmisten ravinnontar-

peesta. Viljan hinta vaihteli yhtä mittaa, enimmäkseen nousten, mikä vaikutti köyhien elinta-

soon.247 Viljan hinnanvaihtelut ovat luultavasti vaikuttaneet vähemmän säätyläisten kuin mui-

den ryhmien kuluttamiseen myös Raahessa, mikä osaltaan selittää suuria rukiin ostomääriä.  

 

                                                             
242 Rantatupa 1995, 289. 
243 Peltonen 1990, 93. 
244 Ikonen, 1992, 57. 
245 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
246 Albala 2003, 24; 21. 
247 Braudel 1985, 133–134. 
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Kuvio 3. Säätyläisten kuluttamien hyödykkeiden määrä kulutetun rahamäärän mukaan.248 

 

 

 

 

 

Rukiin lisäksi säätyläiset ostivat viljoista jonkin verran vehnää jauhoina, ohraa ja kauraa. 249 

Vehnäjauhoa on voitu käyttää hienompien leipomusten valmistamiseen, joten ei ole ihme, 

että se on juuri säätyläisten ostama tuote. Myös kauraa ostivat lähinnä säätyläiset – muiden 

sosiaaliryhmien ostoksissa sitä ei juuri näy. Kauran käytön yleisyys pohjoisilla alueilla ei selitä 

sitä, miksi Raahen varakkaimmat henkilöt ostivat kauraa, koska jos näin olisi, olisivat sitä 

luultavasti ostaneet muutkin ryhmät. Kaura oli 1800-luvun alussa vielä uusi tulokas Raahen 

                                                             
248 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
249 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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seudun pelloilla, ja Heikki Rantatuvan mukaan sitä käytettiin yksinomaan rehuviljana250. Sää-

tyläiset ovat siis todennäköisesti ostaneet kauraa rehuksi. Muiden ryhmien ostoksista kaura 

puuttunee siksi, että he eivät ole omistaneet niin paljon rehua tarvitsevia eläimiä, kuten he-

vosia, tai muilla keinoilla hankittu rehu on mahdollisesti ollut halvempaa. 

 

Suolaa ostettiin tynnyristä useampiin satoihin tynnyreihin kerrallaan, jolloin kertaostoksen 

arvo ylitti parhaimmillaan tuhat ruplaa.251 Ostetut määrät ovat todella suuria sekä rukiin että 

suolan osalta. Osittain tähän vaikuttaa varmasti ryhmän hyvä elintaso, mutta kukaan ei syö 

määräänsä enempää esimerkiksi suolaa, joten näin suurta kulutusta ei voida selittää pelkällä 

varakkuudella. Säätyläisiin kuului paljon kauppiaita, joten luonnollinen selitys valtaville osto-

määrille löytyy jälleenmyynistä. Tärkeätkin kauppiaat käyttivät Sovion kauppahuonetta tuk-

kunaan, ostaen sieltä tuotteita ja myyden niitä eteenpäin esimerkiksi eri paikkakunnilla. 

 

Säätyläisten juhlapuvuissa alettiin 1800-luvulla suosia silkkiä sekä voimakkaita värejä, kuten 

sinistä ja vihreää. Avarakaulaisten pukujen kanssa käytettiin huiveja ja käsilaukut alkoivat tulla 

taskujen tilalle.252 Puvut olivat tärkeä keino osoittaa sosiaalista asemaa.253 Säätyläisillä oli kui-

tenkin erikseen puvut arkeen ja juhlaan: juhlia ja julkisia tilaisuuksia varten hankittiin muoti-

pukuja, mutta kotona käytettävät arkiasut eivät välttämättä eronneet paljoa rahvaan käyttä-

mästä vaateparresta.254 Sovion kauppahuoneen tilikirjoissa uudet muotivirtaukset eivät vielä 

tutkimusajalla näy, vaan säätyläistenkin vaateostokset ovat melko yksinkertaisia. He ostivat 

joitain kankaita, lankoja, vuotia, nahkoja, myssyjä, sukkia, liinoja, shaaleja, lakkeja, joitain pai-

toja ja pari sateenvarjoa sekä yhdet kengät. Onkin syytä olettaa, että vaatteita on ostettu ja 

teetetty myös kauppahuoneen ulkopuolella kuten paikallisilla räätäleillä. 

 

Yksinkertaisista ostoksista huolimatta säätyläiset käyttivät rahaa pukeutumishyödykkeisiin 

enemmän kuin muut ryhmät — noin 4200 ruplaa.255 Määrä on lähes nelinkertainen maalais-

väestön ja porvariston kuluttamaan määrään verrattuna ja yli seitsemän kertainen työväen 

kuluttamaan määrään nähden. Vaikka säätyläisten ostamat pukeutumistuotteet ovat sosiaali-

ryhmäänsä nähden yllättävän vaatimattomia, olivat ne kuitenkin muihin sosiaaliryhmiin ver-

rattuna monipuolisia. Säätyläiset ovat ostaneet pukeutumishyödykkeitä niin huomattavia 

                                                             
250 Rantatupa 1995, 248. 
251 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
252 Isotalo 1999, 86. 
253 Ijäs 2015, 185. 
254 Kuokkanen 2016, 76. 
255 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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määriä, että niitäkin on todennäköisesti myyty eteenpäin. Yli oman tarpeen ostettiin toden-

näköisesti puuvillalankaa, verkaa ja nahkoja. Suuret ostokset keskittyvät muutamille henki-

löille, mikä vääristää kuvaa säätyläisten kulutustottumuksista.  

 

Raahen alueen sisällä säätyläisten yli neljän tuhannen ruplan kulutus tutkimuskaudella näyttää 

suurelta, mutta summa kalpenee verrattaessa sitä ULLA IJÄKSEN tutkiman Viipurilaisen 

kauppahuoneenomistajattaren Marie Hackmanin kuluttamiseen. Ijäs on käyttänyt tutkimuk-

sensa lähteenä Hackmanin henkilökohtaisia tilikirjoja, joten ostot eivät olleet kauppahuonetta 

varten. Hackman käytti pukeutumiseen esimerkiksi yksin vuonna 1814 yli 1200 ruplaa. Hänen 

käyttämäänsä summaan on toki laskettu ostokset esimerkiksi ulkomailta ja tilaukset muilta 

paikkakunnilta, joten luku ei ole täysin vertailukelpoinen raahelaisten säätyläisten pelkkiin 

kauppahuoneen ostoihin.256 Ero on silti valtava, sillä Hackmanin yhden vuoden aikana kulut-

tama summa on neljäsosa kaikista raahelaisten säätyläisten 25 vuoden aikana kauppahuo-

neesta ostamista pukeutumistuotteista. 

 

Muita säätyläisten kuluttamia välttämättömyyshyödykkeitä olivat elintarvikkeista voi, öljy, 

herneet, silakat ja silli. Näistä voita ostettiin erityisen runsaasti verrattuna muihin sosiaaliryh-

miin.257 KEN ALBALA kirjoittaa, että voi oli peruselintarvike pohjoisessa Euroopassa258, 

mutta Raahen seudulla se näyttäisi olleen lähinnä ylimpien sosiaaliryhmien ruokaa. Raken-

nustarpeet olivat yleisiä ostoksia säätyläistenkin keskuudessa ja tuotteet olivat hyvin saman-

laisia kuin muillakin ryhmillä: lankkuja, lautoja, rautaa, kuparia, nauloja ja lasia. Lisäksi sääty-

läiset ostivat harvakseltaan esimerkiksi kynttilöitä ja saippuaa, jotka tosin ovat välttämättö-

myys- ja ylellisyyshyödykkeiden rajamaastoa.  Etenkin kapteenit saattoivat ostaa tervaa, jota 

luultavimmin tarvittiin ammatin harjoittamiseen. Kapteenit ostivat myös suuria määriä elin-

tarvikkeita todennäköisesti laivan miehistön tarpeisiin.259 Lihaa säätyläiset eivät juuri osta-

neet.260 Myös Marie Hackmanin tileissä liha oli harvinaisuus. Hänen kuluttamistaan tutkinut 

Ijäs olettaakin, että suurin osa lihasta on kasvatettu itse tai ostettu riistana talonpojilta.261Tämä 

on todennäköisin syy myös siihen, miksi lihatuotteet puuttuivat raahelaisten säätyläisten tili-

kirjamerkinnöistä. 

 

                                                             
256 Ijäs 2015, 186. 
257 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
258 Albala 2003, 79. 
259 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
260 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
261 Ijäs, 2015, 168. 
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Alempiin ryhmiin nähden säätyläiset käyttivät välttämättömyyshyödykkeisiin moninkertaiset 

määrät rahaa. Ainoa poikkeus on maalaisväestö, joka kulutti jonkin verran enemmän ruista 

kuin säätyläiset. Tässäkään ero ei ole aivan yksioikoinen, sillä maalaisväestö oli ryhmänä jät-

tiläismäinen verrattuna säätyläisiin. Myös muihin sosiaaliryhmiin verrattuna säätyläiset olivat 

henkilömäärältään pieni ryhmä, se että he siitä huolimatta ostivat lähes kaikkia hyödykkeitä 

moninkertaisia määriä muihin verrattuna, osoittaa kuinka runsasta heidän kuluttamisensa oli. 

Säätyläiset kuluttivat myös monipuolisemmin erilaisia perustuotteita, esimerkiksi elintarvik-

keissa oli jonkin verran enemmän variaatiota kuin muilla ryhmillä. 

 

 

 

4.2. Suuria määriä ylellisyystuotteita 
 

 

Sokeri oli 1700-luvun lopulla juurtunut säätyläisten jokapäiväiseen talouteen ja juhlatottu-

muksiin. Sitä käytettiin muun muassa hyytelöissä, pikkuleivissä, kakuissa sekä alkoholi-

juomien valmistuksessa ja niiden mausteena. Sokeri näkyi myös säätyläisten kotien tavaroissa 

erilaisina sokerin käyttöön liittyneinä astioina, kuten pihteinä ja sokerilusikoina.262 Sovion 

kauppahuoneen tilikirjojen mukaan säätyläiset käyttivät rahaa kahviin ja sokeriin noin 7000 

ruplaa, eli enemmän kuin yksikään muu ryhmä. Tyypilliset kertaostokset liikkuivat muutaman 

naulan ja 200 naulan välillä, mutta isoimmat ostokset olivat jopa 500 naulan kokoisia. Osto-

kertoja kahville ja sokerille kertyi tutkimusaikana yli 200. Erityisen paljon ostoksia tällä saralla 

teki ruustinna Margaret Frosterus, joka kävi kahvi- ja sokeriostoksilla tuona aikana yli 50 

kertaa. Hän oli kauppahuoneelle muutenkin aktiivinen asiakas, joka suosi erityisesti ylellisyys-

hyödykkeitä.263  

 

Viiniä on Suomessa todennäköisesti maisteltu ensimmäisiä kertoja jo esihistoriallisella ajalla, 

mutta täysin varmasti 1200-luvulla. Tietoja säännöllisesti Suomeen tuoduista viinilasteista on 

jo 1500-luvun loppupuolelta. Tuolloin viiniä ei niinkään käytetty nautintoaineena, vaan lääk-

keenä ja ruudin valmistuksessa, osa poltettiin myös viinaksi. Uskonpuhdistus levitti viinin-

käyttöä ja antoi tavallisellekin kansalle mahdollisuuden tutustua siihen, sillä ehtoollisella alet-

tiin tarjota viiniä seurakuntalaisille. Kirkko onkin ollut merkittävä viinin käytön edistäjä. Vii-

ninjuonti yleistyi edelleen 1600-luvulla, vaikka viiniä toivat vain ulkomaiset laivat tai se tuotiin 

                                                             
262 Urbans, 1968, 57–59,  63. 
263 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8. OMA. 
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Tukholmasta. Suomeen tuodun viinin määrät vaihtelivat vuosittain paljon, useista kymme-

nistä tuhansista litroista vajaaseen pariin tuhanteen litraan. Viinin hinta pysyi korkeana, vaikka 

sen tuonti oli lisääntynyt. Tämän vuoksi viinit olivat enimmäkseen tavallisen kansan ulottu-

mattomissa, pysyen pitkään ylempisäätyisten juhlajuomana. 264 Perukirjoissa on 1700-luvulta 

merkintöjä papiston omistamista suurista määristä viinilaseja. Ranskalaisista viineistä puoles-

taan on mainintoja 1700-luvun lopun kirkonmiesten hautajaisista, jolloin niiden on kerrottu 

olleen ainoa tarjottu viini.265  

 

ILKKA MÄNTYLÄ kirjoittaa alkoholin kulutuksen kuuluneen vahvasti opiskelijaelämään jo 

1800-luvulla, jolloin juotiin enimmäkseen punssia, mutta joskus myös viiniä. Viinintuonti oli 

1800-luvun jälkipuolella yleistynyt niin paljon, että vaurastuneet talonpojatkin saattoivat ostaa 

joskus viiniä. Kaupungeissa varattomampikin väestönosa pääsi maistelemaan viiniä yhteisissä 

juhlissa.266 Fernand Braudelin mukaan viiniä juotiin koko Euroopassa. Huonolaatuinen viini 

oli halpaa ruokatavaraa vallankumousta edeltäneenä aikana Ranskassa. Tuolloin pariisilaisen 

viinin kulutus henkilöä kohden vuodessa oli jopa 120 litraa.267 Tilanne Suomessa oli täysin 

erilainen, Mäntylän mukaan suomalainen renki sai parhaimmillaankin työskennellä kolme päi-

vää tienatakseen rahat halvimpaan viinikannulliseen.268 Onkin selvää, että vaikka viini on ete-

läisemmässä Euroopassa ollut peruselintarvike, ei siihen Suomessa ole ollut varaa kuin par-

haiten toimeentulevilla. Tämä näkyy myös Sovion kauppahuoneen tilikirjoissa, sillä kukaan 

alimpiin sosiaaliryhmiin kuuluneista ei ostanut viiniä. Kuten muualla Suomessa, myös Raahen 

seudulla viini oli selvästi ylellisyystuote. 

 

 Pappissäätyyn kuulunut ruustinna Frosterus oli Sovion kauppahuoneesta ylivoimaisesti 

useimmin alkoholia ostanut asiakas, juomalajit olivat hienostuneita ja niitä oli monipuolisesti: 

ranskalaisesta viinistä jamaikalaiseen rommiin. Hänelle kertyi yli sata ostokertaa, kun koko 

ryhmällä ostokertoja oli yhteensä noin 130. Ruustinnan kertaostokset eivät kuitenkaan olleet 

kovin suuria. Hänen suurin kerrallaan alkoholiin käyttämänsä rahasumma oli noin 13 ruplaa, 

kun muilla ryhmään kuuluneilla se saattoi olla useita kymmeniä ruplia. Säätyläiset käyttivät 

alkoholiin rahaa noin 4200 ruplaa, eli reilusti enemmän kuin muut ryhmät yhteensä. Muihin 

                                                             
264 Mäntylä, 1998, 14; 17; 34; 51; 71; 85; 110. 
265 Mononen 1986, 56. 
266 Mäntylä, 1998, 124–125; 136. 
267 Braudel 1985, 231. 
268 Mäntylä 1998, 85. 
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verrattuna säätyläiset kuluttivat myös hienompia ja useampia alkoholilaatuja. Alkoholia os-

tettiin erilaisina viineinä, madeirana, rommina, oluena ja arrakkina.269 Arrakki on pääasiassa 

Itä-Intiasta tullut, riisistä, sokeriruo`osta ja kookospähkinän mehusta tislattu alkoholijuoma, 

josta voitiin valmistaa punssia.270  Säätyläiset ostivat lisäksi pari kertaa konjakkia ja kerran 

herra Zacharias Lacke osti noin 150 ruplalla samppanjaa. Viinaa säätyläiset ostivat harvoin 

aivan tutkimuskauden alkua lukuun ottamatta271 

 

Kahvin, sokerin ja alkoholin lisäksi säätyläiset ostivat monia muita ylellisyystuotteita. Maus-

teet, kuivatut hedelmät, siirappi, ja riisiryynit ovat esimerkkejä säätyläisten ostamista elintar-

vikkeista, joskaan ne eivät olleet kovin yleisiä ja keskittyivät paljolti samojen henkilöiden os-

toskoreihin. Esimerkiksi ruustinna Frosterus, joka osti paljon aiemmin käsiteltyjä ylellisyys-

tuotteita, osti paljon kuivattuja hedelmiä, riisiä ja kanelia. Muita ylellisiä ostoksia olivat muun 

muassa ruusukimput, kirjat ja kirjoituspaperi.272 Säätyläisten kuluttaminen ylipäätään oli mo-

nipuolisempaa ja runsaampaa kuin muiden ryhmien kuluttaminen. Kaikki säätyläisetkään ei-

vät kuitenkaan ostaneet luksustuotteita Sovion kauppahuoneesta, syynä tähän voi olla varal-

lisuuden puute tai tottumattomuus uusiin tuotteisiin. Todennäköisempää on kuitenkin, että 

suurella osalla säätyläisistä on itsellään ollut osuuksia laivoista, jolloin he ovat kyenneet tuo-

maan tuontitavaransa itse, sillä harjoittihan iso osa säätyläisistä kaupankäyntiä. Lisäksi on 

hankalaa erottaa sellaisten säätyläisten omaan kulutukseen tulleita tuotteita, jotka ostivat luk-

sustuotteita myös jälleenmyyntiin. 

 

Seuraavaksi käsittelen tuotteita, joita Raahen tuotiin laivoilla ulkomailta. Tässä lähteenä ovat 

Juutinrauman tullitilit, jotka kertovat mitä Raaheen tulleilla laivoilla oli lastinaan. Tullitileissä 

näkyy luonnollisesti paljon samoja tuotteita, kuin Sovion kauppahuoneen tilikirjoissa. Suola 

oli luultavasti yleisimmin Raahen ulkomailta tuotu tuote, suolan jälkeen yleisimmin tuotu 

tuote oli puuvillalanka. Muita usein tullitileissä mainittuja tuotteita olivat kahvi, sokeri, silli, 

rommi, rusinat, riisi, lyijy ja hiomakivet, rautatarvikkeet, kuten ankkurit. Harvemmin esiinty-

neitä tuotteita, jotka kuitenkin näkyivät myös kauppahuoneen tilikirjoissa, olivat siirappi, pa-

peri, kangas (joskaan hienompia kangaslaatuja ei juuri mainittu), villasukat, arrakki, pellava-

                                                             
269 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
270 Mäntylä 1998, 76. 
271 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
272 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
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öljy, luumut, mantelit, inkivääri, viini, tupakka, nahat, indigo ja muut väriaineet, kaneli, saip-

pua, kirjat, sitruunat, herneet, olut, viinietikka ja kirjat. Näistä tuotteista kanelia, tupakkaa, 

kirjoja ja saippuaa tuotiin vain kerran pari. 273 

 

Tullitileissä on runsaasti sellaisiakin tuotteita, joita Sovion kauppahuoneen tilikirjoissa ei mai-

nita. Näistä usein tuotuja olivat juusto ja lakritsi.274 Lakritsikasvi esiintyy luonnonvaraisena 

Etelä- ja Itä-Euroopassa sekä Aasiassa. Kasvista hyödynnetään sen makealta maistuvat juuret. 

Lakritsin viljely yleistyi keskiajalla, mutta jo tuhansia vuosia aiemmin sitä hyödynnettiin esi-

merkiksi Kiinassa. Lakritsia on käytetty muun muassa lääkeaineena, yrttinä ja janon torjujana. 

Suomessa lakritsia sai 1800-luvulla apteekeista.275 Koska lakritsi oli apteekkien tuote, ei ole 

ihme että sitä ei esiintynyt Sovion tilikirjoissa. Raaheen tuotu lakritsi on siis luultavimmin 

myyty kuluttajille apteekkien kautta. Tullitileistä ei selvinnyt, tuliko lakritsi Raaheen lakritsi-

juurena vai valmiiksi jalostettuna tuotteena kuten karamelleina tai jauheena. Sen sijaan se, 

miksi merkintöjä juuston ostamisesta ei juuri ole tilikirjoissa, on hämmentävää. Juustot näyt-

täisivät kuitenkin olleen hyvin usein lastina Raaheen matkustaneissa laivoissa. On mahdol-

lista, että juustojakin olisi myyty pienemmissä erikoisliikkeissä tai Raahen muissa kauppahuo-

neissa. 

 

Muita tullitileissä mainittuja tuotteita, joita ei Sovion tilikirjoissa esiintynyt, olivat kivennäis-

vesi, santelipuu ja jotkin mausteet, mutta nämä olivat harvinaisia tuotteita myös tullitileissä276. 

Säätyläiset ostivat siis lähes kaikkia tuotteita, joita kauppahuoneella oli tarjottavana. Nekin 

tuotteet, joita ei tilikirjoissa mainittu säätyläisten ostoksina, mutta joita tuotiin Raaheen ulko-

mailta, myytiin luultavasti kauppahuoneen ulkopuolella, kuten apteekeissa. Tämän perusteella 

Raahessa oli jonkinlainen säätyläisiin kuulunut kuluttajaryhmä, jolla oli varaa ostaa lähes mitä 

vain. Koko säätyläisten ryhmään tätä ei kuitenkaan voi yleistää, sillä ei ollut harvinaista, että 

ylempään sosiaaliryhmään kuulunut ei ostanut ollenkaan ylellisyystuotteita.  Etenkin harvi-

naisempien ylellisyystuotteiden kuten kuivattujen hedelmien osto oli keskittynyt paljolti sa-

moille henkilöille. Säätyläisten sisälläkin oli siis ryhmä, joka joko oli halukkaampi kokeilemaan 

uusia asioita tai muita varakkaampi. 

 

                                                             
273 The soundtoll-project: Sound Toll Register online, elektr. luettu 26.4.2016. 
274 The soundtoll-project: Sound Toll Register online, elektr. luettu 26.4.2016. 
275 Leppänen 2004, 13; 15; 17; 20. 
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Vappu Ikonen kertoo tutkimuksessaan, että säätyläiset ostivat 1800-luvulla paljon luksusta, 

mutta enemmistö ostoksista oli heilläkin pikemminkin hyödyllisiä tuotteita kuin ylellisyys-

tuotteita. Turun, Oulun ja Kuopion kauppahuoneissa asioineiden säätyläisten ostamia tuot-

teita olivat esimerkiksi elintarvikkeet, alkoholi, kankaat, valmisvaatteet, astiat, tee, tupakka, 

kirjoitustarvikkeet, kosmetiikka ja tarvekalut. Myös muita satunnaisia ylellisyystuotteita ostet-

tiin, kuten kelloja ja pelikortteja. Kulutustottumukset vaihtelivat jonkin verran kaupungeit-

tain, pohjoisen säätyläisten kulutus saattoi olla hieman enemmän ylellisyyteen suuntautunutta 

ja he ostivat kauppahuoneesta myös viljaa. Etelän säätyläiset puolestaan ostivat viljansa to-

dennäköisesti toreilta ja markkinoilta. Säätyläiset olivat yliedustettu ryhmä kaikissa hänen tut-

kimissaan kaupungeissa.277  

 

Säätyläiset ovat yliedustettuina Raahessakin, kun tarkastellaan heidän kuluttamaansa raha-

määrä. He kuluttivat eniten rahaa verrattuna muihin ryhmiin lähes jokaiseen hyödykkeeseen, 

vaikka säätyläiset olivat henkilömäärältään pienin ryhmä. Se, että vilja ostettiin pohjoisessa 

kauppahuoneista, näkyi myös Raahessa, missä säätyläisten rukiisen kuluttamat rahamäärät 

olivat varsin suuria ja muitakin viljalajeja ostettiin usein. Jotkin Ikosen tutkimien kauppahuo-

neiden säätyläisasiakkaiden ostamista tuotteista puuttuu lähes kokonaan raahelaisten sääty-

läisten ostoksista. Joillain paikkakunnilla esimerkiksi astiat olivat säätyläisten yleisiä ostok-

sia278, mutta Raahen säätyläiset eivät ostaneet niitä usein. Samoin Raahen säätyläisten keskuu-

dessa harvinaisia tuotteita olivat tupakka ja kosmetiikka, teetä he eivät ostaneet lainkaan.279 

Ikonen kirjoittakin, että tee oli 1800-luvulla huomattavasti harvinaisempi nautintoaine kuin 

kahvi, eikä sitä hänenkään tutkimista kauppahuoneista ostaneet kuin säätyläiset.280 

 

 

       4.3. Kapteeni Carl Gyllberg 

 

Carl Gyllbergiä kutsuttiin tilikirjoissa koko tutkimuskauden ajan kapteeniksi, vaikka ainakin 

kauden loppupuolella hän on jo toiminut kauppiaana suurista ostosmääristä päätellen.281 Ossi 

                                                             
277 Ikonen 1992, 62–64. 
278 Ikonen 1992, 63. 
279 Kaupunkitilikirjat 1818–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8, OMA. 
280 Ikonen 1992, 50. 
281 Kaupunkitilikirjat 1829–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big: 5–8, OMA. 
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Viita kirjoittaa, että Gyllberg valittiin vuonna 1850 raatimieheksi282, tuolloin hän oli ammatil-

taan kauppias ja rannikkolaivuri.283Carl Gyllberg vihittiin Maria Catharina Nordbergin kanssa 

vuonna 1824, heille syntyi viisi tyttölasta, joista yksi kuoli vain reilun vuoden ikäisenä. Gyll-

berg asioi tutkimuskaudella Sovion kauppahuoneessa vuodesta 1831 lähtien ja asiakkuus kesti 

yli tutkimuskauden284 

Kauppamerenkulku nousi ja kehittyi jatkuvasti 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuoliskolla, 

näin ollen tarve merikapteeneille oli suuri. Suomeen tuli paljon kapteeneja Ruotsista ja osa 

kotimaisistakin kapteeneista sai koulutuksensa Ruotsissa. Autonomianajan alkupuolella lai-

van päällystön koulutus tehostui, kun Suomeen saatiin ensimmäiset merikoulut, joissa ope-

tettiin pääasiassa navigointia, mutta myöhemmin myös kieliä, talousmaantiedettä ja kirjanpi-

toa285. Raahessa oli monia hyvin menestyneitä laivanvarustajia ja laivoja valmistui usein, sik-

sipä myös sinne tarvittiin jatkuvasti lisää päteviä purjehtijoita.286 Keskiajalla laivan päällystö ja 

miehistö olivat usein samalta alueelta lähtöisin, joskus jopa samasta suvusta, näin ollen laivan 

komento ei ollut kovin ankara ja miehistö pääsi usein osallistumaan päätöksentekoon. Löy-

töretket ja sotalaivaston kehitys muuttivat kuitenkin tilannetta ratkaisevasti. Kapteenin valta 

kasvoi siten, että hänen sanansa oli laki ja miehistöstä tuli epäitsenäistä palkkatyöväkeä.287  

Kapteenin ammatti oli vastuullinen ja arvostettu, mistä kertoi myös hyvä palkka. Palkka koos-

tui pienestä kuukausipalkasta ja provisiosta, joka oli osuus koko laivan kuljettamasta rahdista. 

Osuus saattoi suurissa laivoissa kasvaa hyvin suureksi. Suurin osa merikapteeneista oli taus-

taltaan säätyläisiä, mikä johtui siitä, että kapteenin koulutus tapahtui ennen 1860-lukua ruot-

sinkielellä. Kapteenien enemmistö osasi 1800-luvun puolivälin tienoilla ainakin yhtä vierasta 

kieltä, joista englanti oli yleisin. Kapteenien liiketoiminta sujui yleensä vieraskielisissä maissa 

hyvin, eikä ollutkaan harvinaista, että kapteenit ryhtyivät vanhemmiten kauppiaiksi.288 

Gyllberg osti elintarvikkeista eniten suolaa, johon hän käytti rahaa yli 900 ruplaa. Tällä raha-

määrällä sai yli kolmesataa tynnyrillistä. Kertaostokset olivat aluksi puolentoista tynnyrin ko-

koisia, mitä voi vielä pitää suhteellisen normaalina määränä. Loppua kohden ostosten koot 

                                                             
282 Raadin jäsenet, eli raatimiehet valittiin yleensä erityisissä kokouksissa useinmiten kauppiaiden 
joukosta. Raatimiesten tehtäviin kuului kaupingin tärkeistä asioista päättäminen. Historian sanakirja, 
1997. 
283 Viita 1995, 175. 
284 Suomen Sukututkimusseura, Historiakirjat, elektr. luettu 28.4.2016. 
285 Kaukiainen 2008 (A), 256. 
286 Sovelius-Sovio 2011, 262; 278. 
287 Kaukiainen 2008 (B), 9. 
288 Kaukiainen 2008 (B), 256. 
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kasvoivat hurjasti, jolloin ne olivat useasta kymmenestä tynnyristä yli sataan tynnyriin kerral-

laan. Seuraavaksi eniten rahaa kului rukiiseen, jota Gyllberg osti lähes 400 ruplalla. Erona 

muiden säätyjen esimerkkihenkilöihin hän osti ruista enimmäkseen jauhoina, eikä sellaise-

naan. Rukiin kertaostokset olivat yleensä suuria, jopa yli sadan ruplan arvoisia. Gyllberg osti-

kin ruista harvakseltaan, sillä koko rahamäärä käytettiin neljällä ostokerralla. Kahviin hän 

käytti yli 300 ruplaa, mutta osti sitä vain kahdella kertaa, toinen ostoksista oli merkitty pa-

remmaksi kahviksi ja toinen huonommaksi. Kahviostokset painoivat yhteensä 525 naulaa, eli 

reilut pari sataa kiloa. Vehnäjauhoja hän osti noin 135 ruplalla. Ohraryyneihin kului rahaa 14 

ruplaa, jolla sai kymmenen leiviskää ja seitsemän naulaa. Gyllberg osti myös tattariryynejä, 

joka oli melko harvinainen ostos Raahen seudulla. Hän osti tattaria yli 70 ruplalla, jolla sai 

kolme kulia, 13 leiviskää ja viisi naulaa eli yhteensä lähes puolitoista tuhatta kiloa. Silliä Gyll-

berg osti yhdellä kertaa seitsemän tynnyriä, joka maksoi lähes seitsemänkymmentä ruplaa. 

Sokeriin kului 21 ruplaa, jolla sai 28 naulaa, Gyllberg osti myös kaiken sokerin yhdellä ker-

taa.289  

Carl Gyllberg osti elintarvikkeita harvemmin kuin esimerkiksi muiden sosiaaliryhmien esi-

merkkihenkilöt, mutta kertaostokset olivat paljon suurempia. Tutkimuskauden alussa hän lie-

nee varustanut laivaa elintarvikkeilla, mutta loppupuolen ostokset ovat todennäköisimmin 

menneet jälleenmyyntiin, sillä edes koko miehistö tuskin pystyi laivamatkan aikana kulutta-

maan satoja tynnyreitä suolaa. Myös ostetun kahvin määrä on huomattavan suuri. Elintarvi-

keostokset ovat hieman monipuolisempia kuin muilla sosiaaliryhmillä, mutta mitään kovin 

erikoisia herkkuja ei Gyllberginkään hankinnoissa näy. Muita ryhmiä paremmasta elintasosta 

kielii se, että ruis ostettiin valmiiksi jauhettuna ja vehnäjauhon osuus ostetusta viljasta oli 

suurehko, kun taas alemmat sosiaaliryhmät eivät ostaneet vehnää juuri lainkaan. Todennä-

köistä on, että hän on hankkinut elintarvikkeita muualtakin kuin kauppahuoneesta, esimer-

kiksi omalta kasvimaalta tai ostamalla suoraan talonpojilta. Kapteenina Carl Gyllberg on pääs-

syt myös matkustamaan, jolloin hän on saattanut tuoda erikoisempia ruokatarvikkeita ulko-

mailta. Näin toimi ainakin Ulla Ijäksen tutkima säätyläisnainen Marie Hackman, joka toi Pie-

tarin matkoiltaan esimerkiksi kahvia, sokeria, mausteita, ja rusinoita290. 

Kuten muidenkin sosiaaliryhmien edustajat, myös Carl Gyllberg osti usein rakennustarpeita, 

etenkin tutkimuskauden alkupuolella. Lankkuja ja lautoja hän osti lähes 110 ruplalla. Vaikka 
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rahasumma ei ole valtavan iso, oli ostosten lukumäärä silti suuri ja lankut ja laudat kuuluivat-

kin Gyllbergin yleisimpiin ostoksiin. Nauloihin Gyllberg käytti muutaman ruplan ja rautaan 

lähes parikymmentä ruplaa. Lasia hän osti yhden kerran, jolloin sen hinta oli kolme ja puoli 

ruplaa.291 

Kertaluonteisia kuluja tilikirjoissa oli esimerkiksi konsulaatin todistus, jonka hinnaksi oli mer-

kitty reilut neljä ruplaa. Gyllberg oli ostanut ilmeisesti myös 50 leiviskää ruotoja tai luita rei-

lulla kuudella ruplalla, passin parilla sadalla ruplalla, tervaa 11 ruplalla, jonkinlaisia verhoja tai 

suojia parilla kymmenellä ruplalla ja nuuskaa lähes kolmella ruplalla.292Nuuskaaminen on Eu-

roopassa yhtä vanha tapa kuin tupakan poltto ja etenkin Amerikkaan lähteneet eurooppalaiset 

tutustuivat nuuskaamiseen jo varhain. Nuuska oli 1600- ja 1700-luvulla yläluokan nautinto-

aine, sillä se oli tuolloin muodikkaampaa kuin alempien kansanryhmien tapa polttaa piippua. 

Nuuskaaminen ei Suomessa ollut kovin yleistä, vaan se oli lähinnä säätyläisten, etenkin sää-

tyläisnaisten suosima tupakkatuote.293 Nuuska oli todella harvinainen ostos Sovion kauppa-

huoneessakin. 

Suuri osa Gyllbergin kauppahuoneessa kuluttamista rahoista meni vuokran maksuun, erilai-

siin maksuosoituksiin sekä tulli- rahtimaksuihin. Tulli ja rahtimaksuja joutuivat maksamaan 

ne asiakkaat, jotka ostivat erityisen suuria eriä tuotteita. Luultavimmin nämä asiakkaat olivat 

toisia kauppiaita. Kyseiset kulut saattoivat olla erittäin suuria, jopa tuhansien ruplien suurui-

sia. Tämän kaltaiset kulut olivat kuitenkin varsin tyypillisiä kyseiselle sosiaaliryhmälle, etenkin 

kauppiaille ja kapteeneille.  

Käteinen raha oli erittäin yleinen merkintä tilikirjoissa Gyllbergin kohdalla, aivan kuten mui-

denkin sosiaaliryhmien esimerkkihenkilöiden kohdalla. Hänen saamansa käteisen arvo oli lä-

hes neljä tuhatta ruplaa, mikä on moninkertainen määrä verrattuna vaikkapa muiden sosiaa-

liryhmien esimerkkihenkilöiden saamaan käteisen määrään.294 Tämä tukee ajatusta siitä, että 

Gyllberg on ostanut tuotteita muualtakin kuin kauppahuoneelta, kuten on luultavasti tehnyt 

suuri osa muistakin säätyläisistä. Käteinen raha näyttelee suurta roolia myös Gyllbergin mak-

supuolella, mutta siellä on myös jonkin verran tuotteita, kuten tupakkaa ja tervaa sekä mer-

kintöjä tehdyistä matkoista, jotka liittynevät kapteenin palkkaan295. Tästä päätellen kauppiaat 

ovat keskenään myyneet ja ostaneet tavaraa toisiltaan. Vaikka Sovion kauppahuone onkin 

                                                             
291 Kaupunkitilikirjat 1829–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big: 5–8, OMA. 
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293 Lahtinen 2007, 43–44. 
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ollut varmasti suurempi toimija raahelaisessa kaupankäynnissä, kuin Gyllberg, ei osto- ja 

myyntitoiminta ole silti ollut yksisuuntaista. 

Gyllbergin kuluttaminen oli suurempaa ja osin myös monipuolisempaa kuin muiden sosiaa-

liryhmien edustajien kuluttaminen. Suurin ero oli kertaostosten suuri määrä, joka liittyy am-

matinharjoittamiseen. Elinkeinoon liittyvä kuluttaminen oli säätyläisille yhtä tyypillistä kuin 

porvareille, toki ammatista riippuen. Tilikirjojen perusteella Gyllbergin kuluttaminen ei sää-

tyläisasemasta huolimatta ollut erityisen ylenpalttista, vaikka pienet tekijät, kuten vehnäjau-

hojen runsas ostaminen, erottivatkin kuluttamista muiden ryhmien kuluttamisesta. 
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LOPPULAUSE 
 

Kuluttaminen Raahen seudulla 1800-luvun toisella neljänneksellä vaihteli Sovion kauppahuo-

neen tilikirjojen perusteella sosiaaliryhmän ja elinkeinon mukaan selvästi. Vaihtelu ei riippu-

nut pelkästään eroista elintasossa, sillä esimerkiksi henkilön harjoittama ammatti vaikutti pal-

jon kuluttamiseen. Maaseudun väestö pystyi itse tuottamaan osan sellaisista hyödykkeistä, 

joita kaupunkilaiset ostivat kauppahuoneelta. Tästä huolimatta kaupungin ja maaseudun ku-

luttamisen tavat eivät eronneet toisistaan radikaalisti, vaikka pieniä eroavaisuuksia olikin. 

Ryhmien sisällä oli huomattavia eroja ylellisyyshyödykkeiden ja välttämättömyyshyödykkei-

den ostosuhteissa, mutta kaikki ryhmät ostivat enemmän välttämättömyyshyödykkeitä kuin 

luksustuotteita. 

Ruista osti eniten maalaisväestö, mikä oli hieman yllättävää, sillä maaseudulla peltoviljely oli 

vielä yleistä. Viljelyn tuotto ei kuitenkaan kattanut viljan tarvetta kaikilla alueilla, joten ruista 

oli hankittava kauppahuoneelta. Maalaisväestön suuri koko vaikutti siihen, että ostomääräkin 

oli iso. Salon-Siikajoen väestö osti ruista, kuten muitakin tuotteita yleensä suuremmissa erissä 

kuin kaupungin alimmat ryhmät. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että mahdollisuudet os-

tosten hankintaan olivat heikommat esimerkiksi välimatkojen vuoksi. Toiseksi eniten ruista 

ostivat säätyläiset, joka puolestaan oli kooltaan pienin ryhmä. Säätyläisten kohdalla suuren 

määrän selittää se, että iso osa ryhmästä toimi kauppiaina, jolloin kauppahuoneesta on ostettu 

tuotteita jälleenmyyntiä varten. Ruis oli ainoa tuote jota joku muu ryhmä osti enemmän kuin 

säätyläiset. Kaupungin työväestölle ruis oli eniten rahaa vievä ja yleisin ostos. Työväestön 

kulutus olikin kaikkein eniten välttämättömyyshyödykkeisiin keskittynyttä. Myös porvaristo 

käytti tutkituista tuotteista eniten rahaa rukiiseen, mutta koska ryhmä oli kooltaan pieni, jäi 

käytetty rahamäärä alle puoleen siitä, mitä työväki oli rukiisen kuluttanut. 

Rukiin jälkeen eniten rahaa käytettiin suolaan. Säätyläiset käyttivät suolaan rahaa enemmän 

kuin mikään muu ryhmä mihinkään tuotteeseen. Valtavaa ostomäärää selittää edelleen kaup-

pahuoneen käyttäminen tukkuna jälleenmyyntiä varten. Myös maalaisväestön ostama suola-

määrä oli suuri verrattuna kaupungin alempiin ryhmiin. Ryhmän suuren koon lisäksi tähän 

lienee vaikuttanut se, että maalaiset tarvitsivat suolaa tuottamansa ruoan säilömiseen. Suola 

oli siinä mielessä maalaisille tärkeä tuote, että sillä oli selvästi eniten ostokertoja. Suola oli siis 

talonpoikaisväestölle yleisin syy asioida kauppahuoneessa. Porvareiden ja työväestön kulut-

tamat suolamäärät näyttävät pieniltä muiden ryhmien kuluttamiin määriin nähden, mutta 
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koska he eivät ole tarvinneet suolaa elinkeinonharjoittamiseen, määrät ovat varsin luonnolli-

sia.  

Muita Raahen seudulla yleisesti ostettuja elintarvikkeita olivat ohra ja silakat, jotka näkyivät 

kaikkien ryhmien ostoissa. Lisäksi ostettiin jonkin verran öljyä, perunoita, silliä, lihaa, vehnä-

jauhoja ja herneitä. Peruna oli tutkimuskaudella raahelaisen kauppahuoneen oma erikoisuus, 

sillä Vappu Ikosen tutkimista neljästä eri puolilla Suomea sijainneista kauppahuoneista peru-

naa ei ostettu vielä myöhemmillä vuosillakaan. Voi oli säätyläisille yleinen ostos, mutta myös 

porvaristo osti sitä silloin tällöin. Työväen ostoksissa voi oli sen sijaan harvinaisempaa, ja 

maaseudulla sitä ei ostettu juuri lainkaan. Voin puuttuminen talonpoikien tilikirjojen osto-

puolelta johtuu siitä, että sitä tuotettiin paljon itse, jolloin osa myytiin kauppahuoneelle. Sää-

tyläiset ostivat harvinaisempiakin herkkuja, kuten riisiryynejä, inkivääriä, kanelia ja kuivattuja 

hedelmiä. Nämä tuotteet eivät kuitenkaan olleet järin yleisiä ylimmässäkään ryhmässä. Elin-

tarvikkeita on luultavasti ostettu kauppahuoneen ulkopuoleltakin, toreilta ja lähiseudun ta-

lonpojilta sekä erikoisliikkeistä kuten apteekeista ja leipomoista. Lisäksi Raaheen tuotiin lai-

voilla ainakin lakritsia ja juustoa, jotka eivät kuitenkaan näy kauppahuoneen tilikirjoissa. Tili-

kirjojen valossa säätyläistenkään ruuankulutus ei vaikuta ylettömän monipuoliselta tai äveri-

äältä. 

Säätyläisten pukeutumiseen käyttämä rahasumma oli moninkertainen muiden ryhmien käyt-

tämään summaan nähden, mikä osittain johtui jällenmyynnistä. Tästä huolimatta on luulta-

vaa, että he ovat ostaneet vaatteita ja kankaita myös muualta, kuten räätäleiltä. Säätyläiset 

ostivat pukeutumistuotteita hieman monipuolisemmin kuin muut ryhmät, mutta tässäkään 

kuluttaminen ei näyttäytynyt ylenpalttisena. Maalaisväestön eniten ostamat pukeutumistuot-

teet olivat pellava, puuvillalanka, nahat ja vuodat. Tähän tuoteryhmään kuuluneiden hyödyk-

keiden ostaminen keskittyi voimakkaasti samoille henkilöille, sillä kolme eniten ostanutta 

henkilöä oli ostanut kolme neljäsosaa kaikista ostetuista tuotteista maaseudulla. Näin ollen, 

vaikka maalaiset käyttivät kohtuullisen suuren summan rahaa pukeutumiseen, ei keskimääräi-

nen maaseudun asukas kuitenkaan juuri kuluttanut näihin tuotteisiin. Syy tähän lienee koti-

tarvetuotanto ja paikallinen tuotanto. Porvareiden pukeutumiseen käyttämästä rahasta suuri 

osa kului ammatinharjoittamista varten ostettuihin tuotteisiin, etenkin nahkureiden ostamiin 

nahkoihin ja vuotiin. Myös muiden tuotteiden kohdalla porvarit ostivat usein käsityöammat-

tiin tarvittuja raaka-aineita. Työväestö osti samankaltaisia pukeutumistuotteita kuin maalais-

väestö, eli pukeutumiseen kuluttaminen oli melko vaatimatonta. Käytetty rahasumma oli 
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puolet siitä, mitä porvarit ja maalaiset käyttivät, mutta summa oli silti työväestölle merkittävä, 

sillä he käyttivät pukeutumiseen rukiin jälkeen eniten rahaa. 

Kaikki kaupungin sosiaaliryhmät ostivat paljon rakennustarvikkeita, kuten lautoja, lankkuja, 

nauloja, lasia, terästä ja rautaa. Nämä tuotteet olivat hyvin yleinen näky tilikirjoissa. Maalais-

väestö osti muuten yleisesti näitä samoja tarvikkeita, mutta lautoja ja lankkuja ei heidän os-

toksissaan ollut, mikä johtuu sittä, että niitä on saatu seudun metsistä itse jalostamalla. Kaikki 

ryhmät nostivat lisäksi paljon käteistä kauppahuoneelta. 

Kahvi ja sokeri olivat tutkimuskauden aikaisessa Raahessa selvästi ylellisyystuotteita, tästä 

huolimatta kaikki ryhmät ostivat niitä. Myös alimmilla sosiaaliryhmillä oli siis jonkinlainen 

mahdollisuus käyttää rahaa ylellisyyteen, vaikka se olikin melko harvinaista. Tämä tulos tukee 

aikaisempien tutkimusten tuloksia kahvin ja sokerin kuluttamisesta. Työväelle ja maalaisvä-

estölle oli tyypillistä että näitä tuotteita ostettiin ryhmän sisällä vain muutaman kerran vuo-

dessa. Porvaristo osti näitä tuotteita hieman enemmän, mutta määrää lisää se, että leipurit 

ostivat sokeria runsaasti raaka-aineeksi. Säätyläiset puolestaan ostivat kahvia ja sokeria melko 

yleisesti, mutta on hankalaa erottaa, mitkä tuotteista on tullut omaan käyttöön ja mitkä jäl-

leenmyyntiin, sillä näitäkin tuotteita on ostettu yli oman tarpeen. Säätyläisten kuluttaminen 

on tässä kohtaa ollut melko varmasti vielä suurempaa kuin Sovion tilikirjat antavat ymmärtää, 

sillä muutkin kaupungin kauppiaat ovat tuoneet kahvia ja sokeria laivoillaan. 

Työväki osti melko vähän alkoholia ja se oli enimmäkseen laadultaan halvinta mahdollista, 

eli viinaa. Työväki käytti alkoholiin jopa vähemmän rahaa kuin kahviin ja sokeriin, mutta 

luultavasti viinaa on poltettu kotona. Myös porvaristo kulutti enemmän kahviin ja sokeriin 

kuin alkoholiin. Ostettu alkoholi oli laadultaan enimmäkseen viinaa ja rommia, mutta jou-

kossa oli myös muutamia muita ostoksia. Maaseudun väestö kulutti alkoholiin vain hieman 

enemmän rahaa kuin porvaristo, vaikka ryhmä on kooltaan selvästi suurempi. Tästä huoli-

matta talonpoikien mieltymykset ylellisyystuotteiden kohdalla näyttäisivät kallistuneen sel-

västi alkoholiin. Päinvastoin kuin työväen ja porvareiden kohdalla maalaiset käyttivät selvästi 

enemmän rahaa alkoholiin kuin kahviin ja sokeriin. Myös talonpojat ostivat alkoholeista eni-

ten viinaa ja rommia. Alkoholinkin kohdalla säätyläisten kuluttaminen oli selvästi suurempaa 

kuin muilla ryhmillä ja kulutetut laadut olivat monipuolisempia. Viinaa ostettiin harvoin, 

mutta rommi, arrakki ja viinit olivat yleisiä ostoksia. Muita ostettuja ylellisyystuotteita olivat 

tupakka, siirappi, kukat, paperi ja kirjat, joita ostivat lähinnä säätyläiset. 
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Työväen kuluttaminen oli kaiken kaikkiaan vahvasti keskittynyt välttämättömyyshyödykkei-

siin. Luksustuotteisiin käytettiin vähän rahaa ja niitä ostettiin harvoin. Myös maaseudun vä-

estö kulutti enimmäkseen välttämättömyyshyödykkeitä, etenkin suolaa ostettiin huima määrä 

kaupungin alempiin ryhmiin nähden, vaikka sitä ei todennäköisesti myyty eteenpäin. Porva-

reiden ryhmä kulutti hieman enemmän luksusta kuin maalaisväestö ja työväki, ostetut tuotteet 

olivat myös monipuolisempia. Huomattavin ero muiden ryhmien kuluttamisen tapaan oli se, 

että käsityöläisporvarit ostivat kauppahuoneesta paljon raaka-aineita ammattiaan varten. Sää-

tyläisetkin ostivat usein tuotteita elinkeinoaan, kaupankäyntiä varten. Tämä kulutus eroaa kä-

sityöläisten raaka-aine ostoksista siinä mielessä, että säätyläisten ostokset olivat muutenkin 

yleisesti ostettuja tuotteita, kuten suolaa, ruista ja puuvillalankaa. Käsityöläisten ostokset saat-

toivat puolestaan olla sellaisia, joita ei muiden ostoksissa paljon näkynyt, kuten väriaineet ja 

kupari. Säätyläiset ostivat lähes kaikkia tuotteita suurimmalla rahasummalla, vaikka ryhmä oli 

melko pieni, ostetut tuotteet olivat myös monipuolisempia kuin muilla ryhmillä. Tästä huoli-

matta esimerkiksi harvinaisimmat herkut olivat harvinaisia myös säätyläisten keskuudessa, 

eikä säätyläisten kuluttamista Raahen seudulla ei voida pitää erityisen ylenpalttisena. Tämä 

näkyy esimerkiksi verrattaessa Raahelaisia säätyläisiä Ulla Ijäksen tutkimaan säätyläisnaiseen 

Marie Hackmaniin, joka käytti yhden vuoden aikana pukeutumiseen neljäsosan siitä sum-

masta millä kaikki Raahen säätyläiset ostivat pukeutumistuotteita kauppahuoneesta neljän-

nesvuosisadan aikana. Iso osa Raahe säätyläisten suurista kulutusmääristä selittyykin jälleen-

myynnillä, vaikka paljon säätyläiset ostivat toki omaan käyttöönsäkin. 

Tässä tutkielmassa ajalliset muutokset kuluttamisessa jäävät erittäin vähälle huomiolle, joten 

jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista keskittyä siihen. Sovion kauppahuoneen talonpoi-

kien tilikirjoista on tässä tutkittu vain Salon-Siikajoen talonpoikia, vaikka tilikirjoja on laadittu 

myös Kalajoen ja Pyhäjoen talonpoikien ostoksista. Näiden tilikirjojen avulla voisi verrata eri 

alueiden talonpoikien kulutusta keskenään, jolloin olisi mahdollista selvittää esimerkiksi sitä, 

miten etäisyys kauppahuoneesta vaikutti kuluttamiseen. Tutkimuksen aikarajausta voisi myös 

laajentaa taaksepäin, jolloin saataisiin aivan uutta tietoa varhaisempien aikojen kuluttamisesta. 

Myöhemmälle ajalle rajausta laajennettaessa olisi mielenkiintoista verrata Raahen kulutta-

mista aiemmin tutkittuun kuluttamiseen samalta ajalta. Olisi myös hyvä tarkastella, miten 

kauppahuoneiden hiipuminen näkyi ostoksissa. 
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Liitteet 
 

Liite 1.   

Taulukko Sovion kauppahuoneesta ostettujen tuotteiden hinnoista 

Lähde: Kaupunkitilikirjat 1829–1851, Sovion kauppahuoneen arkisto, Big:3–8. OMA 

Ruis 1 tynnyri (146,5 litraa) n. 13–19 ruplaa 

Suola 1 tynnyri n. 6–9 ruplaa 

Viina 1 kannu n. 1 rupla tai hieman reilu rupla 

Viini 1 kannu (2,617 litraa) n. 2 ruplaa (hinnat vaihtelivat paljon) 

Pellava puoli leiviskää (4,25 kg) n. 3 ruplaa 

Vuota (puolikas) n. 5 ruplaa 

Silakat puoli tynnyriä n. 9 ruplaa 

Terva 1 tynnyri  n. 5 ruplaa (talonpojalle maksettu summa) 

 

 

Taulukon tarkoitus on auttaa ymmärtämään rahan arvoa tutkimuskaudella. Taulukkoon va-

lituissa tuotteissa on sekä harvemmin ostettuja luksustuotteita että yleisimpiä välttämättö-

myyshyödykkeitä, jotta näiden hintojen välisestä suhteesta muodostuisi mahdollisimman 

selkeä kuva. Määrät eivät ole aina tasamitallisia, vaan sellaisia määriä, joita tyypillisesti ostet-

tiin. Rahan arvoa ajateltaessa on hyödyllistä muistaa, että viljan tarve oli aikuisella henkilöllä 

noin 2 tynnyrillistä vuodessa. 



83 
 

 


