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JOHDANTO 

Tutkimusaiheen esittely ja tausta 

Oulun kaupungin keskustassa ja sen läheisyydessä on vuosien varrella suoritettu useita 

arkeologisia kaivauksia. Kaivausten avulla on tutkittu Oulun historiaa aina 1600-luvulle Oulun 

perustamisen aikoihin asti. Kaivauksia on tehty muun muassa aivan Oulun ydinkeskustassa 

Isollakadulla, sekä keskustan läheisyydessä sijaitsevalla Pikisaarella. Vaikka Oulun Isonkadun 

ja Pikisaaren kaivaukset suoritettiin hieman eri aikoihin, löytyy niistä silti eräs yhdistävä tekijä. 

Molemmilta paikoilta on nimittäin löydetty varsin runsaasti erilaisia tekstiililöytöjä.1 

Pikisaarta on tutkittu useampana eri vuotena. Saarella on tehty kaivaustutkimuksia 

vuosina 2002, 2006, 2007 ja 2011.2 Näistä vuoden 2007 kaivauksilta löydettiin monien muiden 

löytöjen lisäksi tekstiileitä. Tuolloin kaivaukset sijoitettiin lähelle 1600–1800-luvuilla 

toiminutta pikiruukkia.3 Näistä kaivauksista muutamaa vuotta myöhemmin löydettiin 

tekstiileitä myös Oulun keskustasta, kun vuonna 2010 tehtiin kaivauksia osoitteessa Isokatu 

11.4 Yhteistä Pikisaaren ja Isonkadun tekstiileille oli se, että molempien kaivausten löydöt 

ajoittuivat 1600–1800-luvuille.5 

Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on tutkia Oulun kaupunkikaivausten tekstiililöytöjä. 

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti vahvasti oma kiinnostukseni erilaisia tekstiilitöitä kohtaan, 

joka heräsi jo lapsena oman mummuni esittelemänä. Erilaiset tekstiilityöt ovat edelleen 

keskeinen harrastukseni, joten tutkielman aihe vaikutti hyvin mielenkiintoiselta ja sopivalta 

itselleni. Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on selvittää, millaisia tekstiililöytöjä Oulun 

kaupunkikaivauksilta on löydetty, sekä miten tekstiilit ovat mahdollisesti päätyneet 

löytöpaikkaansa. Lisäksi pohdin vaatteiden ja identiteetin välistä suhdetta, sekä sitä, millainen 

vaikutus säädyillä on pukeutumiseen ja miten vaatteiden käyttö on muuttunut. Keskeisimmät 

tutkimuskysymykseni ovat:  

• Millaisia Pikisaaren ja Isonkadun tekstiililöydöt ovat? 

• Mitä löytökonteksti voi kertoa tekstiileistä ja niiden käytöstä ja merkityksestä? 

 
1 Oikarinen 2011; Ylimaunu 2008 
2 https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx  
3 Ylimaunu 2008 
4 Oikarinen 2011 
5 Oikarinen 2011; Ylimaunu 2008 

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx
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• Millainen suhde tekstiileillä ja pukeutumisella on ollut säätyyn ja identiteettiin 1600–

1800-lukujen Oulussa? 

Aineistona tutkimuksessa toimii Pikisaaren ja Isonkadun tekstiililöydöt, jotka käsittävät 

kaikkiaan 30 löytönumeron alle lueteltuja tekstiileitä ja tekstiilipaloja. Pikisaaren löydöt 

käsittävät yhden löytönumeron alle luetteloituja tekstiilipaloja ja Isonkadun löydöt 29 

löytönumeron alle luetteloituja tekstiileitä ja tekstiilipaloja. Aineistoon on otettu kaikki 

tekstiileiksi lueteltavat löydöt eli tässä tapauksessa kudotut, neulotut ja huovutetut kankaan 

palat, sekä nauhat ja langat. Suurimman osan aineistosta muodostavat kudotut kangaspalat. 

Kudotulla tarkoitan tutkielmassa esimerkiksi kangaspuiden avulla loimesta ja kuteesta 

valmistettuja kankaita. Neulotulla tarkoitan puolestani neulalla tai puikoilla langasta 

valmistettuja kankaita.  

Oulun alueen 1600–1800-luvuille ajoittuvia tekstiileitä on myös aikaisemmin tutkittu 

jonkin verran. Aikaisempi tutkimus on painottunut perukirjamerkintöjen ja hautalöytöjen 

tarkasteluun. Esimerkiksi Pia Lempiäinen, sekä Tiina Kuokkanen ovat kumpikin hyödyntäneet 

perukirjoja oululaisten pukeutumista käsittelevissä pro gradu -tutkielmissaan.6 Lauretta Suomi 

on puolestaan käyttänyt kuituanalyysia Hailuodon vanhan kirkon haudoista löytyneiden 

nauhojen tutkimuksessa.7 Hailuodon ja Oulun hautatekstiileitä ja niiden säilymistä ovat lisäksi  

tutkineet Sanna Lipkin, Erika Ruhl, Krista Vajanto, Annemari Tranberg ja Jenni Suomela 

yhtenä osana artikkelinsa Textiles: Decay and Preservation in Seventeenth- to Nineteenth-

Century Burials in Finland tutkimusta.8 Myös artikkelissa Man buried in his everyday clothes 

– attire and social status in early modern Oulu Sanna Lipkin ja Tiina Kuokkanen ovat 

tarkastelleet Oulun tuomiokirkon hautauksiin liittyviä tekstiileitä ja niiden kautta 

hautavaatteiden käyttöä ja haudattujen sosiaalisia asemia.9 Suomen ulkopuolella 

kaupunkikaivausten tekstiililöytöihin kohdistuvaa tutkimusta on tehty muun muassa 

Kööpenhaminassa, jossa Esplanaden 50:n kaivausten yhteydessä tehtiin 1600–1700-luvuille 

ajoittuvia tekstiililöytöjä.10 

 

 
6 Lempiäinen 2016; Kuokkanen 2014 
7 Suomi 2020 
8 Lipkin et al. 2020 
9 Lipkin & Kuokkanen 2014 
10 Høst-Madsen 2005 
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Oulu 1600–1800-luvuilla 

Oulun kaupunki perustettiin Kaarle IX:n määräyksestä vuonna 1605 Oulujokisuulle vanhalle 

markkina- ja satamapaikalle. 1600-luvun alussa Oulu oli vielä varsin pieni yli 500 henkilön 

kaupunki. Suuren osan väestöstä muodosti porvaristo, johon kuului kauppiaita ja käsityöläisiä. 

Paikalliset porvarit olivat ahkeria kaupan harjoittajia, mutta vuosien 1614 ja 1617 

purjehdussäännöt rajoittivat kaupankäynnin kotimaahan ja Tukholmaan. Tilapäisillä luvilla 

kauppaa voitiin kuitenkin käydä myös kauempana olevien maiden kanssa. Oulusta vietiinkin 

muualle muun muassa tervaa, kalaa, nahkoja ja voita. Lisäksi Oulussa harjoitettiin myös 

tekstiilikauppaa jo 1600-luvulla, mistä kertovat kauppiaiden perukirjat.11 

Oulun kaupunki sai tapulioikeudet vuonna 1765, jolloin kaupankäynti laajeni myös 

kotimaan ja Tukholman ulkopuolelle. Terva pysyi edelleen tärkeänä vientituotteena. Viennin 

lisäksi Ouluun tuotiin muualta muun muassa kankaita ja vaatteita, sekä lisäksi suolaa, viljaa, 

tupakkaa, kahvia, sokeria ja väkijuomia. Tapulioikeuksien myötä myös väkimäärä kasvoi ja 

vuosisadan lopulla asukkaita oli jo hieman yli 3000. Asutut kaupunginosat jakaantuivat 

säätyjen ja varallisuuden mukaan. Suurin osa väestöstä muodostui työläisistä, mutta 

kaupungissa asui myös kauppiaita ja käsityöläisiä. Laivaliikenteen vilkastuminen toi lisäksi 

merimiehiä kaupunkiin. Tärkeitä elinkeinoja 1700-luvulla kaupankäynnin lisäksi olivat 

sahatoiminta, laivanrakennus, maanviljely ja karjanpito, sekä lohenkalastus. 12  

1800-luvulla Oulu alkoi olla jo varsin säätyjakoinen. Kun tontteja hinnoiteltiin, 

jakaantuivat myös eri yhteiskuntaluokat omille alueilleen. Asukkaita Oulussa oli 1880-luvun 

alkupuolella noin 10 000, joten väkimäärä oli jatkanut kasvuaan. Tärkeimpiä elinkeinoja 1800-

luvun Oulussa olivat tervakauppa ja laivanvarustus. Myös käsityöläisiä ja merimiehiä oli yhä 

paljon kaupungissa. Tärkein vientituote oli kukoistavan tervakaupan myötä edelleenkin terva. 

1800-luvulla alkoi myös Oulun teollistuminen ja muun muassa sahateollisuus laajeni uusien 

höyrysahojen myötä.13 1600-lukuun verrattuna Oulusta oli 1800-luvulle tultaessa kehittynyt jo 

varsin iso ja vilkas kaupunki. 

 

 

 
11 Lempiäinen 2016: 19-22; Vahtola et al. 2005: 11, 25, 29, 31 ja 34-35 
12 Vahtola et al. 2005: 45 ja 47-51 
13 Vahtola et al. 2005: 60, 62-63, 65-67, 69, 81 ja 84 
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Tutkimuksen eteneminen 

Tässä tutkielmassa tarkastelen Oulun kaupunkikaivausten tekstiililöytöjä pääasiassa kolmen 

tutkimusmenetelmän kautta. Näistä ensimmäinen on tekstiilianalyysi, jonka avulla tutkin muun 

muassa tekstiilien ulkonäköä, rakennetta, kuntoa, materiaaleja ja mahdollisia koristeita, kuten 

ompeleita. Tekstiilianalyysi tehdään sekä silmämääräisesti arvioimalla, että tarkemmin 

mikroskoopin avulla. Toisena tutkimusmenetelmänä toimii kuituanalyysi, jonka avulla tutkin 

tarkemmin tekstiilien materiaaleja katsomalla kuitunäytteitä mikroskoopilla. Kolmantena 

tarkastelen tekstiililöytöjen ja löytöpaikan välistä suhdetta kontekstianalyysin kautta. 

Pikisaaren ja Isonkadun tekstiililöydöt muodostavat varsin kattavan ja monipuolisen 

tutkimusaineiston. Löytöihin kuuluu niin kudottuja ja neulottuja kuin huovutettujakin kankaita, 

sekä nyöritettyjä nauhoja ja lankoja. Kunnoltaan tekstiilit ovat vaihtelevia. Joissakin 

tekstiileissä kangas, sekä siinä olevat langat ovat voineet säilyä suurilta osin ehjänä, mutta 

joukossa on myös tekstiileitä, joissa kangas on lähes kokonaan purkautunutta. Pikisaaren ja 

Isonkadun tekstiililöydöt tarjoavat hyvän katsauksen siihen, millaisia tekstiileitä on 1600–

1800-luvulla käytetty, miten ja mistä materiaaleista näitä tekstiileitä on valmistettu ja millaisia 

merkityksiä tekstiilit ovat saattaneet sisältää. 

Kuten aikaisemmin mainittiin tekstiilit ja erityisesti vaatteet ovat varsin keskeinen asia 

ihmisten elämässä. Vaatteet ovat sisältäneet ja sisältävät edelleenkin monenlaisia merkityksiä. 

Tekstiililöytöjen kautta voidaan saada monenlaista tietoa paitsi itse tekstiileistä, myös niitä 

käyttäneistä ihmisistä. Lisäksi tekstiilit kuvastavat omalla tavallaan aikansa ihmisiä, 

ajatusmalleja ja elintapoja.  
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1. TEKSTIILIT 1600–1800-LUVUILLA 

1.1. Pukeutuminen Suomessa 1600–1800-luvuilla 

Tekstiileistä puhuttaessa vaatteet ja pukeutuminen nousevat usein väistämättä esiin. Lähes 

kaikkien ihmisten voi nykyään olettaa pukeutuvan jonkinlaisiin vaatteisiin. Tämän vuoksi 

vaatteiden voisi sanoa muodostavan yhden keskeisimmistä tekstiiliryhmistä ihmisen elämässä. 

Vaatteita saatetaan käyttää erilaisissa rituaaleissa tai ne voivat kietoutua osaksi erilaisia 

elämäntilanteita. Vaatteiden avulla myös suojataan kehoa muun muassa sääoloilta, työnteolta 

tai lialta.  Lisäksi vaatteilla on aina ollut keskeinen merkitys identiteetin ilmentäjänä. Vaatteet 

ja pukeutuminen toimivat eräänlaisena viestinnän keinona, jonka avulla voi kertoa muille jotain 

itsestään.14 

Oulun kaupunkikaivausten tekstiililöydöistä suurimman osan voi olettaa olevan 

vaatteita tai pukeutumiseen liittyviä asusteita. Tästä kertovat muun muassa tekstiileistä löytyvät 

napinlävet, saumat, kappaleiden muodot ja materiaalit. Löydettyjen tekstiilien ajoituksen 

aikoihin 1600–1800-luvuilla pukeutuminen oli omalla tavallaan varsin tarkkaa. Vaatteiden 

mallien ja materiaalien valintaa ohjasivat niin käytännöllisyys, säätyjako, ylellisyysasetukset, 

elämäntilanne kuin juhla- ja arkipäivien erokin.15 Miten tahansa ja mihin materiaaleihin tahansa 

ei ollut sopivaa pukeutua, vaan vaatteet valmistettiin ja valittiin huolella. 

Vaatteet ja vaatekankaat olivat vielä 1600–1800-lukujen aikana varsin arvokasta ja 

arvostettua omaisuutta. Tästä kertoo muun muassa se, että vaatekankaita käytettiin 

mahdollisimman säästeliäästi ja vaatteet ommeltiin huolellisesti.16 Lisäksi vaatteita ja 

vaatteiden ompeluun tarvittavia kankaita voitiin antaa palkaksi piioille, rengeille ja muulle 

palvelusväelle. Palkaksi saadut vaatteet ja kankaat saattoivat olla aivan uusia, mutta toisinaan 

esimerkiksi talon emäntä saattoi antaa piialle myös vanhoja vaatteitaan palkaksi.17 Vaatteiden 

uudelleen käyttö, sekä kierrättäminen kertoo myös käytännöllisyydestä. Vaatteita ei sopinut 

vanhentuneinakaan ja muodista poistuneina heittää pois, vaan ne oli parempi antaa eteenpäin 

tai keksiä niille uudenlainen käyttötarkoitus. 

Palvelijoiden saamat isäntäväen vanhat vaatteet ovat vain yksi esimerkki vaatteiden 

uudelleen käytöstä 1600–1800-lukujen aikana. Ensisijaisesti vaatteet pyrittiin kuluttamaan 

 
14 Harlow 2012: 1; Lönnqvist 1978: 13-14 ja 21 
15 Kaukonen 1985; Lehtinen ja Sihvo 1984 
16 Lehtinen ja Sihvo 1984: 19 
17 Lempiäinen 2016: 23; Kuokkanen 2014: 5-6; Lehtinen ja Sihvo 1984: 151 
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mahdollisimman loppuun. Vanhoille ja kuluneille vaatteille voitiin kuitenkin antaa lisäaikaa 

ratkomalla ja kääntämällä vaate. Toinen keino käyttää vaatteet loppuun oli ommella niistä jotain 

uutta. Esimerkiksi vanhoista aikuisten vaatteista voitiin ommella vaatteita lapsille. Kun vaatteet 

kuluivat aivan käyttökelvottomiksi, saatettiin ne silloinkin vielä repiä paloiksi ja hyödyntää 

lumppuseoksissa tai jopa ulkohuussissa.18 Vaatteita ja vaatekankaita hyödynnettiin siis 

mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pitkälle. Näin voitiin varmistaa, että arvokkaat 

vaatekankaat todella kuluivat loppuun, eikä käyttökelpoinen kangas mennyt hukkaan. 

Käytännöllisyys oli 1600–1800-luvuilla tärkeää niin miesten kuin naistenkin 

pukeutumisessa. Miesten vaatteiden tuli soveltua niin työ- kuin ilmasto-oloihinkin. Perustan 

miesten puvulle muodostivat pöksyt, paita ja takki, sekä turkki. Asusteet, perusasun mallit ja 

kankaat vaihtelivat jonkin verran säätyjen, aikakauden ja käyttötarkoituksen mukaan. Pöksyissä 

kankaina käytettiin käyttötarkoituksesta ja sääoloista riippuen muun muassa pellavaa ja 

hamppua, sekä verkaa ja sarkaa19. Myös paidoissa käytettiin pellavaa ja hamppua. Takit tehtiin 

puolestaan usein sarasta. Kesäisin vaatetus ja vaatteissa käytetyt kankaat olivat kevyempiä, 

mutta talvella jouduttiin pukemaan useampia vaatekerroksia päällekkäin. Miehet tarvitsivat 

varsin paljon vaatteita, sillä töiden ohessa vaatteet ja varsinkin liinavaatteet20 kuluivat 

helposti.21 Miesten pukeutumisessa niin vaatteiden mallit kuin kestävyyskin oli siis varsin 

tärkeää. 

Naisten peruspuvun muodostivat 1600-luvulta lähtien hame, liivi ja röijy, sekä esiliina. 

Miesten pukujen tavoin naistenkin pukujen mallit, kankaat ja asusteet vaihtelivat säätyjen, 

aikakausien ja käyttötarkoitusten mukaan. Hameissa, röijyissä ja esiliinoissa yleisin materiaali 

oli villa, mutta liiveissä saatettiin käyttää myös arvokkaampia materiaaleja, kuten samettia. 

Vaatteiden kankaiden paksuudet määrittyivät usein myös käyttötarkoituksen mukaan. 

Esimerkiksi talvisin käytettävissä röijyissä kangas oli paksua sarkaa ja kesäröijyissä ohutta 

pellava- tai puuvillakangasta.22 Naiset siis kulkivat miesten tavoin kesäisin kevyemmissä 

vaatteissa, kun taas talvella paksujen kankaiden lisäksi esimerkiksi hameita saatettiin pukea 

 
18 Lipkin 2015: 43; Lehtinen ja Sihvo 1984: 19 
19 Verka ja sarka ovat molemmat villakankaita. Verkakangas on palttinasidoksista, vanutettua ja pintanukaltaan 

leikattua kangasta. Sarkakangas on puolestaan karkeaa toimikas- tai palttinasidoksista ja vanutettua kangasta, 

joka kudotaan karstavillasta. (Lempiäinen 2016: 44 ja 48) 
20 Liinavaatteet olivat eräänlaisia alusvaatteita, joita valmistettiin liinakankaista. (Lempiäinen 2016: 32) 
21 Lempiäinen 2016: 33 ja 44; Lehtinen ja Sihvo 1984: 146 ja 151 
22 Kaukonen 1985: 55-56 
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useita kerroksia päällekkäin. Miesten tavoin naistenkin oli pukeutumisessa huomioitava 

käytännöllisyys, työ- ja ilmasto-olot. 

Käytännöllisyyden lisäksi naisten asut saattoivat kuvastaa naisen elämäntilannetta. 

Muun muassa vaatteiden väreillä tai erilaisilla asusteilla voitiin kertoa naisen sosiaalisesta 

asemasta tai iästä. Esimerkiksi esiliinojen kohdalla musta toimi vanhan naisen ja valkoinen 

tytön juhlaesiliinan värinä. Yksi keskeisistä sosiaalisen aseman ja iän kuvastajista olivat myös 

naisten päänkatteet ja kampaukset. Päähineet ja kampaukset saattoivat sosiaalisen aseman ja 

iän lisäksi kuvastaa myös monenlaisia muita tilanteita ja tunteita, kuten suruaikaa tai iloa, sekä 

arkea ja juhlaa.23 Se, oliko naisella päässään myssy vai nauhat ja olivatko hiukset auki vai 

nutturalla, saattoi kertoa paljon naisen iästä ja asemasta. 

Käytännöllisyyden ja säästeliäisyyden lisäksi 1600–1800-luvuilla oli myös tärkeää 

osata pukeutua oikealla tavalla erilaisina arki- ja juhlapäivinä. Tietynlaisille päiville oli oltava 

erikseen arkivaatteet, sekä kirkko- ja pyhävaatteet. Arkivaatteet olivat tavallisia arkikäytössä 

olevia vaatteita. Niitä käytettiin kotitöitä ja muita tavallisia askareita tehdessä.24 Arkivaatteilla 

ei kuitenkaan sopinut mennä kirkkoon tai kulkea pyhäpäivänä. Kirkko- ja pyhävaatteet olivat 

arkivaatteita siistimpiä ja huolitellumpia. Kirkkovaatteet olivat juhlavaatteita, jotka puettiin ylle 

esimerkiksi kirkkoon mentäessä. Jos kirkkomatka oli pitkä, saatettiin juhlavaatteet vaihtaa vasta 

matkan varrella, jotta vaatteet pysyisivät varmasti siisteinä. Juhlavaatteiden ja arkivaatteiden 

välimuotona voisi puolestaan pitää pyhävaatteita, joita pidettiin kotona tiettyinä juhlapyhinä. 

Pyhävaatteina saatettiin käyttää uusia arkivaatteita tai vanhoja kirkkovaatteita.25 Tässäkin 

tapauksessa vaatteita siis kierrätettiin. 

Kaikilla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta omistaa erikseen arki-, pyhä- ja 

kirkkovaatteita. Vähävaraistenkin tuli kuitenkin pukeutua eri tilaisuuksien ja päivien 

mukaisesti. Vähävaraisella väestöllä oli mahdollisuus ostaa vaatteensa esimerkiksi käytettynä. 

Tämä oli yleistä etenkin 1700-luvulla. Varakkaammat sukulaiset saattoivat myös testamentata 

vanhoja vaatteitaan vähävaraisemmille sukulaisilleen.26 Näin vähävaraisemmallakin väestöllä 

oli mahdollista kartuttaa vaatevarastoaan ja saada erilaisiin tilaisuuksiin sopivia vaatteita 

käyttöönsä.  

 
23 Kaukonen 1985: 14 ja 57-58; Lehtinen ja Sihvo 1984: 76 ja 78 
24 Kaukonen 1985: 17 
25 Kaukonen 1985: 17 ja 19-25 
26 Pylkkänen 1982: 76 
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Sen lisäksi, että vaatteita ostettiin käytettynä tai saatiin sukulaisilta perinnöksi, saattoi 

vähävarainen saada sopivat juhlavaatteet kotikylänsä kyläyhteisön avustuksella. Joillakin 

kyläyhteisöillä saattoi nimittäin olla yhteisiä juhlavaatteita, joita voitiin lainata niitä tarvitseville 

kyläläisille. Esimerkiksi ripille pääsemässä oleva tai häitään viettävä vähävarainen kyläläinen 

pystyi lainaamaan kyläyhteisön yhteisiä juhlavaatteita ja näin ollen olemaan tilaisuuden 

vaatimassa asussa.27 Tästä voi päätellä, että oikeanlaista pukeutumista pidettiin arvossa. Jos 

jollakin kylän asukkaalla ei ollut varaa sopiviin juhla- tai pyhävaatteisiin saattoi koko 

kyläyhteisö auttaa oikeanlaisen puvun saamisessa. 

 

1.2. Pukeutuminen ja säädyt 

Suomessa vallitsi vielä 1600–1800-luvuilla säätyjako, joka muodostui aatelistosta, papistosta, 

porvaristosta ja talonpojista. Yksikertaisimmillaan kansa voitiin jakaa säätyläisiin ja 

rahvaaseen.28 Säätyjako vaikutti myös merkittävästi ihmisten pukeutumiseen. Henkilön 

odotettiin pukeutuvan sellaisiin materiaaleihin ja malleihin, jotka olivat hänen säädylleen 

sopivia. Säätyläisillä tämä tarkoitti usein ylellisempiä materiaaleja ja monipuolisempia malleja, 

kun taas rahvaan oli tyydyttävä kotikutoisempiin vaatteisiin. Säädynmukainen pukeutuminen 

oli niin tärkeää, että sen valvomiseksi laadittiin jopa lakeja.29 Vaatteet ja pukeutuminen 

kietoutuivat tällä tavoin merkittävästi osaksi säätyjakoa. 

1600–1800-lukujen aikana pukeutuminen oli varsin kontrolloitua. Eri säädyille 

laadittiin tarkat ohjeet siitä, miten tuli pukeutua ja mitä materiaaleja ja millaisia malleja oli 

sopivaa käyttää. Nämä pukeutumista koskevat ohjeet oli myös sisällytetty 1600- ja 1700-

luvuilla laadittuihin ylellisyysasetuksiin. Ylellisyysasetusten tarkoituksena oli muun muassa 

suojata kotimaista tuotantoa ulkomaiselta kilpailulta. Tämän vuoksi monet ulkomaiset 

ylellisyystavarat, kankaat, asusteet ja muu sellainen kiellettiin.30 Kun ulkomaiset 

ylellisyystavarat kiellettiin, saattoi kotimainen tuotanto kukoistaa paremmin.  

Ulkomaisia ylellisyystavaroita kuitenkin kulkeutui myös Suomeen ylellisyysasetuksista 

huolimatta. Ylellisyysasetuksia ei aina noudatettu ja Suomeen muodostui eri kauppareittejä, 

 
27 Kaukonen 1985: 24-25 
28 Lehtinen ja Sihvo 1984: 9 
29 Lempiäinen 2016: 2; Kuokkanen 2014: 6-7; Kaukonen 1985: 11; Lehtinen ja Sihvo 1984: 5-9; Pylkkänen 

1982: 22 
30 Pylkkänen 1984: 11; Pylkkänen 1982: 26-28 
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joita pitkin ulkomaisia ylellisyystavaroita voitiin kuljettaa maahan. 1700-luvulla 

ylellisyystavaroita saatiin muun muassa Arkangelista, jonne karjalaisten kauppiaiden johdosta 

muodostui Pohjois-Suomen kaupunkien vakiintuneet kauppareitit. Arkangeliin tuotiin laivoilla 

tuotteita Englannista ja Hollannista. Myös pohjoisen kautta hankittiin ulkomaisia 

ylellisyystavaroita silloin, kun niitä ei tuotu laivoilla.31 Tällä tavoin ylellisyysasetuksia ja 

ylellisyystavaroiden tuontikieltoa pystyttiin kiertämään. 

Ulkomaisten tavaroiden tuonnin kieltämisen lisäksi ylellisyysasetuksilla pyrittiin myös 

säätelemään pukeutumista. 1600- ja 1700-lukujen ylellisyysasetuksiin kirjattiin ohjeita niin 

säätyläisten kun rahvaankin pukeutumiseen liittyen. 1600-lukujen ylellisyysasetuksissa 

annettiin ohjeistuksia etenkin papiston ja porvariston pukeutumiseen ja 1700-luvun 

ylellisyysasetuksissa ohjeistettiin puolestaan rahvasta ja palkkaväkeä oikeanlaisessa 

pukeutumisessa. Ylellisyysasetusten noudattamista valvottiin tarkasti ja vääränlaisesta 

pukeutumisesta saatettiin jopa rangaista.32 

1600–1800-luvuilla säätyläisillä oli mahdollisuus pukeutua usein monipuolisemmin 

kuin rahvaalla. Myös ylellisyysasetukset vahvistivat tätä eroa säätyjen välillä. Säätyläisten 

etuoikeudeksi katsottiin muodikas pukeutuminen ja muotipukujen käyttö. Esimerkkinä 

säätyläisille ominaisesta vaatteesta voisi mainita 1700-luvulla käytetyn pönkkähameen, jonka 

käytön ylellisyysasetukset kielsivät rahvaalta. Lisäksi säätyläiset saivat myös usein käyttää 

kalliimpia materiaaleja ja kankaita. Rahvas sen sijaan joutui ylellisyysasetusten myötä 

tyytymään halpoihin kotimaisiin kankaisiin, jotka usein olivat villaa tai pellavaa. Lisäksi 

rahvaan vaatteiden mallit olivat usein perinteellisempiä kuin säätyläisten.33 Vaikka 

ylellisyysasetukset ohjeistivat pukeutumisessa kaikkia säätyjä ja kielsivät kaikilta säädyiltä 

ulkomaisten ylellisyystavaroiden tuonnin, korosti se silti samalla pukeutumiseroja eri säätyjen 

välillä. 

Vaikka pukeutuminen oli kontrolloitua ja hyvin säätyjakoista, oli rahvaallakin erilaisia 

mahdollisuuksia muodikkaaseen pukeutumiseen ja muodikkaiden vaatteiden omistamiseen. 

Esimerkiksi aikaisemmin mainittu vaatteiden testamenttaaminen vähävaraisemmille 

sukulaisille saattoi tuoda muodinmukaisempia vaatteita myös rahvaan keskuuteen. 

Arvokkaampia ostokankaita ja niiden kuoseja jonkin verran myös jäljiteltiin kotikutoisia 

 
31 Lipkin 2015: 42-43 
32 Lehtinen ja Sihvo 1984: 5-10, 146; Pylkkänen 1982: 22 ja 26-28 
33 Suomi 2020: 9; Kuokkanen 2014: 39; Pylkkänen 1982: 22 ja 97 
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kankaita tehtäessä.34 Säätyläisten etuoikeutenaan pitämät muodinmukaiset vaatteet saattoivat 

siis levitä eri keinoilla myös rahvaan pariin. 

Kuten aikaisemmin mainittiin vaatteet ja pukeutuminen ovat kuuluneet ja kuuluvat 

edelleenkin varsin merkittävästi osaksi ihmisen elämää. Tämä voi osaltaan selittää sitä, miksi 

pukeutuminen kietoutui niin vahvasti osaksi säätyjärjestelmää. Vaatteet oli helppo valjastaa 

kuvastamaan eri säätyjä, sillä ne olivat sen verran näkyvässä roolissa. Myös varallisuuseroilla 

on mahdollisesti voinut olla vaikutusta siihen, että eri säädyt ovat pukeutuneet eri tavoin. 

Varakkaammilla säätyläisillä on ehkä ollut paremmat mahdollisuudet muodin seuraamiseen ja 

arvokkaampien kankaiden hankintaan kuin vähävaraisemmalla rahvaalla. 

Pukeutumissäännöillä ja ylellisyysasetuksilla vain korostettiin tätä eroa entisestään. 

 

  

 
34 Lehtinen ja Sihvo 1984: 23; Pylkkänen 1982: 76 
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2. TUTKITTAVAT TEKSTIILIT JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1. Pikisaaren ja Isonkadun tekstiililöydöt 

Tutkimusaineistoon kuuluu tekstiililöytöjä kahdesta kohteesta, joista toinen on Oulun Pikisaari 

ja toinen Isokatu 11. Pikisaari on Oulun keskustan läheisyydessä sijaitseva saari, jossa on ollut 

monipuolista teollisuustoimintaa jo pitkään. Saarella on ollut muun muassa villatehdas, 

viinapolttimo ja konepaja ja lisäksi siellä on harjoitettu myös laivanrakennusta. Yksi 

keskeisimmästä saaren teollisuustoiminnasta kietoutui kuitenkin pienpolton ympärille. 

Pikiruukki perustettiin saareen 1600-luvun puolella ja sen ympärille kehittyi vähitellen oma 

ruukkiyhteisönsä. Tärkeä elinkeino muodostui myös osaksi saaren nimeä.35 

Kuten aikaisemmin mainittiin, Pikisaarta on vuosien varrella tutkittu varsin paljon. 

Esimerkiksi Marika Hyttinen on väitöskirjassaan tutkinut Pikisaarta ja sen ruukkiyhteisöä muun 

muassa materiaalisen muistin kautta.36 Pikisaarella on myös tehty monia kaivaustutkimuksia. 

Vuonna 2002 Pikisaarella tehtiin koekivauksia ja myöhemmin vuosina 2006, 2007 ja 2011 

laajempia kaivaustutkimuksia. Vuoden 2007 kaivaukset suoritti Oulun yliopiston arkeologian 

laboratorio osana yleisen arkeologian oppiaineen kenttäharjoitteluun kuuluvaa 

kaivausharjoittelua. Kaivaukset sijoittuivat lähelle 1600–1800-luvuilla toiminutta pikiruukkia 

ja niiden yhtenä tarkoituksena oli selvittää mihin vuoden 2006 kaivaustutkimuksissa löydetty 

kivijalka liittyi.37  

Vuoden 2007 kaivausten yhteydessä löydettiin monenlaista esineistöä, jotka kertovat 

ruukin toimimisen ajoista ja ruukkilaisten elämästä. Löytöihin kuuluu muun muassa 

liitupiippuja, lasia ja keramiikka, sekä erilaisia pukeutumiseen liittyviä esineitä, kuten solkia ja 

nappeja. Tämän tutkielman kannalta mielenkiintoisimman löytökokonaisuuden muodostavat 

kuitenkin kaivauksilta löytyneet tekstiilit. Vuoden 2007 kaivauksilta löydettiin useampia 

tekstiilipaloja, jotka kaikki on luetteloitu yhden löytönumeron alle.38 Kaikkiaan tekstiilipaloja 

on 38. Löydetyt tekstiilipalat ovat kooltaan vaihtelevia, mutta ulkonäöllisesti samankaltaista 

kudottua, vuorellista kangasta. Joukossa on myös tekstiilipaloja, joiden pinnalla on paksua ja 

voimakkaasti tuoksuvaa pikeä. 

 
35 Hyttinen et al. 2015: 27 ja 29 
36 Hyttinen 2021 
37 Ylimaunu 2008: 1 
38 Ylimaunu 2008 
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Pikisaaren aineiston lisäksi toisen osan tämän tutkielman aineistosta muodostavat 

osoitteesta Isokatu 11 löydetyt tekstiilit. Vuonna 2010 Museoviraston Rakennushistoriallinen 

osasto suoritti kaupunkiarkeologisia kaivauksia ja koekaivauksia Isokatu 11:nnessä 1. 

kaupunginosassa, 28. korttelissa tontilla 1. Kyseessä olivat pelastuskaivaukset, sillä paikalle 

suunniteltiin maanalaisen autokellarin rakentamista. Alueen on arveltu kuuluneen Oulun 

kaupungin alueeseen jo 1600–1700-luvuilla ja olleen aikoinaan Oulun vanhimman kaupungin 

keskusaluetta. Nykyisin tämä paikka sijaitsee aivan Oulun nykyisen keskustan läheisyydessä 

Oulun tuomiokirkon vieressä.39 

Isonkadun vuoden 2010 kaivauksilta saatiin varsin runsaasti ja monipuolisesti erilaisia 

löytöjä. Pikisaaren vuoden 2007 kaivausten tavoin myös Isonkadun löydöt on ajoitettu 1600–

1800-luvuille. Isonkadun löytöihin kuuluu muun muassa keramiikka-, lasi- ja metalliesineitä, 

sekä lisäksi varsin runsaasti erilaisia tekstiileitä. Isonkadun tekstiilit on kirjattu 29 

löytönumeron alle, joista osa sisältää vain yhden tekstiilin ja osa useampia tekstiilipaloja.40 

Pikisaaren tekstiilien tavoin myös Isonkadun tekstiililöydöt ovat enimmäkseen kudottua 

kangasta, mutta joukossa on myös nyöritettyjä naruja, lankoja, huopapaloja ja neulottua 

kangasta.  

Yhteensä Pikisaaren ja Isonkadun tekstiililöydöt muodostavat 30 löytönumerosta 

koostuvan aineiston, joka sisältää niin yksittäisiä tekstiileitä kuin useammassa osassa olevia 

tekstiilipalojakin. Pikisaaren löytöihin verrattuna Isonkadun tekstiililöytöjä on huomattavasti 

enemmän, ja ne myös muodostavat näin ollen monipuolisemman kokonaisuuden. Tässä 

tutkielmassa tarkastelen Pikisaaren ja Isonkadun tekstiililöytöjä kuitenkin pääasiassa yhtenä 

kokonaisuutena. Aineiston tämänhetkisenä sijoituspaikkana toimii Museoviraston varasto 

Oulun yliopistolla. 

 

2.1.1. Tekstiilien esittely 

Seuraavassa on esitelty lyhyesti Pikisaaren ja Isonkadun tekstiililöydöt. Kuvauksien yhteyteen 

on liitetty kuva tekstiilistä. Sellaisissa tapauksissa, joissa useammassa osassa olevan tekstiilin 

kaikki osat eivät ole mahtuneet yhteen kuvaan, on pyritty valikoimaan se kuva, joka kuvaa 

 
39 Oikarinen 2011: 2 ja 4 
40 Oikarinen 2011 
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tekstiiliä mahdollisimman hyvin. Tekstiilien tarkemmat tekniset- ja laadulliset tiedot löytyvät 

taulukoista (Taulukot 1 ja 2). 

 

KM2007122:116: Pikisaaren tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan 17 tekstiilipalaa, joista 

suurin on 19,5x10,5cm ja pienin 2x1cm. Näistä 11 on kudottu varsin tiivisti karkealla, noin 

1mm paksuisella, Z-kierteisellä villalangalla (Kuva 1). Sidoksena tekstiilissä on 2/2 toimikas ja 

väriltään se on ruskea. Muutamassa palassa voi erottaa napinläpiä, saumoja, sekä  pykä-, luoto 

ja tikkipistoilla tehtyjä ompeleiden jälkiä (Kuvat 3, 4, 5 ja 6) Joistakin paloista voi myös erottaa 

jäänteitä vaaleammasta vuorikankaasta. Vuorikangas on kudottu tiiviisti sileällä, noin 0,5mm 

paksuisella, Z-kierteisellä kasvikuitulangalla. Sidoksena vuorikankaassa on 1/1 palttina. 

Loput kuusi tekstiilikokonaisuuteen kuuluvaa tekstiilipalaa ovat pinnaltaan paksun, mustan ja 

voimakkaasti pieltä tuoksuvan kerroksen peitossa (Kuva 2). Näiden tekstiilien sidos ei ole 

pikikerroksen vuoksi näkyvillä. Kunnoltaan Pikisaaren tekstiilikokonaisuus on enimmäkseen 

rikkoutunut. 

 

Kuvat 1 ja 2: KM2007122:116. (Kuvat: Marika Anttila) 

 

 

Kuvat 3 ja 4: KM2007122:116. Vasemmalla luotopistoja, oikealla pykä- tai tikkipistoilla tehty sauma. (Kuvat: 

Marika Anttila) 
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Kuvat 5 ja 6: KM2007122:116. Napinläpiä. (Kuvat: Marika Anttila) 

 

KM2010054:432: Tekstiili on väriltään tummanruskea ja kooltaan 25,5x20,5cm (Kuva 7). 

Tekstiili on kudottu varsin tiiviisti karkealla, noin 2mm paksuisella, Z-kierteisellä villalangalla. 

Sidoksena toimii pääasiassa 1/1 palttina, mutta joissakin kohdissa erottuu myös 1/2 

palttinasidosta (Kuva 8). Yhdessä kohtaa tekstiiliä erottuu pieniä pistomaisia jälkiä, jotka ovat 

todennäköisesti jäänteitä luoto- tai napinläpipistoilla tehdyistä ompeleista (Kuva 9). 

Kunnoltaan tekstiili on osittain rikkoutunut. 

 

Kuvat 7 ja 8: KM2010054:432. Oikealla Yksityiskohta kohdasta, jossa erottuu 1/2 palttinasidosta. (Kuvat: Marika 

Anttila) 

 

 

Kuva 9: KM2010054:432. Yksityiskohta luoto- tai napinläpipistoilla tehdystä ompeleiden jäljistä. (Kuva: Marika 

Anttila) 
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KM2010054:702: Tekstiili on väriltään tummanruskea ja kooltaan 13,5x13cm (Kuva 10). 

Tekstiili on kudottu varsin tiiviisti karkealla, noin 0,5mm paksulla, Z-kierteisellä villalangalla. 

Sidokseltaan tekstiili on 1/1 palttinaa. Tekstiilin reunat ovat hyvin siistit ja suorat. Kunnoltaan 

tekstiili on hyvin säilynyt. 

 

Kuva 10: KM2010054:702. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:912: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan 11 tekstiilipalaa, joista suurin on 

12,5x7cm ja pienin 4,5x2,5cm (Kuva 11). Tekstiilin toinen puoli on väriltään punaruskea ja se 

on karkea ja huopunut. Toinen puoli tekstiilistä on puolestaan vaaleanruskea, sileä ja kova. 

Tekstiilissä ei erotu sidoksia tai selkeitä lankoja. Yhdessä kohtaa tekstiiliä on viiltomainen 

reikä, joka muistuttaa hieman napinläpeä (Kuva 12). Kunnoltaan tekstiili on enimmäkseen 

rikkoutunut. 

 

Kuvat 11 ja 12: KM2010054:912. Oikealla yksityiskohta mahdollisesta napinlävestä. (Kuvat: Marika Anttila) 
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KM2010054:1474: Tekstiili on väriltään musta ja kooltaan 14x2,5cm (Kuva 13). Tekstiilin 

loimessa on käytetty alle 0,5mm paksuista ja mahdollisesti puuvillasta valmistettua lankaa. 

Kudelankana on puolestaan käytetty karkeaa, noin 0,5mm paksuista, Z-kierteistä villalankaa. 

Sidoksena tekstiilissä on voinut olla 1/2 toimikas. Tekstiili on kuitenkin niin purkautunut, että 

sidosta on vaikea arvioida. Kunnoltaan tekstiili on rikkoutunut. 

 

Kuva 13: KM2010054:1474. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:1478: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan 30 tekstiilipalaa, joista suurin on 

30,5x12cm ja pienin 1,5x2cm. Väriltään tekstiili on punaruskea (Kuva 14). Tekstiilistä voi 

tarkasti katsomalla havaita sen olevan kudottu. Tekstiilin pinta on kuitenkin niin huopunut, että 

lankoja tai sidosta on vaikea erottaa. Tekstiilipalat ovat ohuita ja karkeita, sekä malliltaan hyvin 

rosoreunaisia. Ainakin yhden kappaleen reunassa voi erottaa jälkiä pykä-, napinläpi- tai 

luotopistoilla tehdyistä ompeleiden jäljistä. (Kuva 15). Kuituanalyysin perusteella tekstiilin 

materiaali viittaa peuraeläimeen. Kunnoltaan tekstiili on enimmäkseen rikkoutunut. 

 

Kuvat 14 ja 15: KM2010054:1478. Oikealla yksityiskohta pykä-, napinläpi- tai luotopistoilla tehdystä saumasta 

(Kuvat: Marika Anttila) 
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KM2010054:1481: Tekstiili on väriltään vaaleanruskea ja kooltaan 21x20cm (Kuva 16). 

Tekstiili on kudottu tiiviisti karkealla, noin 0,5mm paksuisella villalangalla. Tekstiilissä on 

käytetty sekä Z-kierteistä että S-kierteistä lankaa. Sidoksena tekstiilissä on 1/1 palttina. 

Tekstiilin yhdessä kohtaa voi erottaa napinläpipistoilla tehtyjä ompeleita, joissa ompelulanka 

on edelleen näkyvillä (Kuva 17). Tekstiilissä on myös muutama neliönmallinen reikä, jotka 

voisivat olla napinläpiä. Kunnoltaan tekstiili on hyvin säilynyt. 

 

Kuvat 16 ja 17: KM2010054:1481. Oikealla yksityiskohta napinläpipistoilla tehdyistä ompeleista. (Kuvat: Marika 

Anttila) 

 

KM2010054:1482: Tekstiili on väriltään ruskea ja kooltaan 7,5x4cm (Kuva 18). Tekstiili on 

kudottu karkealla, noin 1,5mm paksuisella, Z-kierteisellä villalangalla.  Tekstiilin sidos ei ole 

enää näkyvillä, sillä tekstiili on hyvin purkautunut. Kunnoltaan tekstiili on rikkoutunut. 

 

Kuva 18: KM2010054:1482. (Kuva: Marika Anttila) 
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KM2010054:1483: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan viisi tekstiilipalaa, joista suurin 

on 10x7cm ja pienin 4,5x1cm (Kuva 19). Väriltään tekstiili on vaaleanruskea. Tekstiili on 

kudottu tiiviisti karkealla, noin 0,5mm paksuisella, S-kierteisellä villalangalla. Sidoksena 

tekstiilissä on 1/1 palttina. Isoimmissa tekstiilipaloissa voi erottaa mahdollisen sauman, jonka 

vieressä kulkeva repeämä on voinut syntyä tikki- tai etupistoilla tehdyistä ompeleista. Yhdessä 

kappaleessa erottuu myös napinläpeä muistuttava aukko (Kuva 20). Kunnoltaan 

tekstiilikokonaisuus on osittain rikkoutunut. 

 

Kuvat 19 ja 20: KM2010054:1483. Oikealla yksityiskohta mahdollisesta napinlävestä, sekä saumasta sen vieressä. 

(Kuvat: Marika Anttila) 

 

KM2010054:1824: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan 17 tekstiilipalaa. Näistä suurin 

on 32x17,5cm ja pienin 4x4cm. Väriltään tekstiili on tummanruskea (Kuvat 21 ja 22). Tekstiili 

on kudottu tiiviisti karkealla, noin 1mm paksuisella, Z-kierteisellä villalangalla. Sidoksena 

tekstiilissä on 1/2 toimikas. Joissakin tekstiilikappaleissa voi erottaa napinläpipistoilla tehtyjen 

ompeleiden jättämiä jälkiä (Kuva 23). Kunnoltaan tekstiili on hyvin säilynyt. 
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Kuvat 21 ja 22: KM2010054:1824. (Kuvat: Marika Anttila) 

 

 

Kuva 23: KM2010054:1824. Yksityiskohta saumasta, jossa erottuu napinläpipistoilla tehtyjä ompeleiden jälkiä. 

(Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2004: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan neljä tekstiilipalaa, joista suurin 

on 16x9cm ja pienin 3x2cm (Kuva 24). Väriltään tekstiili on vaaleanruskea. Tekstiili on kudottu 

paikoin löysästi karkealla, noin 0,5mm paksuisella, Z-kierteisellä villalangalla. Sidoksena 

tekstiilissä on 1/1 palttina. Tekstiilin kangas muistuttaa hieman säkkikangasta. Kunnoltaan 

tekstiilikokonaisuus on osittain rikkoutunut. 
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Kuva 24: KM2010054:2004. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2005: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan kolme tekstiilipalaa, joista 

suurin on 3x7,5cm ja pienin 5x4cm (Kuva 25). Tekstiilin toinen puoli on väriltään punaruskea 

ja laadultaan sileä ja kova. Toinen puoli on puolestaan karkeampi ja väriltään musta. 

Materiaaliltaan tekstiili on mahdollisesti villaa. Tekstiilikappaleiden reunoissa voi erottaa pykä- 

ja tikkipistoilla tehtyjen ompeleiden jättämiä jälkiä (Kuva 26). Kunnoltaan tekstiilikokonaisuus 

on osittain rikkoutunut. 

 

Kuvat 25 ja 26: KM2010054:2005. Oikealla yksityiskohta pykäpistoilla tehdyistä ompeleiden jäljistä. (Kuvat: 

Marika Anttila) 
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KM2010054:2107: Tekstiili on väriltään ruskea ja kooltaan 8,5x3,5cm (Kuva 27). Tekstiilin 

lanka on aika karkeaa, noin 2mm-3,5mm paksuista, Z-kierteistä villalankaa. Tekstiili voi olla 

kudottua kangasta tai kasaksi muotoutunutta lankaa. Kunnoltaan tekstiili on enimmäkseen 

rikkoutunut. 

 

Kuva 27: KM2010054:2107. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2187: Tekstiili on väriltään tummanruskea ja kooltaan 5,5x3cm (Kuva 28). 

Tekstiili muodostuu nauhasta, joka on tehty nyörittämällä Z- ja S-kierteisiä villalankoja. Lanka 

on karkeaa ja paksuudeltaan noin 1mm. Kunnoltaan tekstiili on hyvin säilynyt. 

 

Kuva 28: KM2010054:2187. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2288: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaksi tekstiilipalaa, joista toinen on 

kooltaan 12x12,5 ja toinen 13x11 (Kuva 29). Väriltään tekstiili on ruskea. Tekstiili on kudottu 

tiiviisti karkealla, noin 1mm paksuisella villalangalla. Tekstiilissä on käytetty sekä Z-kierteistä 

että S-kierteistä lankaa. Sidoksena tekstiilissä on käytetty 1/1 palttinaa. Tekstiilipalojen toinen 

puoli on toista puolta huopuneempi (Kuva 30) ja tekstiilissä voi nähdä myös ompeleiden 

jättämiä jälkiä. Kunnoltaan tekstiilikokonaisuus on enimmäkseen rikkoutunut. 
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Kuvat 29 ja 30: KM2010054:2288. Oikealla yksityiskohta huopuneesta puolesta. (Kuvat: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2289: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaksi tekstiilipalaa, joista toinen on 

kooltaan 11,5x7,5cm (Kuva 31). Väriltään tekstiili on punertavanruskea. Tekstiili on kudottu 

tiiviisti varsin karkealla, noin 1mm paksuisella villalangalla. Tekstiilissä on käytetty sekä Z-

kierteistä että S-kierteistä lankaa. Sidoksena tekstiilissä on käytetty 1/1 palttinaa. 

Tekstiilipaloissa erottuu pieniä reikiä, jotka voivat olla napinläpiä. Kyseiset reiät voivat 

toisaalta olla myös tavallisia reikiä. Kunnoltaan tekstiilikokonaisuus on osittain rikkoutunut. 

 

Kuva 31: KM2010054:2289. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2290: Tekstiili on väriltään tummanruskea ja kooltaan 9x5,5cm (Kuva 32). 

Tekstiili on kudottu aika karkealla, noin 0,5mm-1,5mm paksuisella, Z-kierteisellä villalangalla. 

Tekstiilin sidoksen arvoiminen on vaikeaa, sillä tekstiili on hyvin purkautunut. Kunnoltaan 

tekstiili on rikkoutunut. 
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Kuva 32: KM2010054:2290. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2292: Tekstiili on väriltään tummanruskea ja kooltaan 11,5x4,5cm (Kuva 33). 

Tekstiili on kudottu hieman löysemmin karkealla, noin 1,5mm-2mm paksulla, Z-kierteisellä 

villalangalla. Sidoksena tekstiilissä on 1/1 palttina. Kunnoltaan tekstiili on hyvin säilynyt. 

 

Kuva 33: KM2010054:2292. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2293: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu mahdollisesti kaksi tekstiilipalaa, joista 

toinen on kooltaan 8,5x5cm ja toinen 6,5x4,5cm (Kuva 34). Väriltään tekstiili on 

punertavanruskea. Tekstiili on kudottu varsin tiiviisti karkealla, noin 2mm paksulla, Z-

kierteisellä villalangalla. Kunnoltaan tekstiili on osittain rikkoutunut. 
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Kuva 34: KM2010054:2293. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2430: Tekstiili on väriltään punertavanruskea ja kooltaan 6,5x5cm (Kuva 35). 

Tekstiili muodostuu karkeasta, noin 3mm-3,5mm paksusta nauhasta/langasta. Nauha/lanka on 

valmistettu kiertämällä hevosenjouhia S-kierteelle. Kunnoltaan tekstiili on osittain rikkoutunut. 

 

Kuva 35: KM2010054:2430. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2468: Tekstiili on väriltään musta ja kooltaan 10x1cm (Kuva 36). Tekstiili on 

huovutettua villaa, joka on laadultaan paksua ja aika karkeaa. Kunnoltaan tekstiili on hyvin 

säilynyt. 
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Kuva 36: KM2010054:2468. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2469: Tekstiili on väriltään vaaleanruskea ja kooltaan 14x7,5cm (Kuva 37). 

Tekstiili muodostuu nauhasta, joka on valmistettu kiertämällä kahta S-kierteistä lankaa yhteen. 

Nauhan lanka on aika karkeaa ja noin 2mm-3mm paksua villalankaa. Nauha on suurimmaksi 

osaksi hyvin purkautunutta ja huopunutta. Kunnoltaan tekstiili on enimmäkseen rikkoutunut. 

 

Kuva 37: KM2010054:2469. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2470: Tekstiili on väriltään ruskea ja kooltaan 22x23,5cm (Kuva 38). Tekstiili on 

kudottu tiiviisti karkeasta, noin 1mm paksuisesta, Z-kierteisestä villalangasta. Sidokseltaan 

tekstiili on 1/2 toimikasta. Tekstiili on toiselta puolelta hieman huopuneempi. Yhdellä sivulla 

erottuu myös sauma, jossa on tikkipistoilla tehtyjä ompeleita ja jossa ompelulanka on edelleen 

nähtävillä (Kuva 39). Kunnoltaan tekstiili on hyvin säilynyt. 
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Kuvat 38 ja 39: KM2010054:2470. Oikealla yksityiskohta saumasta, jossa on tikkipistoilla tehtyjä ompeleita. 

(Kuvat: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2471: Tekstiili on väriltään tummanruskea ja kooltaan 10x6,5cm (Kuva 40). 

Tekstiili on kudottu aika löysästi karkeasta, noin 1mm-1,5mm paksuisesta, Z-kierteisestä 

villalangasta. Sidoksena tekstiilissä on käytetty 1/2 palttinaa. Kunnoltaan tekstiili on osittain 

rikkoutunut. 

 

Kuva 40: KM2010054:2471. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2522: Tekstiilikokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan neljä tekstiilipalaa, joista suurin 

on 11,5x8,5cm ja pienin 4x1,5cm (Kuva 41). Väriltään tekstiili on vaaleanruskea. Tekstiili on 

neulottu varsin tiiviisti karkealla, noin 1mm paksuisella, Z-kierteisellä villalangalla. 

Sidokseltaan tekstiili on kudeneulosta. Yhdestä tekstiilipalasta voi erottaa jonkinlaisen sauman 

(Kuva 42). Kunnoltaan tekstiili on hyvin säilynyt. 
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Kuvat 41 ja 42: KM2010054:2522. Oikealla yksityiskohta saumasta. (Kuvat: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2563: Tekstiili on väriltään punertavanruskea ja kooltaan 6,5x4cm (Kuva 43). 

Tekstiili muodostuu nauhasta, joka on valmistettu kiertämällä kahta S-kierteistä lankaa yhteen. 

Nauhan lanka on aika karkeaa ja noin 2mm paksua villalankaa. Kunnoltaan tekstiili on osittain 

rikkoutunut. 

 

Kuva 43: KM2010054:2563. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2597: Tekstiili on väriltään tummanruskea ja kooltaan 14x4,5cm (Kuva 44). 

Tekstiili on kudottu varsin tiiviisti karkeasta, noin 1,5mm paksuisesta, Z-kierteisestä 

villalangasta. Sidoksena tekstiilissä on käytetty 1/1 palttinaa. Tekstiilin yhdellä reunalla erottuu 

saumamainen rakenne, sekä mahdollisesti pykä- tai päärmepistoilla tehtyjä ompeleita. 

Kunnoltaan tekstiili on osittain rikkoutunut. 
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Kuva 44: KM2010054:2597. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:2598: Tekstiili on väriltään tummanruskea ja kooltaan 10,5x6cm (Kuva 45). 

Tekstiili on kudottu varsin tiiviisti karkeastta, noin 1mm paksuisesta, Z-kierteisestä 

villalangasta. Sidoksena tekstiilissä on käytetty 1/2 palttinaa. Kunnoltaan tekstiili on osittain 

rikkoutunut. 

 

Kuva 45: KM2010054:2598. (Kuva: Marika Anttila) 

 

KM2010054:3680: Tekstiili on väriltään ruskea ja kooltaan 14x1,5cm (Kuva 46). Tekstiili 

muodostuu nauhasta, joka on kudottu varsin löysästi karkealla, alle 0,5mm paksuisella, Z-

kierteisellä villalangalla. Sidoksena tekstiilissä on käytetty 2/2 toimikasta. Kunnoltaan tekstiili 

on hyvin säilynyt. 

 

Kuva 46: KM2010054: 3680. (Kuva: Marika Anttila) 
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KM2010054:4829: Tekstiili on väriltään punertavanruskea ja kooltaan 7x4cm (Kuva 47). 

Tekstiili on kudottu karkealla, noin 0,5mm-1mm paksuisella, S-kierteisellä villalangalla. Koska 

tekstiili on hyvin purkautunut, on sen sidoksen arvioiminen haastavaa. Kunnoltaan tekstiili on 

rikkoutunut.  

 

Kuva 47: KM2010054:4829. (Kuva: Marika Anttila) 

 

2.2. Tutkimusmenetelmät 

Tekstiileistä voidaan tutkia monenlaisia asioita, kuten esimerkiksi tekstiilien ulkonäköä, 

ominaisuuksia, materiaaleja, käyttötarkoituksia tai valmistustapoja. Niin itse tekstiili kuin myös 

se, mitä tekstiilistä halutaan tietää vaikuttaa tutkimusmenetelmien valintaan. Tässä tutkielmassa 

olen keskittynyt erityisesti kolmeen tutkimusmenetelmään: tekstiilianalyysiin, kuituanalyysiin 

ja kontekstianalyysiin. Näitä tutkimusmenetelmiä olen soveltanut sen mukaan, mikä on ollut 

tutkielmani kannalta tarpeellista. Esimerkiksi kuituanalyysi on suoritettu vain osaan aineistoa, 

sillä kuituanalyysin tekeminen koko aineiston osalta ei ollut tarpeellista. 

 

2.2.1. Tekstiilianalyysi 

Tekstiilianalyysin avulla selvitetään tekstiilien perustietoja ja ominaisuuksia. Menetelmän 

avulla tarkastellaan muun muassa tekstiilien ulkonäöllisiä ja rakenteellisia ominaisuuksia, sekä 

valmistukseen liittyviä tietoja.41 Tekstiilianalyysin apuna voidaan käyttää erilaisia 

tutkimusvälineitä, kuten mittoja, kameraa ja mikroskooppia, mutta joitakin piirteitä tekstiileistä 

voidaan tarkastella myös paljain silmin. Esimerkiksi tekstiilien ulkonäön tarkastelu ei 

 
41 Suomi 2020; Grömer 2016  
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välttämättä vaadi erillisiä välineitä. Materiaaleja, tekstiileissä käytettyjä lankoja ja 

yksityiskohtia tarkasteltaessa mikroskooppi tai kameralla otetut valokuvasuurennokset voivat 

kuitenkin olla tarpeellisia. 

Tekstiilianalyysissa tekstiileistä voidaan tarkastella muun muassa tekstiilien kokoa, 

väriä, kuntoa ja laatua, sekä erilaisia yksityiskohtia. Lisäksi pyritään selvittämään myös 

kankaan sidostyyppi eli kankaan muodostava rakenne.42 Kudotuissa kankaissa yleisimmät 

sidostyypit ovat palttina, toimikas ja satiini43. Näitä sidostyyppejä voidaan varioida 

muuttamalla lankojen määrää, jolloin kankaan ominaisuudet muuttuvat. Neulotuissa kankaissa 

sidostyyppeinä voi toimia joko kudeneulos tai loimineulos44. Nauhojen kohdalla sidostyyppi 

voi muistuttaa kudotun kankaan sidoksia, neulottua pintaa tai sitten kyseessä voi olla punottu 

nauha.45 Tekstiilianalyysin avulla voidaan siis tarkastella myös tekstiilien valmistustapoja 

esimerkiksi juuri sidostyyppien kautta.  

Tekstiilianalyysiin kuuluu lisäksi tekstiileissä käytettyjen lankojen analysointi. Lankoja 

tarkasteltaessa voidaan selvittää muun muassa lankojen paksuus ja kudotuissa ja neulotuissa 

kankaissa lankojen määrä esimerkiksi senttimetrillä. Lisäksi voidaan tarkastella langankierrettä 

eli sitä, mihin suuntaan langat on kehrätessä kierretty. Yleensä langat kierretään joko S-

kierteelle vastapäivään tai Z-kierteelle myötäpäivään46. Joissakin tekstiileissä on voitu käyttää 

myös molemmilla kierteillä olevia lankoja.47 Esimerkiksi kudotussa kankaassa loimen langat 

voivat olla yhden kierteen mukaisia ja kudelanka toisen kierteen mukaisia. Tällä on vaikutusta 

kankaan ulkonäköön ja laatuun, sillä kankaat, joissa on käytetty sekä S- että Z-kierteisiä lankoja 

ovat usein sileämpiä ja kiiltäväpintaisempia verrattuna kankaisiin, joissa on käytetty 

esimerkiksi vain S-kierteisiä lankoja. Jos loimi- ja kudelankojen kierteet ovat molemmissa 

samanlaisia saattaa kangas olla rosoisemman oloinen.48 

Tekstiilianalyysin suoritin koko tutkittavalle aineistolle. Analyysin tulokset on kirjattu 

taulukoihin (Taulukot 1 ja 2). Aloitin analyysin kirjaamalla tekstiileistä ylös ne tiedot, jotka oli 

 
42 Suomi 2020; Grömer 2016: 127-131; https://www.eurokangas.fi/materiaaliopas/sidokset  
43 Palttinassa loimilangat kulkevat aina yhden kudelangan yli ja yhden ali. Toimikkaassa loimi- ja 

kudelankajuoksut muodostavat vinoviivakuvion. Satiinissa lankajuoksut jätetään kankaan pinnalla pitkiksi, mikä 

tekee kankaasta sileän ja kiiltävän. (https://www.eurokangas.fi/materiaaliopas/sidokset) 
44 Kudeneulos muodostuu poikkisuuntaisista oikeiden ja nurjien silmukoiden rivistöissä. Loimineuloksessa 

silmukkarivistöt ovat pituussuuntaisia ja kiinnittyvät toisiinsa sivusuunnassa. 

(https://www.eurokangas.fi/materiaaliopas/sidokset) 
45 Suomi 2020: 26 
46 Kierteiden nimitykset tulevat siitä, että kierteen kuvio mukailee joko S tai Z kirjaimen poikkiviivaa. 
47 Grömer 2016: 76; Suomi 2020: 23-24 
48 Kähkönen 2016: 8-9 

https://www.eurokangas.fi/materiaaliopas/sidokset
https://www.eurokangas.fi/materiaaliopas/sidokset
https://www.eurokangas.fi/materiaaliopas/sidokset
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mahdollista selvittää paljain silmin tarkastelemalla. Näitä olivat väri, kunto, laatu, sidokset ja 

jotkin näkyvät yksityiskohdat kuten ompeleet. Samalla myös mittasin tekstiilit viivoittimella. 

Mitat pyrin ottamaan kunkin tekstiilin pisimmästä ja leveimmästä kohdasta.49 Lankojen 

sidoksien ja määrien, langankierteiden ja hankalammin erottuvien yksityiskohtien analysoinnin 

apuna käytin mikroskooppia, sekä järjestelmäkameralla Helicon Remote -ohjelman avulla 

otettuja ja Helicon Focus -ohjelmalla käsiteltyjä lähikuvia tekstiileistä. Lisäksi otin isommista 

tekstiileistä myös kokokuvia järjestelmäkameralla. 

 

2.2.2. Kuituanalyysi 

Kuituanalyysia voisi pitää yhtenä tekstiilianalyysin osana. Kuituanalyysissa tekstiilistä otetaan 

pieni kuitunäyte, jota tarkastellaan yleensä valomikroskoopin alla. Kuituanalyysin avulla 

voidaan selvittää muun muassa kuidun koko, kunto, pintakuviointi ja väri. Eläinkuitujen 

kohdalla tarkastelun kohteena voi olla myös kuidun keskusosan, medullan, rakenne.50 Kuidun 

rakenteellisten ja ulkonäöllisten piirteiden avulla voidaan selvittää, mikä kuitu on kyseessä. 

Kuituanalyysi on siis varsin tarpeellinen siinä vaiheessa, kun selvitetään tekstiileissä käytettäviä 

materiaaleja.  

Tekstiileissä käytettävät kuidut jakaantuvat yleensä kahteen ryhmään. Näistä kahdesta 

ryhmästä toisen muodostavat eläinkuidut ja toisen kasvikuidut. Nämä kaksi ryhmää voidaan 

erottaa toisistaan kuidun rakenteen ja ulkonäön perusteella. Eläinkuidun, esimerkiksi, villan 

rakenteeseen kuuluu yleensä keratisoitunut ulkokuori, värttinän muotoisten kuorisolujen 

muodostama tiheä sisäkerros, sekä kuidun keskellä oleva medulla.51 Medulla erottuu 

mikroskooppikuvassa usein tummempana alueena kuidun keskellä. Yleisiä tekstiileissä 

käytettäviä eläinkuituja ovat esimerkiksi villa ja silkki. Kasvikuidussa rakenne on hieman 

erilainen. Kasvikuidun voi erottaa eläinkuiduista muun muassa kuidun pinnalla kulkevista 

poikkiviivoista. Eläinkuiduissa pintakuviointi on usein suomumainen ja tiheä. Tekstiileissä 

olevia kasvikuituja ovat esimerkiksi puuvilla, pellava ja hamppu.52 

Tekstiilianalyysin aikana suurimman osan aineiston tekstiileistä arveltiin ulkonäöllisten 

piirteidensä perusteella olevan villaa. Kuituanalyysilla haluttiin varmistaa tämä olettamus 

 
49 Tekstiilit mitattiin suuntaa antavasti, joten mitat eivät ole tarkkoja.  
50 Rast-Eicher 2016: 11-14 
51 Rast-Eicher 2016: 11-13 
52 Rast-Eicher 2016 
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villasta tekstiilien materiaalina ja sen vuoksi analyysin tekoa koko aineistolle ei katsottu 

tarpeelliseksi. Analyysi tehtiin kaikkiaan 11:lle tekstiilille, joista yksi oli Pikisaaresta ja loput 

10 Isoltakadulta. Analyysiin valittiin tekstiileitä, jotka vaikuttivat tekstiilianalyysin perusteella 

olevan selvästi villaa, sekä tekstiileitä, joiden arveltiin olevan jotain muuta materiaalia kuin 

villaa. 

Kuituanalyysi suoritettiin ottamalla valituista tekstiileistä pieni kuitunäyte. Kuitunäyte 

pyrittiin mahdollisuuksien mukaan ottamaan tekstiileistä jo valmiiksi, esimerkiksi käsiteltäessä, 

irronneista kuiduista tai irrallaan olevista langanpätkistä, jotta tekstiilit eivät vahingoitu. Niiden 

tekstiilien osalta, joiden kohdalla tämä ei ollut mahdollista, tekstiilistä otettiin kuitunäyte 

leikkaamalla pieni pala tekstiiliin kuuluvasta langasta tai kuidusta. Leikkaamalla otetut 

kuitunäytteet pyrittiin myös ottamaan tekstiilistä jo valmiiksi hapsottavasta langasta, jotta itse 

kangas ei vahingoittuisi. Kuitunäytteiden keräyksen jälkeen näytteitä tarkasteltiin 

mikroskoopin alla ja mikroskooppikuvia verrattiin Antoinette Rast-Eicherin teoksessa53 oleviin 

kuitunäytekuviin. 

 

2.2.3. Kontekstianalyysi 

Kontekstianalyysia voidaan käyttää apuna, kun pohditaan löydetyn esineen ja esineen 

löytökontekstin välistä yhteyttä toisiinsa. Löytökonteksti voi kertoa paljon esimerkiksi siitä, 

miten esine on löytöpaikalleen päätynyt tai kuka esinettä on mahdollisesti käyttänyt. 

Esimerkiksi jos esine on löydetty jätekuopasta, on se voitu ehkä heittää turhana pois tai jos 

esine on löytynyt asuinalueelta, on esineen käyttäjä voinut olla tuon asuinalueen asukas. 

Kontekstianalyysissa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että toisinaan esine on voinut syystä 

tai toisesta kulkeutua erilleen paikasta, jossa sitä on alkujaan käytetty.54 Kontekstianalyysi ei 

siis välttämättä aina kerro sitä, millainen suhde esineen ja löytökontekstin välillä on ollut. 

Kontekstianalyysia olen hyödyntänyt pohtiessani tekstiililöytöjen ja löytöpaikan välistä 

yhteyttä. Kontekstianalyysin apuna olen hyödyntänyt Pikisaaren vuoden 2007 kaivausten 

kaivausraporttia, sekä Isonkadun vuoden 2010 kaivausten kaivausraporttia. Raporttien avulla 

olen selvittänyt, millaisista paikoista tekstiililöydöt on löydetty ja millaisia muita löytöjä 

 
53 Rast-Eicher 2016 
54 Veijo 2020: 11, 66 ja 73 
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samasta paikasta on tehty. Tätä kautta pohdin millaisessa käytössä tekstiilit ovat olleet, kuka 

niitä on mahdollisesti käyttänyt ja miten ne ehkä ovat päätyneet löytöpaikkaansa.  
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3. AINEISTON ANALYSOINTI 

3.1. Tekstiilien kunto, koko ja säilyneisyys 

Tutkimusaineistossa on varsin monenlaisia tekstiileitä, jotka vaihtelevat niin ulkonäöltään kuin 

valmistustavoiltaankin. Selvästi eniten eli reilusti yli puolet aineiston tekstiileistä on kudottuja 

villakankaita. Loppuosan muodostavat yksi neulottu kangas, muutama huopakangas, sekä 

erilaiset nauhat ja langat. Vaikka tekstiililöytöjen kankaiden sidokset ja muut valmistustapoihin 

liittyvät asiat, sekä materiaalitiedot ovat vuosien varrella säilyneet, ei tekstiililöytöjen ulkonäkö 

ole enää aivan alkuperäisessä muodossaan. Koska Suomen maaperä on hapanta, eivät tekstiilit 

säily siinä kovinkaan hyvin55. Ulkonäöltään aineiston tekstiilit ovat enemmän tai vähemmän 

rikkoutuneita ja kuluneita ja niiden värit vaihtelevat vaaleanruskeasta lähes mustaan. 

Esimerkiksi Pikisaaren löydöistä (KM2007122:116) voi kuitenkin vielä nähdä tekstiilin 

alkuperäistä punertavaa ja vihreää väriä, joita on säilynyt joissakin tekstiilin huopuneissa 

langanpätkissä. 

Tutkimusaineistoon kuuluu monen kuntoisia ja monen kokoisia tekstiileitä. Tekstiilien 

kunto voi kertoa muun muassa löytökontekstista, sillä maaperällä on vaikutusta tekstiilien 

säilymiseen. Lisäksi tekstiilien kuntoa tarkastelemalla voidaan saada tietoa siitä, millä tavoin 

tekstiiliä on käytetty. Tekstiilien kunnon tarkastelua varten olen tehnyt neljä kuntoluokkaa: 

hyvin säilynyt, osittain rikkoutunut, enimmäkseen rikkoutunut ja rikkoutunut. Koska kaikki 

aineiston tekstiilit ovat jollain tavalla rikkoutuneita, olen sisällyttänyt hyvin säilyneisiin 

tekstiileihin kankaaltaan enimmäkseen ehjät tekstiilit, joissa sidokset ja langat erottuvat hyvin, 

reunat ovat siistit, eikä kangas ole suuresti purkautunut tai huopunut. Osittain rikkoutuneissa 

tekstiileissä kangas voi myös olla ehjä ja sidokset ja langat erottua hyvin, mutta tekstiili on 

paikoin purkautunut, rikkoutunut tai huopunut huomattavasti. Enimmäkseen rikkoutuneissa 

tekstiileissä kangas on useasta kohtaa purkautunut, rikkoutunut tai huopunut ja lankojen ja 

sidoksien erottaminen voi olla hankalaa. Kangas on myös voinut rikkoutua useaan pieneen 

osaan. Täysin rikkoutuneissa tekstiileissä kangas ei enää ole ehjä, sidoksia tai lankoja voi olla 

hyvin haastava erottaa ja tekstiili on hyvin purkautunutta tai useaan pieneen osaan 

rikkoutunutta. 

Aineistossa on hyvin monen kuntoisia tekstiileitä, mutta mikään neljästä kuntoluokasta 

ei kuitenkaan ole selvästi hallitsevin. Hyvin säilyneitä tekstiileitä on aineistossa yhdeksän. 

 
55 Lipkin 2015: 43 
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Nämä tekstiilit ja tekstiilipalat ovat usein kooltaan suurempia, kankaaltaan ehjiä ja 

siistireunaisia. Nauhojen kohdalla hyvin säilyneiden nauhojen kuidut eivät hapsota, eikä nauha 

ole purkautunut. Osittain rikkoutuneita tekstiileitä on 11 eli eniten. Aineistossa näissä 

tekstiileissä ja tekstiilikappaleissa on usein varsin paljon ehjää kangasta, mutta kankaassa on 

myös huopuneita tai rikkoutuneita osia. Nauhoissa puolestaan kuidut saattavat hapsottaa tai 

kierre purkautua osittain. Enimmäkseen rikkoutuneita tekstiileitä on aineistossa kuusi ja ne ovat 

usein useampaan osaan hajonneita ja pinnaltaan huopuneita tai joistakin kohdista murtuneita. 

Ehjää kangasta on näissä tekstiileissä vain paikoin jäljellä. Täysin rikkoutuneet tekstiilit, joita 

aineistossa on viisi, ovat pääasiassa sidoksistaan purkautuneita kankaanpaloja. 

Tekstiilien kunnolla on myös yhteys tekstiilien kokoon. Monet aineiston tekstiilit ovat 

rikkoutuneet useampaan osaan, joista osa on hyvinkin pieniä. Koska mitat on otettu jokaisesta 

tekstiilistä ja tekstiilikokonaisuuteen kuuluvasta tekstiilipalasta, ovat osittain rikkoutuneet, 

enimmäkseen rikkoutuneet ja rikkoutuneet tekstiilit ja tekstiilipalat usein pienimpiä. Kuten 

edellä mainittiin, hyvin säilyneet tekstiilit puolestaan sisältävät monia aineiston isoimmista 

tekstiileistä ja tekstiilikappaleista. Aineiston suurin tekstiilikappale (KM2010054:1824) on 

kooltaan 32x17,5cm. Alanumero sisältää useampia suuria, sekä pienempiä tekstiilikappaleita, 

jotka ovat hyvin säilyneitä. Aineiston pienimmät tekstiilikappaleet (KM2007122:116) ovat 

puolestaan 1x2cm ja kunnoltaan enimmäkseen rikkoutuneita ja rikkoutuneita. Mitä isompi 

tekstiili on, sen paremmin se vaikuttaa siis säilyneen. Aineistossa on kuitenkin myös pieniä ja 

hyvin säilyneitä tekstiileitä, sekä suurempia osittain tai enimmäkseen rikkoutuneita tekstiileitä. 

 

3.2. Tekstiilien ominaisuudet 

Tekstiileissä käytetyillä langoilla, sidoksilla ja materiaaleilla on oma vaikutuksensa niin 

tekstiilien ulkonäköön, laatuun kuin ominaisuuksiinkin. Langoilla voidaan säädellä esimerkiksi 

tekstiilien paksuutta ja laatua. Sidokset puolestaan vaikuttavat sellaisiin kankaan 

ominaisuuksiin, kuten kankaan kestävyyteen ja jäykkyyteen. Myös materiaalilla on hyvin 

keskeinen vaikutus tekstiilin ominaisuuksiin ja laatuun. Tekstiilin käyttötarkoitus usein 

valikoituukin lankojen ja niissä käytettävien materiaalien, sekä sidostyyppien mukaan. 

Aineiston tekstiileissä on käytetty varsin monen kokoisia lankoja. Ohuimmat 

tekstiileissä esiintyvät langat ovat kooltaan alle 0,5mm ja paksuimmat langat voivat olla 3,5mm 

paksuisia. Suurimmassa osassa aineiston tekstiileitä on käytetty joko samaa tai ainakin 
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samankaltaista lankaa sekä kude- että loimilankana. Joissakin rikkoutuneissa tekstiileissä56 on 

mahdollisesti voinut olla kudelankaan nähden erilainen loimilanka, joka on vain ajan myötä 

hävinnyt (Kuva 32). Myös niissä tekstiileissä, joissa kude ja loimilanka vaikuttavat olevan 

samaa lankaa, erona voi olla langankierre. Joissakin aineiston tekstiileissä on nimittäin käytetty 

sekä S-kierteistä että Z-kierteistä lankaa57 (Kuva 16). Molemmilla kierteillä olevia lankoja 

esiintyy aineiston tekstiileistä kaikkiaan neljässä. Eniten aineiston tekstiileitä on valmistettu Z-

kierteisillä langoilla, joita on yhteensä 17. S-kierteisiä lankoja on puolestaan käytetty viidessä 

aineiston tekstiilissä. 

Aineistossa on monia kudottuja kankaita. Kutominen on varsin vanha kankaan 

valmistusmenetelmä ja se on ehkä myös yksi yleisimmistä menetelmistä kankaan 

valmistukseen. Varhaisimpia kangaspuita ovat loimipainotetut kangaspuut (warp-weighted 

loom), jotka muodostuvat pystyyn asetetusta kehikosta ja loimen paikallaan pitävistä painoista. 

Kangasta työstetään loimipainotetuissa kangaspuissa ylhäältä alas. Nauhoja on puolestaan voitu 

kutoa lautanauha- tai pirtanauhatekniikalla. Lautanauhatekniikassa käytetään kulmistaan 

rei’itettyjä neliönmallisia kortteja, joissa loimi pudotetaan rei’istä. Pirtanauhatekniikassa 

käytetään puolestaan pirtaa, jonka keskellä oleviin reikiin ja pitkänmallisiin aukkoihin loimi 

pudotetaan.58 Nykypäivän käsikangaspuissa (handloom) loimi on usein asetettu 

horisontaalisesti suuren kehikon keskelle ja sitä liikutellaan polkimien avulla. Kun 

loimipainotetuissa kangaspuissa kangasta työstetään ylhäältä alas, nykyajan kangaspuissa sitä 

työstetään horisontaalisesti itseen päin.59 

Kudotuista kankaista voidaan niissä käytettyjen lankojen lisäksi tarkastella myös 

sidostyyppiä. Aineiston kudotuissa tekstiileissä esiintyy kahta eri sidostyyppiä, joista 

kummastakin on kaksi eri variaatiota. Eniten aineistossa on 1/1 palttinasidoksella60 kudottuja 

kankaita (Kuva 17). Tällä sidoksella kudottuja kankaita on aineistossa kaikkiaan 11. Toinen 

aineistossa esiintyvä palttinasidostyyppi on palttina 1/2, jota on käytetty kahdessa aineiston 

tekstiileistä (Kuvat 40 ja 45). Joissakin 1/1 palttinasidoksella kudotuissa tekstiileissä on myös 

kohtia, joita on kudottu 1/2 palttinasidoksella. Tällainen on esimerkiksi KM 2010054:432 

(Kuva 8). Toinen aineiston kudotuissa kankaissa käytetty sidostyyppi on toimikassidos (Kuva 

 
56 Esimerkiksi KM 2010054:2290 
57 Esimerkiksi KM 2010054:1481 
58 Grömer 2016: 94; Broudy 1979: 31-34 
59 Broudy 1979: 9, 23-25 ja 162 
60 Numero kertoo sen montako kudelankaa ja montako loimilankaa sidoksessa on käytetty. 
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39). 1/2 toimikassidoksella on kudottu kolme aineiston tekstiileistä ja 2/2 toimikassidoksella 

kaksi. 

Sidostyyppiä voidaan tarkastella myös nauhoista, sekä neulotuista kankaista. 

Neulonnassa voidaan käyttää apuna joko neulaa tai puikkoja. Ennen puikkojen kehittämistä 

neulottiin neulan avulla niin sanotulla kinnasneulatekniikalla. Suomessa neulepuikoilla alettiin 

neuloa 1600-luvun alkupuolella. Vanha kinnasneulatekniikka oli kuitenkin edelleen käytössä.61 

Sekä neulalla että puikoilla neuleeseen saadaan muodostettua lettimäisiä kuvioita. 

Kinnasneulatekniikalla kuvio kulkee poikittain ja on kummaltakin puolelta samankaltainen. 

Sileää neuletta62 neuloessa puikoilla lettikuvio kulkee pystysuunnassa ja toiselle puolelle 

muodostuu poikittainen kuvio.  

Aineiston ainoa neulottu tekstiili on sidokseltaan kudeneulosta (Kuva 41). Tämän 

tekstiilin ulkonäön ja ajoituksen perusteella voisi päätellä, että kyseessä on puikoilla neulottu 

tekstiili. Aineiston nauhoista puolestaan suurin osa vaikuttaa olevan kuteettomia nauhoja, jotka 

on valmistettu nyörittämällä joko kahta eri lankaa toisiinsa tai kiertämällä kuituja yhdeksi 

paksuksi langaksi. Yhdestä nauhasta (KM 2010054:3680) voi kuitenkin erottaa 2/2 

toimikassidoksen, joten se voidaan luokitella pirta- tai niisinauhatekniikalla kudottuihin 

nauhoihin (Kuva 46).63 

Kankaiden ulkonäöllisten ja laadullisten ominaisuuksien perusteella heräsi epäilys siitä, 

että suurin osa aineiston tekstiileistä olisi villaa. Tarkempi mikroskoopin avulla tehty 

kuituanalyysi myös vahvisti tämän epäilyksen. Kuituanalyysiin valikoiduista yhdestätoista 

tekstiilistä yhdeksän osoittautui materiaaliltaan villaksi. Aineistossa olevien villakuitujen 

ulkonäkö, suomukuvioinnit ja medullan koko vaihtelevat jonkin verran. Joissakin 

villakuiduissa suomut kulkevat säännöllisen aaltomaisesti, kuten tekstiilissä KM2010054:2004 

(Kuva 48) ja joissakin ne muodostavat mosaiikkimaisen kuvion, kuten tekstiilissä 

KM2010054:1824 (Kuva 49). Myös medullan muodossa on eroja. Suurimmaksi osaksi medulla 

erottuu joko leveänä tai ohuena ja ehjänä. Ehjästä ja leveästä medullasta hyvänä esimerkkinä 

toimii tekstiili KM2010054:2470 (Kuva 50). Esimerkkinä ohuemmasta medullasta toimii 

puolestaan Pikisaaren tekstiilikokonaisuudesta (KM2007122:116) otettu kuitu (Kuva 51). 

 
61 Koskennurmi-Sivonen 2009: 6; Kaukonen 1985: 93 
62 Sileässä neuleessa toisella puolella neulotaan silmukat oikein ja toisella puolella nurin. 
63 Suomi 2020: 28 
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Kuvat 48 ja 49: Villakuitujen pintakuviointeja. Vasemmalla KM2010054:2004 ja oikealla KM2010054:1824 

(Kuvat: Marika Anttila) 

 

 

Kuvat 50 ja 51: Villakuitujen medulloita. Vasemalla leveämpi medulla tekstiilissä KM2010054:2470. Oikealla 

himmeästi erottuva ohuempi medulla tekstiilissä KM2007122:166. (Kuvat: Marika Anttila) 

 

Joissakin aineiston tekstiileissä kuidun rakenne ja malli voi kertoa myös siitä, mikä osa 

villasta on kyseessä tai millä tavoin kuitu on eläimestä otettu. Esimerkiksi tekstiilistä 

KM2010054:2187 otetussa kuitunäytteessä kuidun medulla on verkkomainen ja hyvin leveä 

(Kuva 52). Tämän tyyppinen medulla saattaa esiintyä muun muassa primaarisessa villassa 

(primary wool), joten voi olla mahdollista, että tekstiilin kuitu on tästä villakerroksesta64. 

Tekstiilistä KM2010054:2563 otetussa kuitunäytteessä kuitu on kärjeltään terävä (Kuva 53). 

Voisi siis olettaa, että kyseessä on kuidun pää. Ne villakuidut, missä kärjet ovat säilyneet, ovat 

usein karitsanvillaa tai kuitu on otettu kynimällä eläimestä, jolloin kuitujen juuret ja kärjet 

säilyvät65. Näin voi olla myös tekstiilin KM2010054:2563 kohdalla. 

 
64 Rast-Eicher 2016: 265 ja 269 
65 Rast-Eicher 2016: 43 
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Kuvat 52 ja 53: Villakuituja. Vasemmalla verkkomainen ja leveä medulla tekstiilissä KM2010054:2187. Oikealla 

teräväkärkinen kuitu tekstiilissä KM2010054:2563. (Kuvat: Marika Anttila) 

 

Villan lisäksi kuituanalyysi toi esiin myös muutaman muun tekstiileissä käytetyn 

materiaalin. Karkeista ja paksuista kuiduista kierretystä nauhasta (KM2010054:2430) otettiin 

kuitunäyte, sillä se ei ulkonäöltään muistuttanut villaa. Kuituanalyysi myös vahvisti tämän 

epäilyksen. Mikroskoopin kautta katsottuna kuidun pinnalla erottuu horisontaalisesti aaltoilevia 

suomukuviointeja, sekä tikapuumaisesti jakaantunut medulla (Kuva 54). Sekä suomukuviointi 

että medullan muoto ovat ominaisia hevosenkarvalle.66 Nauha on siis todennäköisesti tehty 

hevosenkarvasta, mihin nauhan ulkonäkö ja laadulliset ominaisuudet myös viittaavat. 

Useista rikkonaisista ja hyvin huopuneista tekstiilikappaleista muodostuvasta 

tekstiilikokonaisuudesta (KM2010054:1478) otettiin myös kuitunäyte. Kokonaisuuteen 

kuuluvat tekstiilikappaleet vaikuttivat ensisilmäyksellä olevan villaa niiden voimakkaan 

huopumisen vuoksi. Mikroskooppikuvissa tekstiiliin kuuluva kuitu näytti kuitenkin 

poikkeavalta. Kuitujen keskellä erottui medulla, joka toisessa kuidussa oli tikapuumaisesti 

jakaantunut ja toisessa kuvioiltaan helmimäinen (Kuva 55). Medullan ympärillä erottui pieniä 

poikkiviivoja. Verratessa tekstiilin kuituja Rast-Eicherin kirjan kuitukuviin, kuitu vaikuttaa 

muistuttavan peuraeläimen karvaa.67 Voi siis olla mahdollista, että kyseisessä tekstiilissä olisi 

käytetty jonkin peuraeläimen karvaa. 

 
66 Rast-Eicher 2016: 215-218 
67 Rast-Eicher 2016: 233-234 
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Kuvat 54 ja 55: Vasemmalla hevosen kuitu tekstiilistä KM2010054:2430. Oikealla mahdollisesti peuraeläimen 

kuitu tekstiilistä KM2010054:1478. (Kuvat: Marika Anttila) 

 

Pikisaaresta löydetystä tekstiilikokonaisuudesta (KM2007122:116) puolestaan paljastui 

kuituanalyysissa villan lisäksi myös kahta muuta materiaalia. Yhdestä kokonaisuuden 

tekstiilikappaleesta otettiin kuitunäyte päällimmäisen kankaan lisäksi myös vuorikankaasta, 

jonka arveltiin olevan kasvikuitua. Kuitunäytteen valmistelu osoittautui kuitenkin haastavaksi, 

sillä näyte oli hyvin hauras. Mikroskoopilla katsottaessa näytteestä kuitenkin saatiin esille 

himmeästi näkyvät, kasvikuidulle ominaiset poikkiviivat kuidun pinnalla. Tämän, sekä kuidun 

haurauden perusteella vuorikankaan voisi arvella olevan jonkinlaista kasvikuitua. 

Villan ja mahdollisen kasvikuidun lisäksi yhdessä tekstiilikokonaisuuden 

KM2007122:116 näytteessä erottui myös poikkeavalta näyttävä kuitu, joka paljastui vasta 

mikroskoopin kautta katsottaessa. Malliltaan kuitu on ohut ja siinä on tasavälein pallomaisia 

tummia kohtia (Kuva 56). Lähin löydöstä muistuttava kuitu on höyhenkuitu. Höyhenien kuidut 

voivat olla rakenteeltaan pitkiä ja niissä on samankaltaisia pallomaisia kohtia, kuin tutkittavasta 

tekstiilistä löydetyssä kuidussakin.68 Tekstiilistä KM2007122:116 löydetty kuitu voisi siis 

mahdollisesti kuulua jonkinlaiseen linnunhöyheneen. 

 
68 Rast-Eicher 2016: 291 ja 294 
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Kuva 56: Mahdollisesti höyhenkuitu tekstiilissä KM2007122:116. (Kuva: Marika Anttila) 

 

3.3. Tekstiilien käyttötarkoitus ja tunnistettavat tekstiilit 

Koska tekstiileitä on monenlaisia, on niillä myös monenlaisia käyttötarkoituksia. Yleensä 

tekstiilien ulkonäkö, laatu, materiaalit ja muut ominaisuudet ovat yhteydessä tähän 

käyttötarkoitukseen. Toisin sanoen tietynlainen käyttötilanne vaatii usein tietynlaisen tekstiilin. 

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, vaatteet ovat kenties yksi yleisimmistä muodoista käyttää 

tekstiileitä. Vaatteiden lisäksi tekstiilejä voidaan käyttää muun muassa asusteissa, sisustuksessa 

ja telttojen ja majojen kaltaisissa rakennelmissa. Yleensä tekstiilien käyttötarkoitukset liittyvät 

joko käytännöllisiin, suojaaviin tai esteettisiin merkityksiin.  

1600–1800-luvulla tekstiileitä on käytetty varsinkin vaatteissa ja asusteissa. Hyvin 

yleisenä vaatteiden materiaalina varsinkin rahvaan keskuudessa toimi villa, mihin 

ylellisyysasetuksilla oli oma vaikutuksensa. Villaa käytettiin niin takeissa, röijyissä, hameissa, 

housuissa kuin liiveissäkin. Kasvikuituja, kuten pellavaa, hamppua ja puuvillaa käytettiin 

puolestaan liinavaatteissa, paidoissa ja housuissa.69 Vaatteiden kiinnittimenä on käytetty 

nappeja, sekä nauhoja. Nauhat saattoivat toimia myös koristeina.70 

Kaikki tutkimusaineiston tekstiilit ovat enemmän tai vähemmän rikkonaisia ja ne 

muodostuvat suurimmaksi osaksi vain palasista. Tämän vuoksi tekstiilien tunnistaminen on 

hyvin haastavaa. Vain muutamasta aineiston tekstiilistä voi jonkinlaisella varmuudella sanoa, 

millainen tekstiili on kyseessä tai mihin käyttötarkoitukseen se on tehty. Pohtiessani tekstiilien 

mahdollista käyttötarkoitusta, olen kiinnittänyt huomiota säilyneiden palojen malleihin, 

 
69 Lehtinen ja Sihvo 1984 
70 Suomi 2020: 10; Kaukonen 1985: 105; Lehtinen ja Sihvo 1984: 163 
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materiaaleihin, yksityiskohtiin, sekä siihen, miten tekstiili on kulunut. Näiden piirteiden avulla 

voi olla mahdollista päätellä, millainen tekstiilien käyttötarkoitus on ollut. 

Aineiston tekstiileistä löytyy joitakin vaatteisiin viittavia yksityiskohtia. Yleisimmät 

aineiston tekstiileistä löytyvät yksityiskohdat ovat ompeleet ja ompeleiden jäljet, napinlävet, 

sekä saumat. Mahdollisia ompeleita esiintyy kymmenessä aineiston tekstiilissä. Kahdessa 

aineiston tekstiilissä (KM2010054:1481 ja KM2010054:2470) säilynyt ompelulanka auttaa 

ompelupistojen tunnistamisessa (Kuvat 17 ja 39), mutta suurimmassa osassa tekstiileitä 

ompelulanka on ajan myötä hävinnyt. Tämän vuoksi ompelupistojen tunnistaminen voi olla 

hankalaa. Pistoista ja langoista jääneiden jälkien, kuten reikien ja kulumien tai repeytymien 

perusteella olen kuitenkin arvellut aineiston tekstiileissä esiintyvän ainakin pykäpistoja, 

napinläpipistoja, luotopistoja, tikkipistoja ja etupistoja71. Ompeleiden avulla on huoliteltu 

kappaleiden reunoja ja saumoja, sekä kiinnitetty kappaleita toisiinsa. 

Ompeleiden lisäksi aineiston tekstiileissä esiintyy jonkin verran myös napinläpiä. 

Napinläviksi olen kirjannut kaikki siistireunaiset tai erikoisemman malliset aukot ja reiät 

tekstiileissä. Koska aineiston tekstiilit ovat kuluneita ja rikkonaisia, ei napinläpien erottaminen 

tavallisista rei’istä ole aina helppoa. Selkeimmät napinlävet löytyvät kahdesta 

tekstiilikokonaisuudesta (KM 2007122:116 ja KM201054:1483). Näiden tekstiilien napinlävet 

ovat pitkän mallisia ja siistireunaisia (Kuvat 5, 6 ja 20). Myös neljässä muussa 

tekstiilikokonaisuudessa erottuu siistireunaisia reikiä, jotka voisivat mahdollisesti olla 

napinläpiä. Näissä tekstiileissä reiän malli ei kuitenkaan muistuta perinteistä napinläpeä ja reiät 

ovat lisäksi sellaisissa kohdissa, että ne saattavat olla myös repeämiä. 

Ompeleiden ja napinläpien lisäksi olen luokitellut yksityiskohtien joukkoon myös 

tekstiileissä esiintyvät saumat. Aineiston tekstiileissä olevat saumat ovat muodostuneet, kun 

tekstiilin reuna on käännetty kaksin kerroin ja ommeltu. Tästä hyvänä esimerkkinä on tekstiili 

KM2010054:2470 (Kuva 39). Tekstiilissä KM2010054:2522 erottuu hieman erilainen 

saumarakenne. Tässä tekstiilissä sauma on muodostettu neulonnan yhteydessä mahdollisesti 

neulomalla silmukoita yhteen, jolloin neuloksen nurjalle puolelle on muodostunut lettimäinen 

 
71 Napinläpipistossa jokainen pisto kiedotaan edelliseen pistoon työntämällä neula neulan alle muodostetun 

silmukan läpi. Luotopistoissa ommellaan viistosti reunan yli. Tikkipistossa neulan pisto aloitetaan takaa ja 

muodostetaan jatkuva linja. Etupisto on tikkipiston kaltainen, mutta pisto aloitetaan edellisen edestä. (Grömer 

2016: 218-222) Pykäpistossa ommellaan vasemmalta oikealle vaakasuoraan ja asetetaan lanka neulan alle.  
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kuvio (Kuva 42). Kaikkiaan aineistossa on yhdeksän tekstiilikokoanisuutta, jossa esiintyy 

mahdollisia saumoja. 

Yksityiskohtien lisäksi toinen vaatteisiin viittaava piirre on tekstiilien epätasainen 

kuluminen. Esimerkiksi joissakin tekstiileissä, kuten KM2010054:2288, kankaan toinen puoli 

on paljon huopuneempi kuin toinen (Kuva 30). Huopuneempi puoli on saattanut olla kehoa 

vasten, jolloin kangas on kulunut helpommin. Myös sellaiset yksityiskohdat, kuten napinlävet 

ja saumat voivat viitata vaatteisiin. 1600–1800-luvulla esimerkiksi takeissa ja housuissa 

käytettiin nappikiinnitystä nauhakiinnityksen lisäksi72. Saumat puolestaan kertovat siitä, että 

kangasta on leikelty ja ommeltu yhteen tai huoliteltu, mitä myös tehdään erityisesti vaatteiden 

kohdalla. 

Joistakin aineiston tekstiileistä on säilynyt useita isompia tekstiilikappaleita Näistä 

isommista tekstiilikappaleista voi joissakin tapauksissa hahmottaa hyvin tekstiilin mallin. 

Esimerkiksi tekstiilistä KM2010054:1824 on säilynyt muutama suurempi kiilamainen pala, 

pienempiä kapeita paloja, sekä epämääräisemmän mallisia paloja (Kuvat 21 ja 22). Varsinkin 

kiilamaisten palojen perusteella, sekä tekstiilin materiaalin perusteella voisi arvella, että 

kyseessä saattaa olla jonkinlainen takki tai röijy. Villa on ollut hyvin yleinen materiaali sekä 

takeissa, että röijyissä. Tekstiilin kiilamaiset palat voisivat myös sopia takin tai röijyn 

helmapaloiksi ja kapeammat palat kaulukseen.73 

Pikisaaresta löydetty tekstiilikokonaisuus (KM2007122:116) poikkeaa muusta 

aineistosta siinä, että siinä on nähtävillä myös vuorikangas (Kuva 4). Kuituanalyysin perusteella 

vuorikangas vaikutti kasvikuidulta, joten se voisi olla esimerkiksi pellavaa. Pellavaista 

vuorikangasta ja villaista päälliskangasta on käytetty 1600–1800-luvuilla muun muassa 

röijyissä.74 Tästä tekstiilistä säilyneet isommat palaset toivat kaarevan muotonsa perusteella 

ensimmäisenä mieleen jonkinlaisen liivin tai takin. Osassa kappaleista löytyi myös napinläpiä, 

joten tämä tekstiili voi mahdollisesti olla jonkinlainen takki tai röijy. Kyseessä voi olla myös 

liivi. 

Yksi aineiston helpoiten tunnistettavista tekstiileistä on tekstiilikokonaisuus 

KM2010054:2005. Vaikka tekstiili on hajonnut useampaan osaan, voi palojen muodosta silti 

erottaa kengänpohjaa mukailevan muodon (Kuva 25). Kyseinen tekstiili kuuluukin luultavasti 

 
72 Lehtinen ja Sihvo 1984 
73 Lehtinen ja Sihvo 1984: 27, 180-183 
74 Kaukonen 1985: 56 
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kenkään ja huopamaisesta materiaalistaan päätellen, se on voinut toimia kengän 

vuorikankaana.75 Tekstiilipalojen muodoista voi päätellä, että yksi kappaleista on sijainnut 

kantapään kohdalla, yksi mahdollisesti lähellä kärkeä ja yksi kannan sivussa. Lisäksi 

tekstiilipaloissa voi erottaa jälkiä tikkipistoilla ja pykäpistoilla tehdyistä ompeleista, jotka ovat 

mahdollisesti syntyneet silloin, kun tekstiiliosa on ommeltu kiinni itse kenkään. 

Kengän osaksi tunnistettavan tekstiilin lisäksi toinen varsin helposti tunnistettava 

tekstiiliryhmä ovat nauhat ja langat, joita aineistosta löytyy viisi.  Se, mihin tarkoitukseen nauha 

tai lanka on tehty, vaatii hieman enemmän miettimistä. Erilaisia nauhoja ja nyörejä on aikoinaan 

käytetty muun muassa miesten housujen lahkeiden kiinnittiminä, vöinä, päänauhoina, sekä 

erilaisina koristeina.76 Yhdestä langasta muodostuvat nauhat, joita aineistossa on kaksi, ovat 

voineet toimia yksikertaisesti lankoina (Kuvat 27 ja 35). Näitä lankoja ei ehkä vielä ole ehditty 

käyttää suurempiin tekstiilitöihin tai sitten ne ovat voineet jäädä tekstiileistä yli. Aineiston 

kolme kahdella langalla nyöritettyä lankaa ovat puolestaan voineet toimia esimerkiksi 

lahkeiden kiinnittiminä tai muussa kiinnitystarkoituksessa, sillä kaksinkertainen nyöritys tekee 

niistä vahvempia (Kuvat 28, 37 ja 43). Aineiston ainoa kudottu nauha, on mahdollisesti voinut 

toimia jopa vyönä tai päänauhana, sillä se on paksumpi ja kudotun rakenteensa vuoksi 

kestävämpi (Kuva 46). 

On siis mahdollista, että suurin osa aineiston tekstiileistä on vaatteita tai pukeutumiseen 

liittyviä tekstiileitä. Kankaiden huopuminen vain toiselta puolelta, kappaleiden muodot, saumat 

ja napinlävet tukevat omalta osaltaan tätä päätelmää. Kuten aikaisemmin mainittiin, 

liinavaatteet, paidat ja housut valmistettiin usein kevyemmistä materiaaleista, kuten pellavasta 

tai hampusta. Aineiston tekstiilit ovat sen sijaan enimmäkseen villaa, joten tämän perusteella 

voisi päätellä niiden toimineen takkien, röijyjen, hameiden ja liivien kaltaisina päällysvaatteina.  

  

 
75 Veijo 2020: 20 
76 Suomi 2020: 10; Lempiäinen 2016: 56; Kaukonen 1985: 35, 105; Lehtinen ja Sihvo 1984: 163 
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4. TEKSTIILIEN TARKASTELU KONTEKSTIN KAUTTA 

4.1. Tekstiilien löytökonteksti 

Aineiston tekstiilit ovat peräisin kahdelta varsin erilaiselta tutkimusalueelta. Pikisaari sijaitsi jo 

1600–1800-luvuilla hieman erillään Oulun kaupungin keskustasta, kun Isokatu 11 puolestaan 

sijaisti aivan Oulun ydinkeskustassa. Koska Pikisaari ja Isokatu olivat alueina erilaisia, eli 

niissä myös kaksi varsin erilaista yhteisöä. Eroista huolimatta niin löydetyistä tekstiileistä kuin 

tekstiilien löytökonteksteistakin voi löytää joitakin yhtäläisyyksiä. Sekä Pikisaaren että 

Isonkadun tekstiilit vaikuttavat löytyneen hyvin samankaltaisista kaivausyksiköistä ja lisäksi 

molemmilla tutkimusalueilla vaikuttaa olleen aikoinaan jonkinlaista asutusta.77 

Pikisaari sijaitsee lähellä Oulun keskustaa, mutta samalla se kuitenkin muodostaa 

omanlaisensa ja hieman keskustasta erillään olevan alueen. Kuten aikaisemmin mainittiin, 

pienpoltto oli varsin merkittävässä asemassa Pikisaarella. Vanha pikiruukki myös jätti jälkensä 

niin Pikisaaren maahan kuin vuoden 2007 kaivausten löytöihinkin. Kun pikiruukki paloi 1800-

luvulla, jätti se ympäristöönsä paksun pikikerroksen.78 Tämä näkyy myös osassa Pikisaaresta 

löydetyistä tekstiileistä. Muutama aineiston tekstiili (KM2007122:116) on pinnaltaan paksun, 

mustan ja voimakkaasti pieltä tuoksuvan kerroksen peitossa (Kuva 2). Koska pikikerros 

muodostui maanpinnalle ruukin palon yhteydessä 1800-luvulla, voisivat myös nämä pikiset 

tekstiilipalat olla kyseiseltä aikakaudelta. Tekstiilien pinnassa oleva piki on toisaalta voinut 

muodostua myös pienkäsittelyn yhteydessä. 

Pikisaaren kaikki vuoden 2007 kaivausten löydöt liittyvät samaan 

tekstiilikokonaisuuteen ja ne myös löydettiin samasta kaivausyksiköstä. Yksikkö muodostui 

puuroskan ja tiilimurskan sekaisesta likamaakerroksesta, josta löydettiin lisäksi luumateriaalia 

ja kuonaa. Samasta yksiköstä löydettiin myös keramiikka-astioita ja -piippuja, pullo- ja 

esinelasia, sekä metalliesineitä.79 Yksikköön vaikuttaa siis liittyvän niin astioiden ja piippujen 

kaltaisia arkisen oloisia esineitä kuin luumateriaalin ja kuonan kaltaista, jätettä muistuttavaa 

materiaaliakin. 

Nykypäivänä Isokatu on yksi Oulun keskustan keskeisistä kaduista. 1600–1800-lukujen 

aikana se kuului myös osaksi Oulun ydinkeskustaa. 1600-luvulla Isokatu 11 sijaitsi tulliaidan 

 
77 Oikarinen 2011; Ylimaunu 2008 
78 Ylimaunu 2008: 1-2 
79 Ylimaunu 2008 
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sisäpuolella lähellä tulliporttia ja kirkkoa, mikä teki siitä hyvin vilkkaan kulkuväylän. Alue 

toimi myös talojen, pihapiirien ja katujen muodostamana asuinkorttelina. Alueen asutuksesta 

kertovat myös vuoden 2010 kaivausten yhteydessä löydetyt rakennejäänteet, jotka viittaavat 

paikalla aikoinaan olleen niin aittoja, maakellareita, asuintupia kuin muitakin 

talousrakennuksia.80 Isokatu 11 vaikuttaa siis toimineen varsin perinteisenä asuinkorttelina.  

Myös paikalta löydetyt tekstiilit ovat voineet olla tavallisia kodin ja sen asukkaiden tekstiileitä, 

joita on käytetty tai säilytetty kaivauksissa löydetyissä rakennuksissa.  

Isonkadun vuoden 2010 kaivauksissa tekstiileitä löydettiin viidestätoista eri 

kaivausyksiköstä. Nämä yksiköt ovat muodostuneet muun muassa vaaleasta tai 

tummanruskeasta hienosta tai karkeasta hiekasta, puulastuista ja savesta. Näihin yksiköihin on 

usein myös sekoittunut tiiltä tai tiilimurskaa. Suurin osa yksiköistä on perustamiskerroksia ja 

kosteuseristekerroksia. Lisäksi tekstiileitä on löydetty yksiköistä, jotka ovat toimineet purku-, 

kulttuuri-, täyttö-, käyttö-, kuivike- ja tasoitekerroksina, sekä palokerroksina.81 Yksiköt 

vaikuttavat viittavan siis paikalla olleisiin rakennuksiin, sekä niiden rakentamisen ja 

purkamisen aikoihin. Myös samoista yksiköistä tekstiilien kanssa tehdyt löydöt viittaavat 

rakennuksiin, sillä näihin kuuluu muun muassa ikkunalasia82. 

Vaikka Pikisaari ja Isokatu ovat konteksteina hyvin erilaisia, voi niistä myös löytää 

joitakin yhdistäviä tekijöitä. Sen lisäksi, että itse tekstiilit ovat hyvin samankaltaisia, 

muistuttavat myös niiden löytöpaikkana toimineet kaivausyksiköt toisiaan. Niin Pikisaaressa 

kuin Isollakadullakin tekstiileitä on löydetty hiekkaisesta maasta, johon on usein sekoittunut 

puuroskaa ja tiilimurskaa.83 Tämän lisäksi tekstiilien kanssa samoista yksiköistä tehdyt muut 

löydöt ovat molemmilla alueilla olleet hyvin samankaltaisia. Isollakadulla lähes kaikista niistä 

yksiköistä, joista tekstiileitä on löydetty, on lisäksi löytynyt keramiikka-astioita ja -piippuja, 

pullo-, ikkuna- ja esinelasia, erilaisia metalliesineitä ja nahkakenkiä.84 Kuten aikaisemmin 

mainittiin, myös Pikisaaresta on löydetty vastaavia esineitä. 

Kaivausyksiköiden samankaltaisuuden lisäksi niin Pikisaarella kuin Isollakadullakin 

tekstiilit vaikuttavat löytyneen läheltä rakennuksia. Pikisaaressa vuoden 2007 kaivauksissa 

löydettiin osittain salvoksellinen hirsirakennuksen peruskehikko ja lähellä suoritetuissa vuoden 

 
80 Oikarinen 2011: 4, 9 ja 14 
81 Oikarinen 2011 
82 Oikarinen 2011 
83 Oikarinen 2011; Ylimaunu 2008 
84 Oikarinen 2011 
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2006 kaivauksissa tutkittiin kivijalkaa.85 Alueella oli siis aikoinaan ollut jonkinlainen rakennus. 

Myös Isonkadun vuoden 2010 kaivausalueelta löydettiin paljon merkkejä erilaisista 

rakennuksista ja rakennelmista. Tekstiilejä on Isollakadulla löydetty muun muassa 

mahdollisten asuinrakennusten, aittojen ja varastojen lähettyviltä.86 Vaikka Pikisaaren kohdalla 

rakennuksen jäänteet löydettiin eri tutkimusalueelta kuin itse tekstiilit, on rakennus silti 

sijainnut varsin lähellä. Isollakadulla osa tekstiililöydöistä on löydetty aivan 

rakennusjäänteiden lähettyviltä, joten ne saattavat liittyä rakennuksiin varsin läheisestikin.87 

Aineiston tekstiilien löytökonteksteissa on siis sekä eroja että yhdistäviä tekijöitä.  

Alueina Pikisaari ja Isokatu ovat 1600–1800-luvuilla olleet varsin erilaiset toisen sijaitessa 

hieman kaupungista erillään ja toisen kuuluessa osaksi kaupungin ydinkeskustaa. Tarkemmin 

katsottuna kaivausyksiköt, joista tekstiilit ovat löytyneet, ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia. 

Myös yksiköistä tehdyt muut löydöt tekstiilien lisäksi muistuttavat toisiaan. Lisäksi 

molemmilla alueilla tekstiililöytöjen läheisyyteen vaikuttaa liittyvän rakennus tai useampia 

rakennuksia. Jos löydetyt rakennukset sekä Pikisaarella, että Isollakadulla ovat 

asuinrakennuksia, voisi tekstiililöytöjen ajatella liittyvän asuinalueisiin. 

 

4.2. Mitä konteksti kertoo tekstiileistä? 

Koska Pikisaari ja Isokatu ovat alueina olleet erilaisia, ovat niitä myös asuttaneet kaksi erilaista 

yhteisöä. Pikisaareen muodostui pikiruukin läheisyyden vuoksi omanlaisensa 

pikiruukkiyhteisö, kun taas Isoakatua asuttivat 1600–1800-lukujen aikana muun muassa 

kauppiaat ja käsityöläiset.88 Alueiden ja niissä eläneiden yhteisöjen eroista huolimatta, 

tekstiililöydöt ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Kuten aikaisemmin mainittiin, myös 

kaivausyksiköissä, sekä tekstiililöytöjen kanssa tehdyissä löydöissä on samankaltaisuutta, joka 

voisi ehkä kertoa tekstiilien olleen samankaltaisessa käytössä niin Pikisaarella kuin 

Isollakadullakin. 

1600–1800-luvuilla pikiruukin toimimisen aikoihin Pikisaaren asukkaat muodostuivat 

pääasiassa pikiruukin työntekijöistä ja heidän perheistään. 1700-luvun lopulta 1800-luvun 

alkuun saaren asukkaista noin puolet kuuluivat pikiruukkilaisiin. Ruukin työntekijöiden asuin- 

 
85 Ylimaunu 2008 
86 Oikarinen 2011 
87 Oikarinen 2011; Ylimaunu 2008 
88 Hyttinen 2021; Oikarinen 2011; Ylimaunu 2008 
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ja työtilat sijaistivat vielä 1600-luvulla aivan pikiruukin läheisyydessä. Vasta 1700-luvun 

lopulla, kun palanutta ruukkia rakennettiin uudelleen, asuin- ja työtilat siirtyivät hieman 

kauemmaksi ruukista.89 Koska vuoden 2007 kaivaukset sijoittuivat lähelle ruukkia, Liittyvät 

niiden yhteydestä löydetyt tekstiilit todennäköisesti hyvin läheisesti ruukkiyhteisön elämään tai 

jopa itse pikiruukkiin. Tekstiilejä on voinut aikoinaan käyttää esimerkiksi joku pikiruukin 

työntekijöistä tai heidän perheenjäsenensä. 

 Samasta kaivausyksiköstä Pikisaaren löytöjen kanssa löydettiin monia varsin arkisen 

oloisia esineitä, kuten astioita, piippuja, pullolasia ja erilaisia metalliesineitä, kuten solkia ja 

rahoja. Tästä päätellen myös paikalta löydetyt tekstiilit ovat voineet olla hyvin arkisessa 

käytössä. Yksiköstä löydetty luumateriaali ja kuona muistuttavat kuitenkin enemmän jätettä.90 

Kyseinen yksikkö on tästä päätellen voinut toimia paikkana, jonne on jätetty roskia ja muita 

tarpeettomaksi jääneitä esineitä. Näin ollen myös yksiköstä löydetyt tekstiilit on voitu aikoinaan 

heittää pois tarkoituksella niiden jäädessä tarpeettomiksi. 

Pikisaareen verrattuna Isollakadulla eli jonkin verran erilaisempi yhteisö 1600–1800-

lukujen aikana. On arveltu, että Isokatu 11 on 1600-luvun aikana toiminut muun muassa 

seppien asuinalueena. 1700-luvun alusta 1800-luvun loppuun alueella puolestaan eli pääasiassa 

kauppiaita ja käsityöläisiä. Kauppiasta ja käsityöläisistä muodostuva porvaristo olikin yksi 

yleisimmistä asukasryhmistä Oulussa 1600–1800-luvuilla.91 Toiminta vilkkaana asuinalueena 

näkyy myös vuoden 2010 kaivausten yhteydessä tehdyissä rakennusjäänne- ja esinelöydöissä. 

Niin rakennukset, kuin niiden yhteydestä löydetyt tekstiilitkin ovat näin ollen voineet kuulua 

alueella asuneille kauppiaille ja käsityöläisille. 

Isoltakadulta löydetyt rakennusjäänteet, sekä niihin liittyvät kaivausyksiköt voivat 

kertoa jotain siitä, millaisessa käytössä aineiston tekstiilit ovat aikoinaan olleet tai miten ne ovat 

mahdollisesti löytöpaikkaansa päätyneet. Suurin osa Isonkadun tekstiileistä vaikuttaa liittyvän 

johonkin rakennukseen, kuten asuintupaan tai aittaan. Tästä kertovat myös tiilen ja 

puunsekaiset, rakennuksiin ja rakentamiseen liittyvät kaivausyksiköt. Yhteys rakennuksiin 

tukee ajatusta siitä, että suurin osa aineiston tekstiileistä on vaatteita tai vaateukseen liittyviä 

tekstiileitä. Kaikki aineiston tekstiilit eivät kuitenkaan välttämättä ole vaatteita. Esimerkiksi 

säkkikangasmaista materiaalia oleva tekstiili (KM2010054:2004) on voinut myös toimia 

 
89 Hyttinen 2021: 101, 121 ja 167 
90 Ylimaunu 2008 
91 Vahtola et al. 2006: 35, 48, 69 ja 84 
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säilytykseen tarkoitettuna säkkinä tai pussina (Kuva 24). Kyseinen tekstiili vaikuttaa liittyvän 

mahdolliseen aitanperustaan ja lisäksi samasta kaivausyksiköstä tekstiilin kanssa on löydetty 

muun muassa siemeniä.92  

Osa Isoltakadulta löydetyistä tekstiileistä liittyy muun muassa käyttö- ja 

kulttuurikerroksiin, sekä perustamiskerroksiin ja rakentamiseen liittyviin kerroksiin.93 Nämä 

tekstiilit ovat ehkä voineet kuulua jollekin kauppiaalle tai käsityöläiselle ja ne ovat voineet olla 

käytössä tai säilytyksessä yksiköihin liittyvissä rakennuksissa. Tekstiili on voinut päätyä 

löytöpaikalleen esimerkiksi tarkoituksella tai sitten se on unohdettu paikalleen rakennuksesta 

lähdettäessä. Purkukerroksista löydetyt tekstiilit on puolestaan voitu tarkoituksella jättää 

löytöpaikalleen. Tekstiili on voitu heittää esimerkiksi rikki mentyään tarpeettomana pois.  

Yksi aineiston nauhoista on löydetty yksiköstä, joka mahdollisesti liittyy 

kosteikkoalueen kuivike- ja täyttökerroksiin. Tämä tekstiili ei siis vaikuta suoraan liittyvän 

mihinkään rakennukseen. Kyseinen tekstiili on voinut ehkä päätyä löytöpaikalleen sattumalta. 

Se on voinut esimerkiksi kulkeutua sinne kuivike- ja täyttökerroksia tehtäessä jonkin 

työntekijän mukana ja pudota maahan. Jos tekstiili on esimerkiksi rikkoutunut kesken käytön, 

on se myös voitu heittää tarkoituksella maahan. 

Verrattaessa Pikisaaren ja Isonkadun tekstiilien löytökonteksteja toisiinsa, voi niistä 

löytää niin eroja kuin yhtäläisyyksiäkin. Isokatu oli 1600–1800-luvuilla alueena Pikisaarta 

vilkkaampi ja runsaammin asuttu, mikä selittäisi myös rakennusjäänteiden ja esinelöytöjen 

runsauden. Isonkadun asukkaat saattoivat myös olla parempituloisempia, jolloin heillä oli 

paremmat mahdollisuudet ostaa uusia tekstiileitä ja heittää vanhoja pois. Toisaalta Pikisaaren 

ja Isonkadun tekstiililöydöt ovat ulkonäöltään ja materiaaleiltaan hyvin samankaltaisia. Kuten 

aikaisemmin on mainittu, tekstiilit ovat myös löytyneet hyvin samankaltaisista 

kaivausyksiköistä. Tekstiilit ovat molemmilla alueilla saattaneet siis olla hyvin 

samankaltaisessa käytössä, ja ne ovat voineet päätyä löytöpaikalloilleen samalla tavoin. 

  

 
92 Oikarinen 2011 
93 Oikarinen 2011 
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5. TEKSTIILIEN MERKITYS 

5.1. Pukeutuminen identiteetin ja säädyn kuvaajana 

Pukeutumisella ja vaatteilla on hyvin keskeinen asema oman identiteetin kuvaamisessa. 

Vaatteet toimivat identiteettiä vahvistavana ja samalla eräänlaisena viestimuotona, jonka avulla 

voidaan kertoa muille muun muassa omasta sukupuolestaan, iästään tai asemastaan. Vaatteet 

myös yhdistävät ja erottavat eri ryhmiä.94 Siihen, miten vaatteiden välittämiä viestejä tulkitaan, 

vaikuttavat niin tulkitsijan omat taustat kuin ympäröivä kulttuurikin. Esimerkiksi eri maissa ja 

eri alueilla vaatteiden välittämiä viestejä voidaan tulkita hyvin eri tavoin. Myös eri aikakaudet 

voivat vaikuttaa vaatteiden välittämien viestien tulkintaan. Tulkintaa vaikeuttaa lisäksi se, että 

toisinaan vaatteiden välittämiä viestejä voidaan manipuloida esimerkiksi pukeutumalla 

identiteettiinsä nähden poikkeavalla tavalla.95 Vaikka pukeutuminen ja vaatteet toimivat 

hyvänä identiteetin ja erilaisten viestien välittäjänä, ei näiden viestien tulkitseminen siis aina 

ole yksikertaista. 

Aineiston tekstiilit vaikuttavat varsin arkisilta materiaaliensa puolesta. Kuten 

aikaisemmin on mainittu, suurin osa tekstiileistä on villaa, mikä on 1600–1800-luvuilla ollut 

selvästi yleisin vaatteissa käytetty materiaali. Varsinkin rahvaan tuli suosia kotikutoisia, villasta 

valmistettuja vaatteita.96 Tästä voisi päätellä, että aineiston tekstiilit ovat olleet mahdollisesti 

rahvaan käytössä. Myös kontekstianalyysi tukee tätä ajatusta, sillä tekstiilit vaikuttavat liittyvän 

pikiruukin työntekijöihin, sekä Isonkadun kauppaisiin ja käsityöläisiin. Säätyläiset saivat villan 

lisäksi käyttää vaatteissaan myös kalliimpia materiaaleja, kuten silkkiä.97 Aineistoon ei 

kuitenkaan kuulu yhtään silkistä valmistettua tekstiiliä. 

1600–1800-luvuilla pukeutuminen ja vaatteet toimivat hyvin merkittävänä säädyn ja 

aseman kuvastajana. Eri säädyillä oli omat ohjeistuksena siitä, miten tuli pukeutua ja mitä 

materiaaleja, malleja ja kuoseja oli sopivaa käyttää.98 Pukeutumisen ja vaatteiden avulla voitiin 

siis tunnistaa, kuka kuului mihinkin säätyyn. Vaikka nykypäivänä pukeutumiselle ei ole asetettu 

samanlaisia ohjeistuksia kuin ylellisyysasetusten aikoihin, voidaan nykyäänkin esimerkiksi 

varakkuutta kuvastaa pukeutumalla kalliisiin merkkivaatteisiin.  

 
94 Lempiäinen 2016: 4 ja 8; Harlow et al. 2012: 1-2; Roach-Higgins ja Eicher 1992: 4-6; Lönqvist 1978: 21 
95 Roach-Higgins ja Eicher 1992: 4-7; Harlow et al. 2012: 1-2 
96 Lehtinen ja Sihvo 1984 
97 Pylkkänen: 1982 
98 Lehtinen ja Sihvo 1984: 5-9 
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Samalla kun vaatteiden ja pukeutumisen avulla eri säädyt erotettiin toisistaan, 

yhdistettiin saman säädyn jäsenet toisiinsa. Pukeutumisen avulla onkin voitu ja voidaan yhä 

edelleen osoittaa kuuluvansa johonkin tiettyyn ryhmään tai erottautua jostain ryhmästä. 

Säätyerojen lisäksi toisena esimerkkinä voisivat toimia kansanpuvut. Suomalaiset kansanpuvut 

olivat usein pääpiirteittäin samankaltaisia, mutta niihin muodostui myös paikallisia piirteitä, 

joista saman alueen asukkaat oli mahdollista tunnistaa. Kansanpuvuista myöhemmin 

kehittyneet kansallispuvut heijastavat näitä alueellisia eroja vielä selkeämmin, sillä lähes 

jokaisella Suomen maakunnalla on omanlaisensa kansallispuku.99 Niin kansanpukujen kuin 

kansallispukujenkin avulla on voitu osoittaa kuuluvansa tiettyyn ryhmään ja kertoa omasta 

kotiseutuylpeydestään. Samalla pukujen avulla on myös voitu erottaa eri alueiden asukkaat 

toisistaan. Nykypäivän esimerkkinä voisi toimia esimerkiksi jonkin bändin fanit, jotka 

tunnistavat samaan faniryhmään kuuluvat bändin fanipaidasta. 

Jos aineiston tekstiilit ovat vaatteita, ovat ne todennäköisesti olleet päällysvaatteita. 

Päällysvaatteet valmistettiin yleensä paksummista materiaaleista, kuten villasta. Alusvaatteina 

toimivat liinavaatteet valmistettiin sen sijaan kevyemmistä materiaaleista, kuten pellavasta ja 

hampusta.100 Päällysvaatteiden avulla on voitu ja voidaan yhä edelleen parhaiten välittää 

viestejä itsestään muille ja kertoa omasta identiteetistään, sillä ne ovat näkyvimpiä vaatteita. 

Näin ollen myös aineiston tekstiilit ovat voineet toimia käyttäjänsä identiteetin kuvaajana. 

Nämä tekstiilit ovat voineet aikoinaan kertoa muille esimerkiksi sen, mihin säätyyn tekstiilin 

käyttäjä on kuulunut tai millainen hänen asemansa on ollut.  

Nykypäivänä vaatteilla ja pukeutumisella voidaan ilmaista omaa identiteettiään jopa 

paremmin kuin 1600–1800-luvuilla, sillä pukeutumista ei kontrolloida enää niin paljon. 

Melkein kuka tahansa voi pukeutua miten tahansa ikään ja sukupuoleen katsomatta. Näin ollen 

myös vaatteiden välittämiä viestejä on helpompi manipuloida. Kuitenkin tiettyjä 

yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä pukeutumiseen liittyy myös nykypäivänä. Tällaisesta 

säännöstä esimerkkinä voisi toimia ohjeistus siveellisestä pukeutumisesta julkisilla paikoilla. 

Joissakin maissa ja kulttuureissa pukeutuminen on myös edelleen tarkkaa.101 Esimerkiksi 

romaniyhteisön jäsenet pukeutuvat nykypäivänäkin usein tietynlaiseen tunnistettavaan asuun.  

 
99 Kaukonen 1985: 11; Lönnqvist 1978: 32-34 
100 Lehtinen ja Sihvo 1984: 146 ja 151 
101 Roach-Higgins ja Eicher 1992: 6 
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Vaatteiden ja pukeutumisen avulla voidaan siis kuvastaa omaa identiteettiään monin eri 

tavoin. Jonkin verran muutoksia vuosien varrella on kuitenkin tapahtunut. Kun 1600–1800-

luvulla pukeutuminen oli hyvin kontrolloitua, on nykyisin pukeutuminen paljon vapaampaa. 

Useimmissa maissa pukeutumiseen liittyy edelleen joitakin sääntöjä, jotka vaihtelevat maasta 

ja kulttuurista toiseen. Myös vaatteiden välittämiä viestejä tulkitaan nykypäivänä luultavasti 

hyvin eri tavoin kuin 1600–1800-luvuilla. Vaatteet ja pukeutuminen ovat kuitenkin 

vuosisadasta toiseen pysyneet merkittävänä identiteetin kuvaajana. 

 

5.2. Vaatteisiin liitetyt merkitykset ennen ja nyt 

Vaatteisiin ja pukeutumiseen on liitetty vuosien varrella monenlaisia merkityksiä. Identiteetin 

kuvaamisen lisäksi vaatteilla on ollut myös monia suojaavia ja esteettisiä merkityksiä. Vaatteita 

on voitu käyttää esimerkiksi erilaisissa rituaaleissa, suojaamaan pahoilta hengiltä tai sääoloilta 

tai vaatteisiin on voitu pukeutua yksinkertaisesti koristautumistarkoituksessa.102 Myös 

nykypäivänä vaatteita käytetään usein esteettisessä tarkoituksessa tai suojaamaan sääoloilta tai 

erilaisilta työtehtäviltä. Vaatteiden merkitys on siis joltain osin pysynyt hyvin 

muuttumattomana. 

Aineiston tekstiilien paksuudet vaihtelevat jonkin verran. Suurin osa aineiston 

tekstiileistä on kudottu paksusta, karkeanoloisesta villalangasta. Joukossa on kuitenkin myös 

ohuemmasta villalangasta kudottuja tekstiileitä. Eri paksuiset kankaat ovat voineet olla hieman 

erilaisiin tarkoituksiin tarkoitettuja. Paksumpia kankaita on voitu käyttää esimerkiksi 

ulkovaatteina tai viileämmillä ilmoilla suojaamaan kylmyydeltä. Ohuempia kankaita on 

puolestaan voitu käyttää sisävaatteina ja lämpimämmillä ilmoilla. 1600–1800-luvuilla kesäisin 

vaatteissa suosittiin yleensä kevyempiä materiaaleja ja talvella puolestaan pukeuduttiin 

paksumpiin kankaisiin ja useisiin vaatekerroksiin.103 Myös nykypäivänä kesäisin pukeudutaan 

usein kevyisiin ja viileisiin vaatteisiin ja talvella puolestaan paksuihin toppavaatteisiin.  

Vaatteiden paksuus tai vaatekerrosten määrä ei kuitenkaan aina liity suoraan ilmasto- ja 

sääoloihin. Esimerkiksi joillakin trooppisilla alueilla ihmiset ovat aikoinaan pukeneet hyvinkin 

paljon vaatteita päälleen, vaikka ilmasto onkin ollut hyvin lämmin. Tällaisissa tapauksissa 

 
102 Lönnqvist 1978: 9 ja 11-14 
103 Kaukonen 1985: 55-56 
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vaatteilla on ollut ehkä ennemmin rituaaleihin tai koristautumiseen liittyvä merkitys.104 

Kankaiden paksuutta ja vaatekerrosten määrää ohjasivat lisäksi saatavilla olevat materiaalit ja 

ajan esteettiset ihanteet. Esimerkiksi 1600–1800-lukujen aikana naisilla oli muodissa 

mahdollisimman muhkeat hameet, jotka saatiin aikaan pukemalla mahdollisimman monta 

hamekerrosta päällekkäin.105 

Sääoloilta suojaamisen lisäksi vaatteiden tuli 1600–1800-luvuilla soveltua erilaisiin 

työtehtäviin. Varsinkin ulkotöitä tekevien miesten vaatteissa kankaan paksuus ja laatu oli 

tärkeää huomioida. Ulkotöitä tehdessään miehet saattoivat pukeutua useampiin vaatekerroksiin, 

jolloin alla oli ohuempia vaatteita ja päällä paksumpia.106 Paksummat ja vahvemmat kankaat 

myös todennäköisesti kestivät ja suojasivat paremmin erilaisissa työtehtävissä, kuin ohuemmat 

kankaat. Koska aineiston tekstiileihin kuuluu sekä paksumpia että ohuempia kankaita on osa 

paksummista kankaista voinut toimia tällaisina lämpiminä ja suojaavina päällysvaatteina töitä 

tehdessä ohuempien toimiessa eräänlaisena välikerrastona. 

Myös nykypäivänä monet työtehtävät vaativat omanlaisensa vaatteet, jotka tarvittaessa 

suojaavat ja lämmittävät töitä tehdessä. Joistakin vaatteista on myös muodostunut tietyn 

ammatin tunnusmerkki. Esimerkiksi lääkärin tunnistaa usein valkoisesta takista ja poliisin tai 

palomiehen univormustaan.107 Myös 1600–1800-luvuilla vaatteiden avulla kuvastettiin eri 

ryhmiä. Esimerkiksi papiston saattoi tunnistaa mustasta asustaan ja sotilassäätyisen punaisesta 

asusta.108 

Kontekstianalyysin perusteella osa aineiston tekstiileistä on voinut päätyä 

löytöpaikalleen hylättynä tai unohdettuna. Syitä tekstiilien hylkäämiseen tai unohtamiseen on 

voinut olla monia. Esimerkiksi vaate on voinut jäädä tarpeettomaksi sen rikkoutuessa tai 

jäädessä vanhanaikaiseksi. Muoti vaihteli jo 1600–1800-lukujen aikana etenkin säätyläisten 

keskuudessa ja aiemmin muodikkaista vaatteista saattoi ajan kuluessa tulla vanhanaikaisia. 

Rahvaan keskuudessa muoti vaihteli hitaammin ja vaatteet pyrittiin rikkoutuneina ja 

vanhanaikaisinakin kierrättämään mahdollisimman pitkälle. Varakkaammilla henkilöillä 

saattoi kuitenkin olla mahdollisuus ostaa myös uusia muodinmukaisempia vaatteita, jolloin 

 
104 Lönnqvist 1978: 9 
105 Lempiäinen 2016: 25 
106 Lehtinen ja Sihvo 1984: 146 ja 158 
107 Roach-Higgins ja Eicher 1992: 5-6; Lönnqvist 1978: 21 
108 Lehtinen ja Sihvo 1984: 5 



56 

 

vanhat vaatteet saatettiin yksinkertaisesti unohtaa ja hylätä.109 Näin on voinut käydä aineiston 

hylätyiltä ja unohdetuilta vaikuttavien tekstiilien kohdalla. 

Säätyjärjestelmän poistumisen jälkeen vaatteiden merkitys säädyn kuvaaja myös 

väheni. Lisäksi vaatteiden merkitys iän ja sukupuolen kuvaajana on vähentynyt, sillä eri 

sukupuolet voivat pukeutua toistensa vaatteisiin ja vanhemmat henkilöt nuorekkaisiin 

vaatteisiin. Vaatteiden merkitys identiteetin kuvastajana ja erilaisten ammattien, tapahtumien 

ja juhlapäivien tunnusmerkkinä on sen sijaan korostunut. Vaatteilla pyritään yhä selkeämmin 

kertomaan muille itsestään ja identiteetistään. Vaatteilla on kuitenkin paljon myös 

samankaltaisia merkityksiä, kuin esimerkiksi 1600–1800-luvuilla. Pukeutumisella voidaan 

edelleen kuvastaa omaa mielialaansa tai erilaisia juhlapäiviä ja tapahtumia. Vaatteet toimivat 

myös edelleen ennen kaikkea suojana sääoloja ja ilmastoa vastaan, sekä erilaisissa 

työtehtävissä.  

 

  

 
109 Kaukonen 1985: 11 
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6. POHDINTAA 

6.1. Tekstiilien käyttötarkoituksista ja käyttäjistä 

Aineiston tekstiilien ja niiden käyttötarkoitusten tarkka tunnistaminen osoittautui hieman 

haastavaksi. Tunnistamista vaikeuttaa muun muassa tekstiilien kunto, sillä yksikään aineiston 

tekstiileistä ei ole säilynyt täysin ehjänä. Joidenkin tekstiilien kohdalla tekstiilin muodon, 

materiaalien ja valmistustapojen avulla on kuitenkin mahdollista päätellä, millainen tekstiili on 

kyseessä ja miten sitä on voitu käyttää. Myös kontekstianalyysi tarjoaa lisää näkökulmia siihen, 

millaisessa käytössä tekstiilit ovat olleet ja ketkä niitä mahdollisesti ovat käyttäneet. 

Kontekstianalyysin kohdalla on kuitenkin huomioitava se mahdollisuus, että tekstiilit ovat 

syystä tai toisesta saattaneet kulkeutua myös alkuperäisestä käyttöpaikastaan aivan 

toisenlaiseen paikkaan. 

Kuten aikaisemmin on mainittu, yksi aineiston helpoiten tunnistettavista tekstiileistä on 

kenkään liittyvä tekstiili (KM2010054:2005). Tämä tekstiili on todennäköisesti kengän 

sisäpuolen kangasta, minkä voi päätellä tekstiilikappaleiden kenkää mukailevista muodoista.  

Isoltakadulta, josta kyseinen tekstiilikokonaisuus on löytynyt, löydettiin paljon muitakin 

kenkiin viittavia löytöjä. Näitä kenkälöytöjä tehtiin myös samasta yksiköstä, josta kenkään 

liittyvä tekstiili löydettiin.110 On arveltu, että Isollakadulla olisi aikoinaan toiminut suutari.111 

Varsin runsaat kenkälöydöt ja kenkiin liittyvät löydöt tukevat ajatusta suutarin oleskelusta 

alueella. Näin ollen myös kengän sisäpuolena toiminut tekstiilikin voisi kertoa suutarin 

toiminnasta. 

Monien aineiston tekstiilien tunnistaminen ei kuitenkaan ole yhtä helppoa kuin tekstiilin 

KM2010054:2005. Suurin osa aineiston tekstiileistä on hajonnut varsin pieniksi kappaleiksi, 

mikä vaikeuttaa tekstiilien tunnistamista. Monista aineiston tekstiileistä löytyy kuitenkin 

yksityiskohtia, jotka viittaavat vaatteisiin. Näitä ovat varsinkin napinlävet, saumat ja ompeleet. 

Varsinkin Isonkadun tekstiililöydöistä suurin osa on lisäksi löydetty läheltä mahdollisia 

asuinrakennuksia ja aittoja, mikä voisi myös kertoa tekstiilien olleen vaatteita. Vaikka suurin 

osa aineiston tekstiileistä todennäköisesti on vaatteita, voi joukossa olla myös toisenlaisia kodin 

tekstiileitä. Esimerkiksi yksi mahdollisen aittarakennuksen yhteydestä löydetty säkkikankainen 

 
110 Oikarinen 2011 
111 Veijo 2020: 5 ja 66 
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tekstiili (KM2010054:2004) on ulkonäkönsä ja löytökontekstinsa perusteella 

todennäköisemmin jonkinlainen säkki. 

Lähes kaikki aineiston tekstiilit ovat hyvin samankaltaisia, mikä voisi kertoa myös 

samankaltaisessa asemassa olevista käyttäjistä. Suurempia säätyeroja ei tekstiileissä vaikuta 

näkyvän. Suurin osa aineiston tekstiileistä on materiaaliltaan villaa, jota varsinkin rahvas käytti 

paljon vaatteissaan. Arkisen materiaalin perusteella on hyvin epätodennäköistä, että kyseisiä 

tekstiileitä olisivat käyttäneet esimerkiksi säätyläiset. Vaikka säätyläisetkin käyttivät villaisia 

vaatteita, suosivat he myös kalliimpia materiaaleja kuten silkkiä.112 Pikisaarella tekstiileitä ovat 

luultavasti käyttäneet pikiruukin työntekijät tai heidän perheensä eli siis tavallinen rahvas. 

Isollakadulla puolestaan tekstiilit ovat voineet rahvaan lisäksi olla myös porvarien käytössä, 

sillä käsityöläisten lisäksi siellä asui 1600–1800-luvuilla kauppiaita. 

 

6.2. Tekstiilien materiaaleista ja valmistuksesta 

Aineiston tekstiilit ovat suurimmaksi osaksi villaa. Villa oli 1600–1800-luvuilla yksi 

yleisimmistä materiaaleista etenkin vaatteissa, joten sen runsas esiintyminen myös aineiston 

tekstiileissä ei ole yllättävää. Yhdestä aineiston tekstiilistä (KM2010054:2187) otettu 

kuitunäyte kertoo hieman tarkemmin, minkä tyyppisestä lampaasta tekstiili on valmistettu. 

Kyseinen kuitu vaikuttaa medullan perusteella olevan lampaasta, jolla on kaksinkertainen villa. 

Tällainen villa on ollut muun muassa lampaalla, josta suomenlammas on myöhemmin 

kehittynyt.113 Ainakin tämä tekstiili voisi siis hyvin olla kotimaisesta villasta valmistettu. 

Varsinkin rahvasta ohjeistettiin ylellisyysasetuksilla suosimaan kotimaista villaa, joten tekstiili 

on tästä päätellen voinut olla rahvaan käytössä. 

Muutamassa tekstiilissä esiintyi villan lisäksi myös muidenkin eläinten kuituja. 

Esimerkiksi Pikisaaresta löydetystä tekstiilikokonaisuudesta (KM2007122:116) otetusta 

kuitunäytteestä löytyi höyhentä muistuttava kuitu. Koska höyhenkuituja oli vain yksi 

mahdollisten kasvikuitujen joukossa, se on ehkä päätynyt tekstiiliin vahingossa. Höyhen on 

voinut tarttua tekstiiliin esimerkiksi maasta tekstiilin päädyttyä sinne tai sitten se on tarttunut 

jo tekstiilin käytön aikoihin esimerkiksi kotieläimenä pidetystä linnusta. 

 
112 Pylkkänen: 1982 
113 Vajanto 2016: 19 
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Kaksi muuta villasta poikkeavaa eläinkuitua ovat lähtöisin hevosesta 

(KM2010054:2430), sekä jonkinlaisesta peuraeläimestä (KM2010054:1478). Aineiston 

hevosenkarvasta tehty langanpätkä on todennäköisesti valmistettu hevosen jouhista, sillä kuidut 

ovat pitkiä ja karkeita.  Hevonen on aikoinaan ollut hyvin tärkeä muun muassa liikuttaessa 

paikasta toiseen, sekä peltotöitä tehdessä. Monessa taloudessa oli hevonen ja tämän vuoksi 

hevosenkarvoja on ollut varsin helposti saatavilla. Peuran karvaa on puolestaan voitu sekoittaa 

villaan, kuten Kekomäellä on tehty.114 Tämä voisi selittää sen miksi myös aineiston yhdessä 

tekstiilissä on peuraeläimestä lähtöisin olevia kuituja. 

Aineiston tekstiileitä on valmistettu ainakin kolmella eri menetelmällä. kutomalla, 

neulomalla ja huovuttamalla. Suurin osa aineiston tekstiileistä on kuitenkin kudottuja kankaita. 

Kuten aikaisemmin on mainittu, kudontatapoja on hyvin monia aina kangaspuilla kutomisesta 

lautanauhatekniikkaan. Aineiston tekstiilit on luultavasti kudottu joko pystymallisilla 

loimipaino kangaspuilla tai horisontaalisilla kangaspuilla115. Koska tekstiililöytöjen yhteydestä 

ei kuitenkaan vaikuta löytyneen loimipainoisiin kangaspuihin viittaavia painoja, voisi tekstiilit 

olla kudottu uudemman mallisilla horisontaalisilla kangaspuilla. Horisontaalisilla puilla oli 

myös nopeampi ja hieman helpompi kutoa kuin loimipainoisilla kangaspuilla.116 

Aineistossa on myös yksi kudottu nauha (KM2010054:3680). Paksumpia nauhoja on 

saatu muun muassa lautanauha- ja pirtanauhatekniikalla. Aineiston kudotussa nauhassa erottuu 

selvästi toimikassidos, joten se on todennäköisesti kudottu pirtanauhatekniikalla. 

Lautanauhatekniikassa langat eivät välttämättä asetu yhtä säännöllisesti nauhaan. Koska 

pirtanauhatekniikassa lointa liikutellaan hieman samalla tavoin kuin esimerkiksi kangaspuissa, 

voidaan pirtanauhatekniikalla kudottuihin nauhoihin saada samankaltaisia sidoksia.117 

Kuten aikaisemmin on mainittu, aineiston ainoa neulottu tekstiili (KM2010054:2522) 

on neulottu luultavasti puikoilla. Puikoilla kudottuja vaatteita olivat muun muassa erilaiset 

asusteet. Esimerkiksi sukkia, säärystimiä, sormikkaita ja lapasia kudottiin puikoilla 

kinnasneulatekniikan ohella.118 Jos aineiston neulottu tekstiili on asuste, voisi se olla 

 
114 Vajanto 2016: 20 
115 Esim. polkusin kangaspuut tai nelivartiset kangaspuut (Broudy 1979) 
116 Vajanto 2016: 63 
117 Laudalla kudottaessa lointa liikutellaan kiertämällä lautoja. Pirralla kudottaessa pitkänmallisista aukoista 

pudotettua lointa liikutellaan ylös ja alas. (Grömer 2016: 94; Broudy 1979: 31-34) 
118 Kaukonen 1985: 93-103 
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jonkinlainen sukka. Yhdessä tekstiilin osista erottuu saumamainen kohta, joka tässä 

tapauksessa voisi olla esimerkiksi kantapäätä varten tehdyistä kavennuksista syntynyt sauma. 

Muutama aineiston tekstiileistä näyttää myös huovutetuilta. Jotkin aineiston tekstiileistä 

on selvästi tarkoituksella huovutettu huopamaiseksi kankaaksi, kuten leikkuujätteeksi merkitty 

pieni huopapala (KM2010054:2468). Huovuttamista voidaan tehdä joko veden ja saippuan, 

sekä mekaanisen liikkeen avulla tai tökkimällä irtokuituja tiiviiksi kolmiulotteiseksi kuvioksi 

neulan avulla.119 Aineiston huovutetut tekstiilit on tehty luultavasti ensimmäisellä tekniikalla, 

sillä ne ovat rakenteeltaan paksuja ja tiiviitä (Kuva 36). Kaikki aineiston huopuneelta näyttävät 

tekstiilit eivät kuitenkaan välttämättä ole tarkoituksella huovutettuja. Jotkin aineiston tekstiilit 

ovat huopuneet vain osittain, joten ne ovat ehkä saattaneet huopua esimerkiksi käytön aikana. 

Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat tekstiilit, joissa vain toinen puoli on huopunut120. 

 

  

 
119 https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Huovuttaminen  
120 Esim. KM2010054:2288 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Huovuttaminen
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PÄÄTÄNTÖ 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kahdelta Oulun kaupunkikaivausalueelta löydettyjä tekstiileitä. 

Tarkoituksena oli selvittää millaisia nämä Pikisaarelta ja Isoltakadulta löydetyt tekstiilit ovat, 

miten ja ketkä niitä ovat mahdollisesti käyttäneet ja millaisesta kontekstista ne ovat löytyneet. 

Tässä apuna toimi perinteinen tekstiilianalyysi, kuituanalyysi, sekä kontekstianalyysi. Lisäksi 

tutkimuksen tarkoituksena oli myös pohtia sitä, millainen suhde pukeutumisella ja vaatteilla on 

säätyyn ja identiteettiin. Tätä viimeistä kysymystä tarkasteltiin niin 1600–1800-luvun kuin 

nykypäivänkin näkökulmista. 

Tutkimuksen aineisto osoittautui varsin laajaksi ja monipuoliseksi. Aineisto sisälsi niin 

ulkonäöllisesti kuin laadullisestikin hyvin vaihtelevia tekstiileitä. Selvästi eniten aineistoa 

hallitsivat villalangasta joko palttina- tai toimikassidoksella kudotut kankaat. Joukossa oli 

kuitenkin myös joitakin poikkeuksia, kuten yksi neulottu kangas, nyöritetyt nauhat ja langat, 

sekä huovutetut kankaat. Kuituanalyysi osoitti myös materiaaleissa poikkeamia. Vaikka suurin 

osa aineiston tekstiileistä oli odotetusti villaa, esiintyi kuituanalyysissa kuituja myös kasveista, 

höyhenestä, peuraeläimestä ja hevosesta. Kunnoltaan tekstiilit vaihtelivat varsin tasaisesti hyvin 

säilyneestä rikkoutuneeseen. 

Tekstiilien tarkka tunnistaminen osoittautui hyvin haastavaksi, sillä lähes kaikki 

aineiston tekstiilit ovat joltain osin rikkoutuneita. Joistakin tekstiileistä tunnistaminen oli 

kuitenkin mahdollista tehdä tekstiilien muodon, yksityiskohtien, materiaalien ja jopa kontekstin 

avustuksella. Suuresta osasta aineiston tekstiileitä löytyi vaatteisiin viittavia yksityiskohtia, 

kuten napinläpiä, saumoja ja ompeleita, joten suurin osa tekstiileistä on todennäköisesti 

vaatteita ja muita vaatetukseen liittyviä tekstiileitä. Tätä ajatusta tukee myös se, että esimerkiksi 

Isollakadulla tekstiilit löytyivät läheltä asuin- ja aittarakennuksia.  

Pikisaari ja Isokatu laajemmin tarkasteltuina konteksteina eroavat varsin paljon 

toisistaan. 1600–1800-lukujen aikoihin Pikisaaren kaivausalue toimi pikiruukkialueena 

pikiyhteisöineen, kun Isonkadun kaivausalueella toimi vilkas kauppiaiden ja käsityöläisten 

asuinkortteli. Alueiden eroista huolimatta näistä kahdesta löytökontekstista vaikutti löytyvän 

myös joitakin yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi löytöjen kaivausyksiöissä maaperä oli hyvin 

samankaltaista. Kun löydöt lisäksi ajoittuvat samalla tavalla ja muistuttavat myös 

ulkonäöllisesti toisiaan, ovat ne ehkä voineet aikoinaan olla samankaltaisessa käytössä. 
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Vaatteilla on vuosien varrella ollut monenlaisia merkityksiä. 1600–1800-luvuilla 

vaatteet ja pukeutuminen olivat hyvin merkittävä osa säätyjärjestelmää. Pukeutumista 

kontrolloitiin jopa ylellisyysasetuksilla. Vaatteiden avulla voitiin säädyn ja aseman lisäksi 

kuvastaa myös monia muita asioita, kuten ikää ja sukupuolta. Nykyisin näiden asioiden 

kuvastaminen ei ole enää niin selkeää, sillä ainakin Suomessa pukeutuminen on nykypäivänä 

hyvin vapaata. Sen sijaan pukeutumisesta on tullut hyvin merkittävä osa identiteettiä ja sen 

kuvastamista. Se on toki ollut sitä jo 1600–1800-luvuilla, mutta nykyisin tämä piirre 

pukeutumisessa on ennestään korostunut. 

Tutkimus siis osoitti, että Oulun kaupunkikaivausten tekstiililöydöt ovat hyvin 

monipuolinen tekstiiliryhmä. Tekstiileitä tutkimalla saatiin lisää tietoa muun muassa 1600–

1800-lukujen tekstiilien käytöstä, käytettävissä olevista materiaaleista, sekä valmistuksesta. 

Jatkossa tutkimusta voisi laajentaa esimerkiksi vertailemalla löydettyjä tekstiileitä vanhoihin 

perukirjamerkintöihin.  
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LIITTEET 

 

Taulukko 1: Pikisaaren ja Isokatu 11:n tekstiililöytöjen tekniset tiedot. 

Löytöpaikka KM-numero Konteksti Kpl Koko Sidos Langankierre Lankaa/cm Langan paksuus Materiaali 

Pikisaari 2007122:116a SY008 11 Isoin 19,5x10,5 pienin 2x1 Toimikas 2/2 /Palttina 1/1 Z-kierre/Z-kierre 6 ja 7 n. 1mm/n 0,5mm Villa/(kasvikuitu?) 

Pikisaari 2007122:116b SY008 6 Isoin 4x3,5 pienin 2x1         Villa 

Isokatu 11 2010054: 432 ASY34 1 25,5x20,5 Palttina 1/1 Z-kierre 4 n. 2mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 702 ASY55 1 13,5x13 Palttina 1/1 Z-kierre 11 n. 0,5mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 912 ASY90 11 Isoin 12,5x7 pienin 4,5x2,5           

Isokatu 11 2010054: 1474 ASY123 1 14x2,5 Toimikas (1/2) Z-kierre   Kude n. 0,5mm, loimi alle 0,5mm Villa?/Puuvilla? 

Isokatu 11 2010054: 1478 ASY123 30 Isoin 30,5x12 pienin 1,5x2         Peuraeläin? 

Isokatu 11 2010054: 1481 ASY123 1 21x20 Palttina 1/1 Z-kierre ja S-kierre 11 n. 0,5mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 1482 ASY123 1 7,5x4   Z-kierre   n. 1,5mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 1483 ASY123 5 Isoin 10x7 pienin 4,5x1 Palttina 1/1 S-kierre 11 n. 0,5mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 1824 ASY134 17 Isoin 32x17,5 pienin 4x4 Toimikas 1/2 Z-kierre 7 n. 1mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2004 ASY147 4 Isoin 16x9 pienin 3x2 Palttina 1/1 Z-kierre 10 n. 0,5mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2005 ASY147 3 Isoin 3x7,5 pienin 5x4         Mahdollisesti villa 

Isokatu 11 2010054: 2107 ASY153 1 8,5x3,5   Z-kierre   n. 2-3,5mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2187 ASY156 1 5,5x3   Z-kierre ja S-kierre   n. 1mm  Villa 

Isokatu 11 2010054: 2288 ASY159 2 12x12,5 ja 13x11 Palttina 1/1 Z-kierre ja S-kierre 7 n. 1mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2289 ASY159 2 11,5x7,5 Palttina 1/1 Z-kierre ja S-kierre 10 n. 1mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2290 ASY159 1 9x5,5   Z-kierre   n. 0,5-1,5mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2292 ASY159 1 11,5x4,5 Palttina 1/1 Z-kierre 3 n. 1,5-2mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2293 ASY159 1 tai 

2? 

8,5x5 ja 6,5x4,5 Palttina 1/1 Z-kierre 3 n. 2mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2430 ASY170 1 6,5x5   S-kierre   n. 3-3,5mm Hevosenkarva 

Isokatu 11 2010054: 2468 ASY174 1 10x1         Villa 

Isokatu 11 2010054: 2469 ASY174 1 14x7,5   S-kierre   n. 2-3mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2470 ASY174 1 22x23,5 Toimikas 1/2 Z-kierre 6 n. 1mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2471 ASY174 1 10x6,5 Palttina 1/2 Z-kierre 4 n. 1-1,5mm Villa 
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Isokatu 11 2010054. 2522 ASY176 4 Isoin 11,5x8,5 pienin 4x1,5 Kudeneulos Z-kierre 7 n. 1mm Villa? 

Isokatu 11 2010054: 2563 ASY181 1 6,5x4   S-kierre   n. 2mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2597 ASY183 1 14x4,5 Palttina 1/1 Z-kierre 4 n. 1,5mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 2598 ASY183 1 10,5x6 Palttina 1/2 Z-kierre 4 n. 1mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 3680 BSY53 1 14x1,5 Toimikas 2/2 Z-kierre 13 alle 0,5mm Villa 

Isokatu 11 2010054: 4829 ASY123 1 7x4   S-kierre   n. 0,5-1mm Villa 
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Taulukko 2: Pikisaaren ja Isokatu 11:n tekstiililöytöjen laadulliset tiedot 

Löytöpaik-

ka 

KM-numero Väri Koristelut Ompeleet Laatu Kunto Tarkoitus 

Pikisaari 2007122:116a Ruskea/Vaaleanruskea Ompeleiden jälkiä. Napinläpiä. Pykä-, luoto- ja 

tikkipisto 

Paksu ja karkea, aika tiiviisti kudottu/ohut ja 

sileä, tiiviisti kudottu. 

Enimmäkseen 

rikkoutunut 

  

Pikisaari 2007122:116b Musta, tummanruskea     Paksu, sileä ja kova. Rikkoutunut   

Isokatu 11 2010054: 432 Tummanruskea Ompeleiden jälkiä. Yhdessä kohdassa palttina 1/2.  Luoto- tai 

napinläpipisto 

Paksu ja karkea, aika tiiviisti kudottu. Osittain 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 702 Tummanruskea     Ohut ja karkea, aika tiiviisti kudottu. Hyvin säilynyt   

Isokatu 11 2010054: 912 Punertavanruskea Mahdollisesti napinläpi.   Ohut, toinen puoli huopunut ja karkea, toinen 

puoli sileä. 

Enimmäkseen 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 1474 Tumma     Ohut ja aika karkea, loimi ohuempaa ja kude 

paksumpaa lankaa. 

Rikkoutunut   

Isokatu 11 2010054: 1478 Punertavanruskea Ompeleiden jälkiä. Pykä-, napinläpi- tai 

luotopisto 

Ohut, hyvin huopunut ja aika karkea. Enimmäkseen 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 1481 Vaaleanruskea Ompeleita, joissa ompelulanka edelleen näkyvillä. 

Mahdollisesti napinläpiä. 

Napinläpipisto Ohut ja karkea, tiiviisti kudottu. Hyvin säilynyt   

Isokatu 11 2010054: 1482 Ruskea     Paksu ja karkea. Rikkoutunut   

Isokatu 11 2010054: 1483 Vaaleanruskea Sauma, jossa mahdollisesti jälkiä ompeleista. 

Mahdollisesti napinläpi. 

Tikki- tai etupisto Ohut, karkea ja tiiviisti kudottu.  Osittain 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 1824 Tummanruskea Ompeleiden jälkiä. Napinläpi- tai luotopisto Paksu ja karkea, tiiviisti kudottu. Hyvin säilynyt Röijy tai takki? 

Isokatu 11 2010054: 2004 Vaaleanruskea     Ohut ja karkea, paikoin aika tiiviisti kudottu. Osittain 

rikkoutunut 

Säkki tai muu 

sellainen? 

Isokatu 11 2010054: 2005 Punertavanruskea ja 

musta 

Ompeleiden jälkiä. Pykä- ja tikkipisto Toinen puoli karkea ja huopamainen, toinen 

sileämpi. 

Osittain 

rikkoutunut 

Kengän sisusta 

Isokatu 11 2010054: 2107 Ruskea     Paksu ja aika karkea. Enimmäkseen 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 2187 Tummanruskea     Lanka aika ohutta ja karkeaa, aika löysästi 

nyöritetty. 

Hyvin säilynyt Nauha? 

Isokatu 11 2010054: 2288 Ruskea Ompeleiden jälkiä. Pykäpisto Paksu ja karkea, tiiviisti kudottu. Toinen puoli 

huopunut. 

Enimmäkseen 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 2289 Punertavanruskea Mahdollisesti napinläpiä (tai reikiä).   Ohut ja aika karkea, tiiviisti kudottu. Osittain 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 2290 Tummanruskea     Ohut ja aika karkea. Rikkoutunut   

Isokatu 11 2010054: 2292 Tummanruskea     Paksu ja karkea, hieman löysemmin kudottu. Hyvin säilynyt   

Isokatu 11 2010054: 2293 Punertavanruskea     Paksi ja karkea, aika tiiviisti kudottu. Toinen 

puoli huopunut. 

Osittain 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 2430 Punertavanruskea     Paksu ja hyvin karkea.  Osittain 

rikkoutunut 

Nauha/Lanka? 

Isokatu 11 2010054: 2468 Musta      Paksu ja aika karkea. Huovutettu. Hyvin säilynyt Leikkuujätettä 

Isokatu 11 2010054: 2469 Vaaleanruskea     Paksu ja aika karkea, aika tiiviisti nyöritetty. 

Paikoin hyvin huopunut. 

Enimmäkseen 

rikkoutunut 

Nauha? 

Isokatu 11 2010054: 2470 Ruskeasta 

tummanruskeaan 

Ompeleita, joissa ompelulanka edelleen näkyvillä. Tikkipisto Paksu ja aika karkea, tiiviisti kudottu. Toinen 

puoli huopuneempi. 

Hyvin säilynyt   

Isokatu 11 2010054: 2471 Tummanruskea     Paksu ja karkea, hieman löysemmin kudottu. Osittain 

rikkoutunut 
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Isokatu 11 2010054. 2522 Vaaleanruskea Saumoja.   Aika ohut ja karkea, aika tiiviisti neulottu. Hyvin säilynyt   

Isokatu 11 2010054: 2563 Punertavanruskea     Aika karkea ja paksu, löysemmin nyöritetty. Osittain 

rikkoutunut 

Nauha? 

Isokatu 11 2010054: 2597 Tummanruskea Ompeleiden jälkiä. Pykä- tai päärmepisto Paksu ja karkea, aika tiiviisti kudottu. Jonkin 

verran huopunut. 

Osittain 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 2598 Tummanruskea     Paksu ja karkea, aika tiiviisti kudottu. Osittain 

rikkoutunut 

  

Isokatu 11 2010054: 3680 Ruskea     Ohut ja karkea, löysään kudottu. Hyvin säilynyt Nauha? 

Isokatu 11 2010054: 4829 Punertavanruskea     Ohut ja karkea. Aika huopunut. Rikkoutunut.   

 


