Sisämaan erämaiden asuttaminen ja rajahistoria keskiajalta suurvaltakaudelle
Petri Minkkinen
Johdanto
Tässä artikkelissa tarkastellaan Suomen erämaa-alueiden kolonisaatiota ja sen kannusteita sekä itse
asuttajia eli etenkin hämäläisiä ja savolaisia. Tarkastelun kohteena ovat Keski-Suomi, Hämeen ja
Savon rajaseudut ja etenkin Rautalammin historiallinen pitäjä. Huomiota kiinnitetään myös siihen
suomensukuisen väestön ja sen autonomian menetyksen kannalta merkitykselliseen asiaan, että
raja- ja aluekiistoja ei ollut vain miehittäjävaltojen Ruotsin ja Novgorodin välillä vaan myös
suomensukuisten heimojen ja erämaan asuttajien kesken. Lisäksi selvennän talonpoikien vastarintaa
yleisesti sekä Nuijasotaa, johon liittyvää vastarintaa esiintyi myös Rautalammilla. Tarkastelen myös
asutuksen toteutumistapoja sekä läänitysten muodostumista ja niiden purkautumista neljänneskorjauksen ja ison reduktion myötä. Kansainvälisen historian kysymyksistä tarkastelun kohteena ovat
asutustoiminnan motiivit, rajamuutokset sekä poikkikansallinen läänitystoiminta. Tarkastelua
pohjustetaan perehtymällä muodostumassa olevan Suomen ulkomaista kolonisaatiota edeltävään
asutushistoriaan.
Artikkeli lukeutuu ihmistieteiden ja etenkin yleisen historian, poliittisen historian, kansainvälisten
suhteiden historian sekä politiikantutkimuksen piiriin. Metodologisesti artikkeli noudattaa kirjoittajansa kehittämän ja ihmistieteisiin lukeutuvan tutkimusohjelman kriittinen avointen historiallisten
kontekstien tutkimus ja muutoksellinen politiikka (KAKTUS) tutkimusmenetelmiä, joiden yksi
ulottuvuus on asioiden ytimiin meneminen. Artikkeli edustaa myös sukututkimusta ja kytkeytyy
Fleming- ja Tavast -sukuihin sekä Keski-Suomen asuttajiin lukeutuvaan Minkkinen-sukuun, jotka
risteytyivät Viitasaaren Kalaniemen Soskonniemessä syntyneen Aatami Aataminpoika Minkkisen ja
niin ikään Viitasaarella syntyneen Hedvig Eriksdotter Jägerskiöldin avioitumisen myötä 28.5.1797.
Esihistoriasta vieraan vallan vakiintumiseen
Jääkauden jälkeisen Suomen ensimmäiset asukkaat saapuivat etelästä ja idästä vuosina 8000–7000
eKr. tai viimeaikaisimpien tutkimusten mukaan vuosien 8850 ja 8400 calBC (9500–9200 BP)
välillä. He saapuivat pieninä ryhminä Baltiasta Kundan kulttuurista ja heidän juurensa olivat
todennäköisesti Svidrin kulttuurissa, itäisen Keski-Euroopan alueella. Maahanmuuttajat matkasivat
Kundan kulttuurista Antreaan Karjalan kannakselle ja Kirkkonummelle Etelä-Suomeen, missä on
myös vanhin Suomesta löydetty kivikautinen asumus Askola, joka oli kytköksissä Kundaan ja
todennäköisesti myös pohjoissaamelaisiin kytkeytyvään Komsaan1. Esineistöltään Askolan
kulttuuriin läheisesti kytkeytyvä asuinpaikka on löydetty myös Saarijärveltä, Summasjärven
Voudinlahden rannalta ja asutusta oli ilmeisesti myös Viitasaaren Kalaniemessä. Tulijat olivat
rodultaan europidisia. Ural-vuorilta (mahdollisesti itäpuolelta) saapui muita asukkaita, jotka olivat
rodultaan mongoloidis-europidista uralilaista tyyppiä eli protolapponidista. Nykysuomalaiset ovat
saaneet todennäköisesti jälkimmäisiltä osan geeneistään; aikaisempien veriryhmätutkimusten
mukaan 75 prosenttia näistä geeneistä ovat europidisia ja 25 prosenttia mongoloidisia, ja uudempien
DNA-tutkimusten mukaan 10 prosenttia näistä geeneistä on itäistä tyyppiä2, mikä on lähempänä
kaikissa eurooppalaisissa kansoissa esiintyvää 2–6 prosentin osuutta itäistä geenistöä. Arkeologisten löytöjen mukaan he ovat asuneet ainakin eteläisen Suomen Heinolassa ja he ovat mahdollisesti
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matkanneet Komsaan [ja todennäköisesti Vienanmeren rannalla sijaitsevaan Kemiin], missä he ovat
todennäköisesti sekoittuneet Norjan rannikkoa pitkin saapuneiden länsi- tai pohjoissaamelaisten
kanssa. Aikaa myöten nämä Suomen ensimmäiset asukkaat sekaantuivat, eri tavoin eri puolilla
maata, asutusten koosta riippuen.3
Kalevi Wiikin mukaan väestöt saapuivat Iberian ja Ukrainan refugeista. Ennen vuotta 10 000 eKr.
Pohjois-Saksassa muodostui Hampurin kulttuuri, jonka väestö saapui Iberian refugista ja puhui
baskilaista kieltä. Vuoden 10 000 eKr. jälkeen syntyi kolme kulttuuria: Bromme-Lyngby Tanskassa
ja Pohjois-Saksassa (jonka väestö tuli Iberian refugista, he puhuivat suomalais-ugrilaista kieltä ja
olivat ”esisaamelaisia”), Ahrensburgin kulttuuri Hollannista Saksan pohjoisosiin (he olivat geneettisesti Iberian refugista ja Ukrainan refugista tulleiden väestöjen hybridi, jotka oletettavasti puhuivat
suomalais-ugrilaista kieltä ja olivat ”pohjoiseurooppalaisia”) ja Svidrin kulttuuri pohjoisesta
Saksasta Ukrainaan (jonka väestö tuli Ukrainan refugista, puhui suomalais-ugrilaista kieltä ja he
olivat alkuperäiset suomalais-ugrilaiset). Ahrensburgissa muodostui näin ”pohjoiseurooppalaisten”
rotusekoitus ja Svidristä tulleet muodostivat osan väestöistä, joista germaanit muodostuivat.
Valkoisen pigmentin katsotaan tulevan Ukrainan refugista. Tässä jatkumossa lännempänä olevat
tulivat enemmän Iberian refugista ja idempänä olevat enemmän Ukrainan refugista. Ajanjaksolla
8000–6000 eKr. suomalais-ugrilaiset kulttuurit ulottuivat Englannista (Star Carr) Ural-vuorten
toiselle puolelle. Baltian Kundan kulttuurin emäkulttuuri oli Maglemose (jonka kieli oli esiitämerensuomi) Tanskassa ja Pohjois-Saksassa ja omalta osaltaan Suomusjärven kulttuuri Suomessa
oli kytkeytynyt Baltian ja Viron Kundan kulttuuriin. Kundan kulttuurin eteläpuolella oli Nemenin
kulttuuri, kaakkoispuolella Dnepr-Donets ja idässä ja koillisessa Valdain, Volga-Okan, “KoillisVenäjän”, Kaman ja Uralin kulttuurit.4
Kolmen Suomen5 alueelle kohdistuneen läntisen ristiretken ja Novgorodista juontuneen ortodoksisen uskontokulttuurin levittämisen tuottamat kulttuuriset, uskomukselliset, hallinnolliset ja väestölliset muutokset eivät olleet ensimmäisiä eivätkä ainutlaatuisia tapahtumia. Etenkin rannikkoseuduille ja eteläisen sisämaan seuduille on kohdistunut uudisasukkaiden maahanmuuttoa ja myös
maastamuuttoa tuhansien vuosien ajan. Kampakeraamisella kaudella (4200–2000 eKr.) Suomi
kuului Pohjanlahdelta ja Itä-Preussista Uralille ulottuvaan koilliseurooppalaiseen kulttuuripiiriin,
jonka läntiseen piiriin kuuluivat Suomi, Itä-Karjala, Itä-Preussi ja Itä-Baltia6. Vanhemman varhaiskampakeramiikan kaudella (4300–3500 eKr.) Vaasasta Viipuriin kulkevan linjan eteläpuolella oli
sperringskeramiikan pääalue (SP1). Pohjoisempana se oli vähän harvinaisempaa aina säräisniemikeramiikan (sär1) levikkialueen tarkahkolle rajalle linjalla Sievi, Pihtipudas, Pielavesi, Nurmes, Eno
ja Ilomantsi. Sär1-alueen pohjoisraja kulki noin Kemi-Nuorttijoki -linjalla ja eteläraja noin Kuivaniemi-Kuusamo linjaa ja sen etelä- ja levikkirajan välillä oli näiden keramiikkojen yhteisalue.
Wiikin mukaan nämä olivat myös heimorajoja, pohjoisessa asuivat keramiikattomat ja Iberian
refugista tulleet pohjoissaamelaiset, keskimaassa säräsniemeläiset (eteläsaamelaiset, sekaheimo) ja
etelässä sperringiläiset eli esisuomalaiset, jotka tulivat Ukrainan refugista.7
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Nuoremman varhaiskampakeramiikan kaudella (3500–3300 eKr.) kehittyi kolmas keramiikkakulttuurin muoto asbestikeramiikka. Varhaisasbestikeramiikkaa esiintyi Oulunjärven ja Päijänteen
välisen linjan itäpuoleisessa Suomessa ja pohjoisessa aina Kainuuseen saakka. Näistä niillä alueilla,
joille säräisniemikeramiikka ei ulottunut, elivät eteläiset eteläsaamelaiset. Keski-Pohjanmaan
halkaiseva ja etelässä suurin piirtein Päijännettä pitkin Suomenlahteen kulkeva raja oli tärkein
silloinen heimoraja, varhainen Lapinraja, joka erotti eteläsaamelaiset ja esisuomalaiset. Heidän
pohjoispuolellaan elivät pohjoiset eteläsaamelaiset ja vielä pohjoisempana pohjoissaamelaiset.
Pohjoissaamelaiset kantoivat aikaisempien komsalaisten ja sperringläiset entisten suomusjärveläisten (7300–4200 eKr.) geeniperimää ja säräisniemeläiset olivat näiden ryhmien sekaväestö. Tällä
mesoliittisella kaudella Suomessa ja sen lähiympäristössä oli neljä kulttuuripiiriä: Komsa, Suomusjärvi, Aunus ja Kunda. Aunus ja Itä-Karjala olivat Kundan kulttuurin koillista aluetta ja suomusjärveläiset olivat Kundan ja Aunuksen muodostama sekaväestö, joka siirtyi myöhemmin pohjoiseen
sekoittuen komsalaisiin.8
Samalla nuoremman varhaiskampakeramiikan kaudella alkaa Lounais-Suomessa, Uudeltamaalta
Etelä-Pohjanmaalle, erottua kampakeraaminen Jäkärlän ryhmä. Se saattoi edustaa seudun alkuperäisväestöä, jonka rinnalle tuli tyypillisen kampakeramiikan kaudella (3300–2800 eKr.) idästä piitä
käyttävää uutta väestöä. Tänä aikana asutus sisämaassa tihentyi ja tämän keramiikkakulttuurin
keskusalueena pidetään Kaakkois-Suomea, Karjalan Kannasta ja Laatokan Karjalaa ja se ulottui
Ruijasta ja Vienanmereltä Kargopolin alueelle, Itä-Preussiin, Ahvenanmaalle ja mahdollisesti
Pohjanlahden taakse Norlantiin. Wiikin mukaan tyypillisen kampakeramiikan väestö oli tuottoisan
hylkeenpyynnin johdosta mahdollisesti eliittiasemassa suhteessa muihin väestöihin ja heidän
kielestään perinteisestä varhaiskantasuomesta tuli tämän keramiikan alueen lingua franca. Tällä
kaudella maan väestö yhtenäistyi yhä enemmän. Vaikka Jäkärlän ryhmä ilmeisesti sulautui tyypillisen kampakeramiikan väestöön noin 500 vuodessa, koska kansallisuus- ja kielieroja ei juuri ollut,
he eivät sekaantuneet toisiinsa helposti.9 Kampakeramiikan loppujaksolla oli jo nähtävissä ”kaksi
selvää erillistä kehityslinjaa, jotka ulkoisten vaikutteiden johdosta johtivat maamme jakautumiseen
kahdeksi kulttuuripiiriksi ennen kivikauden päättymistä. Myöhemmin tämä jakautuminen kehittyi
yhä jyrkemmäksi.”10
Tämä jakautuminen tuli näkymään muun muassa siinä, että tulevina vuosituhansina nimenomaan
rannikkoseudut ja etenkin Lounais-Suomi saivat uusia asukkaita useaan otteeseen. Myöhäiskampakeramiikan (2800–2000 eKr.) ydinalue oli Lounais-Suomessa, mutta sen alue ulottui Itä-Karjalaan
saakka ja kulttuurin loppuvaiheessa lounainen Suomi oli yhteydessä Itä-Ruotsiin, jossa puhuttiin
saamelais-suomalaista kieltä. Sotakirves- tai vasarakirveskulttuurin aikana (2500–2000 eKr.)
Suomen rannikkoseuduille esisuomalaisten keskuuteen saapui Vaasasta Tampereen kautta Viipuriin
ulottuvalle alueelle eliittiaseman saavuttanutta balttilaista vasarakirvesväestöä, joka saattoi levitä
Suomesta myös Ruotsin puolelle. Suomenbalttia puhuneet uudisasukkaat elivät alkuun erillään,
mutta sulautuivat myöhemmin esisuomea puhuneeseen alkuperäisväestöön viimeistään Kiukaisten
kulttuurin aikana (2000–1500/1200 eKr.). Wiik olettaa, että kiukaislaisten kieli oli itämerensuomen
pohjoista murretta.11
Myös osa itämerensuomalaisista saapui maahan Itämeren yli ja kiinnostava kysymys on milloin?
Esimerkiksi virolainen kielitieteilijä Paul Alvre katsoo, että hämäläisten esi-isät saapuivat PohjoisViroon ja liiviläisten esi-isät Latviaan jo 5000 vuotta sitten. Pohjoisvirolaisten esi-isien saapuminen
toisessa aallossa sai osan hämäläisistä muuttamaan Suomeen ja Hämeeseen. Toinen osa sekoittui
pohjoisvirolaisten kanssa ja he muuttivat myöhemmin lounaiseen Suomeen, jossa heistä tuli
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varsinaissuomalaisia.12 Ehkäpä hämäläisiä muutti Suomenlahden yli jo samaan aikaan kuin
sotakirvesväki tai ennen, jopa Jäkärlän kulttuurin aikana. Itämerensuomalaiset asuttivat myös
Kannaksen ja Aunuksen Karjalaa, Inkeriä, Novgorodin alueita sekä Moskovan seutua. Häme oli
sotakirveskulttuurin vahvaa aluetta, mutta Saarijärven ja näin ollen Rautalammin historiallisen
suurpitäjän alue jäi sen ulkopuolelle, vaikka pieniä kulttuurisia heijastuksia sinnekin tuli13.
Itämerensuomalaisten alueelle tuli pronssikaudella ja rautakauden alussa (1500 eKr.–500 jKr.)
germaanisia ja skandinaavisia vaikutteita lännestä sekä permiläisiä ja volgalaisia suomalaisugrilaisia vaikutteita idästä. Jälkimmäisen vaikutus tuntui maan itäosissa aina Oulujärven vesistön
alueella ja pohjoisemmassakin ja Etelä-Suomen kautta Keski-Ruotsissa. Eteläsaamelaisväestö sai
jonkun verran itäistä lisäväestöä. Skandinaavisen pronssikulttuurin piiristä muutti lounaiseen
Suomeen noin Kiukaisten kulttuurin alueelle jonkin verran väkeä, jolloin eliittiväestö puhui
suomengermaania ja rahvas esilänsisuomea, ja he sulautuivat alkuperäisväestöön viimeistään
rautakauden alun (500 eKr.–0) Mörbyn keraamisen kulttuurin aikana. Pohjois-Euroopan ilmasto
kylmeni esiroomalaisella rautakaudella (500–0 eKr.) ja väestöt siirtyivät etelämmäksi, kuten
eteläsaamelaiset, joita siirtyi myös Uudenmaan rannikolle. 14
Rautakauden alkua ei enää pidetä merkittävän väestönmuutoksen kautena, mutta vuosina 0–200
jKr. Suomen rannikkoseuduille muutti väkeä Keski-Ruotsista, Gotlannista, Veikselin suistosta,
Virumaalta ja Kuurinmaalta. Vuosina 200–400 ”sisämaan länsisuomalaiset” eli hämäläiset siirtyivät
Kokemäen joen reittiä sisämaahan, etenkin Hämeenlinnaan ja Pälkäneelle. Vuosina 400–600
hämäläiset suuntasivat Satakuntaan, etenkin Euraan ja Kyrösjärven reitin varteen, ja Hämeeseen
Vanajavedelle, Hauhoon, Sysmään ja Päijänteen itäpuolelle. Viikinkiajalla (800–1150) suhteet
Suomenlahden eteläpuolelle heikentyivät, Ahvenanmaa ruotsalaistui täysin ja Vakka-Suomen
yhteydet Birkaan saattoivat olla kiinteämpiä kuin Turun seudulle. Jo 600-luvulta mutta erityisesti
viikinkiajalla Länsi-Suomesta tulleet hämäläiset asettuivat Laatokan länsi- ja luoteisrannalle
hämäläistyvien saamelaisten alueelle. Tällöin myös varjagit asettuivat Laatokan muinaiskarjalaisten
alueelle kaakkoisrannalle paikkaan, jonka islantilaiset saagat tunsivat nimellä Aldeijuborg ja noin
vuonna 1000 ensimmäiset slaavit saapuivat Laatokan luoteisrannan muinaiskarjalaiselle alueelle.
Laatokan kaakkoisrannan muinaiskarjalaiset siirtyivät Laatokan länsi- ja luoteispuolelle ja enemmistönä he karjalaistivat tämän hämäläistyneen alueen. Karjalaiset siirtyivät edelleen Kymen ja
Vuoksen vesistöjen vedenjakajalla Mikkelin seudulla sijainneelle Suvilahdelle, jonne on vesitie
sekä Laatokalta että Päijänteeltä ja kohtasivat taas hämäläiset, mikä johti uuden heimon eli savolaisten muodostumiseen.15
Vaikka viikingit liikkuivat myös itämerensuomalaisten heimojen keskuudessa, nämä säilyttivät
itsenäisyytensä ja toisinaan voimakeinoin. Itsehallinnon ja itsenäisyyden suhteen ongelmia tulivat
sen sijaan tuottamaan vasta kristinuskon omaksuneet svealaiset, viikinki-varjagit ja slaavit, jotka
kilpailivat Suomen heimojen käännyttämisestä ja sen varjolla vaikutuspiiriensä laajentamisesta.
Kolmesta Suomeen kohdistuneesta läntisestä ristiretkestä ainakin kaksi jälkimmäistä tehtiin
paavillisella siunauksella ja toinen tähtäsi erityisesti hämäläisten vastarinnan kukistamiseen. Alueen
haltuunottoa varmistettiin kolonisaatio-politiikalla, jonka myötä Suomen eteläiset rannikkoseudut
asutettiin luotettavammalla ruotsalaisväestöllä ristiretkikaudella ja 1200-luvulla myös kohti
Karjalaa. Novgorodin ekspansio puolestaan tapahtui bysanttilaisen kristinopin ja myös slaaviväestön asteittaisen levittämisen vanavedessä. Novgorodilaiset löivät karjalaiset vuonna 1278 ruhtinas
Jaroslav Jaroslavitšin sotaretken myötä ja kolmannen ristiretken myötä Torgils Knutsson16 raken12
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nutti Viipurin linnan ja vakiinnutti Ruotsin vaikutuspiirin. Pähkinäsaaren rauhansopimus (1323)
formalisoi suomalaisten, hämäläisten, karjalaisten ja savolaisten suvereniteetin päättymisen siltä
erää.17
Pähkinäsaaresta ja Magnus Erikssonin asutuskirjeestä Nuijasotaan
Päijänteen vesialueeseen kuuluvana Rautalammin alue kuului hämäläisten erämaihin ja he tunkeutuivat aina Saimaan vesistöön saakka, mutta karjalaiset ajoivat heidät pois pakanuuden ajan lopulla
ja eräalueiden raja asettui kutakuinkin Saimaan ja Päijänteen vesistöjen vedenjakajalle. KantaHäme sijaitsee Kokemäenjoen vesistön eteläisten reittien partailla, mutta heillä ei ollut asiaa
Näsijärven puoleisille satakuntalaisten erämaille. Kanta-Hämeen pitäjät valtasivat todennäköisesti
Päijänteen vesistön latvaseutuja erämaikseen jo kun Päijänteen eteläpään asutus ja erätoiminta
olivat vasta alkamassa. Rautalammin reitin varret muodostivat Hämeen erämaiden itälaidan. 18 Se oli
myös Ruotsin valtakunnan itäistä rajaseutua, koska Pähkinäsaaren rauhassa
raja vedettiin Savonlinnan tienoilta Haukivettä pitkin luodetta kohti Pohjanmaalle Pattijokeen. Kolimankoski Viitasaaren reitillä oli eräänä rajapaikkana. Siten Rautalammin pohjoiset latvat joutuivat rajan taakse. Novgorodin Karjalasta käsin ei kuitenkaan saatettu ylläpitää valvontaa, ja siten se
joutui hämäläisten haltuun, vieläpä savolaisetkin ulottivat erämaansa Kuopion ja Iisalmen seuduille.19

Kun sotavaihe Novgorodin kanssa oli tullut päätökseen, Ruotsi osoitti kiinnostuksensa myös
Hämeen takamaiden eli Pohjois-Hämeen asuttamiseen. Kuningas Magnus Eriksson, Dej gracia rex
Suecie, Noruegie et Skanie, omnibus Finlandiam, Nylandiam, Alandiam, Tauastiam et Satagundiam
inhabitantibus, totesi 29.4.1334 päivätyssä edellä mainittujen Itämaan maakuntien asukkaille

osoittamassaan avoimessa kirjeessään muun muassa seuraavaa:
Koska olemme tietää saaneet, että useat metsämaat teidän luonanne ovat kulovalkealla hävitetyt ja
vaikka viljelykseen kelpaavat, makaavat autioina, sen vuoksi tämän kautta annamme sellaiset maaalat, elleivät niiden omistajat tahdo tai kykene niitä säännölliseen viljelykseen ottamaan, muille,
keille hyvänsä viljeltäväksi ja haltuunotettavaksi sillä ehdolla, että tahtovat niistä kruunulle suoritettavaa veroa tehdä.20

Kuninkaan puolesta luvan hakijalle antaisi Erengisle Andersson tai hänen sijaisensa ja luvan
saaneelle ja tämän perillisille myönnettäisiin viljelys- tai asumisoikeus ikuisiksi ajoiksi. Suomen
käskynhaltijana toiminut Andersson vahvisti uudisasukkaiden oikeudet Turussa 22.7.1337 päivätyllä kirjeellään. Tässä vaiheessa kyseessä saattoi olla pysyvä omistusoikeus.21
Erämaa ei suinkaan ollut asumaton. Vaikka väkeä oli harvanlaisesti, vielä vähemmän kuin vähäväkisessä maassa muutenkin, hämäläisten, karjalaisten ja joidenkin (etelä-)pohjalaisten22 eränkävijöi-

on varmuudella suomenkielinen ja ehkä myös Suomessa syntynyt niin suomeksi. Noudatan tätä selkeyttävää ja
päällekkäisyyksiä poistavaa linjaa myös muihin eurooppalaisiin hallitsija- ja tarpeen mukaan myös muihin nimiin.
17
Katso Minkkinen 2012, 60–65.
18
Saloheimo 1959, 14.
19
Saloheimo 1959, 15.
20
Sitaatin käännöksen muotoilu Jalkanen 1900, 37; Kuninkaan titteli ja koko kirje löytyvät Turun tuomiokirkon
Mustasta kirjasta (Åbo Domkyrkas Svartbok) (TTMK), jonka tarjoaa sähköisessä muodossa Kansallisarkisto (KA),
Diplomatarium Fennicum (DF), tietue 413 (Stockholm 29.4.1334), http://extranet.narc.fi/DF/detail.php?id=413.
21
Jalkanen 1900, 37 sekä TTMK/KA/DF, tietue 445 (Åbo 22.7.1337), http://extranet.narc.fi/DF/detail.php?id=445.
Katso myös http://anttioskari.vuodatus.net/lue/2009/05/1300-luvun-poimintoja.
22
Katso Kallio 1972, 68–69. Huurre (1972, 45 & 51) toteaa, että aikaisemman suuruutensa aikana nimenomaan
eteläpohjalaiset olivat pitäneet Keski-Suomea ”etupiiriinsä kuuluvana erä- ja kauppa-alueena”. Noin vuoden 800 jKr.

6

den ohella alueelta hankkivat elantonsa lappalaiset, jotka oletettavasti olivat Wiikin määrittämiä
eteläsaamelaisia, vaikka termi lappalainen ei aina välttämättä sisältänyt etnistä määritettä vaan se
saattoi viitata myös liikkuvaan elämäntapaan. Aikaisemmin alueelle tulleet Manner-Euroopan
kysynnän houkuttelemat turkistenmetsästäjät sulautuivat usein lappalaisiin, ”joiden arvellaan
pronssikaudella siirtyneen tänne idästä”23, mutta keskiajan loppupuolelle tultaessa lappalaisten oli
siirryttävä pohjoisemmaksi etelästä yhä tiheämmin tulevien eränkävijöiden tieltä. Lappalaisten ja
”pyydystelijöiden” välillä oli myös kahakoita ja jälkimmäiset pelkäsivät lappalaisten noitataitoja;
heidän uskottiin kostoksi noituvan kalavesiä, jotka menettivät ”siten ikipäiviksi kalanantinsa”.24
Pähkinäsaaren rauhassa Savo eli Särkilahden kihlakunta jäi Ruotsin puolelle. Savon asukkaat olivat
jääneet asumaan ahtaasti Hämeen ja Karjalan väliin ja he ryhtyivät liikkumaan vesireittejä pitkin
pohjoiseen, etenkin 1400-luvulta eteenpäin aina 1600-luvulle saakka. Näin he tulivat kosketuksiin
hämäläisten eräomistusten kanssa ja hämäläisten ja savolaisten raja-aluetta tuli olemaan Keiteleen,
Koliman ja Kivijärven alue. Rajakahakoilta ei vältytty ja osapuolet tekivät myös sissiretkiä toistensa
puolelle.25 Savolaisilla oli kiistoja myös karjalaisten kanssa, mikä aiheutti kiistoja myös Ruotsin ja
Novgorodin välille. Kysymys valtakunnan rajasta jäi kuitenkin Hämeen ja Savon maakuntarajaa
koskevien erimielisyyksien varjoon ja hämäläisten ja savolaisten kiistat haluttiin lopettaa.26
Vuonna 1415 toimitettiin rajankäynti sekä Hämeen ja Satakunnan että Hämeen ja Savon erämaiden
välillä. Päätöksen rajoista teki Turun maaoikeus, puhemiehenään Turun piispa Maunu II Tavast27.
Kuninkaan tuomiovallan haltijana toimi ilmeisesti Hämeen linnan päällikkö Niilo Olavinpoika,
jonka kuningas Erik av Pommern oli lyönyt Suomen ensimmäiseksi ritariksi Moran kivillä
23.7.1396. Keskeisessä roolissa oli myös Olavi Olavinpoika (Olaff Olafson), joka istui Suomen
laamannin ja Fleming-suvun Suomen sukuhaaran kantaisän Klas Flemingin28 paikalla tämän
tienoilla heidän tukialueensa Kyrönjoella ilmeisesti autioitui ja heidän retkensä sieltä loppuivat. Tämä tapahtuma on
Huurteen mukaan ”antanut aiheen muistella Kalevan ja Pohjolan kansojen taisteluita”.
23
Huurre 1972, 46.
24
Jalkanen 1900, 8-11. Lainausmerkit sanassa pyydystelijät PM. Tämä käsitys noita- ja taikavoimista koski muiden
kansojen parissa myös suomalaisia ylipäätään. Meren (1997, 141) mukaan ruotsalaiset levittivät 30-vuotisessa sodassa
uskomusta, että suomalaisilla oli yliluonnollisia voimia ja kykyjä ja Kovalenkon (2009, 18) mukaan venäläiset uskoivat,
että suomalaiset ovat ”velhoja ja taikureita” ja he osaavat ”aiheuttaa myrskyjä, vetää auringon pilveen ja noitua
vihollisten aseet”.
25
Viinanen 2011, 6; Markkanen 1983, 97–98.
26
Markkanen 1983, 97–98; Saloheimo 1959, 15.
27
Maunu Olavinpoika Tavast (Magnus Olai Tawast) toimi Turun piispana vuosina 1412–1450 ja häntä pidetään
Suomen keskiajan tärkeimpänä piispana. Hänen oletetaan syntyneen vuonna 1357 Mynämäen Alasjoella, mutta
todennäköisempi syntymävuosi on 1376. Sukujuuria ei voida varmuudella johtaa pidemmälle kuin hänen isäänsä Olavi
Juhonpoika Tavastiin, joka oli ilmeisesti hämäläistä syntyperää ja syntynyt ehkä Hattulan Mierolassa. Olavi Juhonpoika
osti vuonna 1375 Alasjoen tilan (Tavastila), josta tuli perheen asuinpaikka. Hän omisti myös useita muita tiloja. Olavi
Juhonpoika oli ilmeisesti drotsi Bo Jonssonin (Grip) suomalainen suojatti ja hänellä oli merkittävä asema suomalaisen
rälssin keskuudessa. Maunu Olavinpojan kolmesta veljestä Niilo (Nils/Niclis Olafson) toimi Hämeessä kihlakunnantuomarina ainakin vuodesta 1405 vuoteen 1431 ja osallistui (ehkä, katso loppuviite 29) veljensä kanssa Turun
maaoikeuden toimintaan vuonna 1415. Veljelleen Juholle (Johan/Jöns) Maunu lahjoitti Kuitian kartanon, jota hallitsi
myöhemmin hänen tyttärensä Valpuri (Valborg) Tawast miehensä Henrik Klasson Flemingin kanssa. (Katso Palola
1997; Consanquinitas, sukutaulu Olof Tawast, http://www.kolumbus.fi/hmhalonen/Taulut/ps05/ps05_459.htm;
Linnaesite Kuitia – Qvidja, sähköisenä osoitteessa http://www.qvidja.fi/index.php/suomeksi-2/historia)
28
Klas Fleming syntyi oletettavasti Tanskassa vuonna 1360, kuten hänen vuonna 1330 syntynyt isänsä Peder Klasson
Fleming. Pederin isä Klas oli syntynyt Pommerin Barthissa noin vuonna 1290 ja tämä flaamilainen suku oli kotoisin
Flanderista. (katso Martti Strang, ”Jälkeläistaulut”, http://www.strang.ch/SUKU/FLEMING.HTM). Suomeen saapunut
Klas Pedersson Fleming toimi ylimmässä tuomarinvirassa eli Suomen laamannina ja hän oli Kalmarin unionin
unionikuningatar Margaretan uskottu mies. Hänestä juonsivat Flemingien vanhempi ja nuorempi sukuhaara. Suitian
herra ja Nuijasodan voittanut ”rautamarski” Klas Eriksson Fleming edusti Henrik Klasson Flemingistä juontuvaa
vanhempaa sukuhaaraa. Magnus Klasson Flemingistä puolestaan polveutui nuorempi Louhisaaren sukuhaara, jota
edustivat muiden muassa 1550-luvulla Hämeen linnan voutina toiminut Herman Persson Fleming, 1600-luvulla
neljännesreduktiota johtavan reduktiokollegion johtaja ja vapaaherrojen joukkoon noussut Herman Klasson Fleming
sekä hänen poikansa Claes Fleming af Liebelitz, josta tuli varsinaisen ison reduktion tärkeimpiä toteuttajia. (Katso
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sijaisena.29 Raja näytti seuraavan vanhaa heimorajaa. Rajasopimuksessa mainittiin vain muutama
rajapaikka: Kymijoen Ankapora/Anjalankoski ”lukuunottamatta lohenkalastuspaikkaa, joka
erikoisesti kuuluu vanhastaan hämäläisille, Naulasaari, Muurasmäki, keskeltä Suonenjokea suoraan
ylitse, seuraavaksi Lastakoski eli Karjalanmaanselkä”. Näin ollen raja jäi edelleen avoimeksi ja
kiistat jatkuivat ehkäpä jopa tuimempina.30
Valtakunnanmarski, Viipurin linnan herra ja tuleva Ruotsin kuningas Karl Knutsson Bonde piti
vuonna 1445 käräjiä Hämeessä ja seuraavana vuonna Savossa. Tällöin sekä hämäläiset että
savolaiset valittivat hänelle, että vastapuolen edustajat ryöstelevät ja murhaavat. Asiaa selvitettäessä
havaittiin, että kyse on paikoin kolmen peninkulman levyisestä alueesta, jota molemmat väittivät
omakseen. Paikalle kutsuttiin neljä pohjalaista rajankävijää ja lopulta Karl Knutsson vahvisti rajan
”ikuisiksi ajoiksi” 25.4.1466. Riita kuitenkin jatkui ja etenkin savolaiset olivat yhä tyytymättömiä,
koska hämäläisten eränautinnan ala oli laajentunut ja sivusi jo savolaisten alueita. Vuonna 1452
tehtiin uusi rajankäynti, jossa annettiin joitakin myönnytyksiä savolaisille, etenkin rajan pohjoispäässä. Tämä raja jäi pysyväksi vuoden 1614 rajantarkastukseen saakka. Muun muassa Viitasaari ja
Suur-Saarijärvi kuuluivat silloin hämäläisten nautinta-alueisiin.31 Samana vuonna 1452 Hämeen
vouti Olavi Niilonpoika Tavast sai kuninkaaksi nousseelta Karl Knutssonilta valtuutuksen jakaa
metsiä ja takamaita sikäläisille asukkaille.32
Sisämaan turkikset olivat osaltaan olleet jo eteläpohjalaisen Kyröjokisuun 500–700 -lukujen mahdin
taustalla. Keskiajan lopulla erämaatalouden luonne kuitenkin muuttui ja turkisten saanti estyi 1400luvulta alkaen. Erämailla oli silti arvoa kalastusalueina.33 Myös itään suuntautuva turkiskauppa
tyrehtyi ja sen takia savolaisten piti ryhtyä maanviljelijöiksi ja karjanhoitajiksi. Tämä tarkoitti usein
siirtymistä erämaihin ja myös Pähkinäsaaren rajan itäpuolelle, jossa oli kiinteää karjalaisasutusta.
Tämä johti rajariitoihin ja vuonna 1468 suursavolaisten ja karjalaisten välistä rajaa siirrettiin jonkin
verran idemmäksi. Suursavolaisten olot pysyivät kuitenkin vaikeina ja he alkoivat etsiä ratkaisua
pohjoisesta. Savolaiset olivat oppineet karjalaisilta tehokkaan kaskiviljelytavan, huuhtamenetelmän,34 mitä he tulivat hyödyntämään myös Rautalammin suurpitäjässä. Menetelmä sopi hyvin
Savon etelä- ja keskiosiin, joissa ei juuri ollut peltoviljelyyn sopivia savi- ja hiesumaita ja myös
Rautalammille, jossa maaperä oli laihempaa kuin ”Sisä-Suomen reunamuodostelman” eli Teiskon
Pengonpohja-Kuorevesi-Jyväskylä -linjan eteläpuolella35.
Pähkinäsaaren rauhan jälkeen Ruotsi ryhtyi levittämään valtaansa Pohjanlahden rannikkoalueilla ja
Pohjanmaan, Hämeen ja Savon eränkävijät jatkoivat erämaiden haltuunottoa, novgorodilaisten
vastustuksesta huolimatta.36 Rajan toiselle puolelle rakennettiin myös Olavinlinna eli Savon linna,
joka toimi Viipurin linnan tukilinnana ja savolaisten itään suuntautuvan ekspansion tukipisteenä.
Laitinen 2005, 20–28 ja Lappalainen 2005, 29–34.) Yrjö Koskisen (1877, 58) mukaan Flemingien suku ”kehui olevansa
kovin vanha, kotoisin Saksasta, milt’ei vanhasta Romasta saakka”.
29
Jalkanen 1900, 11; Hausen 1890, 262–263 (TTMK, tietue 352); Juva, Niitemaa ja Tommila 1968, 130–131; Rask
2013; Ailio 1917, 111. Tiedot Niilo Olavinpojasta ovat ristiriitaisia ja puutteellisia. Hän saattoi olla Tavast-sukua. Hän
oli ilmeisesti Hämeen linnan päällikkö, Ailion mukaan Niilo Tavast oli sitä vuosina 1396–1421? (kysymysmerkki
Ailion). Periaatteessa vuoden 1415 rajapäätökseen osallistunut Niilo Olavinpoika olisi voinut olla myös Maunun veli
Niilo Olavinpoika, mutta tästä tuli ritari vasta vuonna 1448 (katso http://www.mantyreima.suntuubi.com/?cat=12), ja
päätösasiakirjan mukaan kuninkaan tuomiovallan haltija oli ritari vuonna 1415.
30
Jalkanen 1900, 11–12; Saloheimo 1959, 15; Viinanen 2011, 8; Hausen 1890, 262–263; Juva, Niitemaa ja Tommila
1968, 130–131.
31
Markkanen 1983, 98–99; Jalkanen 1900, 12–15; Kallio 1987, 68; Vuoden 1452 asiakirja, katso TTMK/KA/DF, tietue
2903, http://extranet.narc.fi/DF/detail.php?id=2903.
32
Jalkanen 1900, 37–38; TTMK/KA/DF, tietue 2905, http://extranet.narc.fi/DF/detail.php?id=2905. Samalla vahvistettiin Erik av Pommernin aikaisempi tätä koskeva ohjeistus vuodelta 1411.
33
Kallio 1987, 67–69.
34
Wiik 2004, 323–325.
35
Orrman 1992, 366–368.
36
Jalkanen 1900, 39. Jalkanen käyttää termiä venäläiset, mutta tähän yhteyteen sopii vielä paremmin novgorodilaiset.
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Linnan rakennuttamisen aloitti vuonna 1475 tanskalainen Erik Axelsson Thott, joka hallitsi tällöin
Suomen tärkeimpiä Turun, Hämeen ja Viipurin linnaläänejä.37 Thott ei silti vetänyt vertoja sata
vuotta aikaisemmin vuonna 1375 drotsiksi nimitetylle Bo Jonsson Gripille, itsenäiselle vallankäyttäjälle, jonka läänityksiin kuului koko Suomi ja huomattavia osia Ruotsista38.
Savoon oli syntynyt liikaväestöä. Riistakannan vähentymisen lisäksi ongelmia aiheutti juuri
Olavinlinnan perustaminen. Linnan rakentaminen ja ylläpito oli kallista, mikä lisäsi väestöä
rasittavaa verotusta. Nämä verot jäivät pysyviksi ja niitä korottivat vielä 1500-luvulla tehdyt
veronkannon uudistukset39, joita tapahtui vuosina 1510–1526 rajojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä sekä vuosina 1543 ja 1555–1556, jolloin kruunun yleisen veropolitiikan piiriin otettiin myös
Savo. Wiik pitää juuri vuoden 1475 veronkorotusta sysäyksenä, joka pani alulle savolaisekspansion,
”historiallisen ajan Suomen suurimman väestöjen siirtymisen”. Toisaalta valtakunnan raja oli
lähellä, joten Ruotsin verottajia voitiin tarvittaessa myös paeta rajan toiselle puolelle.40
Jos olot olivat hankalat ja rajakiistat yleisiä Ruotsin puoleisessa Suomessa, myös valtakunnan
itärajalla oli jatkuvasti rauhatonta, vaikka 1400-luvun loppupuolella tehtiin useita välirauhoja ja
rauhoja. Vienanmeren saarelle vuonna 1436 valmistuneella Solovetskin luostarilla, josta tehtiin
hävitysretkiä Pohjois-Suomeen, oli läheiset suhteet Moskovaan. Vuonna 1452 Henrik Klasson
Djäkn ja Olavi Niilonpoika Tavast neuvottelivat Novgorodin kanssa aselevon, mutta kun moskovalaismieliset saivat siellä vallan, aselepo päättyi ja savolaisia ja pohjalaisia uudisasutuksia hävitettiin
talvella 1461. Myös Sortavalan ja Käkisalmen karjalaiset tekivät hävitysretken Kerimäen ja
Säämingin seudulle vuonna 1468. Vielä samana vuonna sovittiin kuitenkin rauhan jatkamisesta
Novgorodin kanssa.41 Samaan aikaan itärajan takana oli tapahtumassa merkittävä valtapoliittinen
muutos kun Moskovan suuriruhtinas Ivan III valloitti Novgorodin verisillä hävitysretkillä vuosina
1471 ja 1478 ja alisti sen Moskovan Venäjän keskusvallan alaisuuteen.42
Kun rauha oli taas rikkoutunut, vuonna 1476 sovittiin viiden vuoden rauhasta. Karjalaiset KaukoKarjalasta ja Laatokalta iskivät Pohjois-Pohjanmaan kyliin vuonna 1478 ja Moskovan sotilaallisen
kapasiteetin ymmärtänyt Erik Axelsson Thott teki kostoiskun Karjalaan vuonna 1479 ja voitti
suuria menetyksiä kärsineet venäläiset. Rauhansopimus tehtiin vuonna 1482 ja uusittiin 1487, silti
rajakahakat jatkuivat Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1489. Kalmarin unionin yhtenäisyys oli ollut
rapautumassa ja Tanskan ja Norjan kuningas Hans liittoutui vuonna 1493 Moskovan Ivan III:n
kanssa. Hans suostui saattamaan voimaan Pähkinäsaaren rajat ja Ivan III ilmoitti kesällä 1494, ettei
hän jatka aselepoa. Venäläiset hyökkäsivät Ruotsin Karjalaan 14.9.1495, jolloin alkoi Viipurin
pamauksen sisältänyt Vanha viha, joka päättyi 3.3.1497 entisin ehdoin solmittuun välirauhaan.43
Myös Ruotsi-Suomen kattavaksi unionikuninkaaksi Hans tuli vasta Vanhan vihan jälkeen kun Sten
Sture tunnusti hänet unionikuninkaaksi 6.10.1497. Pohjois-Pohjanmaalle ja Olavinlinnaa vastaan
hyökättiin 1499 ja Hansin tuki Moskovalle herätti jatkuvaa ärtymystä Suomessa. Uusi rauhansopimus solmittiin vuonna 1504. Venäjän kanssa liittoa tavoitteleva Tanska ryhtyi vuonna 1506
tekemään hävitysretkiä Suomen rannikolle, mutta Venäjä ei yhtynyt sotaan ja vuonna 1510
solmittiin rauhansopimus, joka turvasi rauhan Ruotsin ja Moskovan välillä 45 vuodeksi. Tanskan
kanssa solmittiin välirauha vuonna 1512, mutta Moskovan kanssa liittoutunut Christian II hyökkäsi
Ruotsiin Tukholman pohjoispuolelle vuonna 1517. Gustav Eriksson Vasa vietiin vuonna 1518

37

Katso Minkkinen 2012, 68.
Katso Bo Jonsson (Grip), Svenskt biografiskt lexicon, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17833.
39
Berndtson 1965, 93.
40
Wiik 2004, 325–326.
41
Huldén 2004, 160, 163–164; Eskola 2003, 40–41.
42
Minkkinen 2012, 69.
43
Huldén 2004, 178–179; 184–200; Minkkinen 2012, 68; Eskola 2003, 44–48.
38
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vankeuteen Tanskaan mutta hän pakeni ja asettui vuonna 1520 vastarintaliikkeen johtoon.44
Christian II:n toteuttaman Ruotsin aristokratian 82 merkittävimmän jäsenen surmauttamisen ja
sodan jälkeen Ruotsi-Suomi irtautui unionista vuonna 1523.45 Christian II:n verityö vahvisti Vasan
asemaa, koska hänen mahdolliset vallasta kilpailijat eivät enää voineet sitä tehdä.
Asutustoiminta
Siirtymä erämaakaudesta asutuskauteen merkitsi myös mullistusta omistusoloihin. Alkuun erämaa
oli ollut heimon yhteismaata mutta eränkävijät alkoivat pitää parhaita pyydyspaikkoja ominaan.
Muutos alkoi Hämeen rintamaan laidasta ja jo 1334 takamaita oli yksityisomistajien hallussa.
Vuosisadan lopulla yksityisten talojen omistamia maita ja kalavesiä oli jo erämaan etäisimmilläkin
laidoilla. 1500-luvun puolivälissä vakinainen omistaja löytyi myös Suomenselän rinteillä Savon
rajanvarsitienoilla.46 Asutustoiminta oli kruunulle tarpeellista koska se varmisti, etenkin rajaseudulla, alueen kuulumisen valtakuntaan. Lisäksi asutustoiminta lisäsi veronmaksajien määrää, mikä tuki
Gustav Vasan vuosina 1539–1540 aloittamaa hallinnon ja verotuksen uudistusta. Vasa oli saksalaisia vaikutteita saaneena päätynyt siihen, että maa ei kuulunut talonpojille vaan kruunulle. Vuonna
1542 hän julisti norlantilaisille osoittamallaan avoimella kirjeellään kaikki asumattomat metsämaat
kruunun maiksi: ”[…] sådana äger, som obygde ligger, höre Gud, oss, och Swerigis Crone till, och
ingen annan”.47 Tätä linjaa sovellettiin emämaa Ruotsin lisäksi myös Suomessa. Vesteråsin vuoden
1544 valtiopäivillä tehdyllä perintösopimuksella valtakunnasta tehtiin perinnöllinen kuningaskunta,
jonka kruunu pysyisi Vasa-suvulla.48
Kun jämsäläiset talonpojat Niilo Kärkkäinen (Nils Kercke) ja Pietari Pietarinpoika (Peder Pederssonn) valittivat kuninkaalle Pohjan lappalaisten ja savolaisten talonpoikien vahingonteoista heidän
vanhoilla erämailla ja kalavesillä, Vasa kirjoitti 28.5.1550 Suomen johtomiehille ja vaati oikeutta
asianosaisille ja kannusti nyt todenteolla erämaiden asuttamista. Hänelle oli kerrottu, että metsäinen
erämaa oli suuri ja mahtava, jossa ihmiset voisivat asua ja raivata hyviä tiloja itselleen.49 Hämäläiset
tekivät virheen, kun eivät huomioineet kuninkaan vuoden 1542 julistusta ja Vasa käytännössä
asemoitui savolaisten uudisasukkaiden puolelle50 vaikka pahoittelikin vahingontekoja.
Kirje oli osoitettu myös Savonlinnan linnanpäällikölle Kustaa Finckelle, joka jatkoi edeltäjänsä
Klemetti Henrikinpoika Krokin työtä erämaiden asuttamiseksi savolaisilla, nyt myös Sisä-Suomen
erämaiden, mikä aiheutti kiistoja hämäläisten ja savolaisten välille. Vuonna 1552 Fincke pyysi
kuningas Vasalta Hollolan kihlakunnantuomarin virkaa, jotta voisi estää väkivaltaiset kiistat ja
omistautua erämaiden asuttamiselle, ja tämä virka hänelle annettiin. 51 Hämäläisten asemaa uhkasivat myös erämaita ja verovapaata rälssimaata haluavat aateliset, joille hämäläiset myivät erämaitaan
käsittäessään, että heidän erämaahallintansa kausi oli päättymässä. 52 He kuitenkin yrittivät vielä ja
saivat puolelleen Hämeenlinnan voudin Herman Flemingin, joka kirjoitti kuninkaalle, että olisi
kruunun etu, että hämäläisten erämaiden käyttö jatkuisi, koska muuten he köyhtyisivät. Kuningas ei
kuitenkaan lämmennyt Flemingin näkemykselle.53
44

Huldén 2004, 277–282, 290 & 302; Eskola 2003, 49–51.
Minkkinen 2012, 68.
46
Katso Jalkanen 1900, 17-18.
47
Berndtson 1965, 95; Korhonen 1949, 292-297; Jalkanen 1900, 40; Konung Gustaf den Förstes Registratur XIV/1542
(1893), 40-42.
48
Katso Korhonen 1949, 300;
49
Berndtson 1965, 95-96; Konung Gustaf den Förstes Registratur XXI/1550 (1903), 250-251.
50
Kallio 1972, 77.
51
Korhonen 1949, 298; Berndtson 1965, 96-97.
52
Katso Kallio 1972, 93-95.
53
Jalkanen 1900, 55-56.
45
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Savolaisten määrä lisääntyi selvästi 1550-luvulla ja kiinteän asutuksen vaihe oli alkamassa. Erämaaalueella oli vuonna 1552 47 hämäläistä perhekuntaa, 15 savolaista ja 5 sellaista, joiden taustasta ei
ole tietoa. Vuonna 1560 vastaavat luvut ovat 35, 64 ja 16.54 Vuoden 1554 eräluettelo määräsi
savolaissyntyiset miehet Heikki Simosen, Paavo Minkkisen ja Mikko Marttisen uudisasukkaiksi
Heinäjoensuun erämaahan, joka sijoittui tulevan Kuukkajärven kylän alueelle. Heistä Minkkinen,
joka oli asunut alueella jo vuodesta 1548, jäi pysyväksi asukkaaksi.55
Kuukkajärven ja samalla koko Rautalammin historialliseen pitäjään kuuluvan Suur-Saarijärven
vanhin talo oli Salmela, jonka ensimmäisenä isäntänä oli vuonna 1548 Paavo Minkkinen. Vuodelta
1604 löytyy Etelä-Suomen laamannintuomio, jonka mukaan vuonna 1548 vahvistettiin ”hänen ja
Kuivasmäen (Petäjäveden) asukkaiden väliseksi rajaksi Kaijansato, joka oli myös isonjaon kartoissa
Vanhan Laukaan, Petäjäveden ja Kuukkajärven rajana.” Minkkisten suku oli lähtöisin Savosta,
”sillä Minkkisiä asui vanhastaan Pellosniemen pitäjässä nykyisen Mikkelin eteläpuolella”.56
Kuukkajärven vanhoja kantataloja oli myös Paanala, jonka isäntänä oli vuonna 1559 Niilo Minkkinen. Salmelan ja Paanalan isännät olivat veljeksiä, mutta välillä ilmeisesti riitaisia, koska Niilo
tuomittiin Rautalammin kesäkäräjillä kolmen markan sakkoon tämän lyötyä veljeensä verihaavan. 57
Johan Ludvig Runeberg toimi vuosina 1823–1825 Saarijärvellä kotiopettajana. Vuonna 1830 hän
julkaisi runon Saarijärven Paavo58 ja on mahdollista, että hän sai innoituksensa nimenomaan tästä
alueen ensimmäisestä asukkaasta Paavo Minkkisestä.
Suur-Viitasaaren alue mainitaan ensimmäisen kerran kokonaisuutena vuonna 1559, tällöin nimellä
Pihtipudas (först Pichtipudhas). Silloin uudisasukkaita oli 22. Ensimmäisenä asukkaana mainitaan
Elämäjärven Kerataipaleella vuonna 1549 asunut Pekka Varis. Varis-nimeä löytyy myös Mikkelin
tienoilta Savosta, mistä Viitasaaren asutuksen alkujuuret löytyvät. Konginkankaan Kalaniemessä
asui vuonna 1559 uudisasukas Kauppi Kaukonen, joka raivasi kaskea sittemmin Kajamana tunnetun
kantatilan alueella. Kaupin veli Simo Kaukonen, jota sanottiin myös Simo Soskoksi, perusti 1580luvun puolivälissä Soskonniemen talon. Kajaman toisen isännän Jaakko Kaukosen pojat perustivat
vuonna 1599 Räihän ja Hakolan talot. Uudisasutusalueen suurin kylä 1500-luvulla ja 1600-luvun
alussa oli Kivijärvi, jonka talot olivat kookkaita ja niissä asui usein myös huonemiehiä, jotka olivat
”kaskitalouden välttämätön reservi”. Juho Muhonen ja Olavi Paavonpoika Kivijärveltä olivat
kuninkaallisen majesteetin metsästäjiä.59
Uudet tulokkaat olivat pääasiallisesti verotalonpoikia ja he saivat omistusoikeuden raivaamiinsa
tiloihin, mikäli pystyivät maksamaan veronsa kruunulle. Konginkankaan Kalaniemeen uudistalonsa
raivasivat Pekka Liimatainen, Lauri Pellinen ja Jaakko Pakka ja Rautalammin hallintopitäjän
perustamisen aikoihin vuonna 1561 Kalaniemen taloja asuttivat Simo Kaukonen, sekä Matti, Lauri
ja Tuomas Jaakonpoika. Kalaniemen maat olivat viljelyksen kannalta tavallista jonkin verran
huonommat, mutta alueen muikkuvedet olivat erityisen hyvät. Kala olikin 1600-luvulla viitasaarelaisten tärkeimpiä kauppatavaroita. Muikku eli tynnöri- tai suolakala oli ylivoimaisesti yleisin ja
kalat vietiin Turkuun tai Hämeenlinnaan ja vaihdettiin rahaksi tai suoraan suolaan ja rautaan.
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Vuosisadan lopulla Viitasaaren suurpitäjä oli ”koko Ruotsin valtakunnan muikunpyynnin keskus”.
Kalaniemeä asuttavat suvut kuitenkin vaihtuivat usein.60
Vanhan Laukaan uudisasukkaiden tausta oli hieman erilainen. Vuosien 1552 ja 1607 välillä
uudisasukkaista hämäläisiä oli 21 ja savolaisia 31. Hämäläisiä olisi voinut olla enemmänkin, mutta
vuonna 1552 tulleista kahdeksan, joista useimmat olivat vanhojen erämaiden omistajia tai heidän
sukulaisiaan, luopuivat yrityksestä. Matti Niilonpoika perusti vuonna Vatiajärven itärannalle Peuran
talon ja oli nykypäiviin saakka sen taloissa pysyneen Peurojen kantaisä. Hän saapui Hämeestä, jossa
on paljon Peura- ja Peuraus-nimisiä paikkoja. Soukkajärven rannalle uudisasukkaaksi asettui
vuonna 1565 Paavali Rahikainen ja tätä savolaista sukua asui Pellosniemen hallintopitäjässä. Eniten
savolaisia saapui vuoteen 1570 mennessä, yhteensä 28. Seuraavana vuonna tulijoita oli vain yksi ja
muutos johtui Venäjän sodan eli Pitkän vihan alkamisesta.61
Myös koko Rautalammin hallintopitäjän alueella uudisasutuksen ekspansion vaihe päättyy vuonna
1571, Viitasaarella se tosin jatkui 1580-luvulle. Koukkujen eli talojen veroluvun määrä pysyy
vuodesta 1571 1600-luvun lopulle lähes muuttumattomana. Vaikka alueella oli vielä runsaasti
kruunun yhteismaata, uusia tiloja perustetaan vähän. Asutuksen kehitys jatkui niin, että vanhoja ja
usein hyvin laajoja kantatiloja lohkottiin tarpeen tullen perillisille ja välillä niin pieniksi, ettei niillä
asujia pystytty elättämään. Vuonna 1564 taloja oli 209 ja vuonna 1577 238. Vuoteen 1584 taloluku
laski ja oli 207, noustakseen taas 260:een vuonna 1593. Vuoteen 1602 määrä pysyi lähes samana
lisääntyen vain kahdella, minkä jälkeen kasvu jatkui ja taloja oli vuonna 1621 344 ja vuonna 1641
378. Vuoteen 1664 mennessä lisäystä tuli vain yhden talon verran ja vuonna 1711 niitä oli 398.62
Muutos näkyy myös verotilallisten määrässä (suluissa verotilallisten ja aatelin lampuotien yhteismäärä), joka oli vuonna 1564 142 (209) ja vuonna 1574 181 (1557, 238). Vuoteen 1581 mennessä
määrä oli enää 151, pysyen samana myös vuonna 1584 (207). 63 Parhaat maapalstat oli jo otettu
käyttöön, minkä johdosta muuttoliike kohdistui muille seuduille. Myös verorasitus nousi ja tuntui
voimakkaana uudisasutusalueilla ja väki pelkäsi sotaväenottoja. Lähin muuttoalue oli YläSatakunnan erämaille syntynyt Ruoveden pitäjä. Rautalampilaisia ja ruoveteläisiä lähti myös
Ruotsiin, Värmlantiin ja muille metsäseuduille, jonne Hertig Karl otti mielellään suomalaisia. Ajan
mittaan sikäläinen kantaväestö sai siirtolais-irtolaisväestöstä tarpeekseen ja vuonna 1636 annettiin
julistus, jolla irtolaiset käskettiin takaisin Suomeen. Vainon näin yllyttyä suomalaisia muutti
Norjaan ja Ruotsin Delawaren siirtokuntaan Pohjois-Amerikkaan. Stolbovan rauhan (1617) jälkeen
ainakin laukaalaisia muutti myös Ruotsi-Suomen yhteyteen liitetylle Inkerinmaalle.64
Vaikka Suur-Saarijärven alueella ja yleisemminkin Rautalammin suurpitäjässä oli hyvin paljon
läänityksiä, ne eivät vielä tässä vaiheessa koskeneet Kuukkajärven aluetta. Hauhon Skyttälän
herralla Matts Skyttellä oli rälssiomistusta Vanhalla Laukaalla Kynsiveden erämaalla ja hänen
lampuotinsa Lauri Viroinen asettui Leivonniemelle. Myös Henrik Jaakonpoika Tawastin rälssimaa
oli Kynsiveden rannalla, jonne hän otti vuonna 1552 lampuodikseen savolaisen Pekka Pöyhösen.
60
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Talosta tuli Paanalan rälssitalo ja Pöyhösen jälkeen lampuodiksi tuli vuonna 1585 Mikko Minkkinen. Paanalaa kutsuttiin vuoden 1586 tarkastusluettelossa Arvid Henrikinpojan kalastamoksi.
Minkkisen toimeksi on asutuksen yleisluettelossa merkitty kalastaja ja hänen seuraajaksi vuonna
1598 on merkitty Mikko (Mich) Taliakainen. Lampuodin vaihtuminen saattaa merkitä Minkkisen
kaatumista Nuijasodassa, vaikka Berndtsonin mukaan häntä lampuotina seurasivat Paanaset
”n.1600”.65
Uuvuttava verotus ja raskas linnaleiri
Sääksmäen kihlakunnassa oli verotettu ensimmäisiä taloja vuodesta 1558 ja vakinaiselle kannalle
erämaiden uudisasukkaiden verotus saatettiin vuonna 1561, jolloin siihen lukeutuva Rautalammin
hallintopitäjä perustettiin. Veroja maksettiin monen eri perusteen mukaan ja pääluokittain ne
jakautuivat vuotuisiin kruununveroihin, papinveroon, eri virkamiehille maksettaviin veroihin sekä
ylimääräisiin veroihin. Sodat tuottivat niiden päälle apuverot, joita K. J. Jalkasen mukaan oli 9
erilaista, kuten tervavero laivaston tarpeisiin sekä rasittava vuoden 1571 hopeavero, 10 prosenttia
irtaimen omaisuuden arvosta Göteborgin lähellä olevan Elfsborgin linnoituksen lunastamiseen
Tanskalta. Kuninkaalliseen perhetapahtumaan kerättiin morsiusveroa. Jalkasen mukaan verokuorma
kohosi vuosina 1562–1593 ”noin toisen mokoman” ja Nils Berndtsonin alakanttiin olevan arvion
mukaan yli 50 prosenttia vuosina 1562–1591. Etenkin apuverot olivat sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia, koska ne perittiin tasaverona niin varakkaalta kuin vähävaraiselta talolta.66
Jos itse sotatoimiin joutumista ei lasketa mukaan, raskain sotarasitus oli kuitenkin niin sanottu
linnaleiri, jonka puitteissa sotilaat saivat noin vuodesta 1574 kantaa elatuksensa ja usein paljon
ylimääräistä suoraan talonpojilta. Alun perin oli tarkoituksena, että sotaväki majoitettaisiin kuninkaan kartanoihin ja linnoihin.67 Vaikka Rautalampi oli syrjässä valtateiltä, Pitkän vihan alettua
Ruotsista ja Pohjanmaalta Viipuriin ja sieltä takaisin kulkeva sotaväki alkoi kulkea sen kautta, 31
eri joukkiota pelkästään vuosina 1579–1581.68 Vuonna 1583 muodostui ensimmäinen tunnettu
linnaleiri kun 36 Hämeen lippukunnan sotilasta majoittui Rautalammille; osa heistä saattoi olla
sotaväkeen otettuja saarijärveläisiä kiertäviä kaskenpolttajia. Vuonna 1591 pitäjään oli sijoitettu 50
jalka- ja ratsumiestä ja lähes sama määrä hevosia.69
Saarijärven seutu oli muuhun Rautalampiin verrattuna siinä mielessä ”paremmassa” asemassa, että
siellä oli suhteellisesti eniten aateliston lampuoteja, joihin kohdistui kevyempi verotus niin vakinaisten kuin apuverojenkin suhteen. Lisäksi he olivat vapaita linnaleirirasituksesta. Esimerkiksi
vuosina 1582–1584 13 aatelista isäntää kielsi lampuotejaan maksamasta apuveroja, periaatteella
”parempi lehmä lypsäin kuin tappain”. Myös Klas Eriksson Fleming toimi näin ja jatkoi lampuotiensa suojelua ainakin vielä vuosina 1585–1588. Rasitus kohdistui sen johdosta voimakkaammin itsellisiin verotiloihin ja kruununtiloihin. Vuonna 1592 Vanhan Laukaan uudisasutusalueelta
28 talollista ja Saarijärveltä yhdeksän taloa joutuivat suorittamaan linnaleiriä, mukaan lukien
Minkkisten tilat Salmela ja Paanala sekä Heikki Hiirosen isännöimä Hiironen, kaikki Kuukkajärven
tiloja. Kruununtilat esimerkiksi Kalavastingissa eivät osallistuneet linnaleiriin, mutta ne ilmeisesti
osallistuivat rasituksen kattamiseen muilla tavoin ja niihin ehkä sijoitettiin hevosia.70
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Tällöin ylläpidettiin 25 ratsumiestä, 52 hevosta sekä 73 päällystön ja jalkaväen miestä. He olivat
Anders Boijen suomalaisen lipuston ratsumiehiä sekä Nils Finnen smoolantilaisen lippukunnan
jalkaväkeä. Kutakin ratsumiestä ja hevosta ylläpiti 3–4 taloa ja kutakin nihtiä 1–3 taloa. Huoveille
maksettiin palkkaa rahana maaluvun mukaan, 14 markkaa koukulta eli maanalalta, johon voitiin
kylvää viljaa kolme puntaa eli noin 12 tynnyriä tai 1980 litraa. Maksun raskautta lisäsi usein se, että
huovit ja nihdit nylkivät liikaa suojattomia talonpoikia.71 Toisinaan myös ylimielisiksi käyneet
aatelin lampuodit ryöstelivät verotilallisilta ja jopa tappoivat, kuten vuonna 1582, jolloin Joensuun
Halikon (Åminne) kartanon Kristina Jacobsdotter Krummen (rouva Kirsti) lampuoti Tuomas
Saukkonen löi kuoliaaksi Pietari Pupposen pojan. Vuonna 1589 valitettiin Akseli Kurjen lipullisessa palvelevan ratsumies Heikki Pietarinpojan väkivaltaista ryöstelyä vastaan. Vuoden 1591
linnaleiritarkastuksen yhteydessä Viitasaaren Kivijärven varakkaanpuoleinen Olli Kinnunen valitti,
että Hannu Pietarisen lipullisessa palveleva profossi Niilo oli ottanut häneltä 40 markkaa vaikka hän
kustansi yksin samaan lipulliseen kuuluvan nihdin Jöns Olssonin elatuksen, siinä missä nihdin
ylläpitoon määrättiin usein kolme taloa.72
Yrjö Koskisen mukaan, koko maan tasolla, osa talonpoikien riistoon ryhtyneistä sotureista, etenkin
ratsuväen joukossa, olivat pestattuja ulkomaalaisia Skotlannista, Saksasta ja Alankomaista. Heillä ei
ollut rakkaussuhdetta valtakuntaan ja sen asukkaisiin, vaan ”saaliin-himosta ja voiton-pyynnöstä
olivat virkaansa ryhtyneet”. Hän piti kuitenkin kummallisena, että suomalaisiin lipullisiin kuuluvat
oman maan lapset, osin noita ”knaappeja eli vapaa-talonpoikia”, eivät ansainneet parempaa
mainetta. Koskinen tukeutuu Henrik Klasson Horn af Kanckasiin, jonka mukaan
Enin osa Suomalaisista ratsumiehistä on pelkkää roskaväkeä, pappien, lukkarien ja kauppiasten
renkejä, jotka ovat lipullisten alle tunkeuneet ainoastaan sen vuoksi, että tahtovat linnaleiristä rikastua, ja ovat nyt saaneet hopea-nappeja rintaansa, joilla ennen oli, luvalla sanoen, täinen tröijy.73

Kapinointi ja Nuijasota Rautalammilla
Väestön ja talonpoikien kapinointia on Suomessa esiintynyt jo Ruotsin vallan alkuajoilta lähtien ja
Novgorodin Karjalassa on kapinoitu Novgorodin veroja ja valtaa vastaan. Vaikka eri yhteyksissä on
painotettu erilaisia taustasyitä, kaikkien taustalla on ainakin osittain raskaaksi koettu verotus ja
muut vastaavat rasitteet. Kapinoinnin tai rauhanomaisten valitusten kohteena on tyypillisesti ollut
kirkollista, valtiollista tai alueellista valtaa käyttävät tai sitä edustavat tahot, kuten papisto, aatelisto
ja voudit. Verotuksen, vallankäytön ja väärinkäytösten on usein nähty tulevan ulkomaalaisten tai
muukalaisten taholta ja kapinointi on tyypillisesti ollut melko samanaikaista ruotsalaisen, pohjoismaisen tai laajemmin eurooppalaisen kapinoinnin kanssa.
Verrattuna muuhun Eurooppaan ja vähemmässä määrin myös kanta-Ruotsiin, kapinointi on silti
ollut Suomessa vähäistä. Lisäksi, jos muualla Euroopassa kapinoivat maaorjat, Suomessa kapinaan
ovat ryhtyneet tavanomaisesti vapaiksi määritellyt talonpojat, joiden vapautta on tosin ylikorostettu.
Syinä kapinoinnin vähäisyyteen on pidetty sitä, että päinvastoin kuin Keski-Euroopassa, jossa
pienet kaupungit toimivat kapinoiden tukialueina ja liittolaisina, Pohjoismaissa pienemmät kaupungit olivat alisteisia hallitsijasta riippuvaisille pääkaupungeille. Suomessa oli myös rauhanomainen
valituskanana kuninkaalle ja 1600-luvulta lähtien talonpoikiakin edustava valtiopäivälaitos sekä
kehittynyt oikeuslaitos, joskin näiden kanavien hyöty talonpojille oli Kimmo Katajalan mukaan
minimaalinen. Heikki Ylikankaan mukaan etenkin 1600- ja 1700-luvulla talonpoikien rauhallisuus
71
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johtui heidän heikkoudestaan suhteessa kehittymättömän kaupunkilaitoksen oloissa rakennettuun
vahvaan ylhäältä ohjattuun ja aatelisvirkamiehistöllä lujitettuun virkavaltioon.74
Suomen historian ikoninen edustaja Lalli (ilmeisesti Laurentius, Lars tai Lauri), joka saattoi olla
mahtava suurtalonpoika, surmasi vuosien 1155 tai 1156 jälkeisenä aikana englantilaisen piispa
Henrikin, koska tämä syyllistyi ruokatarvikkeiden omavaltaiseen veroluonteiseen ottoon Lallin
vaimolta Kertulta (mahdollisesti Gertrud). Kari Tarkiaisen mukaan he ”eivät hyväksyneet ulkomaalaisten kantamia veroja”.75 1100-luvulla vakiintunut kirkollinen verotus aiheutti jatkuvia kiistoja
rahvaan ja piispanistuimen välillä ja etenkin 1300-luvulla talonpojat olivat, jopa kirkonkirouksen
uhalla, hanakoita vastarintaan jos heidän oikeuksiaan rikottiin. Kun Ruotsin maallinen valta
vakiintui 1300-luvulla, lisääntyivät valitukset sen kantamia veroja kohtaan, jotka liittyivät usein
linnojen rakentamiseen – tällöinhän linna toimi ulkopoliittisten tavoitteidensa ohella myös miehitysvallan vakiinnuttamisen välineenä. Suomen ensimmäinen tunnettu esivallan vastainen kapina
tapahtui Viipurin linnaläänissä vuosina 1368–1369, jolloin Jääsken talonpojat nousivat kapinaan
kruunun apuveroja ja linnaläänin haltijan veroja vastaan sekä mahdollisesti tappoivat Viipurin
linnanherran ja toisinaan myös voutina kirjatun Sune Håkanssonin.76
Suomen ensimmäisenä talonpoikaiskapinana pidetään Satakunnassa puhjennutta ja myös Hämeeseen ja Karjalaan (Viipurin Filippus ja Hintsa) levinnyttä ja veroihin liittynyttä Davidin kapinaa
vuosina 1438–1439. Kapina käynnistyi muutamaa vuotta myöhemmin kuin taalainmaalaisen
vuorimiehen Engelbrekt Engelbrektssonin verokapina tanskalaisen Vesteråsin voudin Jens
Erikssønin ankaria toimia vastaan; myös kanta-Ruotsissa kapinoitiin tällöin vierasmaalaista
verottajaa vastaan. Daavidin kapinan yhteydessä hyökättiin ainakin kahta kartanoa vastaan. Toinen
oli Hämeen Lammin Porkkalan kartano, jonka isännälle Olavi Niilonpoika Tavastille annettiin
myöhemmin korvauksena Lammin Kaitalan tila. Kapinaa oli sovittelemassa muiden muassa piispa
Maunu II Tavast, joka tunsi 1390-luvun Prahan vuosiltaan hussilaissotien talonpoikaisluonteen.
Kapina haluttiin taltuttaa pian verotulojen jatkuvuuden ja piispan omien taloudellisten intressien
takia. Kyläkunnat joutuivat antamaan rälssille korvauksena niittyjä ja eränautintoalueita ja niistä
jokaisen 12 nimeltä mainittua miestä vakuuttivat ”suurta hulluuttaan” kun olivat seuranneet
”pähkähullua Davidia” 77, joka ei kuitenkaan ollut ”mikään kylähullu rähjääjä vaan vauraan ja
vakavaraisen talon isäntä”78.
Gustav Vasan politiikkaa vastaan kapinoitiin Ruotsissa 1520-luvulta lähtien usein, kuten vuoden
1530 Kellokapinan ja Nils Dacken johtaman talonpoikaiskapinan yhteydessä vuonna 1542.
Suomessa tyytymättömyys verotukseen tuotti suuren määrän valituksia kuninkaalle 1540-luvulta
lähtien. Vuosina 1551–1553 Lappeen talonpojat valittivat Tukholmaan kihlakunnantuomari Bertil
Jönssonin ja kruununvouti Bertil Jörenssonin vero- ja tuomiopolitiikasta. Kapinan nokkamieheksi
nousi vauraanpuoleisena pidetyn talon poika Maunu Pekanpoika Nyrhi, joka vastusti käräjärahvaan
tuella myös Gustav Vasan käräjäpolitiikkaa. Tämä paikallinen kapina tyrehtyi kun Nyrhi ja
lautamies Inki Nousiainen tuomittiin Savonlinnan linnanpäällikön Kustaa Fincken ja Etelä-Suomen
laamannin Henrik Klasson Horn af Kanckasin kehotuksesta kuolemaan ja teloitettiin.79 Valitusten
kohteena olleista Bertil Jönsson anasti myös Lappeen kirkon messukasukoita ja kalkin, joita
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säilytettiin Kirvesniemen kartanossa, jonka hän perusti kuuluisan valitusluettelon tehneen Jakob
Teitin mukaan häätämällä viidestä kuuteen talonpoikaa.80
Myös Nuijasota (1596–1597) toteutui laajemman eurooppalaisen kapinavaiheen yhteydessä.
Englantilaisen historioitsijan Henry Kamenin mukaan talonpoikaiskapinoiden huippuvaihe oli
1500- ja 1600 -lukujen taitteessa. Suomen lisäksi vuosina 1595–1597 kapinoitiin Englannissa,
Ranskassa, Itävallassa, Unkarissa, Liettuassa ja Ukrainassa81. Kyseessä oli myös uskonsotien
vuosisata ja talonpoikaissodan elementtejä sisältäneet Ranskan uskonsodat päättyivät vuonna 1598.
Nuijasota ja siihen kytkeytyvä Ruotsin katolisen ja protestanttisen vallantavoittelijan vallanperimyskamppailu kytkeytyi osaltaan myös katolisen vastauskonpuhdistuksen, paavi Klemens VIII:n
sekä jesuiitan ja paavin nuntiuksen Germanico Malaspinan Ruotsia ja Suomea koskeviin tavoitteisiin82.
Hieman Talvisotaa lyhyemmän Nuijasodan (25.11.1596–24.2.1597) alkua edelsi pitkä sotaperiodi.
Sotaa käytiin Venäjän kanssa vuosina 1555–1557 ja Tanskan kanssa vuosina 1563–1570. Heti sen
jälkeen alkoi Täyssinän rauhaan päättynyt viisikolmattavuotinen Venäjän sota eli Pitkä viha vuosina
1570–1595. Johan III kuoli vuonna 1592 ja valtakuntaa koetteli myös valtakamppailu hänen
poikansa Sigismundin, joka nousi vuonna 1587 Puolan kuninkaaksi (Zygmunt III), ja Södermanlannin herttuan Karlin välillä. Sigismundin tukena oli Suomen käskynhaltija, karkeatapaisena pidetty ja
nokinenänä tunnettu Klas Eriksson Fleming, jonka vihollisiksi muodostuivat myös Louhisaaren
Flemingit. Klas Flemingistä tuli Hertig Karlin vastapooli. Myös sotamarskina toiminut Fleming
pelkäsi häntä vastaan kohdistuvaa operaatiota Karlin taholta, minkä takia hän piti armeijan aseissa
myös Pitkän vihan päätyttyä vuonna 159583, mikä samalla ylläpiti väestöön jo pitkään kohdistunutta
rasitusta.
Varsinaisten laajamittaisten kapinointien sarja alkoi samoihin aikoihin Etelä-Pohjanmaalta ja
Rautalammilta. Mittavin kapinaliike oli Pohjanmaalla ja sen keskeinen johtaja oli Ilmajoen
Rahnaston mahtitalon isäntä, maakauppias ja nimismies Jaakko Ilkka. Hänellä oli liikesuhteiden
tuoma yhteys Pohjanlahden rannikolle ja Nuijasodan kynnyksellä kapinalipun nosti ensin vain
ruotsinkielinen Pohjanmaa ja rautalampilaiset, vaikka rannikon ruotsalaiset olivat Heikki Ylikankaan mukaan alistuneempia ja oloihin mukautuneempia kuin suomenkielisen Etelä-pohjanmaan
miehet, jotka myöhemmin marraskuussa 1596 Hertig Karlin ”itsepuolustuskiihotuksen” jälkeen
edustivat jyrkintä linjaa.84
Jaakko Ilkka oli vangittu ja viety Turun linnaan mutta hän pakeni ja nousi viiveellä 25. marraskuuta
alkaneen kapinan johtoon. Joulukuussa laaditun suunnitelman mukaan Ilkan ja Pentti Poutun
johtamat joukot etenisivät Ylä- ja Ala-Satakunnan kautta Turkuun ja pidättäisivät Klas Flemingin ja
Lapuan nimismies Martti Tuomaala joukkoineen suuntaisi Rautalammille nostaakseen ”aseisiin tuo
jo kerran kapinaan käynyt väki ”. Flemingin joukot kuitenkin löivät Ilkan johtaman pääjoukon
Nokialla ja myös Poutun joukot lyötiin hajalle. Ilkka pakeni mutta vangittiin ja teloitettiin tammikuussa 1597. Pohjalaiset nousivat vielä uudestaan pohjoispohjalaisten johdolla ja iskivät vouti
Abraham Melkierssonin 22 huovia hengiltä. Nuijasodan ratkaisutaistelu käytiin helmikuussa
Santavuoressa ja pitkän verisen taistelun voittivat Klas Flemingin joukot. Fleming ei ehtinyt kauaa
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nauttia voitostaan vaan kuoli 13.4.1597 sairauteen Pohjan Hidrabölessä ”talonpojan kurkihirren
alla” matkallaan Siuntion Pikkalan kartanosta Turkuun.85
Rautalammilla oli tehty valituksia jo monien vuosien ajan ja sotarasitusten vuoksi kapinamieliala
alkoi nousta. Linnaleirirasituksia kärsimään joutunut Kuukkajärven Heikki Hiroinen oli kerännyt
irtainta väkeä ja huonemiehiä ja varustanut heitä jousilla ja miekoilla. Hänet pidätettiin vuonna
1587 ja vuonna 1589 hän vastasi asiasta tutkintokäräjillä, jossa häntä hieman tekaistulla tavalla
syytettiin myös paheellisesta elämästä. Hiroisen toiminta ei kuitenkaan herättänyt laajempaa
kapinaliikehdintää ja hänen vankilassaolonsa oli lyhyt, koska hän oli vuonna 1590 jälleen Hiroisen
isäntänä. Hän oli yksi Rautalammin nuijasotureista, ehkä paikallinen talonpoikaispäällikkö, joka
ilmeisesti kuoli Nuijasodassa, koska Hiroilan isäntä vaihtui vuonna 1597.86
Niin sanottua Rautalammin ensimmäistä kapinaa pidetään Nuijasodan ensimmäisenä vaiheena. Sen
alkuajankohdasta on erilaisia näkemyksiä, se sijoitetaan joko vuoteen 1592, 1593 tai 1595. Erkki
Markkanen kannattaa joulunaikaa 1595, jolloin takana oli huono viljavuosi ja jolloin kivijärveläisten seurana oli soveltuva huovijoukko. Kapinan tapahtumat on yleensä sijoitettu Kalavastingin,
Kivijärven ja Saaren kyliin, joissa viha linnaleiriä kohtaan tunnettiin katkerana. Tällöin kiukustuneet talonpojat hyökkäsivät Uplannin lipuston ratsumiehen Hans Nilssonin kimppuun, joka tapettiin
palvelijoidensa kera. Lähellä olleet huovit – ilmeisesti neljä – otettiin kiinni ja tungettiin jäiden alle
ja kun he pyrkivät ylös, heidän kätensä hakattiin poikki ja heitä kolautettiin nuijalla päähän. Kapina
tukahdutettiin nopeasti ja muutama kiinni jäänyt talonpoika mestattiin. Huovit tekivät Kivijärvelle
kostoretken, jonka yhteydessä Pekka Tenhosen naimisissa oleva tytär ja Jouni Mäkäräisen 14vuotias piika raiskattiin. Näin kävi myös Lassi Hämäläisen tytölle, jota auttamaan tullut vanhus
piestiin. Yksi 12-vuotias poika tapettiin, miehiä lyötiin henkihieveriin ja vaimoja hakattiin.87
Rautalammin vanhan hallintopitäjän laitaosien talot Kuukkajärven, Pyyrinlahden, Kalavastingin ja
Kivijärven kylissä olivat ”kruununtaloja, joita sekä vero- että linnaleirirasitukset kohtasivat
kaikkein ankarimmin”. Näissä kylissä oli ollut levotonta jo ennen Nuijasotaa ja viha pelättyjä
huoveja kohtaan purkautui luonnollisesti juuri siellä.88 Viitasaarelainen Henrik Gabriel Porthan
keräsi myöhemmin talteen kapinaan noususta kertovan ja kansan muistissa vielä 1800-luvun
loppuun saakka säilyneen runonpätkän:
Kivijärven kiltit miehet,
Vahvat Vastingin urohot,
Nuijat nurkassa pitävät,
Sopessa sota-asehet,
Pimeässä pitkät varret,

*
*
*
*
*

Joilla huovia hosuvat,
ryyttäriä rytkyttävät,
Siitä Saarelle samovat,
Urot oitis oikenevat,
Sota-asein sotimahan.

*
*
*
*
*

[…]
Veri parskui paidan päälle,
Suolet sinkoili sisältä,
Ryyttäreistä ryvetetyistä,
Huoveista hosutetuista.”89

Tältä pohjalta Lapuan nimismiehen Martti Tuomaalan kapinakehotus varsinaisen Nuijasodan
yhteydessä sai vastakaikua Rautalammilla ja muiden muassa laukaalaiset nimismies Antti Leinonen
sekä kappalainen Matthias liittyivät nuijamiehiin. Savonlinnan käskynhaltija Gödik Fincke oli jo
marraskuussa 1596 kirjoittanut Rautalammin kirkkoherralle Laurentius Laurentiille kuulleensa, että
siellä olisi vielä salahankkeita edistäviä ihmisiä ja korosti, että Matthiaan tulisi lopettaa kapinaveh85
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keily.90 Kapinamieliala kuitenkin levisi nopeasti. Rautalammin talonpoikia lähti etelään kohti
Hämeen sydänseutuja Padasjoen Nyystölään ja itään Savonlinnan läänin alueelle. Rautalampilaisten
sotilaallisina johtajina toimivat Venäjän sodassa kokemusta saaneet Paavo ja Pekka Paalanen,
Viitasaaren Vuosjärven Paalalan talosta.91
Etelän suunnalla suuri joukko rautalampilaisia saapui Sysmään ja kapinaa kukistamaan tullut
vähäinen sotilasosasto pakeni Uudellemaalle. Klas Flemingin kukistettua nuijamiesten pääjoukon
Pirkkalassa Hämeen nuijajoukko vetäytyi Padasjoen kirkon seudulle. Fleming lähetti edeltään
”aikalaistenkin raakana öykkärinä” pitämän Iivari Arvidinpoika Tawastin ja nuijamiehet asettuivat
vastarintaan Nyystölän kylässä, jossa huovien oli vaikea ahdistaa heitä. Tawast toimi petollisesti ja
lupasi säästää nuijamiesten hengen jos he tulisivat aseettomina joukkojen väliselle aukeamalle.
Nykynäkökulmasta katsottuna käsittämättömän hyväuskoiset nuijamiehet tekivät niin, jolloin huovit
hyökkäsivät ja pyrkivät tappamaan koko joukon viimeiseen mieheen. Verilöylystä, jossa talonpoikia
kohdeltiin aikalaistodistajan ja Viipurin linnanpäällikkö Mats Larsson Kruusin mukaan ”epäkristillisesti ja tirannillisesti”, selvisivät vain hämäläisten päällikkönä ilmeisesti toiminut Laukaan
kirkkoherra Eerik Markunpoika (Ericus Marci Finno) sekä Tawastin kierouden aavistanut ja
piiloutunut nimismies Leinonen.92
Savossa etenevät nuijamiehet lähettivät oikeudenmukaisena miehenä pidetylle Gödik Finckelle
kirjeen Savon linnaan. He tunnustautuivat Hertig Karlin miehiksi, vastustivat Klas Flemingiä sekä
linnaleirin ja sotaväen ryöstelyä ja tiedustelivat, haluaako Fincke olla saman herran alainen kuin he?
Fincke vastasi katkaisuttamalla viestintuojien kädet. Hän piti silti nuijamiehiä todellisena uhkana
linnalleen ja pyysi apujoukkoja, kuten skotlantilaisia ratsumiehiä, Käkisalmesta ja Viipurista.93
Nuijajoukon lähestyessä ja avun viivästyessä Fincke päätti lähettää omaa väkeään ulos ”Iesuksen
nimeen” ja myös apujoukot lähestyivät. Samana päivänä 13. tammikuuta 1597 saapui tieto Nokian
nuijamiesten kukistumisesta ja seuraavina kahtena päivänä käytiin taistelut Putkilahdella ja
Härkälässä, joissa 112 Rautalammin ja Joroisten nuijamiestä kuoli. Tämä säikäytti pakosalle
nuijamiehet ja myös 350 sotatoimialuetta lähestyvää tavinsalmelaista.94
Etelä-Juvalla Koikkalassa poltettiin kuitenkin huovien asuntoja ja rautalampilainen Taneli Niskanen
– Claes Åkesson Tottin lesken rouva Kerstin Henriksdotterin lampuoti – ja tavinsalmelainen Olli
Möykkynen johtivat Joroisten Paajalassa paria sataa nuijamiestä. Arvid Henrikinpoika Tawastin
apulainen Per Påvelsson Juusteen ja Mårten Klasson Hästesko yrittivät tehdä kostoretken huovien
taloja polttaneita vastaan 120 sotamiehen voimin, mutta kolmen miehen kaaduttua ja Mårten
Klassonin haavoituttua, he pakenivat 16. tammikuuta 1597. Fincke pelkäsi kapinallisten voimistuvan ja nuijajoukko saatiin lopulta kiinni Wisulahdella 20. tammikuuta, jossa heidän majapaikkansa
poltettiin ja ulospyrkivät surmattiin, Juusteenin mukaan noin sata.95
Rautalampilaisen Taneli Hännisen johtamat nuijamiehet kohtasivat Anders Boijen lipuston huovit
Mikkelin lähistöllä. Taistelussa kuoli muutama huovi sekä 40 nuijamiestä ja huovit pakenivat
Sairilan kuninkaankartanoon, jonne myös sotaväen pääjoukot saapuivat. Tästä tietämättöminä
nuijajoukko lähti kukistamaan huoveja ja kohtasi sotaväen Mikkelin pappilassa 23. tammikuuta
1597. Kiivaan taistelun jälkeen nuijamiehet linnoittautuivat pappilaan. Juusten uhkasi polttaa heidät
pappilaan tai he voisivat antautua ja palata kotiin hengissä. Lupausta ei taaskaan pidetty ja yli 200
hyväuskoista talonpoikaa teurastettiin pappilan edustalla. Hänninen vietiin Käkisalmeen Flemingin
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tuomittavaksi ja toinen nuijamiesten johtomies Paavo Tuomahainen teilattiin jo kuolleena kirkon
luona. Flemingille raportoinut Juusten pyysi kahden tapetun nuijapäällikön tiloja itselleen.96
Pappilan verilöyly käytännössä päätti Hämeen ja Savon kansannousut. Pieksämäelle kokoontui
vielä 900 Suur-Savoon pyrkivää nuijamiestä, mutta sotaväen lähestyessä joukko hajosi 30. tammikuuta. Pääosa lähti koteihinsa tai Rautalammin sydänmaille ja ”pohjois-puoliselle Pohjanmaalle,
josta taas uuden palon hehku alkoi näkyä”. Savon lippukunta tuli rauhoittamaan Rautalammin
hallintopitäjää helmikuun lopulla.97 K. J. Jalkanen katsoi, että Rautalammin nuijasoturit olivat
pääasiassa tilatonta irtainta väestöä. Berndtson kiistää tämän ja toteaa, että kaikista Rautalammin
hallintopitäjän 191 verotalosta 36 sai Nuijasodan jälkeen uuden isännän; 70 aatelin rälssitalon
lampuotien vaihtumisesta ei ole tietoa, koska heidän nimiään ei tällöin mainittu98, edellä nimellä
mainittua nuijamiesten päällikköä lukuun ottamatta.
Hertig Karlin voitosta isoon reduktioon
Kun Hertig Karl voitti kuningas Sigismundin, Suomen kuningasta tukeneen aateliston vaikutusvalta
heikkeni. Osa teloitettiin ja osa ajettiin maanpakoon, muiden kanssa tilit selvitettiin Linköpingin
maalis-huhtikuussa 1600 järjestetyillä valtiopäivillä. Hertig Karlin vallankumous tunnustettiin,
mutta hän pitäytyi vielä valtionhoitajana vaikka Sigismund menetti kuninkuutensa. Kolmannes
häntä vastaan nousseen aateliston ja sotapäälliköiden perintötiluksista ja kaikki läänitykset tuomittiin menetetyksi ja myös Suomen piispoja ja papistoa kuritettiin. Rautamarski Flemingin perikunta
joutui pysyvästi luopumaan Kuitian kartanosta ja 18 lampuodistaan ja Saarijärvellä esimerkiksi
Kristina Krummen läänitykset joutuivat kruunulle muutamaksi vuodeksi. Karl pyrki kuitenkin
sovintoon aateliston kanssa ja sovinto tehtiin tammikuun aateliskokouksessa Turussa. Perintötilojen
peruutusta ei pantu täytäntöön ja aatelille tehtävät palautukset korjasivat pääosin asian myös
rälssitilojen osalta. Suomen aatelin erioikeudet kuitenkin poistettiin ja heidät ”tasa-arvoistettiin”
Ruotsin säätyveljiensä kanssa.99
Keskiajalla ja uuden ajan alussa läänityksiä annettiin määräajaksi. Pieniä allodiaalilahjoituksia eli
perinnöllisiä läänityksiä, jotka periytyivät suoraan alenevassa polvessa sekä mies- että naispuolisille
perillisille ja lisäksi selkä- ja sivuperintönä, ryhdyttiin antamaan Johan III:n (1568–1592) ajoista
lähtien. Perinnölliset läänitykset voitiin vapaasti myydä tai pantata. Rajoittamattomalla perinnöllisellä oikeudella tehdyt yksityiset lahjoitukset olivat maanlain vastaisia, koska se kielsi kuningasta
vähentämästä seuraajansa kruununtuloja. Näin ollen helmikuussa 1604 järjestettyjen Norrköpingin
valtiopäivien päätöksellä säädettiin, että ”lahjoitukset periytyisivät vain suoraan alenevassa polvessa
niiden haltijain eli donataarien miespuolisille jälkeläisille. Ellei tällaisia ollut, tuli niiden palautua
kruunulle.” Määräyksistä huolimatta myös jatkossa jaettiin allodiaalilahjoituksia, mutta vähemmän.100
Hertig Karlin uuteen hallintoon kohdistettiin talonpoikien taholta suuria odotuksia. Pohjalaiset
toivoivat voudeiksi ja lainlukijoiksi ruotsalaisia eikä suomalaisia. Aatelin taholta myöhemmin
talonpoikaiskuninkaaksi kutsuttu Karl olikin tiukka voutien tilinpitoa kohtaan, eikä ollut ”vallan
harvinaista”, että kihlakunnan vouti ”tavattiin riippumassa oman kihlakuntansa hirsipuussa”.
Rautalampilaiset valittivat hänelle rästiin jääneistä veroistaan ja saivat ne kokonaan anteeksi. Myös
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verotuksen epäkohtia pyrittiin poistamaan ja Karlin edusmies Johan Otteson Klöfverblad piti
ympäri Suomea tarkastuksia, asututti autiotiloja ja ”tasoitteli verotusta niin, että talonpoikain
kannatti maataan viljellä. 101 Talonpoikien tekemiä tilojen takaisinanastuksia, joita he Hertig Karlin
luvalla tekivät, ei kuitenkaan laillistettu maan tuomioistuimissa. Käytännössä talonpoika joutui
Karlin hallitusvuosina aikaisempaa kovemmalle. Puolan sota kävi raskaaksi, apuverot nousivat
uusiin korkeuksiin ja linnaleiri oli raskaampi kuin Sigismundin kaudella. Lisäksi maahan tuli
liiviläisiä läänityksenhaltijoita, jotka ”olivat tottuneet käsittelemään alustalaisiaan orjina.”102
Kun Hertig Karl oli vallannut Suomen vuonna 1599, sotatoimet Sigismundia ja Puolaa vastaan
siirtyivät Viroon ja Liivinmaalle. Vuonna 1604 Karl päätti ryhtyä kuninkaaksi ja Karl IX jakoi
Rautalammin suurpitäjässä läänityksiä myös baltialaisille aatelisille103. Tämä ”oloillemme täysin
vieraan balttilaisen aatelin ohjaaminen Suomeen” heijasteli sitä, että hallitsija piti Suomen herroja
epäluotettavina. Samalla hyvitettiin Liivinmaan aatelia, joka oli menettänyt tilansa vuoden 1602
tappioiden ja etenkin Kirkholman taistelun jälkeen. Karlin läänityspolitiikkaa kritisoitiin niin
Ruotsissa kuin Suomessa. Hertig Karlin joukoille tappion kärsinyt ja kuolemaan tuomittu mutta
armahdettu Akseli Kurki syytti kuningasta siitä, että suosiessaan ”’nuoria ja vieraita’ hän unohti
’köyhät ja vanhat, mutta kuitenkin uskolliset kruunun alamaiset’”. Kun Suomen herrat vannoivat
uskollisuuttaan Karlille ja osallistuivat menestyksellisesti Baltian sotatapahtumiin, heidän luotettavuutensa lisääntyi ja muiden muassa Kurjen, Arvid Eerikinpoika Stålarmin ja Anders Boijen arvo
palautettiin. Silti vuonna 1610 52 baltialaisella ja muulla vierasmaalaisella läänityksenhaltijalla oli
hallussaan 3633 taloa, siinä missä suomalaisilla oli 36 ja ruotsalaisilla 2883 ¾.104
Rurikin perillisten eli varjagi-viikinkien pitkä kausi Novgorodin ja Moskovan Venäjän johdossa
päättyi vuonna 1598. Sekasortoisen valta- ja perimyspolitiikan yhteydessä tsaari Boris Godunov
hyväksyi vuoden 1609 Viipurin sopimuksella Täyssinän rauhan rajat ja sitoutui luovuttamaan
Käkisalmen linnan Ruotsi-Suomelle. Inkerin sodan (1609–1616) puitteissa Venäjän sai uuden
hallitsijasuvun kun pajari Mihail Romanov nousi tsaariksi vuonna 1613. 105 Stolbovan vuoden 1617
rauhan myötä valtionraja muuttui ja silloin Inkerinmaa siirtyi ja Käkisalmen lääni palautui Ruotsin
haltuun. Käkisalmen lääni ei silti siirtynyt karjalaisten haltuun; Novgorodin ja Moskovan valloittaja
Jakob Pontusson de la Gardie sai koko ”voittomaana” nähdyn läänin vuokra-/läänitysalueekseen
vuosiksi 1618–1629. Ruotsin uskonto- ja veropolitiikan takia karjalaisia ortodokseja muutti
Venäjän puolelle ja Ruotsin Suomesta tulevia luterilaisia muutti Käkisalmen lääniin ja Inkerinmaalle.106
Heikki Ylikangas on kritisoinut nuijamiehiä kohtaan esitettyä perinteistä kritiikkiä siitä, että nämä
takamaan kehittymättömät talonpojat eivät ymmärtäneet rautamarski Flemingin ja Suomen aatelin
”erikoiskatsomusta” eli itärajan turvaamisen ensisijaisuutta. Talonpoikien katsottiin ryhtyneen
kapinaan ”Suomen kannalta väärän asian puolesta”.107 Toisaalta vaikka Inkerin sodan yhteydessä
Ruotsissa vielä pidettiin Suomen itärintamaa ja sillä suunnalla Venäjään liittyviä kysymyksiä
tärkeinä maan aseman kehityksen kannalta, Puolassa ja Liivinmaalla käytävään ”ensimmäiseen
Pohjan sotaan” kytkeytyvään Ruptuurisotaan (1656–1658) mennessä tilanne oli muuttunut. Vaikka
Venäjä oli hyökännyt Suomeen ja eteni aina Keski-Suomeen, Rautalammin pitäjän lounaispuolella
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olevalle Keuruulle saakka, Ruotsi oli kiinnostuneempi Baltian suojelemisesta ja Puolan valloituksesta kuin sotilaalliseksi puskuriksi jätetyn Suomen turvallisuudesta. Heikko Venäjä kuitenkin
hävisi silloin voimakkaalle Ruotsille, mutta helppo voitto antoi turhaa turvallisuudentunnetta, joka
kostautui 1700-luvun alussa.108
Talonpojat ja muu tilaton väestö kärsivät jatkuvista sodista ja niihin liittyvistä veroista. Myös sotien
aiheuttamat tuhot kohdistuivat keskeisesti siviiliväestöön. Lisäksi, koska Ruptuurisodan aikana
maassa ei käytännössä katsoen ollut armeijaa, siviilit joutuivat alkuun itse huolehtimaan maansa
puolustuksesta hyökkäävää vihollista vastaan. Samalla Ruotsin ja Venäjän toimet syvensivät maan
suomensukuisen kantaväestön jakautumista läntisiin luterilaisiin ja itäisiin ortodokseihin. Talonpojat ja muu väestö olivat siis kolmikertaisen uhan ja riiston kohteena: ruotsalaisen esivallan, joka oli
kiinnostuneempi laajemmista eurooppalaisista kiistoista, verotti ja teki sotaväenottoja; ahneen osin
kotimaisen aatelis- ja läänityssäädyn, joka korvattiin vähintään yhtä ahneilla vierailla läänittäjillä;
sekä vähitellen voimistuvan venäläisen vihollisen. Lisäksi 1600-luvun pikkujääkausi ja toistuvat
halla- ja katovuodet veivät sekä leivän pöydästä että veronmaksukyvyn.
Kuukkajärven ja Kalaniemen asutus aateliston vuosisadalla
Rautalammin pitäjän talojen määrä lisääntyi jälleen 1600-luvun alkupuoliskolla. Verotilojen määrä
oli vuonna 1602 194 ja vuonna 1641 283, verotilojen ja aatelin lampuotien yhteismäärät samoina
vuosina olivat 262 ja 378.109 Pelkästään Suur-Saarijärvellä syntyi vuosisadan ensimmäisellä
vuosikymmenellä 16 uutta taloa eli kaksi kertaa enemmän kuin edellisinä 30 vuotena ja tätä
kehityssuuntaa ei muuttanut edes vuoden 1601 paha katovuosi, vaikka monien talojen verorästit
lisääntyivät. Kasvua tapahtui myös seuraavilla vuosikymmenillä ja vuonna 1639 talojen määrä
nousi 70:een. Saarijärven sijainti oli syrjäinen ja siellä oli vielä tilaa uudelle asutukselle. Voimakkainta kasvu oli Kuukkajärvellä, Pyyrinlahdessa ja Kalavastingissa.110
Tilojen määrä lisääntyi pääasiassa pilkkomalla ja näin tehtiin myös Minkkisten hallussa olevilla
Salmelan ja Paanalan tiloilla. Salmelaa isännöi Paavo Minkkisen jälkeen Reko Minkkinen (1579–
1606) ja sittemmin Olavi Rekonpoika (1607–1635) ja Matti Niilonpoika (1636–1639). Sen jälkeen
talo autioitui, mutta Minkkiset ehkä käyttivät tilaa vielä 1640-luvulle saakka ja vuonna 1650 tila
siirtyi Salmelaisten suvulle Matti Niilonpojan muutettua perheineen muualle.111 Sitä ennen Salmelasta oli halottu Piesalan ja Helkalan tilat vuonna 1607 sekä Minkkilä eli Keljo, josta käytettiin
nimeä Minkkilä 1700-luvun lopulle saakka. Piesalan perusti Esko Niilonpoika, Helkalan Paavali
Laurinpoika ja Minkkilän Lauri Laurinpoika. Halotut tilat säilyivät Minkkisten hallussa.112
Paanalaa isännöi Niilo Minkkisen jälkeen Klemetti Minkkinen (1593–1606) ja sen jälkeen Juho
Klemetinpoika (1607–1616) ja Tuomas Klemetinpoika (1618–1639), minkä jälkeen talo autioitui ja
siirtyi Paanasten haltuun. Paanalasta lohkottiin vuonna 1607 Kässi ja vuonna 1617 toinen Minkkilä.
Kässin perusti Olavi Niilonpoika (1607–1633) ja uuden Minkkilän Heikki Laurinpoika (1607–
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1640). Uudessa Minkkilässä on Kuukkajärven tai Uuraisten Minkkisten asutus säilynyt. Vuonna
1571 Paanala oli ollut Saarijärven rikkaimpia taloja, vuonna 1636 se oli karjamäärällä mitattuna
alueen köyhimpiä taloja. Muiden muassa myös ruotumestarina toimineen Heikki Laurinpojan uusi
Minkkilä oli tällöin selvästi varakkaampi.113
Miksi sitten Salmela ja Paanala autioituivat vuonna 1639? Kuukkajärven tilat läänitettiin 1600luvun alussa baltiansaksalaiselle aatelille, mikä saattoi tuottaa maaorjuutta lähentyvät olosuhteet
aikaisemmin itsellisille, vaikkakin raskaasti verotetuille tiloille. Gustav II Adolfin valtakuntaa
rasittivat myös monet sodat ja etenkin 30-vuotinen sota. Lisäksi 1630-luvulla koettiin ankaria
katovuosia, jolloin ihmisiä kuoli nälkään ja talot ajautuivat suuriin vaikeuksiin. Kuukkajärvi kärsi
raskaimmin ja yhdestätoista talosta vain kaksi (Hiirola ja Piesala) selviytyivät autioitumatta; puolta
autiotaloista asuttiin vaikka veroja ei maksettukaan. Kallio arvelee, että Salmelan isäntä Matti
Niilonpoika saattoi muuttaa Ruotsiin; tällöin Ruotsista tosin jo haluttiin vuoden 1636 julistuksen
mukaisesti jo palauttaa siirtolaisia Suomeen, joten myös kotimainen muuttovaihtoehto kannattaa
huomioida.114
Katovuodet osuivat myös Viitasaaren Konginkankaan Kalaniemeen, jonka kaikki neljä tilaa
Soskonniemi, Kajama, Räihä ja Hakola autioituivat vuonna 1602 väliaikaisesti. 1630-luvun pahat
kadot ja sotaväenotot johtivat siihen, että vuosien 1636 ja 1654 välillä kaikkien näiden talojen
isäntäsuku vaihtui. Räihän Klemetti Matinpoika Kaukonen otettiin sotaväkeen ja tila autioitui
vuonna 1641 ja vuodesta 1650 sitä asutti Klemetti Räihä. 115 Erkki Minkkinen ja hänen vaimonsa
Juudit ryhtyivät vuonna 1650 isännöimään Soskonniemeä, jossa, tai siitä halotuissa Soskossa (1766)
tai Mäkelässä (1803), sama suku on asunut nykypäivään saakka. 116 Ajankohtien ja olosuhteiden
samanaikaisuus viittaisivat siihen, että Viitasaaren Kalaniemeen muuttanut Erkki Minkkinen voi
olla Saarijärven Kuukkajärven Minkkisiä, mahdollisesti Erkki Laurinpoika, joko autioituneista
kantataloista tai lohkotuista taloista, joissa oli isäntinä useita Laurinpoikia.117
Läänitykset Rautalammin pitäjässä
Eränkäynnin loppuvaiheessa aatelisto tavoitteli erämaita ja pyrki saamaan niille rälssioikeudet.
Tälle vapaamiesluokalle ryhdyttiin myös antamaan palveluksistaan läänityksiä. Keskiajan ja 1500luvun läänityksiä kutsuttiin vanhaksi rälssiksi ja 1600-luvun alusta lähtien annettuja uusia läänityksiä uudeksi rälssiksi. Johan III:n (1568–1592) ajoista lähtien ryhdyttiin antamaan allodiaaliläänityksiä. Vuonna 1604 ryhdyttiin antamaan rajoitetumpia Norköpingin päätöksen tiloja, jotka periytyivät
vain suoraan alenevassa mieslinjassa.118 Toisaalta Johan III rajoitti aateliston erämaahalua, kuten
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Hauhon Hyvikkälän herran Erik Spåren tapauksessa, kun tämä pyrki hankkimaan itselleen 12 uutta
uudisasukaslampuotia pääasiassa Laukaasta. Silti Erik IV ja Johan III jakelivat läänityksiä aatelisille
”verrattain avokätisesti”. Hertig Karlin voiton jälkeen aatelisto joutui tilapäisesti puolustuskannalle.
Lääninherrojen vaikutusvalta oli korkeimmillaan kuningatar Kristinan aikana (1632–1654) ja
aatelille maksoi vuotuiset veronsa lähes ²⁄₃ valtakunnasta.119 Käytännössä 1600-luku oli aatelisvallan aikaa aina 1680-luvun isoon reduktioon saakka.
Eräkauden ja sen loppuaikojen aateliston toimien luonteesta kertonee jotain se, että Jakob Teit
kritisoi vuoden 1556 valitusluettelossaan itse asutustoimen johtajaa Kustaa Finckeä siitä, että tämä
oli anastanut itselleen muutamia kruunun verotilallisia Saraveden rannalla ja lisäksi Mieskonsalon,
Ohensalon ja useita muita kyliä sekä Kellokosken lohikosken. Fincke joutui luopumaan eräistä
taloista, joten niiltä osin arvostelu osui ilmeisesti kohdalleen. Berndtsonin mukaan Saraveden
erämaat olivat kuitenkin ”joutuneet Olavi Niilonpoika Tawastin haltuun laillisten kauppasopimusten perusteella ja sitten periytyneen Kustaa Finckelle.” Vuoteen 1564 mennessä aatelin lampuotien
määrä oli jo 67, mikä oli puolet koko Rautalammin vanhan hallintopitäjän verotilojen määrästä.120
1560-luvulla eniten läänityksiä Suur-Saarijärvellä oli Jacob Henriksson Hästeskolla, 19 lampuotitaloa, vuonna 1564 yli puolet tämän alueen taloista. Hänen kuoltuaan Siuntion Sjundbyn kartano ja
myös Saarijärven lampuodit siirtyivät Kerstin Henriksdotter Hornille ja hänen puolisonsa Claes
Åkessonin myötä Tottin suvulle. Tottit menettivät suosionsa ja läänityksensä Hertig Karlin voiton
jälkeen. Ne kuitenkin palautettiin Henrik Klasson Tottin puolisolle Sigrid Eriksdotter Vasalle, joka
oli kuningas Erik XIV:n ja Karin Månsdotterin tytär, ja hänen jälkeen Henrikin ja Sigridin pojalle ja
30-vuotisen sodan kuuluisaksi tekemälle valtaneuvos ja sotamarsalkka Åke Tottille. Häneltä ne
siirtyivät Claes Tottille. Jälkimmäinen oli tuhlaavainen, mikä johti siihen, että Tottien Saarijärven
läänitykset siirtyivät sotamarsalkka Arvid Wittenberg von Debernille ja kreivi Lorentz Creutzille
aina 1680-luvun puoliväliin saakka.121
Vanhalla Viitasaarella, josta tuli itsenäinen kunta vuonna 1635, vanhan rälssin alaisuudessa oli vain
yksi talo, Kustaa Fincken hankkima Jurvansalo, jonka sittemmin omisti hänen poikansa Gödik
Fincke ja tämän kuoltua Nyystölän verilöylyn järjestäjän poika Sten Iivarinpoika Tawast. Lampuoteina olivat Erkki Raatikainen ja hänen poikansa sukupolvesta toiseen. 122 Vanhan Laukaan
alueella aatelilla oli eräkauden lopulla kymmenkunta erämaata, kuten jo mainituilla Skytte-suvulla
ja Niilo Olavinpoika Tawastilla. Myös Kustaa Finckellä oli Tawasteihin kytkeytyviä rälssimaita,
kuten Lammin Porkkala, Saraveden erämaa ja Markkulan rälssitalo. Markkula siirtyi Sten ja Olavi
Fincken kuoltua Gödik Finckelle ja hänen jälkeen Herman Klasson Flemingille. Vanhaa erämaarälssiä edustivat myös Erik ja Nils Boije sekä Hämeenlinnan vouti Henrik Jaakonpoika Tawast.123
Vuonna 1593 perustetulla Vanhalla Laukaalla vanhaa rälssiä edustivat Matts Skytten ja Henrik
Jaakonpoika Tawastin rälssimaat Kynsiveden rannalla sekä Hauhon Hyvikkälän herra Erik Spåre,
jonka Keitelen kylässä olleet kahdeksan lampuotitilaa palautuivat kruunulle ja hänen leskelleen
Gertrudille, jolle jäi lopulta vain Haapaniemen rälssitalo. Vanhalle Laukaalle syntyi myös yksi uusi
rälssiomistus kun Erik XIV läänitti vuonna 1562 Joensuun Åminnen vapaaherra Klas Kristersson
Hornille ja hänen perillisilleen koko Saarioisten pitäjän korvauksena eräistä häneltä peruutetuista
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alueista. Siellä olleista kahdeksasta lampuotitilasta neljä oli Vanhan Laukaan puolella ja hänen
kuoltuaan ne siirtyivät Kristina Krummelle.124
Koska aatelisherrat saattoivat yrittää pakottaa uudisasukkaita lampuodeiksi myös väkivalloin ja
muitakin epäselvyyksiä oli, Johan III kielsi vuonna 1582 talonpoikien erämaiden myynnin aatelisille nimenomaan Rautalammilla. Huoli liittyi kruunun verotulojen vähentymiseen, mutta Rautalammin hallintopitäjään syntyi silti uusia rälssitaloja ja Vanhalle Laukaalle neljä. Näiden joukossa oli
Hornien vuonna 1586 perustama Tikkamannilan rälssitalo, ilmeisesti heidän haltuunsa joutuneelle
talonpoikien maalle.125 Hertig Karlin myötä tiloja peruutettiin ja pääosin palautettiin ja kuningas
Karl IX:n kaudella läänityksiä annettiin myös baltialaisaatelille tai muuten Baltiaan kytkeytyville
tahoille. Seuraavaksi tarkastelen etenkin Saarijärven Kuukkajärveä ja Viitasaaren Kalaniemeä
koskevia läänityksiä.
Kuninkaan 26.6.1604 kirjaaman avoimen kirjeen myötä läänityksen sai myös baltialaista aatelia
edustava Fromholtt Patkill, jolle annettiin neljänneskunnat alueelta ”Reuthelamby Sochn, som är
Reuthelamby och Pernesarij fiärdingh till att niuthe, bruke och beholle, quitt och frij för alle
vthlagor, doch att skal gå.”126 Ratsumestari Patkillin läänitys oli laatuaan ensimmäinen Rautalammin pitäjässä ja hän sai sen ”ahkerasta ja uskollisesta palveluksesta”. Osa Patkillin läänityksistä oli
Laukaalla ja kirkkoherra Thomas Andraea valitti Patkillin kiskovan veroa pappilasta, joka saikin
verovapauden 6.2.1612. Olavi Jussinpoika Leinonen kävi vuonna 1615 Gustaf II Adolfin luona
valittamassa, että Patkill vaatii veroparseleista totuttua enemmän rahaa. Vaikka kuningas tutkitutti
läänitysten haltijoiden verotustoimia, Patkill sai pitää tilansa kuolemansa saakka.127
Saarijärveläisistä taloista Kuukkajärven, Naarajärven, Pyyrinlahden, ja Kimingin talot ja Pernasaaren neljänneskunnasta Summajärven Laiha ja Kyyjärven Pölkki maksoivat veronsa ratsumestari
Patkillille. Ratsumestarin kuoltua, hänen leskensä sai pitää läänitykset vuoden ajan, minkä jälkeen
ne peruutettiin kruunulle vuonna 1622.128 Myös Kuukkajärven Minkkisten tilat joutuivat Patkillin
alaisuuteen. Vaikka kirjattua tietoa asiasta ei ole, heidän voi olettaa muodostaneen osan taustavoimista, jotka lähettivät Leinosen kuninkaan puheille. He osallistuivat ehkä myös vuoden 1610
yleiseen Sääksmäen kihlakunnan asukkaiden valitukseen liiviläisiä lääninhaltijoita vastaan; etenkin
Patkill tunnettiin ”rahvaan rasittajana”129. Vaikka kantatilat Salmela ja Paanala autioituivat vasta 17
vuotta myöhemmin ja 1630-luvun ankarien katovuosien jälkeen vuonna 1639, 18 vuoden balttilaisläänitys on varmaan ollut osatekijä siinä prosessissa, joka tuli johtamaan aikaisemmin suhteellisen
vauraiden tilojen autioitumiseen.
Kuningatar Kristinan kaudella myös baltialaiselle Karl Adolf von Tiesenhausenille annettiin
12.5.1649 Norrköpingin ehdoilla 34 taloa Rautalammin suurpitäjässä ja niistä 9 oli Viitasaarella.
Eniten lampuoteja eli kuusi hänellä oli Suovanlahdessa ja esimerkiksi Pudasjärvellä, Konginkankaalla ja Kynsivedellä lampuoteja oli yksi. Tiesenhausenilla oli sotakuluihin liittyviä saatavia
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Hertig Karls Registratur 1603–1604, 236. Neljänneskunnat olivat siis Rautalampi ja Pernasaari. Kalliolla (1972, 124)
nimi on Fromholt Patkul ja Tarkiainen & Tarkiaisella (2013, 82) Fromholt von Patkul. Sana vthlagor tarkoittanee veroja
(tai maksuja tai suorituksia, utlaga), katso sanasto-osio teoksessa Happonen 2004, 248.
127
Berndtson 1965, 296; Kallio 1987, 128.
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Kallio 1972, 124–125.
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Jalkanen 1900, 143.
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kruunulta ja hän sai läänityksen näiden rahasaatavien katteeksi. Läänityksen ehtoja parannettiin
30.1.1651, jolloin niistä tehtiin täydellisellä perintöoikeudella varustettuja ja hyödyntämiseltään
rajoittamattomia allodiaalitiloja.130
Läänitysvirta kulki välillä myös Suomenlahden eteläpuolelle. Kuningas Gustav II Adolf läänitti
9.8.1625 Norrköpingin päätöksen ehdoilla Liivinmaalla sijaitsevan Saliksen linnan Viron ruotsalaiselle kuvernöörille Peder Gustavsson Banérille, joka oli naimisissa rautamarski Klas Eriksson
Flemingin ja Ebba Gustafsdotter Stenbockin tyttären Hebla Klasdotterin kanssa ja myös Svidjan eli
Suitian linnan isäntä. Banér vapautettiin ratsupalveluksen suorittamisesta sillä ehdolla, että hän
ylläpitää Saliksen linnassa varuskuntaa131. Gustav II Adolfin tytär kuningatar Kristina puolestaan
antoi Riian kaupungin raatimiehelle Michael von Depenbrockille allodiaalioikeuden samaan
linnaan, jonka tämä osti vuonna 1644 kuolleen Banérin perikunnalta132.
Juttilan herralla Anders Jönssonilla oli yksi lampuoti Kalaniemessä vuonna 1564. Ivar Månsson
Stjernkors (Särkilahti) sai 1565 Kärknäsin säterikartanon Sauvolta. Bertil Ivarsson ”Stjernkors” teki
vuonna 1570 10 verotilallista lampuodeikseen Rautalammin Kalaniemen kylässä, joka käsitti silloin
”saman alueen kuin myöhemmin Kalaniemen, Vuosikosken, Huopanan, Käihärin ja Paajalan kylät
yhteensä”. Bertilin väitteen mukaan tilat olivat tulleet Ivar Månssonin vaimon Elin Kurckin – jonka
myös Bertil myöhemmin otti vaimokseen – myötä Kärknäsin kartanon alaisuuteen. Hänen toimiaan
ei hyväksytty ja vuonna 1577 kruunu otti tilat haltuunsa.133 Vuonna 1598 Bertilin ”veli” Måns
Ivarsson Stjernkors anasti tilat taas itselleen ja lisäksi Kalavastingin, Pudasjärven, Keiteleenpohjan
ja Taimoniemen kylät. Måns toimi siltä pohjalta, että Kalaniemi olisi alun alkaen kuulunut Stjernkorsien suvulle. Månsin vaatimuksiin ei suostuttu ja talot peruutettiin kruunulle vuotta myöhemmin
ja hänen piti Hertig Karlin kostoa peläten paeta Puolaan 134, monen muun Karlin vihat päälleen
saaneen Suomen herran lailla.
Vuonna 1599 Kalavastinki ja Kivijärvi sekä Kalaniemi ja Pudasjärvi joutuivat Ruotsin laivaston
saksalaisen amiraalin Jochim Scheel von Suckowin haltuun aina hänen kuolemansa saakka vuonna
1606. Sen jälkeen ne olivat vuoden Paavali Gottbergin hallussa ja vuonna 1608 ne läänitettiin Lars
(Lasse) Anfastssonille. Silti Månsin veli Axel Ivarsson Stjernkors kantoi niiden verot vuonna 1610.
Anfastin kuoltua Pähkinälinnan isäntä Ivar Christersson Ulfsparre till Hjortö 135 sai Kalavastingin.
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Hänen jälkeensä (k. 1632) kruunu piti Kalavastingin ja Kivijärven taloja jonkin aikaa ja 30.10.1650
ne läänitettiin saksalaiselle Hämeen jalkaväkirykmentin päällikölle eversti Johan Ritterille, joka sai
Rautalammilta 62 taloa Norrköpingin päätöksen ehdoilla ja ne muunnettiin allodiaalilahjoitukseksi
16.10.1652. Niistä 32 oli Viitasaarella ja Ritter (Ridter) -suvulla oli eniten uuden rälssin taloja
Viitasaarella. Kornetti Thomas Schultzille annettiin seuraavana päivänä Saarijärveltä Kyyjärven
Pölkki sekä taloja Keihärinkoskelta Viitasaarelta ja Laukaasta.136
Lars Anfastsson valitti Axel Ivarssonin toimista kruunulle ja hänen läänityksensä vahvistettiin vielä
27.5.1613 mutta sivumerkinnällä ”Casserat nu” ja 5.2.1614 Ivar Christersson Ulfsparre till Hjortö
sai Anfastssonin läänitykset. Johan de la Gardien, Jöran Boijen ja Johan Ottesonin (Klöfverblad)
25.2.1612 päivätyllä kirjeellä Anfastssonin tilat (Godz i Rautalambi) annettiin kuitenkin Axel
Ivarsson Stjernkorsille, joka piti niitä Anthonin mukaan hallussaan vuoteen 1627.137 Toisaalta ne
ovat voineet siirtyä kruunulle, koska Jalkasen taulukon mukaan vuonna 1621 Kalaniemellä ei ollut
aatelin lampuoteja, ehkä jo vuonna 1618, minkä jälkeen hänen äidillään Elin Kurckilla ei ole enää
mitään hallintamerkintöjä tai suoraan Lars Anfastssonin (1613) tai Ivar Christerssonin (1717)
jälkeen. Axel Ivarssonia ei mainita asutuksen yleisluettelossa Ristniemen haltijana vuosina 1600–
1639. Vuosi 1627 on silti mahdollinen, koska Sauvon Ristniemi, jolla saattoi olla vaateita Kalaniemen suhteen, siirtyi Månsin tyttärelle Annalle; Henrik Impolan mukaan Månsin kuoltua (före
20.4.1628) tai asutuksen yleisluettelon tulkinnanvaraisen merkinnän ”Ifvar Mångss. barns” mukaan
vuonna 1624 – ja vuonna 1634 ”f. Mågns Ifwarss. Fru Carin Siebet Sätteg”.138
Ruotsalaisella sotamarsalkalla, Bremen-Verdenin kuvernöörillä ja Suomen kenraalikuvernööriksi
nimitetyllä Henrik Henriksson Horn af Kanckasilla (myös vapaaherra Horn af Marienborg) oli
kuitenkin Markkasen mukaan läänityksenä kolme taloa Kalaniemessä, joista hän asutuksen
yleisluettelon mukaan nautti veroja (på fordel) vuodesta 1650 lähtien, jolloin hän oli vielä eversti.
Minkäänlaista läänityskirjettä ei tosin löytynyt, ehkäpä kyseessä oli ennemminkin sotaväen
läsnäoloon liittyvästä verojen kohdentamisesta. Hornin veronautinta sopisi yhteen sen kanssa, että
isänsä Måns Ivarsson Stjernkorsin jäljiltä ensin Sauvon Ristniemen ja vuonna 1634 Sauvon
Kärknäsin kartanon saanut Anna kuoli före 1650, jolloin kuoli myös hänen miehensä Klas Skalm.
Henrik Horn meni vuonna 1650 myös naimisiin Kerstin Bosdotter Bååtin kanssa, jonka edellinen
mies oli Joensuun Halikon kartanon omistajasukuun kuuluva vapaaherra Gustaf Horn af Åminne.139
men haltijoiksi oli vuonna 1614 merkitty Wallrng ja Lasse Anderss Säterj ja vuosina 1615–1616 Ifvar Christerss. Elin
Kurck mainittiin kahden Pojossa (Pohja) ja Gammelbyssa (Vanhakylä) olevan rälssitalon haltijana vielä 1618 (Impola
2011, 94 & 284). Sauvon Kärkniemi sekoittuu helposti Lohjan Kirkniemeen, jonka läänityksiin Mäilä (1950-luku)
katsoo Kalaniemen kylän Hakolan, Kajamaan, Räihän ja Soskonniemen talojen kuuluneen ”pitemmän ajan – oltuaan
välillä amiraali Gyllenhiertan omistuksessa”, joka Impolan (2011, 313–314) mukaan kyllä kuoli jo vuonna 1565. Elin
Kurck oli tosin Ingeborg Tottin tytär ja Tottit kuuluivat Kirkniemen omistajiin, kuten myös Henrik Klasson Tottin
puoliso Sigrid Eriksdotter Vasa, vuosina 1603–1633 (Impola 2011, 94; Jutikkala & Tikander I 1939, 250). Vasasta oli
tullut myös Siuntion Sjundbyn kartanon Saarijärven läänitysten emäntä, mutta ne eivät ulottuneet Kalaniemeen.
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Erkki Minkkisestä tuli samana vuonna Soskonniemen tilan isäntä (1650–1670) ja hänen jälkeensä
tilaa isännöi Erkki Erkinpoika Minkkinen (1670–1684)140. Myös heidän tilansa saattoi olla yksi
Hornin veronautinnan piiriin kuuluvista taloista. Hornin veronkanto näyttäisi päättyneen vuoden
1655 jälkeen, ehkä siksi, että hän vuonna 1654 kenraalimajuriksi ylennettynä lähti Ruptuurisodan
aikaiseen Puolan sotaan ja osallistui Varsovan vuoden 1656 taisteluun yhdessä ratsuväkensä
kanssa141. Vuosi 1655 onkin maakirjan mukaan viimeinen vuosi, jolloin Horn sai Kalaniemestä
veroja142, mutta Soskonniemestä lohkottu Mäkelän tila on yhä tästä ensimmäisestä Erkistä polveutuvien Viitasaaren Minkkisten hallussa.
Talonpoikaiston vapausvaje ja reduktsijoonit
Kuningatar Kristinan aikana suunnattoman laajuuden saavuttanut läänitysjärjestelmä uhkasi
talonpoikaisen väestön vapautta. Läänityksen myötä kruununtilalliset joutuivat aatelin armoille ja
muuttuivat aatelin alaisiksi lampuodeiksi. Koska tyytymättömyys kävi ”suureksi ja äänekkääksi”,
Kristinan seuraajaksi vuonna 1654 noussut kuningas Karl X Gustav katsoi välttämättömäksi
helpottaa talonpoikien asemaa ja samalla kruunun raha-asioita. Hänen ehdotuksestaan Tukholman
valtiopäivät panivat vuonna 1655 toimeen niin sanotun neljänneksen korjauksen, jonka perusteella
kaikki ”luovuttamattomat tilat”, jotka oli lahjoitettu Gustav II Adolfin kuoleman jälkeen, tuli
peruuttaa takaisin kruunulle. Näitä olivat muun muassa hallinnollisiin tarkoituksiin, kuten sotaväen
elatukseen ja laivaston ylläpitoon määrätyt tilat sekä kuninkaalliset linnat ja karjatalot. Muista
lahjoitetuista tiloista ja veroista neljäsosa piti peruuttaa.143
Jos Flemingit ja Tawastit olivat osallistuneet valtakunnan keskeisten asioiden hoitamiseen, hallinneet läänityksiä ja sotineet talonpoikia vastaan, Flemingit olivat mukana myös läänityksiä purkamassa. Reduktiota kannattava ja ajatuksen siitä kuninkaaseen istuttanut Herman Klasson Fleming
nimitettiin neljännesreduktiota johtavan reduktiokollegion johtajaksi. Hermanin toiminta ja
politiikka eivät miellyttäneet vanhaa aristokratiaa ja vaikutusvaltainen Suomen kenraalikuvernöörinä toiminut Per Brahe vastusti häntä kiivaasti. Neljännesreduktio jäi aateliston vastustuksesta
torsoksi koko valtakunnassa ja etenkin Suomessa, mutta ”aatelin epäviisas kinastelu tuotti sille
lopulta sitä perinpohjaisemman häviön.”144
Valtaistuimelle vuonna 1660 noussut Karl IX muodostui voimakastahtoiseksi johtajaksi ja vuoden
1680 valtiopäivillä hän ja alempi aateli saivat aatelittomien tuella läpi sekä reduktion että itsevaltiuden. Hermanin pojasta Claes Fleming af Liebelitzista tuli ison reduktion tärkeimpiä toteuttajia,
mutta rankan työn takia hän kuoli jo vuonna 1685 36-vuotiaana.145 Työsarkaa olikin koska Rautalammille oli syntynyt 117 Norrköpingin päätöksen tilaa. Rautalammin 386 talosta oli vuonna 1654
läänitettyinä 197 eli 51 prosenttia. Saarijärvellä läänitystiloja oli yli 70 prosenttia ja lisäksi Rautalammin 80 vanhan rälssin tilasta 35 eli 44 prosenttia sijaitsi Saarijärven alueella. Laukaalla 19 taloa
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oli lahjoitettuina aatelille ja Vanhan Laukaan 86 muusta talosta 47 prosenttia oli aatelin hallussa.
Viitasaaren 88 talosta 60 oli 1650-luvulla aatelisten lahjoitustiloina.146
Neljänneskorjaus oli koskenut muutamia tiloja ja vuonna 1683 Rautalammilla peruutettiin kaikki
vuosina 1649 ja 1650 lahjoitetut tilat, mahdollisesti myös Henrik Hornin Kalaniemen tilat. Saarijärvellä ensimmäisenä vuorossa olivat vuonna 1683 Ritterin ja Schultzin tilat. Reduktiota kiristettiin
valtakunnallisesti vuonna 1686, jolloin se koski myös ostettuja ja pantattuja tiloja. Laukaalla Ritter
menetti niin sanotut ostorälssitalonsa vasta vuonna 1695. Osa Tiesenhausenin tiloista siirtyi välillä
hänen vävylleen Herman Wrangelille, mutta ne kaikki peruutettiin vuonna 1683.147
Iso reduktio osui myös vanhan rälssin taloihin. Esimerkiksi laajat vanhan rälssin tilat haltuunsa
saanut valtaneuvos Lorentz Creutz menetti ne vuonna 1683. Näin kävi myös Kynsiveden rannalla
sijaitsevalle Paanalan rälssitalolle, jossa myös Mikko Minkkinen oli ollut lampuotina. Tila oli
vuonna 1650 joutunut Hufvudsköld (Tasainen) -sukuun kuuluvan Eerik Yrjänänpojan skotlantilaissyntyisen vävyn majuri Jacob Lindsayn haltuun. Talo peruutettiin hänen perillisiltään isossa
reduktiossa vuonna 1683, vaikka se kuului maakirjojen mukaan vanhan rälssin tiloihin. Toisaalta
aatelismiehet myös vaihtoivat kruunun kanssa rälssitalojaan, jotta saisivat etelämpänä olevia
taloja.148
Saarijärvellä iso reduktio iski ankarasti, sillä kaikki aateliston tilat joutuivat lopulta kruunulle. Näin
siitä tuli kuninkaallinen pitäjä. Vuonna 1693 kuningas Karl XI määräsi myös Rautalammin,
Laukaan ja Viitasaaren kuninkaallisiksi pitäjiksi. Lahjoitusläänitykset merkitsivät uhkaa talonpoikien vapaudelle, tai ennemminkin sen reaalimaailmassa olevalle osalle. Reduktion jälkeen talonpoikien ei tarvinnut enää alistua läänityksenhaltijan vaateisiin. Arkielämä ei silti muuttunut kovin paljon,
nyt verot maksettiin aatelisten sijaan kruunulle.149 Luonnolle talonpoika ei mahtanut mitään ja
vuosien 1695–1697 pahat katovuodet olivat raskaat; on arvioitu, että maan 450 000 asukkaasta
100 000 kuoli nälkään ja kulkutauteihin. Jalkasen mukaan alhaisimmankin arvion mukaan ainakin
runsas kolmannes Rautalammin suurpitäjän asukkaista kuoli. Ennen kun nälkävuosista oli toivuttu,
vuonna 1700 alkoi sota, joka Suomessa tunnetaan perustellusti Isona vihana. Vaikka Pyyrinlahden
Alatalo ryöstettiin, venäläisten pahin terrori ei kohdistunut Konginkankaaseen. Koettelemuksista
kuitenkin selvittiin ja vuodesta 1723 lähtien kruunutiloja sai ostaa perintötiloiksi.150
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