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Pohjois-Pohjanmaan museo

1600-luku: �linkeinotja asemakaava
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Oulun ensimmäinen regulointisuunnitel
ma eli uudelleenjärjestely on vuodelta
1649. Pohjanmaan maanmittari Claes
Claesson. Alkuperäistä karttaa säilytetään
Ruotsin valtionarkistossa.

-� �� 1652
. •o 1655
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� ulun kaupunki perustettiin 8.4.1605.
Oulujoen suulla sijainnut linnoitus menetti
merkityksensä
valtakunnan
intressien
siirtyessä
pohjoisesta
Keski-Eurooppaan.
Kaupunki jatkoi kehittymistään ja siitä tuli
Pohjanmaan keskus. Vuonna 1634 annettiin
hallitusmuoto, jonka mukaan Pohjan maasta
tuli oma lääninsä, keskuksenaan Oulun
kaupunki. Läänin korkein virkamies oli
kuvernööri.

KÄSITYÖLÄISIÄ JA KAUPANKÄYNTIÄ
i\uningas Kaarle IX:n vuonna 1610 antama
privilegiokirja mahdollisti käsityöläisten ja kaup
piaiden asettumisen kaupunkiin. Porvaristolla
oli oikeus käydä kauppaa Ruotsinmaan markki
noilla ja satamissa Kokkolasta Kemiin saakka.
Ulkomaankauppaa käytiin Tukholman välityk
sellä. Pitkiä kauppamatkoja varten oululaiset ra
kensivat itselleen - ja myös myyntiin - purjelai
voja. Kaupungissa oli vuosisadan mittaan
10-15 purjelaivan laivasto.
Oulun linnassa toimi 1600-luvun alussa kunin
kaan asepaja, joka tuotti musketteja, pistooleja

ja muita aseita. Lohi, turkikset, voi ja terva olivat
Pohjois-Pohjanmaan päävientiartikkelit. Alue
oli muun muassa Tukholman päämuonittaja.
Turkasta ja Merikoskesta pyydettyä lohta vie
tiin suolattuna tai savustettuna Tukholmaan
keskimäärin 700-800 tynnyriä (90 tonnia) vuo
dessa. Sanonnan mukaan Hjälmarin hauki, Sil
janin made ja Oulun lohi olivat parhaat kalat.
'«ervan kysyntä oli melko vähäistä 1600-lu
vulla ja sitä poltettiin vain rannikon tuntumas
sa. Vuonna 1617 kuninkaan kansliasta saapui
Ouluun kirje, jonka mukaan Pohjanmaalla
" - - - harjoitettiin paljon petosta tervatynnyreissä
siten, että sekä pohjat että tynnyrit tehtiin niin
paksuiksi, ettei tynnyriin mahtunut tervaa enem
pää kuin puolet ja toisinaan vähemmänkin."
Tervanpoltosta ja kalastuksesta verotettiin joka
kymmenes tynnyrillinen kuninkaalle. Kenraali
kuvernööri Pietari Brahe oli huolissaan oululais
ten liiallisesta innostuksesta tervakauppaan ja
kehotti mieluummin erikoistumaan kaupan eri
aloihin ja käsitöihin.
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KAUPUNGIN ASEMAKAAVA
Asuttuun Oulun kaupunkiin kuului aluksi
Oulun linna eli Linnansaari ja nykyinen ensim
mäinen kaupunginosa eli Pokkinen.
Oulun kaupungin ensimmäinen asemakaava oli
niin sanotusti villi: vain kaupungin parhaimmat
paikat rakennettiin. Näin syntyivät epäsäännöl
liset korttelit ja kadut. Varsin pian kaupungin
perustamisen jälkeen ryhdyttiin puhumaan
asemakaavan uudelleen järjestämisestä. Tavoit
teena oli renessanssin mukainen ruutukaava.
Oulun kaupungin ensimmäisiä karttoja on
Claes Claessonin vuonna 1649 tekemä kau
punkimittaus. Asemakaavoituksen tavoite on
esitetty havainnollisesti kaksi vuotta nuorem
massa kartassa (oikealla).
Oulu tuhoutui lähes täydellisesti vuoden 1652
tulipalossa ja uudelleen vuonna 1655. Vasta
näiden palojen jälkeen vuoden 1651 kartassa
esitettyä asemakaavaa ryhdyttiin soveltamaan
ja toteuttamaan. Oulun jälleenrakennus tapah
tui 1651 kartan hengessä, joskin korttelikoko
oli käytännössä paljon pienempi.

C. Claessonin suunnitelma (osa), jota pidetään
Oulun ensimmäisenä asemakaavana, valmistui 1651.
Kaupunki oli korttelien ja katujen puolesta melko
säännötön. Tällä suunnitelmalla vahvistettiin ajan
ihanteiden mukainen ruutukaava, joka ohjasi kau
pungin myöhempää rakentamista. Alkuperäinen
kartta Ruotsin valtionarkistossa. Jäljennös Oulun
kaupunginarkistossa.

"

1600-luku: i,allan kahvassa - hallitsijoita ja merkkimiehiä

KUNINGAS KAARLE IX

Syntyi vuonna 1550. Valtiopäivät hyväksyi Kaarien
oikeuden valtaistuimeen vuonna 1604. Kruunattiin
kuninkaaksi Uppsalan tuomiokirkossa 15.3.1607.
Sai aivoverenvuodon ja halvaantui osittain vuonna
1609. Kuoli lokakuun lopussa 1611.
Kaarle oli naimisissa kaksi kertaa. Hänen ensimmäi
nen vaimonsa oli Maria av Pfalz, jonka kanssa ku
ninkaalla oli kuusi lasta. Toinen vaimo oli Christina
av Holstein-Gottorp, jonka kanssa lapsia oli neljä.

Oulun kaupungin perustaja kuningas Kaarle IX.
Nationalmuseum, Stockholm. Public domain.
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Talven tulo pakotti kuninkaallisen perheen jat
kamaan matkaa maitse. Kaarle viipyi Suomessa
noin kaksi kuukautta; hän paranteli nuijasodan
tulehduttamia suhteitaan Suomen aatelisiin.
Sen jälkeen seurue suuntasi kulkunsa rantatiel
le, joka kiersi Pohjanlahden ympäri.
Matkaaminen satojen kilometrien asumatto
mien taipaleiden läpi on täytynyt olla koettele
mus. Rantamaantie lähti Turusta ja kiersi Poh
janlahden ulottuen Tukholmaan saakka. Tie oli
heikkokuntoinen ja vasta vuosisadan loppu
puolella se saatiin kärryillä ajettavaan kuntoon
ympärivuotisesti Ouluun saakka.

Pohjoisen Leijona (1594-1632) kävi Suomessa en
simmäisen kerran vuonna 1602 isänsä Kaar
le-herttuan seurassa. Hän oli tuolloin - ?-vuotiaa
na - arvoltaan Suomen suuriruhtinas. Seuraava
matka tapahtui keväällä vuonna 1617. Kuningas
seurueineen yöpyi Oulun linnan tiloissa. Kau
pungin juhlaseremonioihin kuului paljon varoja
niellyt ilotulitus. Kuningas vieraili Oulussa niin
ikään vuonna 1622.

VAPAAHERROJA

KUNINGASVIERAILUJA
!luotsin ja Puolan välinen sota leimahti Lii
vinmaalla vuonna 1600. Kaarle-herttua (vuo
desta 1604 kuningas Kaarle IX) seurueineen
matkusti sotaretkelle Ahvenanmeren, Hangon
ja Tallinnan kautta. Paluu tapahtui Suomen
kautta vuonna 1601. Hyytävä syysmyrsky saat
toi seurueen hengenvaaraan, mutta sen onnis
tui rantautumaan Suomen etelärannikolle.

KUNINGAS KUSTAA II AADOLF

l3ohjanmaan olot tulivat tutuiksi tulevalle ku

10apaaherra on aatelinen arvonimi, jonka haltija
oli arvonsa puolesta kreiviä alempi. Ruotsissa va
paaherrakunnat perusti kuningas Erik XIV vuonna
1561. Kuningatar Kristiinan (1626-1689) aikana
perustettiin esimerkiksi Limingan, Oulun ja Hailuo
don vapaaherrakunnat. Vapaaherrat saivat lääni
tyksinä maata. Läänityskausi päättyi 1680-luvulla.

Matkalaiset saapuivat Ouluun vuoden 1602
helmikuun lopulla. Linnansaaressa oli ylipääl
likkö Pietari Baggen rakentama varikkolinna
ke jonka kuningas näki ohikulkumatkallaan.

Oulun vapaaherrakunnan vapaaherrana toimi
1600-luvulla Erik Gyllenstierna (1602-1657),
jonka puoliso oli vapaaherratar Beata von
Yxkull. Erik Gyllenstiernalle läänitettiin 78 Oulun
pitäjän 111 manttaalista. Näiden lisäksi edellisel
tä vapaaherrakunnan perinyt valtaneuvos
Konrad Gyllenstierna sai vuonna 1657 vielä 22
manttaalia.

ninkaalle. Pohjoisessa ei ollut kaupunkeja ja
seurueen - johon kuului muun muassa kunin
gatar ja kaksi prinssiä - piti majoittua pappiloi
hin ja muihin edes jonkinmoista mukavuutta
tarjoaviin majapaikkoihin.

Matka oli omiaan vauhdittamaan suunnitelmia
uusien kaupunkien perustamisesta valtakun
taan. Matka jatkui kohti pohjoista Iin nimismie
hen virkatalon kautta.

Erik Gyllenstiernan sanottiin olevan "taitava,
suora ja jalomielinen, niin ylhäisiä kuin alhaisia
kin arvossapitävä". Beata von Yxkull kuului äitin
sä puolelta Oxenstiernojen sukuun. Pariskunnal
la oli 13 lasta.
Vapaaherrat eivät asuneet läänityksillään, kenties
pistäytyivät joskus maillaan, kuten Konrad Gyllens
tierna tiedetään tehneen vuonna 1666. Heidän
olemassaolonsa ei näkynyt ihmisten arjessa.

Jan Hoefnagel, Kustaa II Aadolf, noin 1624. Livrust
kammaren. Public domain.

Vapaaherrapari Gyllens
tierna. Tuntemattoman
taiteilijan maalaukset
vuodelta 1640. National
museum, Gripsholm.

1600-luku: 'Tullista tulleita - ystäviä ja vihollisia
ULKOMAALAISIA KAUP UNGISSA

KREIVIN AIKAAN

NÄLKÄ VIHOLLISENA

Jitkän sodan koetellessa Eurooppaa 1600-lu
vulla kauppiaat ja käsityöläiset etsivät turvallista
tulevaisuutta Pohjoismaista. Näin esimerkiksi ko
tiutui Ouluun Johan Bochmöller, joka nousi
kaupungissa merkittävän kauppaporvarin ase
maan. Hän toimi Oulun pormestarina vuosina
1643-1662 ja Limingan nimismiehenä 1660-lu
vulla. On arveltu, että nimi Pokkitörmä olisi
väännös Bochmöller-nimestä.

'lluonna 1639 kreivi Pietari Brahe
(1602-1680) vieraili Oulussa. Matkalla Kajaanista
Ouluun erityisesti Oulujoen kosket olivat kreivil
le elämys. Tällaisen kuvan kreivi antoi kaupungis
tamme:

QBulun linna perustettiin hyökkäyssodan tuki
kohdaksi ja Pohjanmaan puolustuksen asevaras
toksi, jossa säilytettiin aseita ja ruutia. Linnansaa
ren ympärillä kuohui Merikoski, joka oli viholliselle
vaikea este ylitettäväksi. Kaupungin vastainen
sivu suojattiin tulitusta kestävällä maavallilla. Vi
hollisen odotettiin saapuvan idästä laajan erä
maan läpi , eikä voinut kuljettaa mukanaan suurta
määrää piiritystykistöä.

"Niin tulimme Ouluun, Pohjolan tervakaupun
kiin. Yöt olivat lyhyet ja valjut, päivät melkein
kiduttavan pitkät. Muistan, miten koivujen val
keat rungot korostuivat ketojen ja lehvistön
vihreää vastaan."

1500-luku oli ollut levotonta aikaa Oulujoen
suulla. Idästä päin tekivät hyökkäyksiä venäläis
ten ja suomen sukuisten karjalaisten muodosta
mat joukkiot. 1600-luvulla olot rauhoittuivat, kun
Ruotsin ja Venäjän hallitsijat käänsivät huomion
sa Keski-Eurooppaan Pohjoisen sijasta.

Matkaseurue lepäsi Oulussa ja vaihtoi veneet he
vosiin. Matka jatkui rantatietä pitkin kohti Vaasaa.
Oulun linnassa yöpyi tammikuussa vuonna 1616
korkea-arvoinen ulkomaalainen vieras, Wurtten
bergin herttua Julius Fre drik. Seurueeseen
kuuluneen aatelismies Adolf Nicklassen von
Steinkallenfelsin matkapäiväkirjan muistiinpa
not ovat vanhimmat tunnetut ulkomaalaisen ku
vaukset Oulun kaupungista:

Piispa lsak Rothovius (piispana 1627-1652) tarkasti
Oulun seurakunnan vuosina 1628 sekä 1639.
Gustaf Lundbergin vuonna 1764 maalaama kopio
Jochim Neimanin vuonna 1652 maalaamasta
muotokuvasta. Helsingin yliopiston kokoelmat. Wi
kipedia, Public domain.

"Oulu on pieni kaupunki, jota ei ole suojattu
muureilla, kuten tavallista. Se käy kauppaa
pääasiassa turkiksilla. Kaupungissa käy päivit
täin paljon laivoja, joilla tuodaan Lapista kallii
ta turkiksia. Linna on puinen vallinsarviaan
myöten, ja se on rakennettu veteen. Oulu oli
ainoa kaupunki, jonka näimme 120 peninkul
man* matkalla, eikä sitäkään voi nimittää kau
pungiksi."

Kadot ja nälkä olivat Oulun seudun ihmisten
suurimmat viholliset 1600-luvulla. Ilmasto kyl
meni ja se aiheutti toistuvia katovuosia - puhu
taan pikkujääkausista. Vuoden aikana syyskuus
ta 1695 alkaen Pohjanmaalla kuoli nälkään 23
400 henkeä. Pelkästään Oulun kaupungissa ja
pitäjässä kuoli 1 592 henkeä.
Suuret nälkävuodet 1695-1697 vaativat uhreik
seen noin 100 000 henkeä eli yhden kolmasosan
väestöstä. 1600-luvun lopun katovuodet olivat
suhteessa väestön määrään Suomen historian
suurin väestökatastrofi.
Seurasi ilmastollisesti parempi vuosi 1697. Hyväs
tä kesästä huolimatta hätä jatkui vielä pitkään,
koska siemenviljakin oli syöty katovuosina. Kruu
nun lähettämä siemenvilja auttoi pohjalaiset
elämän alkuun, vaikka sitä ei riittänyt kaikille kyl
väjille.

David Beck (1621-1656), Pietari (Per) Brahe nuo
rempi. Alkuperäisteos Skoklosterin linnassa. Valo
kuva: Samuel Uhrdin. Wikipedia, Public domain.

PI ISPAN TARKAST UKSIA

Kuvitteellinen näkemys Oulun linnasta. Maalaus:
Sulo Ovaska, 1955. Pohjois-Pohjanmaan museon
kokoelmat.
*peninkulma = noin 5 kilometriä

QBulun seurakunta perustettiin pian kaupungin
perustamisen jälkeen vuonna 1608. Seurakunta
kuului Turun hiippakuntaan. 1600-luvulla piis
pantarkastukset kuuluivat näkyvästi kirkolliseen
toimintaan. Niissä piispa kuulusteli serakuntalais
ten kristinopin taitoa, tarkasti kirkon ja pappilan
kunnon sekä kirkon tilit. Lisäksi selvitettiin, elivät-

Toinen tunnettu Turun piispa, maamme kirjapaino
taidon uranuurtaja, Johannes Gezelius vanhempi
(piispana 1664-1690) puolestaan suoritti tarkas
tuksia vuosina 1666, 1670, 1673, 1680, 1683 ja
1686. Johan Erik Lindhin vuonna 1839 maalaama
kopio David Klöcker Ehrenstrahlin 1600-luvulla te
kemästä muotokuvasta. Helsingin yliopiston koko
elmat. Wikipedia, Public domain.

Robert Ekman, 1860: Kerjäläisperhe maantie Kan
sallisgalleria, Ateneumin taidemuseo. (CC BY 4.0)

1600-luku: <,pindelläja mierondellä
• Pedagogi osta triviaali kouluun
Schol.e Uloensis.
"ltluonna 1613 Ouluun Tähtäimenä triviaali
perustettiin pedagogio koulussa opiskelleilla
eli pienten lasten koulu. siinsi vuonna 1640 pe
rustettu Turun Akate
., Jatko-opintoihin vaimia: sen korkeampaa
' mentava triviaalikoulu opinahjoa ei Suomesta
, 'perustettiin vuonna
löytynyt.
1682. Triviaalikoulun
oppiaineina olivat
Ensimmäinen oululai
grammatiikka, retoriik nen Turun akatemiassa
ka ja dialektiikka.
väitellyt henkilö oli
Mikael Jaakonpoika
Triviaalikoulun ensim Jurvelius. Tämä tapah
mäinen rehtori Olaus tui _vuonna 1647. Myö
Laur.eus kirjoitti Oulun hemmin Jurvelius toimi
koulua varten oppikir- ki[kkoherrana kotikau
·, jan Enchridion Logi
pungissaan.
�tum Breviter & Succin
·;r,cte in usum discentiun
.j

ANNA MUIKKU VS. KLAARA JUHONTYTÄR

llarsinainen noitaoikeudenkäynti kaupungis
sa nähtiin vuonna 1678, kun oulunsalolainen
piika Anna Muikku syytti vaimo Klaara Ju
hontytärtä noituudesta.

t

Jakob Langh nuorempi

tyy lähteissä myös muodossa Jacobus Jacobi
Lang) elämänvaiheet ovat esimerkkinä sosiaali
sen nousun mahdollisuudesta, joka saattoi tar
joutua lahjakkaalle nuorukaiselle Ruotsin suur
valtakaudella. Hänen isänsä Jakob Langh (vanh.)
valittiin Oulun seurakunnan ensimmäiseksi ur
kuriksi ja hän siirtyi perheineen Gävlestä Ouluun.
Käytyään koulua Oulussa nuorempi Langh
jatkoi opintojaan Uppsalan ja Turun yliopistois
sa. Hänet vihittiin filosofian maisteriksi Uppsa
lassa vuonna 1676. Tämän jälkeen opinnot jat
kuivat Oxfordissa, jossa Langh opiskeli lyhyen
aikaa itämaisia kieliä. Matka jatkui Pariisiin,
jossa hän toimi lähetystötehtävissä.
Jakob Langh antautui pappisuralle. Hän sai
paikan Nevanlinnan (nyk. Pietarin paikalla) kirk
koherrana ja rovastina vuonna 1683. Langh eteni
nopeasti: hänet nimitettiin Narvan superinten
dentiksi vuonna 1688 ja lisäksi hänet vihittiin
Turun akatemian teologian tohtoriksi. Tohtori
promootio toimitettiin vuonna 1690.
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NOITIA OULUSSA?

OULUN KOULUSTA MAAILMALLE
Jakob Langh nuoremman (1648-1716, esiin
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Anna Muikun mukaan Klaara Juhontytär oli
syöttänyt hänelle leipää ja juustoa, minkä
vuoksi hän oli joutunut paholaisen pauloihin.
Klaara Juhontytär tunnettiin kaupungissa taiko
jentekijänä, mutta niin tunnettiin joukko muita
kin naisia, muun muassa pormestari Bochmöl
lerin rouva. Tapausta haluttiin käyttää
varoittavana esimerkkinä ja Klaara Juhontytär
tuomittiin kuolemaan. Tuomio jäi täyttämättä.

Jacob Langhin urakehitys jatkui: vuonna 1700
Langh nimitettiin Liivinmaan superintenden
tiksi ja Pärnun yliopiston sijaiskansleriksi. Tallin
nan piispaksi hänet nimitettiin vuonna 1701.
Ruotsalainen hallinto loppui Baltiassa vuonna
1709 hävityn Poltavan taistelun jälkeen. Langh
siirtyi takaisin Ruotsiin. Hänet nimitettiin
vuonna 1711 Linköpingin piispaksi, jossa viras
sa hän toimi kuolemaansa saakka.

:Blonet pakanalliset tavat, kuten ukonmaljojen
juominen tai vainajille uhraaminen kuuluivat ta
vallisen väen elämään 1600-luvulla. Nimen
omaan naisten uskottiin tekevän liittoja paho
laisten kanssa. Euroopassa virinnyt noitahysteria
levisi myös Suomeen. Maassa arvellaan käydyn
vähintään 200 noitaoikeudenkäyntiä 1600-luvun
kuluessa. Näistä 60:ssä langetettiin kuoleman
tuomio.
Puhdasoppisuuden myötä taikauskoa ja noituut
ta alettiin kitkeä. Ilmeisesti tehtävässä onnistut
tiin, sillä Oulun seudulta tunnetaan alle kymme
nen syytteeseen asti edennyttä noituustapausta.
Suurin osa noituudesta syytetyistä oli miehiä. __ ·
Vuonna 1649 Pietari Ansaria syytettiin siitä,,!t
että hän olisi noituuden avulla aiheuttanut kirk
koherra Markus Sadeleruksen pojan hukkumi
sen. Riittäviä todisteita ei kuitenkaan löytynyt.
Esimerkiksi eräältä tontilta löytynyt pääkallo ei
riittänyt näytöksi noituudesta.

Jloitu mies mieben-eli waimon, waimo
waimon taicka mieben, nijn että mies eli
nainen sijtä cuoleman saapi: Bistatcaan ben
gensä sen elkisestä pabasta työstä. mies pitä
wirpubun panbaman, ja waimo polbettaman:
�ietkään sen Jiiblakunnan lautamiesten
cansa, ninqUJin ennen on sanottu.
!\ristoffer kuninkaan maanlaki

Noitu mies miehen eli waimon, waimo waimon
taicka miehen, nijn että mies eli nainen sijtä cuole
man saapi: Mistatcaan hengensä sen elkisestä pahasta työstä. Mies pitä wirpuhun pandamari, ja
waimo poldettaman: Tietkäan sen Kihlakunnan lau,
tamiesten
cansa, ninqwin ·
on sanottu.
\
·;�
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1600-luku: f)ppineita miehiä, kirjallista tuotantoa
SANAKIRJAN LAATIJA SCHRODERUS JA
KIIVAS KIRKKOHERRA SADELERUS
J\llesseniuksen kirjallisen tuotannon arvioija
Erik Schroderus tutustui Oulussa ollessaan kap
palainen Markus Sadelerukseen, joka oli kir
joittanut suomalaisten menneisyydestä julkai
sematta jääneen teoksen Aurora Finlandiae (h. c.
liber historicus antiquum Fennorum originem,
statum, mores et conditiones perspicue de
monstrans).

--- ·

Sadeleruksen avustamana Erik Schroderus sai
vuonna 1637 valmiiksi sanakirjansa Lexicon Lati
no-Scondicium. Sanakirjaan oli latinan, ruotsin
ja saksan lisäksi otettu myös suomen kieli, en
simmäistä kertaa historiassa. Kirja sisälsi 2 600
sanaa aiheenmukaisissa ryhmissä, esimerkiksi:
lintukodonmies (lyhytkasvuinen), parhan calun
kätkö (arkisto) ja catin häntä (esikaupunki).

Markus Pauluksenpoika Sadelerus oli kotoisin
Porista ja toimi 1630-luvulla Oulussa kappalai
sena. Valmistuttuaan maisteriksi Turussa
vuonna 1647 hän muutti Ouluun, jossa toimi
kirkkoherrana vuosina 1648-1655. Hän oli en
simmäinen akateemisen tutkinnon suorittanut
kirkkoherra kaupungissa.
Markus Sadelerus riitaantui niin seurakuntalais
ten kuin muiden pappien kanssa. Muun muassa
Hailuodon kirkkoherraa hän nimitti julkisesti
pölvästiksi. Tapeltuaan parturinsa Simo Sällin
kanssa Sadelerus joutui vastaamaan teoistaan
tuomiokapitulille. Taloudellinen ahdinko ajoi
kirkkoherran tyhjentämään rahat kirkon köy
häinkirstusta, minkä johdosta Turun tuomioka
pituli erotti hänet loppuvuodesta 1655.

loHANNES MESSENIUS

PHILOSOPHlif. DocTOR n PoETA. CA:sAnEUs.
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LExicoil

MAINEIKAS MESSENIUS
!luotsalainen oppinut, valtionarkiston hoitaja
ja Uppsalan yliopiston rehtori Johannes Mes
senius (1571-1636) sai syytteen uskonnollises
ta harhaoppisuudesta. Kuningas Kustaa 11
Aadolf määräsi hänet vangittavaksi ja karkotet
tavaksi Kajaanin linnaan vuonna 1616.
Messenius käytti vankeusaikansa kirjalliseen
toimintaan. Hänen kynästään lähti suuri joukko
erilaisia historiallisia tekstejä. Niistä tärkein oli
hänen suurtyönsä Scondia 11/ustrata eli Ruotsin
valtakunnan historia.
Messenius siirtyi vuoden 1636 alussa karkotus
paikastaan Kajaanista Oulun linnaan. Maisteri
Erik Schroderus tarkasti teoksen ja antoi siitä
kiittävän lausunnon. Messenius halusi painaa
suurteoksensa itse ja pyysi tämän vuoksi, että
Ruotsin hallitus lähettäisi Ouluun painokoneen.
Teoksen painaminen siirtyi kuitenkin seuraaval
le vuosisadalle.
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Erik Schroderuksen sanakirjan nimilehti.
Helsingin yliopiston kirjasto

Turun akatemiassa opiskelleen säätyläisylioppi
laan asuun kuuluivat viitta. sulkahattu, solkiken
gät, miekka ja kävelykeppi. Kuva: Museovirasto

1600-luku: <fJurua perheessä - hautaus
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Lampi 1600-luvun alkupuolella
1600-luvun kirkkotarha
Kirkkotarha n. 1700
Nykyinen tuomiokirkko ja kirkkotarha

D
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� ulun hautausmaa sijaitsi pienellä mäellä
1610-luvulla rakennetun puukirkon ympärillä, ny
kyisen tuomiokirkon kirkkotarhan alueella. Hau
taaminen kirkkotarhaan lakkasi, kun uusi hautaus
maa otettiin käyttöön 1780-luvun alussa.
Kirkkotarhasta leposijansa on saanut ainakin 10 000
oululaista.
Varakkaampi väki haudattiin kirkon lattian alle.
Sinne haudattujen määrä on arvioitu noin kahdeksi
tuhanneksi. Kirkkoon hautaamisen taustalla on
keskiaikainen uskomus: mitä lähempänä kirkkoa tai
alttaria hauta oli, sitä varmemmin vainaja pääsi tai
vaaseen. Suurin osa kaupunkilaisista sai leposijansa
kirkkotarhasta. Kirkon pohjoispuolelle hautaamista
vältettiin, sillä ilmansuuntaa pidettiin pahana.
Alueella on sekä yksittäisiä maahan kaivettuja
multahautoja että kivestä tai puusta tehtyjä kam
miohautoja. Kammioiden koko oli 2,5 x 2,5 metriä
ja syvyys 1,5 metriä. Molempia hautaustapoja käy
tettiin niin kirkon sisällä kuin sen ulkopuolella.
Kammiot olivat yleensä perhe- tai sukuhautoja,
joihin vainajat laskettiin arkuissa.

Vanhin kirkko ja tapuli
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Kirkon laajennukset, luuhuone ja tapuli
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Kammiohauta

Nykyinen Sankarihauta
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Tuomiokirkon lattian alta arkeologisissa
kaivauksissa löytynyt hautalaatan kulmapala.
Kuva: A. Keskitalo

ohonno, Snellmonnln k,,a,ksen (1736)

mukaan kirkon ulkopuolisia kammioita peitti
pieni kappelia muistuttanut puurakenne. Kirkko
tarhan ulkopuolella tiedetään olleen ainakin kym
menen vanhan kirkon aikaista kammiota, joista
kolme luonnonkivestä tehtyä.

Vainajien vaatettamisesta annettiin määräyksiä kirk
kolaissa 1600-luvulla. Esimerkiksi kullan, hopean ja
silkin käyttö kiellettiin pappis- ja porvarissäädyn jä
seniltä. Käytäntö oli kuitenkin toinen. Vainaja saa
tettiin pukea juhlavaan pukuun, jota hän oli käyttä
nyt eläessään.

Varakkaimpien henkilöiden kirkkohautojen päälle
asetettiin usein piirtokoristeinen kivilaatta. Tållaisel
la muistomerkillä katettiin myös Johannes Messe
niuksen hauta. Kaksi säilynyttä hautalaattaa on
muurattu tuomiokirkon eteisen seinään. Näistä
toisen kulmapala löydettiin kesällä 2002 kirkkotar
han pihamaata kunnostettaessa.

Käärinliinat, kuolinpuvut ja -peitteet yleistyivät vä
hitellen 1700-luvulla. Naisten ja lasten hauta-asuis
sa oli silkki-, tylli- tai brokadikangasta sekä kankaas
ta ja pronssilangasta tehtyjä kukkakoristeita ja
nappeja. Päähineissä ja hiuslaitteissa oli helmiä.
Etenkin pienillä tyttölapsilla oli hiuslaitteissaan me
tallilankaisia koristenauhoja.

Osa arkuista on ollut yksinkertaisia leveistä lau
doista nauloin tai puutapein koottuja. Osa on
ollut koristeellisesti profiloituja. Arkkujen pinta oli
tervattu, vernissattu, lakattu tai maalattu. Varak
kaampien vainajien arkuissa saattoi olla rautaiset
kantokahvat, joissa oli koristeellinen kilpiosa. Tina
tut kahvat ja heloitukset kiellettiin kuninkaallisella
asetuksella vuonna 1766. Sisustuskankaan, teko
kukkien ja koristeiden lisäksi arkkuihin saatettiin
asettaa koivunoksia tai kuusenhavuja.

Vankeuden uuvuttama Johannes Messenius ja vaimonsa Lucia.
Kuva: Museovirasto

MATTI MONTONEN - KULKURI JA NOITA
Käkisalmelainen Matti Juhonpoika Montonen oli
kulkijaluonne. Hän ei viihtynyt sotapalveluksessa,
vaan karkasi ja vietti rikollista elämää. Vuonna
1689 Montonen suljettiin Oulun linnaan syytetty
nä monivaimoisuudesta. Vankeudessa Montonen
eristettiin, sillä muiden kanssa ollessaan hän
sortui juopotteluun. Lisäksi hän oli yhteydessä
"pahain voimain kanssa" ja paransi sairaita, muun
muassa sotatuomarin hevosen. Tulen hän sai ai
kaiseksi ilman tulentekovälineitä.
Jopa eristyksissä ollessaan Mantonen piti pahaa
elämää: kieroili ja huitoi. Hänen kuultiin puhele
van itsekseen: "Pysy sinä sillä puolella, ei ole sinun tällä
puolella mitään tekemistä."

Montonen sai syytteen noituudesta ja hänet tuo
mittiin paholaisen liittolaisena roviolla poltetta
vaksi vuonna 1690. Tuomio alistettiin hovioikeu
teen ja ilmeisesti se jäi täyttämättä. Montosen
haamu jäi kummittelemaan linnan historiaan: tari
nan mukaan Montosentyrmästä johtaa maan alai
nen salakäytävä mantereen puolelle.

1600-luku: iloa perheessä - kaste
KUMMILUSIKKA

Apostolinlusikat liittyvät 1500-luvulta peräisin
olevaan tapaan antaa vastasyntyneelle lahjaksi
lusikka. Lusikoita antoivat vanhemmat ja
kummit. Apostolinlusikkaperinteestä luovuttiin
1600-luvun loppupuolella. Vähävaraiset tyytyi
vät tina- tai kuparisekoitteisiin lusikoihin varak
kaiden lahjoittaessa kultaisia tai hopeisia apos
tolinlusikoita.Tästä johtuu sananparsi, että
joku on syntynyt hopealusikka suussa.

Mikael Agricola totesi luterilaiselle kirkolle
vuonna 1549 laatimassaan Käsikiria Castesta ia
muista Christikvnnan Menoista kasteen seremo
niaan kuuluvan rukoilemisen lisäksi seuraavat
asiat: Soo/a swhun annetan/Walkialla paidalla
pugetan/ia sytytetty kyntile käten onneton.

Kasterituaalin muutokset vahvistettiin vuoden
1614 kirkkokäsikirjassa. Tuolloin suola- ja kynt
tiläseremonia poistettiin, samoin valkoisen lii
navaatteen käyttö. Kastetilaisuudesta muo
dostui juhla, jossa vastasyntynyt esiteltiin
suvun jäsenille.
Vuoden 1614 käsikirjassa mainittiin lapsen kas
taminen kotona. Vuoden 1686 kirkkolain
mukaan lapsi piti kastaa kirkossa kahdeksan
päivän kuluessa syntymästä: vanhan kansan
mukaan lapsi oli helppo saalis pirulle niin kauan
kuin häntä ei ollut kastettu.
Oulusta ei ole säilynyt tietoja lasten kasta
misajankohdista. Piispa lsak Rothoviuksen
määräyksestä kastemalja sijoitettiin Oulun
tuomiokirkon kuoriin vuonna 1628. Useissa
kirkoissa suuret metalliset - jopa hopeiset -

kastevadit korvattiin 1600-luvun kuluessa pie
nemmillä, useimmiten tinaisilla kastemaljoilla.
Aatelistolle ja muille säätyläisille vuosina 1664
ja 1669 osoitetuissa ylellisyysasetuksissa kiel
lettiin pidot kasteen yhteydessä ja kummien
lukumäärä rajoitettiin yhdeksään pariin. Papis
tolle ja porvaristolle määrättiin samaisissa ylel
lisyysasetuksissa enemmän: pidot kiellettiin,
kummien lukumäärä rajoitettiin kahteen tai
korkeintaan kolmeen pariin ja kummilahjan
suuruus sai olla korkeintaan 4-6 hopeataaleria.
Suvussa periytyvä kasteasu oli värikkäästä
sametista tai silkistä ommeltu, kultapitsein ko
risteltu kastevaippa myssyn kera. Poikien
myssyt olivat kuosiltaan tyttöjen myssyistä
poikkeavia, joten kapalolapsen sukupuoli kävi
ilmi kastetilaisuudessa.
Hätäkasteita suorittavat kätilöt omistivat kas
teasuja, joita he lainasivat korvausta vastaan.
Valkoinen, viattomuutta ja puhtautta kuvasta
nut puuvillakankainen kastemekko syrjäytti
värikkäät samettiset ja taftiset kastepuvut
vasta 1700-1800-lukujen vaihteessa.

Pitkän kasteseremonian päätteeksi pappi manasi
kummeja huolehtimaan lapsen kristillisestä kas
vatuksesta.

