
 

 

 

 

 

Timo Tiainen 

 

 

SUOMEN ULKOMAANKAUPAN KASVU 1600–1800 -LUVUILLA 

- JUUTINRAUMAN TULLITILIEN UUDELLEENARVIOINTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma                                               

Historian ja etnologian laitos                                               

Jyväskylän yliopisto                                               

22.2.2018  



1 
 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

Tiedekunta – Faculty 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

Laitos – Department 

Historian ja etnologian laitos 

Tekijä – Author 

Timo Tiainen 

Työn nimi – Title 

 

SUOMEN ULKOMAANKAUPAN KASVU 1600–1800 –LUVUILLA 

- JUUTINRAUMAN TULLITILIEN UUDELLEENARVIOINTI 

Oppiaine – Subject 

Historia 

Työn laji – Level 

Pro gradu 

Aika – Month and year 

20.2.2018 

Sivumäärä – Number of pages 

143 

Tiivistelmä – Abstract 

Työn tavoite on yhtenäistää Juutinrauman tullitiliaineistoja ja arvioida tullitilien käytettävyyttä Suomen ulkomaan-

kaupan tutkimuksessa. Yhtenäistettyjen aikasarjojen pohjalta voidaan myös tarkastella Suomen – aikaisempaan 

tutkimukseen verrattuna pidemmän – pitkän aikavälin ulkomaankaupan kehitystä. Työssä rakennetaan uusi Suomea 

koskeva tietokanta FIN-STRO. Taustateoriana on siten lähtökohtaisesti ankkuroitua teoriaa (aineistopohjainen teo-

ria, grounded theory) muistuttava lähestymistapa. 

Tutkimus hyödyntää Juutinrauman tullitilejä, joita laadittiin v. 1497–1857. Tutkimus koskee Suomen ulkomaan-

kauppaa v. 1557–1856, jolloin suomalaisia satamia on kirjattu lähtösatamiksi Juutinrauman tullitileihin. Erityisesti 

keskitytään v. 1634–1856, jolloin Juutinrauman tullitilien elektroninen tietokanta (STRO) on toimivin. 

Tutkimus kiinnittyy pitkään suomalaisen taloushistorian tutkimuksen ketjuun, jossa Juutinrauman tullitilejä on hyö-

dynnetty, sekä kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Se hahmottelee alustavasti Suomen ulkomaankaupan kas-

vulle perustuvia talouskasvuarvioita, ja talouskasvua voitaneen jatkossa arvioida mm. vientijohteisen kasvumallin 

perusteella. Tässä tutkimuksessa arvioidaan toistaiseksi vain institutionaalisten muutosten ja siirtymäkausien vaiku-

tusta Suomen ulkomaankaupan kasvuun. 

Juutinrauman tullitileistä muodostettuja laivojen ja niiden lastien lukumäärien aikasarjoja suomalaisten satamien 

viennistä ja tuonnista verrataan olemassa oleviin ulkomaankaupan aikasarjoihin. Siten voidaan arvioida Juutin-

rauman tullitilien sopivuutta suomalaisen ulkomaankaupan lähteeksi. Aiemmista tilastolähteistä pääasialliset ovat 

Ruotsin historiallinen tilasto 1738–1809 ja Schybergsonin estimoimat aikasarjat (1809–1860) Suomen ulkomaan-

kaupasta, joita verrataan suhteessa suomalaisten satamien ulkomaankauppatietoihin (FIN-STRO). 

Suomen ulkomaankaupan arviointiin Juutinrauman tullitilit sopivat, sillä ainoa kuljetusreitti Itämeren ulkopuolelle 

tai ulkopuolelta on mennyt Juutinrauman läpi. Toiseksi aikaisempien tutkimusten tuonti- ja vientimäärä- sekä -ar-

voaikasarjojen kasvutrendit selittyvät FIN-STRO:n laivojen tai niiden lastien lukumäärien kasvutrendeillä hyvin. 

Aikasarjat koostuvat segmenteistä, joiden aikana kasvuvauhdit ovat poikenneet koko aikaperiodin ja toisten seg-

menttien kasvutrendeistä, ja institutionaalisilla muutoksilla on ollut vaikutusta kasvutrendeihin. Tuoteplakaatin 

(1724) jälkeen Suomesta tavaraa vieneiden- ja Suomeen tuoneiden laivojen lukumäärien kasvut hidastuivat, ja vuo-

den 1765 jälkeen vaiheittaisesti myönnetyt tapulikaupunkioikeudet nopeuttivat ulkomaankaupan trendikasvua. Ai-

kasarjat osoittavat myös merkkejä sekä suomalaisen kauppamerenkulun ja laivanvarustuksen että ulkomaankaupan 

nopeasta kehityksestä, jotka ovat heijastumia yleisestä Suomen talouskasvusta. 

Aineistoa voidaan jatkossa käyttää paitsi tutkittaessa pidempiä ulkomaankaupan aikasarjoja niin myös arvioitaessa 

Suomen talouskasvua ja Suomen asemaa ns. pienestä divergenssistä käytävässä tieteellisessä keskustelussa. Insti-

tuutioiden vaikutus talouskasvuun on myös yksi taloushistorian klassisista tutkimuskysymyksistä. Aineiston uudel-

leenarviointi mahdollistaa useita uusia tutkimusavauksia moniin suuntiin, kunhan aineisto lopulta valmistuu.  

Asiasanat – Keywords  

Juutinrauman tullitilit, ulkomaankauppa, tuonti, vienti 

Säilytyspaikka – Depository  

JYX-julkaisuarkisto 

Muita tietoja – Additional information 

  



2 
 

Sisällysluettelo 
 

1. JOHDANTO ................................................................................................................................................. 4 

1.1 Suomen ulkomaankauppa 1600–1800-luvuilla ................................................................................. 4 

1.2.      Tutkimustehtävä .............................................................................................................................. 11 

2. AIKAISEMPI TILASTOAINEISTO SUOMEN ULKOMAANKAUPASTA ........................................................... 15 

2.1. Talouskasvu Suomessa ja sen arvioiminen ulkomaankaupan avulla .............................................. 15 

2.2. Suomen ulkomaankaupan tilastointi ............................................................................................... 18 

2.2.1. Institutionaalisten muutosten vaikutukset ulkomaankauppaan ja tilastointiin ...................... 22 

2.2.2. Suomen ulkomaankaupan tilastolähteet ................................................................................ 26 

2.2.3. Suolan tuonti sekä tervan ja pien vienti .................................................................................. 29 

2.2.4. Juutinrauman tullitilit: aiempi aineisto.................................................................................... 31 

2.2.5. Muut aikaisemmat tilastot ja tutkimukset .............................................................................. 33 

2.3. Johtopäätökset ................................................................................................................................ 36 

3. JUUTINRAUMAN TULLITILIAINEISTO JA LÄHDEKRIITTINEN TARKASTELU ............................................... 38 

3.1. Juutinrauman tullitilit ...................................................................................................................... 38 

3.2. Suomalaiset satamat Juutinrauman tullitileissä .............................................................................. 47 

3.3. FIN-STRO: tarkennetun Juutinrauma-aineiston koostaminen ........................................................ 56 

3.4. FIN-STRO: Suomen kaupunkien ulkomaankaupan yleispiirteet ...................................................... 64 

3.5. Johtopäätökset ................................................................................................................................ 68 

4. TUONTI SUOMEEN FIN-STRO -AINEISTOSSA ........................................................................................... 70 

4.1. Laivamatkojen ja niiden lastien lukumäärät .................................................................................... 71 

4.2. Alkuperiodi 1634–1725 ................................................................................................................... 74 

4.3. FIN-STRO suhteessa aiempaan tutkimukseen 1800-luvun osalta ................................................... 75 

4.4. Kotimaiset laivat Suomen tuonnissa ............................................................................................... 78 

4.5. Vanha Suomi ja Ruotsin puoleinen Suomi ....................................................................................... 80 

4.6. Suolan tuonti ................................................................................................................................... 86 

4.7. Johtopäätökset ................................................................................................................................ 88 

5. VIENTI SUOMESTA FIN-STRO -AINEISTOSSA............................................................................................ 90 

5.1. Laivamatkojen ja niiden lastien lukumäärät .................................................................................... 91 

5.2. Alkuperiodi 1634–1725 ................................................................................................................... 95 

5.3. FIN-STRO suhteessa aiempaan tutkimukseen 1800-luvun osalta ................................................... 96 

5.4. Kotimaiset laivat Suomen viennissä ................................................................................................ 99 

5.5. Vanha Suomi ja Ruotsin puoleinen Suomi ..................................................................................... 100 

5.6. Tervan ja pien vienti ...................................................................................................................... 105 

5.7. Johtopäätökset .............................................................................................................................. 107 



3 
 

6. SUOMEN ULKOMAANKAUPAN KEHITYSTRENDIT JA TALOUSKASVU .................................................... 109 

6.1. Trendikasvut ja niiden muutokset ................................................................................................. 109 

6.2. Trendikasvuarvioinnit Hodrick-Prescott-menetelmällä ................................................................ 117 

6.3. Mahdolliset talouskasvun merkit .................................................................................................. 121 

6.4. Johtopäätökset .............................................................................................................................. 125 

7. PÄÄTÄNTÖ ............................................................................................................................................. 126 

7.1. Jatkotutkimuksen aiheet ............................................................................................................... 128 

LÄHTEET ......................................................................................................................................................... 131 

ALKUPERÄISLÄHTEET ................................................................................................................................. 131 

Arkistolähteet ........................................................................................................................................ 131 

Virallisjulkaisut ....................................................................................................................................... 131 

Alkuperäislähteinä käytetty kirjallisuus ................................................................................................. 131 

TUTKIMUSKIRJALLISUUS ............................................................................................................................ 132 

LIITE 1............................................................................................................................................................. 139 

 

  



4 
 

1. JOHDANTO 

1.1 Suomen ulkomaankauppa 1600–1800-luvuilla 

Tutkimuskohteeni Suomen ulkomaankaupan kehityksen aikaperiodi on pitkä: 1600-luvun alusta1 

1800-luvun puoliväliin. Tutkimusperiodin lopulla eletään jo teollistuneen yhteiskunnan oloissa 

Euroopassa, muttei oikein vielä Suomessa. 

Ajanjaksolla globalisaatioprosessi kiihtyi protovaiheesta moderniksi, missä keskeisenä elementtinä 

on ollut ulkomaankaupan kasvu ja laajeneminen maantieteellisesti. Varhaismodernina aikana – 

myös Suomen – ulkomaankaupan eri artikkelien lukumäärä oli kuitenkin vielä pieni.  Aikakauteen 

liitetään Pieni divergenssi, ja siitä käytävä tieteellinen keskustelu2. Suomen tilanteen arviointi 

kyseisessä viitekehyksessä on ollut vaikeaa ilman – tuolta ajalta puuttuvia – bruttokansantuotteen 

kasvuarvioita. Tämä tutkimus auttaa hahmottelemaan Suomen ulkomaankaupan kasvuun 

perustuvia talouskasvuarvioita3. 

Tutkimus hyödyntää Juutinrauman (The Sound, ruotsiksi Öresund) tullitilejä (Sound Toll Accounts, 

STA), joita laadittiin vuosina 1497–1857. Tutkimus koskee Suomen ulkomaankauppaa vuosina 

1557–1856, jolloin lähtösatamiksi on kirjattu suomalaisia satamia Juutinrauman tullitileissä. 

Erityisesti keskitytään kuitenkin vuosiin 1634–1856, jolta ajalta Juutinrauman tullitilien 

elektroninen tietokanta (Sound Toll Registers Online, STRO) on toistaiseksi toimivin. Toisaalta 

aiemmilta ajanjaksoilta ei ole olemassakaan eksplisiittisiä tietoja Suomen ulkomaankaupasta.  

Tutkimus kiinnittyy pitkään suomalaisen4 taloushistorian tutkimuksen ketjuun, jossa Juutinrauman 

tullitilejä5 on hyödynnetty, ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen6. Työn keskeisenä tehtävänä 

on muodostaa tutkimusaineisto (FIN-STRO) Juutinrauman tullitilitietoja yhtenäistämällä. 

Teoriataustana on siten lähtökohtaisesti ankkuroitua teoriaa (tai aineistopohjaista teoriaa, 

grounded theory7) muistuttava lähestymistapa, jossa tavoitteena on tuottaa aineistoa 

                                                           
1 Osin jo vuodesta 1557 lähtien. 
2Esimerkiksi van Zanden, 2009; de Pleijt & van Zanden, 2016. 
3 Pro gradu on osa Jyväskylän yliopiston Suomen Akatemian rahoittamaa varhaista suomalaista talouskasvua tutkivaa 
BKT-hanketta, ja sen myötä mm. Viipurin ulkomaankauppaa kuvaava Soikkelin aineisto on ollut käytettävissä, ts. 
professori Petri Karosen siitä tekemät yhteenvetotaulukot. 
4 Alanen, 1950; 1957; Börman, 1981; Åström, 1988; Ahonen, 2005. 
5 Ellinger Bang & Korst, 1906; 1922; 1930; 1933; 1939; 1945; 1953. 
6 Esimerkiksi Heckscher, 1942; Johansen, 1983; Scheltjens, 2009; Gøbel, 2010; Veluwenkamp, 2011; Scheltjens et al., 
2012; Degn, 2017; Ojala et al., 2017; Ojala & Räihä, 2017. 
7 Glaser & Strauss, 1967. 
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aikakaudelle, jolta ei ole tuotettu jäsenneltyä eikä kattavaa tietoa Suomen ulkomaankaupasta, 

eikä siten ole voitu testata teorioita esimerkiksi Suomen talouskasvusta ja Pienestä divergenssistä 

tai ulkomaankaupan kehityksestä ja sen rakenteesta. Kyseessä on siis mitä suurimmin 

aineistolähtöinen tutkimus, mutta jatkotutkimuksessa teorioiden testaaminen tulee toki olemaan 

mahdollista, kunhan tutkimusaineisto lopullisesti valmistuu. Tässä työssä on käytetty 

keskeneräistä FIN-STRO:n aineistoversiota. 

Juutinrauman tullitilit on lähtökohtaisesti muu kuin ulkomaankauppatilasto. Niihin on kirjattu 

kerätyt tullimaksut, ja osin on seurattu myös tullista läpikulkenutta laivaliikennettä. Tullitileistä on 

voitu – aiemmin työläästi – poimia laivojen lastien sisältöjä ja niiden määrätietoja, mutta 

ulkomaankaupan tilastoihin tarvittavat hintatiedot on pitänyt kerätä joko lähtö- tai 

määräsatamista. 

Nyttemmin digitoidusta aineistosta muodostetusta tietokannasta (STRO) voi helpommin hakea 

tietoja, mutta hakutuloksiin tulee runsaasti virheitä, ja haettua aineistoa pitää muokata paljon. 

Toisaalta Juutinrauman tullitileistä ei saada tietoa ulkomaankaupasta, joka on tapahtunut 

Itämeren sisäalueella. Tiedot Itämeren sisäisen kaupan määrästä on hankittava muuten, tai 

estimoitava esimerkiksi STRO:n avulla. Lisäksi täytyisi arvioida Suomen ulkomaankaupan määrää, 

jota ei eri syistä johtuen ole kirjattu tullitileihin. 

Lähtökohtaisesti Juutinrauman tullitilit on kuitenkin hyvä pohja-aineisto Suomen viennin ja 

tuonnin aikasarjojen muodostamiselle aikakaudelle, jolta niitä ei ole olemassa. Tuotetun aineiston 

edelleen muokkaaminen ja sen tarkastelu antavat mahdollisuuksia uusien teorioiden 

muodostukselle ja olemassa olevien teorioiden testaamiselle erityisesti Suomen 

ulkomaankaupasta. Erityisesti institutionaalisten muutosten vaikutuksia ulkomaankauppaan 

voidaan arvioida, kuten jo myös tässä työssä. 

Suomen ulkomaankaupan kehityksen yleisissä selityksissä heijastuvat edellä mainitut aikakausien 

ja instituutioiden muutokset sekä globalisaation heijastama ulkomaankaupan kasvu ja sen 

rakenteen muutos. Tässä johdantoluvussa kerrataan Suomen ulkomaankaupan kehitystarina 

tutkimukseni aikaperiodin aikana, kuten esimerkiksi Kaukiainen8 on sen esittänyt seuraavalla 

tavalla. 

                                                           
8 Kaukiainen, 2006, 128–142. 
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Tutkimusperiodini alkuvaiheessa Tukholma oli saanut valvontaansa suomalaisen turkisviennin 

Pohjanmaan rannikolta, mutta etelärannikko oli edelleen Hansa-kauppiaiden aluetta aina 1600-

luvun lopulle saakka. Suomen kauppa Venäjän kanssa oli hyvin vaatimatonta. Toinen tyypillinen 

suomalainen vientituote keskiajalla oli kala, jota vietiin viljan tuonnin vastikkeeksi. Suolan tuonti 

oli tärkeää, ja se myös pysyi merkittävänä tuontiartikkelina pitkään, aina 1800-luvulle saakka. 

Vasta 1840-luvulla sokerin ja kahvin tuonnin arvo ylitti suolan.9 

1600-luvulla ja 1700-luvun alkupuolella Itämeren alueen kaupassa vallitsi hollantilaisten alusten 

dominanssi, mikä loi mahdollisuuksia parantaa suomalaisten yhteyksiä ja kasvattaa 

ulkomaankauppaa Länsi-Eurooppaan sekä hyötyä Pohjanmeren alueen talouskasvusta ja 

kasvaneesta pohjoisten alueiden raaka-aineiden kysynnästä.  

Merenkulun ja laivanrakennuksen kasvun seurauksena tervan kysyntä oli kasvanut, ja kysyntää 

kohdistui myös suomalaiseen tervaan. 1630-luvulla suomalaisten osuus Juutinrauman läpi 

kulkeneesta tervan viennistä oli noin 35 prosenttia, ja suuri osa tervan viennistä kulki 

Pohjanmaalta Tukholman kautta.10 Vuosina 1648–1717 käytännöllisesti katsoen kaikki 

suomalainen terva myytiin ruotsalaisten tervamonopolien kautta, jotka oli lainsäädännöllisesti 

luovutettu varakkaille Tukholman porvareille.11 

Tervan viennin valtakausi kesti yli kaksi vuosisataa12, mikä antoi etulyöntiaseman Suomelle myös 

muiden metsätavaratuotteiden toimittajana Euroopan ydinalueille.13 Tervan vienti kuitenkin 

edellytti paljon laivoja ja lastitilaa verrattuna suomalaisiin satamiin tulleeseen tuonnin määrään, 

joten vientikuljetusten ylijäämästä muodostui Suomen ulkomaankaupan pysyvä piirre.  

Suuri osa suomalaisten satamien viennistä ja tuonnista kuljetettiin 1600-luvulla ulkomaisilla, ja 

useimmiten hollantilaisilla laivoilla.14 Ruotsi ja Englanti haastoivat valta- ja sotilaspoliittisista syistä 

hollantilaisten ylivaltaa merenkulkusäännöksillään15. Ruotsi noudatti Britannian esimerkkiä ja laati 

vuonna 1724 oman navigointilakinsa eli tuoteplakaatin16, joka esti ulkomaalaisia aluksia 

                                                           
9 Katso esimerkiksi Vattula, 1983, 184–187. 
10 Hallberg, 1959, 86–89; Luukko, 1967, 114–115. 
11 Kaukiainen, 2006, 131. 
12 Katso esimerkiksi Vattula, 1983, 167–169, 180–183. 
13 Kaukiainen, 2006, 132. 
14 Kaukiainen, 1993, 18–20. 
15 Britit turvautuivat rajoittaviin kauppamerenkulkusäännöksiin, ja Ruotsi loi kotimaisten monopolien järjestelmän, 
joilla kontrolloitiin tärkeimpien tuotteiden ulkomaankauppaa. 
16 Heckscher, 1922, kutsui tuoteplakaattia Ruotsin merkantilistisen talouspolitiikan fundamentiksi. 
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purkamasta ruotsalaisiin satamiin muita kuin oman maan tai siirtomaidensa tuotteita. Huomattava 

osa tuonnista siirtyi siten 1700-luvun kuluessa kotimaisille aluksille17.  

Muutos ei sen sijaan suosinut vientiä, koska tuoteplakaatista seurasi korkeat kuljetuskustannukset 

kilpailun ja riittävän kuljetuskapasiteetin puuttuessa, kun ulkomaiset laivat seilasivat muihin kuin 

ruotsalaisiin (tai suomalaisiin) satamiin. Tuoteplakaatti kuitenkin myös suojasi – ja antoi 

kannusteen - kotimaista laivanrakennusta ja -varustamisen kasvattamista Ruotsi-Suomessa. 

Vaikka määrällisesti suomalaisen tervan viennin kasvu jatkui 1860-luvun loppupuolelle asti, niin jo 

paljon aiemmin 1700-luvun alkupuolella18 sahatavaran osuus viennin arvosta ylitti tervan19, kun 

tarkastellaan kaikkia suomalaisia satamia Viipuri mukaan lukien. Sahatavaran hinnat olivat suuren 

kysynnän ansiosta nousseet Länsi-Euroopassa tarpeeksi paljon, ja kattoivat kuljetuskustannukset 

Itämeren perukoilta asti.  

Sahateollisuus kasvoi Kaakkois-Suomessa, ns. Vanhan Suomen alueella, nopeasti uuden 

teknologian20 avulla ja kysyntään reagoiden. Vanha Suomi oli muodostunut, kun Viipurista oli 

tullut Suuren Pohjan sodan jälkeen osa Venäjää Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 ja 

Haminasta Hattujen sodan jälkeen Turun rauhassa vuonna 1743. Venäjän lainsäädännössä ei ollut 

niin voimakkaita metsien käytön rajoituksia21 kuin Ruotsissa22, mikä myös kannusti uuden 

teknologian käyttöönottoon.23  

Vientirakenteen muutoksen seurauksena vientiä suuntautui aiempaa enemmän myös Espanjaan, 

Portugaliin ja läntisen Välimeren satamiin. Välimeren markkinat osoittautuivatkin arvokkaiksi, kun 

Iso-Britannia suosi siirtomaitaan puutavaran tuonnissa. Vuodesta 1777 vuoteen 1783 kestänyt 

Pohjois-Amerikan vapausota kuitenkin paransi suomalaisten vientituotteiden kysyntää, ja varsinkin 

tervakaupan kannalta sota oli käänne parempaan suuntaan24. 

Suomella oli toki ollut kilpailuetu puupohjaisten tuotteiden – kuten laivanrakennuksessa – 

kaupassa, koska sekä työvoimaa että metsiä oli runsaasti ja halvalla hyödynnettävissä. Vanhan 

                                                           
17 Högberg, 1969, 28–30; Alanen, 1950, 60–73; Kaukiainen, 1993, 38–49. 
18 Kaukiainen, 2006, 132–134. 
19 Åström, 1988, 188–189. 
20 Ahvenainen, 1984; Kuisma, 1993. 
21 Kallio, 1901; Kaukiainen, 2006. 
22 Ahvenainen, 1984, 58–121; Åström, 1988, 33–45, 88. 
23 Ahvenainen, 1984. 
24 Ojala, 1999, 57. 
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Suomen alueella sahaustoiminta kehittyi nopeasti, ja koska merikuljetuksissa ulkomaan alusten 

keskinäinen kilpailu ylläpiti maltillista rahtihintatasoa, pysyivät myös sahatavaran hinnat 

kilpailukykyisinä viennin määränpääsatamissa. Vanhassa Suomessa oli myös suotuisat olosuhteet 

allokoida pääomaa laivanvarustamisen sijasta sahateollisuuteen, kun ulkomainen laivakapasiteetti 

oli riittävä. Vanha Suomi olikin 1700-luvun lopulla yksi suurimmista sahatavaran tuottajista 

Euroopassa25. 

Ranskan vallankumoussotien ja Napoleonin sotien aika (1792–1815) oli epävakaata aikaa 

suomalaisen ulkomaankaupan kannalta, mihin vaikutti se oliko ensin Ruotsi ja sittemmin Venäjä 

englantilaisten vai ranskalaisten puolella tai sodissa täysin puolueeton. Yleensä puolueettoman 

lipun alla purjehtiville suomalaisaluksille tarjoutui hyvin rahtimahdollisuuksia, kun sotivat 

osapuolet häiritsivät toisiaan. Siltikään puolueettomuus ei välttämättä taannut sitä, etteikö alus 

olisi voinut tulla kaapatuksi. Varsinkaan Ranskaan ei Britannian amiraliteetti päästänyt 

puolueettomiakaan aluksia. Liittoumat vaihtelivat yhtä mittaa, ja entiset ystävät saattoivat olla 

seuraavassa hetkessä jo vihollisia.26 

Suomen sodan (1808–09) jälkeen ulkomaankauppa oli hankalaa muutaman vuoden, sillä Venäjä oli 

liittoutunut Ranskan kanssa. Venäjän lipun alla purjehtivilla suomalaisaluksilla ei ollut pääsyä 

Välimerelle, ja toisaalta Englannin kanssa käytävä kauppa vaikeutui, koska se kuului Ranskan ja 

Venäjän vastaiseen liittoutumaan.27 

Vuonna 1812 solmitun Gentin rauhan jälkeen viimeistään vuonna 1814 sodan aiheuttama 

noususuhdanne Englannin merisodan tarpeisiin rupesi helpottamaan vientiä Suomesta28. Tervaa 

tarvittiin laivojen puunsuoja-aineeksi, eikä sen kysyntä ollut suhdanneherkkää sotaoloissakaan29. 

Kun koko Suomesta tuli Venäjän autonominen osa vuonna 1809, ja vaikka tuoteplakaatti tuli 

koskemaan myös Vanhaa Suomea, niin sahateollisuuden asema säilyi siellä edelleen vahvana. 

Tuoteplakaatti poistui lainsäädännöstä vasta 1850-luvulla, eikä Vanhassa Suomessa sillä ollut 

autonomian aikanakaan käytännössä vaikutusta30. 

                                                           
25 Ojala & Räihä, 2017, 34. 
26 Ojala, 1999, 59–60. 
27 Ojala, 1999, 61. 
28 Kaukiainen, 1993, 67. 
29 Ojala, 1999, 62; Korpisaari, 1911, 193; Kaukamaa, 1941, 7-8; Kaukiainen, 1993, 59–60, 64, 67. 
30 Ojala & Räihä, 2017, 29. 
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Ensimmäinen kokonainen vuosikymmen Napoleonin sotien jälkeen (1803–1815)31 oli taloudellisen 

matalasuhdanteen aikakausi Euroopassa, mikä vaikutti myös Suomen ulkomaankauppaan 

negatiivisesti. Vientimäärät pysyivät suunnilleen samalla tasolla kuin 1790-luvulla. Vain vuosina 

1824–1825 koettiin lyhyt nousukausi, jonka jälkeen ulkomaankauppa uudelleen lamautui32. 

Ulkomaankaupan mahdollisuuksia vaikeuttivat 1820–1830-lukujen taloudelliset vaikeudet sekä 

katovuodet 1830-luvun alussa. Talonpoikaisväestön heikko taloudellinen tila vaikutti suolan 

tuontiin, kun talonpojat eivät pystyneet ostamaan sitä, ja toisaalta tervasta oli ylitarjontaa33.  

Vasta 1830-luvun lopulta alkoi uusi talouskasvun kausi, joka kesti aina Krimin sotaan (1853–1856) 

saakka. Ulkomaankaupan kasvuun vaikuttivat Venäjän solmimat kauppasopimukset34 ja 

maailmantalouden kasvu. Ranska miehitti barbareskivaltio Algerian, mikä avasi myös Välimeren 

alueen uudelleen vientikohteeksi. Myös Englannin ulkomaankauppa- ja merenkulkusäännöstön 

liberalisoituminen merkitsi suomalaisten vientituotteiden kysynnän kasvua, kun puutavaran 

tuontitullit alenivat35.  

Sahatavaran kysyntä muutoinkin Länsi-Euroopassa alkoi kasvaa. 1810-luvulta 1850-luvun 

alkupuolelle tultaessa Suomen sahatavaran vienti oli lähes nelinkertaistunut. Ja 1850-luvun alussa 

sahatavaran viennin arvo oli lähes kolme kertaa suurempi kuin tervan.36 Åströmin37 mukaan 

Englannin korkeiden puutavaratullien poistuminen oli yksi keskeisimmistä syistä sille, että 

puutavaravienti alkoi kasvaa, ja vientirakenne muuttui tervapainotteisesta puutavarakeskeiseksi. 

1800-luvun toisella neljänneksellä alkoivat uudet tekijät muuttaa myös Suomen ulkomaankaupan 

perinteisiä rakenteita. Vähitellen taloudelliset yhteydet Luoteis-Venäjälle lisääntyivät, ja 

polttopuuta, voita ja muita maataloustuotteita ruvettiin viemään aiempaa enemmän Pietariin. 

                                                           
31 Ranskan ja Euroopan maiden sekä ensimmäisen että toisen liittokunnan välillä oli sodittu jo Ranskan 
vallankumouksesta lähtien ja ennen Napoleonin valtaan nousuakin, vuosina 1792–1802. 
32 Ojala, 1999, 64. 
33 Ojala, 1999, 64. 
34 Venäläiset – ja myös suomalaiset – alukset joutuivat maksamaan ulkomailla 1800-luvun lakupuolella yleensä 
korkeampia tulleja kuin muiden maiden alukset. Venäjän protektionistisen tullipolitiikan vuoksi 1840-luvulla useat 
maat asettivat 60–80 prosentin tulleja suomalaistuotteille. Ks. Ojala, 1999, 65. 
35 Vuonna 1820 yli 90 prosenttia puutavaran myyntihinnasta Englannissa oli koostunut erilaisista tulli-, rahti- ja 
myyntikustannuksista. Tervan kohdalla rasitus ei estänyt vientiä niin voimakkaasti. Puutavaralasteja toimitettiinkin 
Välimeren alueelle. Ks. Ojala, 1999, 65; Harmaja, 1920, 789. 
36 Kaukiainen, 2006, 139. 
37 Åström, 1988, 167, 170. 
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Halvan venäläisen viljan tuonti Suomeen alkoi 1830-luvulla. Rautamalmiot ja uudet puuvillatehtaat 

löysivät uusia markkinoita Virosta ja Pietarin lähialueilta.38  

Samalla myös kansainväliset rahtihinnat laskivat 1800-luvulla, mikä edesauttoi ulkomaankaupan 

kasvua. Rahtihintojen lasku oli seurausta sekä kuljetustonniston kasvusta että tonniston 

tuottavuuden noususta39. Vienti oli kaikkina aikoina hyvin kannattavaa. 1790-luvullla Viipurin ja 

Hullin välisen kuljetuksen rahtikulut olivat lähes samat kuin Viipurissa kyseisen lastin fob40-hinta. 

Siten merenkululla kaksinkertaistettiin rahdin arvo41. 1860-luvun lopullakin kuljetuksen tuottama 

arvonlisäys oli edelleen vielä melkein kolmannes lastin fob-hintaan verrattuna.42 

Vuonna 1870 ulkomaille vietävät suomalaistuotteet tarvitsivat jo sata kertaa enemmän 

kuljetuskapasiteettia kuin vuonna 1760, mikä kehitys oli luonut voimakkaan kasvusykäyksen myös 

kotimaiselle laivanvarustukselle. Periaatteessa kotimainen tonnisto olisi riittänyt reilusti 1800-

luvun loppupuoliskolla hoitamaan kaiken suomalaisviennin, mutta suuri osa suomalaistonnistosta 

oli muualla ulkomaisessa rahtaustoiminnassa.43 

Edellä oleva pääosin Kaukiaisen44 kuvaus perustuu toki Suomen ulkomaankaupasta oleviin 

tilastotietoihin. Tämän työn vertailukohteiksi, ja pääasiallisiksi lähteiksi, tilastotietoja on 

hajanaisesti saatavilla ennen vuotta 1738. Vuosien 1738–1808 Suomen ulkomaankaupasta on 

tietoja saatavilla Ruotsin tilastokeskuksen45 vuonna 1972 julkaisemista historiallisesti tilastoista, 

vaikka tiedot ovat olleet arkistojen kätköistä toki löydettävissä jo ennen sitäkin. Vuosilta 1809–

1860 on Per Schybergson46 kerännyt tilastot Suomen ulkomaankaupasta, ja vuodesta 1860 

eteenpäin Suomesta on olemassa talouskasvusarjat ja kansantalouden tilinpitotiedot Hjerppen47 

kokoamina. 

                                                           
38 Kaukiainen, 2006, 140; Schybergson, 1980, 451–458. 
39 North, 1994, 220, 227. 
40 Fob-lyhenne tulee sanoista: Free On Board, eli tarkoittaa lastin arvoa lähtösatamassa. 
41 Ulkomaankauppatilastoihin syntyy yleisesti ongelma kahden maan välille, sillä vienti lähtösatamassa on fob-
hintainen, mutta määräsatamassa hinta on cif (Cost: Insurance, Freight; lastikustannukset ja vakuutukset). Kahden eri 
maan ulkomaantilastoissa arvot siis eroavat toisistaan, kun toisen vienti (fob) on toisen tuontia (cif). 
42 Tigerstedt, 1952, 696, 717–723. 
43 Kaukiainen, 1993, 65. 
44 Kaukiainen, 2006, 128–142. 
45 Historisk statistik för Sverige, 1972. 
46 Schybergson, 1981. 
47 Hjerppe, 1988. 
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Suomen taloushistoria 3 -teoksessa (Vattulan kokoamina)48 on julkaistu kaikki edellä mainitut 

tilastot. Schybergsonin aikasarjoista, ja myös eräiden hyödykkeiden tuonnin ja viennin määristä ja 

arvoista, on jäänyt pois maitse suoritettu Venäjän kanssa käyty kauppa eräinä ajanjaksoina. Vientiä 

Pietariin meni osin myös maitse ja rannikkovesiä myöten, ja niitä ei ole myöskään 1850-luvulla 

rekisteröity. 

Suomen viennille ja tuonnille ei ole voitu muodostaa kattavia tilastoja 1700-luvulle, sillä 

huomattava osa ulkomaankaupasta kulki monopolien jälkeenkin Tukholman kautta49. Ja vielä sen 

jälkeenkin, kun Suomi luovutettiin Venäjälle, Ruotsin kanssa käytävä kauppa pysyi tullittomana 

vuoteen 1818 saakka50. 

1.2.      Tutkimustehtävä 

Työn keskeinen tavoite on yhtenäistää Juutinrauman tullitiliaineistoa ja arvioida tullitilien 

käytettävyyttä Suomen ulkomaankaupan tutkimuksessa. Yhtenäistettyjen sarjojen pohjalta 

voidaan selvittää Suomen – aikaisempaan tutkimukseen verrattuna pidemmän – pitkän aikavälin 

ulkomaankaupan kehitystä.  Työssä rakennetaan STRO:n pohjalta uusi, Suomea koskeva tietokanta 

FIN-STRO. Työtä motivoi myös se, että Suomen pitkän aikavälin talouskasvua voitaisiin jatkossa 

arvioida perustaen se vientijohteiseen kasvun malleihin51, jossa vientipohjan kasvu on 

tuottavuuskehityksen. Täten mahdollisesti havaittava ulkomaankaupan kasvu heijastelisi myös 

Suomen talouskasvua samalla ajanjaksolla. 

Tutkimuksen perusmenetelmä on, että Juutinrauman tullitileistä (STA) muodostettuja laivojen ja 

niiden lastien lukumäärien aikasarjoja suomalaisten satamien viennistä ja tuonnista verrataan jo 

olemassa oleviin ulkomaankaupan aikasarjoihin. Siten voidaan arvioida Juutinrauman tullitilien 

käytettävyyttä suomalaisen ulkomaankaupan lähteenä. Pääasiallisina lähteinä ovat olemassa 

olevista tilastomateriaaleista edellä mainitut Ruotsin historiallinen tilasto ja Schybergsonin 

                                                           
48 Vattula, 1983. 
49 Alanen, 1950. 
50 Heikkinen, 1994. 
51 Englantilainen Nicolas Kaldor (1957, 1970) yhdisti Myrdalin (1957) kumulatiivisen kausaation ajatuksen 
keynesiläiseen kysyntälähtöiseen kasvumalliin (ns. kaldorilainen kasvumalli). Mallia kehittivät ja formalisoivat 
sittemmin Dixon & Thirlwall (1975). Mallissa tärkeässä asemassa on vientisektori (vrt. export base -lähestymistapa) eli 
autonominen kysynnän kasvu määrää alueen pitkän tähtäimen kasvuasteen. Myös North (1955) viittaa vientipohjan 
merkitykseen talouskasvussa. Ks. myös North, 1981; North & Thomas, 1973. 
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estimoimat aikasarjat, joita verrataan Juutinrauman tullitilien elektronisesta tietokannasta (STRO) 

poimittuihin suomalaisten satamien ulkomaankauppatietoihin (FIN-STRO)52. 

Arvioinnin perusteena ovat eri indeksoitujen aikasarjojen kasvutrendit, sillä Schybergsonin aineisto 

on sekä volyymi- että arvomääräistä, Ruotsin historiallisessa tilastossa volyymimääräistä ja FIN-

STRO:n tiedoista olen toistaiseksi muodostanut aikasarjat vasta laivojen ja niiden lastien 

lukumääristä. 

Ennen kasvutrendien vertailua ja sen pohjalta tehtävää arviota Juutinrauman sopivuudesta 

suomalaisen ulkomaankaupan tutkimukseen pohditaan tässä työssä lähdekriittisesti Juutinrauman 

tullitilien luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Erityisesti arvioidaan elektronisesta tietokannasta 

poimitun aineiston oikeellisuutta sekä siihen sovellettujen hakukriteerien toimivuutta ja 

osuvuutta.  Uudelleenarvioinnin myötä tässä työssä rakennetaan Suomen ulkomaankauppaa 

kuvaava FIN-STRO-tietokanta, joka on Juutinrauman tullitilitietokannasta (STRO) tarkennettu, 

Suomea koskeva aineistokokonaisuus. FIN-STRO:n sisältö suomalaisesta ulkomaankaupasta 

poikkeaa osin merkittävästi STRO-aineistosta – johtuen alkuperäisen tietokannan monista 

ongelmista ja suoranaisista virheistä. 

Juutinrauman tullitileistä käy ilmi vain Suomen pitkän matkan ulkomaankauppa, muttei Itämeren 

sisäistä kauppaa. Toisaalta Suomen ainoa reitti käydä pitkän matkan ulkomaankauppaa tuona 

aikana oli Juutinrauman kautta. Itämeren sisäisen kaupan osuudelle ja sen kehitykselle voidaan 

jatkotutkimuksessa pohtia erilaisia skenaarioita sen mukaan, miten hyvin Juutinrauman aineisto 

ylipäänsä selittää Suomen ulkomaankauppaa, ja mitä tietoja kotimaisista arkistolähteistä on 

poimittavissa kyseisen osuuden selvittämiseksi. 

Jos ja kun Juutinrauman tullitilien aineisto antaa uskottavia approksimaatioita ulkomaankaupan 

kasvutrendeistä aikoina, joilta on aikaisempaa tietoa, niin kyseisiä trendisarjoja voitaisiin johtaa 

myös nykyisiä tilastoja pidemmälle historiaan. Prosessin reunaehdot on kuitenkin ymmärrettävä ja 

niitä on yritettävä taklata, kuten Tukholman kautta kulkeneen suomalaisen ulkomaankaupan 

(erityisesti tervakaupan) vaikutus Juutinrauman aineistosta saatavaan ja puutteelliseen tietoon.  

Pitkiä aikasarjoja käytetään tässä tutkimuksessa myös sen arvioimiseen, ovatko eri muuttujien 

aikasarjoissa kasvutrendit olleet yhtenäisiä, vai ovatko kasvuvauhdit vaihdelleet periodeittain eli 

                                                           
52 Muita tilastoja on perinteisesti verrattu Juutinrauman tullitileihin, esim. katso Boethius & Heckscher, 1938, 30–31. 



13 
 

segmenteittäin. Eri segmenttien vertailu auttaa arvioimaan, näkyykö aineistossa mahdollisia 

poikkeuksellisia ajanjaksoja, joilta esimerkiksi puuttuu osa ulkomaankaupan tiedoista, tai jotka 

ovat aiheutuneet joistain eksogeenisista tekijöistä. 

Aineiston uudelleenarviointi mahdollistaa jatkossa myös useita tutkimusavauksia, jotka liittyvät 

laajempiin teoreettisiin keskusteluihin. Tässä tutkimuksessa arvioidaan ennen muuta 

institutionaalisten muutosten ja siirtymäkausien vaikutusta ulkomaankaupan kasvuun ja sen 

trendimuutoksiin.  

Instituutioiden vaikutus talouskasvuun on taloushistorian yksi klassisista tutkimuskysymyksistä, 

jota ovat tutkineet muun maussa Douglass C. North53, Barry R. Weingast54, Joel Mokyr55 ja 

Acemoglu et al.56. Instituutioiden korostamista on toisaalta kritisoitu liian yksioikoisena57 ja 

yhdysvaltalaispainotteisena58. Pro gradu -tutkielmassa ei voi kuitenkaan kovin syvällisesti arvioida 

institutionaalisten muutosten vaikutusta, koska työn pääpaino on ennen muuta aineiston 

luotettavuuden arvioinnissa ja uusien aikasarjojen rakentamisessa. 

Aikasarja-analyyseillä voidaan kuitenkin tarkastella esimerkiksi sitä, voiko pitkän aikavälin 

ulkomaankaupan kasvua pitää segmentoituneena, jolloin eräät institutionaaliset muutokset59 

olisivat voineet aiheuttaa kasvuvauhtien muutoksia. 

Tutkimus on kvantitatiivispainotteinen, ja makro-orientoitunut. Mikrotasolle – satama- tai 

tuotetasolle – mennään vain silloin, kun analyysi sitä edellyttää. Tutkimuksen päätehtävä on 

kuitenkin selvittää, miten Juutinrauman tullitilejä voitaisiin hyödyntää makrotaloudellisten 

ulkomaankaupan aikasarjojen ulottamisessa pidemmälle historiaan kuin mitä tällä hetkellä on 

olemassa. Siten tutkimus ei sinänsä keskustele myöskään aiemman tutkimuksen kanssa niiltä osin, 

mitä Suomen ulkomaankaupasta yksityiskohtaisella- ja mikrotasolla jo tiedetään. Aikaisemman 

tutkimuksen esittely on siksi tässä tutkimuksessa kursorinen, ja pääpaino on yleisemmän ja 

laajemman kuvan luomisessa Suomen ulkomaankaupasta hyvin pitkällä aikavälillä. 

                                                           
53 North, 1989; 1990. 
54 Weingast, 1995; 1997; 2010; 2016. 
55 Mokyr, 1990. 
56 Acemoglu et al., 2005a; 2005b; 2006a; 2006b. 
57 McCloskey, 2016. 
58 Lamberg et al., 1997. 
59 Tällaisia muutoksia ovat olleet esimerkiksi vuoden 1724 tuoteplakaattiasetus, vaiheittain vuoden 1765 jälkeen 
myönnetyt tapulikaupunkioikeudet sekä Suomen yhdistyminen Suomen sodan jälkeen vuonna 1809. 
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Ulkomaankauppaa sivuaa erityisesti kyseisenä ajanjaksona myös Suomen laivanvarustustoiminnan 

kehittyminen. Toisaalta tutkimusperiodin aikana ei ole ollut vapaakaupan olosuhteita, vaan 

käytössä on ollut monenlaisia kauppa- ja suurvaltapoliittisia instrumentteja ulkomaankaupan 

rajoittamiseksi ja ohjaamiseksi, joista merkittävimmät liittyvät tulleihin. Kyseisten kohteiden 

aiempaan tutkimukseen viitataan vain tarvittaessa. 

 

Tutkimus etenee seuraavasti. Luvussa 2 esitellään Suomen ulkomaankaupan historiaa selittävää 

aikaisempaa tutkimusta ja tilastoaineistoa, joissa painotus on makrotason ja mahdollisimman 

pitkissä aikasarjoissa. Luvussa 3 käsitellään tässä työssä käytetyn Juutinrauman tullitileistä saadun 

alkuperäisen otoksen ja siitä johdetun Suomen satamia koskevan FIN-STRO-aineiston 

ominaisuuksia, luodaan näkemys lähteen käyttökelpoisuuteen ja esitellään ilmenneitä ongelmia. 

Luvussa 4 esitellään FIN-STRO-aineisto tuonnin osalta ja verrataan saadun aineiston 

käyttökelpoisuutta aiempaan tilastoaineistoon nähden ensin 1800-luvun osalta. Kun on pohdittu 

vertailussa huomioitavia elementtejä tätä edeltäneeltä ajalta, niin 1700-lukua koskeva aineistoa 

testataan samalla tavalla. Sama luvun rakenne viennin osalta toistuu luvussa 5. 

Luvussa 6 yhdistetään Suomen ulkomaankaupan kehitystrendejä lukujen 4 ja 5 pohjalta ja 

arvioidaan joitakin potentiaalisia talouskasvun merkkejä. Luvussa 6 tehdään myös empiiristä ja 

deskriptiivistä analyysia Suomen ulkomaankaupan kehityksestä pitemmällä aikavälillä kuin mistä 

on olemassa aiempia tilastotietoja. Tutkimus tulee päätäntöönsä luvussa 7.  
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2. AIKAISEMPI TILASTOAINEISTO SUOMEN ULKOMAANKAUPASTA 
 

Tässä luvussa luodaan katsaus olemassa olevaan tilastoaineistoon Suomen ulkomaankaupasta. 

Ulkomaankaupan virrat tuonti ja vienti ovat kansantalouden tilinpidon komponentteja. Luvussa 

2.1. käsitellään ensin kansantalouden tilinpidon ja talouskasvun historiallisten tilastojen tilaa 

Suomessa sekä arvioidaan ulkomaankaupan yhteyttä, merkitystä ja osuutta talouskasvuun.  

Luvussa 2.2. esitellään makrotason, tai koko Suomen talouden kattavia, ulkomaankauppatilastoja 

vuosilta 1738–1860. Vuoden 1860 jälkeinen aika jää tämän tutkimuksen fokuksen ulkopuolelle. 

Kokonaistuonnin ja -viennin arvosarjoja on olemassa aikaperiodilta 1809–1860. Luvussa käsitellään 

myös saatavilla olevien tilastojen syntymekanismeja, ja yleisemmin Suomen ulkomaankaupan 

institutionaalisia puitteita ensin Ruotsin ja sittemmin Venäjän vallan alla. 

Alaluvussa 2.2.3. tarkastellaan keskeisimmistä tuontihyödykkeestä suolasta ja -vientiartikkelista 

tervasta ja piestä tilastojen saatavuutta, sillä vuosilta 1738–1812 ei ole olemassa kokonaistuonnin 

eikä -viennin arvosarjoja. Suolan tuonnin sekä tervan ja pien viennin aikasarjat ovat 

volyymimääräisiä. 

Alaluvussa 2.2.4. esitellään Juutinrauman tullitilleistä aiemmin laaditut Ellinger Bangin ja Korstin 

tilastojulkaisut60 (Sound Toll Tables, STT) sekä miten Suomen ulkomaankauppa näyttäytyy niissä 

yleispiirteisesti vuosina 1497–1783. Alaluvussa 2.2.5. luodaan katsaus ajallisesti hajanaisiin ja 

katkonaisiin tilastoihin ajalta ennen vuotta 1738 sekä niitäkin hajanaisempiin tilastotietoihin eri 

kaupungeista tai eri tuotteiden ulkomaankaupasta. Merkittävimmät eri tilastoja hyödyntäneet tai 

niitä muodostaneet aikaisemmat tutkimukset käydään kursorisesti läpi. 

2.1. Talouskasvu Suomessa ja sen arvioiminen ulkomaankaupan avulla 

Suomen kansantalouden tilinpidon tietoja on tuotettu historiaan toistaiseksi vuoteen 1860 asti61. 

Suomi on ollut itsenäinen valtio vuodesta 1917 lähtien. Sitä aikaisemmin Suomi on ollut osa laajoja 

valtakuntia, joissa varsinkaan valtakunnan pienempien osien talouden tilastointiin ei erityisemmin 

ole kiinnitetty huomiota tai riittänyt kiinnostusta. Toteamus koskee aikaa sekä osana Venäjää 

                                                           
60 Ellinger Bang & Korst, 1906; 1922; 1930; 1933; 1939; 1945; 1953. 
61 Hjerppe, 1988. Arvot ovat Suomen markkoja. Viittaus tässä ja jatkossa on Hjerppeen, vaikka ulkomaankaupan sarjat 
on siihen otettu seuraavien julkaisujen liitetaulukoista Pihkala, 1970 ja Oksanen & Pihkala, 1975. Kansantalouden 
tilinpidon varsinaisia sarjoja on laadittu vuodesta 1948 alkaen. 



16 
 

(1809–1917) että osana Ruotsia (-1809)62. Ja mitä kauemmaksi historiaan mennään, sitä pienempi 

merkitys tai käsitys taloustiedon tarpeiden ymmärryksestä on ollut. Lisäksi nykypäivän 

näkökulmasta katsottuna tiedot ovat olleet hajallaan, ja ovat edelleenkin niiltä osin kuin niitä 

nykypolville on säilynyt. 

Kansantalouden eri sektorien tietoja koostamalla on kuitenkin mahdollista rekonstruoida myös 

kansantalouden tilinpidon sarjat, joiden pohjalta vodaan arvioida Suomen talouskasvua. 

Merkittävin informaatiota antava sektori Suomen talouskasvusta on ulkomaankauppa: sekä vienti 

että tuonti. Kansantalouden tilinpidon identiteetin mukaan tuotannon arvo on yhtä suuri kuin 

taloudessa syntyneet tulot. Tuontiin heijastuvat kansantalouden käytettävissä olevat tulot, ja 

viennin kehitys kertoo kansantalouden tuotannon kasvusta. Eräiden kasvumallien mukaan olisi 

jopa niin, että kansantalouden kasvu on vientijohteista63. Pienen avoimen kansantalouden, kuten 

Suomen, näkökulmasta tällaisia malleja on yleisesti ottaen pidetty hyvin oikeaan osuvina64. 

Bruttokansantuotteen kasvusarja on noudattanut pitkälti samaa trendiä kuin miten vienti on 

kehittynyt – ja toki hivenen viennin kasvua hitaammin, ja näin erityisesti ennen ensimmäistä 

maailmansotaa. Kuvion 1 avulla voidaan osoittaa Suomen tuonnin ja viennin kasvun yhteydet 

talouskasvuun. Viennin osuus kokonaistuotannosta on noussut vuoden 1860 noin 7 prosentin 

tasolta 2000-luvulle tultaessa jo kolmannekseen (kuvio 2). Molemmat maailmansodat ovat 

                                                           
62 Ruotsissa on kansantalouden tilinpidon ja talouskasvusarjoja ulotettu varhaismodernille kaudelle asti, mutta 
Suomea ei sarjoihin ole sisällytetty, katso Schön & Krantz, 2012. 
63 Englantilainen Nicolas Kaldor (1957, 1970) yhdisti Myrdalin (1957) kumulatiivisen kausaation ajatuksen 
keynesiläiseen kysyntälähtöiseen kasvumalliin (ns. kaldorilainen kasvumalli). Mallia kehittivät ja formalisoivat 
sittemmin Dixon & Thirlwall (1975). Mallissa tärkeässä asemassa on vientisektori (vrt. export base -lähestymistapa) eli 
autonominen kysynnän kasvu määrää alueen pitkän tähtäimen kasvuasteen. Myös North (1955) viittaa vientipohjan 
merkitykseen talouskasvussa. Ks. myös North, 1981; North & Thomas, 1973. 
64 Alun perin vientijohteisen kasvun malli syntyi aluetaloustieteen parissa. Talouskasvun alueellisesti epätasapainoista 
luonnetta (keskittävää kasvua) pyrittiin selittämään epätasapainoteorioilla, jotka näkevät alueongelman olevan 

talouskasvun luonnollinen seuralainen. Epätasapainoteorioiden keskeisenä ideana on ollut kiinnittää huomio kasvun 

kumulatiiviseen luonteeseen.  
Keskeisessä asemassa mallissa on ns. Verdoorn-vaikutus, jonka avulla saadaan aikaiseksi kumulatiivisen kausaation 
mukainen kasvuprosessi. Verdoorn-vaikutuksen mukaan alueen/maan tuottavuuden kasvu riippuu tuotannon 
kasvusta. Tällöin nopeasti kasvavat alueet voivat jatkuvasti parantaa kilpailuasemaansa, kun jälkeen jääneet alueet 
menetettävät sitä. Näin ollen vienti (eksogeeninen kasvusykäys) on avainasemassa, sillä se käynnistää talouskasvun, 
mikä edelleen kumulatiivisesti kasvattaa sitä. Vientimahdollisuudet kuitenkin riippuvat tuottavuus- ja inflaatio-
kehityksistä (hintakilpailukyvyn ylläpidon merkitys). Verdoornin kertoimen suuruus ratkaisee, miten korkeiksi 
kasvuaste voi nousta. Suomi, pienenä avoimena taloutena, voidaan tällaisessa mallikehikossa sijoittaa osaksi  
maailmantaloutta, jossa sen rooli on hyödyntää maailmantalouden kasvu ja pitää huoli siitä, että sen viennin 
kilpailukyky säilyy. 
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katkaisseet talouden avautumiskehityksen, ja sotien välisenä aikana viennin BKT-osuus oli vakaa. 

Tuonnin osuus saavutti viennin vastaavan tason 1930-luvulla. 

 
Kuvio 1. Suomen bruttokansantuote, tuonti ja vienti logaritmisella asteikolla 1860–2016. Lähde: 
Hjerppe (1988) ja Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito 1860–2016 
 

 
Kuvio 2. Tuonnin ja viennin osuudet (%) bruttokansantuotteesta 1860–2016. Lähde: Hjerppe (1988) 
ja Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito 1860–2016 
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Edellä mainittua aikaisemmalla periodilla 1815–1860 Suomen tuonnin (cif) keskimääräisen arvon 

on todettu ylittäneen viennin (fob) arvon suurella marginaalilla65. Siten on arvioitu, että suuret 

investoinnit laivanvarustukseen olisivat haitanneet metsäteollisuuden, ja siten viennin, kehitystä 

muualla kuin Vanhan Suomen alueella66.  

Vieläkin aiemmalla ajalla eli vuoden 1630 tienoolla tervan viennin kokonaisarvon on arvioitu 

riittäneen viljan tuontiin, jolla noin 20 000 ihmistä (eli viisi prosenttia sen ajan väestömäärästä) 

olisi pystytty ruokkimaan vuoden ajan. Noin vuoden 1840 paikkeilla tervan sekä sahatavaran ja 

muun puun vienti olisi vastannut viljan tuontimääriä, jotka olisivat riittäneet 135 000 - 140 000 

ihmiselle (noin kymmenen prosenttia väestöstä) vuodeksi.67  

Heikkinen68 on estimoinut, että vienti olisi vastannut noin kolmea tai neljää prosenttia Suomen 

BKT:stä 1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Kaukiaisen mukaan se vaikuttaisi olevan melko alhainen 

estimaatti, koska uskottava arvio on ollut 2-3 prosenttia jo noin vuonna 163069. 

Lisäksi on arvioitu, että laivanvarustuksella on saavutettu noin puolet maan ulkomaankaupan 

kokonaisarvosta eli viennin arvoon suhteutettuna. Suomessa laivanvarustuskapitalismi loi 

edellytyksiä teollisuuskapitalismille, ja pääomia molemmilla sektoreilla voitiin kerryttää niin, että 

ulkomaankaupan ja laivanvarustuksen avulla luotin ns. "kasvun kaksoismoottorit".70 

2.2. Suomen ulkomaankaupan tilastointi 

Ruotsi-Suomen ensimmäinen ulkomaankauppatilasto laadittiin vuonna 1637, jolloin Axel 

Oxenstierna teetti yhteenvedon silloisista tapulikaupungeista sekä niihin vietyjen että niistä 

tuotujen tuotteiden arvoista.71 Suomen osalta tietoja on saatavilla vuoteen 1642 saakka, muttei 

ihan joka vuodelta, sekä vuosilta 1661–62 ja 1685. 

                                                           
65 Kaukiainen, 2006, 141; Schybergson, 1981. 
66 Kaukiainen, 2006. 
67 Kaukiainen, 2006, 159–160. Estimaatit perustuvat pääosin vienti- ja hintadataan, joka on julkaistu Suomen 
taloushistoria 3 tilasto-osiossa (Vattula, 1983).  
68 Heikkinen, 1994, 106–107. 
69 Kaukiainen, 2006, 160. 
70 Kaukiaiainen, 2006, 161. 
71 Vattula, 1983, 156. 
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Vuonna 1723 velvoitettiin kauppakollegio laatimaan vuosittain kertomus tuoduista ja viedyistä 

tavaroista, jotta voitaisiin laatia ns. kauppabilanssit.72 Niinpä Suomestakin on tietoja vuosilta 

1724–25. Aineisto perustui kaupunkien tullikamareista kerättyihin tietoihin. 

Vuosina 1738–1772 oli kauppa- ja teollisuusvaliokunnan tehtävä selonteko valtiopäiville Ruotsi-

Suomen ulkomaankaupan tilasta. Vuodesta 1772 lähtien kauppakollegio laati vuotuiset 

kauppataseet, mutta niitä ei enää julkaistu erillisinä, vaan tiedot löytyvät vuosikertomuksista.73 

Nämä tilastot on julkaistu Ruotsin tilastokeskuksen toimesta vuonna 1972.74 

Ruotsin vallan alta Venäjän suurruhtinaskunnan autonomiseksi alueeksi muututtuaan Suomeen 

perustettiin tullihallitus vuonna 1812. Se laati tilastoja niiden tietojen perusteella, joita kaikkien 

rannikkokaupunkien sekä Eckerön ja Degerbyn meritullikamarien oli lähetettävä. Meritse käyty 

ulkomaankauppa onkin näiden ns. parseliotteiden perusteella kuvattu varsin hyvin. Sen sijaan 

Venäjän kanssa käytyä kauppaa on tilastoitu puutteellisesti 1870-luvulle saakka, varsinkin kun 

tuonti Venäjältä oli tullitonta. Maitse Venäjän kanssa käydystä kaupasta on olemassa vuodesta 

1835 lähtien kauppa-asiamiesten raportteja, mutta ne eivät ole täydellisiä.75  

Tässä tutkimuksessa keskitytään aikaan ennen vuotta 1860, ts. aikaan, jolta ei ole olemassa 

kansantalouden kasvuarvioita eikä kansantalouden tilinpitoa. Suomen autonomian ajalta vuosilta 

1812–1860 on olemassa Per Schybergsonin76 estimoinnit Suomen viennistä ja tuonnista em. 

parseliotteiden ja kauppa-asiamiesraporttien perusteella. Schybergsonin arviot Suomen 

ulkomaankaupasta77 tuolta ajalta on esitetty arvosarjoina kuviossa 3.  

Aiempi tutkimus on osoittanut, ja mikä kuviostakin on nähtävissä, että Venäjän hallinnon 

alkuajoilta puuttuu tilastotietoja.  Tietoja Venäjän sisäisestä kaupasta eli Suomen viennistä 

Venäjälle ja tuonnista Venäjältä on tietoja vasta vuodesta 1841 alkaen. Sitä edeltävältä ajalta on 

tietoja vain meriteitse käydystä kaupasta. Tutkijoiden tilannetta on vaikeuttanut se, että 

kotimaiset arkistolähteet eivät sisällä tarvittavia tietoja, ja koska Viipuri menetettiin 

Neuvostoliitolle jatkosodan jälkeen, niin sen arkistoihin ei suomalaisilla tutkijoilla ole ollut helppo 

                                                           
72 Vattula, 1983, 156. 
73 Vattula, 1983, 156. 
74 Historisk statistik för Sverige, 1972. 
75 Vattula, 1983, 156. 
76 Schybergson, 1973. Arvosarjat ovat hopearuplina. Tilastot on otettu Vattula, 1983. 
77 Tiedot koskevat vain niitä määriä, jotka on kuljetettu meritse ja Tornion kautta maitse. 
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päästä. Schybergsonin esittämät sarjat78 ovat arvo- ja volyymimääräisiä, eikä hintasarjoja ole 

esitetty eriteltyinä.  

 
Kuvio 3. Vienti ja tuonti vuosina 1812–1860 (1 000 hopearuplaa). Vuosina 1812–34 tuonti ja vienti 
vain meritse. Lähde: Schybergson (1973); myös Vattula (1983, 242) 
 
 
Sekä Hjerppen että Schybergsonin aikasarjat (kuvio 4) osoittavat Suomen olleen nettotuoja 

suurimman osan tarkasteluajanjaksosta eli vuodesta 1839 alkaen. Suomesta on tullut nettoviejä 

vasta 1920- ja 1930-luvuilla. Toisen maailmansodan jälkeistä aikaa on värittänyt inflaatio-

devalvaatiosykli. Korkea kustannusinflaatio on nakertanut kiinteän valuuttakurssin järjestelmässä 

vientisektorin kilpailuedellytyksiä, minkä seurauksena kauppa- ja vaihtotaseet ovat kääntyneet 

negatiivisiksi. Ulkoinen tasapaino tilanteen ajauduttua liian vaikeaksi on pitänyt palauttaa markan 

toistuvilla devalvoinneilla, joiden jälkeen Suomi on ollut hetkellisesti taas nettoviejän asemassa. 

Osana Venäjän suurruhtinaskuntaa kauppataseen alijäämäisyys ei ollut suuri ongelma. Periodi 

noin 1990–2010 on ollut myös hyvin poikkeuksellinen Suomen historiassa. 

                                                           
78 Schybergson on käyttänyt lähdemateriaalinaan parseliotteiden yhteenvetoja (pois lukien 1843–44 ja 1851–52), 
kauppa-asiamiehen raportteja Pietarista (1835–40, 1844–53 ja 1855–60) ja Suomen tullikamarien 
ulkomaankauppatilastojen sekä tullihallituksen niistä tekemien kauppataselaskelmien liitteitä (1843–44 ja 1851–52). 
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Kuvio 4. Viennin suhde tuontiin vuosina 1812–1985. Vuosina 1812–1860 hopearuplina, vuosina 

1860–1985 Suomen markkoina. Vuosina 1812–34 tuonti ja vienti vain meritse. Lähteet: 

Schybergson (1973); myös Vattula (1983, 242); sekä Hjerppe (1988) ja Tilastokeskus: 

Kansantalouden tilinpito 1860–2016 

 

 
Kuvio 5. Vienti ja tuonti vuosina 1812–1985 logaritmisessa asteikossa, 1814=100. Vuosina 1812–
1860 hopearuplina, vuosina 1860–1985 Suomen markkoina. Vuosina 1812–34 tuonti ja vienti vain 
meritse. Lähteet: Schybergson (1973); myös Vattula (1983, 242); sekä Hjerppe (1988) ja 
Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito 1860–2016 
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Kun tarkastelemme ajanjaksoa 1812–2016 logaritmisella asteikolla (kuvio 5), niin Suomen 

ulkomaankaupan kasvuvauhti pitkällä aikavälillä on ollut melko tasainen sekä autonomian että 

itsenäisyyden aikana. Itsenäisyyden aikana, erityisesti Toisen maailmansodan jälkeen, kasvuvauhti 

on kuitenkin selkeästi kiihtynyt, mutta hidastunut 2000-luvulla. 

Suomi oli osa Ruotsia ennen vuotta 1809, ja tuolta ajanjaksolta on siis tilastoja, jotka Ruotsin 

kauppakollegio79 on laatinut. Vuosisatojen vaihteen molemmin puolin 1800- ja 1900-luvulla on 

kuitenkin noin 50 vuoden ajanjakso, jolta Suomen kansainvälisestä kaupasta on osin puutteellista 

tietoa. Ruotsin ajan tilastoja, joissa Suomi on erotettu omana tilastokokonaisuutena, on laadittu 

vuosille 1738–1808 vain tuotekohtaisina määräsarjoina, joista olen tähän työhöni rajannut 

tärkeimmät vienti- (terva ja piki) ja tuontituotteet (suola). Tätä aikaa edeltävään tilastointiin on 

liittynyt merkittäviä ongelmia. 

2.2.1. Institutionaalisten muutosten vaikutukset ulkomaankauppaan ja tilastointiin 

Ruotsin kuningaskunta kävi lukuisia sotia 1600- ja 1700-luvuilla, joilla luonnollisesti on ollut 

vaikutusta ulkosuhteiden normaaliuudelle ja siten myös ulkomaankauppaan. Lisäksi 

suurvaltapolitiikan ja merkantilistisen talouspolitiikan seurauksena ulkomaankauppaa ohjattiin tai 

rajoitettiin eri tavoin. Tärkeimpiä näistä olivat suola- ja tervakaupan monopolit, 

tuoteplakaattiasetus ja tapulikaupunkioikeudet. 

1600-luvun alussa Itämerellä vallitsi hollantilaisten kauppalaivojen dominanssi: noin 90 prosenttia 

kaikesta alueen kaupasta kuljetettiin hollantilaisilla laivoilla. Kaukiaisen80 mukaan perus-Ruotsissa 

hollantilaisten osuus oli noin kolmannes, mutta sen hallinnoimissa Itämeren rannikkokaupungeissa 

hollantilaisten dominanssi oli vahvempi. Ottaen huomioon Ruotsin suurvalta-aseman Itämerellä ja 

vallalla olleet merkantilistisen talouspolitiikan81 ideat, tilannekuva ei ollut lainkaan Ruotsin etujen 

mukainen. 

Ruotsin merenkulkusäännöstössä vuonna 1614 tehtiin selkeät erot Ruotsin (ja siten myös Suomen) 

kaupungeille, miten ne saivat osallistua ulkomaankauppaan eli tapulikaupunkioikeuksilla. 

Kaupungit, joilla ei ollut tapulikaupunkioikeuksia, saivat osallistua vain valtakunnan sisäiseen 

                                                           
79 Historisk statistik för Sverige, 1972; Högberg, 1969; Vallerö, 1969. 
80 Kaukiainen, 1993, 20. 
81 Ruotsin merkantilistisesta talouspolitiikasta tuona aikana: katso Heckscher 1936; 1949. 
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kauppaan. Tapulikaupunkioikeuksia myönnettiin hyvin harvoille kaupungeille, ja Tukholma oli toki 

aina ensisijalla.  

Suomesta vain Turku ja Viipuri saivat tapulikaupunkioikeudet vuonna 1614, ja Helsinki ja Porvoo 

vuonna 1617, joista jälkimmäinen menetti oikeutensa kuitenkin jo vuonna 1636. Muutama muu 

kaupunki – Pori, Rauma ja Uusikaupunki – saivat oikeuden Itämeren sisäiseen kauppaan, mutta 

muut suomalaiset kaupungit joutuivat toteuttamaan ulkomaankauppansa joko Tukholman tai 

Turun kautta. Vuoden 1617 merenkulkusäännöstössä tuettiin kotimaisten laivojen käyttöä myös 

alempien tullimaksujen muodossa.82 

Toinen merkittävä merkantilistisen talouspolitiikan instrumentti oli kauppakomppanioiden 

muodostaminen terva- ja suolakauppaan. Vientimonopolien perustamista perusteltiin sillä, että 

myynnin keskittämisellä saavutettaisiin neuvotteluvoimaa pitää tervan hinta korkeammalla tasolla, 

ja tarvittaessa myös sen viennin määrää kontrolloimalla. Samalla pyrittiin ohittamaan 

hollantilaisten välittäjien asema vientimarkkinoilla.83 

Vuonna 1648 perustettiin ensimmäinen tervan vientimonopoli, ja sille annettiin yksinoikeus viedä 

tervaa ja pikeä Suomesta ja Tukholmaa pohjoisemmista Ruotsin osista. Näin Suomen 

tervakaupunkien kauppiaiden oli myytävä tervansa kauppakomppanioille – ja myös 

markkinahintaa halvemmalla, jotta monopoleilla oli mahdollisuus saada myyntivoittoja.84 

Tervamonopoliaika kesti aina vuoteen 171785 asti lukuun ottamatta lyhyitä aikoja, jolloin ne olivat 

pois toiminnasta. Ensimmäisen kerran näin kävi vararikon seurauksena, ja vuosina 1682–89 ne 

olivat kiellettyjä kansainvälisen painostuksen seurauksena86. Suomen ulkomaankauppaa 

arvioitaessa tuona aikana tervakaupan uudelleenreitittämisen seurauksena suuri osa Suomen 

tervan viennistä on Tukholman ulkomaankauppatilastoihin kirjattuna. Luukon87 mukaan Suomen 

Pohjanmaa tuotti noin puolet koko Ruotsin valtakunnan tervasta vuonna 1690. 

                                                           
82 Heikkinen, 1994, 56. 
83 Kaukiainen, 1993, 21–22. 
84 Luukko, 167, 393–395. 
85 Kaukiainen, 1993, 22, viitaten Luukkoon, 1967, 520–527, mainitsee vuoden 1715. Tietosanakirjat mainitsevat 
tervakomppanioita olleen vielä vuonna 1717.  
86 Kaukiainen, 1993, 22. 
87 Luukko, 1967, 654. 
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Suolan tuonti oli suolamonopolien hallussa 1640-luvulta vuoteen 168088. Molemmista 

monopoleista oli hyötyä hollantilaisten alusten dominanssin murtamiseen Itämerellä, mutta ne 

vaikuttivat voimakkaasti myös Suomen ulkomaankauppaan ja siitä olemassa oleviin tilastoihin sekä 

erityisesti suomalaisen laivanvarustamisen hidastumiseen, kuten Kaukiainen kuvaa89. Toisaalta, 

koska monopoleja ei perustettu puutavarakauppaan, niin Viipurin ulkomaankauppa suuntautui 

enemmän puutavaran vientiin. Suolamonopolin murtumisen myötä sekä suolan tuontia että 

puutavaran vientiä varten Viipurissa alettiin rakentaa omia laivoja 1600-luvun loppupuolella.90 

Kolmantena merkantilistisena talouspolitiikan instrumenttina on mainittava Ruotsin 

tuoteplakaattiasetus vuodelta 1724. Sen perusteella Ruotsi-Suomen satamiin ei saanut tuoda 

tuotteita muualta kuin omasta maasta tai siirtomaistaan. Viennille sen sijaan ei ollut rajoitteita, 

mutta toki tuontimahdollisuuksien puute ohjasi ulkomaisia laivoja muihin satamiin. Siten ainakin 

välillisesti tuoteplakaatti hankaloitti riittävän kapasiteetin puuttuessa vientimahdollisuuksia91. 

Lisäksi korkeiden tullien vallitessa – useimmissa tilanteissa, muttei toki aina – Suomeen purjehdus 

pelkässä painolastissa olisi voinut olla niin kannattamatonta, että myös vientiä on siirtynyt 

kotimaisille aluksille.   

Ojala ja Räihä92 kuvaavat tuoteplakaattia ja analysoivat sen vaikutuksia, jotka kestivät pitkälle 

1800-luvulle. Suomea ja sen ulkomaankauppa-aineistoa voidaan käyttää hyvin tuoteplakaatin 

vaikutusten tutkimiseen, koska Kaakkois-Suomessa (Viipurissa Uudenkaupungin rauhan 1721 

jälkeen ja Haminassa Turun rauhan 1743 jälkeen) noudatettiin Venäjän lainsäädäntöä ilman 

ulkomaisten alusten merenkulun rajoituksia, kun Ruotsin puoleisessa Suomessa noudatettiin 

tuoteplakaattia.  

Tuoteplakaatin tavoitteena oli siirtää tuontikauppaa kotimaan aluksille, ja erityisesti suolan 

tuonnissa. Tuoteplakaatin säätämistä motivoitiin sillä, että ruotsalaisia kauppiaita kannustettiin 

siten investoimaan enemmän laivanvarustustoimintaan. Tuoteplakaatin vaikutuksia vahvennettiin 

tulleilla sekä tuonnissa että viennissä. Tullitaksat olivat korkeammat ulkomaisille aluksille kuin 

kotimaisille. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että englantilaiset merenkulkusäännöstöt ovat 

                                                           
88 Kaukiainen, 1993, 23. 
89 Kaukiainen, 1993, 24. 
90 Kaukiainen, 1993, 24–25. 
91 Tätä kritisoi aikanaan jo Anders Chydenius. 
92 Ojala & Räihä, 2017. 
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olleet yksi merkittävimmästä syistä brittiläisen laivaston kehittymiselle93, eikä ole mitään syytä 

epäillä, etteikö tuoteplakaatilla ei olisi ollut samankaltaisia vaikutuksia suomalaiselle 

laivanvarustukselle.  

Tuontiplakaatti yhdessä korkeiden sekä muiden maiden alusten osalta epäsymmetristen tullien 

kanssa aiheutti, että monessa tapauksessa kuljetuksista tuli puolituottavia (Northin94 käyttämä 

termi on semi-productive), joka johti yksisuuntaiseen liikenteeseen ja kauppaan. Suomen 

saapuessa alukset olivatkin usein pelkässä painolastissa, mutta hyvin harvoin tilanne oli 

senkaltainen viennin puolella. Ulkomaiset alukset purjehtivat kotimaisia useammin painolastissa 

Suomeen.  

Tuoteplakaatti on vaikuttanut Suomen alueiden erilaisiin kaupan rakenteisiin. Viipuri nousi 1700-

luvulla Pohjois-Euroopan merkittävimmäksi puunvientisatamaksi. Sen sijaan Suomen länsiosissa 

kauppiaat olivat motivoituneita investoimaan merenkulkuun, ja viemään laivoillaan omaa 

päävientiartikkeliaan tervaa. Kaakkois-Suomen alueet alkoivat panostaa puutavaroiden vientiin 

myös siksi, että Venäjällä ei ollut samanlaisia metsänkäytön rajoituksia kuin Ruotsin puolella. 

Viennin sallittiin tapahtuvan Vanhan Suomen puolella myös ulkomaisilla aluksilla, eikä 

kapasiteettirajoituksia syntynyt samalla tavoin kuin Ruotsin puoleisessa Suomessa. 

Tuoteplakaatti oli käytännössä voimassa 1850-luvulle asti, jolloin se kumottiin Krimin sodan 

aikana95. Niinpä siitä olisi pitänyt tulla osa Vanhankin Suomen lainsäädäntöä, kun se yhdistettiin 

Suomeen vuonna 1809. Käytännön syistä eli valtavasta puutavaran viennistä ja kotimaisen 

kapasiteetin puuttumisesta johtuen sitä ei kuitenkaan käytännössä noudatettu. 

Viimeisin muutos Ruotsin lainsäädännössä 1700-luvulla eli uusien tapulikaupunkioikeuksien 

myöntämiset ovat vaikuttaneet myös Suomen ulkomaankauppaan ja sen kasvuun 1700-luvun 

jälkipuoliskolla. Ne myös vahvistivat tuoteplakaatin vaikutuksia kotimaisen kauppalaivaston 

kehitykseen.  

Jopa aikalaiset olivat huomauttaneet tuoteplakaattiin liittyvistä ongelmista. Anders Chydenius96 

esitti, että se hyödytti suuria kauppiaita, mutta vahingoitti valtiota ja sen kansalaisia rajoittamalla 

ulkomaankauppaa, haittaamalla viennin kilpailukykyä ja nostamalla tuontihintoja. Sen jälkeen kun 

                                                           
93 Esim. Clapham, 1910; Barbour, 1930; Davis, 1962, 306-8, Farnell, 1964; Palmer, 1990. 
94 North, 1958. 
95 Åström, 1988, 13 & 41; Harmaja, 1920, 856–859.  
96 Virrankoski, 1986, 136–44. 
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Chydenius oli vastustanut rajoitusten logiikkaa vuoden 1765 valtiopäivillä, Suomen länsirannikolla 

sijaitseville kaupungeille myönnettiin tapulikaupunkioikeuksia, ja siten mahdollistettiin niiden 

osallistuminen ulkomaankauppaan entistä paremmin. 

Toki terva- ja suolamonopolien, tuoteplakaatin ja aiemmin rajoitettujen tapulikaupunkioikeuksien 

aikaansaaneet kaupankäyntitraditiot pysyivät pitkään sellaisinaan institutionaalisista muutoksista 

huolimatta 1700-luvun lopulle asti.  

1700- ja 1800-luvuilla oli myös useita sotia Suuren Pohjan sodan jälkeen (1700–21, jonka jälkeen 

Viipuri siis luovutettiin Venäjälle). Hattujen sota (1741–43, jonka jälkeen Hamina luovutettiin 

Venäjälle) ja Kustaa III:n sota (1788–90) olivat vielä ennen Napoleonin sotia (jonka tuoksinassa 

Suomen sodan jälkeen Suomesta tuli Venäjän autonominen osa vuonna 1809). Sodat ovat 

vaikuttaneet paitsi Suomen kehitykseen niin myös ulkomaankauppaan ja talouskasvuun, kuten 

Suomen maankamaralta kauempanakin käydyt sodat, sillä ne ovat vaikuttaneet 

kysyntäpotentiaaliin ulkomailla. Tutkimusperiodin lopulla käytiin vielä Krimin sota 1850-luvulla. 

2.2.2. Suomen ulkomaankaupan tilastolähteet 

Edellä esitetyillä institutionaalisilla tekijöillä on ollut vaikutusta paitsi Suomen ulkomaankauppaan 

suoranaisesti, niin myös ulkomaankauppatilastojen tietosisältöihin, ja jopa niiden puuttumiseen, 

sekä käyttökelpoisuuteen. Koska ennen vuotta 1812 on Suomen ulkomaankaupasta saatavilla 

tietoja vain tuotetasolla, ja koska niistä tarkastelun kohteina ovat terva ja suola, niin edellä 

mainitut tekijät on huomioitava tilastoja käytettäessä. Tärkeitä tekijöitä ovat olleet myös Suomen 

jakautuminen kahteen osaan 1700-luvulla, valtakuntien sisäisen kaupan tilastoinnin ongelmat sekä 

tilastoista puuttuvan kaupan määrät Tukholman suola- ja tervamonopolien seurauksena. 

Taulukkoon 1 on koottu keskeisten käytettävissä olevien ja mahdollisimman kattavien tilastojen 

metatiedot. Niiden lisäksi on toki olemassa lukuisia, mutta suppeampia selvityksiä Suomen 

ulkomaankaupasta. Hjerppen, Schybergsonin ja Ruotsin historiallisten tilastojen (HSS) aineistot 

ovat hyvin erilaisia. Taulukossa 1 mainittu Juutinrauman tullitilien (FIN-STRO) aineisto tulee 

olemaan se, jonka esittämiä tuloksia tullaan vertaamaan em. aiempiin tilastoihin nähden ja 

arvioimaan, miten luotettavaa tietoa Suomen ulkomaankaupasta voitaisiin saada sen avulla ja 

erityisesti aiempaa pidemmältä ajalta. 
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Taulukko 1. Aikaisempien perustilastolähteiden kattavuus sekä STRO:n sisältö ja kattavuus 
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Juutinrauman tullitilejä käsitellään myöhemmin syvällisemmin, mutta jo tässä vaiheessa on syytä 

mainita, että ne kattavat vuodet 1497–1857. Ne kertovat vain siitä Suomen ulkomaankaupasta, 

joka on kulkenut läpi Juutinrauman tullin, ja mitä tietoja siellä on kirjattu. Niiden sisältämistä 

tiedoista voidaan kuitenkin tuottaa volyymisarjat eri tuotteiden viennille ja tuonnille. 

Ulkomaankaupan arvoa ei sen sijaan ole saatavilla kuin välillisen tiedon kautta eli kannettujen 

tullimaksujen muodossa. Aineistoa tulee jatkossa täydentää kotimaisista lähteistä saatavilla 

tiedoilla erityisesti siksi, että voitaisiin arvioida minkä kattavuuden Juutinrauman tullitilit antavat 

Suomen viennistä ja tuonnista. Tosin Juutinrauman aineistoa voidaan käyttää vertailemaan 

Suomen ulkomaankaupan trendikehityksiä, ja jopa pelkillä tuontia ja vientiä kuljettavien laivojen ja 

niiden lastien lukumäärillä. Juutinrauman tullitilit mahdollistanevat ”oikotien” ulkomaankaupan ja 

talouskasvun arviointiin. 

Aivan toisessa tilastosisällön ääripäässä ovat Hjerppen tuottamat kansantalouden tilinpidon 

ulkomaankaupan aikasarjat volyymi-, hinta- ja arvosarjoineen vuodesta 1860 lähtien. Tätä 

edeltävältä ajanjaksolta on olemassa Schybergsonin tilastot volyymi- ja arvoaikasarjoina. Niistä 

puuttuu osa Venäjän ja Suomen välisen kaupan tiedoista, mutta toisaalta niissä on mukana 

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa, mikä on osa Itämeren sisäisestä kaupasta. Kun Schybergsonin 

tietoja verrataan vuosina 1809–1856 Juutinrauman tullitileihin, niin STRO:sta saatavia aikasarjoja 

tulee verrata Schybergsonin sarjaan ilman Venäjä-Suomi-kaupan osuutta. Koska Schybergsonilla 

on myös tuotekohtaisia aikasarjoja, niin periodilla 1738–1856 voidaan tehdä vertailuja myös eri 

tuotteiden tasolla. 

Ruotsin historialliset tilastot (HSS) kattavat vuodet 1738–1808. Kuten edelläkin on jo mainittu, niin 

tietoja on olemassa vain volyymeina eräistä tuotteista Suomen ulkomaankaupan osalta. Koska 

Suomi oli tuolloin osa Ruotsia, niin tältä ajalta ei ole tietoja Ruotsin ja Suomen välisestä sisäisestä 

kaupasta, mutta Suomen ja Venäjän välinen kauppa sisältyy niihin. Kun HSS:n tilastojen tietoja 

verrataan STRO:hon, niin Viipurin ja Haminan tietojen poistaminen FIN-STRO:sta on suoritettava 

ennen vertailua. 
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2.2.3. Suolan tuonti sekä tervan ja pien vienti 

Suomen taloushistoria -teoksen tilasto-osassa97 on julkaistu HSS98:n, Schybergsonin99 ja 

Lindströmin100 aikasarjat suolan tuonnin määristä ja arvoista vuosina 1738–1860. Toisaalta 

Suomen suolan tuonnista ei olisi saatavilla tilastoja 1600-luvulta, koska huomattava osa siitä 

tuotiin Tukholman kautta.  

Kuviossa 6 on esitetty suolan Suomeen tuonnin volyymi-, hinta- ja arvosarjat vuosina 1738–1860. 

Suomen sota ja kaksi eri tilastolähdettä aiheuttavat sarjaan epäjatkuvuuskohdan, joten on 

tarkoituksenmukaista esittää sarjat indekseinä (1814=100). Poikkeaman, eli suolan tuonnin 

aliarvioitumisen vuosina 1738–1809 aiheuttaa Viipurin ja Haminan kuuluminen Ruotsin 

historiallisia tilastoja koskevalla aikakaudella Venäjälle. Aikasarjan alkuperiodin luotettavuuteen 

voi vaikuttaa myös se, että suolan tuonnille oli muodostunut tietynlaiset kaupankäynnin muodot 

suolamonopolien aikana eli osa suolan tuonnista saattoi edelleen kulkeutua Tukholman kautta.  

 
Kuvio 6. Suolan tuonnin määrä Suomeen 1738–1860 (tynnyrien lukumäärä) sekä suolan tuonnin 
arvo ja hinta 1808–1860, 1814=100. Lähteet: 1738–1808 Historisk Statistik for Sverige (HSS, 1972), 
myös Vattula (1983); vuodet 1808–1811 Lindström (1905), vuodet 1812–1860 Schybergson (1973), 
myös Vattula (1983). Hintasarja on laskettu arvo/volyymi 

                                                           
97 Vattula, 1983. 
98 Historisk statistik för Sverige, 1972. 
99 Schybergson, 1981 
100 Lindström, 1905. 
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Suomen taloushistoria 3 -teoksen tilasto-osassa (Vattula, 1983) on julkaistu Schybergsonin101 

käyttämät Åströmin102 kokoamat aikasarjat Suomen tervan ja pien viennin arvosta ja määrästä 

vuosina 1809–1860. Suomen tervan ja pien viennistäkään ei ole saatavissa tilastotietoja 1600-

luvulta eikä 1700-luvun alkupuolelta, koska huomattava osa vietiin Tukholman tervahovien kautta. 

Toisaalta vientiä maitse tai rannikkoa myöten Pietariin ei ole siis rekisteröity 1800-luvulla. 

Kuviossa 7 on esitetty tervan ja pien viennin volyymi-, hinta- ja arvosarjat Suomesta vuosina 1738–

1860. Alkuperiodin tiedot on Ruotsin historiallisista tilastoista (HSS). Kaksi eri tilastolähdettä ja 

Suomen sota aiheuttavat sarjaan epäjatkuvuuskohdan, ja on taas tarkoituksenmukaista esittää 

sarjat indekseinä (1814=100). Poikkeaman ja tervan ja pien viennin aliarvioitumisen vuosina 1738–

1809 aiheuttaa Viipurin ja Haminan kuuluminen Venäjälle. Myös tervan ja pien tapauksessa 

alkuperiodin luotettavuuteen voi vaikuttaa se, että tervan ja pien viennille oli muodostunut 

vakiintuneet kaupankäynnin muodot tervamonopolien ja osin myös tuoteplakaatin alkuaikoina.  

 
Kuvio 7. Tervan ja pien viennin määrä Suomesta 1738–1860 (tynnyrien lukumäärä) sekä viennin 

arvo ja hinta 1808–1860, 1814=100. Lähteet: 1738–1808 Historisk Statistik for Sverige (HSS, 1972), 

myös Vattula (1983); vuodet 1812–1860 Åström, myös Vattula (1983). Hintasarja on laskettu 

arvo/volyymi 
 

                                                           
101 Schybergson, 1981. 
102 Vattula, 1983, 160–161 ei mainitse Åströmin lähdettä eksplisiittisesti, mutta hän on kerännyt tiedot 
Valtionsihteerinviraston ja talousosaton kirjediaarien perusteella Kansallisarkistosta. 
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2.2.4. Juutinrauman tullitilit: aiempi aineisto 

Ennen Juutinrauman tullitilien digitointia (STRO) Juutinrauman aineisto (STA) oli koostettu Nina 

Ellinger Bangin ja Knud Korstin toimesta103 seitsemään paksuun tilastojulkaisuun (STT) vuosien 

1906–1953 aikana. Juutinrauman tulli toimi vuosina 1497–1857. Tilastojulkaisut ulottuvat tullin 

perustamisesta aina vuoteen 1783 asti. Hans Christian Johansen104 jatkoi sarjoja vuoteen 1795 

asti. Mm. Jan-Erik Börman105 on käyttänyt Ellinger Bangin ja Korstin koostamia tietoja 

arvioidessaan Suomen merenkulkua ja ulkomaankauppaa 1500–1800-luvuilla. Ellinger Bangin ja 

Korstin kokoama aineisto on ollut myös kansainvälisesti106 hyvin laajasti käytetty, ja aineiston 

arvoa arvioitiin jo omana aikanaan kiivaasti erityisesti tanskalaisessa tiedeyhteisössä107, ja 

myöhemmin muun muassa suomalaisen Sven-Erik Åströmin toimesta108. 

Tämän tutkimuksen yhtenä tehtävänä on arvioida digitoidun STRO-aineiston luotettavuutta 

suhteessa aiemmin julkaistuihin Juutinrauman tullitilastoihin (STT) yleisesti, ja erityisesti Suomen 

tapauksessa. Kuviossa 8 on esitetty graafisesti Juutinrauman tullitilien yleiskuva Suomeen tai 

Suomesta tehtyjen laivakuljetusten lukumäärästä vuodesta 1557 lähtien. Ennen vuotta 1557 

tietoja on hajanaisilta vuosilta, eikä suomalaisia kaupunkeja esiinny vielä tuolloin viennin 

lähtösatamissa. Juutinrauman koostettuja tullitilejä on yleisesti käytetty arvioitaessa Suomen 

ulkomaankauppaa eri hyödykkeiden osalta, ja lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa joko ainoana tai 

yhtenä useista eri lähteistä109. Määränpääsatamat tullitileihin on kirjattu systemaattisesti vasta 

vuodesta 1667 lähtien, joten Suomen tuonnista on siten tietoja vain sen jälkeen. 

                                                           
103 Ellinger Bang & Korst, 1906; 1922; 1930; 1933; 1939; 1945; 1953. 
104 Johansen, 1983. 
105 Börman, 1981. 
106 Degn (2017, 549–590) on listannut tieteellisen kirjallisuuden, joka on hyödyntänyt Juutinrauman tullitilejä. 
Referenssejä on yli 750 kirjasta tai artikkelista. Kirjallisuus jakautuu kolmeen eri ryhmään: eri editiot alkuperäisistä 
tullitileistä, niihin ja Ellinger Bangin ja Korstin tilastojulkaisuihin kohdistunut kritiikki sekä tutkimukset, jotka ovat 
hyödyntäneet edellä mainittuja. Heckscher (1942) on esimerkki toisesta kategoriasta. Esim. Christensen (1941), 
Desfeuilles (1961), Johansen (1983), Jeannin (1964), Faber (1966) ja Högberg (1969) taas jälkimmäisistä. Degn 
mainitsee myös neljä antologiaa: van Winter (1983), Heeres et al. (1988), Engström et al. (1996) ja Daalder (1998). 
107 Arup, 1909; van Brekel, 1915; Brünner, 1922; Unger, 1923; Friis, 1925; Christensen, 1934; Söderberg, 1934; 
Coornaert, 1934. 
108 Åström, 1988. 
109 Tutkimuksia esitellään luvussa 2.2.5. 
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Kuvio 8. Vienti- ja tuontimatkojen lukumäärät Juutinrauman läpi (suomalaisten satamien osalta) 
1557–1783. Lähde: Ellinger Bang & Korst: Juutinrauman tullitilit (STT) 
 

Julkaistujen Juutinrauman tullitilastojen rakenne on suosinut Itämeren liikenteen 

markkinaosuuksien tutkimista ja merenkulun historian tutkimusta. Ulkomaankauppatilastojen 

laatiminen ei ole ollut Juutinrauman tullitien tehtävä, eikä myöskään Ellinger Bangilla ja Korstilla, 

vaikka tuonti- ja vientisatamat sekä tuotteet määrineen on työläästi poimittavissa 

tilastojulkaisuista. Tilastojen laadinnan näkökulma ymmärtäen voidaan referenssisarjoiksi 

tilastojulkaisuista ottaa FIN-STRO-vertailuun myös suomalaisilla laivoilla tehdyt vienti- ja 

tuontikuljetusten lukumäärät (kuvio 9). Kotimaisten laivojen osuus Suomen ulkomaankaupassa, 

sekä siinä havaittavat erot Vanhan Suomen ja muun Suomen välillä, on ollut hyvin keskeinen 

tutkimuskohde suomalaisessa historian tutkimuksessa.110  

                                                           
110 Katso esimerkiksi Ahonen, 1988; Börman, 1981; Ojala & Räihä, 2017. 
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Kuvio 9. Kotimaisten laivojen vienti- ja tuontimatkojen lukumäärät Juutinrauman läpi 

(suomalaisten satamien osalta) 1557–1783. Lähde: Ellinger Bang & Korst (STT) 
 

2.2.5. Muut aikaisemmat tilastot ja tutkimukset 

Edellä on käsitelty Ruotsin tilastokeskuksen julkaiseman Historisk statistik för Sverigen111 (1738–

1808) ja Schybergsonin112 (1809–1860) tilastot Suomen ulkomaankaupasta sekä Ellinger Bangin ja 

Korstin seitsemänosaiset tilastojulkaisut113 Juutinrauman tullitileistä 1497–1783. Nämä ovat 

kattavimmat tilastotiedot sisältävät ulkomaankaupan aikasarja-aineistot. Schybergsonin aineisto 

on peräisin Åströmiltä114, kun kyse on tervan ja pien sekä puutavaran viennistä115, ja 

Lindströmiltä116 suolan tuonnin osalta vuosina 1808–1811. 

Näiden lisäksi on toki olemassa hajanaisia tietoja eri ajankohdilta, kaupungeista ja tuotteista. 

Böethiuksen ja Heckscherin117 toimittamassa julkaisussa Ruotsin ulkomaankauppatilastoista on 

hajanaisia tietoja aikaperiodilta 1637–1737. Suomen tilastotietoja julkaisusta löytyy vuosilta 1637, 

                                                           
111 Historisk statistik för Sverige, 1972. 
112 Schybergson, 1973. 
113 Ellinger Bang & Korst, 1906; 1922; 1930; 1933; 1939; 1945; 1953. 
114 Åström on koonnut tiedot Valtionsihteerinviraston ja talousosaston kirjediaarien perusteella. 
115 Muiden vientituotteiden tiedot tullihallituksen kauppataselaskelmien pohjalta on kerännyt Olkkonen, 1979. 
116 Lindström, 1905. 
117 Böethius & Heckscher, 1938. 
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1639, 1640, 1642, 1661 ja 1662 sekä osin vuodelta 1685 arvomääräisinä, ja vuosilta 1637, 1640, 

1641, 1724 ja 1725 volyymimääräisinä. Tiedot on saatavilla tullikamari- ja tuotetasolla. 

Soikkelin118 julkaisematon aineisto Viipurin kaupungin tuonnista ja viennistä 1725–1812 on 

oivallinen lähde yhden merkittävimmän suomalaisen sataman osalta, ja nimenomaan siksi, että 

aineistosta käy ilmi Itämeren sisäisen kaupan osuus sekä suhteessa koko ulkomaankauppaan että 

Itämeren ulkopuolelle suuntautuneeseen kauppaan. 

Vanhinta tietoa Suomen ulkomaankaupasta ja kaupungeista (Turku, Rauma, Helsinki ja Viipuri) on 

olemassa ensimmäisten Vaasa-kuninkaitten ajoilta 1549–1576 Grotenfeldin tutkimuksessa119. 

Mickwitz120 on tutkinut Hansa-kauppaa Viipurin osalta vuosina 1558–1559. Dillnerin121 tutkimus 

kattaa vuodet 1570–1622, ja siinä on vienti- ja tuontitietoja hyödyke- ja kaupunkitasolla. 

Kerkkonen122 on kuvannut 1600-luvun tilastoja. Nämä varhaisimmat tiedot Suomen kaupunkien 

viennistä ja tuonnista perustuvat säilyneisiin tullitileihin. Kyseiset julkaisut ovat kuitenkin 

ajanjaksolta ennen tämän tutkimuksen fokusoitumista vuosiin 1634–1856. Huomattavaa on 

kuitenkin aina muistaa se, että kaikkina aikoina tullitileistä jää puuttumaan salakuljetus sekä 

tulliton ja veroton kauppa. 

Högbergin123 ja Börmanin124 tutkimukset ovat keskeisiä referenssejä 1700-luvun Ruotsin vallan 

ajalta samoin kuin Alasen125 ja Kailan126 tutkimukset. Börmanin tutkimus tukeutuu Juutinrauman 

tullitilien käyttöön. Kyseisissä julkaisuissa on tulkintoja Suomen ulkomaankaupasta eräistä sen 

kaupungeista ja hyödykkeistä eri ajanjaksoina. Alasen127 tutkimuksessa on esitetty arvioita myös 

vaikeammin selvitettävästä Suomen ja Ruotsin välisestä kaupasta. 

Nordenstregin128 tutkimus koskee Haminan vientiä tervan, pien, lautojen ja puutavaran osalta 

arvomääräisesti vuosina 1725–41, ja erityisesti ennen vuotta 1738. Hamina oli Ruotsi-Suomen 

                                                           
118 Soikkeli, 1916. Tekijällä on ollut mahdollisuus tutustua professorin Petri Karosen kokoamiin yhteenvetoihin 
Soikkelin aineistosta. 
119 Grotenfelt, 1887. 
120 Mickwitz, 1939. 
121 Dillner, 1894. 
122 Kerkkonen, 1938. 
123 Högberg, 1969. 
124 Börman, 1981. 
125 Alanen, 1950; 1957. 
126 Kaila, 1931. 
127 Alanen, 1957. 
128 Nordenstreng, 1909. 
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tärkein lautojen vientisatama ennen Hattujen sotaa 1741–43.129 Vuorinen130 on tutkinut Turun 

tuontia Ruotsin vallan loppukautena. Vattula esittää, että Turku oli Suomen huomattavin 

tuontisatama Ruotsin vallan aikana, joten sen tiedot kattavat pääpiirteissään 1700-luvulla 

Suomeen tuodut ns. ylellisyystavarat131. Hultinin132 tutkimuksessa on selvitetty raudan vientiä 

Suomesta Ruotsin vallan aikana.  

1800-luvun osalta aikaisempaa tutkimusta Suomen ulkomaankaupasta on Korpisaaren133 

tutkimuksessa vuosilta 1812–1825 ja aineistoja Suomen viennistä on valtionsihteerinviraston134 

aktissa vuosilta 1838–1851. Suomen tullipolitiikkaa Venäjän vallan aikana koskeneessa 

Harmajan135 tutkimuksessa on tietoja Suomen ulkomaankaupasta vuoteen 1859 asti. Joustela136 

on selvittänyt Suomen Venäjän kauppaa autonomian ajan alkupuoliskolla 1809–1865, ja jossa 

korostuu voin viennin merkitys vuosina 1835–1859. Takki-, kanki- ja hienoraudan viennistä 1809–

1884 on olemassa Laineen137 tutkimus, ja myyntiä varten harjoitetusta kotiteollisuudesta 

Suomessa autonomian ajan alkupuolella 1809–1865 on Virrankosken138 tutkimus. Lisäksi ko. ajan 

tutkimusta on tehnyt Kaukamaa139 Porin puutavarakaupasta 1809–56. Ojala140, Toivanen141 ja 

Kaukiainen142 ovat uudelleenarvioineet Tukholmaan suuntautuneen laivakaupan määrää ja arvoa 

1700-luvulla, sekä kritisoineet Alasen143 esittämiä lukuja. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelua ei kuitenkaan viedä mikrotasolle muuten kuin tervan ja pien 

viennin sekä suolan tuonnin osalta, sillä muutoin olisi hankala arvioida FIN-STRO:n tuottamaa 

tietoa Suomen ulkomaankaupasta ennen vuotta 1808, koska tilastoja ei ole olemassa kuin 

hyödyketasolla. Toisaalta Suomen jakautuminen Vanhaksi Suomeksi ja muuksi Suomeksi (vuosina 

                                                           
129 Högberg, 1969, 128–131. 
130 Vuorinen, 1959. 
131 Vattula, 1983, 160. 
132 Hultin, 1896. 
133 Korpisaari, 1911. 
134 Valtionsihteerinvirasto (Valtionarkisto) akti 20/1853. 
135 Harnaja, 1920. 
136 Joustela, 1963. 
137 Laine, 1959. 
138 Virrankoski, 1963. 
139 Kaukamaa, 1941. 
140 Ojala, 1996. 
141 Toivanen, 1983. 
142 Kaukiainen, 1990. 
143 Alanen, 1957. 
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1721 ja 1743) edellyttää sitä, että Viipuri ja Hamina on erotettava FIN-STRO:n aineistosta, mikä 

lisää huomattavasti työmäärää.  

Vertailu aikaisempaan tutkimukseen yksittäisten vuosien tasolla ei varsinkaan vielä ole 

tarkoituksenmukaista, koska olen kiinnostunut nimenomaan ulkomaankaupan kasvutrendien 

arvioinnista ja vertailuista. Toistaiseksi FIN-STRO:ssa ei ole vielä eritelty muita tavaralajeja kuin 

suola sekä terva ja piki, joten muiden tuotteiden tarkastelulle ei ole mahdollisuuksia.  

Yksittäisten kaupunkien ulkomaankauppatietoja on jatkossa hyödyllistä peilata FIN-STRO:n ja 

aikaisemman tutkimuksen välillä, jotta hahmottuisi Itämeren sisäisen kaupan määrän suhde 

Itämeren ulkopuoliseen kauppaan nähden. Siinä olisi mahdollista hyödyntää laajamittaisesti 

aikaisempaa paikallishistoriallista tutkimusta, mutta sitä ei kuitenkaan ole tässä tutkielmassa 

työekonomisista syistä tehty. Sen sijaan tässä työssä arvioidaan Itämeren sisäistä kauppaa 

Soikkelin144 aineiston avulla. Soikkelin aineisto pohjautuu Viipurin tullikamarin säilyneeseen 

arkistoon, ja sieltä on koottu yksityiskohtaiset tiedot sekä viennistä ja tuonnista että 

laivaliikenteestä. Tutkimusta ei ole julkaistu, mutta sitä säilytetään Mikkelin maakunta-arkistossa. 

Edellä mainittujen lisäksi ainakin Heikkisen145 tullin historia, Åströmin146 tutkimukset laajemmin 

sekä Kaukiaisen147 ja Ojalan148 kauppamerenkulun tutkimukset ovat hyödyntäneet edellä 

mainittuja tilastolähteitä sekä auttaneet kokonaiskuvan muodostamista Suomen ulkomaankaupan 

historiasta. Vallerö149 taas on esitellyt Ruotsin ajan ulkomaankaupan lähteiden sijaintitiedot. 

2.3. Johtopäätökset 

Tässä luvussa on todettu, että ulkomaankaupan tilastoja on Suomen alueelta laadittu eri tavoin ja 

intensiteetein aikojen kulussa. Lähes makrotason tilastoja Suomen ulkomaankaupasta on vuodesta 

1738 lähtien, mutta toisaalta Vanhaa Suomea ei tilastoitu Ruotsin tilastoihin 1700-luvulla, ja 

toisaalta Venäjän vallan ajalta osa Suomen ulkomaankaupantilastoista on puutteellisia. 

Ennen vuotta 1738 tilastoja on olemassa hajanaisilta vuosilta koko Suomesta, minkä lisäksi tietoja 

on yksittäisistä kaupungeista ja tuotteista ennen vuotta 1738, ja toki sen jälkeenkin. Tämä 

tutkimus on ollut tarkoituksenmukaista rajata koskemaan vain makrotasolla arvioitavaa 

                                                           
144 Soikkeli, 1916. 
145 Heikkinen, 1994. 
146 Åström, 1962; 1963; 1965; 1988. 
147 Kaukiainen, 1993. 
148 Ojala, 1999. 
149 Vallerö, 1969. 
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ulkomaankauppaa ja sen trendikehityksiä. Jatkotutkimuksen aiheina tulee toki olemaan 

Juutinrauman tullitiliaineiston vertailuarviointi hajanaisiin muiden lähteiden suhteen.  

Juutinrauman tullitilejä ei ole laadittu ulkomaankaupan tilastoja varten, joten ne eivät ole kattavia 

mutta kuitenkin suuntaa antavia tässä työssä käytettäviksi, missä ulkomaankaupan aikasarjoja 

pyritään jatkamaan pidemmälle historiaan kuin aikaisemmin. Tällöin em. hajanaisia tilastoja 

voidaan käyttää myöhemmin referenssiaineistoina Juutinrauman tullitilien luotettavuuden 

arvioinnissa. 

Tilastoja käytettäessä on aina hyvä tiedostaa se, miten tilastot on muodostettu, ja millaiset 

institutionaaliset puitteet ovat olleet sekä tilastoinnille että ulkomaankaupan harjoittamiselle. 

Kyseisten tietojen perusteella tiedetään, miten kukin tieto on saatu, ja voidaan arvioida sen 

luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. 
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3. JUUTINRAUMAN TULLITILIAINEISTO JA LÄHDEKRIITTINEN TARKASTELU  
 

Luvun 3 kohteena ovat Juutinrauman tullitilit. Luvussa tehdään lähdekriittinen arvio aineistosta 

sekä yleisarvio Suomen ulkomaankaupasta tullitiliaineiston pohjalta. 

Luvussa esitellään ensin (luku 3.1.) yleisellä tasolla tässä työssä käytettävät Juutinrauman tullitilit 

(STA/STR) ja niistä laaditut sekä laajasti hyödynnetyt aiemmat tilastojulkaisut (STT) sekä työn 

primäärilähteenä oleva Juutinrauman tullitilien elektroninen tietokanta (STRO). Tullitilien sisältö ja 

niiden keskeiset ominaispiirteet käydään läpi sekä esitellään yleispiirteisesti Itämeren ja sen 

ulkopuolisen alueen välisiä kauppavirtoja sekä Juutinrauman läpi menneen laivaliikenteen määrää. 

Luvussa arvioidaan myös STT:n ja STRO:n tietosisältöjen yhteneväisyyttä. 

Luvussa 3.2. arvioidaan Juutinrauman tullitilien käytettävyyttä Suomen näkökulmasta. Tarkastelun 

kohteena ovat Juutinrauman tullitileistä löydettävät suomalaiset satamat, ja niiden poiminnassa 

on hyödynnetty mm. edellä esitettyjä ulkomaankauppaa rajoittavia tekijöitä. Lisäksi esitellään 

alkuperäisessä muodossaan totaaliotokseni Suomesta sekä poiminnassa ilmenneet ongelmat. 

Luku 3.3. keskittyy alkuperäisestä otoksesta havaittuihin virheisiin, lähdekriittisesti niiden syihin, 

tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ja niiden määrään suhteessa alkuperäiseen otoksiin. Luvussa 

koostetaan, ja sen lopulla esitetään taulukkomuodossa tässä työssä käytetty Suomen 

ulkomaankaupan aineisto (FIN-STRO) aikaperiodilta 1634–1856. 

Luvussa 3.4. tarkastellaan yleisellä tasolla Suomeen ja sen kaupunkeihin tulleiden laivojen ja 

lastien lukumääriä suhteessa Suomesta ja sen kaupungeista lähteneisiin laivoihin. Lopuksi 

esitetään Suomen ulkomaankaupan maantieteellinen rakenne koko aikaperiodilla. 

3.1. Juutinrauman tullitilit150 

Juutinrauman tullitilit (STA/STR)151 on muodostettu Tanskan kuninkaan asettamien tullimaksujen 

perusteella kaikkien niiden laivojen lastitiedoista, jotka ovat kulkeneet Ruotsin ja Tanskan välisen 

kapean salmen kautta. Niitä on kerätty ajanjaksolla 1497–1857, jonka jälkeen tulli poistettiin 

Krimin sodan jälkimainingeissa ulkovaltojen vaatimuksesta152. Vuodesta 1574 lähtien tullitilisarjat 

                                                           
150 Tässä luvussa nojataan Sound Toll Register Onlinen verkkosivuun, http://www.soundtoll.nl/index.php/en/over-het-
project/sonttol-registers, ja Veluwenkampin artikkeliin (2011) http://www.soundtoll.nl/images/files/STRpdf.pdf.  
151 Juutinrauman tullitilejä säilytetään Tanskan kansallisarkistossa (Rigsarkivet) Kööpenhaminassa. 
152 Ahonen, 2005. 

http://www.soundtoll.nl/index.php/en/over-het-project/sonttol-registers
http://www.soundtoll.nl/index.php/en/over-het-project/sonttol-registers
http://www.soundtoll.nl/images/files/STRpdf.pdf


39 
 

ovat lähes täydelliset153. Sittemmin tullitilit on digitoitu internetin online-palveluun (STRO, 

soundtoll.nl), ja tätä digitoitua arkistolähdettä on jo hyödynnetty useissa tutkimuksissa154. 

Olemassa olevista ulkomaankaupan tilastoista on muuallakin muodostettu tietokantoja, kuten 

RICardo155. 

STRO156 sisältää tietoja 1,8 miljoonasta laivamatkasta ja noin 4 miljoonasta rekisteröidystä 

tavaralastitiedosta. Tullin virkamiehet tallensivat jokaisesta laivamatkasta mm. seuraavat tiedot: 

päivämäärän, lähtösataman, määräsataman (vuodesta 1667 lähtien säännöllisesti), rahdin 

koostumuksen ja määrän sekä aluksen kapteenin nimen ja hänen kotipaikkansa.  

Juutinrauman tullitilien käytölle Suomen ulkomaankaupan arvioinnissa on hyvä perustelu, sillä 

Suomi on ulkomaankauppansa osalta ollut paljolti saaren kaltainen. Tänne ei ole päässyt helposti 

muutoin kuin meritse. Suomi on ollut jopa helpommin saavutettavissa meriteitse Länsi-Euroopasta 

käsin kuin useimmat manneralueet samalta etäisyydeltä. Toisaalta Suomi on ollut myös saariston 

kaltainen, jossa kotimaisten satamien keskinäiset yhteydet ovat olleet vähäisiä, ja liikenne on 

suuntautunut kustakin satamasta suoraan kauemmaksi. 

Hyvin suuri osa Itämeren alueen raaka-aineiden viennistä ja tuotteiden tuonnista on kulkenut 

Juutinrauman läpi. Itämerelle oli ja on toki muitakin reittejä. Ne eivät ole kuitenkaan tarjonneet 

varteenotettavia vaihtoehtoja. Reitti Pienen Beltin kautta oli vaikeasti navigoitavissa. Suuren Beltin 

läpi oli paljon vaikeampaa navigoida kuin Juutinrauman kautta, ja laivanvarustajien oli maksettava 

samat tullit myös siellä. Ellinger Bangin ja Korstin tilastojulkaisuista157 (STT) käy ilmi myös se, että 

yksikään laiva Suomesta ei ole kulkenut Suuren Beltin kautta vuosina 1701–1748.  

Maakuljetukset Itämeren alueelle ovat sopineet lähinnä vain kevyille, volyymiltaan pienille ja 

kalliille hyödykkeille. Kielin kanava valmistui toki jo 1784 – mutta se ei käytännössä ollut 

merkittävä reitti suomalaiselle ulkomaankaupalle tutkimuksen tarkastelujaksolla, koska se oli vain 

kolme metriä syvä. Uusi Kielin kanava rakennettiin vasta 1800-luvun lopulla, ja sen jälkeen se siirsi 

kauppavirtoja kanavareitille eikä Juutinrauman kautta kulkenut enää ainoa kulkuväylä. 

                                                           
153 Ensimmäisinä vuosikymmeninä on joitakin aukkovuosia. 
154 Esimerkiksi Scheltjens, 2009; Scheltjens, 2012; Göbel, 2010; Degn, 2017; Ojala & Räihä, 2017. 
155 http://ricardo.medialab.sciences-po.fr/#/. Katso mm. Loïc & Daudin, 2015; Ojala & Eloranta, 2015. 
156 Sound Toll Registers online (STRO) on täydellinen Juutinrauman tullitilien (STR) elektroninen tietokanta. 
157 Ellinger Bang & Korst, 1906; 1922; 1930; 1933; 1939; 1945; 1953. 

http://ricardo.medialab.sciences-po.fr/#/


40 
 

Yleisesti on hyväksytty, että kaikki alukset, jotka kulkivat Juutinrauman läpi tullin olemassaolon 

aikana, todella myös kirjattiin tullitileihin. Tullivirkamiehet luottivat pitkälti aluksen kapteeniin ja 

rahtiasiakirjoihin, joita aluksen kapteeni kuljetti mukanaan. Tulliviranomaiset eivät pääsääntöisesti 

tarkastaneet aluksia. Näin ollen salakuljetus on toki ollut mahdollista ja houkuttelevaa. Vertailut 

muihin lähteisiin158 – ja varsinkin yksittäisten satamien tullitileihin, joiden luotettavuus on myös 

ongelmallista – ovat osoittaneet, että Juutinrauman tullitilien rahtitiedot ovat oikeansuuntaisia, 

mutteivat täydellisiä.  

Lastien arvioinnin suhteen STRO:ta on kuitenkin käytettävä suurin varauksin. Kattavuus on 

luotettavuuden ohella merkittävä kritiikin lähde, joten sen arviointi perustuu tullitilien 

käyttötarkoitukseen. Kirjanpitoa pidettiin ensisijaisesti tullimaksujen ja verojen vuoksi, vaikka 

käyttötarkoituksena oli myös liikennetilastointi, muttei niinkään ulkomaankaupan tilastointi. Toki 

Juutinrauman aineistoa voi varauksin hyödyntää myös kauppatilastoina. Juutinrauman tullitilien 

käytön kritiikistä ovat kirjoittaneet mm. Heckscher159, Åström160, Ahonen161 ja Veluwenkamp162. 

STRO koostuu kahdesta eri tietokannasta: 

Tietokanta 1: vuodesta 1634 alkaen: Vuoden 1633 jälkeen kukin yksittäinen laivamatka on 

rekisteröity yhdeksi merkinnäksi alkuperäisiin tullitileihin.  

Tietokanta 2: ennen vuotta 1634: Ennen vuotta 1634 jokainen yksittäinen laivamatka rekisteröitiin 

yhdeksi tai useammaksi kirjaukseksi. Tiedot kyseisestä laivamatkasta kirjattiin eri tullitileihin eli 

esimerkiksi eriteltiin lastit ja tullimaksut eri tileihin. Tästä syystä tietokanta 2 tulee hyödylliseksi 

vasta sen jälkeen, kun tiedot on rekonstruoitu yhdeksi kokonaisuudeksi eri tietolähteistä.  

Tässä tutkimuksessa on käytetty ensisijaisesti vain ensin mainittua tietokantaa STRO:sta. Se 

sisältää tiedot 1 481 985 laivamatkasta vuosina 1634–1857. Sen lisäksi on hyödynnetty myös 

Ellinger Bangin ja Korstin tilastojulkaisuja vuosilta 1497–1783. Kuviosta 10 käy ilmi vuodet, joilta 

tullitilitietoja on säilynyt ennen vuotta 1557, jonka jälkeen aikasarjat ovat melko täydellisiä. 

Kuviossa 11 on yhdistetty STT:n tiedot vuosilta 1557–1783 ja STRO:n tiedot vuosilta 1634–1856.  

                                                           
158 Moreira et al., 2015; Ojala et al., 2017. 
159 Heckscher, 1942. 
160 Åström, 1965. 
161 Ahonen, 2005. 
162 Veluwenkamp, 2011. 
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Kuvio 10. Kaikkien laivojen lukumäärät vuositasolla, jotka kulkivat Juutinrauman tullin läpi 1497–
1557. Lähde: Ellinger Bang (STT) 
 
 

 
Kuvio 11. Kaikkien laivojen lukumäärät vuositasolla, jotka kulkivat Juutinrauman tullin läpi 1536–
1853, logaritminen asteikko. Lähteet: STT (Ellinger Bang & Korst) ja STRO 
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Kuvaavaa on 1500-luvulla kasvaneen laivaliikenteen kääntyminen laskuun 1600-luvun ajaksi, 

jolloin esimerkiksi Ruotsi oli melkein koko ajan sodassa. Suuren Pohjan sodan (1700–1721) jälkeen 

laivamatkojen määrä kääntyi uudelleen kasvuun, jonka katkaisi hetkellisesti vain Napoleonin ja 

Krimin sodat. Kasvuvauhtia voi arvioida kuviosta 11. 

Ellinger Bangin ja Korstin (STT) ja STRO:n keskinäinen vertailu vuositasolla Juutinrauman 

läpikulkeneiden laivojen lukumääristä (kuvio 12) osoittaa, että ne ovat hyvin yhdenmukaisia 

muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta. Jommassakummassa on vuosina 1640 ja 1641 

menneet vuosikirjaukset väärinpäin samoin kuin vuosina 1721 ja 1722 sekä 1667 ja 1668. 

Suurimmat yksittäiset poikkeamat koskevat kuitenkin vuosia 1733 ja 1739, jolloin STRO:sta 

vaikuttaisi puuttuvan useita laivamatkoja. Prosentuaalisesti melko merkittäviä poikkeamia on 

myös vuosien 1676, 1689 ja 1693 kohdalla. 

Vuosina 1733 ja 1739 STT:n ja STRO:n poikkeamat ovat kuukausitasolla pieniä tammikuusta 

toukokuuhun asti, ja erotukset syntyvät loppuvuoden kuukausina. Poikkeaman selittäminen on 

vaikeaa, sillä se vaatisi todennäköisesti alkuperäisten tullitilien läpikäymistä paikan päällä. Joko 

Ellinger Bang ja Korstilla on tullut laskuvirheitä, tai sitten STRO:n laadinnassa osa tullitiedoista on 

jäänyt vahingossa kirjaamatta tietokantaan. Jälkimmäinen voi johtua myös siitä, että alkuperäisistä 

tullitileistä (tai niiden mikrofilmeistä) ei olisi digitoitu aivan kaikkia163. Valistunut arvaukseni on, 

että virhe olisi ennemminkin STRO:ssa, sillä Ellinger Bangin ja Korstin aikasarja on ylipäätään 

johdonmukaisempi kuin STRO:ssa vuosien 1733 ja 1739 tienoilla. 

                                                           
163 Tietokanta on tehty Hollannissa alkuperäisaineistosta kuvatuista mikrofilmeistä. Näin ollen jo filmeistä voi puuttua 
jotain sivuja. Digitointi on tehty suuressa hankkeessa, jossa mm. työn tekijöinä on ollut henkilöitä, joilla ei ole 
varsinaista historiantutkijan koulutusta. 
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Kuvio 12. Kaikkien laivojen lukumäärät vuositasolla, jotka kulkivat Juutinrauman tullin läpi 1635–

1783, erotus STRO:n ja STT:n välillä. Lähteet: STT (Ellinger Bang & Korst) ja STRO 
 

Kaikista laivamatkoista ei ole Juutinrauman tullissa täsmällisesti ilmoitettu, tai vielä tiedetty, 

määräsatamaa. Juutinrauman tullitileille yleiset tyypilliset ominaisuudet käyvätkin ilmi taulukoista 

2 ja 3. Lähtösatamat sen sijaan on ilmoitettu paremmin. Laivan määräpääksi tai lähtösatamana on 

ilmoitettu hyvin usein Itämeren sisäpuolella joko yleisellä tasolla Itämeri, Juutinrauma, Tanska tai 

Ruotsi. Itämeren ulkopuolelta on usein ilmoitettu vain Norja, Englanti, Pohjanmeri, Alankomaat, 

Välimeri tai Islanti.  

Suomen eri satamien viennin ja tuonnin analysointiin kyseinen ominaispiirre aiheuttaa joitakin 

varaumia, ts. kaikkea Suomen ulkomaankauppaa ja nimenomaan tuontia ei välttämättä ole kirjattu 

Juutinrauman tullitileihin. Toinen merkittävä ongelma on, että kunkin sataman kohdalla lähtevien 

ja saapuvien laivojen lukumäärät eivät täsmää. Se taas johtunee Itämeren alueen sisäiseen 

liikenteeseen jäämistä joksikin aikaa, tai kunnes on otettu lasti vietäväksi Itämeren ulkopuolelle.  

Kyseisen kaltaiselle toiminnalle on selkeitä syitä, sillä vientikohteesta ei välttämättä ollut uuden 

Itämeren ulkopuolelle vietävän rahdin saamisen edellytyksiä, tai vientimahdollisuuksia on ollut 

muista Itämeren satamista. Tämän ns. triangeliliikenteen määrää on selvittänyt mm. Ahonen164. 

                                                           
164 Ahonen, 2005. 
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Lisäksi epäsymmetrisen liikenteen syntyyn saattaa olla muita kauppa- tai merenkulkupoliittisia 

syitä ja säännöksiä. Tuontisatamatietojen pienempi määrä johtuu toki myös siitä, että niitä on 

kirjattu Juutinrauman tulliteihin säännöllisesti vasta vuodesta 1667 alkaen.  

Taulukon 2 perusteella Juutinrauman läpi kulkenut merenkulku keskittyi lopulta suhteellisen 

pieneen joukkoon satamia – ja niidenkin osalta merenkulku keskittyi voimakkaasti. Taulukossa 2 

mainittujen satamien osuus on ollut lähes 90 prosenttia Itämeren alueella olevien kaupunkien 

Juutinrauman ulkopuolisesta kaupasta. Kymmenen keskeisimmän kaupungin osuus viennistä ja 

tuonnista on ollut noin 74 prosenttia.  

Itämeren alueen tärkeimpiä satamia määrällisesti arvioituina ovat olleet Gdansk, Kööpenhamina, 

Riika, Pietari, Klapeida, Kaliningrad, Tukholma, Szczecin, Malmö ja Narva. Suomalaisista 

kaupungeista ainoastaan Viipuri yltää keskeisimpien satamakaupunkien joukkoon, ja on 16. sijalla 

noin 16 000 Juutinrauman kautta sinne menevällä tai sieltä tulleella laivalla. 

Yleensä ottaen suurimmat Itämeren alueen sisällä olevat kaupungit ovat olleet nettoviejäsatamia. 

Merkittävimpiä poikkeuksia ovat olleet Kööpenhamina, Szczecin, Lyypekki ja Kronstadt. 

Kööpenhaminassa, heti Juutinrauman itäpuolella, on purettu hyvin suuri osa kaukomatkojen 

lasteista, joista melko suuri osa on todennäköisesti siirtynyt kuitenkin Itämeren sisäiseen 

kauppaan ja muille laivoille, kuten myös vanhassa Hansa-kaupungissa Lyypekissä. Kronstadt 

sijaitsee aivan Pietarin länsipuolella, josta tuontitavaroista suurin osa lienee viety Pietariin. 

Sen sijaan suurimmat Itämeren ulkopuolella olevat kaupungit (taulukko 3) ovat päinvastoin olleet 

nettotuojasatamia kuten Amsterdam, Lontoo ja Hull. Merkittävimpiä poikkeuksia ovat olleet 

Newcastle, Setubal, Stavanger, Hampuri, Bergen, Sunderland, Hartlepool ja Liverpool. Amsterdam 

ja Lontoo ovat olleet merkittäviä ulkomaan- ja kotimaankaupan solmukohtia sekä suurkaupunkeja. 

Toisaalta esimerkiksi Setubal (St. Ybes) oli merkittävä suolan viejäsatama.  

Amsterdam, Lontoo, Göteborg, Kingston-upon-Hull, Newcastle, Bergen, Liverpool ja Bordeaux 

erottuvat selvästi muista Itämeren ulkopuolisista satamista. Taulukossa 3 mainittujen satamien 

osuus on ollut noin kolme neljäsosaa kaikista niistä Itämeren ulkopuolella olevista satamista, joista 

tai joihin lasteja on Juutinrauman kautta kuljetettu. Kymmenen keskeisimmän kaupungin osuus 

viennistä ja tuonnista on ollut noin 48 prosenttia. Koska molemmissa taulukoissa 2 ja 3 on 

suunnilleen yhtä monta satamaa, niin enemmän keskittynyt Itämeren sisäisten satamien 

verkoston liikenne on hajaantunut Itämeren ulkopuolella suurempaan joukkoon eri satamia. 
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Taulukko 2. Juutinrauman läpi kulkeneiden laivojen lukumäärät, Itämeren alueen tärkeimmät 

satamat 1634–1856. Lähde: STRO, standardisoidut paikannimet 
Itämeren alueella Lähtevät Tulevat Yhteensä Erotus 

Gdansk (Danzig) 102 953 64 023 166 976 38 930 
Kööpenhamina 66 956 95 376 162 332 -28 420 

Riika 95 965 56 944 152 909 39 021 
Pietari 76 443 61 943 138 386 14 500 

Itämeri (ilm. yleisesti) 271 123 771 124 042 -123 500 
Klapeida (Memel) 53 500 33 150 86 650 20 350 

Kaliningrad (Köningsberg) 52 264 29 104 81 368 23 160 
Tukholma 41 418 34 839 76 257 6 579 

Szczecin (Stettin) 30 530 35 319 65 849 -4 789 
Malmö 17 377 16 838 34 215 539 
Narva 15 605 10 837 26 442 4 768 

Baltisk (Pillau) 15 990 6 247 22 237 9 743 
Rostock 11 329 10 695 22 024 634 

Liepaja (Liebau) 14 611 7 091 21 702 7 520 
Helsingör 14 228 5 407 19 635 8 821 
Stralsund 9 258 7 288 16 546 1 970 

Viipuri 10 469 5 594 16 063 4 875 
Lübeck 6 151 9 243 15 394 -3 092 

Kronstadt 102 9 022 9 124 -8 920 
Tallinna (Reval) 4 369 4 389 8 758 -20 

Pärnu 5 332 3 332 8 664 2 000 
Juutinrauma 8 576 63 8 639 8 513 

Wolgast 4 973 3 313 8 286 1 660 
Karlshamn 5 362 2 737 8 099 2 625 

Gävle (Gefle) 4 925 3 100 8 025 1 825 
Landskrona 4 204 3 241 7 445 963 
Norrköping 3 675 3 716 7 391 -41 

Wismar 3 821 3 241 7 062 580 
Kalmar 3 738 2 785 6 523 953 

Ventspils (Windau) 4 032 2 242 6 274 1 790 
Swinoujscie (Swinemunde) 2 393 3 791 6 184 -1 398 

Greifswald 3 845 2 226 6 071 1 619 
Karlskrona 3 100 2 790 5 890 310 

Ystad 2 508 2 653 5 161 -145 
Kolobrzeg 2 886 2 207 5 093 679 
Sundsvall 3 256 1 402 4 658 1 854 

Helsingborg 2 054 2 398 4 452 -344 
Visby 2 997 1 198 4 195 1 799 

Västervik 2 188 1 414 3 602 774 
Kristianstad 2 322 1 137 3 459 1 185 

Elblag 1317 1611 2 928 -294 
Tanska 26 1 986 2 012 -1 960 

Nyköping 970 637 1 607 333 
Flensburg 393 1 047 1 440 -654 

Kiel 348 924 1 272 -576 
Uumaja 926 296 1 222 630 

Piteå 771 125 896 646 
Luulaja 579 181 760 398 
Ruotsi 26 729 755 -703 

Summa 710 863 678 048 1 388 911 32 815 

Prosenttiosuus kaikista 
  

1 481 895 
 

Juutinrauman läpimen- 
  

93,7 
 

neistä laivoista (pl. Viipuri) 
  

1,1 
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Taulukko 3. Juutinrauman läpi kulkeneiden laivojen lukumäärät, Itämeren ulkopuoliset 
tärkeimmät satamat 1634–1856. Lähde: STRO, standardisoidut paikannimet 

Itämeren ulkopuolella Tulevat Lähtevät Yhteensä Erotus 

Amsterdam 121 993 109 383 231 376 12 610 

Lontoo 83 295 63 920 147 215 19 375 

Göteborg 32 667 32 564 65 231 103 

Kingston upon Hull 35 270 27 248 62 518 8 022 

Newcastle 10 148 40 295 50 443 -30 147 

Bergen 16 880 26 091 42 971 -9 211 

Liverpool 14 820 19 690 34 510 -4 870 

Bordeaux 13 568 14 701 28 269 -1 133 

Rotterdam 8 283 11 374 19 657 -3 091 

Bremen 8 104 10 185 18 289 -2 081 

Leith 10 995 7 283 18 278 3 712 

Hampuri (Altona) 5 183 12 918 18 101 -7 735 

Dundee 9 775 8 272 18 047 1 503 

Stavanger 4 294 11 511 15 805 -7 217 

Lissabon 9 761 5 366 15 127 4 395 

Antwerpen 7 379 6 473 13 852 906 

Setubal (St. Ubes) 614 13 164 13 778 -12 550 

Norja 12 316 451 12 767 11 865 

Englanti 12 541 213 12 754 12 328 

Halden (Fredrikshald) 5 719 6 961 12 680 -1 242 

Pohjanmeri 12 064 343 12 407 11 721 

Halmstad 3 390 8 444 11 834 -5 054 

Islanti 6 378 5 432 11 810 946 

Emden 4 396 6 784 11 180 -2 388 

Oslo (Kristiania) 5 763 4 992 10 755 771 

Marstrand 3 747 6 691 10 438 -2 944 

Sunderland 1 999 8 223 10 222 -6 224 

Schiedam 6 060 3 999 10 059 2 061 

Drammen 4 785 4 983 9 768 -198 

Uddevalla 4 594 5 053 9 647 -459 

Aalborg 3 616 4 739 8 355 -1 123 

Le Havre (Havre de Grace) 4 340 3 315 7 655 1 025 

King's Lynn 4 428 3 139 7 567 1 289 

Harlingen 3 067 4 365 7 432 -1 298 

Högänäs 1 710 5 087 6 797 -3 377 

Rouen 2 990 3 647 6 637 -657 

Trondheim 3 323 2 931 6 254 392 

Porto 5 098 1 066 6 164 4 032 

Dublin 4 214 1 871 6 085 2 343 

Varberg 2 801 3 265 6 066 -464 

Hartlepool 294 5 698 5 992 -5 404 

Yarmouth 2 771 2 846 5 617 -75 

Ostende 2 183 3 296 5 479 -1 113 

Cadiz 3 330 2 096 5 426 1 234 

Alankomaat 4 042 1 239 5 281 2 803 

Saint-Martin-de-Ré  497 4 690 5 187 -4 193 

Nantes 3 303 1 826 5 129 1 477 

Arendal 2 081 2 904 4 985 -823 

Aberdeen 2 434 2 357 4 791 77 

Kristiansand 2 265 2 377 4 642 -112 

Bristol 3 489 1 149 4 638 2 340 

St. Croix 2 224 2 401 4 625 -177 

Maas 3 692 23 3 715 3 669 

Malaga 1 599 2 114 3 713 -515 

Marseille 2 271 1 177 3 448 1 094 

Välimeri 2 168 20 2 188 2 148 

Summa 551 011 552 645 1 103 656 -1 634 

Prosenttiosuus kaikista 
    

Juutinrauman läpimen- 
  

74,5 
 

neistä laivoista 
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Huolimatta siitä, että koko periodilla yksittäisissä satamissa tulevien ja lähtevien laivojen 

lukumäärät eivät täsmää toisiaan, niin koko periodilla 1557–1783 Juutinrauman läpi itä- (450 872) 

ja länsisuuntaan (453 761) kulkevien lukumäärät ovat olleet likipitäen samat. Länteen päin 

menneiden laivojen lukumäärä on ollut vajaa 2 900 laivaa enemmän kuin itään päin menneiden eli 

noin 13 laivaa per vuosi. Osa Itämeren alueella rakennetuista laivoista on voinut jäädä Itämeren 

ulkopuoliseen liikenteeseen tai kokenut siellä haaksirikon. Vuositasolla itä- ja länsisuuntaan 

kulkeneiden laivojen määrät ovat poikenneet huomattavasti ja hyvin syklisesti toisistaan (kuvio 

13). 

 
Kuvio 13. Juutinrauman läpi itä- ja länsisuuntaan kulkeneet laivat, niiden erotus vuosina 1557–
1783. Lähde: Ellinger Bang & Korst (STT) 
 

3.2. Suomalaiset satamat Juutinrauman tullitileissä 

Suomesta tähän tutkimukseen STRO:sta löydetyt satamat on esitetty taulukossa 4 ja kartalla 1. 

Suomi oli osa Ruotsia vuoteen 1809 asti, jolloin Suomesta tuli Venäjän suuriruhtinaskunnan 

autonominen alue, ja joka itsenäistyi vuonna 1917. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että vuoden 

1721 jälkeen Viipuri ja vuoden 1743 jälkeen Hamina (Fredrikshamn) olivat osa Venäjää, mikä alue 

tunnetaan Vanhana Suomena. Toisen maailmansodan jälkeen Viipuri taas on ollut venäläinen 

kaupunki. On siten määrittelykysymys, mitkä luetaan suomalaisiksi kaupungeiksi. Tässä 

tutkimuksessa Suomena pidetään Tarton rauhan (1920) jälkeistä Suomea. 
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Kartta 1. Suomalaisten satamien maantieteelliset sijainnit 

Taulukossa 4 on esitetty satamat, jotka on luettu suomalaisiksi tämän tutkimuksen alustavassa 

tarkastelussa. Merkittävimmät pois jätetyt satamat ovat STRO:n paikannimien standardisoinnissa 

Espooksi asetettu Espø (2 vientimatkaa) ja Jokela (alkuperäiset kirjoitusasut Jaukula, Jockula, 

Jokula, Jokula ved Narwa, Juchola, Juckola, Jucola, Jukola ja Likola; 13 vientimatkaa), joka aineiston 

perusteella viittaisi olevan lähellä Narvaa, eikä nykyinen Jokela voi ainakaan olla kyseessä. 

Uuras (ruotsiksi Trångsund165, nykyisin Vysotsk), Vammelsuu (Uusikirkon kylä, nykyisin Serovo) ja 

Humaljoki (Koiviston kylä, nykyisin Yermilovo) sijaitsevat Viipurin lahdella, joten niitä ei ole esitetty 

tilan ahtauden vuoksi kartalla 1. 

 

  

                                                           
165 Drangsund, Fraugsund, Prangsund, Stoch Trangssund, Thrangssund, Thrannsund, Thransund, Toernesund, 
Traangesund, Traangssund, Traangsund, Trangessund, Trangessunde, Trangesund, Trangosund, Trangssund, 
Trangssunde, Trangssunt, Trangsund, Trangsunt, Transund, Troegsunt, Trugsund, Trungsunt. 
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Taulukko 4. STRO:sta poimittu orginaaliaineisto suomalaissatamittain 1634–1856. Lähde: STRO. 
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STRO:ssa suoritetussa paikannimien standardoinnissa ja maantieteellisessä sijoittamisessa on 

erehdytty Tammisaaren, Tornion ja Näsbyn166 tapauksissa, joista kaksi ensimainittua on sijoitettu 

Ruotsiin ja jälkimmäinen Tanskaan. Toki Näsbyn sijoittaminen Suomen kartallekin on haastavaa, 

sillä sen niminen rannikkopaikkakunta löytyy nykykartoista Houtskarista, Närpiöstä, Raaseporista, 

Siuntiosta ja Ruotsinpyhtäältä. STRO:sta suomalaisiksi, mutta Venäjään nykyään kuuluvat, 

satamiksi luetaan tässä tutkimuksessa Viipuri (Vyborg), Uuras (ruotsiksi Trångsund, nykyään 

Vysotsk), Uusikirkon Vammelsuun167 kylä (Serovo) ja Koiviston Humaljoen168 kylä (Yermilovo). 

Vammelsuu on STRO:ssa käännetty virheellisesti Vammalaksi. 

Haasteellisia sijoitettavia ovat olleet myös Mustasaareksi169 käännetty todennäköinen Mussalo 

nykyisen Kotkan lähistöllä, Vaasan lähistön Koskö170 ja Pyhtää171. 

Taulukossa 4 esiintyvät pienemmät paikkakunnat on yhdistetty isompiin satamiin myöhemmin 

esitettävissä taulukoissa seuraavasti: Ahvenanmaa (Åland)172 pitää sisällään myös Finbon173, 

Bomarsundin ja Eckerön174. Suomenlinna175 on liitetty Helsinkiin. Pyhtään, Vehkalahden176, 

Virojoen177 ja Mustasaaren tiedot on siirretty Haminaan. Suomen178 alta löytyy myös Finske 

Skær179. Hanko180 on yhdistetty Tammisaareen, ja Degerby181 oli Loviisan aikaisempi nimi. 

STRO:ssa olevat alkuperäiset paikkakuntanimet ovat digitoituja tullitilejä tietokantoihin 

siirtäneiden ihmisten tulkintoja tullivirkamiesten käsialoista. Sen vuoksi olen tarkistanut sekä 

tietokannoista että alkuperäisistä tullitileistä – tai niistä mikrofilmatuista – digitoiduista kuvista, 

                                                           
166 Naasby, Nasby, Nasey, Næsby. 
167 Waldertzauch, Wamelsond, Wamelsund, Wammalsi ved Wyborg, Wammelsly, Wammelsøe, Wammelsue i Finland, 
Wammelsund, Wammelsy, Wammelzau. 
168 Hamelcoky, Humalioky, Humalsjoche, Hummelioke. 
169 Mostersane, Mostersare, Mostersary, Mostersau, Mosterzare, Møstervoog, Mustasary, Mustefary, Mustrary, 
Mysare i Finland. 
170 Kosko, Køsø, Køsse, Køssø. 
171 Stromborg, Strømberg, Strømfors. 
172 Alandscrone, Alandsøerne 
173 Finnebo udi Finland 
174 Eckerø, Ekerø 
175 Sveaborg, Sweaborg,  
176 Veckelax, Vekelax, Wechelax, Weckelax, Wecklax, Wegelox, Wellelax. 
177 Wirajoki, Wirajoky, Wirojoky. 
178 Findland, Finland, Finnland, Vinllandt 
179 De Findske Skiærer nel. Wiricke, De Finske Skiærer, Den Finske bugt 
180 Hangond, Hangondd, Hangoud, Hangoudd, Hangø 
181 Degerby, Degerbye, Degerbye i Finland 
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että kyseenalaisiin kohteisiin tuodut tai niistä viedyt lastit ovat olleet jokseenkin loogisesti 

suomalaisia vienti- tai tuontituotteita. 

Laivamatkat, ja siten myös niillä kuljetetut lastit, on poimittu tähän tutkimukseen kahdella eri 

tavalla. Ensivaiheessa vientipuolella nojauduttiin STRO:ssa standardoitujen paikannimien 

luetteloon, jonka jälkeen tehdyissä hauissa havaittujen puutteiden takia aineistoa täydennettiin 

standardoimattomien paikannimien luettelosta. Erityisen huomion saivat selvästi puutteellisiksi 

osoittautuneet Hamina ja Kristiinankaupunki, mutta myös Uusikaupunki, Viipuri ja Helsinki 

näyttivät sisältävän osin väärien kaupunkien tietoja tai niitä saattoi niitä puuttua. 

Haminasta (Fredrikshamn) näytti puuttuvan kaikki tiedot kuljetuksista 1700-luvulta, ja lopulta 

osoittautui, että ne oli standardoinnissa siirretty Tanskan Frederikshavnille, joka onneksi sijaitsee 

Juutinrauman ulkopuolella. Se merkitsi, että kaikki laivamatkat, joiden toisena satamana olivat 

Itämeren ulkopuoliset kohteet, täytyi olla Haminaan tulevia tai Haminasta lähteviä kuljetuksia. 

Lisäksi varmistettiin, että niiden lastit vastasivat ennakkokäsitystä tyypillisistä suomalaisista vienti- 

ja tuontituotteista. 

Saman puutteen arveltiin koskevan myös Kristiinankaupunkia (Kristinestad), jolle paikannimien 

standardoinnissa ei ollut kohdennettu juuri ollenkaan laivamatkoja182. Virhelähteiksi183 arvioitiin 

Osloa (aikaisemmalta nimeltään Christiania) ja Itämeren alueella sijaitsevaa Ruotsin Kristianstadia, 

jotka alkuperäisistä käsialoista olisi mahdollista tulkita väärin. Kristianstadin aineistoa poimittiin 

mukaan, ja joita arvioitiin sekä käsialatulkinnan että lastien perusteella. Oslon laivamatkat oli 

helpointa erottaa, sillä se sijaitsee Itämeren alueen ulkopuolella. 

Vaikeimmaksi tapaukseksi osoittautui Uusikaupunki (Nystad), jonka kohdalla standardoijille on 

osoittautunut erityisen hankalaksi allokoida laivamatkat Saksan nykyisen Neustadt af Holsteinin, 

Tanskan Nystedin ja Uudenkaupungin välille. Kaikki kolme kaupunkia sijaitsevat vielä lisäksi 

Itämeren alueella. Lopullisessa kohdentamisessani tarkastelinkin lastien sisältöjä, mutta erityisesti 

sitä, milloin kuljetukset ovat tapahtuneet. Uusikaupungilla ei ole ollut 1600- ja 1700-luvuilla 

tapulikaupunkioikeuksia.  

                                                           
182 FIN-STRO täytyy vielä käydä yksityiskohtaisemmin läpi Kristiinankaupungin osalta ja tarkastaa, että mukaan ei ole 
tullut Kristianstadin tietoja. 
183 Muita läheisiä paikkakuntanimiä ovat: Christianshavn, Christiansø, Christiansted, Kristiansand ja Kristiansund. 
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Viipurin ongelmat liittyivät Tanskan Viborgiin, joka sijaitsee Itämeren alueen ulkopuolella. 

Helsingin ruotsinkielinen nimi Helsingfors, varsinkin lyhennettynä, oli saattanut sotkeutua Ruotsin 

Helsingborgin ja Tanskan Helsingörin kanssa. 

Tuonnin osalta poiminnat tehtiin suoraan standardoimattomista paikannimistä. Taulukossa 4 

esitetään kaikkien alkuperäisten poimintojen laivamatkojen ja niiden lastien lukumäärät. 

Huomattavaa on se, että STRO on jatkuvasti uudelleen muovautuva aineisto, mikä käy ilmi 

poimintatietojen vertailusta vuosien 2016 ja 2017 välillä. Omien poimintojeni lukumäärät 

poikkeavat niistä täydennyshakujen vuoksi. 

Taulukossa 5 on esitetty perustiedot Suomen satamista, ja joille tapulikaupunkioikeuksien184 

saamisella on ollut suuri merkitys. Näin ollen ei vienti- ja tuontimatkoja tulisi tapahtua kovin paljon 

ennen tapulioikeuksien saamista FIN-STRO:ssakaan, mikä myös käy ilmi taulukosta. 

Taulukko 5. Suomalaisten rannikkokaupunkien keskeisiä tietoja 
 

Kaupunki Perustettu Tapulioikeudet I 
tuontilasti 

I 
vientilasti 

Venäjää 

Turku (Åbo) 1200-l. (1249) 1614 1651 1634 1809 - 
Viipuri (Vyburg) 900-l./1293/1403 1614 1647 1634 1721 - 

Helsinki (Helsingfors) 1550 1617 1650 1634 1809 - 
Porvoo (Borgå) noin 1380 1617–40 1638 1634 1809 - 

Hamina (Fredrikshamn) 1653 1723 1724 1724 1743 - 
Loviisa (Lovisa), aiemmin Degerby 1745/1752 1745 1748 1747 1809 - 

Kokkola (Gamla Karleby) 1620 1765 1766 1743 1809 - 
Oulu (Uleåborg) 1605 1765 1767 1766 1809 - 

Pori (Björneborg) 1558 1765 1762 1762 1809 - 
Vaasa (Wasa) 1606 1765 1721 1743 1809 - 

Kaskinen (Kaskö) 1785 1785 1778 1777 1809 - 
Kristiinankaupunki (Kristinestad) 1649 1789 1768 1764 1809 - 

Raahe (Brahestad) 1649 1791 1768 1768 1809 - 
Pietarsaari (Jacobstad) 1652 1793 1767 1780 1809 - 

Uusikaarlepyy (Nykarleby) 1620 1802 1771 1743 1809 - 
Tornio (Torneå) 1621 1803 1768 1791 1809 - 

Rauma (Raumo) 1442 (1830) 1812 1812 1809 - 
Hanko/Tammisaari (Hango/Ekenäs) 1546 (1830) 1773 1770 1809 - 

Uusikaupunki (Nystad) 1617 (1830) 1815 1814 1809 - 
Koivisto: Humaljoki (Yermilovo) (1268) - - 1752 1721 - 

Uuras (Trångsund, Vysotsk) 1800-l. - 1707 1668 1721 - 
Uusikirkko: Vammelsuu (Serovo) 1445 - 1764 1738 1721 - 

 

                                                           
184 Tapulikaupunkioikeuksien saamisten vuosiluvut: Högberg, 1969, 34–35; Heikkinen, 1994, 45–48 ja 91–93. 
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Viipurilla, Helsingillä ja Turulla on ollut tapulikaupunkioikeudet koko analysoidun periodin ajan. 

Porvoo menetti tapulikaupunkioikeutensa hieman ennen tämän työn tutkimusperiodin alkua. 

Hamina sai tapulikaupunkioikeudet sen jälkeen, kun Viipurista oli tullut osa Venäjää vuonna 1721. 

Loviisa sai oikeudet, kun itäraja siirtyi lännemmäksi Turun rauhassa vuonna 1743, ja myös Hamina 

jäi Venäjän puolelle. Vuoden 1765 valtiopäivien jälkeen Pohjanmaan ja länsirannikon kaupungit 

alkoivat vaiheittain saamaan tapulioikeuksia. Venäjän puolelle jääneet Viipurin ja Haminan 

ympäristön satamat eivät sen sijaan tarvinneet tapulikaupunkioikeuksia, sillä siellä ei ollut 

ulkomaankaupan rajoituksia enää 1700-luvulla. 

Viipuri on ollut Suomen merkittävin satama, sillä sen osuus kaikesta Juutinrauman läpi kulkeneesta 

Suomen ulkomaankaupasta on ollut noin puolet. Viipurilla185 on ollut myös suurin määrä erilaisia 

kirjoitusmuotoja alkuperäisissä Juutinrauman tullitileissä. Viipuri on ollut satama, johon tai jonka 

kautta on linkitetty eniten myös muiden Suomen kaupunkien tai ulkomaisten satamien yhteisiä 

lasteja. Erittäin usein Viipurista lähteneissä laivoissa on ollut myös Pietarista lähteviä lasteja. Kun 

lastit on eksplisiittisesti tullitileissä ollut eroteltuina, niin lastit on ollut helppo jakaa satamittain, ja 

poistaa ulkomaisia satamia koskevat lastit. Toisinaan lähtö- tai tuontisatamana taas ovat sekä 

Viipuri että joku muu yhdessä. Jotkut yhteisiksi kirjatuista lasteista saattanevat olla hyvinkin 

suomalaisia, sillä osa Kaakkois-Suomen ja Vanhan Suomen viennistä lienee ensin kulkeutunut 

Pietariin.  

Laivalasteja tarkasteltaessa on ollut jonkin verran myös muita suomalaisia satamia, joilla on ollut 

yhteisiä lasteja toisen kotimaisen tai ulkomaisen sataman kanssa. Ulkomaankaupan mahdollista 

yliarvioitumista saattavat siten aiheuttaa laivalastit, joiden kohdalla on mainittu yhteisiä 

ulkomaisia kaupunkeja lähtösatamina tai tuontikohteina – vaikkakaan ei niitä kovin montaa ole. 

Ulkomaisen sataman esiintyessä suomalaisen sataman kanssa aineistolle ei välittömästi voi tehdä 

oikaisuja, ja kahden tai useamman kotimaisen sataman yhteiseksi kirjatun lastin tapauksessa 

viennit tai tuonnit on kohdennettu Juutinraumasta kauimpana olevalle kaupungille.  

                                                           
185 Biborgh, Dryborg, Kirborg, Viberig, Viborig, Viborrg, Vieborg, Vlieborg, Vyborck, Vyborg, Weborch, Weborig, 
Weborrig, Wib°erig, Wib°rg, Wibarig, Wibboerig, Wibborg, Wibborgh, Wibborrig, Wiberg, Wiberig, Wiberigh, Wiberrig, 
Wibey, Wiboerig, Wiboerrig, Wibogh, Wiborch, Wiboregh, Wiborg, Wiborgh, Wiborgi, Wiborgl., Wiborgs, Wiborich, 
Wiborieg, Wiborig, Wiborigh, Wiborre, Wiborreg, Wiborrig, Wiborrigh, Wiborrrig, Wiborrug, Wibowig, Wibrogh, 
Wiburg, Wieberg, Wiebergh, Wieberich, Wieborch, Wieborg, Wieborgh, Wieborich, Wieborig, Wieborigh, Wierborig, 
Wiiberg, Wiiborg, Wiiborgh, Wiiborgs, Wiiborig, Wiiburg, Wilborg, Winborch, Winborrig, Wirborg, Wirborig, Wirbroig, 
Wisborg, Wisburg, Witborg, Witsborg, Wuborg, Wybborgh, Wyberg, Wybing, Wyborg, Wyborgh, Wyborig, Wyborrig, 
Wyborrigh, Wybourg, Wyburg 
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Haminan (Fredrikshamn)186 tapauksessa myös muiden standardoitujen paikannimien (Fredericia, 

Frederikshavn, Frederikssund, Frederiksted, Frederiksværk, Fredrikstad ja Friedrichstadt) 

alkuperäiset kirjoitusasut ovat aiheuttaneet sekaannuksia STRO:ta muodostettaessa. 

Edettäessä Suomenlahden pohjoisrannikkoa pitkin länteen päin, niin Loviisalla (Lovisa, aiemmin 

Degerby), Porvoolla (Borgå), Helsingillä (Helsingfors)187 ja Tammisaarella (Ekenäs)188 on ollut 

joitakin yhteisiä laivalasteja Viipurin kanssa. Myös Porvoo189 ja Loviisa190 ovat tuottaneet joitakin 

ongelmia STRO:n standardointiprosessissa. 

Tapulikaupunkioikeuksien saamisella on ollut merkittävin vaikutus Suomen länsirannikon ja 

erityisesti Pohjanmaan rannikkokaupungeille. Tapulikaupunkioikeudet jaettiin kolmeen 

kategoriaan191. Heikoimmassa asemassa olivat ns. maakaupungit, joilla ei ollut oikeuksia 

kansainväliseen kauppaan, ja ne saattoivat osallistua vain maan sisäiseen kauppaan, mikä toki oli 

merkittävä mahdollisuus Ruotsin suurvalta-aikana Itämerellä.  

Varsinaiset tapulioikeudet olivat joko passiivisia tai aktiivisia. Korkeimman luokan 

tapulikaupunkioikeudet antoivat mahdollisuudet viedä kaupungista tavaraa ulos ja passiivisesti 

tuoda. Korkeimman tason tapulioikeuksia annettiin vain suurimmille kaupungeille, kuten 

Suomessa aluksi Viipurille, Helsingille ja Turulle (Åbo)192. Porvoolla oli ne vuosina 1617–1636. 

Toiseksi korkeimmassa luokassa kaupungista sai viedä, muttei ottaa vastaan tuontia. Joukko 

                                                           
186 Fr. hamn, Fred. hamn, Freder. hamn, Frederichshamn, Frederickshamn, Frederiksham, Frederikshamn, 
Frederkshamn, Fredr. hamn, Fredrichshamn, Fredrickshamn, Fredriksham, Fredrikshamn, Fridericksham, 
Friderikshamn, Fridrikshamn 
187 Ellsingfoss, Ellssenfoss, Elsemfos, Elsenfors, Elsenfos, Elsenfoss, Elssefoss, Elssenfas, Elssenforss, Elssenfoss, 
Elssingfæs, Elssingføss, Elstenfoes, Elstingfoss, Hellingfors, Hellsingforss, Hellsingfos, Hellsingfoss, Hellsinghfooss, 
Hellsinghføss, Hellsnigefoss, Hellssinfors, Hellssingfors, Hellssingfos, Hellssingfoss, Helsenfos, Helserfos, Helsinfors, 
Helsing, Helsing., Helsingeforss, Helsingefos, Helsingfass, Helsingfes, Helsingfess, Helsingflass, Helsingfoes, Helsingfor, 
Helsingforce, Helsingford, Helsingfors, Helsingforse, Helsingforss, Helsingfort, Helsingfos, Helsingfoss, Helsingfosse, 
Helsingfostz, Helsingfør, Helsingførs, Helsingføs, Helsingsfos, Helssennfoss, Helssinfors, Helssingfas, Helssingfass, 
Helssingfoes, Helssingfors, Helssingforss, Helssingfos, Helssingfoss, Helssingfoss., Helssingførss, Helssingføss, 
Nyehelsingfoss 
188 Eckanæs, Eckenæs, Eckenaes, Eckenæss, Eckenas, Ekanes, Ekenæs, Ekenaes, Ekenæss, Ekenas, Ekeness, Elkenæs, 
Skenas 
189 Barga, Berga, Boerge, Borga, Borge, Borgo, Borgoe, Borgø, Borgøe, Børga, Børge, Børgo 
190 Korvista, Lauisa, Lavisa, Levisa, Lewisa, Loisa, Louisa, Louise, Louwisa, Lovica, Lovisa, Lowisa, Lovise 
191 Heikkinen, 1994, 46. 
192 Aabbo, Aabe, Aabe., Aaber, Aabes, Aabo, Aaboe, Aaboer, Aaboo, Aabor, Aabornn, Aaboss, Aabrøe, Aabør, Aaeboe, 
Aahbør, Aarboe, Aarbor, Abae, Abbe, Abbo, Abboe, Abe, Aber, Abo, Aboa, Aboe, Aboenn, Aboh, Aboo, Abor, Abø, 
Abøe, Aeboe, Aebor, Ahbo, Ahboe, Åbo 
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pienempiä kaupunkeja, kuten Pori (Björneborg)193, Rauma (Raumo)194 ja Uusikaupunki (Nystad)195 

olivat saaneet oikeudet kaupankäyntiin Itämeren sisäalueelle jo vuonna 1636. Muuten niillä ja 

muilla Pohjanmaan kaupungeilla ei ollut mahdollisuuksia käydä ulkomaankauppaa kuin Tukholman 

ja Turun kautta.  

Vuoden 1765 valtiopäivien jälkeen kolme Pohjanmaan kaupunkia Vaasa (Wasa)196 ja/tai Kaskinen 

(Kaskö)197, Kokkola (Gamla Karleby)198 ja Oulu (Uleåborg)199) sekä Pori saivat 

tapulikaupunkioikeudet Anders Chydeniuksen toimien ansiosta. Vaasan satama- ja 

tapulikaupungiksi määrättiin Kaskinen, jonne kaupungin porvarit olivat luvanneet muuttaa. Porilla 

oli aiemmin ollut rajoitettu purjehdusoikeus Itämerellä. Edelleen kuitenkin suuri osa tervasta 

kuljetettiin ensin Tukholmaan. Aktiivinen kauppaoikeus tarkoitti ”käydä omilla ja kotimaisilla 

aluksilla kotimaisissa ja ulkomaisissa satamissa. Mutta millään ulkomaisilla aluksilla ei ollut 

oikeutta saapua näiden kaupunkien satamiin ja käydä siellä kauppaa.”200 

Kristiinankaupunki (Kristinestad)201, Uusikaarlepyy (Nykarleby)202, Pietarsaari (Jacobstad)203, Raahe 

(Brahe)204 ja Tornio (Torneå)205 saivat oikeudet lastata omia vientituotteitaan edellä mainituissa 

kaupungeissa. Kyseiset kaupungit saivat täydet tapulikaupunkioikeudet vasta myöhemmin: 

Kristiinankaupunki vuonna 1785, Uusikaarlepyy vuonna 1802, Pietarsaari vuonna 1793, Raahe 

vuonna 1791 ja Tornio vuonna 1803.  

Vuonna 1765 Porvoolle, Tammisaarelle, Uudellekaupungille, Naantalille ja Raumalle oli annettu 

oikeudet viedä omia tuotteitaan Itämeren ja Suomenlahden satamiin sekä tuoda sieltä eräitä 

tuotteita. Täydet tapulikaupunkioikeudet ne saivat vasta Venäjän vallan aikana. 

                                                           
193 Biorneborg, Biørnborg, Biørneberg, Biørneborg, Bjorneberg, Bjorneborg, Bjørnborg, Bjørneberg, Bjørneborg 
194 Rauma, Raumea, Raumo, Raumø 
195 Neyenstaedt, Nuestad, Nyennstad, Nyenstad, Nyenstadt, Nyenstaed, Nyenstaedt, Nyenstatt, Nyensted, Nyestad, 
Nyestadt, Nystad, Nystadt 
196 Vasa, Vase, Wabu, Was, Wasa, Wassa 
197 Caikø, Kaska, Kasko, Kaskoe, Kaskø, Kaskøe, Kaskøen, Kasøe 
198 Carleby, Carlebye, Cartebye, G. Carleby, Gaml Carleby, Gaml. Carleby, Gaml. Carlebye, Gamla Carleby, Gamla 
Carlebye, Gamle Carlby, Gamle Carlebey, Gamle Carleby, Gamle Carlebye, Garle Carleby, Gl. Caleby, Gl. Carleby, Gl. 
Carlebye, Gl.Carleby, St. Carleby 
199 Aleaborg, Alleaborg, Lileaborg, Ueaborg, Uhleaborg, Ulæborg, Ulea, Uleaberg, Uleaborg, Ulelaborg, Ulenborg, 
Uleåborg, Ulleaborg, Ulnea 
200 Heikkinen, 1994, 91–93. 
201 Christianestad, Christina, Crestinestad, Christinestad, Kristinestad 
202 Ny Carleby, Ny Carlebye, Ny Karleby, Nycarleby, Nye Carleby, Nye Carlebye 
203 Jacobsstad, Jacobstad, Jakobstad 
204 Baakestad, Brahestad, Brahestadt, Brahested, Brahstad, Brakestad 
205 Tornea, Torneå 
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3.3.  FIN-STRO: tarkennetun Juutinrauma-aineiston koostaminen 
 

Tämän työn keskeisin tutkimustehtävä on Juutinrauman tullitilien uudelleenarviointi ja niiden 

pohjalta koostettava suomalaisen ulkomaankaupan käsittävä tutkimusaineisto. Edellä on kuvattu 

Juutinrauman tullitileihin liittyviä lähdekriittisiä ongelmia. Ne huomioiden ja aineistoa muokaten 

on tämän työn myötä koottu suomalaista ulkomaankauppaa koskeva aineisto, FIN-STRO. 

Seuraavassa selvitän, kuinka tämä STRO:n alatietokanta on koostettu.  

Kaikkien suomalaisten satamien laivamatkojen ja niiden lastien saaminen varmuudella mukaan 

lopulliseen aineistoon on ollut hyvin aikaa vievä prosessi sen jälkeen, kun raaka-aineistot oli 

STRO:sta poimittu sekä standardoitujen että standardoimattomien satamien listoilta. Ensinnä oli 

useampaan kertaan tulleista matkoista poistettava ylimääräiset. Seuraavaksi ilmeiset virheet ja 

puutteet korjattiin tai poistettiin. Esimerkiksi jos Suomeen tulleen laivan lähtösatamaksi tai 

Suomesta lähtevän laivan määränpääksi oli standardoinnissa tullut Itämeren alueen sisäinen 

satama, niin matkan tiedot tarkistettiin sekä tietokannasta että digitoiduista alkuperäisaineistoista, 

ja tarvittaessa korjattiin tai poistettiin kokonaan.  

Koska Suomen satamiin on kohdistunut erilaisia ulkomaankaupan rajoituksia, niin kunkin 

kaupungin kaupankäynnin mahdollisuuksia on peilattu raaka-aineistoon, ja tunnistettu siten 

mahdollisesti epäilyttäviä kirjauksia, jotka on selvästi virheellisissä tapauksissa oikaistu. Suomen 

osalta merkittävimmällä tuontihyödykkeellä suolalla sekä tärkeimmillä vientiartikkeleilla tervalla, 

piellä ja puutavaralla on selvät suunnat ulkomaankaupassa. Selvästi virheellisissä tapauksissa 

määränpää- ja lähtöasemat on vaihdettu toisinpäin. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa 

tarkistus on tehty alkuperäisistä lähteistä digitoitujen kuvien perusteella. 

Lopullisesta aineistosta on siis poistettu myös ne laivan mukana olleet lastit, jotka oli osoitettu 

nimenomaisesti muille kuin suomalaisille satamille. Kuitenkin jäljelle on jäänyt useita laivamatkoja 

ja niiden rahteja, joissa määrä- tai lähtöasemat ovat samanaikaisesti sekä suomalaisia että 

ulkomaisia satamia. Tällaisia laivamatkoja on lopullisessa FIN-STRO-aineistossa yhteensä 267, 

joista vientimatkoja on 222 ja tuontimatkoja 45. Kotimaisten satamien yhteisten laivarahtien 

tapauksessa tiedot on siis kohdennettu kaupungille, joka sijaitsee kauimpana Juutinraumasta. 

Kotimaisten satamien osalta yhteisiä laivamatkoja aineistossa on 42, joista 16 koskee vientiä ja 26 

tuontia.  
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Tietokantahakujen mukana aineistoon oli tullut myös kahteen kertaan suoritettuja laivojen 

rekisteröintejä, kun osa laivojen lasteista on lastattu tai purettu Juutinraumassa. Kaksinkertaiset 

kirjaukset on joko poistettu tai oikaistu.  

Lopuksi varmistettiin, että jäljelle jääneiden laivojen lastit vastasivat ennakkokäsitystä tyypillisistä 

suomalaisista vienti- ja tuontituotteista, ja otettiin huomioon tapulikaupunkioikeuksien 

olemassaoloaika. Taulukossa 6 on esitetty FIN-STRO:n tulleiden tai lähteneiden laivojen 

lukumäärät, jotka ovat tulleet tai lähteneet ennen tapulikaupunkioikeuksien saamista. Määrät ovat 

pieniä206, ja koskevat hyvin harvoja kaupunkeja ja lyhyitä aikoja ennen oikeuksien myöntämistä. 

Taulukko 6. Laivojen lukumäärät, jotka ovat kulkeneet suomalaisiin satamiin tai sieltä pois ennen 
tapulikaupunkioikeuksien saamista 

Kaupunki tuonti, laivojen lkm, 
ennen tapulioikeuksia 

vienti, laivojen lkm, 
ennen tapulioikeuksia 

Kokkola (Gamla Karleby) 
 

3 

Pori (Björneborg) 3 3 

Vaasa (Wasa) 2 2 

Kaskinen (Kaskö) 13 39 

Kristiinankaupunki (Kristinestad) 31 14 

Raahe (Brahestad) 52 107 

Pietarsaari (Jacobstad) 85 15 

Uusikaarlepyy (Nykarleby) 14 19 

Tornio (Torneå) 23 22 

 

STRO sisältää tullitilien raaka-aineiston alkuperäisissä kirjoitusasuissaan, ja haut tuottivat aineiston 

alkuperäisessä muodossaan. FIN-STRO:n tehokas käyttö edellyttää sitä, että lähtö- ja määränpäät, 

hyödykkeiden nimet sekä niiden määrät ja mittayksiköt, sekä aluksen kapteenin nimet ja heidän 

kotipaikkansa on homogenoitava. Alusten kapteenien kotipaikat sekä laivojen lähtösatamat ja 

määränpäät oli jo standardoitu STRO:n hakutoimintoihin. Niinpä tässä tutkimuksessa voidaan 

tarkastella myös sitä, miten hyvin Suomen tapauksessa nimien standardisoinnissa on onnistuttu. 

FIN-STRO:hon kaikki paikannimet (lähtö- ja tulosatama sekä kapteenin/laivan kotipaikka) on jo 

homogenisoitu. Hyödykkeiden nimien standardointiprosessi tulee jatkossa olemaan aikaa vievää, 

sillä hyödykkeiden nimet on kirjoitettu monissa eri muodoissa – ja tanskaksi. Lisäksi hyödykkeiden 

luokittelua tullaan tekemään, ja mittayksiköt on muunnettava nykyisen SI-järjestelmän mukaisiksi. 

                                                           
206 Ks. myös Ojala, 1996. 
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Taulukossa 7 on esitetty tässä tutkimuksessa käytettävän lopullisen FIN-STRO-aineiston tiedot. 

Suomeen on tullut tai täältä on lähtenyt 35 273 laivaa periodin 1634–1857 aikana. Se tarkoittaa, 

että Suomea koskeva täydellinen otos Juutinrauman tullitileistä eli FIN-STRO koostuu noin 2,4 

prosentista kaikista Juutinrauman läpi menneistä laivoista kyseisellä aikajaksolla. Aineisto osoittaa 

edellä esitetyistä syistä johtuen nettovientitendenssiä, sillä vientimatkojen määrä 22 676 ylittää 

selkeästi tuontimatkojen lukumäärän 12 597. Se merkitsisi 10 679 laivamatkan tuloa Suomeen 

muiden Itämeren satamien kautta207, jos ei huomioida sitä, että iso osa Suomeen tulleista laivoista 

ei liene vielä Juutinrauman tullissa ilmoittanut olevansa menossa juuri Suomeen. 

Yksittäisiä lastitietoja on 100 659 kappaletta, joista viennistä 61 791 ja tuonnista 38 868. Suomen 

ulkomaankaupan maantieteellistä rakennetta tarkastellaan myöhemmin (taulukko 14), mutta 

huomattavaa on Viipurin dominoiva asema Suomen ulkomaankaupassa aikaperiodilla 1634–1857. 

Sen osuus laivamatkojen lukumäärästä on ollut yli 45 prosenttia ja lastien lukumäärästä reilut 35 

prosenttia. Erotus selittyy pitkälti sillä, että laivat seilasivat FIN-STRO:n mukaan usein Viipuriin 

tyhjinä tai painolastissa. Viipurin osuus kaikesta Juutinrauman läpi kulkeneesta liikenteestä on 

ollut 1,1 prosenttia. 

Luvut ovat lievästi yliarvioivia, sillä ulkomaan satamien kanssa yhteiset laivamatkat ja lastit ovat 

luvuissa mukana. Toisaalta luvut eivät liene lopullisia, sillä hyödykkeiden nimien homogenisointi 

tullee osoittamaan lasteja, jotka eivät ole suomalaisista satamista tulevia tai niihin meneviä. 

Alustavaa tarkastelua olen kuitenkin jo tehnyt viennissä suolan ja ylellisyystavaroiden (mm. kahvi, 

tee, tupakka, väriaineet) esiintyvyyden osalta ja tuonnissa tervan, pien ja puutavaran osalta. 

  

                                                           
207 Ahonen, 2005, 23-8. Erityisesti amerikkalaisten laivojen tapauksessa. 
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Taulukko 7. Laivamatkojen ja niillä kuljetettujen lastien lukumäärät Juutinrauman läpi 1634–1856, 
suomalaiset satamat, tässä työssä käytettävä aineisto. Lähde: FIN- STRO  

Satamakaupunki Suomesta Suomeen yhteensä 

matkat lastit matkat lastit matkat lastit 

lkm lkm lkm lkm lkm lkm 

Viipuri 10 482 24 885 5 490 10 979 15 972 35 864 

Turku 1 352 4 732 1 098 6 326 2 450 11 058 

Helsinki 1 523 3 832 1 065 3 863 2 588 7 695 

Kristiinankaupunki 992 3 724 661 3 352 1 653 7 076 

Hamina 1 755 3 112 867 3 760 2 622 6 872 

Oulu 1 080 4 051 492 1 593 1 572 5 644 

Kokkola 1 099 4 053 545 1 362 1 644 5 415 

Pori 1 298 3 303 639 1 482 1 937 4 785 

Vaasa 558 1 930 301 1 116 859 3 046 

Pietarsaari 556 1 933 331 738 887 2 671 

Porvoo 297 1 178 204 1 483 501 2 661 

Raahe 434 1 565 258 912 692 2 477 

Loviisa 572 1 490 269 892 841 2 382 

Uusikaarlepyy 215 612 83 206 298 818 

Kaskinen 161 529 73 194 234 723 

Tammisaari 76 304 44 192 120 496 

Rauma 39 156 61 86 100 242 

Tornio 25 95 21 111 46 206 

Uuras 73 128 34 34 107 162 

Uusikaupunki 31 57 25 48 56 105 

Näsby 12 43 0 0 12 43 

Uusikirkko: 
Vammelsuu 

9 13 3 3 12 16 

Koivisto: Humaljoki 4 10 0 0 4 10 

Ahvenanmaa 18 31 1 1 19 32 

Suomi 15 25 32 135 47 160 

,joista "Vanha Suomi" 12 323 28 148 6 394 14 776 18 717 42 924 

yhteensä 22 676 61 791 12 597 38 868 35 273 100 659 

 

Taulukossa 8 on esitetty tehtyjen korjausten lukumäärät ja niiden suhteelliset osuudet taulukossa 

9, kun raaka-aineistosta on muodostettu FIN-STRO tätä työtä varten. Vertailukohtana olivat 

määrät siinä tapauksessa, että aineisto olisi muodostettu ainoastaan STRO:n standardoitujen 

paikannimien perusteella. Vertailu mittaa ensisijaisesti STRO:n paikannimien standardoinnin 

onnistuneisuutta ja alkuperäisten paikannimien oikeaa kohdentamista nykyisille satamille.  

Lähinnä Haminan ja Kristiinankaupungin väärin standardoitujen paikannimien takia aineiston koko 

on kasvanut yhteensä 3 062 laivamatkalla ja 10 016 lastilla. Toisaalta Uudenkaupungin osalta 
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laivamatkojen ja lastien määrät ovat pienentyneet siksi, että FIN-STRO:n ulkopuolelle rajattiin 

kaikki laivamatkat, jotka sinne tai sieltä on tehty ennen Suomen sotaa. 

Taulukko 8. FIN-STRO:n eroavaisuudet alkuperäisaineistoon (standardisoidut paikannimet) nähden 
 

Satamakaupunki Suomesta Suomeen 

matkat lastit matkat lastit 

lkm, muutos lkm, muutos lkm, muutos lkm, muutos 

Viipuri 41  -216  -120  -334  

Turku -23  -124  -10  -349  

Kokkola -8  -3  -4  -62  

Oulu 1  1  -8  -33  

Helsinki -20  -70  -5  -382  

Pori -6  31  -5  -160  

Pietarsaari -3  -15  -1  -31  

Vaasa -4  -1  0  -14  

Raahe -2  8  -1  -17  

Loviisa -4  -2  -3  -42  

Porvoo -7  -53  -6  -159  

Hamina 1 341  1 994  725  3 479  

Uusikaarlepyy -6  -11  -4  -24  

Kaskinen -15  -18  -9  -11  

Tammisaari 1  -4  -6  -16  

Uusikaupunki -102  -174  -28  -59  

Kristiinankaupunki 850  3 699  530  3 312  

Rauma -2  -53  -2  -24  

Uuras -2  -11  0  0  

Tornio 0  -12  -2  -8  

Näsby 0  0  -1  -2  

Uusikirkko: Vammelsuu -1  -1  0  0  

Koivisto: Humaljoki 2  5  -1  -3  

Ahvenanmaa 0  0  1  -1  

Suomi -3  -22  -6  8  

yhteensä 2 028 4 948 1 034 5 068 

 

Kotimaisten satamien yhteisten laivalastien takia tehdyt kohdennukset vain yhteen satamaan ovat 

laskeneet lukumääriä Juutinraumaa lähempinä olevissa satamissa. Toisaalta haut olivat tuottaneet 

useita samoja laivamatkoja, joissa lasteja oli eri satamista ja ne ovat olleet eksplisiittisesti 

eroteltavissa. Vanhimpien tapulikaupunkien (Turku, Helsinki, Viipuri ja Porvoo) tapauksissa lastien 

lukumäärien vähenemiset johtuvat pitkälti siitä, että niillä on ollut eksplisiittisesti erotettavissa 
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olevia lasteja muiden Itämeren alueen suurimpien satamien kanssa. Taulukossa 9 on esitetty 

tehtyjen muutosten suuruudet prosentuaalisesti. Standardoitujen paikannimien avulla haettua 

raaka-aineistoa on nettomääräisesti pitänyt täydentää noin 10 prosentilla. 

Taulukko 9. FIN-STRO:n eroavaisuudet alkuperäiseen aineistoon (standardisoidut paikannimet) 
verrattuna, prosentuaaliset muutokset 
 

Satamakaupunki Yhteensä, erotus 

matkat lastit 

% % 

Viipuri -0,5  -1,5  

Turku -1,3  -4,1  

Kokkola -0,7  -1,2  

Oulu -0,4  -0,6  

Helsinki -1,0  -5,5  

Pori -0,6  -2,6  

Pietarsaari -0,4  -1,7  

Vaasa -0,5  -0,5  

Raahe -0,4  -0,4  

Loviisa -0,8  -1,8  

Porvoo -2,5  -7,4  

Hamina 371,6  391,2  

Uusikaarlepyy -3,2  -4,1  

Kaskinen -9,3  -3,9  

Tammisaari -4,0  -3,9  

Uusikaupunki -69,9  -68,9  

Kristiinankaupunki 505,5  10 786,2  

Rauma -3,8  -24,1  

Uuras -1,8  -6,4  

Tornio -4,2  -8,8  

Näsby -7,7  -4,4  

Uusikirkko: Vammelsuu -7,7  -5,9  

Koivisto: Humaljoki 33,3  25,0  

Ahvenanmaa 5,6  -3,0  

Suomi -16,1  -8,0  

yhteensä 9,5  11,0  

 

Jos tarkastellaan lopullisen FIN-STRO-aineiston ominaisuuksia suhteessa laajimmin suoritettuihin 

raakadatan poimintoihin, osoittautuu että standardoimattomia paikannimiä käyttämällä, 

erityisesti Haminan ja Uudenkaupungin tapauksessa, otoksesta on tullut aivan liian suuri (taulukko 

10). Kristiinankaupungin osalta saavutettiin kuitenkin huomattavasti parempi kattavuus. Osa 

taulukoiden 8 ja 10 välisistä eroista johtuu siitä, että STRO:ta muokataan jatkuvasti ilmoitettujen 
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virheiden perusteella. Standardoimattomia paikannimiä käytettäessä mukaan ei tule kahteen 

kertaan samoja laivamatkoja. Uuraan ja Uudenkirkon tiedot kuitenkin varmistettiin siten, että ne 

poimittiin sekä standardoimattomien että standardoitujen nimien perusteella.  

Taulukko 10. FIN-STRO:n eroavaisuudet alkuperäiseen aineistoon (oma poiminta) verrattuna 
 

Satamakaupunki Suomesta Suomeen 

matkat lastit matkat lastit 

lkm, muutos lkm, muutos lkm, muutos lkm, muutos 

Viipuri 62  -115  -78  -181  

Turku -23  -169  -3  -19  

Kokkola -8  -27  -2  -3  

Oulu 1  -5  -7  -20  

Helsinki -22  -66  -4  -106  

Pori -6  -16  -4  -62  

Pietarsaari -3  -23  -1  3  

Vaasa -4  -24  0  10  

Raahe -3  -2  -2  -6  

Loviisa -4  -8  2  -2  

Porvoo -7  -20  1  96  

Hamina -410  -901  -268  -555  

Uusikaarlepyy -6  -18  0  -1  

Kaskinen -15  -30  -3  -7  

Tammisaari 1  1  0  -1  

Uusikaupunki -106  -184  -20  -45  

Kristiinankaupunki -14  -52  -6  62  

Rauma -2  -11  0  3  

Uuras -68  -128  -18  -18  

Tornio -6  -30  0  0  

Näsby 0  0  -1  -2  

Uusikirkko: Vammelsuu -10  -14  0  0  

Koivisto: Humaljoki 2  5  -2  -6  

Ahvenanmaa 0  0  0  0  

Suomi -3  -27  -1  -1  

yhteensä -654 -1 864 -417 -861 

 

Taulukossa 11 on esitetty tehtyjen korjausten ja muutosten suuruudet prosentuaalisesti. Laajasti 

poimittua raaka-aineistoa on nettomääräisesti täytynyt vähentää siten noin kolmella prosentilla. 

Osin syynä on, että poiminnassa otettiin varmuuden vuoksi samantapaisia paikannimiä mukaan. 

Suositeltavampaa on siis poimia laivat ja niiden lastit standardoimattomien paikannimien 

luettelosta, sillä STRO:n standardoinnissa on tehty selkeitä virheitä. 
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Taulukko 11. FIN-STRO:n eroavaisuudet alkuperäiseen aineistoon (oma poiminta) verrattuna, 
prosentuaaliset muutokset 
 

Satamakaupunki Yhteensä, erotus 

matkat lastit 

% % 

Viipuri -0,1  -0,8  

Turku -1,1  -1,7  

Kokkola -0,6  -0,6  

Oulu -0,4  -0,4  

Helsinki -1,0  -2,2  

Pori -0,5  -1,6  

Pietarsaari -0,4  -0,7  

Vaasa -0,5  -0,5  

Raahe -0,7  -0,3  

Loviisa -0,2  -0,4  

Porvoo -1,2  2,9  

Hamina -20,5  -17,5  

Uusikaarlepyy -2,0  -2,3  

Kaskinen -7,1  -4,9  

Tammisaari 0,8  0,0  

Uusikaupunki -69,2  -68,6  

Kristiinankaupunki -1,2  0,1  

Rauma -2,0  -3,2  

Uuras -44,6  -47,4  

Tornio -11,5  -12,7  

Näsby -7,7  -4,4  

Uusikirkko: Vammelsuu -45,5  -46,7  

Koivisto: Humaljoki 0,0  -9,1  

Ahvenanmaa 0,0  0,0  

Suomi -7,8  -14,9  

yhteensä -2,9  -2,6  

 

Taulukoissa esitettyjen nettomääräisten muutosten lukumäärät eivät kerro tehtyjen korjausten 

todellisia bruttomääriä, eivätkä edellä esitetyt lukumäärät poikkeamista alkuperäisen raakadatan 

ja lopullisen FIN-STRO-aineiston välillä kerro STRO:n tuottaman tiedon luotettavuudesta. Liitteessä 

1 on listattu melkein kaikkien laivamatkojen id:t (noin 1 000), joiden kohdalla eri toimenpiteitä on 

jouduttu tekemään. Taulukkoon 12 on koottu virhemahdollisuuksien syyt ja niiden esiintyvyydet. 

Liitteessä 1 eikä taulukossa 12 ole laajennettujen hakujen tai väärän standardoinnin seurauksena 

raaka-aineistoon mukaan tulleiden Haminan, Kristiinankaupungin ja Uudenkaupungin sekä 

muutaman muun sataman laivojen ja niiden lastitietojen poistot.  
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Taulukko 12. Aineistoon tehtyjen korjausten lukumäärät siltä osin kun ei ole kyse suorat poistot 
 

Toimenpide lkm 

korjattu 205 

osa jätetty 11 

poistettu 95 

yhteensä 311 

 

Korjausten yleisimpänä syynä on ollut, että digitoiduista aineistoista tietokantaan siirrettäessä 

lähtö- ja tulosatamat on kirjattu väärinpäin (161 tapauksessa) taikka jätetty ne kirjaamatta, tai 

luettu jompikumpi satamista väärin (32 tapausta)208. Osin jo Juutinraumassa tullivirkailijat ovat 

saattaneet kirjata tiedot väärin tullitileihin siten, että matka on tapahtunut Itämeren sisäalueella, 

mikä ei ole mahdollista (9 tapausta). Monissa tapauksissa laivamatka on poistettu kokonaan, jos 

sen tiedoista on käynyt ilmi, että lasti, matkan suunta tai joko määränpää tai tuontisatama on 

osoittanut, että kyseessä oleva laivamatka ei liity mitenkään Suomen satamiin. 

Juutinraumassa jo osin lastejaan purkaneita tai lastejaan täydentäviä laivoja on Suomen satamien 

osalta rekisteröity noin kuusikymmentä, joista kahteen kertaan esiintyvät lastit on poistettu. 

Pitkälti yli kolmen tuhannen laivan tietoja on pitänyt oikaisuprosessissa joko poistaa tai korjata. 

Osa on ollut helpohkoja tapauksia, kuten Haminan, Uusikaupungin ja Kristiinankaupungin kohdalla, 

mutta niiden lisäksi yli tuhannen laivan tietoja on jouduttu muokkaamaan tai korjaamaan 

muutoin. Alkuperäinen aineisto koostui noin 35 000 laivasta. 

3.4. FIN-STRO: Suomen kaupunkien ulkomaankaupan yleispiirteet 

Ennen kuin etenemme tarkastelemaan FIN-STRO:n kuvauksia Suomen ulkomaankaupasta tuonnin 

ja viennin osalta, katsomme yleiskuvaa, jonka saamme tuonnin ja viennin suhteesta toisiinsa 

nähden ja sen kehityksestä pitkällä aikavälillä sekä Suomen ulkomaankaupan jakautumisesta 

maantieteellisesti. 

Lähes joka vuosi Suomesta lähteneiden laivojen ja niiden lastien lukumäärät ylittävät tulleiden 

määrät. Kuvio 14 esittää Suomen satamiin tulleiden ja niistä lähteneiden laivojen ja lastien 

lukumäärät. Lukumäärät olivat pitkään vaatimattomia, kunnes 1700-luvulla laivaliikenteen määrä 

vuosittain alkoi jatkuvasti kasvaa. Kasvuvauhteja eri periodeilla arvioidaan myöhemmin luvussa 6. 

                                                           
208 Aineisto on käyty läpi sekä tietokantakirjauksista että alkuperäisistä tullitileistä digitoiduista kuvista. 
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Kuvio 14. Suomalaisiin satamiin tulleiden ja niistä lähteneiden laivojen ja lastien lukumäärät 1634–
1856. Lähde: FIN-STRO 
 

FIN-STRO:n mukaan Suomesta olisi 1600-luvulta 1800-luvun puoliväliin asti lähtenyt enemmän 

laivoja ja lasteja kuin niitä olisi tullut. Arvio on suuntaa antava, sillä Juutinraumaa ohitettaessa 

kaikilla laivojen kapteeneilla ei ole välttämättä ollut käsitystä siitä, minne ovat lastiaan 

täsmällisesti ottaen kuljettamassa. Juutinrauma on ollut myös merkittävä informaatiokeskittymä ja 

tietojenvaihtopaikka209, joten määränpäät ovat saattaneet selkiytyä vasta tullikirjausten jälkeen. 

Valitettavan usein kapteenit ovat Juutinrauman tullissa esittäneet Suomen ulkomaankaupan 

tapauksessakin määränpääkseen yleisesti joko Pohjanmeren tai Välimeren. Ensin mainitun 

tapauksessa suunta on kuitenkin mitä ilmeisemmin ollut Brittein saaret. Itämerelle tultaessa 

ylimalkaan ilmoitetuista vientikohteista osa on todennäköisesti ollut lopultakin Suomessa.  

Nettovientimäärää vääristää myös se, että periodin alkuvaiheessa ei kirjattu systemaattisesti 

kohdesatamia. Aiemmissa tutkimuksissa on myös todettu, että Suomesta vientilastin ottaneet 

laivat ovat ensin vieneet Itämeren ulkopuolelta lastinsa johonkin muuhun Itämeren satamaan, 

minkä jälkeen ovat tulleet tyhjinä suomalaisiin satamiin. 

                                                           
209 Ojala, 2017. 
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Laivat ovat hyvin usein seilanneet Juutinraumasta painolasteissa suomalaisiin satamiin. Se ja edellä 

mainitun triangelikaupan yleisyys viittaavat siihen, että Suomessa ei ole ollut riittävästi kysyntää 

tuontitavaroille – ei ainakaan samassa määrin kuin merkittävimpien vientiartikkelien tervan, pien 

ja puutavaran kysyntää Itämeren ulkopuolella ja niiden vaatimaa lastitilaa.  

Laivojen ja lastien lukumäärät eivät silti pysty kuvaamaan vietyjen ja tuotujen tuotteiden arvoja. 

Kauppataseen täsmällisempi arviointi vaatii tietojen keräämistä myös kotimaisista satamista, ja 

raaka-aineiden ja hyödykkeiden hinnoista. 

Taulukko 13. Suomalaisten satamien ”nettokauppa” vuosina 1634–1856 
Satamakaupunki Suomesta, netto 

matkat lastit 

lkm lkm 

Viipuri 4 992  13 906  

Turku 254  -1 594  

Kokkola 554  2 691  

Oulu 588  2 458  

Helsinki 458  -31  

Pori 659  1 821  

Pietarsaari 225  1 195  

Vaasa 257  814  

Raahe 176  653  

Loviisa 303  598  

Porvoo 93  -305  

Hamina 888  -648  

Uusikaarlepyy 132  406  

Kaskinen 88  335  

Tammisaari 32  112  

Uusikaupunki 6  9  

Kristiinankaupunki 331  372  

Rauma -22  70  

Uuras 39  94  

Tornio 4  -16  

Näsby 12  43  

Uusikirkko: Vammelsuu 6  10  

Koivisto: Humaljoki 4  10  

Ahvenanmaa 17  30  

Suomi -17  -110  

yhteensä 10 079 22 923 

Nettovienti, tai triangeliliikenne, ilmenee myös joka sataman tasolla (taulukko 13) Raumaa lukuun 

ottamatta. Myös vanhimmissa tapulikaupungeissa Viipuria lukuun ottamatta tuontilastien 

lukumäärät ovat olleet vientilastien lukumäärää suuremmat. Tulema voidaan selittää sillä, että 
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varsinkin periodin alkuvaiheessa ei Suomesta ollut juuri muuta vietävää kuin tervaa, ja toisaalta 

kaikki tuonti useine eri artikkeleineen Suomeen tapahtui vain näiden satamien kautta. Hamina on 

toisaalta ollut yksipuolisen vientirakenteen satama, mutta myös merkittävä Vanhan Suomen 

tuontisatama, eikä tuontia ei ole aina tarvinnut viedä Viipuriin asti. Edellä mainitut alustavat arviot 

tulee kuitenkin vahvistaa jatkotutkimuksessa yksittäisten vienti- ja tuontihyödykkeiden tasolla. 

Taulukko 14. Suomen ulkomaankaupan maantieteellinen jakauma 1634–1856, suhteelliset 
osuudet210. Lähde: FIN-STRO 
 

Satamakaupunki Suomesta Suomeen yhteensä 

matkat lastit matkat lastit matkat lastit 

% % % % % % 

Viipuri 46,2 40,3 43,6 28,2 45,3 35,6 

Turku 6,0 7,7 8,7 16,3 6,9 11,0 
Helsinki 6,7 6,2 8,5 9,9 7,3 7,6 

Kristiinankaupunki 4,4 6,0 5,2 8,6 4,7 7,0 

Hamina 7,7 5,0 6,9 9,7 7,4 6,8 
Oulu 4,8 6,6 3,9 4,1 4,5 5,6 

Kokkola 4,8 6,6 4,3 3,5 4,7 5,4 
Pori 5,7 5,3 5,1 3,8 5,5 4,8 

Vaasa 2,5 3,1 2,4 2,9 2,4 3,0 
Pietarsaari 2,5 3,1 2,6 1,9 2,5 2,7 

Porvoo 1,3 1,9 1,6 3,8 1,4 2,6 

Raahe 1,9 2,5 2,0 2,3 2,0 2,5 
Loviisa 2,5 2,4 2,1 2,3 2,4 2,4 

Uusikaarlepyy 0,9 1,0 0,7 0,5 0,8 0,8 
Kaskinen 0,7 0,9 0,6 0,5 0,7 0,7 

Tammisaari 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 

Rauma 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 
Tornio 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 

Uuras 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 

Uusikaupunki 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 

Näsby 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Uusikirkko: Vammelsuu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Koivisto: Humaljoki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ahvenanmaa 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 
Suomi 0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 0,2 

,joista "Vanha Suomi" 54,3 45,6 50,8 38,0 53,1 42,6 
yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

jakauma 64,3 61,4 35,7 38,6 100,0 100,0 

                                                           
210 FIN-STRO täytyy vielä käydä yksityiskohtaisemmin läpi Kristiinankaupungin osalta ja tarkastaa, että mukaan ei ole 
tullut Kristianstadin tietoja. 
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Viipurin merkittävä osuus Suomen ulkomaankaupasta on tullut jo aiemmin todettua, ja Vanhan 

Suomen osuus on ollut yli 53 prosenttia kaikista laivamatkoista, ja vientituotteita kuljettavien 

laivojen lukumäärästä yli 54 prosenttia. Vanhan Suomen osuus Suomeen tulleista lasteista jää 

kuitenkin alle 40 prosentin, mikä selittyy sillä, että Vanhaan Suomeen seilattiin usein painolastissa 

puutavaralasteja haettaessa. Viipurin jälkeen seuraavaksi suurimmat ulkomaankaupan satamat 

ovat olleet Turku ja Helsinki. Kaikilla kolmella on ollut pisimpään tapulikaupunkioikeudet, ja 

tapulioikeuksien saantivuosi näyttää myös selittävän muiden kaupunkien järjestystä taulukossa 14. 

3.5. Johtopäätökset 

Tässä luvussa on johdettu elektronisesta Juutinrauman tullitilien tietokannasta (STRO) poimitusta 

suomalaisia satamia koskevasta aineistosta tässä työssä käytettävä aineistokokonaisuus FIN-STRO. 

Aineiston muodostamisessa ilmeni monenlaisia ongelmia, eikä STRO:n aineisto kaikilta vuosiltaan 

vastaa täysin Ellinger Bangin ja Korstin tuottamia aiempia aikasarjoja (STT).  

Kirjauksissa on voinut tapahtua virheitä jo alkuperäisiä tullitilejä laadittaessa, mutta huomattavasti 

enemmän virheitä on syntynyt niistä tietoja siirrettäessä tietokantaan, ja kaikkein eniten, kun 

paikannimiä on standardoitu. Suomen satamista Uudellekaupungille oli siirretty toisten satamien 

kuljetuksia, mutta toisaalta Kristiinankaupungilta ja Haminalta oli jäänyt puuttumaan paljon 

laivaliikenteen tietoja. Ne on oikaistu lopulliseen FIN-STRO-aineistoon. 

Aineistoa käytettäessä on huomioitava tullitilien tarkoitus eli tullimaksujen kirjaaminen. Lasteja on 

kirjattu ainoastaan laivoista, jotka on tullattu. Ruotsalaisilla, ja siten myös suomalaisilla, laivoilla oli 

tullivapaus Juutinrauman tullissa vuosina 1645–1721, joten laivat rekisteröitiin, muttei niiden 

lasteja kirjattu. Toisaalta tullimiehet harvemmin tarkistivat lasteja, vaan luottivat siihen mitä 

kapteeni ilmoitti tai mitä rahtikirjoihin oli kirjattu.  

Lopulliset määräsatamat eivät myöskään ole kapteeneilla vielä välttämättä olleet tiedossa 

Juutinrauman tullissa, joten Suomeen tosiasiallisesti tulleet kaikki laivat eivät välttämättä ole FIN-

STRO:ssa mukana. Suomen ulkomaankaupan kannalta erityisongelma on, että Tukholman 

monopolien hallussa olleet suolan tuonti- ja tervan vientikuljetukset on rekisteröity Tukholmaan, 

eikä tullivapauden aikana lastien sisältöä ja niiden määrää ole myöskään kirjattu. 

Suomen ulkomaankaupan arviointiin Juutinrauman tullitilit sopivat kuitenkin hyvin, sillä ainoa 

kuljetusreitti Itämeren ulkopuolelle tai ulkopuolelta on mennyt Juutinrauman tullin läpi. Sinänsä 

hyvästä aineistosta puuttuu kuitenkin Itämeren sisäisen kaupan osuus, joten aineistoa tulee 
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jatkotutkimuksessa täydentää kotimaisilla arkistolähteillä, jotta voidaan estimoida Itämeren 

sisäisen kaupan osuus ja sen mahdollinen muutos. 

Luvun lopussa esiteltiin Suomen ulkomaankaupan erityispiirteitä ja sen maantieteellistä 

rakennetta. Tullitilit ovat ulkomaankaupan kehityksen analyysin ohella oivallinen aineisto myös 

institutionaalisten muutosten aiheuttamien laivojen uudelleen reitittämisten arvioimiseen esim. 

Vanhan Suomen ja Ruotsin puoleisen Suomen välillä. Institutionaalisten muutosten vaikutuksia 

tullaan arvioimaan ekonometrisesti luvussa 6.  
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4. TUONTI SUOMEEN FIN-STRO -AINEISTOSSA 
 

Tässä luvussa esitellään ja käsitellään Juutinrauman tullitiliaineistosta johdetun tarkennetun 

tietokannan (FIN-STRO) tuloksia Suomeen tulleiden laivojen ja niiden lastien lukumäärien osalta. 

Luvussa 4.1. esitetään graafisesti aineistosta saatavat aikasarjat laivojen ja lastien lukumääristä. 

Laivojen lukumäärien osalta vertailua tehdään FIN-STRO:n sekä myös aiemman STT:n ja STRO:n 

välillä, jotta voidaan varmistua siitä, että FIN-STRO:n aineisto olisi suunnilleen yhdenmukainen 

aiemmin julkaistujen tilastojen suhteen.  

Suomeen tulleiden laivojen joukossa on ollut paljon tyhjiä (tai joiden lastia ei tiedetä tai sitä ei ole 

rekisteröity Juutinraumassa) tai pelkässä painolastissa seilanneita laivoja, mutta STT:ssä on 

julkaistu vain lastillisten laivojen lukumäärät. Tuonnin määrää suhteessa aikaisempaan 

tutkimukseen arvioitaessa näiden laivojen runsas lukumäärä on otettava huomioon. Juutinrauman 

tullitiliaineistoon liittyy Suomen tapauksessa myös muita ongelmia STRO:n alkuperiodina 1645–

1721, joita tarkastellaan lähemmin luvussa 4.2.  

FIN-STRO:sta saadut tuonnin aikasarjat suhteutetaan Schybergsonin aineistoon 1800-luvun osalta 

luvussa 4.3., eli arvioidaan voisiko FIN-STRO:sta (eli Juutinrauman tullitileistä) olla antamaan hyvä 

approksimaatio tuonnin kehitykselle, ja siten ehkä jatkaa tuonnin aikasarjaa jopa nykyistä 

pidemmälle aikaperiodille historiaan. FIN-STRO:sta saatua aineistoa verrataan myös STT:n 

luomaan kuvaan kotimaisten laivojen käytön yleistymisestä 1700-luvulla kappaleessa 4.4., jossa 

esitetään aikasarja kotimaisten laivojen määrän kasvusta Suomen tuonnissa. 

Ennen kuin voimme luvussa 4.6. arvioida FIN-STRO:n osuvuutta 1700-luvusta aiemmin oleviin 

tilastoihin nähden, on keskityttävä merkittävimpään tuontihyödykkeeseen eli suolaan ja sen 

tuonnin tilastointiin liittyviin ongelmiin. Suomeen tulleet laivat on myös jaettava, sekä suolan että 

painolastien osalta, Vanhan Suomen ja muun Suomen välille (luku 4.5.), sillä Viipurista tuli osa 

Venäjää vuonna 1721 ja Haminasta vuonna 1743 eikä niiden tuontia ole Ruotsin tilastoissa. 

Soikkelin aineisto Viipurista antaa mahdollisuuden arvioida myös Itämeren sisäisen kaupan määrää 

suhteessa Itämeren ulkopuolisen alueen kanssa käytyyn kauppaan. Suomeen tulleiden laivojen 

jakautumista lastiensa perusteella on tarkasteltava luvussa 4.5. siitäkin syystä, että osa suolan 

tuonnista lienee muuttunut painolasteiksi Juutinrauman tullin kirjauksissa 1800-luvulla. Luvussa 

4.6. esitetään arviot suolan tuonnin määrän selittämiselle FIN-STRO:n avulla 1700- ja 1800-luvuilla. 
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4.1. Laivamatkojen ja niiden lastien lukumäärät 

STT:n (Ellinger Bang & Korst) ja FIN-STRO:n aineistot kuvaavat yleispiirteisesti samanlaisen 

kehityksen Suomeen tulleiden laivojen vuosittaisista lukumääristä. Kuviossa 15 on esitetty 

suomalaisiin satamiin Juutinrauman läpi tulleiden lastillisten laivojen lukumäärät. Aikaperiodi alkaa 

vuodesta 1669, sillä silloin seilasi ensimmäinen eksplisiittisesti Juutinrauman tullitilastoihin 

rekisteröity Suomeen tuleva laiva. Juutinrauman tullissa alettiin säännöllisesti kirjata laivojen 

määränpäitä muutenkin vasta vuodesta 1667 alkaen. 

 
Kuvio 15. Suomalaisiin satamiin saapuneiden laivojen lukumäärät 1669–1856 STT:n (Ellinger Bang 
& Korst) ja FIN-STRO:n mukaan 
 

Vuositasolla FIN-STRO jättää harvoin pois laivoja, jotka Ellinger Bangin ja Korstin tilastojulkaisuihin 

on kirjattu. Vuosittaiset poikkeamat aineistojen lukumäärien välillä on esitetty kuviossa 16 

määrällisesti ja prosentuaalisesti. FIN-STRO:n mukaan laivoja on tullut Suomeen aiempaa käsitystä 

enemmän. Syynä lienee se, että FIN-STRO huomioi ne laivat, joille on ollut kirjattu yhteinen lasti 

myös ulkomaisiin satamiin. 
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Kuvio 16. Suomalaisiin satamiin saapuneiden laivojen lukumäärät 1669–1783 STT:n (Ellinger Bang 
& Korst) ja FIN-STRO:n mukaan: niiden erotus määrällisesti (vasen) ja prosentuaalisesti (oikea) 
 
Suomen satamiin on kuitenkin saapunut huomattavasti enemmän laivoja, kun huomioidaan myös 

painolastissa tai ”tyhjinä” saapuneet alukset (kuvio 17). Suomalaisiin satamiin saapui siis 1850-

luvulla vuositasolla lähes 250 alusta. Koko periodilla ”tyhjien” Suomeen tulleiden laivojen määrä 

on ollut 6 492, eli peräti 51,5 prosenttia kaikista laivoista. 

Sotien vaikutukset ilmenevät aikasarjoista, ja erityisesti Suomen sodan (1808–09) ja Krimin sodan 

(1853–56) aikoina. Suuren Pohjan sodan (1700–1721) aikana Suomen satamiin saapui myös hyvin 

vähän laivoja. Napoleonin sodilla on ollut tuontia häiritsevä vaikutus Ranskan vallankumouksesta, 

1780-lopulta, lähtien. Pudotus on nähtävissä myös Hattujen sodan aikaan (1741–1743). Ruotsin ja 

Euroopan historia 1600-luvulla oli sotaisa, mikä vaikutti 1600-luvun ulkomaankaupan kehitykseen. 

 
Kuvio 17. Suomalaisiin satamiin saapuneiden kaikkien ja painolastissa seilanneiden laivojen 
lukumäärät 1634–1856. Lähde: FIN-STRO 
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Huomattavat kasvuperiodit tuonnissa (laivojen ja niiden lastien lukumäärinä) Suuren Pohjan 

sodan, vaiheittaisten tapulikaupunkioikeuksien myöntämisten jälkeen (1765-) ja 1830–1840-

luvulla erottuvat muista ajanjaksoista (kuvio 18). Tuontilastien määrät eivät juurikaan kasvaneet 

1780-luvun lopun ja 1820-luvun lopun välisenä aikana. 

 
Kuvio 18. Suomeen tulleiden laivojen ja niiden lastien lukumäärät 1634–1856. Lähde: FIN-STRO 
 
Johtuen suuresta ”tyhjien” laivojen lukumäärästä on hyödyllisempää tarkastella lastillisten 

laivamatkojen määrän kasvua kuin lastien lukumäärien muutoksia. Laivojen lastitietojen 

puuttumiselle on useita eri syitä. Ruotsalaisilla (ja suomalaisilla) laivoilla oli tullivapaus 

Juutinraumassa Brömsebron rauhasta (1645) Suureen Pohjan sotaan asti. Osa laivoista toki kulki 

oikeasti tyhjinä tai painolastissa siitä syystä, että tuoteplakaatti esti lastia kuljettavien ulkomaisten 

laivojen tulon suomalaisiin satamiin. Lisäksi on ollut muitakin merenkulku-, kauppa-, tulli- ja 

suurvaltapoliittisia syitä rajoittaa ulkomaisten laivojen käyttöä Suomen tuonnissa.  

Merkittävä syy on ollut se, että Suomessa ei ole ollut riittävästi ostovoimaa eikä kysyntää 

ulkomaisille tuotteille samassa määrin kuin suomalaisille vientituotteille. Lisäksi suomalainen vienti 

oli volyymiltään suurta: tuotteet tarvitsivat paljon lastitilaa, mutta olivat suhteellisen keveitä 

(verrattuna vaikkapa ruotsalaiseen rautaan). Suomalaista vientiä hoidettiin siten suhteellisen 

suurikokoisilla aluksilla, joiden lastiruuman täyttäminen tuontituotteilla oli käytännössä 

mahdotonta – oikeastaan vain suolaa lukuun ottamatta.   
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4.2. Alkuperiodi 1634–1725 

Tarkasteluperiodin alun laivojen ja niiden lastien lukumäärätiedot ovat usean eri syyn takia 

STRO:ssa todellisuudesta poikkeavat. Ensinnäkään Suomeen tulevia laivoja ei pitäisi pystyä 

tunnistamaan tullitileistä ennen vuotta 1667, jolloin laivojen määränpääsatamat alettiin 

systemaattisesti kirjata tullitileihin. Silti myös FIN-STRO:hon on päätynyt jokunen laiva, jolla 

määränpäänä on ollut suomalainen satama ennen vuotta 1667211. Toiseksi Suomeen tulevat 

suolalastit kulkivat pääasiallisesti Tukholman monopolien kautta 1640–1680-luvuilla, ja suurin osa 

niistä puuttuu rekistereistä212.  

Kolmanneksi ruotsalaiset (ja siten suomalaiset) laivat olivat saaneet tullivapauden Brömsebron 

rauhassa vuonna 1645, mikä ongelma korostuu Ruotsin suurvalta-aseman takia. Ruotsalaisia 

satamia oli suurella alueella Itämerta. Kyseistä satamaa kotipaikkanaan pitävät laivat kirjattiin 

Juutinrauman tullissa, mutta lastitietoja niistä ei kerätty. Tästä syystä laivat näyttävät tilastoissa 

kulkevan joko tyhjinä tai painolasteissa. Osasyynä on voinut olla myös se, että Suomeen ei ole ollut 

tuotavaa periodin alkuaikoina riittämättömän kysynnän vuoksi. Varsinkin Viipuriin menneiden 

painolastilaivojen lukumäärät ovat olleet muuta Suomea huomattavasti suurempia. 

Euroopassa käytiin myös useita sotia 1600-luvulla, joissa Ruotsi oli mukana. Sota-aikoina laivat 

olivat muussa kuin kauppamerenkulun käytössä, ja Juutinrauman läpi purjehtiminen olisi ollut 

myös vaarallista. Suuri Pohjan sota päätti aikakauden vuonna 1721, ja jonka tuhot olivat olleet 

suuret isonvihan muodossa myös Suomessa. 

Suolalasteja on tuotu suoraan Suomen Tukholman ohi monopoliaikana, ja kuvio 19 osoittaa 

Suomeen tulleiden laivojen ja niiden pääasiallisten lastien jakauman. Suolamonopolin murtumisen 

jälkeen hollantilaisilla laivoilla kuljetetut suolalastit on toki kirjattu tullitileihin. Muilta osin kuviossa 

19 korostuu “tyhjien” ruotsalaisten213 tai pelkässä painolastissa kulkeneiden laivojen osuudet. 

Suomeen tulleiden laivojen määrä väheni 1690-luvulla, ja suolan tuontikin näyttäisi tullitilien 

mukaan jostain syystä loppuneen. Kyseisen periodin loppupuolella rupeaa muiden pääasiallisten 

lastien osuus kasvamaan.  

                                                           
211 1600-luvun tullitilejä en ole tarkastanut digitoiduista alkuperäisistä tullitileistä. 
212 Esimerkiksi Kaukiainen, 1993. 
213 Kotimaisia laivoja on tullut Suomeen vuosina 1684–1708 nollasta kahteen muutamaa poikkeusvuotta lukuun 
ottamatta: 1693 (3), 1707 (3), 1708 (6) ja 1709 (4). 
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Kuvio 19. Eräitä tavaralajeja tuoneiden laivojen lukumäärät suomalaisiin satamiin 1634–1724. 

Lähde: FIN-STRO 

 

4.3. FIN-STRO suhteessa aiempaan tutkimukseen 1800-luvun osalta 

Tässä opinnäytetyössä pohdin, miten Juutinrauman tullitietoja voitaisiin käyttää arvioitaessa 

Suomen ulkomaankauppaa aikana, jolta ei ole olemassa vielä kattavia tilastoja. Ajalta ennen 

vuotta 1738 ei ole hajanaisia tietoja lukuun ottamatta lainkaan aikasarjoja, vuosilta 1738–1809 on 

saatavilla vain keskeisten tuontituotteiden määrätiedot, ja 1800- luvun alkupuolella tilastoista 

puuttuu osa, eli Venäjän kanssa maitse käyty ulkomaankauppa.  

Täsmällisten aikasarjojen rekonstruointi vuotuisine heilahteluineen on mahdotonta FIN-STRO:n 

avulla, mutta hyödyllistä on tutkia sitä, että voisimmeko muodostaa sen avulla Suomen 

ulkomaankaupan kasvutrendit. Keskeinen vaatimus on, että FIN-STRO:sta saadut approksimaatiot 

esimerkiksi tuonnin kasvutrendistä vastaavat aikaisempia tietoja tuonnin kasvusta. 

Tässä luvussa arviointi tehdään suhteuttamalla Suomeen tulleiden laivojen ja niiden lastien 

lukumäärät Schybergsonin estimaatteihin tuonnin kehityksestä vuosina 1812–1856. Aiemmalta 

ajalta vertailu on mahdollista tehdä vain keskeisimmän tuontitavaran eli suolan tuonnin kasvun 

osalta. 
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FIN-STRO:sta saatavat aikasarjat näyttävät selkeästi aliarvioivan Schybergsonin esittämää tuonnin 

arvon kasvua. Kuviossa 20 aikasarjat kuviosta 18 on esitetty indekseinä (1814=100) Schybergsonin 

tuontiarvioiden kanssa. Schybergsonin sarjassa on vuosina 1835–40 epäjatkuvuuskohta, sillä 

ennen vuotta 1835 aikasarjoissa ei ole Venäjän kanssa maitse tapahtunutta kauppaa mukana, ja 

vuodesta 1840 lähtien pystytään aikasarjasta erottamaan Venäjän kaupan osuus. 

Aliarvioitumisen mahdollisena selityksenä voisi olla tuontihintojen nousu 1840-luvulta alkaen, 

mutta ainakaan syy ei ole suolan hinnan muutoksessa (kuvio 6). Parempi selitys on, että tuonnin 

arvon nopeampi kasvu tulee Schybergsonilla siitä, että hän on pystynyt lisäämään aikasarjaansa 

Venäjältä tulleen tuonnin, ja erottamaan ulkomaankaupan, jota on harjoitettu muun kuin Venäjän 

kanssa. Lisäselityksenä on myös arvokkaampien kulutustuotteiden, erityisesti kahvin, sokerin, 

tupakan, viinien, mausteiden, riisin ja eri väriaineiden, tuonnin kasvu 1800-luvun alkupuolelta 

lähtien. 

 
Kuvio 20. Suomeen tulleiden laivojen ja niiden lastien lukumäärät (lähde: FIN-STRO) sekä tuonnin 
arvo (1000 hopearuplaa) vuosina 1812–1860. Vuosina 1812–34 tuonti vain meritse, 1814=100. 
Lähde: Schybergson (1973); myös Vattula (1983, 242) 
 
Schybergsonin tuonnin arvosarja meritse ja ilman Venäjän tuonnin osuutta vuodesta 1841 

eteenpäin menee hyvin yksiin FIN-STRO:n arvioiden kanssa. Varsinkin tuontilastien lukumäärän 

kehityksen osalta yhteys Schybergsonin sarjaan on ilmiselvä. Sen sijaan Suomeen tulleiden laivojen 
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lukumäärien kehitys joko tyhjinä tai lastillisina laivoina eivät pysty kuvaamaan Schybergsonin 

tuonnin arvosarjaa. Molemmat aliarvioivat tuonnin arvon kehityksen 1840-luvulta eteenpäin, ja 

aikaisemmin Suomeen lasteja tuoneiden laivojen lukumäärän kehitys aliarvioi ja kaikkien Suomeen 

tulleiden laivojen lukumäärän kehitys yliarvioi tuonnin arvon kasvua. 

Taulukossa 15 on yhteenvedonomaisesti esitetty tuonnin kasvun suuruudet ja nopeudet eri 

muuttujien osalta periodilla 1814–1852 eli aikana, jolloin ajat ovat jo normalisoituneet Suomen 

sodan jälkeen, ja pysyivät sellaisina ennen Krimin sotaa. 

Taulukko 15. Kasvunopeudet eri muuttujien osalta 1814–1852 
 

1814–1852, kasvu % trendi, %/v 

Schybergson, tuonnin arvo, kaikki 331,4 9,7 

Schybergson, tuonnin arvo, meritse 173,8 5,6 

FIN-STRO, tuontilastien lukumäärä 168,9 5,4 

FIN-STRO, Suomeen tulleet laivat 98,0 2,8 

FIN-STRO, Suomeen lastissa tulleet laivat 81,7 2,2 

 

 
Kuvio 21. Suomeen tavaraa tuoneiden laivojen ja niiden lastien lukumäärät (lähde: FIN-STRO) 

1634–1856 sekä tuonnin arvo vuosina 1812–1985, logaritminen asteikko. Vuosina 1812–34 

tuonnin arvo vain meritse, 1814=100. Lähde: Schybergson (1973); myös Vattula (1983, 242); sekä 

Hjerppe (1988) ja Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito 1860–2016 
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Juutinrauman tullitilien aineisto tuontilastien lukumäärillä antaa hyvän approksimaation tuonnin 

arvon kasvulle 1800-luvulla ennen Krimin sotaa myös pidemmän aikaperiodin viitekehyksessä 

(kuvio 21). Ne on esitetty logaritmisella asteikossa, ja Schybergsonin aineistosta on esitetty 

vaihtoehtoiset tuonnin arvosarjat. Sarjoja on jatkettu Hjerppen tuonnin arvon aikasarjalla.  

4.4. Kotimaiset laivat Suomen tuonnissa 

Ellinger Bangin ja Korstin tilastojulkaisut on lähtökohtaisesti laadittu Itämeren alueen 

kauppataseiden tutkimukseen suhteessa muuhun maailmaan nähden. Niitä on käytetty myös 

merenkulkututkimuksessa, jossa keskeisellä sijalla on tarkastella minkä maan laivoilla 

Juutinrauman tullin läpi on purjehdittu. Siksi julkaisuista on otettu vertailun kohteeksi myös 

kotimaisten laivojen esiintyvyys Suomeen suuntautuvassa tuonnissa, ja verrattu sitä FIN-STRO:n 

tietoihin. Kuviossa 22 on esitetty molemmat aikasarjat, ja kuviossa 23 on kuvattu aineistojen 

välistä eroa.  

Lastillisten kotimaisten laivojen määrä tuonnissa kasvoi tuoteplakaattiasetuksen vuoden 1724 

jälkeen, mutta erityisesti kotimaisten laivojen lukumäärä alkoi kasvaa Hattujen sodan (1741–1743) 

jälkeen. Kotimaisia laivoja saapui Juutinrauman kautta suomalaisiin satamiin 1840-luvun 

loppupuolella jo noin 150 vuosittain, kun 1700-luvun alussa niitä ei tullut juuri lainkaan. Pitkän 

aikavälin kasvutrendi on ollut hyvin vakaa (kuvio 22). Sotien (Kustaa III:n sota 1788–1790 ja 

Napoleonin sodat) aiheuttamien tuonnin lamaantumisten jälkeen on palattu takaisin samalle 

pitkän aikavälin kasvutrendille. Ruotsin sodilla on ollut suurempi vaikutus kotimaisten laivojen 

lukumäärään kuin muun maan laivoille siksi, että laivat ovat olleet tuolloin sotakäytössä. 

STT:n ja FIN-STRO:n aikasarjat ovat hyvin yhtenevät, kuten kuvioista 22 ja 23 voidaan havaita. 

STRO:sta ja FIN-STRO:sta löydetään joinakin periodeina enemmän kotimaisia laivoja Suomen 

tuontiin kuin STT:stä. 
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Kuvio 22. Suomeen tavaraa tuoneiden kotimaisten laivojen lukumäärät 1667–1856 logaritmisella 

asteikolla. Lähde: FIN-STRO ja STT (Ellinger Bang & Korst) 

 

 
Kuvio 23. Suomeen tavaraa tuoneiden kotimaisten laivojen lukumäärät 1667–1783. Lähde: FIN-
STRO ja STT (Ellinger Bang & Korst), niiden välinen ero 
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4.5. Vanha Suomi ja Ruotsin puoleinen Suomi 

Suuren Pohjan sodan (1700–21) jälkeen Viipurista ja Hattujen sodan (1741–1743) jälkeen 

Haminasta tuli osa Venäjää.214 Tätä osaa on kutsuttu Vanhaksi Suomeksi. Vanhassa Suomessa 

elettiin Venäjän lainsäädännön mukaan, jolla oli merkittäviä vaikutuksia alueen kehittymiselle eri 

tavoin kuin Ruotsin vallan alla olleessa muussa Suomessa. Merkittävimmät erot olivat 

merenkulkusäännöksissä ja suhtautumisessa metsien käyttöön, kuten johdantoluvussa kerrottiin.  

Venäjällä ei ollut tuoteplakaattiasetusta eikä tapulikaupunkioikeuksia vastaavia ulkomaankauppaa 

ohjaavia säännöksiä, joten ulkomaisilla laivoilla ei ollut rajoituksia operoida Viipurin ja Haminan 

satamissa. Vanhan Suomen viennin rakenne ja ulkomaankaupan suorittaminen ulkomaisilla 

laivoilla poikkesivat muusta Suomen alueesta, ja antoivat mahdollisuudet vapaampaan tuontiin ja 

ulkomaankauppaan yleisesti. 

Viipuriin saapuneiden laivojen lukumäärät ovatkin Kustaa III:n sotaan saakka olleet muuta maata 

suurempia. Suomen autonomian aikana Viipurin osuus on kuitenkin pienentynyt (kuvio 24). 

Analyysi antaa silti osittain väärän kuvan, kun analysoidaan kaikkien laivojen saapumislukumääriä. 

Kun tarkastelemme laivoja, joiden lasti on tiedossa ja/tai se on ollut muutakin kuin painolastia, niin 

muualle Suomeen tulleiden laivojen määrät ylittivät Vanhan Suomen määrät jo 1770-luvulla (kuvio 

25). Se johtuu siitä, että Viipuriin tultiin useimmiten painolastissa hakemaan puutavaralasteja. 

Syitä kehitykselle voidaan hakea monesta selittävästä tekijästä. Yhtenä on luonnollisesti ollut 

Ruotsin puoleisen Suomen ripeä kehitys kotimaisen laivaston kasvattamisessa, ja tuoteplakaatin 

motivoidessa sitä. Koska siellä ulkomaankauppa oli lähes täydellisesti joko kotisataman tai ainakin 

kotimaisten laivojen hallussa, niin ei ollut juuri koskaan syytä seilata tyhjällä tai painolastissa 

olevassa laivalla Suomeen. Lisäksi laivojen kotimaisilla kapteeneilla oli varmemmin määräsatama 

tiedossa kuin mahdollisesti Vanhaan Suomeen seilaavilla ulkomaisilla laivoilla. 

                                                           
214 Osan Suomen siirtymä Venäjän valtakuntaan (Vanhan Suomen synty) ja Suuren Pohjan sodan aiheuttamat 
vaikutukset ovat kiinnostaneet myös taloushistorioitsijoita. Katso esim. Ahonen, 1988; Karonen, 2013. 
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Kuvio 24. Suomeen lasteja tuoneiden laivojen lukumäärät: Vanha Suomi ja Ruotsin puoleinen 
Suomi 1634–1856. Lähde: FIN-STRO 
 
 

 
Kuvio 25. Suomeen lasteja tuoneiden laivojen lukumäärät: Vanha Suomi ja Ruotsin puoleinen 
Suomi 1634–1856. Lähde: FIN-STRO 
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Suomen sodan jälkeen erityisesti Ruotsin puoleisessa Suomessa ilmenevä lastillisten laivojen 

väheneminen 1820- ja 1830-luvuilla (kuvio 25) herättää epäilyksiä. Yhtenä selittävänä tekijänä voi 

olla, että tuolloin todellisuudessa suolalastissa seilanneiden laivojen lastit on Juutinrauman tullissa 

mahdollisesti kirjattu painolastiksi, sillä käytännössä suolalla oli painolastivaikutus laivoille215. 

Suolalaivojen määrät ovatkin vähentyneet kyseisellä periodilla, ja vieläpä samaan aikaan kun 

painolastissa tulleiden laivojen määrät ovat kasvaneet (kuvio 26). 

 

 
Kuvio 26. Suomeen tulleiden laivojen lukumäärät suolalastissa ja painolastissa 1634–1856. Lähde: 
FIN-STRO 
 
Painolastissa Suomeen tulleiden laivojen määrän kasvu on ollut yhdenmukaista Vanhassa 

Suomessa ja muussa Suomessa Suomen sodan jälkeisenä aikana (kuvio 27). Sen sijaan 1700-luvun 

jälkimmäisellä puoliskolla laivat seilasivat paljon useammin tyhjinä tai painolastissa Vanhan 

Suomen satamiin. Syynä on ollut jo todettu ulkomaisten laivojen käyttö nopeasti kasvaneessa 

puutavaran viennissä, kun kysynnän kasvu Itämeren ulkopuolella ja lastitilavaade ovat olleet 

Vanhan Suomen tuontikysyntää huomattavasti voimakkaampaa, osin kysyntäpotentiaalieronkin 

vuoksi. 

                                                           
215 Tämä on jatkotutkimuksessa tärkeä selvityskohde. Syynä on voinut olla jopa tullauksessa tapahtunut muutos. Tai 
sitten on tullitaksaa korotettu, jolloin on ollut motiivi ilmoittaa suolalasti painolastiksi. 
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Kuvio 27. Painolastissa tulleiden laivojen lukumäärät tuontisatamien perusteella, 1634–1856. 
Lähde: FIN-STRO 
 
Soikkelin216 koostama aineisto Viipurin ulkomaankaupasta 1700-luvulta viitannee myös siihen, että 

sinne lopulta päätyneiden Juutinrauman läpi tulleiden laivojen kapteenit eivät ole vielä tullissa 

tienneet, mihin heidän laivansa lopulta ovat menossa. Kuviossa 28 on vertailtu Soikkelin aineiston 

Itämeren ulkopuolelta tulleiden laivojen lukumääriä FIN-STRO:n Viipuriin matkalla olevien laivojen 

lukumääriin. 

Soikkelin tietojen perusteella ajanjaksolla 1725–1812 Viipuriin on saapunut 3 374 laivaa Itämeren 

ulkopuolelta, mutta FIN-STRO:n mukaan vain 2 778 laivaa. Aineistojen erot viisivuotisperiodeittain 

on esitetty kuviossa 28. Vain muutamaa viisivuotisjaksoa lukuun ottamatta Soikkelin aineiston 

mukaan Viipuriin on saapunut enemmän laivoja kuin FIN-STRO:n mukaan. Poikkeavat ajanjaksot 

ovat olleet 1740–44 (Hattujen sodan aikaan), 1785–89 (Kustaa III:n sodan aikaan) sekä 1800–04 ja 

1805–09 (eli Napoleonin sotien aikana). Sotatoimet Vanhan Suomen kamaralla ovat voineet 

vaikuttaa Suomeen tulleiden laivojen uudelleen reitittymiseen217. 

                                                           
216 Soikkeli, 1916. Tekijällä on ollut mahdollisuus tutustua professori Karosen kokoamaan aineistoon. Soikkelin aineisto 
perustuu Viipurin paikalliseen tulliaineistoon. 
217 Koska toistaiseksi käytössäni on ollut vain professori Karosen yhteenvetotaulukot, niin eroihin johtaneet syyt jäävät 
tulevan tutkimuksen kohteeksi.  
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Kuvio 28. Viipuriin Itämeren ulkopuolelta saapuneiden laivojen lukumäärät 1725–1812. Lähde: 
FIN-STRO ja Soikkelin aineisto: professori Petri Karosen tekemät yhteenvedot, jotka ovat Suomen 
Akatemian varhaista suomalaista talouskasvua tutkivan hankkeen käytössä 
 
 

 
Kuvio 29. Viipuriin saapuneiden laivojen lukumäärät lähtösataman sijainnin mukaan 1725–1812. 
Lähde: FIN-STRO ja Soikkelin aineisto: professori Petri Karosen tekemät yhteenvedot aineistosta 
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Soikkelin aineistoa voidaan käyttää myös sen arviointiin, miten suuri Itämeren sisäisen tuonnin 

osuus on ollut suhteessa Itämeren ulkopuoliseen tuontiin (kuvio 29). Itämeren kaupungeista 

Soikkelin aineistossa ovat Pietari, Tallinna, Narva ja Riika. Itämeren sisäisen tuonnin osuus on ollut 

merkittävästi suurempi.  

 

Lopuksi voidaan todeta – koska aiemmin on jo tarkasteltu FIN-STRO:n tuonnin sekä ”tyhjien” tai 

painolastillisten laivojen että suolalaivojen määrän kehitystä – että Suomen tuonnin rakenteen 

kaksi pääasiallista komponenttia ovat tulleet esitellyiksi. 1700-luvulla kuitenkin jo muissa 

pääasiallisissa lasteissa Suomeen tulleiden laivojen määrät alkoivat kasvaa (kuvio 30).  Muita 

tuontituotteita ovat olleet esimerkiksi erilaiset kulutustuotteet, kuten mm. kahvi, tupakka, sokeri, 

riisi, viinit, erilaiset mausteet ja väriaineet. 

 
Kuvio 30. Tuonnin rakenne 1634–1856. Lähde: FIN-STRO 
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4.6. Suolan tuonti 
 

Aiemmissa luvuissa käsiteltyjen vaikuttavien tekijöiden esittely on ollut välttämätöntä ennen kuin 

voimme vertailla aikaisempien tilastoaineistojen ja FIN-STRO:n 1700-luvun tuonnin kehitystä. 

Arvioimme tärkeimmän eli suolan tuonnin kehitystä.  Osa suolan tuonnista on ilmeisesti jäänyt 

rekisteröimättä Juutinrauman tullissa, ja/tai kirjattu painolastiksi. 

Ruotsin tilastokeskus on julkaisut tilastot Ruotsin ulkomaankaupasta vuosilta 1738–1808, ja joissa 

on jossain määrin eroteltu Suomi emä-Ruotsista. Tilastot on julkaistu yksittäisten tuotteiden 

osalta, ja tietoja on vain tuonnin määristä. Niinpä 1700-luvun osalta tässä tutkimuksessa verrataan 

FIN-STRO:ta historiallisiin tilastoihin suolan tuonnista. 

Aikakaudella on Vanhan Suomen osa FIN-STRO:sta poistettava ennen vertailevaa analyysia. Suolaa 

tuoneiden laivojen määrä on ollut muussa Suomessa Vanhaa Suomea suurempi, mutta Viipurin ja 

Haminan osuus on kuitenkin sen verran merkittävä, että se on huomioitava (kuvio 31). 

Kuvio 31. Suolan tuonti eri osiin Suomea: tulleiden laivojen lukumäärät, 1634–1856. Lähde: FIN-
STRO 
 
FIN-STRO:n tuottama aikasarja Suomeen tulleen suolan määrän kehityksestä on hyvin 

yhdenmukainen aiempien tilastojen kanssa 1700-luvun osalta, sillä suolaa on luonnollisestikin 

voinut tulla Suomeen vain Juutinrauman kautta. Suolaa tuoneiden laivojen lukumäärän aikasarja 
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on liitetty kuvioon 32 suolan tuontia kuvaavien aiempien tilastojen aikasarjojen (kuvio 6) kanssa, 

joita on siis olemassa sekä Ruotsin historiallisissa tilastoissa 1700-luvulta että Schybergsonin 

julkaisemina 1800-luvulta. Yhdenmukainen kasvuvauhti 1700-luvulla viittaa siihen, että 

suolalastien koot laivoissa eivät vaikuta kasvaneen.  

Sen sijaan vertailu Schybergsonin aikasarjaan osoittaa selvästi, että FIN-STRO:sta ei voi saada 

oikeaa kuvaa Suomeen tulleen suolan tuonnin määrän kehityksestä. Syynä lienee osin suolan 

siirtyminen Juutinrauman tullin kirjauksissa painolastiksi, mutta suolalastissa Itämerelle 1800-

luvulla tulleet laivat eivät välttämättä ole Juutinraumassa vielä tienneet suolan päätymisestä 

suomalaisiin satamiin. Kasvuvauhti 1830-luvulta eteenpäin on kuitenkin ollut melko 

yhdenmukainen Schybergsonin aineiston kanssa (kuvio 33). 

 
Kuvio 32. Suolaa tuoneiden laivojen lukumäärät sekä suolan tuonnin määrä (tynnyrien lukumäärä) 
Suomeen 1738–1860, , 1814=100. Lähteet: FIN-STRO 1738–1856; 1738–1808 Historisk Statistik for 
Sverige (HSS, 1972); myös Vattula (1983); vuodet 1808–1811 Lindström (1905); vuodet 1812–1860 
Schybergson (1973); myös Vattula (1983) 
 
Kasvuvauhti 1700-luvulla näyttää FIN-STRO:ta käytettäessä hivenen yliarvioituvan, vaikka 

trendikasvut ovatkin samat (taulukko 16). 1800-luvulla kasvu tullee olemaan yhdenmukainen 

Schybergsonin kanssa, kunhan syy Suomen sodan jälkeisen suolan tuonnin vähenemiseen FIN-

STRO:ssa tullaan myöhemmin selittämään (kuvio 33). 
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Taulukko 16. Kasvunopeudet eri muuttujien osalta 
Kasvun nopeus % trendi, %/v 

HSS, määrä (1738–1807) 145,1 0,4 

FIN-STRO, laivojen lukumäärä (1738–1807) 314,3 0,4 

Schybergson, määrä (1814–1853; trendille 1830–50) 50,5 2,2 

Schybergson, arvo (1814–1853; trendille 1830–50) 19,0 2,2 

FIN-STRO, laivojen lukumäärä (1814–1853; trendille 1830–50) 27,9 3,2 

 

 
Kuvio 33. Suolaa tuoneiden laivojen lukumäärät sekä suolan tuonnin määrä (tynnyrien lukumäärä) 

Suomeen 1634–1860, logaritminen asteikko, 1814=100. Lähteet: FIN-STRO 1634–1856; 1738–1808 

Historisk Statistik for Sverige (HSS, 1972); myös Vattula (1983); vuodet 1808–1811 Lindström 

(1905); vuodet 1812–1860 Schybergson (1973); myös Vattula (1983) 
 

4.7. Johtopäätökset 
 

Tässä luvussa on esitelty Juutinrauman tullitileistä rakennetun FIN-STRO-tietokannan antamaa 

kuvaa Suomen tuonnin kehityksestä vuosina 1667–1856, suhteutettu se Ellinger Bangin ja Korstin 

aiempiin tilastoihin ja verrattu sitä aikaisempiin olemassa oleviin tilastollisiin aikasarjoihin. 

Schybergsonin aikasarjat olivat vertailukohteena 1800-luvulla, ja koska sitä aikaisemmalta ajalta ei 

ole olemassa kokonaistuonnin arvosarjoja, niin vertailu tehtiin tärkeimmän tuontihyödykkeen 

suolan määräsarjoihin myös vuosina 1738–1856. Suolamonopolin olemassa olo ennen 
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tarkasteluperiodia ei sinänsä vaikuta vertailuun, mutta Suomeen meneviä suolalasteja näyttää 

aineistosta selvästi puuttuvan, mihin saattavat vaikuttaa suolamonopolin aikana vakiintuneet 

ulkomaankaupan käytännöt. 

1800-luvulla Schybergsonin tuonnin arvosarjaa vastasi parhaiten FIN-STRO:n Suomeen tulleiden 

laivalastien lukumäärän kehitys, mutta Suomeen tavaraa tuoneiden laivojen lukumäärän 

muutokset aliarvioivat tuonnin kasvua. Schybergsonin sarjoista parhaiten tuli kuvattua tuonnin 

arvosarja meritse. Schybergsonin aikasarjat eivät ole yhdenmukaiset ajassa, sillä Suomen ja 

Venäjän välistä kauppaa puuttuu tilastoista eri vuosilta. 

Kun tarvittavien muutosten jälkeen voitiin arvioida FIN-STRO:n tuontisarjojen yhtenevyyttä 1700-

luvulla suolan tuonnin aiempien tilastojen kanssa, niin aiempaa suolan volyymisarjaa vastasi hyvin 

suolalaivojen lukumäärän aikasarja. Molempien trendikasvut vastasivat toisiaan. Suolalastien 

lukumäärät eivät juurikaan eroa suolalaivojen lukumäärästä, sillä suola on ollut yleensä joko ainoa 

tai pääasiallinen tuontilasti Suomeen tulleissa laivoissa. Suolan tuonnin vertailussa oli huomioitava 

1700-luvulla Haminan ja Viipurin sijaitseminen Venäjän puolella olleessa Vanhassa Suomessa. 

1800-luvun osalta ongelmia aiheutti ilmeisesti suolan kirjautuminen – ainakin osan aikaa – 

painolastiksi Juutinrauman tullissa, joten Schybergsonin aikasarjan kanssa yhtenäinen kasvutrendi 

saatiin vasta 1830-luvulta eteenpäin. 

FIN-STRO:lla ei voida tuottaa täydellisiä Suomen tuonnin määrä- tai arvon aikasarjoja, mutta 

aikaisempien määrä- ja arvoaikasarjojen kasvutrendit selittyivät silti hyvin FIN-STRO:n Suomeen 

tulleiden laivojen tai niiden lastien lukumäärätiedoilla. Havainto viittaisi siihen, että Itämeren 

sisäisen kaupan osuus Suomen ulkomaankaupassa ei olisi juurikaan muuttunut, kuten ei myöskään 

laivojen kuljetuskapasiteetit eivätkä tuontihinnat. Tai, sitten näiden komponenttien muutokset 

ovat olleet erisuuntaisia, mutta yhteisvaikutukseen ne kumoavat toisensa. Jatkossa on kuitenkin 

tärkeää arvioida Itämeren sisäisen kaupan osuutta ja merkitystä, kuten Soikkelin aineisto Viipurin 

osalta osoitti. 

Tässä luvussa on myös lyhyesti esitetty kotimaisen laivaston merkityksen kasvu Suomen tuonnissa 

ja karkea tuonnin rakenteen jakautuminen painolasteihin, suolaan ja muihin tuontitavaroihin. 

Luvussa on korostettu sitä, miten tärkeää on erottaa ”tyhjät” tai painolastilliset laivat lastillisista 

laivoista. Suomen satamiin tulleista laivoista suurin osa on seilannut ”tyhjinä” tai painolastissa, 

eivätkä ne ole siten tuoneet mitään Suomeen. 
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5. VIENTI SUOMESTA FIN-STRO -AINEISTOSSA 
 

Tässä luvussa esitetään ja käsitellään FIN-STRO:n tuottamaa kuvaa viennistä Suomesta lähteneiden 

laivojen avulla. Luvussa 5.1. esitetään graafisesti aineistosta saatavat aikasarjat Suomesta 

lähteneiden laivojen ja niiden lastien lukumääristä. Laivojen lukumäärien osalta vertailu tehdään 

ensin STT:n ja FIN-STRO:n välillä, jotta FIN-STRO:n aineisto olisi yhdenmukainen aiemmin 

julkaistujen tilastojen kanssa. 

Juutinrauman tullitiliaineiston käyttöön liittyy useita ongelmia alkuperiodilla 1645–1721, ja niitä 

tarkastellaan lähemmin luvussa 5.2. FIN-STRO:sta saadut viennin aikasarjat suhteutetaan 

Schybergsonin aineistoon 1800-luvun osalta luvussa 5.3., ja arvioidaan sitä olisiko Juutinrauman 

tullitileistä antamaan hyvä approksimaatio viennin kehitykselle, tai jopa luomaan sen avulla 

Suomen viennistä nykyistä pitemmät aikasarjat menneisyyteen. FIN-STRO:ta verrataan STT:hen 

kotimaisten laivojen vientikäytön osalta luvussa 5.4., jossa esitetään myös kotimaisten laivojen 

määrän kasvu Suomen viennissä aikasarjana. 

Ennen kuin päästään luvussa 5.6. arvioimaan FIN-STRO:n osuvuutta 1700-luvusta aiemmin oleviin 

tilastoihin nähden, on keskityttävä merkittävimpään vientihyödykkeeseen tervaan ja pikeen, ja sen 

osalta tilastoinnissa ilmeneviin ongelmiin, koska ennen vuotta 1812 ei ole olemassa arvosarjoja 

Suomen kokonaisviennistä. Suomesta lähteneet laivat on myös jaettava, tervan ja pien osalta, 

Vanhan Suomen ja muun Suomen välille luvussa 5.5., sillä Viipurista oli tullut osa Venäjää vuonna 

1721 ja Haminasta vuonna 1743.  

Soikkelin aineisto antaa mahdollisuuden arvioida Viipurin Itämeren alueen sisäisen viennin määrää 

suhteessa Itämeren ulkopuolelle menneeseen viennin määrään. Haminan osalta tulee myös 

varmistua, että kaikki Haminasta lähtevä vienti on todellakin onnistuttu poimimaan lopulliseen 

aineistoon STRO:sta. Suomen viennin jakautumista lastiensa perusteella eli viennin rakennetta on 

myös tarkasteltu lyhyesti luvussa 5.6.  
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5.1. Laivamatkojen ja niiden lastien lukumäärät 
 

STT (Ellinger Bang & Korst) ja FIN-STRO kuvaavat yleispiirteisesti saman kehityksen Suomesta 

lähteneiden laivojen lukumäärästä (kuvio 34). Niiden vuotuiset poikkeamat on esitetty kuviossa 35 

lukumääräisesti ja kuviossa 36 prosentuaalisesti. Aikaperiodi voidaan aloittaa jo vuodesta 1557, 

sillä silloin lähti Suomesta ensimmäinen Juutinrauman tullitileihin rekisteröity laiva. 

 
Kuvio 34. Suomalaisista satamista lähteneiden laivojen lukumäärät 1557–1856 STT:n (Ellinger 
Bang & Korst) ja FIN-STRO:n mukaan 
 
 

Alkuvuosina FIN-STRO:n mukaan Suomesta olisi lähtenyt enemmän laivoja kuin STT:n mukaan. 

Kovin suuria poikkeamat eivät ole kuin vuosina 1733 ja 1739. Syynä on jokin systemaattinen virhe 

joko STRO:ssa tai STT:ssä, kuten aiemmin havaittiin, ja jota arvioitiin luvussa 3.1. Kyseiset vuodet ja 

muutama muu vuosi käytiin läpi Suomen viennin osalta manuaalisesti digitoituja mikrofilmikuvia 

käyttäen. Syiksi paljastui useissa tapauksessa, että lähtösatamat ja määränpäät oli kirjattu 

väärinpäin STRO-tietokantaan. Kuvioissa 35–57 on huomioitu tehdyt korjaukset, ja ne kuvaavat 

lopullista FIN-STRO-aineistoa. STT:ssä on muutamia Suomesta lähteneitä laivoja enemmän 1600-

luvulla, ja FIN-STRO:ssa vuoden 1760 jälkeen. 
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Kuvio 35. Suomalaisista satamista lähteneiden laivojen lukumäärät 1635–1783 STT:n (Ellinger 
Bang & Korst) ja FIN-STRO:n mukaan, niiden erotus määrällisesti 
 
 

 
Kuvio 36. Suomalaisista satamista lähteneiden ja kaikkien Juutinrauman läpi menneiden laivojen 

lukumäärät 1635–1783 STT:n (Ellinger Bang & Korst), STRO:n ja FIN-STRO:n mukaan, erotukset 

prosentuaalisesti 
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Vientiä suorittaneiden laivojen lukumäärien osalta STT:n ja FIN-STRO:n erot ovat pienempiä kuin 

Suomeen tavaraa tuoneiden laivojen tapauksessa (kuvio 37) systemaattisen virheen sisältäviä 

vuosia 1733 ja 1739 lukuun ottamatta.  

 
Kuvio 37. Suomalaisiin satamiin saapuneiden ja suomalaisista satamista lähteneiden laivojen 
lukumäärät vuosina 1669–1783 STT:n (Ellinger Bang & Korst) ja FIN-STRO:n mukaan, niiden 
määrälliset erotukset 
 
Suomalaisista satamista lähti 1850-luvulla vuositasolla yli 500 laivaa (kuvio 38), kun Suomeen 

tulleiden laivojen lukumäärä oli tuolloin noin 250 alusta. Koko periodilla ”tyhjinä” Suomesta 

lähteneiden laivojen määrä on ollut hyvin pieni. Sotien vaikutukset ilmenevät aikasarjoista, ja 

erityisesti Suomen sodan (1808–09) ja Krimin sodan (1853–56) aikoihin. Samoin Suuren Pohjan 

sodan (1700–1721) aikaan Suomen satamista lähti hyvin vähän laivoja. Kustaa III:n sodasta 

eteenpäin Suomen vienti tasaantui aina Napoleonin sotien loppuun asti. Viennin väheneminen on 

nähtävissä myös Hattujen sodan aikana (1741–1743). Ruotsin ja Euroopan historia 1600-luvulla oli 

sotaisa, mikä on myös vaikuttanut 1600-luvun Suomen viennin kehitykseen. 

Huomattavia kasvuperiodeja Suomen viennissä ovat olleet, laivojen ja niiden lastien lukumäärissä 

mitaten, Suuren Pohjan sodan, vaiheittaisten tapulikaupunkioikeuksien myöntämisten (1765-) 

jälkeen ja myös 1830–1840-luvuilla (kuvio 39). 
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Kuvio 38. Suomalaisista satamista lähteneiden laivojen ja niiden lastien lukumäärät 1634–1856. 
Lähde: FIN-STRO. 

 

 
Kuvio 39. Suomalaisista satamista lähteneiden laivojen lukumäärät 1574–1856 STT:n (Ellinger 
Bang & Korst) ja FIN-STRO:n mukaan, logaritminen aineisto 
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Suomen viennin pidempää aikasarjaa tarkasteltaessa voidaan kuitenkin havaita, että jo 1560–

1640-luvuilla Suomesta lähteneiden laivojen lukumäärän kasvuvauhti oli ollut suunnilleen Suuren 

Pohjan sodan jälkeisen ajan kasvuvauhdin mukaista (kuvio 39), kun huomioidaan eri sotien 

väliaikaiset vaikutukset. Tervamonopoli, ruotsalaisten laivojen tullivapaus Juutinrauman tullissa ja 

sotaisa periodi 1645–1721 johtavat FIN-STRO:n osoittamaan, että viennin määrä olisi laskenut 

välillä. Kyse on kuitenkin ollut Suomen tärkeimmän vientituotteen tervan ja pien 

näkymättömyydessä Juutinrauman tullitileissä.  

5.2. Alkuperiodi 1634–1725 

Tarkasteluperiodin alussa FIN-STRO:n Suomesta tavaraa vieneiden laivojen lukumäärät ovat eri 

syiden takia todellisuudesta poikkeavia (kuvio 40). Suomesta lähtevät tervalastit kulkivat 

Tukholman monopolien kautta vuosina 1648–1717, joten suurin osa terva- ja pikilastien tiedoista 

puuttuu muutenkin Juutinrauman tullitileistä218, kuten jo aiemmin on todettu. 1500-luvun lopun ja 

1600-luvun alun viennin kasvu näyttääkin pysähtyneen noin vuosisadan ajaksi. 

 
Kuvio 40. Suomesta lähteneiden laivojen lukumäärät 1574–1724. Lähde: STT (Ellinger Bang & 
Korst) ja FIN-STRO 
 

                                                           
218 Esimerkiksi Kaukiainen, 1993. 
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Suomesta vietyjen lastien lukumäärät laskivat alle puoleen 1630-luvun ja 1640-luvun alkupuolen 

lukumääristä, ja jäivät sille tasolle FIN-STRO:n perusteella. Varsinkin terva- ja pikilastien määrässä 

näkyy laskeva trendi (kuvio 41). Kuvio 41 osoittaa myös vientilastien jakauman. Joitakin 

tervalasteja on toki viety Tukholman ohi monopoliaikanakin, ja tervamonopolit olivat väliaikaisesti 

poissa toiminnasta vuosina 1682–89. Kyseisen periodin lopulla 1700-luvun alusta lähtien ovat 

muiden lastien, kuten puutavaran, määrät ja osuudet huomattavasti kasvaneet. Ruotsin 

tullivapauden aikana kuljetetut puutavara- ja muut lastit puuttuvat kyseisellä aikakaudella 

Juutinrauman tullitileistä, jos ne on kuljetettu kotimaisilla laivoilla. 

 
Kuvio 41. Eräät viedyt tavaralajit (laivojen lastien lukumäärät) suomalaisista kaupungeista 1634–

1724. Lähde: FIN-STRO 
 

5.3. FIN-STRO suhteessa aiempaan tutkimukseen 1800-luvun osalta 

Tässä opinnäytetyössä pohdin, miten STRO:ta voitaisiin käyttää arvioitaessa Suomen vientiä 

aikana, jolta ei ole aiempia aikasarjoja. Ennen vuotta 1738 ei viennistä ole hajanaisia tietoja lukuun 

ottamatta mitään, vuosilta 1738–1809 on saatavilla keskeisten vientituotteiden määräsarjoja, ja 

1800-luvun alkupuoleltakin puuttuu osa ulkomaankaupan tiedoista. Aikasarjojen rekonstruointi 

vuotuisine heilahteluineen on mahdotonta FIN-STRO:lla, mutta hyödyllistä on tutkia sitä, että 

voisimmeko muodostaa niistä Suomen ulkomaankaupan kasvutrendejä. Keskeinen vaatimus on, 

että FIN-STRO:n viennin kasvutrendiarviot vastaavat aikaisempia tietoja viennin kasvusta. 



97 
 

Tässä luvussa arviointi tehdään suhteuttamalla Suomesta lähteneiden laivojen ja niiden lastien 

lukumäärien kehitys Schybergsonin estimaatteihin viennin kehityksestä vuosina 1812–1860. Sitä 

edeltävälle ajalle vertailu on mahdollista tehdä vain keskeisen vientitavaran tervan ja pien viennin 

kehityksen osalta. 

FIN-STRO:sta saadut sarjat kuvaavat viennin arvon kasvua (kuvio 42) paremmin kuin tuonnissa. 

Viennin arvon kasvu erkaantuu vasta 1840-luvun lopulla FIN-STRO:sta. Kuviossa 42 FIN-STRO-

aikasarjat on esitetty indekseinä (1814=100) yhdessä Schybergsonin viennin arvioiden kanssa. 

Schybergsonin viennin arvosarja meriteitse tulee selitetyksi vain vuoteen 1835 saakka. Varsinkin 

vientilastien lukumäärän kehityksen yhteys Schybergsonin arvosarjaan on selvä. Sen sijaan 

Suomesta tavaraa vieneiden laivojen lukumäärien kehitys yliarvioi 1830-luvulla väliaikaisesti 

viennin arvon kehitystä.  

Aikasarjavertailut osoittavat, että FIN-STRO antaa melko hyvät approksimaatiot viennin arvon 

kasvusta. Selityskyky saattaa johtua melko vakaista vientihinnoista sekä kasvavien skaalaetujen 

puuttumisesta kauppamerenkulussa.  

 
Kuvio 42. Suomesta lähteneiden laivojen ja niiden lastien lukumäärät (lähde: FIN-STRO) sekä 

viennin arvo (1000 hopearuplaa) vuosina 1812–1860; 1814=100. Vuosina 1812–34 viennin arvo 

vain meritse. Lähde: Schybergson (1973); myös Vattula (1983, 242) 
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Taulukossa 17 on yhteenvedonomaisesti esitetty kasvunopeudet periodilla 1814–1853 eli aikana, 

jolloin ajat normalisoituivat jo Suomen sodan jälkeen, ja säilyivät sellaisina Krimin sotaan saakka. 

Taulukko 17. Kasvunopeudet eri muuttujien osalta 1814–1853 
 

1814–1853, kasvu % trendi, %/v 

Schybergson, viennin arvo, kaikki 195,6 4,3 

Schybergson, viennin arvo, meritse 44,8 0,7 

FIN-STRO, vientilastien lukumäärä 147,1 3,6 

FIN-STRO, Suomesta lähteneet laivat 202,4 4,7 

 

Vientiaikasarjat voidaan liittää pidemmän aikaperiodin viitekehykseen (kuvio 43), eli jatkaa niitä 

aiempaan aikaan STT:n aineistolla ja eteenpäin Hjerppen aineiston aikasarjalla. 

 
Kuvio 43. Suomesta lähteneiden laivojen ja niiden lastien lukumäärät (lähde: STT ja FIN-STRO) 

1557–1856 sekä viennin arvo vuosina 1812–1985; 1814=100. Vuosina 1812–34 viennin arvo vain 

meritse. Lähde: Schybergson (1973); myös Vattula (1983, 242); sekä Hjerppe (1988) ja 

Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito 1860–2016 
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5.4. Kotimaiset laivat Suomen viennissä 

Kotimaisten laivojen määrä Suomen viennissä alkoi kasvaa tuoteplakaattiasetuksen vuoden 1724 

jälkeen, mihin kehitykseen tapulikaupunkioikeuksien vaiheittaiset myöntämiset antoivat 

lisäpuhtia. Ellinger Bangin ja Korstin tilastojulkaisuja (STT) voidaankin verrata FIN-STRO:hon myös 

kotimaisten laivojen käytön osalta Suomen viennissä (kuviot 44 ja 45).  

Suomalaisista satamista lähteneitä kotimaisia laivoja seilasi Juutinrauman läpi 1840-luvun 

loppupuolella jo yli 250, kun tuonnissa käytettyjen kotimaisten alusten lukumäärä oli noin 150 

vuosittain. 1600-luvulla ja 1700-luvun alussa kotimaisia laivoja ei vielä käytetty juuri lainkaan. 

Pitkän aikavälin kasvutrendi on ollut hyvin vakaa (kuvio 44). Sotien aiheuttamien viennin 

lamaantumisten jälkeen on palattu takaisin suunnilleen samalle pitkän aikavälin kasvutrendille.  

 
Kuvio 44. Vienti kotimaisilla laivoilla suomalaisista kaupungeista 1560–1856 (laivojen lukumäärät), 
logaritminen asteikko. Lähde: FIN-STRO ja STT (Ellinger Bang & Korst) 
 

Ellinger Bangin ja Korstin sekä FIN-STRO:n aikasarjat ovat melko yhtenevät. STRO löytää 

muutamina vuosina enemmän kotimaisia laivoja Suomen viennistä (kuvio 45). Tulokset osoittavat, 

että FIN-STRO ja STT ovat yhtä luotettavia lähteitä – toki molemmissa alkuperäisaineisto on sama. 
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Kuvio 45. Vienti kotimaisilla laivoilla suomalaisista kaupungeista 1667–1783 (laivojen lukumäärä), 

erotus lähdeaineistojen välillä. Lähde: FIN-STRO ja STT (Ellinger Bang & Korst) 

 

5.5. Vanha Suomi ja Ruotsin puoleinen Suomi 

Vanhasta Suomesta lähteneiden laivojen lukumäärät vuositasolla ovat olleet Kustaa III:n sotaan 

saakka muuta maata suurempia. Suomen autonomian aikana Viipurin osuus viennistä on 

pienentynyt yli puolesta noin kolmannekseen (kuvio 46).  

Ruotsin puoleisesta Suomesta lähteneiden laivojen lukumäärä kasvoi Suomen sotaan saakka 

(kuvio 47), mutta Vanhassa Suomessa (sekä Viipurin että Haminan alueet) määrät romahtivat 

alemmalle tasolle jo Kustaa III:n sodan jälkeen219, eivätkä kasvaneet uudelleen vasta kuin 1830-

luvulla. Syinä ovat olleet: Euroopassa vallinnut taantuma, joka kesti miltei 1830-luvun lopulle 

saakka220. Toisaalta myös 1830-luvulle asti Englannin tullipolitiikka teki puutavaran viennin 

kannattamattomaksi221. Lisäksi on esitetty myös sitä, että Ruotsin vallan ajan lainsäädäntöön paluu 

tuli rajoittamaan puutavaran vientiä. Joka tapauksessa Vanhan Suomen paluu muun Suomen 

yhteyteen Suomen sodan jälkeen aiheutti Suomen vientikaupan rakenteen muuttumisen 

                                                           
219 Räihä, Ojala & Karonen, 2018. 
220 Kaukiainen, 2006. 
221 Harmaja, 1920, 789; Åström, 1988, 167–170. 
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maantieteellisesti, sillä muualta kuin Vanhasta Suomesta lähteneiden laivojen lukumäärät olivat jo 

hyvin pian Suomen sodan jälkeen sitä edeltäneellä tasollaan. 

 
Kuvio 46. Vienti (laivojen lukumäärä) Vanhasta Suomesta ja Ruotsin puoleisesta Suomesta 1634–
1856. Lähde: FIN-STRO 
 

 
Kuvio 47. Vienti (laivojen lukumäärä) Vanhasta Suomesta ja Ruotsin puoleisesta Suomesta 1634–
1856. Lähde: FIN-STRO 
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Soikkelin222 kokoama aineisto Viipurin ulkomaankaupasta 1700-luvulta osoittaa, että sieltä 

lähteneiden ja Juutinrauman läpi menneiden laivojen lukumäärät vastaavat melko hyvin FIN-

STRO:ta muutamia poikkeusjaksoja lukuun ottamatta. Kuviossa 48 on vertailtu Soikkelin aineiston 

laivojen lukumääriä FIN-STRO:n Viipurista lähteneiden laivojen lukumäärien osalta. 

Soikkelin tietojen perusteella ajanjaksolla 1725–1812 Viipurista on lähtenyt 4 029 laivaa Itämeren 

ulkopuolelle, mutta FIN-STRO:n mukaan jopa 4 813 laivaa. Poikkeavia ajanjaksoja ovat olleet 

1740–44 (Hattujen sodan aikaan), 1770–74, 1785–89 (Kustaa III:n sodan aikaan) sekä 1790–1804 

(eli Napoleonin sotien aikana), jolloin Soikkelin aineiston mukaan Viipurista lähteneitä laivoja on 

ollut FIN-STRO:ta vähemmän. Osasyynä voivat olla ensin Pietarista lähteneet, tai muissa satamissa 

myöhemmin poikenneet laivat, jotka ovat kulkeneet Viipurin kautta. 

Toisaalta Soikkelin aineistoa voidaan käyttää arvioimaan miten suuri Itämeren alueen sisäisen 

viennin osuus on ollut suhteessa Itämeren ulkopuoliseen vientiin (kuvio 49). Itämeren 

kaupungeista aineistossa ovat Pietari, Tallinna, Narva ja Riika. Itämeren sisäisen viennin määrä on 

merkittävästi suurempi kuin ulkopuolelle vienti laivojen lukumääriä tarkasteltaessa.  

 
Kuvio 48. Viipurista Itämeren ulkopuolelle lähteneiden laivojen lukumäärät 1725–1812. Lähde: 
FIN-STRO ja Soikkelin aineisto: professori Petri Karosen tekemät yhteenvedot aineistosta 

                                                           
222 Soikkeli, 1916. 
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Kuvio 49. Viipurista lähteneiden laivojen lukumäärät määräsataman sijainnin mukaan 1725–1812. 

Lähde: FIN-STRO ja Soikkelin aineisto: professori Petri Karosen tekemät yhteenvedot aineistosta 

 
 

 
Kuvio 50. Haminasta lähteneiden laivojen lukumäärät 1724–1783. Lähde: STT (Börman, 1981) ja 
FIN-STRO 
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Haminan osalta oli tärkeää tehdä tarkistus STT:n ja FIN-STRO:n välillä, sillä STRO:n paikannimien 

standardointi- ja allokointivirheiden seurauksena 1700-luvun Haminan laivat puuttuivat aluksi 

kokonaan FIN-STRO:sta. Börman223 on koonnut Ellinger Bangin ja Korstin lähdejulkaisuista 

suomalaisista satamista lähteneiden laivojen lukumäärät, joiden joukossa on Hamina, muttei 

kuitenkaan Kristiinankaupunkia eikä Uuttakaupunkia. Kuviossa 50 on esitetty Haminan viennin 

osalta STT:n ja FIN-STRO:n mukaan sieltä lähteneiden laivojen lukumäärät. Aineistojen luvut 

vastaavat toisiaan kuten pitääkin, sillä pohja-aineisto on molemmissa sama. Tuontiin käytettyjen 

laivojen lukumääriä Börman ei sen sijaan ole koonnut. 

 

Suomen viennin rakenteessa on ollut kaksi pääkomponenttia: terva ja piki sekä puutavara. 

Tuotteiden nimien homogenisoinnin ollessa FIN-STRO:ssa vielä kesken, ei puutavaralastien määriä 

ei kaikista muista pystytä vielä erottelemaan. Kuitenkin jo 1700-luvulla tervalastien osuus laski 

(kuvio 51), eivätkä suomalaisista satamista lähteneet laivat ole juuri koskaan seilanneet tyhjinä tai 

pelkässä painolastissa.  

 
Kuvio 51. Suomesta tavaraa vieneiden laivojen lastien lukumäärät suomalaisista kaupungeista 

eräissä tavaralajeissa 1634–1856. Lähde: FIN-STRO 
 

                                                           
223 Börman, 1981. 



105 
 

5.6. Tervan ja pien vienti 

Aiemmissa luvuissa käsitellyt vaikuttavat tekijät on tärkeä ottaa huomioon, kun analysoidaan 

aikaisemman tilastoaineiston ja FIN-STRO:n yhtenevyyttä Suomen erityisesti 1700-luvun viennin 

kuvaamisessa.  

Ruotsin tilastokeskus on julkaisut tilastot Ruotsin ulkomaankaupasta 1738–1808, jossa on jossain 

määrin eroteltu Suomi emä-Ruotsista. Tilastot on julkaistu yksittäisten tuotteiden osalta, ja tietoja 

on viennin määristä, muttei niiden arvoista. Tässä tutkimuksessa verrataan FIN-STRO:n tuottamia 

tietoja aiempiin historiallisiin tilastoihin 1700-luvun osalta vain tervan ja pien viennissä. FIN-

STRO:ssa on terva- ja pikilastit täytynyt yhdistää Juutinrauman tullitilien tietosisältöjen takia. 

Vanhan Suomen osa FIN-STRO:n vientitiedoista on poistettava ennen vertailevaa analyysia. Terva- 

ja pikivientilastien lukumäärät ovat olleet alkuperiodilla Vanhassa Suomessa suurempia, ja Viipurin 

ja Haminan alueiden osuus on sen verran merkittävä, että se on huomioitava vertailua tehtäessä 

(kuvio 52). 

 
Kuvio 52. Tervan ja pien vienti eri osista Suomea: lastien lukumäärät, 1634–1856. Lähde: FIN-STRO 
 
Terva- ja pikilastien lukumäärän aikasarjat on kuviossa 53 esitetty tervan ja pien vientiä kuvaavien 

aiempien tilastojen aikasarjojen kanssa. Suomesta viedyn tervan- ja pienmäärän kehitykset ovat 

yhdenmukaisia 1700-luvulla FIN-STRO:n kanssa. Yhdenmukaiset kasvuvauhdit viittaavat siihen, 
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että terva- ja pikilastien koot laivoissa eivät olisi kasvaneet. Vertailu Schybergsonin aikasarjaan 

osoittaa sen, että STRO tuottaa melko oikean approksimaation tervan ja pien viennin kehitykselle 

myös 1800-luvulla (kuvio 53). 

 
Kuvio 53. Tervan ja pien vientilastien lukumäärä sekä viennin määrä (tynnyrien lukumäärä) 
Suomesta 1738–1860, 1814=100. Lähteet: FIN-STRO 1738–1856; 1738–1808 Historisk statistik for 
Sverige (HSS, 1972); myös Vattula (1983); vuodet 1808–1811 Lindström (1905); vuodet 1812–1860 
Åström; myös Vattula (1983) 
 
 
Taulukko 18. Kasvunopeudet eri muuttujien osalta 
 

Kasvun nopeus % trendi, %/v 

HSS, määrä (1738–1807) 480,7 0,6 

FIN-STRO, lastien lukumäärä (1738–1807) 312,5 0,6 

Schybergson, määrä (1814–1851) 14,8 0,8 

Schybergson, arvo (1814–1851) 51,7 0,4 

FIN-STRO, lastien lukumäärä (1814–1851) 19,3 1,7 

 

Tervan ja pien viennin kasvuvauhti 1700-luvulla näyttää FIN-STRO:n tietoja käytettäessä hivenen 

aliarvioituvan, vaikkakin indeksin perusvuoden valinnalla on vaikutusta asiaan, sillä vuotuiset 

trendikasvut ovat yhtä suuria. Tervan ja pien viennin kasvuvauhdit on esitetty taulukossa 18 ja 
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pidemmän aikaperiodin viitekehyksessä kuviossa 54. 1800-luvulla kasvu on ollut yhdenmukainen 

Schybergsonin määräaikasarjan kanssa. 

 

 
Kuvio 54. Tervan ja pien vientilastien lukumäärät 1634–1856 ja viennin määrä Suomesta 1738–

1860, tynnyrien lukumäärä, 1814=100. Lähteet: FIN-STRO 1634–1856; 1738–1808 Historisk 

statistik for Sverige (HSS, 1972); myös Vattula (1983); vuodet 1808–1811 Lindström (1905); vuodet 

1812–1860 Åström; myös Vattula (1983) 
 

5.7. Johtopäätökset 
 

Tässä luvussa on esitetty Juutinrauman tullitilien (FIN-STRO) antama kuva Suomen viennistä 

vuosina 1557–1856, suhteutettu se Ellinger Bangin ja Korstin aiempiin tilastosarjoihin ja verrattu 

sitä aikaisempiin olemassa oleviin viennin aikasarjoihin. Schybergsonin aikasarjat olivat 

vertailukohteena 1800-luvulla, ja koska sitä aikaisemmalta ajalta ei ole kokonaisviennin 

arvosarjoja, niin vertailu tehtiin tärkeimmän vientihyödykkeen tervan ja pien määräsarjoihin myös 

vuosina 1738–1856.  

1800-luvun viennin arvosarjaa vastasi parhaiten sen alkuperiodilla FIN-STRO:sta saatujen 

vientilastien lukumäärän kehitys, mutta Suomesta tavaraa vieneiden laivojen lukumäärät selittivät 

paremmin viennin arvon kasvua pidemmällä aikavälillä. Schybergsonin sarjoista parhaiten tuli 
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kuvattua kokonaisviennin arvosarja. Schybergsonin aikasarjat eivät ole ajassa yhdenmukaisia, sillä 

Suomen ja Venäjän välinen kauppa puuttuu tilastoista eräinä ajankohtina. 

Kun arvioitiin FIN-STRO:n terva- ja pikilastien lukumäärään perustuvien vientisarjojen yhtenevyyttä 

1700-luvulla tervan ja pien viennin määräsarjoihin, niin trendikasvut vastasivat hyvin toisiaan. 

Terva- ja pikilastien lukumäärä eroaa merkittävästi tervaa ja pikeä vieneiden laivojen 

lukumäärästä, sillä terva ja piki on yleensä kirjattu useina erillisinä vientiartikkeleina Suomesta 

lähteneiden laivojen lastitietoihin. Tervan ja pien vientisarjojen vertailussa oli huomioitava 1700-

luvulla Haminan ja Viipurin sijaitseminen Venäjän puolella olleessa Vanhassa Suomessa. 

Schybergsonin tervan ja pien volyymiaikasarjan kanssa saatiin yhtenäinen kasvutrendi 1800-

luvulla. 

FIN-STRO:n aineistolla ei voida tuottaa viennin arvon aikasarjoja, mutta määrien ja arvojen 

aikaisempien aikasarjojen kasvutrendit selittyivät silti hyvin FIN-STRO:n laivojen tai niiden lastien 

lukumäärien aikasarjoilla. Havainto viittaisi siihen, että Itämeren sisäisen kaupan osuus Suomen 

ulkomaankaupassa ei olisi ajassa juurikaan muuttunut, kuten eivät myöskään laivojen 

kuljetuskapasiteetit eivätkä vientihinnat. Tai, sitten näiden komponenttien muutokset ovat olleet 

erisuuntaisia, mutta yhteisvaikutukseen ne kumoavat toisensa. Jatkossa on kuitenkin tärkeää 

arvioida Itämeren sisäisen kaupan osuutta, kuten Soikkelin aineisto Viipurin osalta osoitti. 

Tässä luvussa esitettiin myös kotimaisen laivaston merkityksen kasvu Suomen viennissä, sekä 

karkea viennin rakenteen jakautuminen tervaan ja pikeen sekä muuhun, josta suurin osa on ollut 

puutavaran vientiä. Vientiä tarkasteltaessa havaittiin se, että Suomesta laivat eivät juuri koskaan 

ole lähteneet ”tyhjinä” tai pelkässä painolastissa.  
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6. SUOMEN ULKOMAANKAUPAN KEHITYSTRENDIT JA TALOUSKASVU 
 

Tässä luvussa analysoidaan deskriptiivisesti FIN-STRO:n Suomen tuonnin ja viennin aikasarjoja. 

Ensin luvussa 6.1. esitetään eri aikasarjojen ja niiden eri segmenttien trendikasvuja. Sen jälkeen 

luvussa 6.2. esitellään Hodrick-Prescott-menetelmä, jolla aikasarjat voidaan tilastollisesti 

komponoida trendiksi ja sykliksi.  

Arvioinnilla haetaan ensinnä vastausta siihen, miten suuri merkitys suola- ja tervamonopolien 

olemassaololla sekä ruotsalaisten laivojen tullivapaudella Juutinraumassa on ollut niinä aikoina 

trendikasvuun ja sen eroavuuteen muihin periodeihin nähden. Toisaalta pohditaan aikasarjojen 

segmentoituneisuutta, johon ovat vaikuttaneet useat tekijät. Segmenttien osalta mm. arvioidaan, 

miten tuoteplakaatti ja tapulikaupunkioikeuksien vaiheittaiset myöntämiset ovat vaikuttaneet 

kasvutrendimuutoksiin Ruotsin puoleisessa Suomessa. 

Institutionaalisilla muutoksilla on ollut vaikutuksia ulkomaankaupan kehityksen, mutta myös sen 

rakenteeseen sekä mahdollisesti myös talouskasvuun. Niiden merkityksen arvioimiseksi sekä 

ulkomaankaupan että kotimaisen laivanvarustuksen havaittu kasvu suhteutetaan kaikkeen 

Juutinrauman läpi kulkeneeseen liikenteeseen luvussa 6.3. Luvussa 6.4. esitetään johtopäätökset. 

6.1. Trendikasvut ja niiden muutokset 

Tuonnin kasvua arvioidessa on tehtävä valinta, kumpi tuonnin indikaattoreista, Suomeen lasteja 

tuoneiden laivojen lukumäärät vai niiden lastien lukumäärät, on todellista tuontia paremmin 

kuvaava. Lastien lukumäärän kasvu vastasi toki paremmin Schybergsonin estimoimaa tuonnin 

kasvutrendiä 1800-luvulla, mutta pitkältä aikaperiodilta (1645–1721) ei ole STRO:n kautta 

ylipäänsä saatavissa kaikkia lastitietoja. Lisäksi myös painolastissa Suomeen tulevien laivojen 

lukumäärä on ollut suuri. Määritelmällisesti tyhjä tai painolastillinen laiva ei tuo mitään Suomeen. 

Siksi on metodisesti järkevää käyttää analyyseissa lasteja tuoneiden laivojen lukumääriä. 

Suomesta lähteneiden laivojen lukumäärän keskimääräinen kasvuvauhti on periodilla 1634–1853 

ollut noin 1,4 prosenttia vuodessa. Alkuperiodilla, jolta puuttuu tiedot tervalasteista Tukholman 

kautta kuljettaneista laivoista, olisi Suomesta tavaraa vieneiden laivojen lukumäärä vähentynyt 0,9 

prosenttia vuodessa (kuvio 55). Periodilla 1724–1807 kasvuvauhti on ollut 1,5 prosenttia, jota on 

pienentänyt Kustaa III:n sodan jälkeinen ja Ranskan vallankumoussotiin liittyvä viennin 

väheneminen. Napoleonin sotien jälkeisen ajan kasvuvauhti on ollut 3,0 prosenttia vuodessa eli 
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viennin kasvu on kiihtynyt aiempiin periodeihin verrattuna, ja päätynyt samalle tasolle kuin 1550–

1640-luvuilla. 

 
Kuvio 55. Suomesta lähteneiden laivojen lukumäärät 1574–1853 ja eri aikasarjasegmenttien 
trendisovitteet. Lähde: FIN-STRO 
 

 
Kuvio 56. Suomesta lähteneiden laivalastien lukumäärät 1634–1853 ja eri aikasarjasegmenttien 
trendisovitteet. Lähde: FIN-STRO 
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Suomesta vietyjen lastien lukumäärän kasvu on koko periodilla 1634–1853 ollut keskimäärin 1,8 

prosenttia vuodessa. Alkuperiodilla, jolta tervalastit Tukholman kautta puuttuvat eikä kotimaisten 

laivojen lasteja ole tullivapauden takia kirjattu, olisi Suomesta vietyjen lastien lukumäärä 

vähentynyt peräti 0,6 prosenttia vuodessa (kuvio 56). Periodilla 1724–1807 keskimääräinen 

kasvuvauhti on ollut 1,8 prosenttia vuodessa. Napoleonin sotien jälkeisen ajan kasvuvauhti on 

ollut 2,9 prosenttia vuodessa. Keskimmäisen segmentin kasvuestimaattiin vaikuttaa kuitenkin 

Hattujen sodan aiheuttama viennin romahdus. 

 
Kuvio 57. Suomeen tulleiden laivojen lukumäärät 1667–1853 ja eri aikasarjasegmenttien 
trendisovitteet. Lähde: FIN-STRO 
 
 
Suomeen tulleiden laivojen lukumäärän keskimääräinen kasvuvauhti on ollut periodilla 1667–1853 

noin 1,8 prosenttia vuodessa. Vuosina 1667–1724 Suomeen tulleiden laivojen lukumäärä olisi 

kasvanut kesimäärin vain 0,4 prosenttia vuodessa (kuvio 57), mutta on muistettava suolan tuonti 

Suomeen Tukholman kautta. Periodilla 1724–1807 kasvuvauhti on ollut noin 1,8 prosenttia 

vuodessa. Napoleonin sotien jälkeisen ajan keskimääräinen kasvuvauhti on pysynyt samana 1,8 

prosenttina vuositasolla, eli tuonnin puolella kasvu ei ole kiihtynyt kuten viennissä. Varsinkin, kun 

keskimmäisen segmentin kasvuestimaattiin on vaikuttanut Kustaa III:n sodan jälkeinen tuonnin 

aleneminen. 
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Kuvio 58. Suomeen tulleiden lastillisten laivojen lukumäärät 1667–1853 ja eri aikasarja-
segmenttien trendisovitteet. Lähde: FIN-STRO 
 
 
Suomeen muutakin kuin pelkkiä painolasteja tuoneiden laivojen lukumäärän kasvuvauhti on ollut 

periodilla 1667–1853 keskimäärin 2,1 prosenttia vuodessa. Vuosina 1667–1724 Suomeen tavaraa 

tuoneiden laivojen lukumäärän kasvu on keskimäärin ollut 1,6 prosenttia vuodessa, vaikkakin 

kehitys on ollut hyvin syklistä, ja nimenomaan suolan todellisten tuontitietojen puuttumisen ja 

kotimaisten laivojen tullivapauden takia (kuvio 58). Seuraavalla periodilla 1725–1807 Suomeen 

tavaraa tuoneiden laivojen lukumäärän kasvuvauhti on ollut parempi, 1,7 prosenttia vuodessa, 

mutta siihen on vaikuttanut tuonnin jääminen kyseisen periodin lopulla Kustaa III:n sotaa 

edeltäneelle tasolle. Napoleonin sotien jälkeisen ajan tuonnin kasvuvauhti on ollut tällä 

indikaattorilla 2,0 prosenttia vuodessa, mutta kasvuestimaattia vääristää se, että tuonti aleni 

aluksi mutta elpyi sitten. Osasyynä tähän on se, että Juutinrauman tullissa osa suolalasteista lienee 

jäänyt kirjaamatta.  
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Kuvio 59. Suomeen tulleiden laivalastien lukumäärät 1667–1853 ja eri aikasarjasegmenttien 
trendisovitteet. Lähde: FIN-STRO 
 
Suomeen tuotujen lastien (ml. painolastit) lukumäärän kasvu on koko periodilla 1667–1853 ollut 

keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa. Alkuperiodilla, jolta syklisyyden aiheuttamat suolalastitiedot 

Tukholman kautta ja tullivapaiden alusten lastitiedot puuttuvat, olisi Suomeen tuotujen lastien 

lukumäärä silti kasvanut 1,5 prosenttia vuodessa (kuvio 59). Periodilla 1724–1807 kasvuvauhti on 

jäänyt 1,3 prosenttiin vuodessa. Keskimmäisen segmentin kasvuestimaattiin vaikuttaa kuitenkin 

Kustaa III:n sodan jälkeinen tuontilastien määrän romahdus. Napoleonin sotien jälkeisen ajan 

kasvuvauhti on ollut 3,4 prosenttia vuodessa, vaikka kasvu todellisuudessa alkoikin vasta 1830-

luvulta. Osasyynä tähän on taaskin se, että Juutinrauman tullissa osa suolalasteista lienee jäänyt 

kirjaamatta. 

Edellä mainituista ulkomaankaupan indikaattorien aikasarjoista on todettava, että alkuperiodin 

puuttuvat laiva- ja lastitiedot vääristävät merkittävästi kyseisen segmentin kasvuestimaatteja. 

Toisaalta viimeisellä segmentillä ilmeinen suolan tuontitietojen puuttuminen vääristää kyseisen 

periodin kasvuestimaatteja. 

Keskimmäisen segmentin aikana käytiin Hattujen sota ja Kustaa III:n sota, joiden vaikutukset ovat 

olleet erilaiset Vanhassa Suomessa ja Ruotsin puoleisessa Suomessa. Lisäksi ulkomaankaupan 

instituutionaaliset edellytykset ovat olleet toisistaan poikkeavat alueiden välillä. Institutionaalisilla 
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muutoksilla Ruotsin puoleisessa Suomessa on ollut vaikutusta ulkomaankaupan edellytyksiin ja 

kehittymiseen. Näistä syistä johtuen on tärkeää arvioida ulkomaankaupan kehitystä erikseen 

Ruotsin puoleisessa Suomessa.  

Ruotsin puoleisesta Suomesta lähteneiden laivojen lukumäärän kasvuvauhti on ollut periodilla 

1634–1853 keskimäärin noin 1,8 prosenttia vuodessa. Vuosina 1634–1724 Suomesta tavaraa 

vieneiden laivojen lukumäärä olisi vähentynyt kuitenkin keskimäärin 1,0 prosentilla vuodessa 

(kuvio 60). Periodilla 1724–1765 kasvuvauhti on myös jäänyt koko periodia hitaammaksi, vain 0,5 

prosenttiin vuodessa. Seuraavalla periodilla 1765–1807 Suomesta tavaraa vieneiden laivojen 

lukumäärän kasvu on noussut yli koko periodin kasvuvauhdin eli 2,5 prosenttiin vuodessa. 

Napoleonin sotien jälkeisen ajan kasvuvauhti on ollut 2,6 prosenttia vuodessa eli hivenen 

edellisestä kiihtyvä. 

 
Kuvio 60. Ruotsin puoleisesta Suomesta lähteneiden laivojen lukumäärät 1634–1853 ja eri 
aikasarjasegmenttien trendisovitteet. Lähde: FIN-STRO 
 
Institutionaalisista muutoksista tuoteplakaattiasetus vuonna 1724 on siten vähentänyt vientiä 

Ruotsin puoleisen Suomen satamista, koska ulkomaisilla laivoilla ei ollut enää samanlaisia 

mahdollisuuksia tuoda tavaraa suomalaisiin satamiin kuin aiemmin. Ja koska kotimaisten laivojen 

kapasiteetilla ei puutetta pystytty välittömästi täyttämään, niin ulkomaisten laivojen puuttuminen 

vähensi Ruotsin puoleisista suomalaisista satamista lähteneiden laivojen lukumääriä. 
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Tapulikaupunkioikeuksien saamisella on sen sijaan ollut marginaalisempi vaikutus, jos arvioidaan 

koko ajanjaksoa Hattujen sodan jälkeen. Toki kasvuestimaatti on kyseisellä segmentillä 1765–1807 

korkeampi kuin aiemmin, mutta se vastaa silti parin edellisemmän vuosikymmenen kasvuvauhtia. 

Ruotsin puoleisessa Suomessa kiihtynyt laivanvarustustoiminta riitti ainakin pitämään viennin 

kasvunopeuden vakaana. 

 
Kuvio 61. Ruotsin puoleiseen Suomeen tulleiden laivojen lukumäärät 1667–1853 ja eri 
aikasarjasegmenttien trendisovitteet. Lähde: FIN-STRO 
 
 
Ruotsin puoleiseen Suomeen tulleiden laivojen lukumäärän kasvuvauhti on ollut periodilla 1667–

1853 keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa. Vuosina 1667–1724 Suomeen tulleiden laivojen 

lukumäärä on kasvanut keskimäärin 1,3 prosenttia vuodessa (kuvio 61), mutta estimaattiin 

vaikuttaa Juutinrauman tullitileistä puuttuvien Tukholman kautta Suomeen tulleiden suolalaivojen 

tiedot. Periodilla 1724–1765 kasvuvauhti on ollut myös koko periodia hitaampi, 2,2 prosenttia. 

Tuoteplakaattiasetus vähensi aluksi Suomeen tulleiden laivojen lukumääriä. Seuraavalla periodilla 

1765–1807 Suomeen tulleiden laivojen lukumäärän kasvuvauhti nousi 2,9 prosenttiin vuodessa. 

Napoleonin sotien jälkeisen ajan kasvuvauhti on ollut 1,9 prosenttia vuodessa, mutta 1830-luvulta 

eteenpäin kasvuestimaatin arvo olisi vielä paljon suurempi. 
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Kuvio 62. Ruotsin puoleiseen Suomeen tulleiden lastillisten laivojen lukumäärät 1667–1853 ja eri 
aikasarjasegmenttien trendisovitteet. Lähde: FIN-STRO 
 
 
Ruotsin puoleiseen Suomeen tulleiden lastillisten laivojen lukumäärän kasvuvauhti on ollut 

periodilla 1667–1853 keskimäärin 2,3 prosenttia vuodessa. Vuosina 1667–1724 Suomeen tavaraa 

tuoneiden laivojen lukumäärän kasvu on ollut 1,1 prosenttia vuodessa (kuvio 62). 

Kerroinestimaattiin vaikuttaa kuitenkin Tukholman kautta tulleet suolalaivat ja Juutinraumassa 

tullivapauden omanneet ruotsalaiset laivat. Periodilla 1724–1765 kasvuvauhti nousi 4,9 prosenttiin 

vuodessa, vaikka aluksi tuoteplakaattiasetus vähensikin Suomeen tulleiden lastillisten laivojen 

lukumäärää. Jos kasvu estimoitaisiin Hattujen sodan jälkeiselle ajalle, niin se olisi paljon nopeampi. 

Seuraavalla periodilla 1765–1807 Suomeen tavaraa tuoneiden laivojen lukumäärän kasvuvauhti jäi 

2,1 prosenttiin vuodessa. Napoleonin sotien jälkeisen ajan kasvuvauhti on ollut 1,7 prosenttia 

vuodessa, mutta lasteja Suomeen tuoneiden laivojen lukumäärä väheni ensin 1810–20-luvuilla. 

Tuonnin trendikasvut ovat olleet suurempia kuin viennin lukuun ottamatta periodia Napoleonin 

sotien jälkeen, ja sekä koko Suomessa että Ruotsin puoleisessa Suomessa (taulukko 19). 

Kasvunopeuksien eroihin vaikuttaa se, että tuonnin määrät aivan periodin alussa ovat olleet paljon 

alemmalla tasolla kuin viennin. 
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Taulukko 19. Yhteenvetotaulukko indikaattoreiden kasvutrendeistä (%/vuosi) eri periodeilla       

Kaikki suomalaiset satamat 
vienti 

 
1634-1853 

 
1574-1643 

 
1634-1721 

 
1722-1807 

 
1814-1853 

Suomesta lähteneet laivat 1,4 3,0 -0,9 1,5 3,0 

Suomesta lähteneet laivalastit 1,8 
 

-0,6 1,8 2,9 

tuonti 1667-1853 
 

1667-1721 1722-1807 1814-1853 

Suomeen tulleet laivat 1,8 
 

0,4 1,8 1,8 

Suomeen tulleet lastilliset laivat 2,1 
 

1,6 1,7 2,0 

Suomeen tulleet laivalastit 1,9 
 

1,5 1,3 3,4 

Ruotsin puoleinen Suomi 
     

vienti 1634-1853 1634-1724 1725-1765 1766-1807 1814-1853 

Suomesta lähteneet laivat 1,8 -1,0 0,5 2,5 2,6 

tuonti 1667-1853 1667-1724 1725-1765 1766-1807 1814-1853 

Suomeen tulleet laivat 2,5 1,3 2,2 2,9 1,9 

Suomeen tulleet lastilliset laivat 2,3 1,1 4,9 2,1 1,7 

Kerroinestimaatteihin tulee suhtautua varauksin, sillä viennin ja tuonnin useiden vuosien 

nollalukumääristä ei voi ottaa logaritmeja. Nollavuodet on siten poistettu aikasarjoista, mikä 

vääristää estimaatteja. Sen sijaan tasoitetuista Hodrick-Prescott-trendiaikasarjoista voidaan 

arvioida kulmakertoimia paremmasta aineistosta ja visuaalisesti helpommin. Eri segmenttien 

kasvun kulmakertoimet ovat myös erilaisia, kun trendit muodostetaan tasausparametrien 

erisuuruisilla arvoilla. 

6.2. Trendikasvuarvioinnit Hodrick-Prescott-menetelmällä 

Tässä luvussa esitetään tapa, jolla aikasarjat voidaan hajottaa trendiksi ja sen vuotuisiin 

poikkeamiin eli sykliksi. Näiden komponenttien yleensä oletetaan olevan toisistaan 

riippumattomia. Käytämme samaa menetelmää kuin Crafts ja Mills224, jossa trendit on estimoitu 

suodattimen avulla. Hodrick-Prescott-menetelmän225 (H-P) trendiestimaatit tullaan jatkossa 

sovittamaan muutamiin aikasarjoihin. 

Hodrick-Prescott-trendianalyysin tiedetään olevan robusti regiimin siirtymille, ja sen arviot ovat 

vertailukelpoisia eri sarjojen välillä. Käytämme kahta eri tasausparametrin arvoa. Se asetetaan 

olemaan joko λ = 100, jota käytetään yleisesti vuotuisissa aikasarjoissa, tai λ = 10 000, joka tuottaa 

tasaisemman, mutta silti vaihtelevan trendikomponentin. Tasausparametrin suuremman arvon 

                                                           
224 Crafts & Mills, 2004. 
225 Hodrick-Prescott, 1997. 
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käyttöä voidaan perustella aiemmilla teoreettisilla- ja simulointianalyyseillä226. Alkuperäisiä 

aikasarjoja (eikä niiden indeksisarjoja) ei kuitenkaan voi muuntaa logaritmeiksi, koska aikasarjoissa 

on useita vuosia, joina tarkasteltava muuttuja on saanut arvon nolla. Tämän vuoksi muodostamme 

tasoitetut aikasarjat ensin, ja esitämme sen jälkeen ne logaritmisella asteikolla. 

Hodrick-Prescott-suodattimet ovat hyödyllisiä paitsi trendianalyyseihin niin ne auttavat löytämään 

aikasarjoista myös mahdollisia muutoskohtia, jolloin trendi joko muuttuu tai siirtyy. Ne voivat olla 

mahdollisia institutionaalisten muutosten seurauksia, ja joiden vaikutuksia voidaan myös arvioida 

myöhemmässä jatkotutkimuksessa tilastollisesti. 

Tässä työssä ulkomaankauppaan muutoksia aiheuttavien tekijöiden vaikutuksia arvioidaan vain 

visuaalisesti. Aikaperiodi on jaettu osiin: on aika ennen tuoteplakaattia vuonna 1724, jolloin 

huomioiduksi tulee edeltävän ajan Juutinrauman tullitilien puutteellisuudet, sen jälkeinen aika, ja 

seuraava aikasarjan segmentti alkaa vuodesta 1765, jolloin uudet suomalaiset kaupungit rupesivat 

saamaan vaiheittain tapulikaupunkioikeuksia, ja lopuksi on Suomen sodan jälkeinen autonomian 

aika vuodesta 1809 alkaen. 

Analyysissa arvioidaan Ruotsin puoleisen Suomen aluetta, koska tuoteplakaatti ja 

tapulikaupunkioikeudet olivat voimassa ainoastaan siellä. Ruotsi-Suomen institutionaalisilla 

muutoksilla oli myös tavoitteita sille, miten kauppavirtojen pitäisi muuttua.  

Tuoteplakaatilla estettiin ulkomaisten laivojen pääsyä suomalaisiin satamiin, minkä seurauksena 

kyseisten laivojen tulisikin suunnata muihin Itämeren satamiin. Kyseiset laivat saattaisivat edelleen 

kuitenkin noutaa vientilasteja suomalaisista satamista. Tuoteplakaatin seurauksena olisi siten 

paitsi kaupan uudelleen reitittyminen niin myös peruste triangelikaupan kasvulle. Toisaalta 

tuoteplakaatti kannusti kotimaisen laivaston kasvattamiseen, mutta saattoi ainakin väliaikaisesti 

aiheuttaa kapasiteettirajoituksia viennille, joten sekä tuonnin että viennin voi olettaa vähenevän 

tuoteplakaatin seurauksena.  

Tapulikaupunkioikeuksien lisäämisestä pitäisi seurata päinvastaiset vaikutukset kuin 

tuoteplakaatilla, ja varsinkin vientimäärien tulisi kasvaa. Toki terva- ja suolamonopolien, 

tuoteplakaatin ja rajoitettujen tapulikaupunkioikeuksien muodostamat kaupankäyntitraditiot 

säilyivät institutionaalisista muutoksista riippumatta pitkälle ja jopa 1700-luvun lopulle saakka. 

                                                           
226 Esimerkiksi Harvey & Trimbur, 2008; Flaig, 2015. 
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Kolmas muutoskohta aikasarjassa voisi olla Suomen sodan jälkeen. On syytä olettaa, että 

ulkomaisen kysynnän kasvu vaikuttaisi positiivisesti myös Suomen vientiin, vaikka varsinainen 

nousukausi alkoikin vasta 1830-luvulla.  

Näitä muutoskohtia ja edellä esitettyjä vaikutussuuntia arvioidaan aikasarjoista visuaalisesti 

kuvioiden 63–65 avulla. Suomeen tulleiden laivojen (kuvio 63), Suomesta lähteneiden laivojen 

(kuvio 64) ja Suomeen lastissa tulleiden laivojen (kuvio 65) lukumäärissä nähdään Hodrick-

Prescott-trendikasvujen taittuminen alaspäin tuoteplakaatin jälkeen. Ulkomaiset laivat seilasivat 

sen jälkeen joko tyhjinä suomalaisiin satamiin, tai eivät enää lainkaan.  

 
Kuvio 63. Ruotsin puoleiseen Suomeen tavaraa tuoneiden laivojen lukumäärät ja aikasarjan 
Hodrick-Prescott-trendit kahden eri tasausparametrin arvoilla (λ=100 ja λ=10 000) 1667–1853, 
logaritminen asteikko. Lähde: FIN-STRO 
 
Ruotsin puoleisen osan suomalaisia satamia koskevissa kuvioissa 63–65 tapulikaupunkioikeuksien 

myöntämisten vaikutukset vuoden 1765 jälkeen ovat olleet positiivisia kasvun kulmakertoimelle: 

sekä viennin kasvun kiihtyessä että lasteja tuoneiden laivojen lukumäärän lievästi kasvaessa. 

Kaikkien Suomeen tulleiden laivojen lukumäärässä trendimuutosta ei visuaalisesti havaitse.  

Tuonnin aikasarjoissa kasvun kiihtymisen merkit ovat epäselvempiä, mutta viennin puolella 

voimakkaampia, kun tarkastellaan Napoleonin sotien jälkeisen ajan ulkomaankaupan kasvuvauhtia 

ja sen poikkeamista pitkän aikavälin kasvutrendiltään.  
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Kuvio 64. Ruotsin puoleisesta Suomesta tavaraa vieneiden laivojen lukumäärät ja aikasarjan 
Hodrick-Prescott-trendit kahden eri tasausparametrin arvoilla (λ=100 ja λ=10 000) 1634–1853, 
logaritminen asteikko. Lähde: FIN-STRO 
 
 

 
Kuvio 65. Lasteja Ruotsin puoleisiin suomalaisiin kaupunkeihin tuoneiden laivojen lukumäärät ja 
aikasarjan Hodrick-Prescott-trendit kahden eri tasausparametrin arvoilla (λ=100 ja λ=10 000) 
1667–1853, logaritminen asteikko. Lähde: FIN-STRO 
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Ongelmana Hodrick-Prescott-aikasarjojen arvioinnissa samoin kuin yksittäisten 

aikasarjasegmenttien trendien estimoinnissa (luku 6.1.) on siinä, ettemme voi pelkän aikasarjan 

trendisovitteen perusteella varmuudella päätellä onko kyseessä ollut kulmakertoimen eli 

kasvuvauhdin kiihtyminen vaiko vain trendin siirtyminen uudelle tasolle. Nämä arvioinnit jäävät 

jatkotutkimuksen aiheiksi. 

6.3. Mahdolliset talouskasvun merkit 

Ensinnäkin tuoteplakaattiasetuksella ja tapulikaupunkioikeuksien saamisella ts. institutionaalisilla 

muutoksilla on ollut merkitystä ulkomaankauppaan sinänsä, mutta tuontirajoitusten myötä myös 

ulkomaankaupan praktisiin toimintatapoihin Ruotsin puoleisessa Suomessa. Niillä on ollut myös 

kannustinvaikutuksia kotimaisten alusten käytön kasvattamiseen, ja ovat siten aiheuttaneet 

markkinaosuusmuutoksia ulkomaankaupan kuljetuksissa.  

Vanhan Suomen puolella ei ollut tarvetta laivanvarustukseen investoinneille, ja alueen 

ulkomaankaupassa ei kotimaisen laivaston osuus noussut merkittävälle tasolle. Ruotsin 

puoleisessa osassa Suomea kotimaisen laivaston osuus ulkomaankaupassa nousi kuitenkin lähelle 

sataa prosenttia. Kuviossa 66 on esitetty kotimaisten laivojen osuus vienti- ja tuontikuljetuksissa 

molemmat Suomen alueet yhteen laskettuina. 

 
Kuvio 66. Kotimaisten laivojen osuus (%) Suomen ulkomaankaupassa 1634–1856: vienti ja tuonti. 

Lähde: FIN-STRO 
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1600-luvulla ja ennen tuoteplakaattia 1724 kotimaista laivastoa ei vielä juurikaan ollut, eikä siten 

kotimaisten laivojen osuus Suomen ulkomaankaupassa ollut korkea. Tuoteplakaattiasetus vaikutti 

kotimaisen laivaston osuuteen ensin tuontikuljetuksissa ja myöhemmin vientikuljetuksissa. 

Suomen sotaan mennessä saavutettiin taso, jossa noin puolet kaikista ulkomaankuljetuksista 

hoidettiin kotimaisilla aluksilla. Vanhassa Suomessa osuus oli hyvin pieni, mutta muun Suomen 

alueella jo hyvin korkea. Kun Suomen sodan jälkeen Vanhan Suomen satamat menettivät 

asemiaan Suomen ulkomaankaupassa, ja kotimaisten laivojen määrä edelleen kasvoi, niin 1830-

luvun lopulla oltiin tilanteessa, jossa Suomeen tavaraa tuoneista laivoista noin 80 prosenttia oli 

kotimaisia ja Suomesta tavaraa vieneistä laivoista noin 70 prosenttia. 

Toisaalta kun olemme edellä havainneet sekä ulkomaankaupan että laivanvarustustoiminnan 

kasvut, niin ne pitäisi suhteuttaa johonkin. Yleensä suhteuttaminen suoritetaan 

väestönkehitykseen, mutta ulkomaankaupassa on luontevampaa suorittaa se muihin alueisiin 

nähden. Yksinkertaisin tapa arvioida ulkomaankaupan kasvua on suhteuttaa suomalaisiin satamiin 

tulleiden tai niistä lähteneiden laivamatkojen kehitys koko Juutinraumasta läpi menneeseen 

liikenteeseen. Kotimaisen laivanvarustuksen kasvu eli kotimaisilla laivoilla käyty Suomen 

ulkomaankauppa voidaan myös suhteuttaa Juutinrauman läpi menneiden kaikkien laivojen 

lukumääriin nähden. Molemmat aikasarjat on esitetty kuviossa 67. 

Aikasarjoja muodostettaessa oli huomioitava, että tuonnista ei ole tietoja ennen vuotta 1667. 

Ennen sitä Suomesta vientiä kuljettaneiden laivojen lukumäärä on suhteutettu Juutinrauman läpi 

länteen päin menneiden laivojen lukumäärään. Ajanjaksolla ennen vuotta 1634 on hyödynnetty 

Ellinger Bangin ja Korstin tilastojulkaisuja. Vuodesta 1667 eteenpäin Juutinrauman läpi molempiin 

suuntiin kulkeneiden laivojen lukumäärät on otettu suhdelukuihin nimittäjäksi. 

Sekä Suomen ulkomaankaupan että laivanvarustuksen kasvu on ollut nopeaa, sillä Suomen 

suhteelliset osuudet ovat kasvaneet eli Suomen ulkomaankaupan liikenteen kasvu on ollut 

nopeampaa kuin Juutinrauman läpi mennyt liikenne keskimäärin. Havainto antaa viitteitä Suomen 

yleisestä talouskasvusta kyseisenä aikana.  

Suomeen ja Suomesta Juutinrauman läpi kulkevien laivojen osuus kaikista Juutinrauman läpi 

menneistä laivoista nousi trendinomaisesti lähes nollasta käyden jopa viidessä prosentissa 1840-

luvun vaihteessa. Kotimaisten alusten määrä Suomen ulkomaankaupassa suhteessa kaikkiin 

Juutinrauman läpi menneisiin laivoihin nähden kasvoi alun nollatasosta jopa kolmeen prosenttiin. 
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Kuvio 67. Suomen ulkomaankaupan kaikkien laivamatkojen (TOTSHARE) ja kotimaisten laivojen 
lukumäärät Suomen ulkomaankaupassa (DOMSHARE), suhteessa kaikkiin Juutinrauman läpi 
menneisiin laivoihin, 1557–1853. Lähde: FIN-STRO ja STT 
 
Kotimaisten laivojen osuuden kasvutrendi (kuvio 69) on ollut miltei vakaa. Osuuden trendikasvussa 

tapahtui kuitenkin muutos Kustaa III:n sodan jälkeen, kun Vanha Suomi alkoi menettää osuuttaan 

Suomen ulkomaankaupasta muulle Suomelle, ja jonka ulkomaankaupassa kotimaisten alusten 

käyttö on ollut merkittävämpää. 

Suomen ulkomaankaupan osuus Juutinrauman tullissa on vaihdellut huomattavasti enemmän 

(kuvio 68). Aikana ennen tervamonopolia Suomen vienti kasvoi huomattavasti nopeammin kuin 

kaikkien Juutinrauman läpi länteen päin menneiden laivojen lukumäärä. Tervamonopolin jälkeen 

ja Suuren Pohjan sodan päättyessä Suomen ulkomaankaupan osuus Juutinrauman läpimenneestä 

liikenteestä oli edelleen noin kaksi prosenttia. Prosenttiosuus nousi tasaisesti noin kolmeen 

prosenttiin Kustaa III:n sotiin mennessä, eikä palanut sille tasolle uudelleen kuin vasta Napoleonin 

sotien jälkeen 1820-luvulla. Sen jälkeen osuus kävi pikaisesti jopa viidessä prosentissa 1830-luvun 

lopulla. 
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Kuvio 68. Suomen ulkomaankauppaa suorittaneet laivat suhteessa kaikkiin Juutinrauman läpi 

menneisiin laivoihin, ja aikasarjan Hodrick-Prescott-trendit, 1557–1853. Lähde: FIN-STRO ja STT 
 

 

 
Kuvio 69. Kotimaisten laivojen lukumäärät Suomen ulkomaankaupassa, suhteessa kaikkiin 

Juutinrauman läpi menneisiin laivoihin, aikasarjan Hodrick-Prescott-trendit, 1557–1853. Lähde: 

FIN-STRO ja STT 
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6.4. Johtopäätökset 

Tässä luvussa on arvioitu ulkomaankaupan aikasarjojen segmenttien trendikasvuestimaatteja sekä 

niiden ja Hodrick-Prescott-trendisovittimien avulla mm. tervan viennin ja suolan tuonnin 

puuttumisen suuruutta FIN-STRO:sta. Tuonnin ja viennin aikasarjat osoittautuivat myös hyvin 

segmentoituneiksi.  

Ulkomaankauppaan kohdistuneiden institutionaalisten muutosten vaikutukset osoittautuivat 

olevan oletusten mukaisia Ruotsin puoleisen Suomen aineistoa tarkasteltaessa ja estimoitaessa. 

Ensinnä havaittiin tuoteplakaatin (1724) kielteiset vaikutukset sekä tuontiin että vientiin. Toiseksi 

havaittiin, että tapulikaupunkioikeuksien vaiheittaisilla myöntämisillä (vuoden 1765 jälkeen) on 

ollut positiivisia vaikutuksia.  Kolmanneksi ulkomaankaupan trendikasvut ovat selkeästi kiihtyneet 

Napoleonin sotien jälkeen.  

Kotimaisen laivaston käyttö on yleistynyt nopeasti Suomen ulkomaankaupassa ja saavuttanut 

Ruotsin puoleisen Suomen alueella miltei täydellisen dominanssin tuoteplakaattivaikutuksen 

seurauksena. Laivanrakennuksen ja -varustuksen sekä ulkomaankaupan kasvut ovat selkeitä 

merkkejä Suomen talouskasvusta tutkimusperiodin aikana.  

Kasvun suuruutta muihin maihin nähden voitiin approksimoida suhteuttamalla Suomen 

ulkomaankauppa, ja siinä mukana olleiden kaikkien tai vain kotimaisten laivojen lukumäärän 

kasvu, kaikkeen Juutinrauman läpi menneeseen liikenteeseen. Osuudet molemmilla 

indikaattoreilla ovat kasvaneet merkittävästi, joten Suomen ulkomaankaupan kasvu on saattanut 

olla ko. tutkimusperiodilla jopa muita Itämeren alueita nopeampaa. Toki muilla Itämeren alueen 

valtioilla on ollut myös muita reittejä ulkomaankauppansa hoitamiseen kuin kulkea Juutinrauman 

kautta. 

Edellä mainittuja havaintoja voitaneen hyödyntää arvioitaessa Suomen kehitystä ns. pienessä 

divergenssi -keskustelussa. Toki ilman viennin ja tuonnin määrän volyymi- ja arvosarjoja ollaan 

toistaiseksi vielä keskustelun kannalta huterassa positiossa.  
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7. PÄÄTÄNTÖ 

Tässä tutkimuksessa on esitelty ja analysoitu Suomen pitkän aikavälin kansainvälisen kaupan 

aikasarjoja suhteuttamalla ne aikaisempaan tutkimukseen. Aikaperiodi on pääsääntöisesti ollut 

1634–1856.  

Digitoidut Juutinrauman tullitilit ovat antaneet mahdollisuuden rakentaa täydellisen otoksen 

Suomen pitkän matkan ulkomaankaupasta eli kaikista Juutinrauman läpikulkeneista Suomesta 

lähteneistä ja Suomeen tulleista laivoista ja niiden lasteista. Tämä tieto on koostettu FIN-STRO-

tietokannaksi, joka on ollut tämän tutkielman keskeinen lähde. Suomen ulkomaankauppaan 

eksplisiittisesti liitettävien laivojen määrä on ollut noin 2,4 prosenttia kaikista Juutinrauman 

läpimenneistä laivoista kyseisenä aikana. 

Lopullisen FIN-STRO-aineiston muodostamisessa ilmeni kuitenkin monenlaisia ongelmia, eikä 

STRO:n aineisto kaikkina vuosina myöskään vastannut täysin Ellinger Bangin ja Korstin tuottamia 

aiempia aikasarjoja. Kirjauksissa on voinut tapahtua virheitä jo alkuperäisiä tullitilejä laadittaessa, 

mutta enemmän virheitä on syntynyt tietoja siirrettäessä tietokantaan, ja kaikkein eniten kun 

paikannimiä on standardisoitu STRO-projektissa. 

Suomen ulkomaankauppaan Juutinrauman tullitilien hyödyntäminen sopii silti ongelmista 

huolimatta hyvin, sillä ainoa kuljetusreitti Itämeren ulkopuolelle tai ulkopuolelta on mennyt 

Juutinrauman läpi. Laaditusta ja sinänsä hyvästä aineistosta puuttuu silti Itämeren sisäisen kaupan 

osuus, joten aineistoa tulee jatkotutkimuksessa täydentää kotimaisista arkistolähteistä, jotta 

voidaan estimoida Itämeren sisäisen kaupan osuus ja sen mahdollista muutosta. 

Kuvaileva tilastoanalyysi osoitti FIN-STRO:n aineiston olevan johdonmukainen Itämeren alueen ja 

Suomen historian kanssa: eri sodat erottuvat aikasarjoista. Lisäksi niihin heijastuu mm. vuoden 

1724 tuoteplakaatin vaikutukset ja vuoden 1765 jälkeen vaiheittain myönnetyt 

tapulikaupunkioikeudet. Valitettavasti tervan viennin ja suolan tuonnin määriä Tukholman 

monopolien aikana ei FIN-STRO:nkaan avulla ole voitu vielä tutkimuksen tässä vaiheessa arvioida.  

FIN-STRO:n perusteella ei voida tuottaa tuonnin eikä viennin arvoaikasarjoja, mutta aikaisempien 

tutkimusten tuonti- ja vientimäärien sekä -arvojen aikasarjojen kasvutrendit selittyivät silti hyvin 

FIN-STRO:n laivojen tai niiden lastien lukumäärien kasvutrendeillä. Havainto viittaisi siihen, että 

Itämeren sisäisen kaupan osuus Suomen ulkomaankaupassa ei olisi juurikaan muuttunut, kuten ei 
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myöskään laivojen kuljetuskapasiteetit eivätkä tuonti- eikä vientihinnat. Tai, sitten näiden 

komponenttien muutokset ovat olleet erisuuntaisia, mutta yhteisvaikutukseen ne kumoavat 

toistensa vaikutukset. Jatkossa on kuitenkin tärkeää arvioida Itämeren sisäisen kaupan merkitystä, 

kuten Soikkelin aineisto Viipurin osalta käytännössä osoitti. 

Aikasarjat ovat osoittaneet selkeästi sekä suomalaisen kauppamerenkulun ja laivanvarustuksen 

että ulkomaankaupan nopean kehityksen, ja siten ne heijastavat myös Suomen talouskasvua 

samaan aikaan. Esimerkiksi Suomeen ja Suomesta kulkeneiden laivojen osuus Juutinrauman läpi 

menneistä kaikista laivoista on noussut alle prosentista lähes viiteen prosenttiin. Kotimaisten 

alusten, Suomen ulkomaankauppaa suorittamina, osuus on kasvanut lähes nollatasolta noin 

kahteen ja puoleen prosenttiin. Prosenttilukujen kehitykset viittaisivat Suomen talouskasvun 

olleen luultavasti nopeampaa kuin pelkästään catching up-prosessin mukaista.  

Alustavia tuloksia voi jatkossa käyttää paitsi muodostettaessa pidempiä ulkomaankaupan 

aikasarjoja niin myös arvioitaessa Suomen talouskasvua ja Suomen asemaa ns. Pienestä 

divergenssistä käytävässä tieteellisessä debatissa. Tässä vaiheessa olisin kuitenkin vielä 

pidättyväinen liian pitkälle menevissä tulkinnoissa. 

Toistaiseksi pääpaino on ollut aineiston muodostamisessa, mutta institutionaaliset muutokset on 

voitu yhdistää ulkomaankaupan muutoksiin ja sen kehittymiseen. Ulkomaankaupassa ilmenneet 

kasvutrendit voitiin taas liittää arvioihin talouskasvusta. Ajatteluketju on looginen, mikäli 

pitäydytään vientijohteisissa talouskasvumalleissa. Näitä keskusteluavauksia tullaan jalostamaan 

jatkotutkimuksessa. 

Suomeen tuovien ja Suomesta vievien laivojen lukumäärien kehitystä analysoitiin tilastollisesti 

sekä aikasarjojen segmenttien kasvutrendejä estimoimalla että Hodrick-Prescottin trendisovitteilla 

(tasausparametrin ollessa joko 100 tai 10 000). Aikasarjat koostuvat segmenteistä, joiden aikana 

kasvuvauhdit ovat poikenneet koko aikaperiodin ja toisten segmenttien kasvutrendeistä. Osin 

segmentit voivat olla seurausta institutionaalisista muutoksista. 

1600-luvun ulkomaankaupan kasvua on ollut vaikea arvioida, mutta tilastolliset analyysitkin 

osoittivat, että lähes kaiken suolan tuonti ja tervan vienti Tukholman kautta on aiheuttanut 

aikasarjojen kehitykseen merkittävät muutokset. Ennen tervamonopolien aikaa suomalaisista 

satamista lähteneiden laivojen lukumäärien kasvu oli nopeaa. Vuoden 1647 jälkeen Suomesta 
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tavaraa vieneiden laivojen lukumäärät vähenivät merkittävästi aina tervamonopolien lopulliseen 

poistamiseen ja Suuren Pohjan sodan päättymiseen saakka.  

Suuren Pohjan sodan jälkeinen viennin kasvunopeus vielä 1700-luvullakin on ollut ajanjaksoa 

1557–1647 hitaampaa. Vasta Napoleonin sotien jälkeen on päästy takaisin silloiselle kasvu-uralle. 

Tervamonopolien aikana syntyneet vakiintuneet kaupankäynnin muodot – ja edelleenkin 

Tukholman kautta kuten Alanen on esittänyt – murtuivat vasta Venäjän suuriruhtinaskunnassa 

Suomen autonomisen aseman aikana. 

Yksittäisillä institutionaalisilla muutoksilla osoittautui olleen vaikutuksia ulkomaankaupan 

kasvutrendeihin. Tuoteplakaatin (1724) jälkeen Suomesta tavaraa vieneiden- ja Suomeen 

tuoneiden laivojen lukumäärien kasvut hidastuivat, mutta vuoden 1765 jälkeen vaiheittaisesti 

myönnetyt tapulikaupunkioikeudet nopeuttivat trendikasvuja.  

Tämän tutkimuksen aikasarja-analyysissa esitettyihin tuloksiin on toki suhtauduttava varauksin. 

Ensinnäkin lopullinen aineisto ja siten sen aikasarjat ovat herkkiä mahdollisille virheille niitä 

muodostettaessa. Aineistossa on myös hankalia ajanjaksoja erityisesti tutkimusperiodin alussa 

johtuen kauppamonopoleista ja tullivapauksista sekä useista peräkkäisistä sodista, ja sotia 

yleensäkin on ollut paljon analysoitavana ajanjaksona. Lisäksi aikasarjoissa on ollut useita vuosia, 

jolloin muuttujien arvot ovat olleet nollia, mikä on aiheuttanut ongelmia logaritmien tai indeksien 

käyttämiselle.  

Tulokset ovat silti osoittaneet, että institutionaalisilla muutoksilla on ollut vaikutusta ainakin 

laivojen kulkureittien uudelleen ohjautumiseen, vaikkakaan se ei sinällään kerro mitään täsmällistä 

muutosten kielteisistä tai positiivisista taloudellisista vaikutuksista ilman lastien määrä-, hinta- ja 

arvotietoja.  

7.1. Jatkotutkimuksen aiheet 
 

Jatkotutkimuksen seuraavissa vaiheissa onkin muodostettava Suomen ulkomaankaupan eri 

hyödykkeille määräsarjat. Määrien muuntaminen nykymittayksiköiksi on myös tehtävänä. Lisäksi 

tarvitaan hyödykkeiden luokittelua toimialaluokituksen mukaisesti, jotta eri volyymi-indeksejä 

painottamalla voidaan muodostaa ulkomaankaupan volyymi-indeksejä. Tavaroiden luokittelussa 
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eri tuoteryhmiin voidaan noudattaa esimerkiksi Venäjän tuonti- ja vientikauppatilastoissa 

sovellettua menetelmää.227  

Ja jotta lopulta saataisiin arvomääräiset ulkomaankauppatilastot, niin tuotteille tarvitaan myös 

hinnat. Muodostettujen arvosarjojen avulla voidaan arvioida kauppataseen kehitystä ja 

ulkomaankaupan vaihtosuhdetta. 

Liikennetilastot tai tullitilit, kuten Juutinrauman aineistot, eivät anna eksplisiittisesti tietoja 

hyödykevirtojen arvoista. Toisaalta hyödykevirtojen volyymi pysyy muuttumattomana 

lähtösataman ja määränpään välillä, mutta fob-hinta eroaa paljon cif-hinnasta rahtikulujen, 

tullimaksujen ja arvonlisäyksen vaikutuksesta. Hintaindeksejä voidaan kuitenkin estimoida ja 

hyödyntää, sekä käyttää apuna tullissa perittyjä maksuja hyödykkeiden arvon määrittämisessä.  

Tyypillisesti hintasarjojen muodostaminen on kuitenkin määrätietoja epätäydellisempää. Kuten 

Schybergsonin aineistokin osoittaa, niin hyödykkeiden (hallinnollisten?) hintojen kehitykset ovat 

olleet kovin vakaita eikä volyymisarja poikkeakaan merkittävästi arvosarjasta (kuviot 6 ja 7).  

Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että ulkomaankauppatilastot ovat osin puutteellisia vuosien 

1809–1860 osalta. FIN-STRO:n ulkomaankauppa-aineistoa hyödyntämällä puutetta voinee 

arvioida, mutta FIN-STRO:ta on kaikkina aikoina täydennettävä Itämeren sisäisellä kaupalla, jonka 

osuutta on mahdollista arvioida hyödyntämällä kotimaisten arkistolähteiden tietoja. FIN-

STRO:takin voitaneen hyödyntää, eli tarkastelemalla sitä, missä alukset ovat käyneet ennen kuin 

ovat ottaneet Suomen satamista lasteja tai sen jälkeen kun ovat purkaneet lastinsa suomalaisiin 

satamiin. Ulkomaankauppatilastoissa on oltava myös tiedot tuonnin lähtömaista ja viennin 

määränpäistä. Ulkomaankaupan jakautuminen maantieteellisesti Suomen kaupunkien välillä on 

myös merkittävä tilastotarve. 

Ulkomaankauppa-aineistolla voidaan tutkia pitkän aikavälin kehitysprosesseja sekä muutoksia 

Suomen taloudessa ja yhteiskunnassa, kuten teollistumista, globalisaatiota jne. Aineisto ja 

aikasarjat ovat merkitykselliset esi- ja varhaisteollisen ajan historialle, koska ne mahdollistavat 

syvällisen analyysin kaupallisesta vuorovaikutuksesta maantieteellisesti. Ulkomaankaupalla on 

ollut myös vaikutusta suomalaisen teollisuuden ja merenkulun kehitykselle, joten niiden 

vuorovaikutusta on pystyttävä analysoimaan.  

                                                           
227 Lyhyt katsaus näistä Scheltjens, 2015, 343–344. 
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Kuljetuskulujen ja tullimaksujen muutosten vaikutuksia voidaan hyödyntää syvällisemmin 

kauppapoliittisessa analyysissa, kuten merkantilismin vaikutuksia arvioitaessa, kunhan tiedot 

ulkomaankaupasta ovat olemassa. Analyysissa on kuitenkin pidettävä mielessä myös kotimaan 

tuotteiden suosimistaipumus, ulkomaankaupassa vallitseva hystereesitekijä ja molemmissa maissa 

olevat kysyntäelementit. 

Äärimmäinen tavoite on linkittää Suomen ulkomaankauppa tuonnin osalta kotimaiseen 

kulutukseen ja viennin osalta teollisuustuotantoon. Ulkomaankaupan komponentit ovat tärkeä osa 

suomalaisen talouskasvun sarjan rakentamiselle ajalle ennen vuotta 1860. 

Tästä työstä suorimmin jatkettavia vaiheita ovat ensinnä FIN-STRO:n lähdekritiikin formuloiminen 

kansainväliselle tutkijayhteisölle. Toiseksi institutionaalisten muutosten vaikutuksia laivojen 

uudelleen reitittymiselle voi analysoida lineaarisesti segmentoitunutta mallia estimoimalla, jopa 

paneeliaineiston avulla eli satamakohtaisilla aikasarjoilla, ilman hyödykkeiden määrä- tai 

arvosarjojen muodostamistakin.  

Kolmanneksi määräsarjojen muodostamisessa tärkeää on selvittää, miten suuri osa suomalaisesta 

tervaviennistä ja suolan tuonnista on kulkenut lopulta Tukholman kautta. Se on tärkeä puuttuva 

elementti, mikä tarvitaan aikasarjojen ulottamisessa nykyistä pitemmälle menneisyyteen.  

Neljänneksi vastauksia puuttuvan kaupan määrään ja Itämeren sisäisen ulkomaankaupan osuuden 

selvittämiseksi on haettava kotimaisista arkistolähteistä. Mm. Alasen228 tutkimuksista saadaan 

lisävalaistusta, kun niitä ei vielä tähän tutkimusvaiheeseen sisällytetty. Myös ns. tuulaakitilien 

hyödyntämistä on tietotarpeiden valossa syytä arvioida.  

                                                           
228 Alanen, 1950; 1957. 
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LIITE 1 
 

Alkuperäisiin poimintoihin tehdyt korjaukset, lisäykset ja poistot, N=991. 
  

Listat eivät ole täysin kattavia, sillä niistä ei käy ilmi ne laivamatkat, joista on pystytty selkeästi 

poistamaan ne lastit, jotka eivät ole tulleet Suomeen tai lähteneet Suomesta. Lisäksi osa vääriin 

kaupunkeihin (Hamina, Kristiinankaupunki ja Uusikaupunki) liitetyistä matkoista eivät ole listalla. 

 

Kahteen kertaan kirjatut lastit (osa lastista purettu tai lastattu Juutinraumassa laivaan, joka jatkaa 
alkuperäiseen määränpäähänsä), N=61 

jäävä id  toinen id 
1557058  1560759 
1601389  1601349 
1604054  1601447,1604048 
1615543  1615534 
1577413  1722646 
1717496 täydennetty 1137746 
1368450 täydennetty 1362736 
1381422 täydennetty 1391942 
1393298 täydennetty 1393044 
1561806 täydennetty 1559324 
poistettu id  toinen jäävä id 
1095372 pois 1085876 
1263880 pois 1262788 
1337620 pois 1341659 
1373904 pois 1376573 
1397698 pois 1398025 
1421077 pois 1426278 
1484316 pois 1480356 
1560759 pois 1557058 
1722646 pois 1577413 
1591806 pois 1591765 
1596738 pois 1593485 
1597622 pois 1597536 
1598922 pois 1598330 
1595598 pois 1599676 
1601447 pois 1604054 
1604048 pois 1604054 
1618885 pois 1611957 
1615334 pois 1615543 
1720629 pois 1720531 
1729071 pois 1729040 
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Yhteisiä ulkomaisia lähtö- tai tulosatamia (ei ole jaettavissa lähteen perusteella), id, N=268 
 
11925 53220 73678 76137 82672 92338 101024 
105473 108421 116827 118166 118175 119530 119869 
120435 123622 130282 137818 140755 147818 147908 
147939 148021 148569 151816 160148 165824 166173 
175014 175317 180788 189478 194469 199147 215520 
219958 223639 226120 239823 243682 244843 245906 
254453 259256 260936 261206 261972 263350 265225 
268719 269654 271556 276151 277612 285891 298058 
299014 323525 328237 330908 336825 338555 339367 
344950 363698 372610 374833 376327 380094 382182 
382350 383016 384765 385465 390263 393715 394652 
397627 408313 418008 427297 431754 431854 432215 
432953 436626 441493 447984 455025 463501 466388 
466631 483393 488508 504349 510346 529113 543715 
565101 593172 673381 673598 674525 812253 915631 
971495 971657 972585 976401 981101 983090 991832 
997021 997721 999218 1002767 1007023 1029577 1036702 
1037027 1044023 1062646 1063541 1080567 1082697 1082867 
1091207 1123436 1133244 1149046 1175231 1175669 1188739 
1199149 1203429 1209113 1220328 1241987 1246134 1250974 
1252404 1253086 1253109 1260842 1260965 1262440 1262946 
1266132 1267616 1287575 1289659 1292674 1299847 1302759 
1306853 1308779 1310627 1316981 1319831 1322074 1324510 
1324910 1332879 1333863 1339253 1339484 1351145 1351651 
1356134 1361347 1362642 1377692 1378238 1383789 1388754 
1393310 1403462 1406152 1413522 1413618 1419730 1427386 
1433166 1434381 1440594 1440726 1445168 1446573 1446635 
1451761 1463062 1468140 1469405 1469598 1471020 1474840 
1475631 1486164 1490004 1492886 1497014 1498512 1501422 
1506485 1507195 1507354 1507920 1510356 1511946 1511976 
1512170 1513326 1513954 1514100 1514390 1517255 1517544 
1517600 1519209 1519814 1520104 1521184 1522117 1528949 
1530311 1545015 1546591 1549837 1549937 1560316 1560387 
1563919 1564453 1566133 1566237 1566354 1567659 1568426 
1575903 1580337 1582216 1583311 1587576 1588569 1598514 
1600304 1601349 1601389 1604880 1605423 1606069 1607938 
1610829 1611592 1611637 1616157 1621597 1621602 1625717 
1634439 1635490 1635528 1636963 1679733 1727029 1735752 
1739914 4181298 
 
Kaksi tai useampaa kotimaista lähtö- tai tulosatamaa (ei ole jaettavissa lähteen perusteella), id, 

N=48 

 
992040 1032323 1222201 1229473 1301505 1301721 1337637 
1377047 1383208 1383372 1385844 1391666 1417678 1433418 
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1439964 1441168 1462896 1466224 1469056 1474376 1490414 
1513560 1514333 1518411 1520805 1527356 1546214 1546267 
1547974 1556446 1556898 1559722 1571519 1591473 1598995 
1599035 1599630 1610328 1628061 1657530 1727962 [1187462 
1265126 1513797 1519904 1540716 1550850 1622888] 
 
Lähtö- ja tulosatamat väärinpäin, id, N=161 
 
26109 33461 43122 50685 52257 52305 64653 
64862 107096 128764 163355 173102 173305 175550 
176521 176777 180294 191371 219429 219429 240125 
243362 243483 249916 253254 254409 254453 254747 
259488 259738 259954 260042 260050 260183 260185 
260625 260648 260920 260936 261008 262275 266671 
267734 268674 268880 270061 270588 271405 271467 
271574 272795 272815 272841 272862 272928 273064 
273135 274351 274363 276151 276482 276937 277614 
278186 282469 312863 313057 323946 333526 375293 
377028 380650 398577 399895 403914 404461 404740 
404986 408659 409603 410790 413439 423342 423354 
423443 423503 423868 423884 424923 424943 424950 
424992 425249 425352 425375 428278 459410 462682 
469328 473599 477604 481120 523408 589208 958580 
970942 974548 976843 1003789 1003904 1007039 1015867 
1036992 1051034 1060238 1086800 1087006 1088044 1093724 
1105812 1128453 1128514 1137738 1138082 1156478 1159546 
1167888 1173248 1189889 1201743 1215993 1220505 1227365 
1235888 1288138 1295352 1306949 1320003 1338091 1364687 
1374104 1429099 1433324 1443719 1467491 1498336 1522018 
1533211 1542649 1546269 1547812 1590079 1597446 1607571 
1624886 1626420 1736680 1738701 1738889 1747825 1749200 
 
id muuttunut tai sitä ei ole enää olemassa, N=7 
 
1099559 1436378 1711133 1647750 1648581 1666895 1754426 
 
Alkuperäisessä aineistossa oleva lähtö- tai tulosatama jäänyt kirjaamatta oikein, id, N=29 
 
202027 204518 224809 585989 767536 954941 1000645 
1032898 1052717 1109210 1132953 1142326 1143654 1188816 
1220610 1241193 1261626 1289070 1293818 1318165 1325733 
1423965 1425401 1507920 1538602 1643188 1728638 1745531 
1748204 
 
Kirjoitusvirhe (korjattu), id, N=3 
 
1221271 1270324 1317777 
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Kirjoitusvirhe (lisätty), id, N=9 
 
1341341 1352428 1352749 1377920 1466548 1491793 503186 
1598514 315081 
 
Kirjoitusvirhe (poistettu), id, N=6 
 
1222317 1260387 1490002 1740638 1229832 1229845 
 
Molemmat satamat Itämeren alueella (muokattu), id, N=9 
 
1029577 997021 991832 441493 1099508 1046619 1010517 
290361 1222858 
 
Molemmat satamat Itämeren alueella (poistettu), id, N=13 
 
1189781 1418038 632967 1220334 1374172 464832 1083963 
467690 502635 639757 678102 1713554 307818 
 
Kumpikaan satama ei ole Suomessa (poistettu), id, N=24 
 
395965 494002 505248 557372 599391 599816 601282 
601449 628976 716351 718753 1001512 1049347 1219983 
1251155 1284272 1325396 1381631 1398959 1415512 1555913 
1613337 1618142 1641745 
 
Lastin perusteella väärät satamatiedot (poistettu), id, N=6 
 
883736 1696653 609994 878612 850963 676167 
 
Ei ole liikennettä Suomeen tai Suomesta (poistettu, ei täydellinen lista), id, N=347 
 
1697084 579732 239918 839050 1682935 286750 1449894 
889533 728328 886690 1084465 1084416 1194450 1496877 
28326 712968 720839 650941 1122024 1749119 635480 
639821 640804 641608 642826 649486 687403 10001627 
220679 1463853 1697084 352401 457906 488089 497013 
499176 505115 505201 568666 612728 663142 673830 
732361 772338 799915 805540 856945 1035521 1037862 
1038013 1038373 1038668 1038838 1040455 1040590 1040657 
1040688 1040697 1041326 1041345 1041357 1041696 1042112 
1042126 1043215 1043295 1043535 1043607 1043652 1043963 
1044507 1044542 1044946 1045090 1045297 1045496 1045534 
1045670 1045870 1046497 1046500 1048205 1048266 1048469 
1048519 1048928 1049321 1049427 1049434 1049489 1049821 
1049860 1049873 1049900 1049937 1049971 1050006 1050360 
1050375 1051262 1051319 1051339 1052860 1053116 1053576 
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1053579 1053780 1053785 1053963 1054071 1054281 1054291 
1054646 1055100 1055234 1055256 1055390 1055497 1055587 
1055755 1055807 1056051 1056053 1056070 1056883 1056898 
1056948 1056951 1056973 1057033 1057876 1058296 1058313 
1058388 1058400 1058527 1058573 1058694 1058800 1058868 
1063076 1063092 1063195 1063271 1072041 1075069 1075099 
1077175 1077341 1077658 1077986 1078251 1079117 1079252 
1079707 1080798 1083561 1084669 1085674 1094478 1115103 
1697362 1697885 1697890 33636 96587 127830 141205 
171919 233751 236345 238758 280480 383741 385981 
425299 499156 500119 533180 551759 570385 583636 
585290 615664 618645 619889 659048 677179 679893 
680603 684509 701170 701372 707979 710379 713276 
714487 716758 733166 745289 758756 760977 761193 
770837 771650 771898 777854 779477 790843 799149 
806951 807763 809693 810827 811415 811466 811781 
811872 817976 821673 833285 835965 838400 838719 
839167 846013 853936 854146 862959 865098 866083 
898760 901413 901484 961045 961625 965962 1026499 
1742689 1554426 1655629 1655683 1685179 1300182 757340 
1140273 1148366 1149104 1145173 1145271 1148624 1148694 
1148715 1148746 1164130 1167530 1167700 1167708 1233866 
1525175 220679 973380 1079683 1080253 1082812 1501966 
1740424 10001138 424776 137143 370036 1102348 232198 
844734 430279 110978 375558 618133 762229 776094 
984594 1110279 1114336 1124472 1125705 1130531 1160162 
1169344 1212325 1217266 1228920 1231108 1246253 1271973 
1274675 1280175 1289294 1289495 1305404 1321669 1372122 
1380281 1396245 1416224 1459459 1471171 1487450 1498291 
1523967 1578711 1593946 1606325 1659590 1659989 1665199 
1677922 1749097 1749101 308179 473724 696231 697452 
786207 516089 525368 1328827 1411137 1542329 1586646 
1423513 1470837 1436883 1437568 1463529 1475526 1626447 
1505636 1322480 1414484 1480639 1538018 1561348 1586075 
1609104 1620349 1636834 1643220 


