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Vanhempieni ja Etelä-Pohjanmaan kiltti
alueella eläneiden esi-isieni muistolle

"Oi kirkas kuu, sa jokohan
mun tuskani näät loppuvan:
tään pöydän ääress' yötä monta
oot katsellut mua unetonta
yli kirjain paperien näin,
sa surullinen ystäväin!"
J.W. von Goethe: Faust

SAATESAl\!AT
Tutkimuksen aihe juontuu toista vuotta kestäneen päätoimisen yliopisto-opiskeluni

ajoilta, jolloin kiinnostuin Kurki-suvun vaiheista. Sittemmin jatkaessani leipätyön ohessa
opintojani laadin seminaarieste!mäni, pro graduni ja lisensiaattityöni piispa Arvid Kurjen
elämää sivuavista aiheista. Lisensiaattityöni valmistuttua valitsin prof. Mauno Jokipiin neu
vosta väitöskirjalleni tämän aiheen.
Tutkimuksen olen joutunut tekemään päätoimeni ohessa, mistä on seurannut omat vai
keutensa. Kun samaan aikaan olen opiskellut myöskin teologiaa, niin auttamatta on sellainen
tunne, että omalle perheelle on jäänyt liian vähän aikaa. Anteeksipyyntö ei tässä voi korvata
millään antamatonta aikaa. Tutkimuksen kulut olen joutunut kustantamaan omista varoista,
joten ne ovat olleet poissa perheen muusta taloudesta. Tässäkään ei riitä anteeksipyyntö
itsekkäästä halustani kirjoittaa väitöskirja. Suotavaa olisi, että viimeaikaisen tiedepoliittisen
keskustelun jälkeen maassamme ymmärrettäisiin, mitä tiededemokratia tarkoittaa: annetaan
taloudelliset mahdollisuudet myöskin yliopistojen ulkopuolella oleville tieteelliseen työhön
ja arvostetaan rahallisesti tendenssitöntä tieteellistä tutkimusta myöskin näennäisesti epä
ajankohtaisista aiheista.
Kuten edellä ilmenee, en valitettavasti voi, vaikka mieli tekisi, kiittää tutkimukseni rahal
lisia tukijoita, koska niitä ei ole. Voin kohdi5taa kiitokseni ainoastaan Jyväskylän yliopiston

julkaisutoimikunnalle, joka on sisällyttänyt tämän tutkimuksen julkaisuohjelmaansa vähen
täen painattamisesta aiheutuvia kuluja. Haluan kiittää lisäksi lehtori Douglas Robinsonia,
joka on kääntänyt englanninkielisen referaatin, ja FL Heikki Rantatupaa, joka on piirtänyt
puhtaaksi teoksen liitteenä olevat kartat.

Rehellisesti voin sanoa, että ilman prof. Mauno Jokipiin rohkaisua, neuvoja ja apua tämä
tutkimus ei olisi valmistunut. Samalla haluan kiittää prof. Kauko Piristä erittäin arvokkaista
ja asiantuntevista neuvoista ja näkökohdista. liman Jyväskylän Maakunta-arkiston henkilö
kunnan palveluvalmiutta tutkimukseni ei olisi vielä valmis. Samalla haluan kiittää vaimoani,

lapsiani ja ystäviäni, jotka ovat jaksaneet uskoa väitöskirjan valmistumiseen. Niinkuin jokai

sen miehen takaa löytyy aina nainen, samoin minunkin. Aiti, joka lähetti minut oppikouluun
saamatta kuitenkaan nähdä ylioppilaaksi pääsyäni, ja vaimo, joka on suonut minulle mahdol
lisuuden opiskeluun "huushollitöistä" vapaana. Siunaavat ajatukseni heitä seuratkoot.
Jyväskylässä, U nikeonpäivänä 1978.
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1. LÄHTÖKOHTIA
11. Tutkimustilanne

Turun piispa oli mahtavin keskiajalla Suomessa asuneista valtaneuvoksista, mitä ainakin
hänen t a I o u d e 1 1 i s i i n resursseihinsa tulee. Piispan pääasiassa arvokkaina luonnon
tuotteina saamat verot, lampuotimaksut ja muut tulot olivat sitä suuruusluokkaa, että niillä
oli merkitystä paitsi kotimaassa myöskin ulkomaankaupassa ja pääomanmuodostuksessa.
S o t i I a a 1 1 i s e s s a mielessä hänen asemansa ei ollut suinkaan vähäinen. Kuusiston piis
panlinna oli puolustuskelpoinen, vaikka sitä pidettäisiinkin linnoitettuna kartanona. Keski
ajan lopulla piispalla oli 1-2 sota-alusta 1 ja n. 100 asemiestä. Valtaneuvoston jäsenenä ja
itäisen rajavartiohiippakunnan päänä piispan mielipiteillä oli myöskin huomattava p o I i i t
t i n e n paino. Unohtaa ei myöskään sovi piispan k u I t t u u r i i n ulottunutta yhdenmu
kaistavaa vaikutusta eritoten kulttuurivirtausten välittämisessä, uusien normien luomisessa ja
juurruttamisessa sekä kansanopetuksessa. Kun vielä otamme huomioon sen, että piispa
h e n g e 1 1 i s e n ä y I i m y k s e n ä saattoi toimia verraten itsenäisesti maallisen mahdin
voimatta sitoa hänen käsiään, niin tuntuu perustellulta, että hänen taloudellisen asemansa
keskiaikaisesta ja reduktiokauden perustasta laaditaan mahdollisimman tyhjentävä tutkimus,
koska se palvelee merkittävästi kyseisen ajan ymmärtämistä uudesta ja käsillä olevan tutki
muksen mukaan oikeammasta näkökulmasta.
Toki Turun piispan taloudellista asemaa on historiallisissa tutkimuksissa sivuttu enemmän
tai vähemmän. Niistä keskeisimpiä ovat Eric A n t h o n i n ja Kauko P i r i s e n tutkimuk
set piispantiloista ja kirkollisesta verotuksesta.2 Eri tutkimuksissa on yleensä vain edellytetty
piispalla olleen tuloja, ja jotkut ovat jopa ryhtyneet epäsuorin menetelmin arvioimaan tulo
jen ja omaisuuden määrää enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Kukaan ei kuitenkaan tä
hän mennessä ole ryhtynyt sellaiseen suuritöiseen ja vaikeaan tehtävään, että olisi laskenut
Turun piispan tulot taloittain, kylittäin, pitäjittäin ja vero-oikeuksittain sekä etsinyt lähteis
tön läpikäymällä piispanpöydälle kuuluneen omaisuuden saati sitten selvittänyt veroparselien
prosenttista osuutta piispan tuloista tai verotuksen rasittavuutta taloa kohti eri vero-oikeuk
sissa. Tutkimuksen tekeminen Turun piispan taloudellisesta asemasta on sitäkin perustellum
paa, koska P i r i n e n on selvitellyt Turun tuomiokapitulin asemaa kahdessakin tutkimuk
sessa keskiajan ja uskonpuhdistusajan osalta.3 Toisaalta Johannes C e d e r I ö f on kartoit
tanut nykyään jo osin vanhentuneessa tutkimuksessa Turun hiippakunnan papiston taloudel
lista asemaa kauas uudelle ajalle saakka.4 Kun samalla pidämme mielessä, että A n t h o n i
on laajassa tutkimuksessaan Suomen keskiajan rälssistä ja 1500-luvun aatelista käsitellyt hy
vin seikkaperäisesti ylimmän säädyn taloudellista asemaa, niin tuntuu pakostakin siltä, että
Turun piispan taloudellisen aseman selvittämättä jääminen on tuntuva puute maamme muu
ten niin kattavassa keskiajan ja uuden ajan alkupuolen historiantutkimuksessa. Tämän puut
teen korjaaminen on käsillä olevan tutkimuksen tehtävä.
1.
2
3
4

Vrt. ss. 255-256, Hornborg 1965, ss. 135-182 (alusten kehitys) ja 211.
Anthoni 1949, Pirinen 1962 a.
Pirinen 1956 b ja 1962 b.
Cederlöf 1934.
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12. Lähteistä

Sen aikakauden tutkiminen, johon tämä työ liittyy, on monestakin syystä ongelmallista.
Keskiajan kohdalla tulee usein sellainen tunne, että kaikki merkittävät asiat on jo ehditty
tutkia ja käsitellä, joten uusia näkökohtia on vaikea löytää tai pikemminkin saada yleisesti
hyväksytyksi. Tutkimuskohteesta ja -tavoitteista ehkä johtuu, että uusiakin näkökulmia tun
tuu silti vielä keskiajan historiaan löytyvän.
Suomen keskiajan lähteet on pääpiirteittäin painettu. Tärkeimpänä lähteenä on käytetty
M u s t a a k i r j a a (REA), mutta sillä ei ole ollut niin suurta merkitystä kuin olisi odotta
nut. Mustassakirjassa näet on pääasiassa tuomiokirkkoa ja -kapitulia koskevia oikeustoimia,
jolloin piispanpöytä jää toisarvoiseen asemaan. 5 Toisena huomattavana lähteenä ovat olleet
S u o m e n k e s k i a j a n u r k u n d i t (FMU). Muilla käytetyillä keskiajan painetuilla
lähteillä ei ole ollut kovin suurta merkitystä. Reduktiokauden lähteissä on lisäksi toisinaan
viittauksia keskiajan oloihin, mikä on otettu huomioon.
Reduktiokauden osalta on jonkin verran voitu käyttää painettua lähteistöä. Kuitenkin
pääpaino on kohdistunut mikrofilmattuun painamattomaan aineistoon, josta v o u d i n
t i I i t muodostavat tärkeimmän sarjan, mutta myöskin K a m a r i a r k i s t o n materiaa
lia on käytetty. Ehkä on syytä huomauttaa, etteivät mikrofilmeihin merkityt nidenumerot
aina käy yksiin Valtionarkiston nidenumeroiden kanssa. Lähteistö on käyty läpi v:een 1560
saakka eli Kustaa Vaasan hallituskauden loppuun, mutta tarpeen mukaan tämä aikaraja on y
litetty. Lähdeluetteloon on merkitty vain lähteinä käytetyt tilit. Voudintilien perusteella on
laadittu n. 160 liitetaulukkoa, joista valtaosa on talletettu Valtionarkistoon ja Jyväskylän
maakunta-arkistoon omaksi kokoelmakseen, koska liitteiden mukaan ottaminen olisi laa
jentanut tätä tutkimusta yli 200 sivua.
Painetussa historiallisessa k i r j a 1 1 i s u u d e s s a olevia tietoja Turun piispanpöydästä
on koottu kymmenkunta vuotta ja periaatteessa v:een 1976 saakka. Tutkimuksessa on pyrit
ty tutustumaan kaikkeen aihetta sivuavaan suomalaiseen ja ruotsalaiseen kirjallisuuteen. Sen
sijaan muuta mm. saksalaista ja tanskalaista kirjallisuutta, on käytetty vähemmän asiayhteyk
sien mukaan. Tästä syystä kirjallisuusluettelo on paisunut suureksi. On kuitenkin huomatta
va, ettei nootteihin eikä lähdeluetteloon ole merkitty yleisintä historiallista kirjallisuutta,
mikäli siinä ei ole esitetty jotain tähän tutkimukseen liittyvää kiinnostavaa näkökulmaa.

5. Mustassakirjassa on tuomiokirkon kopiokirjan Registrum Ecclesiae Aboensis lisäksi piispallinen kopio
kirja e!i Skoklosterin Codex Abcensis. Paavin legaatti Vilhelm Sabina!aisen matka Pohjolaan v:na 1248
edisti jopa asiakirjakulttuuria. Niinpä Turun tuomiokirkon Mustassakirjassa (REA) on vain yksi maas
samme laadittu asiakirja matkaa varhaisemmalta ajalta. (REA 10). Aluksi asiakirjakulttuurin kehitty·
minen näkyi piispankanslian työskentelyssä, mutta 1200-luvun lopulla myöskin tuomiokapitulin pii
rissä. Laadittuja asiakirjoja säilytettiin Kuusiston, tuomiokirkon kirjaston sekä prelatuurojen ja preben
dasäätiöiden arkistoissa. Turkulaisperäisiä tuomiokirkon ja piispanistuimen kopiokirjoja on yhteensä
neljä, nimittäin Registrum Ecclesiae Aboensis, Piispa Maunun kopiokirja, Skoklosterin Codex Aboensis
ja Codex Cederhielmianus. Lisäksi on säilynyt katkelmia muusta Suomen kirkon keskushallinnon suo
rittamasta kopiointityöstä. Skoklosterin Codex Aboensis kopioitiin kirkon ylimmän johdon ja piispan
tarpeiden mukaan ehkä Maunu 111 Särkilahden toimesta. Se on valikoima Mustankirjan aineistosta, ja
valinta on ehkä suoritettu maakunnittain piispantarkastusten kiertojärjestyksen mukaan. Kopiointi ta
pahtui v:na 1474-1490. Tuomiokirkkoa koskeva osa lienee ollut valmis v:een 1480 mennessä. Sen jäl
keen siihen liitettiin tuomiokirkon prebendoja ja alttareita koskeva jatko-osa, Jaakkola 1931, ss. 242253, Pirinen 1947, ss. 47-48 ja 51-52, Pirinen 1956 b, s. 117, Jaakkola 1959, ss. 362-364, Klockars
1960 a, ss. 144-150, Maliniemi 1963, s. 58, Suvanto 1973, s. 13.
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13. ;vJetodiikkaa ja tutkimusongelmia

Tutkimus aloitettiin tavallaan helpommasta päästä eli ensin kartoitettiin painettu mate
riaali, johon kuuluu sekä lähdejulkaisuja että historiallista kirjallisuutta. Tällä tavalla selvisi
jokseenkin tarkasti aiheen nykyinen tutkimustilanne. Samalla saatiin toisaalta historiallista
perspektiiviä ja toisaalta viitteitä tutkimuksen sisällöllisestä rakenteesta. Painetun aineiston
perusteella näytti jo luontevimmalta jakaa tutkimus kahteen pääosaan, joista toisessa käsitel
täisiin piispanpöydän verotuloja ja toisessa omaisuutta ja kiinteistötuloja. Tällöin alkoi näyt
tää perustellulta historiallisen syvyyden luomiseksi käsitellä samassa luvussa teeman sekä
keski- että reduktioaikaista kehitystä, koska tutkimuksen jakaminen näiden kausien mukaan
kahtia olisi vähentänyt käsittelytavan kiinteyttä ja johdonmukaisuutta.
Painamattoman lähdemateriaalin tutkiminen aloitettiin v:na 1974. Päämääränä oli selvit
tää piispanpöydän tulot ja omaisuus mahdollisimman tyhjentävästi, vaikka keskiajan osalta
on käsitelty myöskin piispan henkilökohtainen omaisuus. Voudintilit on käyty läpi talokoh
taisesti. Tutkimustulosten todistavuuden lisäämiseksi on pyritty taulukoimaan kaikki aihee
seen liittyvät tiedot v:lta 1548-1560 eli yli 10 vuoden ajalta. Tämän ajallisesti pitkän otok
sen ansiosta on voitu laskea pitäjittäinen trendi piispanpöydän verotulojen kehityksestä re
duktiokaudella, millä eri vero-oikeuksissa on talous- ja sosiaalihistoriallista merkitystä.
Voudintilit eivät kuitenkaan ole säilyneet aukottomana sarjana, vaan piispanpöytää kos
kevia tietoja puuttuu vaihtelevasti eri pitäjistä etenkin reduktiokauden alkuvuosina. Niu
kimmin on piispan verotuloista käytettävissä lähteistöä v:na 1555. Reduktiokauden alusta ei
löydy vuotta, jolta olisi tiedot joka pitäjästä piispan verotuloista. Lähdetilanne tosin paranee
vuosien myötä, mutta samalla loitotaan keskiajan lopun oloista. Siksi mahdollisimman oi
keellisen kuvan saamiseksi on käytettävä varhaisimpia tilejä, koska niitä ei ole keskiajalta säi
lynyt. Koska ei kuitenkaan ole käytettävissä kattavaa tilisarjaa reduktiokauden alusta, piis
pan tulojen määrä on siksi pyritty projisioimaan tiettyyn ajankohtaan ottamalla huomioon
hintatasossa tapahtuneet muutokset. On syytä huomata, että jo tuolloin osattiin tehdä lasku
virheitä pitäjien yhteenvetosarakkeissa. Joskus oikein mietityttää se, miten voudit selvisivät
pinteestä, kun tilit ja verojen kertymä eivät täsmänneet.
Piispan verotulot on taulukoitu kylittäin, koska sillä on myöskin asutus- ja sosiaalihistori
allista merkitystä. Sen sijaan "suomalainen" oikeus on kartoitettu vain pitäjittäin, sillä piis
pan viljakymmenyksistä saaman jako-osuuden kylittäinen taulukointi ei hyödytä historian
osa-alueita samalla tavalla kuin nokka- ja kilttiveroalueella. Piispanpöydän lampuodit on tut
kittu taloittain, koska tiedot saattavat kiinnostaa paikallishistorioitsijoiden lisäksi myöskin
sukututkijoita.
Keskiajan tutkimus on Suomessa viime vuosina ollut harvinaista, vaikka aikakautta ei ole
tutkittu suinkaan tyhjentävästi. Liekö sitten esteenä olleet monet keskiajan tutkimuksessa
tarpeelliset elävät ja kuolleet kielet. Etenkään keskiajan latinan ja alasaksan kaikki ilmaukset
eivät hevin käänny suomeksi. Vanhat käsialatkin ovat saattaneet pelottaa. Tosin itse suku
tutkimusta harrastaneena tuntuu siltä, että reduktiokauden käsiala on helpompaa kuin keski
ajan tai 1600-luvun. Nykyajan kymmenjärjestelmään tottuneesta ihmisestä keskiajan ja re
duktiokauden mitat tuntuvat vähintään sekavilta,· mitä maakunnittaiset erot vielä lisäävät.
Vasta myöhemmin voudit alkoivat merkitä tilien alkuun mittayksiköiden muunnokset. Täs
sä tutkimuksessa on pyritty tekemään mittayksiköistä ymmärrettävämpiä vertaamalla niitä
nykymittoihin ja käyttämällä murtolukujen sijasta desimaaleja.
Lyhyesti. Tässä tutkimuksessa on pidetty ihanteena Leopold von Ranken (1795-1886)
objektiivisuutta korostavaa lausetta: "Wie es eigentlich gewesen?" Miten siinä on onnistuttu,
sen lukija saa selville jatkaessaan tästä eteenpäin.
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2. JOHDATUS AIHEESEEN
21. Kymmenysten, omaisuuden ja palkan raamatullisuus
Vanhalla ajalla oli tapana, että hallitsijat vaativat alamaisiltaan k y m m e n y k s i ä her
ruutensa merkiksi.6 Niiden maksuvelvollisuus perustui Palestiinassa siihen, että juutalaiset
(heprealaiset) olivat Jumalan omaisuuskansaa, joka oli Luojalleen vastuussa maallisen hyvän
hoidosta.7 Kymmenyksiä maksamalla tunnustettiin Jumalan valtasuuruus ja herraus, ja nii
den tunnollinen suorittaminen tuotti ajallisen siunauksen.8 Kohta Vanhan testamentin alus
sa mainitaan sellaiset kymmenykset, jotka luovutettiin yleisen jumalanpalveluksen hyväksi.9
Tooran mukaan maksuvelvollisuus koski kaikkinaista maan hedelmää. Kymmenykset suori
tettiin llmestysmajassa palvelusta suorittaville leeviläisille, jotka puolestaan luovuttivat osuu
1 Kymmenyksiä kannettiin myöskin sosiaalisiin tarkoituk
destaan kymmenesosan papeille.

°

siin leskille, arvoille ja muukalaisille.11 Karjakymmenyksiä ei voinut satokymmenysten ta
voin lunastaa rahalla. Jälkimmäisten lunastusarvo oli käypä hinta viidenneksellä korotettu
na.12
Uudessa testamentissakaan kymmenysten maksamista ei aseteta kertaakaan kyseenalai
seksi.1 3 Voidaan havaita, että Uuden liiton aikana jokaisen kristityn koko elämä on tarkoi
tettu Kristuksen ja lähimmäisen palvelemiseen. Koska kaikki, mitä meillä on, on perimmäl
tään Jumalan lahjaa, jokainen kristitty antaa omasta maallisesta hyvästään seurakunnan pal
velijoille ja kärsiville lähimmäisilleen iloisin ja vapain sydämin ilman velvollisuuden tuntoa.14
0 m i s t u s o i k e u s ei ole Raamatun hengen vastaista, jos tässä ajatellaan piispanpöy
dän omaisuutta ja piispojen henkilökohtaista omistusoikeutta. Tosin raamatullisena lähtö
kohtana on sellainen näkemys, että Jumalalla on täysi omistusoikeus koko maailmankaik
keuteen, joten yksityisomaisuus on todellisuudessa vain Jumalalta saatua lainaa, jonka hoi
dosta jokaisen on kerran tehtävä tili Suurelle lainanantajalle.15 Riemuvuonna maa palautui
alkuperäiselle omistajalleen, ja tällöin velallisetkin vapautettiin veloistaan.16 Jeesus käsitteli
opetuksessaan yhteensä 90 kertaa omaisuutta tavalla taikka toisella. Hän ei vaatinut omistus
oikeuden lakkauttamista, vaikka varoittikin "kokoamasta aarteita maan päälle".17 Muuta
mista Uuden testamentin jakeista on päätelty, että Vapahtaja piti köyhyyttä absoluuttisena
ihanteena.18 Sen seurauksena alkuseurakunnassa oli käytössä omaisuuden yhteisyys.19 Sen
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1 Sm 8 :15 ja 17.
2Ms19:5,3 Ms25:23,5Ms8:17-18,5Ms28:1-14.
Mal 3:8-10.
1Ms14:18-20,1Ms28:20-22.
4Ms18:21 ja 26-30.
4Ms26:12-14,5Ms14:27-29, Tob 1:6-8.
3Ms27:30-33.
Mt 23:23, Lk 11:24, Lk 18:12, Heb 7.
Rm 15:25-27, 1 Kr 9:11 ja 13-14, 1 Kr 16:1-2, 2 Kr 8:3-9, 2 Kr 9:5-11, Gal 6:6,1 Tm 5:17-18.
3Ms25:23 ja 38,Job 1:3.
3Ms25:10-28,5Ms15:1-2.
Mt 6:19,Mt 19:21-23.
Lk 12:33.
Ap 2:44-45, Ap4:34-37, Eusebius1937:11 17:5.
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lähtökohtana oli kuitenkin käsitys seurakunnan kuulumisesta kokonaisuudessaan Kristuk
selle.2 0 Epistoloissa on jo mainintoja seurakunnan jäsenten yksityisomaisuudesta.21
Piispa oli tavallaan palkkalainen. Mitä sitten Raamattu sanoo p a I k a s t a? Vanhan tes
tamentin kuvaamana aikana orjuuden vuoksi palkkaväki oli harvinaista. Tuolloin työnanta
jilla oli suuri valta palkollisiinsa.22 Sen vastapainoksi toora antoi työnantajille velvoittavia
ohjeita palkanmaksusta.23 Jeesus puhui monessa yhteydessä vertauksissaan palkasta ja työ
miehistä. Vapahtajan perusajatuksena oli se, että "työmies on palkkansa ansainnut".24
Kirkollisilla kymmenyksillä, omistusoikeudella ja työstä maksettavalla palkalla on siis luja
raamatullinen perustansa. Kuitenkin Raamatusta voidaan löytää seurakunnan kaitsijan palk
kauksessa kaksi erilaista näkemystä. Toisaalta Jeesus varoitti seurakuntaa palkkapaimenes
ta.25 Paavali puolestaan ei ottanut julistustyöstään palkkaa, vaan hän eli teltantekemisellä.26
Toisaalta Paavalin kirjeiden mukaan evankeliumin julistajalla on oikeus ottaa työstään palk
ka.27 Kristuksen seurakunta ei kuitenkaan seurannut kaitsijainsa palkkauksessa alkuseura·
kunnan eikä Paavalin antamaa esimerkkiä, vaan se valitsi evankeliumien suoman mahdolli
suuden. Se merkitsi askelta karismaattisuudesta laitoskirkon suuntaan.
22. Kirkon taloudellisen perustan synty ja kehitys vanhalla ajalla ja varhaiskeskiajalla
Valtion vainoama ja pääasiassa yhteiskunnan vähäväkisten kannattama kirkko alkoi hank
kia itselleen o m a i s u u t t a viimeistään 200-luvulla.28 Rooman valtakunnassa piispan
hallintavaltaan kuulunut omaisuus käsitti kirkkorakennusten lisäksi "taloja ja puutarhoja".29
Vainojen aikana kirkon heikentyessä sekä yksityiset että yhteisöt anastivat kärkkäästi sen
omaisuutta itselleen.30 Niinpä mm. v:na 313 Milanon ediktin mukaan kirkolta takavarikoitu
omaisuus oli palautettava ilman korvausta omistajilleen.31 Kirkko sai haltuunsa kiinteää omai
suutta useimmiten vapaaehtoisina lahjoina ja testamenttisäädöksinä.32 Konstantinus Suures
ta (306-337) alkaen myöskin hallitsijat alkoivat muistaa kirkkoa lahjoituksillaan.33 Vielä
Rooman valtakunnassa hengelliseen säätyyn kuuluvan isänperintö säilytti henkilökohtaisen
omaisuuden luonteen.34 Varhaiskeskiajalla alettiin tällaisissa tapauksissa tulkita perintö
oikeutta kirkon eduksi.35 Tavaksi tuli se, että hallitsijat alkoivat vapauttaa kirkon maallisista
rasitteista.36 Frankkivaltakunnassa hallitsijat rupesivat antamaan suosionosoituksinaan kirk20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Rm 12:5, 1 Kr 10:17, 1 Kr 12:27,
Rm 16:2-5,2 Kr 9:7.
1 Ms 31:41, Tuom 17:10.
5 Ms 24:14-15.
Lk 10:7.
Jh 10:11-13.
Ap 18:3, Ap 20:33-35,1 Kr 4:12,1 Ts 2:9,2 Ts 3:8.
1 Kr 9:1-8: "Mikä siis on minun palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen ilmaiseksi,
niin etten käytä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää".
Feine 1950,s. 115, Plöchl 1960,ss. 101-103.
Eusebius 1937 :X 5:17.
Eusebius 1937 :X 5 :18: "kansalaisten tai muiden hai lussa".
Eusebius 1937:X 5:1-24.
Sägmiiller 1914,ss. 440-441.
Eusebius 1937:X 2:1 ja X 6:1. Piispat saivat keisarilta "henkilökohtaisia kirjeitä,kunnianosoituksia ja
rahalahjoja". Karthagon piispalle keisari lahjoitti 3 000 kaksoisdenaaria ja kehotti tarpeen tullen
"empimättä" pyytämään lisää.
Plöchl 1960, s. 104.
Plöchl 1960,ss. 255-265 ja 272.
Sägmiiller 1914, ss. 438-440.
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koruhtinaille hengellisiä läänityksiä.37 Omaisuuden ja vallan hankkimisessa kirkko ei kaihta
nut aina edes epärehellisiä keinoja, kuten Kirkkovaltion perustamiseen liittyvästä asiakirjan
väärennöksestä (Constitutum Constantini) 700-luvulla ilmenee.38
Koska kristillinen papisto piti papistoaan leeviläisten perillisinä, saatiin kirkon ylläpitoon
kerätyille k y m m e n y k s i 11 e vanhatestamentillinen perusta. Niiden periminen alkoi tul
la hyväksytyksi 300-luvun lopulta lähtien.39 Kuitenkin vasta kirkkoisä Hieronymuksen
(k.420) ajatukset vaikuttivat ajan oloon, että kymmenysverotus tuli jossain määrin käyt
töön.40 M§conin synodin v:na 585 tekemän päätöksen mukaan kymmenysten maksaminen
oli pakollista ja niskuroijaa uhattiin kirkkorangaistuksella.41 Todellisuudessa vasta 600-lu
vulla kymmenysten maksaminen alkoi olla verraten yleistä.42
Alueilla, joissa maallinen valta oli voimakas, valtio asettui tukemaan kirkon kymmenys
vaatimuksia. Tällaiseksi tilanne kehittyi Baijerissa Tassilo 111 :n (748-788) ja frankkivalta
kunnassa Pipin Pienen (751-768) aikana. Kymmenysverotus otettiin frankkivaltakunnassa
käyttöön toisessa suuressa valtakunnankokouksessa v:na 782 tehdyllä päätöksellä, jolla
ikäänkuin sinetöitiin Heristalin kapitulaarin v :na 779 viitoittama suunta. Frankkien esimerk
kiä seurattiin kohta Britanniassa ja Pyreneitten niemimaan pohjoisosissa.43
Sen sijaan juuri käännyttettyjen germaanien keskuudessa alettiin viimeistään 1000-luvul
la kantaa kiinteää, suulliseen sopimukseen perustuvaa kymmenysveroa (decima constituta).
Sittemmin saksalaiset sovelsivat järjestelmää käännyttämillään länsislaavilaisilla alueilla. Kiin
teät kymmenykset olivat satotuloksesta riippumattomia, ja ne olivat oikeita kymmenyksiä
pienemmät. Kirkko käytti painostuskeinonaan sitä, että rauhallisesti käännytetyt saivat mak
saa kiinteitä kymmenyksiä, kun taas pakolla ristityt joutuivat maksamaan raskaampia oikeita
kymmenyksiä. Kiinteät kymmenykset toimitettiin toisin kuin oikeat kymmenykset suoraan
edunsaajalle, joten ne soveltuivat harvaan asutuille seuduille. Tällaisessa sopimusverojärjes
telmässä piispanvero oli erillinen. Sitä maksettiin mm. Böömissä ja Määrissä aluksi viljaverona
koukuittain, sittemmin savurahoina taloittain. Myöskin RUgenin saarella piispa sai koukuit
tain maksettavan ruisveron. Sen sijaan slaavilaiset vendit suorittivat maksunsa piispalle ra
hana. Talousasteen perusteella piispa saattoi saada sopimusveroalueelta muitakin tuotteita,
mm. eräällä alueella Puolassa 5 oravannahkaa koukulta. Aivan ortodoksisen kirkon naapurus
tossa kymmenysverotusta toteutettiin varovasti. Niinpä Liettuassa ei tunnettu laikaan piis
pankymmenyksiä.44
Vanhemman kanonisen oikeuden käsityksen mukaan kymmenykset kuuluivat alun alkaen
piispalle, joka sitten jakoi niitä erilaisiin kirkollisiin tarkoituksiin. Roomalaisena tapana oli
jakaa kymmenykset neljään osaan piispan, pitäjänpapin, seurakuntakirkon ja köyhien kesken.
Sen sijaan espanjalaisen käytännön mukaan köyhät jätettiin jako-osuudetta, joten käytössä
oli kolmijako. Kumpaakin tapaa sovellettiin sittemmin eri puolilla Eurooppaa.45
37. Plöchl 1960,ss.427-428.
38. Caspar 1956, ss. 21-34, Bosl 1968, p. 589. Italialaiset humanistit osoittivat 1400-luvulla asiakirjan
väärennetyksi.
39. Hildebrand H. 1879,s. 285.
40. Feine 1950,ss.174-177,Pirinen 1962 a,s. 11.
41. lsaksson 1925,s.105, Feine 1950;ss.164-165, Pirinen 1962 d. s. 11.
42. Hildebrand H.1879,s.285.
43. SägmUller 1914, s. 442, Kuujo 1949, s. 83, Feine 1950, ss.138 ja 159-165, Pirinen 1962 a,s.11,
Bosl 1968,pp.950-951.
44. Pirinen 1962 a,ss. 12-17.
45. Hildebrand H. 1879, s. 285, SägmUller 1914, ss. 446 ja 454, Kuujo 1949, ss. 83-84, Feine 1950,
ss.116-117 ja 310-312, Plöchl 1960,s. 434, Pirinen 1962 a,ss. 11-12.
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Oikeita kymmenyksiä kannettiin tuloista (decimae personales) ja kaikesta maan hedel
mästä (decimae reales). Kuitenkin agraaritaloudessa kymmenysverotus kontrollin helpotta
miseksi alettiin kohdistaa vain tavallisimpiin maataloustuotteisiin, joista perittiin peltokym
menyksiä (decimae maiores) ja tuottokymmenyksiä (decimae minutae). Kymmenykset voi
tiin lunastaa rahalla (decimae impropriae).46 Alkuaan satokymmenykset maksettiin suoraan
pellolta kuhilaina tai lyhteinä. Vanhassa frankkivaltakunnassa ja Britanniassa siirryttiin kui
tenkin 1000-luvulta alkaen luonnontuotteina tai rahana maksettaviin määräsuuruisiin kym
menyksiin. Silti monin paikoin perittiin edelleen satokymmenyksiä. Kymmenysten maksussa
oli eri puolilla Eurooppaa kirjavuutta, koska paavi ei antanut niiden keruusta mitään yleis
47
ohjetta.
Niinpä uusikkoalueilla ei kirkon verotusoikeutta tunnustettu yleisesti, joten pai
kalliset ruhtinaat saattoivat vaikuttaa kymmenysverotuksen sisältöön. Tällaisilla alueilla saat
toi aatelilla olla frankkivaltakunnan tavoin vapautus kymmenysvelvollisuudesta, ja se voitiin
jopa antaa läänitykseksi. Tällainen käytäntö ei kuitenkaan levinnyt keskiajalla Pohjoismai
hin.48
P i i s p a n p ö y t ä (mensa episcopalis) alkoi itsenäistyä omaksi talousyksikökseen kapi
tulinpöydästä 800-luvulta lähtien. Piispanpöytään kertyi omaisuuden tuoton (korko) ja kym
menysosuuden lisäksi mm. sakkotuloja sekä messu- ja vihkirahoja. Huomattava taloudellinen
merkitys oli piispankestityksellä eli - kinkerillä. Piispalla oli lisäksi pappien kuolinpesän
spolioimis- eli tyhjentämisoikeus. Piispa jätti useimmiten pöytänsä omaisuuden ja tuoton
hoitamisen voutinsa tehtäväksi.49
Vaikka kymmenysverotus sopi parhaiten agraaritalouteen, niin sen sovellutukset mm. kar
jakymmenysten kohdalla tuottivat hankaluuksia. Siksi kehitettiin ensin karjakymmenysten
ja sitten muiden kymmenysten lunastusjärjestelmä, josta aikaa myöten kehkeytyi kiinteä
maavero. Kanoninen oikeus ei asettanut suinkaan tällaiselle kehitykselle esteitä, kunhan kir
kon etuja ei vain loukattu. Kymmenysvelvollisuuden ulottaminen pyyntitalouteen ei myös
kään tuottanut periaatteellisia pulmia, mutta tällöin verottajan päällimmäiseksi huoleksi tuli
50
kontrolli sekä veroparselien kuljetus ja säilyvyys.
Siksi luonnollisena kehityskulkuna oli
pyyntitalousmuodossa pyrkimys muuttaa kalakymmenykset kiinteäksi sopimusmaksuksi riis
takymmenysten tavoin. Niiden kohdallahan asutuksen taajenemisesta johtunut riistaeläinten
väheneminen vahvisti alkanutta kehityssuuntaa.51
Piispanpöydän taloudellinen perusta pääpiirteineen oli siis kehkeytynyt lähes täydelliseksi
jo ennen Suomen ristimistä vuosisataisen kehityksen tuloksena. Sen ehkä tärkeimpänä ja
vaikuttavimpana piirteenä oli se joustavuus, jolla kirkon ja samalla piispan ylläpito järjes
tettiin hyvinkin erilaisten talousmuotoasteiden piirissä. Suomen uusikkoalueella piispanviran
46. SägmUller 1914, ss. 443-444, Kuujo 1949, s. 84, Feine 1950, ss. 164-165, Pirinen 1962 a, s. 12.
47. Kuujo 1949, ss. 65-86, Pirinen 1962 a, s. 12.
48. ES 541 :VA 526:1, ES 542:VA 526:1-8, ES 764:VA 3698:1-11, Kuujo 1949, ss. 86-87. Turun
hiippakunnassa rälssimiehet saivat muutamissa paikoissa vasta reduktiokaudella vapautuksen nokka
verosta. Toisaalta Hämeessä rälssikoukkujen kilttimaksu oli pienempi.
49. SägmUller 1914, ss. 445 ja 455, Feine 1950, ss. 310-312, Plöchl 1955, ss. 382-384 ja 394, Plöchl
1960, ss. 429 ja 435-436. Sägmiillerin mukaan eriytyminen tapahtui 900-luvulla, kun taas Feinen
mielestä kehitys sai tällaisen suunnan vasta seuraavalla vuosisadalla.
50. Pirinen 1962 a, ss. 12-13.
51. ES 549:VA 765:18, ES 549:VA 766:21-28. Nauvossa alettiin reduktiokaudella maksaa nokkavero
voin sijasta kiinteä määrä turskaa. ES 817:VA 4534 c:1-5 ja 6-49 (kantoluettelot), KA. Finska
Cameralia 5 (VA. Ruotsin filmirulla 91, 1547). Pohjanmaalla maksettiin taloa kohti nokkaverona
1 O naulaa haukea Iin ja Kalajoen välisellä alueella sekä 5 naulaa Mustasaaren ja Kokkolan välillä. Sen
sijaan Närpiön pitäjästä maksettiin kiinteänä sopimusverona 2 kippuntaa haukea vuosittain. listä piis
pa sai lisäksi 5 naulaa jouselta nokkaverolohta.
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taloudellinen pohja toteutettiin ja voitiin toteuttaa muualta Euroopasta saatujen kokemus
ten perusteella ottamalla joustavasti huomioon Turun hiippakunnan eri maakuntien ja aluei
den kulloinenkin talousmuotoaste.

23. Kymmenysverotuksen tulo Pohjolaan ja Suomeen
Kymmenysverotus jouduttiin Pohjoismaissa toteuttamaan asteittain osittain siksi, että
germaanisen oikeuskäsityksen mukaan veronmaksun oli vapaalle miehelle orjuuttavaa. Siksi
kirkon aluksi oli tyydyttävä siihen, että virkamiehille suoritettiin kiinteä vuosipalkkio tai
annettiin vapaaehtoisia lahjoja. Etenkin kasuaalitoimituksista oli verraten helppoa periä mak
su, koska niissä papin työ ja itse korvaus olivat näkyvässä yhteydessä toisiinsa.52
Pohjoismaiden kymmenysverotus on saanut sekä anglosaksisia että bremeniläisiä vaikut
teita. Oltuaan aluksi hallitsijasta riippuvainen kirkko halusi kymmenysverotuksen avulla saa
vuttaa maallisesta vallasta taloudellisen riippumattomuuden ja päästä oman kiinteän organi
saation avulla itsenäiseen asemaan. Kuitenkaan kirkollista verotusta ei voitu toteuttaa ilman
maallisen mahdin tukea. Tässä tilanteessa kirkko oli kuitenkin hallitsijaa paremmassa asemas
sa kanonisen oikeuden ja kehittyneemmän hierarkkisen hallintonsa vuoksi. On kuitenkin ko
rostettava sitä, että alkuaan Pohjolassa kirkon ja maallisen vallan edut olivat samansuuntai
set. Niinpä kirkko keskitettynä laitoksena antoi mielellään tukensa hallitsijoiden pyrkimyk
sille keskittää oma valtansa. 53
Osittain etujen rinnakkaisuuden ansiosta hallitsijat saattoivat etsiä sopivaa synteesiä etene
vän kansainvälisen kirkon ja kansallisen kirkon välillä. Etenkin Englannin kirkolla, jolla oli vah
va kansallinen leima, oli suuri vaikutus Pohjolan kirkolliseen kehitykseen. Maakuntaitsehallin
non seurauksena Pohjoismaihin syntyi kansallisia kirkkoja, joiden opillinen sisältö oli kristil
linen, mutta jotka silti sulattivat itseensä jonkin verran pakanallista hapatusta. Pohjolaan
syntyneet kirkot eivät siis aluksi olleet yhdenmukaisia universaalisen kirkon kanssa. 5 4
T a n s k a s s a Knuut 11 Pyhän (1080-1086) ihanteena oli Englannin papiston taloudel
lisesti riippumaton asema. Kuninkaan määrättyä v:na 1086 vilja- ja pikkukymmenykset ta
lonpojat ja mahtimiehet nousivat kapinaan, jonka seurauksena kymmenysverotus saattoi to
teutua vain osittain. Papisto suoritti samaan aikaan vähittäistä mielipiteiden muokkausta.
Niinpä v:na 1090 tapahtunut kato selitettiin Jumalan rangaistukseksi siitä, ettei uppiniskai
nen kansa halunnut maksaa kymmenyksiä. Kuitenkaan Tanskassa ei ole mahdollista sanoa
tarkkaa ajankohtaa, milloin uusi kirkollinen verotus pantiin maassa toimeen. Asia tuli ajan
kohtaiseksi viimeistään 1100-luvun alussa perustettaessa Lundin arkkipiispanistuinta. Ehkä
vasta tällöin kymmenysverotus toteutettiin kuninkaan ja arkkipiispa Asserin toimesta. Tans
kassa oli käytössä kymmenysten kolmijako papin, kirkon ja piispan kesken, mutta todelli
suudessa vielä 1100-luvulla piispa sai monin paikoin vain kiinteän kymmenyslunastuksen
(redemptio, biskopsgave). 55
N o r j a s s a maksettiin kirkon virkamiehille aluksi kiinteä vuosipalkkio kuningas Olavi
Kyrren (1066-1093) toteutettua maassaan kirkollisen organisaation. Norjan vanhimmat
52.

Hildebrand H. 1879,s. 286, Cederlöf 1934,ss. 6-7, Herlitz 1957, ss. 50-54, Jaakkola 1958, ss. 4550 ja 53-62,Pirinen 1962 a, s. 18.
53. Jaakkola 1958, ss. 45-59, Jutikkala 1965,ss. 24-40.
54. Hildebrand H. 1879, s. 286, Cederlöf 1934, ss. 1-5, Pirinen 1957, ss.296-297,Pirinen 1962 a,ss.
18-19.
55. Hildebrand H. 1879,s. 286, Cederlöf 1934,ss. 6-10,Pirinen 1962 a,ss. 18-20.
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kirkko-oikeudet mainitsevat piispanmaksun (biskupsreidha, biskupsgift), jonka maksami
sesta on maininta Gulatingin lain vanhemmassa laitoksessa. Sitä maksettiin nokkaluvun mu
kaan, äyrityinen 40 nokalta. Vasta vuosien 1111- 1130 välillä Norjassa siirryttiin kymmenys
järjestelmään, jolle oli luonteenomaista kymmenysten nelijako papin, pitäjänkirkon, piispan
ja köyhien kesken. Tosin köyhien jako-osuuden suorittaminen jätettiin talonpoikien oman
tunnon varaan. Kymmenyksiä perittiin lisäksi kalastuksen ja omaisuuden tuotosta sekä kaup
pavoitosta. 1 s I a n n i s s a otettiin samanlainen nelijakoon perustuva kymmenysverotus
käyttöön v:na 1097.56
Vielä Adam Bremeniläisen aikana n. v:na 1070 kymmenysverotus oli koko Pohjolassa tun
tematon.5 7 Sen jälkeen kehitys oli tässä suhteessa verraten nopeaa. Kuitenkin kymmenys
verotuksen toteutuminen oli R u o t s i s s a Tanskaan ja Norjaan verrattuna hitaampaa,
koska kirkolla oli maassa enemmän kansallista leimaa ja enemmän siteitä maalliseen mahtiin.
Voitaneenkin perustellusti sanoa, että Ruotsin kirkko oli sydänkeskiajalla kansainvälisen kir
kon normatiivisen vaikutuksen ja kansallisen tapakäytännön synteesi.
Paavi Gregorius VII (1073-1085) tähdensi 24.10.1081 kuningas lngelle ja Halstenille lä
hettämässään kirjeessä kymmenysverotuksen tärkeyttä. Paavin tarkoituksena oli ehkä se, että
Ruotsissa toteutettaisiin kymmenysten nelijako, koska tällainen käytäntö kirjeessä mainit
tiin.58 Paavi Aleksanteri 111 (1159-1181) lähetti 6.7.1161 kirjeen kuningas Kaarle Sver
kerinpojalle (n. 1161- n. 1167), piispoille, jaarlille jne. Kirjeestä voi havaita, että Ruotsissa
oli tuolloin voimassa kymmenysverotuksen yleinen periaate, mutta maassa oli vielä runsaasti
niskoittelijoita.59 Kirkollisen verotuksen toteuttaminen edellytti kirkollista auktoriteettia,
jonka kasvu juuri tähän aikaan näkyi mm. siitä, että maakuntalakeihin sisällytettiin kirkko
kaari.60 Sen jälkeen kehitys oli Ruotsissa nopeaa, koskapa n. vuosina 1188-1197 Uppsalan
arkkipiispa Pietari saattoi lahjoittaa kymmenyksiään kanungeille.61 Piispanpöytä erillisenä
talousyksikkönä mainitaan Ruotsissa ensi kerran v:na 1279 eli vain 4 vuotta aiemmin kuin
Turun hiippakunnassa.62
Ruotsissa kymmenysverotuksen kehitys oli sellainen, että edunsaajat ovat saaneet jako
osuutensa eri aikaan. Vanhin jako-osuus oli pitäjänpapilla, joka sai kolmasosan kymmenyk
sistä. Muut kolme edunsaajaa (= piispa, pitäjänkirkko ja köyhät) saivat jakaa jäljelle jääneen
osan (= 2/3) keskenään. Piispan jako-osuus lienee nuorin, ja se on syntynyt mahdollisesti
1100-luvun lopulla. Kymmenysverotus otettiin Ruotsissa käyttöön asteittain modifioidussa
56.

Hildebrand H. 1879,
1962 a, s. 18.
57. Pirinen 1962 a, s. 18.
58. SD 1 (1829) n:o 25:

59.

60.
61.
62.

s.

286, Maurer 1908,

ss.

273-274

ja

287,

Cederlöf

1934, ss. 10-11,

Pirinen

"sacerdotibus ... obedientiam ...nec non et decimas, que ad vsum tam ipsorum,
quam ecclesiarum et pauperum proficiant dare... ".
SD 1 (1829) n:o 41: "Decimas autem. Lex tamen noui quam veteris testamenti sacerdotibus diisque
ecclesiarum ministris docet esse reddendas. Dicente domino. Afferte omnem decimacionem in
horreum meum ut sit cibus in demo mea. Deus enim qui dignatus est totum dare decimam dignatus
est a nobis accipere non sibi ".
FMU 28, Hildebrand H. 1879, ss. 285-286, Cederlöf 1934, ss. 13-20, Strandberg 1964, pp. 682684. Kirkkokaari oli kanonisen oikeuden paikallinen sovellutus. Kirkkokaarissa on ristiriitaa kano
nisen oikeuden kanssa mm. papinvaalissa ja kirkon omaisuuden hallinnossa.
SD 1 (1829) n:o 98: "decimae quae ad episcopale ius".
SD 1 (1829) n:ot 679 ja 683, OS 11 (1837) n:o 394, SchUck H. 1966, pp. 530-531. Turun piispan
pöytä mainitaan 30.11.1283 paavi Martinus IV:n kirjeessä. Koska kirjeessä on runsaasti formeleita,
ei piispanpöydän senhetkisestä olemassaolosta ole täyttä varmuutta, vrt. REA 15.
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muodossa, vaikkakaan kymmenysten jakotapa ei osoita välttämättä anglosaksista vaikutus
ta.

63

Kymmenyksistä sovittiin Ruotsissa piispan ja maakunnan edustajien kesken siten, että
ikäänkuin tehtiin keskinäinen kauppa palveluksista. Maakuntalaeissa näet annettiin tarkkoja
ohjeita siitä, mitä velvollisuuksia kymmenysten saaminen piispalta edellytti. Näyttää siltä,
että piispantarkastusten suorittamisella ja kymmenysvelvollisuudella oli suora riippuvuus
suhde toisiinsa. 64
Maakuntalait (lex terre, mos, consuetudo) perustuivat tapaoikeuden oikeuslausumiin, jot
ka laamannin oikeudenkäytön kehittäminä vähitellen saivat kirjallisen muodon. Niistä vanhin
on vanhempi Länsi-Göötanmaan laki, jonka katkelma on säilynyt n. 1240-luvulta. Svealais
ten vanhin maakuntalaki, Uplannin laki, on v:lta 1296, ja se on pohjana muille svealaismaa
kuntien laeille (Södermanlannin, Västmanlannin ja Helsinglannin lait). Viimeksi mainittu on
nuorimpana syntynyt vasta v:en 1320-1347 välillä. Uplannin lain kanssa samanikäisiä olivat
nuorempi Länsi-Göötanmaan laki, ltä-Göötanmaan laki ja Gotlannin laki. 65
Maakuntalaeissa annettiin tarkkoja ohjeita kymmenysten kannosta. 1 t ä • G ö ö t a n
m a a n, S ö d e r m a n I a n n i n ja S m o o I a n n i n lakien mukaan pappi itse otti suo
raan pellolta oman jako-osuutensa, minkä jälkeen talonpoika pui jäljelle jääneen kymmenys
osuuden (= 2/3) saaden ruumenet ja oljet palkakseen. 1 t ä • G ö ö t a n m a a n lain mukaan
talonpoika itse suoritti puinnin jälkeen jaon piispan, pitäjäkirkon ja köyhien osuuksista, eikä
siinä ollut ohjeita maksukontrollista. H e I s i n g I a n n i s s a pappi ja köyhät saivat kym
menyksistä kumpikin kolmanneksen, ja jäljelle jäänyt kolmannes jaettiin arkkipiispan ja pi
täjänkirkon kesken. Tässä maakunnassa kuitenkin kalastuksesta ja metsänkäynnistä saaduil
la kirkollisilla veroilla oli huomattavasti suurempi merkitys kuin satokymmenyksillä, ja niis
tä arkkipiispa sai 2/3:a. Uudisasutusalueilla viljakymmenyksiä ei myöskään maksettu täysi
määräisinä (= 10 % sadosta), vaan mm. Ångermanlannissa maksettiin joka 14.lyhde tai ku
hilas. U p I a n n i n lain kirkkokaarta sovellettiin usein koko maahan. Sen mukaan kukin
edunsaaja korjasi itse osuutensa pois, eikä talonpojilla ollut velvollisuutta kuljettaa määrä
paikkaan edes piispan kymmenysost.iutta. Mikäli talonpoikaa epäiltiin väärinkäytöksestä
kymmenysten maksussa, hän oli velvollinen puhdistautumaan valallisesti syytöksistä. Epä
rehellisyyttä pidettiin tällaisissa tapauksissa varkauteen verrattavana rikoksena. 66
Alkuaan talonpojat saivat käyttää köyhien jako-osuuden harkitsemallaan tavalla. Kehitys
johti kuitenkin 1200-luvulla siihen, että ainakin osa köyhäinkymmenyksistä luovutettiin suo
raan armeliaisuuslaitoksille. Paavin legaatti Vilhelm Sabinalainen katkaisi kuitenkin v:na
124 7 tällaisen kehityksen myötävaikuttamalla siihen, että arkkihiippakunnassa köyhäin
kymmenykset luovutettiin kapitulin tarpeisiin. Paavi lnnocentius IV (1243-1254) vahvisti
tämän. menettelyn. Vuosisadan vaihteessa asiasta vielä kiisteltiin, mutta v:na 1305 kapitulin
oikeus köyhäinkymmenyksiin vahvistettiin arkkihiippakunnassa. Suffragaanihiippakunnissa

63. Hedqvist 1893, ss. 33-34, lsaksson 1925, ss. 105-106, Rosån J. 1940, ss. 71-74, Pirinen 1962 a,
ss. 20-27. Vrt. paikallisista variaatioista kymmenysten maksussa Maurer 1908, ss. 262-287 ja Piri
nen 1962 a, s. 21. Vrt. myös Schuck H. 1959, ss. 234-235.
64. Svenska landskapslagar 1 (1933), ss·. 12 ja 15, Hellström 1971, ss. 284-286, 293-296 ja 299.
65. Liedgren 1965, pp. 228-234.
66. Svenska landskapslagar 1 (1933), ss. 10, 15, 17-19, 25-26 ja 37, Svenska landskapslagar 11 (1936),
s. 78, Svenska landskapslagar 111 (1940), ss. 17-18, 31-32, 266 ja 280, Svenska landskapslagar IV
(1943), ss. 179-180 ja 247-248, Svenska landskapslagar V (1946), ss. 3, 211-212 ja 425, Hilde
brand H. 1879, ss. 286-287, Helmfrid 1949, ss. 24-25, Nylander 1953, ss. 206-213, Matinolli
1954, s. 16, Pirinen 1962 a, ss. 27-29.
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samantapaiset järjestelyt päättyivät vasta 1400-luvulla.6 7 Ruotsissa samoin kuin muuallakin
rahankäytön yleistyessä kymmenyksiä alettiin yhä enemmän lunastaa rahalla. 6 8
Kaiken kaikkiaan. Alkuaan Ruotsissa maksettiin peltokymmenyksiä vain pääviljalajista
ohrasta. Kuitenkin jo v:na 1281 piispa Brynolfin sääntö Länsi-Göötanmaalla ulotti kym
menysvelvollisuuden kaikkinaiseen maan hedelmään. Sveanmaan lakien mukaan kymmenyk
siä maksettiin ohrasta, pellavasta, hampusta, humalasta, pursuista, omenoista ja heinistä.
Tosin heinäkymmenyksistä vapautui kuljettamalla papinkymmenykset määräpaikkaan. Pel
to- ja uudisviljakymmenysten välillä ei tehty eroa kymmenysten määrässä. Kalakymmenyk
set korvattiin monin paikoin kiinteällä maksulla, jonka pappi sai yksinään karjakymmenys
ten tavoin. Pyyntitalousalueilla tilanne oli kuitenkin toisenlainen. Helsinglannin lain mukaan
lohi-, silakka-, hylje- ja turkiskymmenykset jaettiin vastoin alueen kymmenyssääntöä siten,
että arkkipiispa sai niistä 2/3:a, kun taas viljasta hänen osuutensa oli "vain" 2/9:a. Ruotsin
piispojen verotuloista toisin kuin Suomessa oli keskeisin ohra. Reduktiokauden alusta v:lta
1540-1546 koottujen tietojen mukaan vain Växjön ja Skaran piispalla oli kiinteistötulojen
(landgille) joukossa voita, edellisellä 19 tynnyriä ja jälkimmäisellä 40 tynnyriä, mikä on huo
mattavasti vähemmän kuin Turun piispan nokkavero.6 9
S u o m e s s a kymmenysoikeuden kansainväliset vaikutteet voidaan erottaa pääasias
sa "suomalaisessa" oikeudessa, jonka piirissä vain maamme vero-oikeuksista maksettiin oi
keat kanoniset kymmenykset. Sen sijaan nokka- ja turkisveroalueen kirkollisissa sopimus
vero-oikeuksissa oli runsaasti maakunnan tai alueen kulloisenkin talousmuotoasteen anta
maa leimaa. "Suomalaisessa" oikeudessa syysviljakymmenykset jaettiin kolmia piispan, pi
täjänkirkon ja papin kesken. Keskiajan lopulla pitäjänkirkon osuus joutui vielä jakoon siten,
että kanungit saivat ensin päältä neljänneksen ja loppuosa jaettiin tasan tuomio- ja pitäjän
kirkon kesken. 70
"Suomalaisessa" oikeudessa oli käytössä espanjalaisen jakosysteemin mukainen kolmi
jako. Se on sitäkin harvinaisempaa siksi, että Ruotsissa, Norjassa, Brandenburgissa ja kaik
kien Pohjoismaiden vanhassa emäprovinssissa Hampuri-Bremenin hiippakunnassa oli käytössä
roomalainen tapa jakaa kymmenykset neljään osaan. Englannissa kymmenykset jaettiin kol
mia papin, pitäjänkirkon ja köyhien kesken. Huolimatta siitä, että 1000-luvulla Englanti ja
Tanska kuuluivat saman valtikan alle ja Suomeen virtasi anglosaksisia vaikutteita (mm. piis
pa Henrik ja Tuomas), on silti epätodennäköistä, että englantilainen kymmenysten kolmija
ko olisi siirretty maahamme modifioidussa muodossa antamalla köyhien jako-osuus piispal
le.

71

Gotlannissa oli käytössä englantilaismallinen kolmijako, jossa edunsaajina olivat pitäjän
kirkko, pappi ja köyhät piispan jäädessä jako-osuudetta. On huomattava, että Gotlannissa ei ol
lut piispanistuinta, mikä heikensi piispan asemaa kymmenysten saajana. Sen sijaan Ruotsin
mannermaalla kymmenykset jaettiin papin, pitäjänkirkon, piispan ja köyhien kesken ensin
mainitun saadessa päältä kolmanneksen muiden joutuessa tyytymään 2/9:an.7 2
67. O S 1 1 (1837) n:o 1472, Hildebrand H. 1879, s . 287, Hedqvist 1893, ss. 35-36, RosE!n J . 1939, ss.
65-86, 99-101 ja 279, RosE!n J. 1940, ss. 71-74 ja 81, Pirinen 1956 b, ss. 22-27, Pirinen 1962 a,
SS. 22-24.
68. Olsson 1947, ss. 37-38, Pirinen 1962 a, s. 28.
69. Olsson 1947,ss. 27 ja 317 (tab 1), Pirinen 1962 a, ss. 24-27.
70. HUFKH NF IV, ss. 2-3 (Mikael Agricolan laatima kirkollisten verojen luettelo v:lta 1540-1541),
Papunen 1959, ss. 47 ja 118.
71. Maurer 1908, ss. 262-287, Pirinen 1962 a, ss. 11-12 ja 18-21. Maurerin mukaan tanskalainen kol
mijako kehittyi englantilaisesta siten, että piispa otti itselleen köyhille varatun osuuden.
72. Pirinen 1962 a, ss. 21-22.
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Lähin "suomalaista" oikeutta muistuttava kymmenysten jakosysteemi oli Tanskassa, ja
on perusteltua tarkastella, ovatko kirkolliset vaikutteet virranneet maahamme juuri tältä
suunnalta. Tanskassa jaettiin jo 1100-luvulla kymmenykset kolmia piispan, papin ja pitäjän
kirkon kesken samoin kuin "suomalaisessa" oikeudessa.73 Tanskan etunäkökohdat suuntau
tuivat 1200-luvun alussa voimakkaasti Balttiaan ja Suomeenkin. Koska Turun hiippakunnan
asema oli näiden intressien toteuttamiseksi tärkeä, paavin legaattina toimiva Lundin arkki
piispa Andreas Sunenpoika pyrki mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan kehitystä Tanskan
etujen mukaisesti. Paavi antoi 20.10.1209 Ex tuarum-bullassa Andreas Sunenpojalle oikeu
den vihkiä erivapaudella mieleisensä mies Turun piispaksi. 74 Tanskan kiinnostusta Suomen
lahden suunnalla osoittaa se, että juutit tekivät vuosisadan taitteessa maahamme kaksi tai
kolme ledung- eli "ristiretkeä". 75 Maassamme saattoi silloin olla joko kaksi pienoishiippa
kuntaa rajanaan Aurajoki, ja näistä toisen piispana toimi arkkipiispan ehdokas, tai Andreas
Sunenpoika vihki Ruotsin sisäistä heikkoutta hyväkseen käyttäen mieleisensä miehen ko
ko Suomen ainoalle piispanistuimelle. 76 Tanskalaisten vaikutteiden lopullinen todistaminen
"suomalaisessa" oikeudessa kilpistyy lähteiden puutteeseen. Niinpä ei Turusta eikä Kuusis·
tosta sen paremmin kuin koko Suomestakaan ole löydetty ainuttakaan tanskalaista rahaa,
joka olisi peräisin 1200-luvulta, gotlantilaisia kylläkin.77 Toisaalta Ahvenanmaan vanhin
kirkko, Jomalan P. Olavin kirkko on rakennettu gotlantilaisten esikuvien mukaan, ja siellä
on Gotlannista hankittua kulttiesineistöä. 78 Samaan suuntaan viittaavat myöskin Turunlin
nan ja Hämeenlinnan kaivaustulokset, vaikkakin jälkimmäisessä voidaan erottaa runsaasti
balttilaisia vaikutteita.79
"Suomalaisessa" oikeudessa näyttää olevan vaikutteita kahdelta suunnalta. Toisaalta sen
piirteet ovat yhteispohjoismaisia, koska kaikissa Pohjoismaissa piispa on saanut alkuaan eril
lisen piispanmaksun tai -lahjan. Kymmenyksissä papin osuus edusti vanhinta ja piispan nuo
rinta kantaa. Turun hiippakunnassa piispa lyöttäytyi jakoveljeksi "suomalaisen" oikeuden
viliakymmenyksiin vasta luovuttuaa, v:na 1249 kiinteästä piispan maksusta (= tributum
finonum). Toisaalta "suomalaisessa" oikeudessa on Turun hiippakunnan ainoana täysin ka
nonisena kymmenysoikeutena piirteitä samantapaisesta tilanteesta etelämpänä katolisen ja
ortodoksisen kirkon välimaastossa.8 Kymmenysoikeudellisten vaikutteiden pääasiallisin
tulosuunta ei ole Ruotsissa, vaan se löytyy lähinnä Englannin-Tanskan-Lundin-Gotlannin ak
selilta.81

°

73. Pirinen 1962 a, s. 71. Pirisen mukaan Suomeen ei ole saatu Tanskasta eikä Gotlannista vaikutteita,
koska "edunsaajat siellä ovat toiset". Huomautus pitää paikkansa vain Gotlannin kohdalla.
74. FMU 48, SHD 1 (1968), ss. 89-90, Jaakkola 1958, ss. 166-171.
75. Ruuth J W 1925, ss. 1-29, Jaakkola 1958, ss. 160-165, Ros!!n R 1964, ss. 136-138, Porvoon ja
Sibbesborgin linna Sipoossa liittynevät näihin retkiin, vrt. Rinne J 1923, ss. 1-23. Kerkkosen mu
kaan juutit tekivät retkensä suomalaisten kultti- ja turkiskaupan keskukseen eli hiiteen, vrt. Kerkko
nen G 1953, ss. 21-27. K o s k e n mukaan hiisi oli lähinnä kalmisto- ja kulttipaikka, vrt. Koski
1967, SS. 79-85, 169 ja 171-173.
76. Rosen R 1964, s. 138,
77. Puhelimitse saatu tieto lis. Pekka Sarvakselta Museovirastosta 30.3.1976. Hän laati parhaillaan väitöskirjaa Suomen rahalöydöistä.
78. Pylkkänen 1966, s. 244, Penttilä 1968, s. 326, vrt. Gall!!n 1955, s. 30.
79. Kronqvist 1946, ss. 22, 27 ja 29-30, Gardberg C J 1961, ss. 7-9, Drake 1968, s. 38.
80. Pirinen 1962 a, ss. 223-224.
81. Dreijer 1977. Hänen mielestään Ahvenanmaalle ei tulvinut vaikutteita niinkään Uplannista ja Gotlan
nista, vaan ltä-Göötanmaan-Skoonen suunnalta ja kauempaankin.
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3. TURUN PIISPAN VEROTULOT
31. Kirkollisen verotuksen kehityspiirteitä lähetyskaudella
Sana "vero" lienee Suomen kielessä alkuaan tarkoittanut muinaisuskontoon liittyvää
uhria.1 Nämä uhriverot kehittyivät sitten lähetyskaudella orgaanisesti kirkollisiksi veroiksi,
joiden suorittaminen merkitsi samalla taipumista katolisen vallan alle. Siten muinaisuskon
toon liittyvä pitäjäyhteisö ja sittemmin katolinen kirkko olivat maassamme maallista mahtia
2
vanhempia verottajia.
Luonnolliselta vaikuttaa, että paikan päällä nautitut verot edustavat verotuksen vanhinta
kerrostumaa. Siten piispankinkeri lienee maassamme vanhin kirkollinen vero, joka mainitaan
ehkä 1200-luvun lopulla syntyneessä piispa Henrikin surmavirressä "ruokaruotsina".3 Tosin
kyseinen nimitys tarkoitti alunperin maallisen vallan palveluksessa olevien tuomarin- tai lin
nanpalvelijoiden kiertomatkoillaan talonpojilta vaatimaa virallista pakkokestitystä, johon si
sältyi ruokaa, olutta, heiniä ja kauroja.4 Surmavirren lähdearvoa on toki oikeus väheksyä,
mutta silti siinä voi olla muistumia niistä hämäristä ajoista, jolloin piispa sai toimeentulonsa
juuri runon kuvaamalla tavalla.
Arvelu piispankiltin eli piispan turkisveron synnystä jo lähetyskauden alkupuolella jää
hypoteettiseksi. Se ei missään tapauksessa ole vanhin maamme kirkollisista veroista, sillä vä
hintään samanikäinen on P a I m s k ö I d i n katkelmassa mainittu "suomalaisten" vero
(= tributum finonum), jonka entinen kuninkaan kansleri, piispa Bero 1 (1249-1258) luovutti
sukulaiselleen kunigas Eerik Eerikinpojalle ( 1234-1250). Luovutus lienee tapahtunut v:na
1249, koskapa kuningas kuoli jo seuraavan vuoden helmikuussa. Veron luovuttaminen mer
kitsi samalla hengellisen ja maallisen vallan yhteistoiminnan lisääntymistä. On mahdollista,
että piispa luovutti samalla kruunulle joitakin kirkon hallinnollisia tehtäviä.5
Katkelman sanamuodosta ei käy selville, millaisesta verosta oli kysymys. Kiistatonta kui
tenkin on, että tarkoitettiin jotain "suomalaisen" oikeuden alueelta kannettua piispallista
veroa, jonka suuruus lienee ollut kiinteä. Itse veroparselista tutkijoiden käsitykset menevät
ristiin. J a a k k o I a n mukaan piispa luovutti kuninkaalle piispankiltin.6 P i r i n e n
puolestaan katsoo luovutuksen koskevan ruisveroa, jollainen mainitaan v:na 1320 Turun
voudin tilittämien maallisten verojen joukossa (= rughskat). Luovutettuaan veronsa piispa
otti itselleen jako-osuuden "suomalaisen" oikeuden viljakymmenyksistä, kun taas kaikki
muut Turun hiippakunnan kirkolliset vero-oikeudet olivat tavalla taikka toisella sopimus
7
pohjaisia. Sen sijaan R i n n e ja K e r k k o n e n torjuvat tällaisen luovuttamisen, koska
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Harva 1948,ss. 299-319.
Voionmaa 1920,ss. 116-117, Jaakkola 1952,s. 66, Pirinen 1962 a,ss. 208-209.
SHD 1 ( 1968), ss. 86-88. Surmavirren syntyaika on olettamus.
Haavio 1948, ss. 78-84 ja 88-90.
Juusten 1859, s. 141, Voionmaa 1912, s. 17, Jaakkola 1924 a, ss. 16-17, Cederlöf 1934, s. 297,
Maliniemi 1945, s. 388: "alienauit tributum finonum ad manus regis", Heikinheimo 1955, s. 63,
Jaakkola 1958, ss. 298-299 ja 357-358, Jutikkala 1958, s. 60,Jaakkola 1962, s. 47. Maliniemen
Palmsköldin katkelmasta toimittaman edition mukaan tekstissä on "finonum" eikä "finnonum".
Jaakkola 1924 c,ss. 16-18,Jaakkola 1958,s. 358.
FMU 295, SHD 1 ( 1968), ss. 111-112,Jaakkola 1958, ss, 358 ja 373,Pirinen 1962 a, SS. 72-73.
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Skänningen dekreeteissä 1.3.1248 sellainen menettely nimenomaan kiellettiin. Piispalla lie•
nee vain ollut osuus kuninkaan veron tuotosta, mistä piispa Bero I v:na 1249 luopui.8
Kiistattomalta näyttää, että piispa piittaamatta Skänningen säännön kiellosta luovutti ku
ninkaalle kirkollisen veron. Suotta ei kai paavi olisi 30.11.1283 kehottanut Skaran ja Sträng
näsin piispaa palauttamaan Turun piispanpöydän yhteyteen mm. si Itä pois joutuneet kymme
nystulot (decimas), jotka kirjeen sanamuodon mukaan hyvinkin olisi voitu luovuttaa maal
likoille (laycis).9 Jaakkolan käsitys, että luovutus olisi koskenut piispankilttiä, on epätoden
näköinen, koska sitä ei ole esiintynyt piispallisena saatavana edes Varsinais-Suomessa eikä Sa
takunnassa taloudellisesti kehittymättömämmän "ruotsalaisen" oikeuden piirissä, kuten
Jaakkolan teoria ehkä edellyttäisi. Sen sijaan Pirisen käsitys on harkinnanarvoinen.
Piispankiltin jälkeen mahdollisiksi vaihtoehdoiksi jää joko voi· tai ruisvero, joiden talou
dellinen merkitys oli tarpeeksi suuri. Kruunun maavero määrättiin maksettavaksi voina mm.
22.7.1337 Ruskon Sääksyn uudistilalta samoin kuin 15.11.1432 Pöytyän Gripalasta
(= Kemppilä).10 Näistä edellinen siirtyi reduktiokaudelle tultaessa "ruotsalaisesta" oikeudes
ta "suomalaiseen" kuten koko Ruskon pitäjäkin. Kumpikin tila kuului "ruotsalaiseen" ruo·
kalisäoikeuteen, ja siitä päätellen myöskin vastaavaan kymmenysoikeuteen.11 Siten kysei
nen voivero ei voi olla piispan kruunulle luovuttama, koska se oli nimenomaan "suomalais
ten" vero. Viimeiseksi vaihtoehdoksi jää se Pirisen esittämä käsitys, että piispa luovutti
kuninkaalle ruisveronsa. Tätä näkemystä tukee se, että "suomalaiselle" oikeudelle tyypil
lisenä piirteenä oli ruokalisän maksaminen rukiina, vaikkakin vasta piispa Ragvald 1 ( 12581266) sääti kyseisen veron v:na 1266. 1 2
Kymmenysverotus toteutettiin maassamme hitaammin kuin Ruotsissa. Vaikka Turun hiippa
kunnassa soveltuvin osin noudatettiin Uplannin ja Helsinglannin lain kirkkokaarta, silti
vero-oikeuksiimme jäi satunnaisuuden leimaa. Yhtenäisen vero-oikeuden luominen maaham
me oli lähetyskaudella ja myöhemminkin mahdotonta harvan asutuksen, pitkien välimatko
jen, huonojen kulkuyhteyksien ja maakuntien epätasaisen taloudellisen kehitysasteen takia.
Tästä syystä Suomen kirkko ei ollut Rooman suoranainen luomus, vaan alueellisten tekijöi
den myötävaikuttama tulos. Lisäksi Suomen kirkollisessa verotuksessa on piirteitä, jotka
ovat peräisin katolisen ja ortodoksisen kirkon välimaastossa sijainneen ei-germaanisen alueen
järjestelmästä.13 Veroparseleita valittaessa otettiin huomioon maakunnan kehitysasteen li
säksi kuljetuksessa tärkeä hinnan ja painon suhde. Painosuhteeltaan epäedullisinta viljaa piis•
pa sai Turun ympäristöstä.

Rinne J. 1941, ss. 24-25, Kerkkonen G. 1970, ss. 440-441.
REA 15: "decimas...ad mensam suam episcopalem spectancia", Nylander 1953, ss. 252-253.
REA 89 ja 442, Pirinen 1962 a, s. 49.
Santalahti 1936, ss. 152 ja 154.
REA 107, FMU 135, Juusten 1859, ss. 143-144, Voionmaa 1920, s. 130, Cederlöf 1934, ss. 100101, Maliniemi 1945, s. 388: "Raguald ...maskot instituit", Oja 1966, ss. 143-144. Ruokalisä maini
taan lähteissä vasta 1300-luvun alussa.
13. Hildebrand H. 1898-1903, s. 848, Voionmaa 1920, s. 118, lsaksson 1925, s. 106, Cederlöf 1934, ss.
220-222, Pirinen 1962 a, ss. 217-224.
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3.2. "Suomalainen" oikeus
321. "Suomalaisen" ja "ruotsalaisen" oikeuden levinneisyyden ongelma
Suomalaisessa historiantutkimuksessa on tullut lähes traditioksi tarkastella "suomalaisen"
ja "ruotsalaisen" oikeuden talousmuotoastetta ja kansallisuusrajaa osoittavia piirteitä. Nii
den levinneisyydestä on tehty monenlaisia ja jopa ristiriitaisia johtopäätöksiä.
H.G. P o r t h a n i n mielestä oikeuksien nimet viittasivat kansallisuuksiin. Niitä järjes
tettäessä suomalaiset saivat toimeentulonsa pääasiassa viljanviljelystä ja ruotsalaiset uudis
asukkaat lähinnä karjanhoidosta.1
A.G. F o n t e 1 1 selvitti kummankin oikeuden tyypillisimmät piirteet ja levinneisyyden.
Sen että "ruotsalainen" ruokalisäoikeus oli vastaavaa kymmenysoikeutta laajempi, hän se
litti niin, että kruunu vaati myös suomalaisilta uudisasukkailta veronsa "ruotsalaisen" ruo
kalisäoikeuden mukaan voina, joka oli viljaa edullisempaa verottajalle.2
V ä i n ö V o i o n m a a n tutkimusten mukaan oikeuksien nimet osoittavat muinaisia
kansallisuusrajoja. Hänen mielestään suomalaiset olivat kaskiviljelijöinä talousmuodoltaan al
keellisempia kuin peltoviljelystä harjoittavat ruotsalaiset. Koska kuitenkin uudistilat kuului
vat "ruotsalaiseen" oikeuteen, se hänen mukaansa johtui paitsi sopivan kaskimaan puutteesta
myös kruunun pyrkimyksestä kehittää maataloutta peltoviljelyksen ja karjanhoidon suun
taan.3
J a I m a r i Ja a k k o I a totesi Ulvilan asutusta koskevassa tutkimuksessaan, ettei pitä
jässä ainutkaan "ruotsalaisen" oikeuden tytärkylä siirtynyt "suomalaiseen" oikeuteen, kyl
läkin päinvastoin. Hänen mielestään "ruotsalaisen" oikeuden esiintyminen Ulvilassa ei edelly
tä ruotsalaista asutusta, ja nämä oikeudet olivat pikemminkin verotapaoikeuksia kuin kansal
lisuudeltaan yhtenäisiä. Sen sijaan myöhemmässä tutkimuksessaan hän katsoi Eurajoella ol
leen ruotsalaista asutusta.4
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on "suomalaisen" ja "ruotsalaisen" oikeuden levin
neisyyttä käytetty runsaasti asutushistorian selvittelyyn maakunta- ja paikallishistorioissa.
A.M. T a 1 1 g r e n i n mielestä "suomalaisen" oikeuden ruisruokalisää maksettiin niissä
kylissä, jotka olivat olemassa v:na 1266 ruokalisää säädettäessä (vrt. s. 28). Näin olisi mah
dollista määritellä tuolloinen kansallisuusraja. 5 P e n t t i R e n v a 1 1 sovelsi Tallgrenin
teorian käytäntöön tutkiessaan Liedon ja Pöytyän historiaa. Tällöin hän huomasi, että kaksi
keskiajalla "ruotsalaiseen" oikeuteen kuulunutta kylää siirtyi "suomalaiseen" uudelle ajalle
mennessä. Tasoitusta tapahtui myös toiseen suuntaan, koska voi oli verottajalle ruista edul
lisempaa. Hänen mukaansa kuitenkin "ruotsalaisen" ruokalisäoikeuden kylät oli asutettu ai
kaisintaan 1200-luvun lopulla tai todennäköisesti seuraavan sataluvun alussa. Tämä näkökoh
ta on edelleen vallitseva. 6
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Juusten 1859, ss. 21,202,269-270, 306 ja 351,Pirinen 1962 a, s. 35.
Fontell 1883, ss. 28-33,41-49 ja 66-73, Koskinen 1883,ss. 601-603, Ruuth J.W. 1898,ss. 3-4,
Pirinen 1962 a, ss. 35-37. K o s k i n e n piti näitä oikeuksia veronkantopiireinä. Ru u t h sovelsi
Fontellin teoriat käytäntöön. Hänen mukaansa Satakunnassa "ruotsalaiseen" oikeuteen kuuluvat
suomalaiskylät olivat uudisasutuksia.
Voionmaa 1912, ss. 140 ja 172-177, Voionmaa 1920, ss. 118-120. Voionmaa 1923,ss. 105-106,
Pirinen 1962 a, ss. 37-38. Myöskin I s a k s s o n yhtyy aikaisempiin tutkijoihin siinä, että oikeudet
kuvastivat väestö- ja asutussuhteita, vrt. lsaksson 1925,s. 108.
Jaakkola 1926, ss. 62-100, Jaakkola 1940,ss. 20-21, Jaakkola 1945,ss. 12-13, Lehtinen E. 1967,
s. 57. Le h t i s e n mukaan oikeudet tarkoittavat Suur-Ulvilassa kirkollista verotusoikeutta.
Tallgren 1931, ss. 106-107, Pirinen 1962 a, ss. 39-40.
Renvall 1931, ss. 25-30, Renvall 1933, ss. 166-172, Pirinen 1962 a, s. 40. Vrt. nykyisistä käsityk•
sistä mm. Papunen 1959, s. 47.
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Historiallisessa Aikakauskirjassa alkoi kiivas polemiikki "suomalaisen" ja "ruotsalaisen"
oikeuden käsitteellisestä sisällöstä niinkin myöhään kuin 1940-luvun alussa. Tällöin todet
tiin, että ius finnonicum ei tarkoita kirkollista vero-oikeutta nimeltä "suomalainen" oikeus,
vaan sitä oikeusjärjestelmää, joka erotti Suomen Ruotsista ja muista skandinaavisista mais
ta. 7
Sotien jälkeen näiden oikeuksien tutkimus sai uutta syvyyttä useassakin detaljitutkimuk
sessa. M a u n o J o k i p i i n tutkimus Satakunnan ruokalisäoikeuksien kylistä vahvisti
Jaakkolan tutkimustuloksen, että maakunnassa oli tapahtunut siirtymiä ruokalisäoikeudesta
toiseen.8
K a u k o P i r i s e n mukaan "suomalainen" oikeus, joka ainoana Turun hiippakunnas
sa vastasi kanonisen oikeuden vaatimusta oikeista tuotantokymmenyksistä, toteutettiin muun
Skandinavian tavoin kehittyneimmällä peltoviljelysalueella. Kuitenkin "suomalainen" oikeus
erosi Ruotsin vastaavasta toisaalta siten, että siinä tehtiin ero syys- ja kevätviljakymmenysten
jakotavassa, toisaalta niin, että ruiskymmenykset jaettiin kolmeen eikä neljään osaan kuten
Ruotsissa. "Suomalainen" oikeus lienee järjestetty kohta Skänningen kokouksen jälkeen
1250-luvulla, mitä tukee piispa Beron suorittama ruisveronsa luovutus v: na 1249. Sen seu
rauksena piispa otti itselleen osuuden ruiskymmenyksistä. "Ruotsalainen" oikeus on "suo
malaista" nuorempi, ja molemmat oikeudet olivat valmiita viimeistään 1300-luvun alussa.
"Ruotsalainen" oikeus oli muunnos "suomalaisesta" siten, että siinä piispan jako-osuus kor
vattiin nokkaverovoilla. Tosin se oli saanut vaikutteita myöskin Helsinglannista. "Ruotsalai
nen" oikeus oli uudisasutusalueita varten tarkoitettu joustava oikeus, ja siksi se levisi myös
kin suomalaisalueille. Uudisasutuksen vakiinnuttua kruunu alkoi 1400-luvun alussa kantaa
"ruotsalaisen" oikeuden alueelta raskaampia veroja, ja tällöin kruunulle voita suorittava
"ruotsalainen" oikeus oli jo kadonnut kokonaan säilyen edelleen kirkollisessa verotuksessa.
Keskiajan lopulla monet "ruotsalaiseen" ruokalisäoikeuteen kuuluvat pitäjät luopuivat nok
kaverosta alkaen suorittaa piispalle viljakymmenyksiä. Ehkä se oli kirkolle edullista. Kum
mankaan oikeuden piispanveroa ei voi verrata toisiinsa, sillä kymmenysten tuotto riippui
vuodentulosta ja nokkavero taasen väkiluvusta.9
A u I i s O j a totesi Halikon kihlakuntaa koskeneessa tutkimuksessaan, että "ruotsalais
ta" oikeutta sovellettiin uudisasumiin ainakin 1320-luvulta lähtien. Fontellin teorian mukaan
hän edellytti suomalaisen uudisasutuksen kuuluvan "suomalaiseen" kymmenysoikeuteen
mutta "ruotsalaiseen" ruokalisäoikeuteen. Samalla hän Voionmaan tavoin katsoi, että "ruot
salaisen" oikeuden leviäminen suomalaisalueille johtui kruunun halusta edistää peltovilje
lystä ja karjanhoitoa. Kuitenkin Maarian pitäjän historiassa hän hylkäsi Fontellin teorian
kymmenysoikeuksien asutushistoriallisesta todistusvoimasta. Sen sijaan ne suomalaiskylät,
jotka maksoivat voiruokalisää, oli perustettu 1300-luvun alun jälkeen. "Etelä-Suomen" asu
tusta koskevassa väitöskirjassaan Oja esitti, että "suomalaisen" oikeuden kylät olivat olemas
sa jo 1200-luvun lopulla, ja "ruotsalaisen" oikeuden kylät olivat nuorempia. "Ruotsalaisen"
oikeuden suuri levinneisyys johtui paitsi voiveron edullisuudesta verottajalle myöskin siitä,
ettei syrjäseutujen asukkailta voinut kerrassaan vaatia maaperän kehnouden takia säännölli7.

8.
9.

Hemmer 1941 ab, ss. 79-80 ja 439-441, Jaakkola 1942, ss. 81-91, Hemmer 1943, ss. 155-158,
Jaakkola 1943, ss. 161-165, Jaakkola 1944, s. 19, Jaakkola 1958, ss. 354-355, Pirinen 1959 (KHL
IV), Hemmer 1961, ss. 103-115, Hemmer 1965, ss. 211-231. H e m m e r i n mukaan oikeudet
osoittivat kansallisuutta. Sittemmin "ruotsalainen" oikeus levisi suomalaisten keskuuteen, vrt. Hem
mer 1931, ss. 315-317 ja 346-350.
Jokipii 1948, SS. 224-226.
Synodalstatuter 1902, ss. 35-37 ja 40, Pirinen 1962 a, ss. 70-73, Kerkkonen G. 1970, pp. 440-441.
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siä viljaveroja. Näin hän asetti kyseenalaiseksi aiemman tutkimuksen hypoteesin, että "ruot
salaisen" oikeuden alueella talousmuoto olisi ollut "suomalaista" korkeampi. Jokunen suo
malainen pikkukylä saattoi nuoresta iästään huolimatta kuulua "suomalaiseen" oikeuteen
siksi, että näin oli laita sen kantakylänkin kohdalla. Kaukoniittyjen omistus todisti "suoma
laisen" oikeuden vanhemmuutta "ruotsalaiseen" verrattuna. Saman oikeuden kylät liitettiin
samaan pitäjään tai ainakin samaan verokuntaan.10
A r m a s L u u k o n mukaan kruunulla oli 1200-luvulla laajempi ohjelma kuin Uuden
maan ja Pohjanmaan rannikon asuttaminen ruotsalaisilla, mikä näkyy hyvin siitä, että "ruot
salainen" oikeus ulotettiin Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan.11
S e p p o S u v a n n o n mukaan kyseiset oikeudet levisivät Satakuntaan Varsinais-Suo
mesta, jossa talousmuotoaste oli samanlainen. Satakunnassa "ruotsalainen" oikeus liittyi lä
heisesti kansallisuuteen, mutta sitä sovellettiin myöskin nuorissa suomalaiskylissä, koska kar
janhoidon verottaminen oli helpompaa kuin pellontuoton. "Ruotsalainen" oikeus on peräi
sin aikaisintaan 1200-luvun lopulta. Jaakkolan ja Jokipiin tavoin Suvantokin saattoi todeta
siirtymistä oikeudesta toiseen. 12
"SUOMALAISEN" JA "RUOTSALAISEN" OIKEUDEN KYLÄT REDUKTIOKAUDELLA
Kihlakunta
Halikko
Piikkiö
Masku
Vehmaa
Ala-Satakunta
Ylä-Satakunta
Yhteensä

"Suomalainen"
oikeus

"Ruotsalainen"
oikeus

Yhteensä/
kpl

13
Edellisiä/
prosenttia

286
222
477
178
180
69

424
343
233
297
224
77

710
565
710
475
404
146

40,3
29,3
67,2
37,5
44,6
47.3

1412

1598

3010

46 9

"Suomalaisen" oikeuden kyliä oli siis hiukan vähemmän kuin "ruotsalaisen", mutta ero
on silti odottomattoman vähäinen. Edelliseen oikeuteen kuului suhteellisesti eniten kyliä
Maskun ja vähiten Piikkiön kihlakunnassa.
Kiistattomalta näyttää, että oikeuksien nimitysten takana ovat kansallisuuserot eli suoma
laiset ja Uplannin Roslagenista saapuneet ruotsalaiset uudisasukkaat. Turussa vaikuttavan
kruunun tai kirkollisen verottajan näkökulmasta katsottuna ei veronmaksajan kielellä ollut
merkitystä, kunhan vain verot tulivat maksetuiksi. Maakunnan ydinalueella ja vanhimpien
10.

Oja 1933, ss. 182-185, Oja 1944, ss. 38-39, Oja 1946, s. 46, Oja 1955, ss. 29-33 ja 150, Pirinen
1962 a, ss. 40-41. C e d e r I ö f piti väitöskirjassaan "ruotsalaista" oikeutta "suomalaista" kehitty
neempänä. Hänestä viljan ja voin painosuhteen vuoksi edellinen oikeus levisi suomalaisalueille. G u s
t a f s s o n i n mielestä kehitys oli sellainen, että piispa aluksi pyrki saamaan veronsa voina,mutta
jollei hän siinä onnistunut, hän tyytyi viljaan, vrt. Cederlöf 1934, s. 97, Gustafsson 1935, ss. 66-78
ja 104. E i n a r W. J u v a yhtyi Pirisen tutkimustuloksiin. Hänen mukaansa "ruotsalainen" oi
keus syntyi paikallisten olojen pohjalta, ja se oli uudisasukkaitten oikeutta kansallisuudesta riippu
matta. Ruokalisän tarkoituksena oli täydentää kymmenysverotusta, vrt. Juva E.W. 1964, s. 282.
11. Luukko 1968, ss. 8-9.
12. Suvanto 1973, ss. 14 ja 163-164.
13. Gustafsson 1935, s. 72, Jokipii 1948, ss. 227-242. Tiedot Varsinais-Suomen kihlakunnista ovat v:lta
1566-1567 ja Satakunnasta n. v:lta 1550. Varsinais-Suomen osalta on käytetty myöskin lähteenä
Alhanen 1936, SS. 119-141, Santalahti 1936, SS. 120-154, Reuna 1936, SS. 98-123, Oja 1933, SS.
197-216. Aulis Ojan väitöskirjassa "Etelä-Suomen" kylämäärä on hiukan pienempi, koska kyseinen
tutkimus käsittelee keskiajan tilannetta, vrt. Oja 1955, ss. 39 ja 57-61. Ylä-Satakunnassa oli vain
Tvrväässä ja Karkussa "suomalaista" ja "ruotsala.ista" oikeutta.
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peltoviljelysseutujen äärellä oleva verottaja tarkasti luonnostaan verotusta "suomalaisen" oi
keuden näkökulmasta turvatakseen Turun ja sen linnanväen elintarvikehuollon, jossa viljal
la oli eittämättä voita tärkeämpi merkitys. Verottaja lienee 1200-luvun jälkipuoliskolla huo
mannut, että Ruotsista tulleilta uudisasukkailta verot voitiin periä vain voina, ja siitä syntyi
nimitys "ruotsalainen" oikeus. Kun sitten suomalaiset alkoivat asuttaa Varsinais-Suomen ja
Satakunnan takamaata huonojen kulkuyhteyksien takana, niin verottaja saamansa voiveron
perusteella kuin luonnostaan laski nämäkin kylät "ruotsalaiseen" oikeuteen. Siten sellaiset
varmasti suomalaiset pitäjät kuin Somero, Loimaa, Marttila ja osittain Parainenkin kuuluivat
kokonaisuudessaan "ruotsalaiseen" ruokalisäoikeuteen. Tarkoituksenmukaisuuden takia jo
kin kylä saatettiin siirtää oikeudesta toiseen. "Suomalainen" ruokalisäoikeus ryhmittyi Tu
run kulutuskeskuksen läheisyyteen tai vankoille peltoviljelysseuduille hyvien kulkuyhteyk
sien päähän siitä. Tällainen tarkoituksellisuus johtui siitä, että samanarvoinen viljamäärä pai
noi kymmenen kertaa enemmän kuin vastaava voierä. Verottaja pyrki ottamaan sen huo
mioon, mikä näkyi siitä, ettei piispa perinyt lainkaan nokkaveroa Maarian, Mynämäen, Pa
raisten, Sauvan, Perniön, Halikon, Uskelan, Paimion, Marttilan, Pöytyän, Liedon, Piikkiön,
Kaarinan, Someron, Loimaan, Huittisten, Köyliön, Kokemäen, Karkun eikä Tyrvään pitäjien
"ruotsalaisen" ruokalisäoikeuden alueelta, vaan ne oli siirretty kokonaan "suomalaiseen"
kymmenysoikeuteen. Sen sijaan syrjäisistä pitäjistä piispa sai edelleen nokkaverovoita. 14
"Suomalaisen" ja "ruotsalaisen" ruokalisäoikeuden perusteella on uskallettua vetää kan
sallisuusrajoja tiettynä ,aikana muualla kuin rannikon puolella jos aina sielläkään. Samaten
niiden levinneisyydestä voidaan vain varovasti ja kriittisesti saada tietoja asutushistoriasta,
koska vuosisatainen asutustyö painoi kumpaankin oikeuteen leimansa. On huomattava, ettei
tilojen halkominen aiheuttanut ruokalisäoikeuden vaihtumista. 15
322. "Suomalainen" oikeus keskiajalla

Turun hiippakunnassa ei ole säilynyt lähteitä "suomalaisen" ja "ruotsalaisen" oikeuden
järjestämisestä muiden maamme kirkollisten vero-oikeuksien tavoin. Kukaties ne paloivat
v:na 1318 Kuusiston piispanlinnan ja -arkiston mukana. 16
"Suomalainen" oikeus oli Turun hiippakunnassa ainoa kanonisesti oikea satokymmenyk
sineen. "Suomalaista" ruokalisäoikeutta voidaan pitää alkuperäisenä, ja se on aluksi kattanut
vastaavan kymmenysoikeuden "ruotsalaisen" oikeuden tavoin. Uuden ajan alkuun mennessä
kuitenkin muutamaa Ala-Satakunnan ja "Pohjois-Suomen" pitäjää lukuunottamatta (= Ulvi
la, Eurajoki, Eura, Rauma, Laitila, Uusikirkko, Vehmaa, Lemu, Masku, Taivassalo, Rymätty
lä ja Raisio?) kaikki kahden ruokalisäoikeuden pitäjät siirrettiin"suomalaiseen" kymmenys
oikeuteen, joten ruckalisä- ja kymmenysoikeudet eivät enää kattaneet toisiaan. "SuomalaiLiitteet 1-11. Halikon, Uskelan, Kokemäen, Karkun ja Tyrvään nokkaveroluettelo ei ole säilynyt,
vaikka niissä olikin "ruotsalaista" ruokalisäoikeutta. Niissä ei ole erikseen ilmoitettu piispan osuutta
viljakymmenyksistä v:n 1542-1543 kirkollisten verojen luettelossa, kuten Maarian, Mynämäen, Sau
von, Perniön, Paimion, Pöytyän, Lieden, Piikkiön ja Kaarinan kohdalla. Luettelossa on tosin Halikon
ja Uskelan kohdalla muistumia siitä kevätviljakymmenysten osalta muttei Kokemäen, Karkun eikä Tyr
vään "ruotsalaisesta" oikeudesta. Todennäköisesti kyseiset viisi pitäjää oli siirretty kokonaan "suo
laiseen" kymmenysoikeuteen, kuten kokonaan "ruotsalaiseen" ruokalisäoikeuteen kuuluneet Parai
nen, Marttila, Somero ja Loimaa. Tällainen kolmenlainen epäjohdonmukaisuus johtunee siitä, että
muutokset "suomalaiseen" oikeuteen ovat tapahtuneet pitkän ajan kuluessa. Vrt. painoista ja hin
noista Oja 1944, s. 257 ja Pirinen 1962 b, ss. 309-310.
15. Papunen 1959, s. 49.
14.

16. Jaakkola 1931, s. 62, Klockars 1960 b, ss. 144-146.
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sessa" kymmenysoikeudessa syysviljakymmenykset (= ruis) jaettiin piispan, papin ja pitäjän
kirkon kesken, kun taas kevätviljakymmenykset ( = ohra, kaura, vehnä, pavut ja herneet) piis
pa ja pappi jakoivat keskenään.17 Pitäjänkirkon osuus joutui v:na 1486 vielä jakoon siten,
että kaupungit saivat siitä 2/5:a tuomio- ja pitäjänkirkon tasatessa loput.18
Vielä lähetyskaudella ohra oli maamme pääviljalaji. Uuden ajan alkuun mennessä ruis oli
Lounais-Suomessa vallannut ohran aseman. Niinpä kirkollisten verojen luettelon mukaan
v:na 1542-1543 kymmenysviljana kertyi ruista 47 % enemmän kuin ohraa. 19
Uuden ajan alussa kuului "suomalaiseen" kymmenysoikeuteen kokonaan tai osittain 33
pitäjää. Näistä Karkku ja Tyrvää sijaitsivat Ylä-Satakunnassa, Kokemäki(& Köyliö), Loimaa,
Huittinen, Eura, Eurajoki(& Lappi) ja Ulvila Ala-Satakunnassa, Vehmaa, Uusikirkko, Laitila,
Rauma ja Taivassalo Vehmaan kihlakunnassa, Pöytyä, Mynämäki, Nousiainen(= "Vanha" ja
"Uusi"), Lemu, Masku, Rusko, Maaria, Raisio ja Rymättylä Maskun kihlakunnassa, Lieto,
Kaarina, Piikkiö, Parainen ja Sauvo Piikkiön kihlakunnassa, Paimio, Halikko, Uskela, Perniö
ja Marttila Halikon kihlakunnassa sekä Somero osittain Hämeessä. Näistä Marttila, Parainen,
Somero ja Loimaa kuuluivat kokonaan "ruotsalaiseen" sekä Rusko ja Nousiainen "suomalai
seen" ruokalisäoikeuteen. Sen sijaan Närpiö, Kemiö, Nauvo ja Korppoo kuuluivat kokonaan
"ruotsalaiseen" kymmenysoikeuteen, joten piispa sai niistä vain nokkaverovoita. "Suomalai
sen" oikeuden kylät sijaitsivat yleensä pitäjän ydinalueella.20
On mahdollista, että edellä mainitut(s. 32) pitäjät siirrettiin "suomalaiseen" kymmenys
oikeuteen v:n 1528 jälkeen, jolloin kuningas määräsi piispa Skytten maksettavaksi sopimus
veron, jossa pääpaino oli viljassa. Näyttää siltä, että piispan viljatulot riittivät vain nipin na
pin tämän veron maksamiseen.2 1
"Suomalainen" oikeus esiintyy lähteissä ensi kerran 12.6.1328, jolloin piispa Pentti
(1321-1338) luovutti tuomiokirkolle tilapäisesti velkansa maksuksi kymmenystulonsa Saas
tamalasta (= Karkku ja Tyrvää). Piispa maksoi sittemmin velkansa, koska hän uuden ajan
alussa sai kyseisistä pitäjistä jälleen kymmenysosuuden.22
Piispa Pentti vaihtoi 30.4.1335 itselleen tilan Rymättylän "suomalaisen" oikeuden alueel
ta. Se lienee sijainnut lähellä kirkkoa olevassa Taipaleen kylässä, joka oli ainoa "suomalai
sen" ruokalisäoikeuden kylä, jossa piispalla on ollut tila. Oikeuden nimitys ei tässä tarkoita
välttämättä maallista verotusta. Tässä asiakirjassa "suomalainen" oikeus(= ius finnonicum)
mainitaan ensi kerran nimeltä.23
Jaakko Andrissanpoikaa kutsuttiin 11.3.1347 "suomalaisen" oikeuden laamanniksi. Ni
mitys ei voine tarkoittaa suomalaisen oikeusjärjestyksen laamannia ruotsalaisen vastakohta
na, koska jälkimmäinen oli jo silloin suodattanut edellisen. Luontevinta onkin ymmärtää ni-

17. Vrt. liite 11ja liitteitä nokkaverosta, HUFKH NF IV. s. 3, Fontell 1883, ss. 28-29, Voionmaa 1920,
s. 120, Cederlöf 1934, s. 285, Pirinen 1955 a, s. 42, Pirinen 1956 b, ss. 142-145, Pirinen 1962 a,
ss. 33-34, 210 ja 218, Juva E.W. 1964. s. 282.
18. REA 686, FMU4109ja 4191, Rinne J 1952,ss.133-134, Papunen 1959, s.118.
19. Liite 11, Salminen 1905, s. 36, Säihke 1963, s.28.Satakunnassa uuden ajan alussa ruis ja ohra suun
nilleen yhtä tärkeitä, Suvanto 1973, s. 227.
20. Koskinen 1883, s. 604, Fontell 1883, ss. 42-48 ja 60-64, Renvall 1931, ss. 35, 37 ja 208, Jutikkala
1933, s. 78, Oja 1933, ss. 182-183 ja 195, Renvall 1933,ss.166-169, Gustafsson 1946,s. 73, Oja
1946,s. 41, Oja 1955,ss. 32-39. Suvanto 1973. ss. 163-180 ja 193-207. Vrt.myös liite 11.
21. Vrt.luku piispa Skytten sopimusverosta.
22. Liite 11, REA 45, FMU 358: "addentes eidem ecclesie nostre decimas nostras jn parrochia Sastama·
1um pro consummacione".
23. REA 79: "bona mea in Rimitto, iuri finnonico subiecta", Santalahti 1936, ss. 144-147, Pirinen
1962 a, s. 32. Vrt. piispantiloja koskevaa lukua Rymättylän osalta.
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mitys sanamukaisesti, jolloin se vastannee piispan maakunnallista viranomaista, josta Uudel
lamaalla käytettiin nimitystä exactor ja Hämeessä tributarius (s. 30) .24
Perniön Pyhäjoen ( = Helgå) kartanon lampuodit joutuivat piispa Hemmingin (1338-1366)
kanssa riitaan kymmenysten suoritustavasta. Piispan pyynnöstä kuningas Albrekt Mecklen
burgilainen antoi v: na 1364-1365 kolme kirjettä, joissa lampuodit velvoitettiin maksamaan
kymmenykset joko kantokustannuksitta suoraan pellolta tai puinnin jälkeen kantokustan
nuksin hiippakunnan vanhan tavan mukaan. Riita koski myöskin piispankymmenyksiä, sillä
Perniö kuului "suomalaiseen" kymmenysoikeuteen.25
Arkkipiispa Birger vahvisti v:na 1369 ollessaan tarkastusmatkalla Turun hiippakunnassa
"suomalaisen" ja "ruotsalaisen" oikeuden veronmaksutavan lähinnä ruokalisän ja veronke
rääjien kestityksen osalta. Kirjeessä näkyy "suomalaiselle" kymmenysoikeudelle tyypilli
nen ruiskymmenysten kolmijako.26
Piispa Bero 11 Balk (1385-1412) luovutti 19.6.1389 tuomiorovastille kaikki Ruskosta ja
puolet Raision "suomalaisen" oikeuden alueelta saamistaan kymmenyksistä. Vielä uuden
ajan alussa tuomiorovasti sai piispan jako-osuuden Ruskosta muttei Raisiosta. 27
Piispa Maunu 11 Tavastin (1412-1450) vahvistaessa 1410-luvulla edeltäjänsä perustaman
arkkidiakonaatin taloudellisen perustan todetaan asiakirjassa, että prelatuura oli saanut piis
palta lahjoituksena "Vanhan" Nousiaisten piispankymmenykset. Uuden ajan alussa arkki
teini sai edelleen piispan jako-osuuden "Vanhasta" Nousiaisista, joka oli kymmenysviljasta
päätellen n. 80 % suurempi kuin piispalle jäänyt "Uusi" Nousiainen.28
Keskiaikaisten lähteiden mukaan Vehmaan ja Raision lisäksi kahden oikeuden pitä
jiä oli muitakin. Turun maaoikeus määritteli v:na 1437, että Liedossa "suomalaisen" ja
"ruotsalaisen" oikeuden raja kulki Mäkkylän ja nykyisen Auran Käetyn kylän välillä.29
Birger Trollen verotilityksen mukaan v:na 1463-1464 myöskin Paimiossa oli kumpaakin oi
keutta.30 Katselmusmiesten 20.6.1474 käymä raja kummankin oikeuden välillä kulki Maa
riassa Paimalan kylän pohjoispuolitse.31
Piispa Konrad Bitz (1460-1489) testamenttasi Naantalin luostarilie mahdollisesti ruis
kymmenyksensä Pöytyän Oripäästä. Uuden ajan alussa luostari kuitenkin sai Maskusta piis
pan jako-osuuden.32
24.

518: "legifer parcium orientalis iuris finnonici". Vrt. SD 1829, n:o 359, Olaus Petri 1917, s.
345, REA 29, 64-65 ja 220, FMU 346 (exactor· ja tributarius), FMU 1551, 2662, 4972, 5225, 5237,
5305 ja 5576, 8 FH V (1917), s. 308, Todistuskappaleita...111 (1899), ss. 36 ja 87: "Verna finske rätt"
ja "Verna swenske rättin", Jutikkala 1933, s. 78, Pirinen 1959 (KHL IV), Ahlbäck 1964, ss. 81-84,
87-88 ja 91-92, Gallen 1964, s. 132. Olettamus ei ole kiistaton, sillä kyseessä voi olla myös maalli

FMU

28.
29.

sen hallinnon viranomainen "suomalaisen" oikeuden piirissä, sillä mm. käräjien pidossa otettiin huo
mioon pitäjän oikeudet. Vrt. ss. 20-21.
REA 182 ja 189-190: "decimas in agris extantes ipsi domino episcopo ...soluerunt", Klockars 1960
a, s. 149, Pirinen 1962 a, ss. 42 ja 51-52.
REA 208: "in iure finnonico", "ex parte episcopi quam ,ecclesie et sacerdotis'', SH D: 1 ( 1968), ss.
124-125, Pirinen 1962 a, s. 42.
Liite 11, REA 268: "in parrochia Rusko omnium seminum decimis et in parrochia Reso in iure
finnonico dimidietate decimarum in seminibus, HUFKH NF IV, s. 4, Juusten 1859, ss. 21, 269-270,
306 ja 351.
Liite 11, REA 341 : "decimas episcopales de antiqua Nowsis".
FMU 2662, REA 527: "thenna waro raetthe raar mellan swenska ok finska raetthen", Renvall 1931,

30.
31.

BFH 1: "finsche rätthen", "swensca rätthen".
REA 646: "then raaan, som skiller ath finske retthen ok swenskae retthen", Tallgren

25

26.
27.

SS. 25-26.

1944, s. 61.
32. FMU 4236:
156.

1929, s. 5, Oja

"Conradus Biidz...in testamento... oc allan then rogh i Orhynpä war", Ylönen

1969, s.

35
"Suomalaisen" oikeuden olemassaolo voidaan asiakirjallisesti verifioida 1320-luvulta al
kaen. Mainintojen perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista määritellä "suomalaisen" oikeu•
den levinneisyyttä saati sitten piispan jako-osuuden suuruutta viljakymmenyksistä. Siksi on
pakko turvautua reduktiokauden lähteisiin ei vain kymmenysosuuden vaan kaikkien muiden
kin piispan tulolähteiden osalta.
323. Piispan jako-osuus ja tulot reduktiokauden lähteiden perusteella "suomalaisen" kymme
nysoikeuden alueella
Piispa ei antanut 1540-luvun alussa kruunun kehotuksesta Turun tuomiokirkon ja -kapitu
.
lin tavoin selvitystä tuloistaan. Siksi piispan tulojen selvittämiseksi on turvauduttava laajoi
hin laskelmiin. Veronkorotusten vuoksi luotettavimpia ja eniten keskiajan tilannetta valaise
via ovat mahdollisimman varhaiset asiakirjat. Piispan kymmenysosuus alettiin tilittää kruu
nulle aivan 1540-luvun lopussa,33 mutta silti moneen vuoteen ei ole säilynyt niin paljon tie
toja, että niiden perusteella voitaisiin laatia "suomalaisen" kymmenysoikeuden pitäjistä
piispan jako-osuutta koskeva luettelo, johon voisi mahduttaa samana vuonna kaikki pitäjät.
Tässä tilanteessa tulee avuksi melkeinpä yllättäen kirkollisten verojen luettelo niinkin var
haiselta ajalta kuin v:lta 1542-1543.34 Luettelo on säilynyt lähes täydellisenä, sillä siitä
puuttuu vain Maariaa ja Someroa koskevat tiedot v: lta 1542, ja nekin voidaan täydentää ru
kiin osalta toisesta luettelosta. Kopioija on tehnyt muutamia pieniä lähinnä kappamääräisiä
laskuvirheitä, joilla ei ole kuitenkaan vaikutusta kokonaistulokseen. Joidenkin pitäjien koh
dalla hän on unohtanut pois piispan jako-osuuden, mutta se on voitu laskea kymmenysviljan
kokonaismäärästä. Luetteloon on merkitty piispan jako-osuus myöskin lahjoitettujen erien
osalta. Tuomiorovasti sai piispan jako-osuuden Ruskosta, arkkiteini "Vanhasta" Nousiaisista,
arkkipresbyteeri Taivassalosta, Naantalin luostari Maskusta ja Rauman kirkkoherra omasta
pitäjästään. Jostakin syystä dekanaatti ainoana prelatuurana ei saanut nauttia tällaisesta piis
pan avokätisyydestä.
Piispa sai eniten ruista sekä papuja ja herneitä Mynämäestä, ohraa ja kauraa Uskelasta sekä
vehnää Laitilasta.
Luettelossa on käytetty samansuuruisia yksikköjä huolimatta maakuntien erilaisista mi
toista. Siten punnassa oli 8 pannia ja pannissa 20 kappaa tai vakkaa.
Kymmenysviljan määrä vaihteli luonnollisesti vuodentulon mukaan, ja niinpä v:na 1543
kertymä oli n. 25 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Ruis oli selvästi pääviljalaji, mutta sen
osuus piispan jako-osuuden arvosta oli "vain" 40 %, sillä vastoin verraten yleistä luuloa piis
pa sai ohraa ruista enemmän eli n. 42 %:n arvosta. Sen sijaan muun kymmenysviljan osuus
17-18 % oli rukiiseen ja ohraan verrattuna vaatimaton. Lukuja voidaan pitää tarkkoina, sillä
v:n 1541 hintatason mukaan kaurapanni maksoi 1/2 mk ja vastaava erä muuta viljaa kaksi ker
taa enemmän. Voileiviskän hinta oli 1 1/2 mk. 35
Piispan jako-osuuden raha-arvo on syytä määritellä täydellisenä säilyneen v:n 1543 kirkol
listen verojen luettelon mukaan. Sen mukaan piispan jako-osuuden raha-arvo oli rukiin osalta
1 083 mk, ohran 1 111 mk, vehnän 40 mk, kauran 197 mk ja herneiden 247 mk eli yhteensä
2 678 mk. Nykymitoiksi muuttaminen voinee tapahtua laskemalla panniin 92 litraa. 36 Piis
pa oli lahjoittanut osuudestaan n. 316 mk.
33. Pirinen 1955 a, ss. 43-45.
34. Liite 11, Karttunen 1931, s. 209, Cederlöf 1934, ss. 352-354, Oja 1944, ss. 255-256, Oja 1946, s.
189.
35. Vrt. hinnoista v:na 1541 Pirinen 1962 b, ss. 309-310.
36. Oja 1944, s. 257, Papunen 1959, s. 143. Vrt. myös liite 11 :a.
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Oliko sitten taloa kohti laskettuna nokkavero vai viljakymmenysosuus suurempi? Nokka
verosta on käytettävissä Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta pitäjittäisiä tietoja vuosisadan
puolivälistä alkaen. Niiden perusteella nokkavero oli taloa kohti keskimäärin 3-4 naulaa voi
ta raha-arvoltaan n. 1,8-2,4 äyriä.37 Mainitussa kirkollisten verojen luettelossa on joidenkin
pitäjien kohdalle merkitty näkyviin tilaluku, mikä mahdollistaa seuraavan taulukon laatimi
sen.
PIISPAN JAKO-OSUUDEN TALOKOHTAINEN RAHA-ARVO V:NA 1543
Tiloja/kpl

Pitäjä
Mynämäki
Perniö
Parainen
Sauvo
Uskela
Halikko

Äyriä/talo
4,3
3,0
1,1
1,3
4,6
24

363
309
355
294
278
253

Pitäjä

38

Äyriä/talo

Tiloja/kpl

Paimio
Marttila
Pöytyä
Lieto
Kaarina

Yhteensä

176
216
137
201
94

4,1
4,3
5,0
4,8
6,9

2 676

34

Taulukon mukaan ainakin v:na 1543 piispan viljakymmenysosuus taloa kohti oli huomat
tavasti korkeampi kuin nokkavero, ja todennäköisesti tilanne voida an yleistää koskemaan
muitakin vuosia. Kuitenkin pitäjittäiset erot ovat suuremmat kuin nokkaveroalueilla, mikä
oli luonnollista, koska kymmenysverotus otti huomioon tilan taloudellisen kantokyvyn, kun
taas nokkaveroa maksettiin hyvinä ja huonoina vuosina henkilöluvun mukaan. Huonoina
vuosinahan jokainen ylimääräinen suu oli heikentämässä tilan kantokykyä, eikä silloin työ
panoksella ollut suurta merkitystä. Taulukko selventää sitä, mitä aikoinaan merkitsi täysillä
kymmenyksillä uhkaaminen kirkon halutessa painostaa jotain maakuntaa tekemään veroso
pimus. Niinpä Maunu Eerikinpoika (1319-1363) pelotteli karjalaisia 23.8.1329 täysillä
kymmenyksillä, elleivät he tekisi sopimusta, ja karjalaiset suostuivat verosopimukseen ja pää
sivät pienemmällä kirkollisella verolla.39
40

PIISPAN JAKO-OSUUDEN RAHA-ARVO ERI PITÄJISSÄ V:NA 1543
Pitäjä

Mk

Pitäjä

Mk

Pitäjä

Mk

Pitäjä

Mynämäki
Uskela
Kokemäki
Huittinen
Lieto
Perniö
Marttila
Loimaa
Eura X

193
158
141
131
120
116
116
116
96

Paimio
Piikkiö
Somero
Masku X
Pöytyä
Kaarina
V.Nousiainen
Laitila X
Maaria

90
89
87
87
86
83
81
80
77

Halikko
Taivassalo X
Karkku
Tyrvää
X
Raisio
Rusko
Vehmaa X
Sauvo
U.Nousiainen

77
75
71
66
65
57
57
48

Parainen
Uusikirkko
Lemu
Eurajoki
Rymättylä
Ulvila
Rauma

Yhteensä

46

33+1 kel

Mk
X
X
X
X
X

X

32
31
29
22
21
18
16

2 677

37. Vrt. liitteenä olevia nokkaveroluetteloja. Pienin nokkavero oli v :na 1552 Kemiössä (= 2 nl) ja suurin
Eurassa v:na 1553 (6,2 nl). Mm. David Hannerberg on käyttänyt tilastoinnissa desimaaleja, vrt.
Hannerberg 1948.
38. Liite 11. Varsinais-Suomen maakirjassa v:lta 1540 luvut ovat hiukan erilaisia.
39. REA 50.
40. Liite 11. Raha-arvot on pyöristetty täysiksi markoiksi. X:llä on merkitty ne pitäjät, joista maksettiin
myös nokkaverovoita.
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Niinkuin luonnollista olikin, piispa sai viljakymrnenyksensä pääasiassa kolmelta vankim
malta peltoviljelysseudulta Mynämäestä, Ala-Satakunnasta (Kokemäki, Loimaa, Huittinen ja
Eura) ja Halikonlahden kaltailta (Uskela, Perniö, Marttila ja Halikko). Sen sijaan kahteen eri
kymmenysoikeuteen kuuluneet pitäjät sijoittuvat luettelossa loppupäähän Euraa lukuunot
tamatta. Jako-osuuden suuruuteen vaikut'. i aivan selvästi etäisyys ja kulkuyhteydet Turkuun.
Siksi saaristopitäjien ja etäisempien Ulvilan ja Eurajoen viljakymmenykset olivat muihin pi
täjiin verrattuna vaatimattomia.
Rovastit alkoivat tilittää piispan jako-osuuden kruunulle rovastikunnittain v:sta 1549 al
kaen, mutta muutamista rannikkopitäjistä tilitys suoritettiin ensi kerran vasta seuraavana
vuonna. Piispa joutui tekemään verokamarille selkoa kymmenystuloistaan jo v:lta 1547 1548.41
Viljakymmenyksistä ja samalla piispan jako-osuudesta on säilynyt luetteloita tai tilityk
siä Ma a r i a s t a v:lta 1551 ja 1556-1561,42 R a i s i o s t a v:lta 1556-1561,43 N o u
s i a i s i s t a v:lta 1556-1561,44 Le m u s t a v:lta 1556-1561,45 My n ä m ä e s t ä
v:lta 1556-1561,46 V e h m a a I t a v:lta 1551-1552 ja 1555-1561,47 U u d e It a k i r
k o It a v:lta 1551-1552 ja 1555-1561,48 La i t i Ia s t a v:lta 1551-1552 ja 155550
P a r a i s i It a v:lta 1552-1553 ja
1561,4 9 R y m ä t t y Iä s t ä v:lta 1556 ja 1558,
51
S a u v o s t a v:lta 1552-1553, 1556 ja 1558-1560,52 P e r n iö s t ä
1559-1561,
v:lta 1552-1552, 1556-1559 ja 1561,53 U s k e Ia s t a v:lta 1552-1553, 1556-1559 ja
55 P a i m i o s t a v:lta
1561,54 H a Ii k o s t a v:lta 1552-1553, 1556-1559 ja 1561,
56
1547-1550, 1552-1553 ja 1556-1560,
Ma r t t i Ia s t a v:lta 1547-1550, 1552-1553
57
ja 1556-1560,
Pö y t y ä It ä v:lta 1556-1561,58 Li e d o s t a v:lta 1547-1550,
5
1552- 1553 ja 1556-1560, 9 P i i k k iö s t ä v:lta 1547-1550, 1552-1553 ja 155761
60
Ka a r i n a s t a v:lta 1550, 1552-1553 ja 1556-1561, S o m e r o I t a v:lta
1560,
62
E u r a j o e It a v:lta 1548, 1555 ja 1557,63 E ura s t a v:lta
1548, 1552-1555 ja 1561,

Pirinen 1955 a, ss. 43-45.
Liite 11 :1. Kymmenysluettelot on käyty läpi kursorisesti v:een 1561 saakka. Lähinnä v:na 15581561 piispan jako-osuutta ei ole tileihin merkitty, joten sitä ei ole taulukoitu. Lisäksi tileissä ei ole
eritelty "suomalaista" eikä "ruotsalaista" oikeutta. Liitteet 11 :1-34 ovat Valtionarkiston ja Jyväs
kylän maakunta-arkiston kokoelmissa.
43. Liite :2.
44. Liite :3.
45. Liite :4.
46. Liite :5.
47. Liite :6.
48. Liite :7.
49. Liite :8.
50. Liite :9.
51. Liite :10.
52. Liite :11.
53. Liite :12.
54. Liite :13.
55. Liite :14.
56. Liite :15.
57. Liite :16.
58. Liite :17.
59. Liite :18.
60. Liite :20.
61. Liite :21.
62. Liite :22.
63. Liite :23.

41.
42.
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1548, 1555 ja 1557,64 K o k e m ä e I t ä v:lta 1553, 1555 ja 1558-156165 ja siihen
liittyvästä K ö y Ii ö s t ä v:lta 1553-1558,66 UIv i Ia s t a v:lta 1548, 1555, 1557-1558
ja 1560- 1561,6 7 H u i t t i s i s t a v:lta 1555, 1558-1559 ja 1561,68 Lo i m a a I t a
v:lta 1553, 1555, 1558-1559 ja 1561,69 T y r v ä ä s t ä v:lta 1550-1551, 1555-1556,
1558 ja 1560,7 K a r k u s t av:lta 1551, 1555-1556ja 1558-1560,7 1 R u s k o l t a v:lta
1556- 1561,7 2 M a s k u s t a v:lta 1556-1561,7 3 R a u m a I t a v:lta 1555ja 1557156174 sekä T a iv a s s a Io s t a v:lta 1551-1552 ja 1555-1556.7 5
V: en 1542-1543 kirkollisten verojen luetteloon verrattuna yleisenä piirteenä kruunulle
1500-luvulla suoritetuissa tilityksissä oli se, ettei vehnästä eikä pavuistaja herneistä kannettu
kymmenyksiä kaikkina vuosina. Piispan jako-osuus luonnollisesti vaihteli suuresti vuoden
tulojen mukaan, mutta sen suuruus pysyi suunnilleen samoissa lukemissa pitäjäkohtaisen yh
teenvedon mukaan.76 Kirkkoherrojen tilitysten mukaan v:na 1556 oli Raisiossa 106, Nou
siaisissa 187, Mynämäessä 78 "ruotsalaisen" ja 187 "suomalaisen" oikeuden, Rymättylässä
71 ja Pöytyällä 146 maksuyksikköä "suomalaisessa" oikeudessa. Piispanjako-osuuden määrälli
sestä kehityksestä ei voi vetää selvää trendiä, sillä ohran ja rukiin määrän lisääntyessä toisissa pi
täjissä se vastaavasti toisissa pieneni. Paraisilla perittiin v:na 1552-1553 kymmenykset vain ru
kiista. Veroselityksen mukaan kirkkoherra otti ensin päältä 1 pt ruiskymmenyksistä, ja jäännös
jaettiin "suomalaisen" kymmenysoikeuden mukaisesti kolmeen osaan. Tällainen menettely nä
kyy mm. v :na 1542 ( 1 iite 11). Mynämäessä taas vanhan tavan perusteella kirkkoherra sai päältä
neljän ja kappalainen yhden talonpojan kymmenykset, ja vasta jäännös joutui jakoon.
Viljakymmenysten kerääminen ja kertymän havainnollistamiseksi on laadittu aivan tark
ka luettelo Köyliön 72 talonpojan viljakymmenyksistä kuutena vuotena 1553-1558 (liite
11:24 a). Ne näyttää kannetun yleensä täysinä kappoina. Köyliössä piispan jako-osuuden ar
vosta oli 41 % ruista, 44 % ohraa, 1 % vehnää, 2 % kauraa sekä 12 % papuja ja herneitä. Lu
vut vastaavat yllättävän tarkasti v:n 1543 jakautumaa (liite 11). Ainoastaan kauran sekä pa
pujen ja herneiden määrässä on huomattava ero, mikä johtunee lähinnä alueellisista tekijöis
tä. Voitaneenkin perustellusti sanoa, että piispan jako-osuudesta "suomalaisen" kymmenysoi
keuden alueella oli ruista ja ohraa n. 80-85 %. Tutkittavana kuuden vuoden kautena par
haimpana (= 1557) kertyi kymmenysviljaa hiukan yli 120 % enemmän kuin huonoimpana
(1555). Heilahtelun kasvaminen vuosiin 1542-1543 verrattuna (liite 11) johtuu otannan kas
vusta. Rahaksi muutettu piispan jako-osuuden arvo oli v:na 1553 keskimäärin taloa kohti 1,6
ja v:na 1556 2,7 ä, mikä tukee v:lta 1542-1543 saatuja tuloksia (s. 36) olletikin siksi, et
tä Köyliöstä puuttuvat tiedot parhaalta satovuodelta (1557). Vanhana tapana oli Köyliös
sä, että kirkkoherra sai pitäjän parhaan talon kymmenykset päältä itselleen. Tällainen käy
täntö oli Nousiaisissa Nyynäisten kartanon osalta, ja näin meneteltiin myöskin Köyliössä.
Tällä vähennyksellä ei ole kuitenkaan olennaista merkitystä piispan jako-osuuden suuruuteen.
----64. Liite :24.
65. Liite :24.
66. Liite :24 a.
67. Liite :25.
68. Liite :26.
69. Liite :27.
7 0. Liite :28.
7 1. Liite :29.
72. Liite :30.
7 3. Liite :31.
74. Liite :32.
75. Liite :33.
76. Liite 1 :a.
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A h v e n a n m a a kuului jo keskiajalla nokkaveroalueeseen, ja reduktiokaudelta sieltä
on tallella yhtenäinen sarja nokkaveron kantoluetteloita. Siksi on arvoituksellista, ja ehkä
juuri siitä syystä historiantutkimus asiasta vaikenee, että piispa on kahden eri asiakirjan mu
kaan saanut maakunnasta myöskin viljakymmenysosuuden. Kirkkoherra Maunu Pietarinpoi
ka laati v:lta 1547, jolta ei ole säilynyt nokkaveroluetteloa, tilityksen kymmenysviljasta, jos
ta piispan sanotaan saaneen osuuden (Biscopz delenn). Kymmenysten kokonaismäärästä vä
hennettiin ensin kirkollisina maksuina 3 pt 5 pn ja loppuosa jaettiin "suomalaisen" kymme
nysoikeuden mukaisesti. Samaisen kirkkoherran v:na 1553 laatiman tilityksen mukaan jako
tapa oli erilainen, sillä kymmenyksistä varattiin ensin neljännes kanungeille ja loppuosa jaet
tiin tasan piispan ja pitäjänkirkon kesken. Lisäksi Kumlingesta maksettiin hiukan rahaa kym
menysten korvauksena. On huomattava, että tämän jakotavan mukaan pappi näyttää jää
neen ilman jako-osuutta. Kirkkoherra Laurin v:na 1556 laatimassa tilityksessä ei enää mai
nita piispan jako-osuutta. Piispan jako-osuuden arvo oli v:na 1547 268 mk ja v:na 1553 276
mk. Jälkimmäiseltä vuodelta säilyneen nokkaveroluettelon mukaan maakunnassa 947 mak
suyksikköä, joten taloa kohti piispan osuuden arvo oli 2,3 ä eli samaa suuruusluokkaa kuin
Varsinais-Suomen vastaavissa oloissa (s. 36), joten kymmenyksiä näyttää kyseisinä vuosina
perityn kaikilta Ahvenanmaan talouksilta. Luonnottomalta kuitenkin tuntuu sellainen tilanne,
että piispa olisi saanut Ahvenanmaalta nokkaveroa ja samalla hänellä olisi ollut jako-osuus
viljakymmenyksiin. Mainitun kahden asiakirjan mukaan se kuitenkin on mahdollista olle
tikin siksi, että pappi jätettiin ilman osuutta, koska hän peri sen suoraan pellolta. Tietoja ei
voi sanoa kopiointivirheeksikään, koska tilityksen laatija oli ehkäpä kirkollisen verotuksen
paras paikallinen asiantuntija eli rovasti. Tämä ongelma jätettäköön kuitenkin myöhempien
tutkimusten varaan.77
"Suomalainen kymmenysoikeus tuotti piispanpöydälle v:na 1543 kaikkine lahjoituksineen
2 678 mk (& Ahvenanmaalta n. 268 mk?). Summaa voidaan pitää suurena, sillä päivätyön ar
vo oli tuolloin vain 1 ä.7 8 Näin laskien summa vastasi yli 21 000 miestyöpäivää (& Ahvenan
maa). Mikäli piispan osuuden keskiarvoksi taloa kohti lasketaan 3,4 ä (s. 36), niin kaikkiaan
n. 6 300 tilaa suoritti piispalle viljakymmenyksiä, mikä oli n. 20 % Turun hiippakunnan tila
määrästä. Jako-osuuden arvo piispan kaikista veroluonteisista tuloista oli kerrassaan 33 %. 79

77. Liite 11 :34. Kauko Pirinen ei mainitse mitään tästä ristiriidasta, vaikka hän on vedonnut tutkimukses
saan samassa nootissa kumpaankin luetteloon lähdeniteeseen, vrt. Pirinen 1962 a, s. 93.
78. Pirinen 1962 b, s. 309. Piispan osuus mainitaan 1.6.1550. Asiakirjassa tarkoitettaneen viljakymme
nyksiä eikä nokkaveroa, KG I R XXI, s. 280.
79. Liite X.

40
33. Nokkaveroalueen kirkolliset vero-oikeudet
331. "Ruotsalainen" oikeus
Kehitys keskiajalla
"Ruotsalaisessa" oikeudessa syysviljakymrnenykset jaettiin papin ja pitäjänkirkon kesken,
kun taas kevätviljakymmenykset pappi sai yksin. Piispa sai puuttuvan jako-osuutensa kor
vaukseksi nokkaverovoita.1
Kuten edellä jo todettiin (s. 32), Kuusiston arkiston palossa v:na 1318 tuhoutui Suomen
vanhinta kirkollista verostusta koskenutta lähteistöä. Siksi vanhimmat Turun tuomiokirkon
kopiokirjassa säilyneet verotuksen järjestämistä koskevat asiakirjat ovat peräisin vasta
1320-luvulla piispa Pentin ajalta. Hänen seuraajansa piispa Hemmingin ajalta on myös säily
nyt runsaasti tällaista aineistoa, sillä hänen aikanaan Suomen kirkon taloudellista perustaa
vahvistettiin ottamalla silti kirkollisessa verotuksessa huomioon maakunnalliset ja alueelliset
erot taloudellisessa kehityksessä.2
"Ruotsalainen" oikeus mainitaan lähteissä ensimmäisen kerran 22.7.1337, jolloin Turun
tuomiorovasti (kanunki) Elavi sai uudisviljelykseensä Ruskosta Sääksyn tilan (nyk. Vahdon
Auvainen, s. 28). Tila asutettiin uudistilojen tavoin "ruotsalaisen" oikeuden alaisena, jolloin
sille annettiin 4 verovapausvuotta ja määrättiin, että siitä oli maksettava kruunulle vuosittain
4 nl voita. "Ruotsalainen" oikeus näyttää tässä tarkoittavan maallista verotusoikeutta.3 Ve
rovapausvuosien kuluessa Elavi kuitenkin lahjoitti tilan Turun tuomiokirkon rakennusrahas
tolle, koska se mahdollisesti hiippakuntasynodissa tehdyn asiakirjan mukaan kuului sille 8.9.
1340. Tällöin tila ja koko Rusko kuului jo "suomalaiseen" oikeuteen, koskapa piispa saattoi
lahjoittaa ainakin Sääksystä mutta mahdollisesti koko Ruskosta piispankymmenykset raken
nusrahastolle. Vielä uuden ajan alussa tuomiorovasti sai sieltä piispan jako-osuuden (liite
11 ).4
Tenholan Lindvedin ja Uudenmaan laamanni Björnin 20.2.1345 antaman todistuksen mu
kaan mm. Varsinais-Suomen saaristossa ruokalisän suuruus oli 10 nl voita. Kirjeen mukaan
sekä Varsinais-Suomen saaristo että Uusimaa kuuluivat Helsinglannin (= Uudenmaan) oi
keuteen.5
Kuningas Maunu Eerikinpojan 10.9.1347 antaman kirjeen mukaan vanhana tapana oli, et
tä piispa sai Uudeltamaalta ja "muilta hiippakuntansa alueilta" nokkaveron kantokulujen
korvauksena kuljetusnaulan (fli)rmark).6 Sitä näyttää perityn reduktiokauden lähteiden mu
kaan ainakin Ala-Satakunnassa.
i.
2.
3.

4.

5.
6.

HUFKH NF iV, s. 3, juusten i859,ss. 2i,202,207 ja 306,Foriteii i883,ss. 29-33 ja 66,isaksson
1925,ss. 118-119,Jaakkola 1958,ss. 368-371,Pirinen 1962 a,ss. 33-34 ja 43.
Tulipalosta puhutaan enemmän Kuusiston linnaa ja lääniä koskevassa luvussa,vrt. Bergroth 1902,ss.
72-73, Voionmaa 1920,s. 118,lsaksson 1925, s. 107,Cederlöf 1934,s. 20.
REA 89: "siluam quandam de nouo occupandam et colendam...Sexu nominatam,subiciensque eam
iuri sweuico quoad exhibiciones exhibendas sicut alias siluas de nouo occupatas",Juusten 1859,ss.
21,202,270 ja 306, Renvall 1933,s. 168,Pirinen 1962 a,ss. 32 ja 49.
REA 102: "Nos (= Hemmingl igitur profectum ecclesie nostre kathedralis...omnes tantum decimas
prediales annuatim prouenientes de noualibus antefatis ipsi fabrice kathedralis ecclesie,vt predicitur,
aboensi propter notam eius indigenciam donari curamus." Piispa oli perustanut tuomiorovasti n viran
muutamaa päivää aiemmin,joten lahjoitus sopi hyvin yhteen, vrt. REA 101 ja Klockars 1960 a,ss.
105-106.
REA 107. Asiasta tulee puhe uudelleen Uudenmaan oikeuden yhteydessä.
REA 125, Voionmaa 1912, ss. 142, 172 ja 182, Jaakkola 1944,ss. 178-179, Pirinen 1962 a,s. 44,
vrt. myös edellistä noottia.
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Kuningas Maunu Eerikinpoika määritteli 13.2.1348 Kokemäenjoen pohjoispuolella asu
vien ja "ruotsalaisen" oikeuden alaisten asukkaiden oikeusperusteet maanomistukseen suh
teessa vesistöihin. Kirjeen antaminen oli osoitus "ruotsalaisen" oikeuden uudisasutusluon
teesta, vaikkakin siinä samalla korostettiin oikeuden vanhuutta.7
Arkkipiispa B irgerin tarkastusmatkan yhteydessä v: na 1369 (s. 34) vahvistettiin vanha
käytäntö (s. 40), että "ruotsalaisen" oikeuden alueelta kannettava ruokalisä oli 10 nl voita
vuosittain, kun taas "suomalaisessa" oikeudessa kannettiin ruokalisä rukiina.8
Muut keskiaikaiset maininnat "ruotsalaisesta" oikeudesta on käsitelty jo aikaisemmin
(s. 34). Näin ollen tiedot siitä jäävät keskiajan osalta niukoiksi, eikä niiden perusteella ole
mahdollista muodostaa selvää kuvaa levinneisyysalueesta.
Levinneisyys ja tuotto reduktiokauden lähteiden perusteella
Uuden ajan alussa kuuluivat kokonaisuudessaan "ruotsalaiseen" kymmenysoikeuteen Ala
Satakunnassa Närpiö, Maskun kihlakunnassa Korppoo, Piikkiön kihlakunnassa Nauvo ja Ha
likon kihlakunnassa Kemiö. Piispa sai kymmenysosuuden lisäksi nokkaverovoita Ulvilasta,
Eurajoelta, Eurasta, Raumalta, Laitilasta, Uudeltakirkolta ( Kai anti), Vehmaalta, Maskusta,
Taivassalosta, Lemusta, Rymättylästä ja Raisiosta. On huomattava, ettei "Etelä-Suomessa"
ollut tällöin ainoatakaan kahden kymmenysoikeuden pitäjää. Eniten niitä oli Vehmaan kih
lakunnassa, jossa kaikki pitäjät olivat tällaisia. Näyttää selvältä, että vielä reduktiokaudella
oli kesken se keskiaikainen kehitys, jossa koko pitäjä pyrittiin saamaan samaan kymmenysoi
keuteen. Tämä kehitys oli uuden ajan alkuun mennessä ehtinyt toteutua "Etelä-Suomessa",
kun taas "Pohjois-Suomen" kihlakunnissa se oli vielä pahasti kesken (ss. 32-33).9
"Etelä-Suomen" nokkaveroluettelot ovat säilyneet yhtenäisenä sarjana v:lta 1550-1561.
Nauvon ja Kemiön sekä Uuteenmaahan lukeutuneen Kiskon veroselityksen mukaan v:na
1550 nokkaverovoita perittiin 2 nl jokaiselta talonpoikaispariskunnalta sekä 1 nl heidän jo
kaiselta elävältä lapseltaan muttei palkollisilta eikä rälssimiehiltä. Jälkimmäisten vapautus
nokkaverosta on tapahtunut vasta reduktiokaudella. Nokkaveron ja nokkien selvittämiseksi
on pakko monestakin syystä perehtyä kantoluetteloihin, sillä ne poikkeavat odottamatto
man usein hiukan tilityksessä mainitusta loppusummasta. Toisaalta "Etelä-Suomessa" tili
tyksissä laskettiin voita olevan tynnyrissä 12 lv eikä 16 lv mikä nokkalukuja laskettaessa on
otettava huomioon.1 0
K e m i ö n 131 kylässä maksoi nokkaveroa vuodesta riippuen n. 600 talonpoikaa. Huo
noina vuosina nokkaverottomat talot luonnollisesti lisääntyivät, joten silloin tila saattoi olla
autiona nokkaveron puolesta. On kuitenkin korostettava sitä, että veronkantajan näkökul
masta keskeisintä oli nokkaveron kantotulos, ja siitä syystä nokkaverottomat talot vain har
voin merkittiin kantoluetteloihin. Yleinen kehityssuunta kohti 1560-luvun alkua oli se, että
maksuyksiköiden määrä ja samalla nokkaveron määrä pieneni. Pitäjässä oli v:na 1552 makFMU 545 ja 738, REA 129 ja 194: "som bo nordhan Kumobaa i swenske raetten, alle thera gambla
inbundhna wathen oc ströma, som the aff alder haffua hafft, d0mon (!) til aiuerdelica aogo hwariom i
watneno thaer effter som han aeger i landeno". Näin uudisasukkaat saivat haltuunsa umpeutuneet
lahdet, mikä merkitsi iskua "suomalaisen" oikeuden piiristä suoritetulle kaukonautinnalle, vrt. Jaak
kola 1944, ss. 93-94, Suvanto 1973, s. 244.
REA 208: "scilicet loco oblacionum et mathbyrdh vnam karpam siliginis cumulatam in iure fin
8.
nonico et decem marcas butiri in iure sueuico".
Oja 1955, ss. 29-98, Pirinen 1962 a, ss. 66-70.
9.
10. Liitteet 111:1-2. Nokkaveroluettelot on käyty läpi n. v:iin 1561-1562 saakka. Liitteet 111:1-16
ovat Valtionarkistossa ja Jyväskylän maakunta-arkistossa.
7.
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suyksikön keskikoko vain 2,0 mikä seuraavanakaan vuonna ei ollut kuin 2,2. Keskiarvo ei voi
tarkoittaa sitä, että Kemiössä perheen keskikoko olisi ollut noin pieni, vaan paikalliset teki
jät olivat sitä alentamassa. Keskiarvon pienuutta ei voi kuitenkaan selittää saaristo-olosuh
teilla, sillä naapuripitäjässä Nauvossa samanlaisissa oloissa talonpoikaisperheet olivat keski
määrin huomattavasti suurempia nokkaveroluetteloiden mukaan. Lähtökohtana on kuiten
kin pidettävä sitä, että veronkannossa noudatettiin veroselitystä, jonka mukaan nokkaveroa
perittiin 2 nl talonpoikaispariskunnalta ja 1 nl heidän jokaiselta lapseltaan. Verotusohje oli
v:na 1558 jo lievempi, sillä tällöin nokkaveroa kannettiin vain ehtoolliselle pääseviltä eli 15
vuotta täyttäneiltä talonpojan lapsilta. 1 käraja siis nousi reduktiokaudella keskiaikaan ver
rattuna, sillä mm. v:na 1331 Uudellamaalla ikärajaksi määrättiin 7 vuotta. Luonnollisin seli
tys Kemiön nokkaveron tilakohtaiselle alhaisuudelle on se, että pitäjässä talojen taloudelli
nen kantokyky oli heikompi kuin muissa saaristopitäjissä. Toisaalta on ainakin Pohjan
maalta saatavista esimerkeistä havaittavissa, että verottaja mm. leskien ja vähävaraisten koh
dalla vapautti nokkaverosta tai alensi suorituksen puoleen. Ehkä näin on menetelty Kemiös
säkin, ainakin muutamina vuosina näyttää perityn 1/2 nl:n suuruista nokkaveroa. Muuten
han olisi mahdotonta selittää, että mm. v:na 1552 pitäjässä olisi huolimatta veroselityksestä
peritty nokkaveroa vain isänniltä ja emänniltä, eikä pitäjässä ollut laisinkaan nokkaverotettuja
lapsia, mikäli tilannetta tarkastellaan maksuyksi kön keskikoon mukaan.11
Kemiö oli N a u v o o n verrattuna n. 3 kertaa suurempi, sillä siellä oli 57 kylässä n. 200
maksuyksikköä. Pitäjän veroselitys oli v:na 1550 samanlainen kuin Kemiössä. Myöskin v:na
1558 periaate oli samanlainen, sillä nokkaveroa perittiin 1 nl voita jokaiselta talonpoikaisper
heeseen kuuluvalta ja ehtoolliselle oikeutetulta muttei talonpojan palkollisilta. Talonpojat
alkoivat v:sta 1557 alkaen maksaa monissa kylissä voin sijasta rahaa tai turskaa. Myöskin
Nauvossa nokkaveron tuotto pieneni 1560-luvun alkuun mennessä. Liitteestä huomaa, että
mm. v:na 1554 oli useita tiloja nokkaveron puolesta autioina, vaikka niiden merkitseminen
kantoluetteloihin näyttää satunnaiselta. Nauvossa maksuyksikön keskikoko oli muita Varsi
nais-Suomen nokkaveropitäjiä korkeampi. On huomattava, että v:na 1550 ei peritty lainkaan
nokkaveroa Biskopsössä asuvalta nimismieheltä. Tällainen käytäntö oli tavallinen muissakin
maakunnissa mm. Pohjanmaalla.12
"Pohjois-Suomen" nokkaveroluettelot ovat säilyneet vasta v:sta 1556 alkaen. Edellisen
vuoden veroselityksen mukaan alueella kannettiin nokkaveroa vain niistä pitäjistä, joista pe
rittiin voiruokalisää tai -taksaa. Nokkaveroa maksettiin taloittain (epter Manntalet) siten, et
tä talonpoika, hänen vaimonsa ja ehtoolliselle oikeutetut lapset olivat maksuvelvollisia mut
tei työ- eikä palvelusväki. Selityksessä todettiin, että nokkaveron tuotto vaihteli vuosittain
maksuyksiköiden ja henkilömäärän vaihteluiden mukaan. Kyseisenä vuonna nokkaverovoita
kertyi 7 tr 4 1/3 tv Korppoosta, Laitilasta, Rymättylästä ja Mynämäestä, Viimeksi mainitus
ta pitäjästä ei aie säilynyt nokkaveron kantoiuetteioita, ja se on kuulunut "suomalaiseen"
kymmenysoikeuteen, joten sen mainitseminen veroselityksessä nokkaveron yhteydessä on ar
voituksellista.13
11.

Liite 111:1. Vuoden 1558 veroselityksen mukaan nokkaveroa maksoi "bondens folck hanns hustru
och barnn som gå tiil Sacrament", vrt. ES 550:VA 770:4 ja 8, ES 550:VA 774:37-48. Vuoden
1550 veroselityksen mukaan nokkavero olisi ollut samanlainen kuin Itä-Uudellamaalla eli pariskunta•
vero, ES 542:VA 526:1-8. Keskiajan oloista vrt. REA 66:"jn iure Helsingonico habitantes vnam
marcam butiri de quolibet capite virilis uel muliebris sexus, septimum etatis sue annum complentem
singulis annis teneamini exhibere", Renvall 1949, ss. 98-99.
12. Liite 111:2.
13. Liite 111:3, nootti 1, ES 543:VA 575:54.

43
Nokkaveroa maksettiin K o r p p o o s t a v :na 1556-1561 55 kylässä n. 250 talosta. Pi
täjässä oli v:na 1556-1558 verraten paljon nokkaverottomia taloja. "Etelä-Suomen" nokka
veropitäjien tavoin Korppoonkin nokkaveron tuotto vuosien varrella hiljalleen ehtyi. Verose
lityksen mukaan v:na 1559 nokkaveroa perittiin kaikilta talonpoikaisperheeseen kuuluvilta
ehtoolliselle oikeutetuilta jäseniltä muttei palkollisilta.14
R y m ä t t y I ä oli kahden ruokalisäoikeuden pitäjä toisin kuin Kemiö, Nauvo ja Korp
poo, jotka kuuluivat kokonaisuudessaan "ruotsalaiseen" ruokalisäoikeuteen. Rymättylässä
nokkaveroalue sijaitsi karkeasti sanottuna pitäjän laidoilla länsi- ja itäosissa, alueilla, jotka
asutettiin keskusseutuja myöhemmin. Kummankin oikeuden alue oli pitäjässä kylämääräl
tään ja taloluvultaan suunnilleen yhtä suuri. Nokkaveroa maksettiin 36(37) kylässä, joissa oli
n. 70 taloa. Pitäjästä on säilynyt nokkaveroluetteloita v:sta 1556 alkaen, ja niistä on havait
tavissa nokkaveron tuoton vähittäinen laskeminen. Veroselityksen mukaan v:na 1559 nok
kaveroa perittiin jokaiselta ehtoolliselle pääsevältä talonpoikaisperheen jäseneltä muttei pal
kollisilta. 15
Vielä 1300-luvun lopulla R a i s i o s s a oli huomattava "ruotsalaisen" oikeuden alue,
johon v:na 1557-1562 kuului vain neljä kylää Luonnonmaasta ja sen läheisyydestä. Verose
lityksen mukaan v:na 1559 nokkaveroa perittiin talonpoikaistalon isännältä ja emännältä
sekä heidän ehtoolliselle pääseviltä lapsiltaan muttei palkollisilta. Kylistä Veski (= Lapila),
Käkölä (= Kackylla) ja Herttula on toisinaan laskettu Rymättylään kuuluviksi, joten Raision
"ruotsalaisen" oikeuden olemassaolo jää reduktiokaudella oikeastaan vain Kultarannan ky
16
län varaan.
M a s k u s s a "ruotsalaisen" oikeuden kylät sijoittuivat pitäjän länsiosiin merelliseen ym
päristöön. Pitäjästä on säilynyt nokkaveron kantoluetteloita v:sta 1556 alkaen, ja kyseistä
veroa maksettiin 30(31) kylän n. 45 talossa. Nokkaveron tuotto pysyi suunnilleen samansuu
ruisena v:een 1562 saakka. Veroselityksen mukaan v:na 1559 nokkaveroa maksoi pitäjässä
vain yksi verokunta, ja sitä perittiin talonpojalta, hänen vaimoltaan ja ehtoolliselle pääseviltä
lapsiltaan muttei palkkaväeltä. Maksuyksiköiden keskikoko oli v:na 1556-1558 verraten
. 17
.
. .
pieni e 1·I vain 2, 3-2, 4 henkea..
L e m u n "ruotsalaisen" oikeuden kylät sijaitsivat pitäjän lounaisosassa. Nokkaveroa pe
rittiin v:no 1556--1562 12(19) kylässä n. 30 talosta. Veroselityksen mukaan v:na 1559 Le
mussa vain yksi .verokunta kuten Maskussakin maksoi nokkaveroa, jota perittiin talonpojal
ta, hänen vaimoltaan ja ehtoolliselle pääseviltä lapsiltaan muttei palkollisilta. Maskun tavoin
nokkaveron kertymä säilyi 1560-luvulle saakka suunnilleen yhtä suurena.18
Piispa oli lahjoittanut T a i v a s s a I o s t a arkkipresbyteraatille verotulonsa sekä "suo
malaisesta" että "ruotsalaisesta" oikeudesta. Siitä syystä pitäjästä ei ole käytettävissä nokka
veron kantoluetteloa ennen kuin v:na 1562. Kuningas Kustaa Vaasa vapautti v:na 1536 sil
loisen kirkkoherran MikaEJI Karpalaisen maksamasta piispalle ja tuomiokapitulille vuosittain
3 tr voita ja ruista. Veroselityksen mukaan v:na 1559 nokkaveroa perittiin talonpoikaistalon
isännältä, emännältä ja ehtoolliselle pääseviltä lapsilta muttei palkollisilta.19

14.
15.
16.
17.
18.

Liite lll:3
Liitteet I ja 111 :4.
Liitteet 111 :4-5, Suvanto 1976, ss. 29 ja 57.
Liite 111:6, Renvall 1949, ss. 98-100.
Liite 111 :7. Nokkaveroa kannettiin vain 12 "ruotsalaisen" oikeuden kylästä, sillä "ruotsalaiseen" ruo
kalisäoikeuteen kuuluvat piispanlampuodit näyttävät olleen siitä vapaat, ainakaan heidän nimiään ei
esiinny. kantoluettelossa. Samanlainen käytäntö piispanlampuotien osalta näyttää olleen muuallakin.
19. Liite 111:8, KG I R XXl,s.113.
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V e h m a a n "suomalainen" ja "ruotsalainen" oikeus olivat suunnilleen yhtä suuret.
Nokkaveroa maksettiin v: na 1556-1562 76 kylässä n. 155 talosta. Veron tuotto pieneni
1560-luvulle siirryttäessä. Veroselityksen mukaan nokkaveroa perittiin talonpojalta, hänen
vaimoltaan ja ehtoolliselle pääseviltä lapsiltaan muttei palkollisilta. 20
U u d e 1 1 a k i r k o 11 a maksettiin nokkaverovoita n. 60 talosta 43 kylässä v:na 15561562. "Suomalaisen" oikeuden alue oli pitäjässä jonkin verran "ruotsalaista" pienempi. Nok
kaveron tuotto ehtyi vähitellen vuosien varrella. Kuitenkin pitäjässä maksuyksikön keskiko
ko oli keskimääräistä suurempi. Veroselityksen mukaan v:na 1558 nokkaveroa perittiin ta
lonpoikaistalon isännältä ja emännältä sekä heidän ehtoolliselle pääseviltä lapsiltaan muttei
palkoi lisilta. 21
L a i t i I a s s a "suomalainen" ja "ruotsalainen" oikeus olivat suunnilleen yhtä suuria. Pi
täjässä maksettiin v: na 1556-1562 nokkaverovoita 39 kylän n. 170-190 talosta. Myöskin
Laitilassa nokkaveron tuotto vähitellen pieneni. Toisaalta pitäjässä maksuyksiköiden keski
koko oli keskimääräistä suurempi. Veroselityksen mukaan nokkaveroa perittiin talonpojalta,
hänen vaimoltaan ja ehtoolliselle pääseviltä lapsiltaan muttei palkollisilta. Laitilan nokkave
ron määrää pienensi v:n 1560 vaiheilla alueella ollut läänitys.22
R a u m a 1 1 a maksettiin nokkaverovoita v:na 1556-1562 12 kylässä n. 60 talosta. Pi
täjän "suomalaisen" oikeuden alue oli hiukan pienempi kuin nokkaveroalue. Veroselityksen
mukaan v:na 1558 nokkaveroa perittiin talonpojalta omasta, vaimonsa ja ehtoolliselle pääse
vien lastensa puolesta muttei palkollisilta. Kylistä Lahti, Taipalmaa, Uotila, Kolla ja Tarvola
kuuluivat v:na 1554 Eurajokeen. Myöskin Raumalla nokkaveron tuotto vähitellen pieneni.
Kuitenkin maksuyksiköt olivat pitäjässä keskimääräistä suurempia. 23
_Kemiötä ja Nauvoa lukuunottamatta Varsinais-Suomen nokkaveroalueesta ei ole mahdol
lista laatia yhtenäistä taulukkoa ennen vuotta 1556. Tilanne on siis aivan toisenlainen kuin
Ala-Satakunnassa, josta ensimmäinen nokkaveroluettelo on peräisin jo v:lta 1547. Huolimat
ta siitä, että sekä Varsinais-Suomen että Ala-Satakunnan nokkaveroalue kuului "ruotsalai
seen" oikeuteen, on näiden alueiden nokkaverossa niin suuria eroja mm. kylien koossa ja
maksuyksiköiden suuruudessa, että niitä on tässä tutkimuksessa käsitelty erikseen.
NOKKAVERON TUOTTO VARSINAIS-SUOMESSA PITÄJITTÄIN NAULOINA/VUOSt
Pitäjä

1536 1550 1552 1553

Taivassalo
Kemiö
Nauvo
Rymättylä
Raisio
Masku
Lemu
Vehmaa
Uusikirkko
Laitila
Rauma
Koreeoo

960

Yhteensä

960 2488 1974 2146

-----

1716 1232 1392
772
742
754

1554 1555
1291 1825
716,5 898

1556 1557 1558 1559
1467 1084 1287
505 532 4 32
191 203 176
22
8
108 109
103
74,5
82
76
448 426
393
701 572 603
630 617 651
210 234
238
680 786 559

963
1192
314
158
22
118
66
419
505
566
205
569

2007,5 2723 5014,5 4667 4526 5097

24

1560 1561 1562
885 836
1145 1130

31 4

318

150
22
110
68
424
516
557
188
557

152
117
86
403

444
363
194
552

23
113
74
348
455
558
181

4936 4595 1752

Liitteet I ja 111 :9, Renvall 1949, ss. 98-100.
Liitteet I ja 111:10.
Liitteet I ja 111:11.
Liitteet I ja 111:12-13, Papunen 1959, s. 209. Papusen laskelmien mukaan Rauman seudulla oli talossa keskimäärin 5,75 henkeä, mikäli palkolliset otetaan huomioon.
24. Liitteet l l�:1-12.

20.
21.
22.
23.
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Kut1m taulukosta näkyy Nauvon ja Kemiön nokkavero laski v:sta 1550 v:een 1556, jotE,n
samanlainen trendi on todennäköinen muidenkin pitäjien kohdalla, eli v:na 1550 nokkave
ron tuotto lienee ollut n. 26 % suurempi kuin v:na 1556. Siten piispa sai v:na 1550 Var:;i
nais-Suomesta ilman Taivassaloa nokk.averovoita n. 6 200 nl eli 310 lv, kun taas v:na 15E,6
määrä oli 250 lv 14 1/2 nl. Lisäksi teoriassa piispalle kuului lahjoitettu Taivassalon nokkave
ro, jonka suuruus trendistä päätellen oli v:na 1550 vähintään 50 lv. Voileiviskän hinta oli
v:na 1541 hintatason mukaan 1 1/2 mk joten v:na 1556 nokkaveron tuoton arvo oli 378 mk
(& Taivassalon nokkavero) ja v:na 1550 n. 465 mk (& Taivassalosta n. 75 mk). Pitäjittäin tar
kasteltuna Kemiö oli piispalle tuottoisin, koska hänen sieltä v:na 1550 saamansa nokkavero
voin arvo oli lähes 129 mk.
Maksuyksiköiden suuruudessa oli huomattavia pitäjäkohtaisia eroja, mutta yleispiirteenä
voi selvästi havaita, että niiden suuruus kasvoi siirryttäessä etelästä pohjoiseen.
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MAKSUVKSIKÖIOEN SUURUUS PITÄJITTÄIN V:NA 1550-1558

Pitäjä
Kemiö
Nauvo
Korppoo
Rymättylä
Raisio
Masku
Lemu
Vehmaa
Uusikirkko
Laitila
Rauma
Keskiarvo

1550

1552

15Ei3

1554

1555

1556

1557

2.8
3,9

2,0
3,3

2,2
3,3

2.2
3,5

3,0
4,0

2,5
3,0
2,7
2,8

2,5
2,7
3,1
2,9
3,7
2,4
2,6
2,7
3,6
3,7
37
29

31

23

25

26

32

2,3
2,7
2,9
4,6
3,8
3,8
30

15E,8

2,2
2,4

2.3
2,5
2.5
3,6
3,9
3,9
2.9

Tutkimustulosten mukaan nokkaverovoin raha-arvo oli v:na 1556 maksuyksikköä eli ta
loa kohti Varsinais-Suomessa 1 ,8 äyriä, kun taas piispan kymmenysviljasta saaman jako-osuu
den raha-arvo oli v:na 1543 tietojen perusteella huomattavasti enemmän eli 3,4 ä (s. 36).
Historiallisessa tutkimuksessa ei liene kiinnitetty huomiota sellaiseen hintakehitykseen keski
ajan lopulla ja uuden ajan alussa, että voin h inta aleni huomattavasti viljaan verrattuna. Al
kuaan lienee ollut sellainen tilanne, että voivero oli verottajalle arvoltaan edullisempi, ja siitä
syystä "ruotsalainen" ruokalisäoikeus levisi myöskin suomalaisten uudisasukkaiden keskuu
teen. Mutta sitten voin suht11ellisen hinnan laskettua viljaan verrattuna verottaja puolestaan
pyrki ohjaamaan kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Tämän perusteella voidaan loogisesti se1littää vetoamalla sekä liikenteellisiin tekijöihin että viljakymmenysten jako-osuuden edulli
suuteen, että v:en 1542-1543 kirkollisten verojen luettelossa piispan sanotaan perineen saa
tavansa viljana myöskin monien pitäjien "ruotsalaisen" ruokalisäoikeuden alueelta.26
25. Liitteet 111 :1-12. Ikärajan nostaminen 15 vuoteen vaikutti maksuyksiköiden keskikokoon, vaikka
sen ajankohta ei ole tiedossa.
26. V:n 1541 hintatason mukaan panni viljaa maksoi 1 mk (paitsi kaura, jonka hinta oli 1/2 mkl ja voi
leiviskä 1 1/2 mk, Pirinen 1962 b,' s. 309. Kuningas Hannulle suoritettavaa maksua varten suorittiin
v:na 1509 erilaisten luonnontuotteiden arviointi rahana. Tällöin viljalästin hinnaksi määrättiin 12 mk
ja voitynnyrin 4 1/2 mk, vrt. Lundholm 1956, s. 220. V:n 1533 hintatason mukaan viljalästi maksoi
40 mk ja voilästi 192 mk, vrt. Forssell 1869, s. 150. Forsellin laskelmien mukaan ruis- ja ohrapanni
mal:soivat 4 ä ja 4 pkiä ja voitynnyri 113 mk ( 1 mk/lv). Tässä tapauksessa voi leiviskä oli v. 1533 92 %
kalliimpi kuin viljapanni, kun taas v. 1541 vastaava luku oli enää 50 %. Sen sijaan v. 1509 luku oli
kerrassaan 125 %, mikäli lästiin lasketaan 48 tr (1 tr = 2 pannia) ja voitynnyrin 16 lv, vrt. FMU 5415,
Hildebrand H. 1884, s. 750, Melander 1891, ss. 55--56, 62 ja 73-74, Ruuth J.W. 1916, ss. 200-201,
Luukka 1954, s. 801.
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Kantoluettelojen mukaan v:na 1556 piispa kantoi nokkaverovoita Varsinais-Suomessa lä
hes 1 700 talosta (& n. 200 tilalta Taivassalossa).
N ä r p i ö oli siirtymäaluetta Satakunnan ja Pohjanmaan välillä. Mm. Pohjanmaan pitä
jien tavoin sieltä perittiin nokkaverohaukia muttei muualta Satakunnasta. Tietoja Närpiön
nokkaverosta on v:lta 1547-1561, jolloin sitä maksettiin 36 kylässä n. 300 talosta. Lisäksi
Bergö (= Vargö) ja Pirttikylä (Pörtom) laskettiin kirkollisesti Mustasaareen kuuluviksi. Vielä
v:na 1547 Närpiöstä maksettiin nokkaveroa kiinteän taksan mukaan 3 1/2 tr voita ja 1 kp
haukea, mutta viimeistään v:na 1553 alettiin kannossa ottaa huomioon henkilöluku laatimal
la tarkkoja kantoluetteloita. Yleisenä kehitystrendinä voidaan havaita, että vuosien varrella
sekä maksuyksiköiden suuruus että nokkaveron tuotto vähitellen pienenivät. Osaltaan siihen
vaikutti maksuvelvollisuuden nostaminen 15 ikävuoteen. 2 7
U I v i I a s s a nokkaveroalue oli huomattavasti suurempi kuin "suomalainen" kymmen
oikeus, sillä piispa sai sieltä nokkaverovoita 43 kylästä n. 200 talosta. V:sta 1558 alkaen
myöskin 6 "suomalaisen" ruokalisäoikeuden kylää alkoi maksaa nokkaverovoita, minkä seu
rauksena maksuyksiköiden määrä nousi n. 250:een.-Ala,Satakunnassa näyttää v:n 1556 vai
heilla siirretyn joukko "suomalaisen" ruokalisäoikeuden kyliä nokkaveroalueeseen, aluksi to
sin talot luetellaan kantoluetteloissa nokkaverottomien tilojen joukossa. Ulvilassa vuosien
kuluessa nokkaveron tuotto väheni, mikäli ei oteta huomioon mainittua maksuyksikköjen
lisäystä. 28
E u r a j o e 1 1 a oli 52 "ruotsalaisen" oikeuden kylää, joissa n. 200 taloa suoritti piispalle
nokkaverovoita. V:sta 1558 alkaen sitä alettiin kantaa myöskin 4:stä "suomalaisen" ruokali
säoikeuden kylästä. On huomattava, että liitteenä olevan luettelon alussa olevat viisi kylää
kuuluivat v:n 1554 jälkeen Rauma.an (s. 44). Maksuyksiköiden määrä ja nokkaveron tuotto
pienenivät pitäjässä v:een 1561 mennessä, mikäli laskuista jätetään pois nokkaveroalueen laaje
neminen "suomalaisen" ruokalisäoikeuden alueelle. Kuitenkaan koko pitäjä ei vielä v:na
1561 kuulunut nokkaveroal ueeseen, mikä näkyy runsaasta nokkaverottomien talojen mää
rästä.2 9
E u r a s s a "suomalaisen" ja "ruotsalaisen" ruokalisäoikeuden alue oli suunnilleen yhtä
suuri. Pitäjässä alettiin Ulvilan ja Eurajoen tavoin v:na 1558 periä useasta "suomalaisen" ruo
kalisäoikeuden kylästä nokkaveroa. Alkuaan piispa sai Eurasta nokkaveroa n. 60 talosta.
Vuosien varrella nokkaveron tuotto väheni huomattavasti, mikäli tarkastellaan pelkästään
"ruotsalaisen" ruokalisäoikeuden kyliä. Maksuyksiköiden keskikoko oli Eurassa v:na 15471556 suurin "ruotsalaisen" oikeuden alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. 30
V:n 1547 veroselityksen mukaan Ala-Satakunnassa perittiin 1 nl voita nokkaverona vuo
dessa talonpojalta, hänen vaimoltaan ja lapsiltaan. V: n 1552 veroselityksessä annettiin ym
märtää, että nokkaveroa maksettiin Ala-Satakunnassa kymmenysten korvauksena (for alla
hand Tiend). Tällöin sitä kannettiin talon isännältä ja emännältä sekä heidän "kastetuilta"
lapsiltaan muttei palkollisilta (legefolk) eikä käsityöläisiltä (embetzman). Lisäksi jokainen
Ulvilan, Euran, Eurajoen ja Närpiön (?) talo (manntaledh) joutui maksamaan 1 nl voita vuo
dessa voin kuljetukseen tarpeellisten puuastioiden hankkimiseen (= tynnyrinaula, tunna
mark). Tätä maksua perittiin mm. Ulvilassa v:na 1553 203:lta ja 1554 207:ltä talolta. 3 1

27.
28.
29.
30.
31.

Liitteet 111:13 j a Vl:8.
Liite 111:14, Lehtinen E.1967,ss. 57-58.
Liite 111 :15.
Liite 111:16.
Liite 111:15,naatit 1-3,Cederlöf 1934,s. 308, Renvall 1949, ss.98-100, Pirinen 1962 a,ss. 44-47.
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ALA-SATAKUNNAN NOKKAVERON KEHITYS NAULOINA

Pitäjä

1547

1552

1553

1554

Närpiö
Ulvila
Eurajoki
Eura

1120
893
1211
339

1120?
768
1023
351

1190
647
936
370

1253
533
828
352

Yhteensä

3563

3262

3143

2966

1556
918
583,5
673,5
303
2478

32

1557

1558

1560

1561

1311
645,5
661
224

1098
691
567
479

958
804
617
425

990
577
854
409

2841 5

2835

2804

2830

Vanhimpien tietojen mukaan Ala-Satakunnan neljästä nokkaveropitäjästä kertyi v:na
1547 nokkaverovoita 178 lv 3 nl. Sittemmin määrä laski, vaikkakin nokkaveroalue laajeni
"suomalaisen" ruokalisäoikeuden kyliin. Arvoltaan kyseinen voimäärä oli v:na 1547 n. 267
mk.
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MAKSUYKSIKÖN SUURUUDEN KEHITYS ALA-SATAKUNNASSA

Pitäjä
Närpiö
Ulvila
Eurajoki
Eura
Yhteensä

1552

1553

1554

1556

1557

1558

1560

1561

3,9
5,8
5,7

4,0
5,2
5,7

4,0
3,2
4,9
6,2

4,2
2,6
4,8
5,8

3,1
2,8
3,8
5,3

4,4
3,3
4,8
4,0

3,9
3,3
3,3
3,6

3,2
3,1
2,8
3,1

3,4
3,5
2,7
2,9

4,9

4,8

4,2

3,9

3,4

4,1

3,5

3,1

3,2

1547

Varsinais-Suomen maksuyksikön kokoon verrattuna (s. 45) Ala-Satakunnassa talonpoikaisperheiden keskikoko nokkaveroalueella näyttää olleen huomattavasti suurempi. Tosin
niiden välinen ero pieneni 1550-luvulla, mutta silti poikkeama on merkittävä. Veroselitys
kään ei anna tyydyttävää vastausta, sillä kummallakin alueella nokkaveroa perittiin pelkäs
tään talonpoikaisperheeseen kuuluvilta. Luontevin selitys on sellainen, että Varsinais-Suo
messa lakattiin aikaisemmin kuin Satakunnassa perimästä nokkaveroa jokaiselta talonpojan
kastelulta lapselta, ja ikäraja nostettiin 15 vuoteen, jolloin pääsi ensi kerran ehtoolliselle,
ja mikä merkitsi samalla työkuntoisuuden alkamista. 34
Ehkä tässä yhteydessä on myöskin syytä mainita, että viljakymmenysrasitus "suomalaises
sa" ja "ruotsalaisessa" oikeudessa oli erilainen sen jälkeen, kun piispan jako-osuutta ei oteta
huomioon. Piispahan sai jako-osuutensa sijasta nokkaverovoita. "Suomalaisessa" oikeudessa
talonpoika joutui maksamaan, joka· kymmenennen pannin sekä syys- että kevätviljasta. Sen
sijaan v: na 1548 Euran veroselityksen mukaan "ruotsalaisessa" oikeudessa talonpoika joutui
maksamaan kymmenyksinä rukiista joka 15:nnen pannin ja kevätviljasta joka 20:nnen pan
nin, joten talonpojalla jäi viljakymmenyksistä itselle nokkaverovoita vastaava määrä. 35
"Ruotsalaisen" oikeuden alueella suoritti piispalle n. 2 450 tilaa (& n. 200 Taivassalossa)
v:n 1550 tienoilla Varsinais-Suomessa ja Ala-Satakunnassa nokkaverovoita. Määrä oli 23 %
nokkaveroa maksaneista ja 8 % kaikista Turun hiippakunnan tiloista. Lähteiden eriaikaisuu32. Liitteet 111:13-16.
33. Liitteet 111: 13-16.
34. Vrt. ikärajasta Pirinen 1962 a, ss. 45-46. Ala-Satakunnan neljässä nokkaveropitäjässä maksoi v:na
1553 n. 750 taloa yhteensä 167 lv 3 nl nokkaverovoita. Taloa kohti oli nokkaveron arvo 2,5 ä eli
huomattavasti enemmän kuin Varsinais-Suomessa (s. 45).
35. ES 639 :VA 1935: 15 a:"Tiond Rog ruar femptonde span. Men aff alra hand wårsädh huar tiughunde
span", Pirinen 1962 a, ss. 47-48.
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den takia nokkaveron määrää on vaikea aivan tarkasti laskea vuosikohtaisesti, sillä vasta v:na
1556 alkaa ensimmäinen yhtenäinen lukusarja, jonka mukaan "ruotsalaisen" oikeuden alu•
eelta kertyi nokkaverovoita 374 lv 12 nl (Taivassalo puuttuu luvusta). Nokkaveron kehitys•
trendistä päätellen nokkaveroa kertyi v:na 1550 n. 25 % enemmän kuin v:na 1556, joten
v:na 1550 "ruotsalaisen" kymmenysoikeuden alueelta piispa sai n. 532 lv nokkaverovoita.
Lukuun sisältyy Taivassalosta arkkipresbyteerille lahjoitettu nokkavero, jonka suuruus lie
nee ollut 48 lv. Voin arvo oli 798 mk, mikä oli n. 30 % "suomalaisen" oikeuden tuotosta.
Määrä oli 21 % Turun hiippakunnan koko nokkaverovoin arvosta ja 10 % piispan kaikista ve
roluonteisista tuloista.36

332. Ahvenanmaan oikeus
Kehitys keskiajalla
Ahvenanmaa muodosti keskiajalla eheän alueellisen kokonaisuuden, jonka kirkollinen ve
ro-oikeus oli läheistä sukua Uudenmaan oikeudelle. Drotsi Bo Joninpoika kantoi v:na 1384
jokaiselta Ahvenanmaan talonpojalta 12 äyriä saaden kokoon 1 400 mk, joten maakunnassa
oli silloin yli 900 tilaa. Uuden ajan alussa maakunnassa oli n. 507 täysveroa, n. 869 savua, ja
miesluku oli 1 023.3 7
Vanhimmat tiedot Ahvenanmaan kirkollisesta verotuksesta ovat peräisin 1330-luvulta, jol
loin piispalla oli jo siellä oma erillinen veronsa - todennäköisesti nokkavero - sillä hänellä ei
ollut lainkaan osuutta pitäjänkirkon ja -papin kantamiin hyljekymmenyksiin, jotka sittem
min kiistojen jäkeen luovutettiin pitäjäpappien yksinomaiseen käyttöön kestityskustannus
ten korvaukseksi.3 8
Piispa Maunu 11 Tavast joutui v:na 1423 sovittelemaan Ahvenanmaan maakuntakäräjillä
kirkollisia veroja koskevia erimielisyyksiä. Kiistan ratkaisusopimuksessa mainitaan ensimmäi
sen kerran piispan voivero nimellä nokkavero (nebskatter). Sopimuksen mukaan piispa sai
kantaa nokkaveroa "vanhan puntarin" mukaan. Ahvenanmaalle näet teki tuloaan "uusi pun
tari", joka oli lähes 30 % suurempi. Sopimukseen otettu maininta puntarista esti nokkaveron
korottamisen. Lisäksi piispalle suotiin oikeus kantaa kuljetusmaksu, jonka suuruutta ei kui
tenkaan mainittu mutta joka lienee ollut samansuuruinen kuin muualla nokkaveroalueella eli
1 nl voita talolta.39

36. Liite X. Tietoja enemmän tai vähemmän yksityiskohtaisia "ruotsalaisesta" oikeudesta on mm. seu
raavissa teoksissa: Fontell 1883,ss.41-48 ja 60-64, Ruuth J.W. 1898, ss. 3-8, Renvall 1931, ss. 29,
37 ja 208, Jutikkala 1933, ss. 82-84, Oja 1933,ss.182-185, 194-196 ja 198-216, Renvall 1933,
ss. 166-171, Gustafsson 1935, ss. 71-72, Fontell 1936, ss. 10-11, Ruokalisän... (1936), ss. 8693, Oja 1944, SS. 66-67 ja 256, Oja 1946, s. 50, Jokipii 1948, SS. 227-241, Oja 1955, SS. 32-39,
Suvanto 1973,ss. 163, 168,171-172,180,193 ja 195-207. Nokkaluku oli v:na 1555 V"hmaan kihla•
kunnassa 2 866, Maskun 1 053,Piikkiön 508 ja Halikon 1 215, vrt. Renvall 1949,ss.9 ·100.
37. Radloff 1795, s. 208, Voionmaa 1912, s.138.
38. REA 82, 85, 88 ja 103, FMU 429, 432, 438 ja 475, SHD 1 (1968), ss. 117-118, Pirinen 1962 a, ss.
90-91.
39. FMU 1735:"ltem biscopsrettin och preste rnttin i smyri giordes med gamble bismane, och med
biscops nebskatter foremarken eller förer", "ltem biscops näbskatter schall göras her epter somher til
giordt är med gamble victene, och föremarkene", Juusten 1862, ss. 462-463 (Porthan), Cederlöf
1934, s. 305, Rinne J. 1952, s.45, Pirinen 1962 a, ss. 43 ja 92.
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Nokkaveron tuotto reduktiokauden lähteiden perusteella

Uuden ajan alussa nokkaveroa perittiin Ahvenanmaalla kahdeksassa p1ta1assa rnm1ttain
Sundissa, Saltvikissa, Kumlingessa, Föglössä, Hammarlandissa (& Eckerö), Lemlandissa, Jo
malassa ja Finströmissä.
Vanhimman veroselityksen mukaan nokkaveroa perittiin v: na 1549 talonpoikaisperheessä
"vanhoilta ja nuorilta" eli kaikilta muttei palkollisilta.4 0 Nokkaveron suuruus oli "ruotsalai
sen" oikeuden tavoin 1 nl voita vuodessa, mutta Ahvenanmaalla sen saattoi korvata maksa
malla voin sijasta 1/2 ä rahaa. Rahalunastus oli yleistä aina v:een 1555 saakka. Verottajan
huomatessa, että voinaula oli kalliimpi kuin rahalunastus eli 0,6 ä alettiin koko maakunnassa
Kökarin verokuntaa lukuunottamatta periä nokkavero v:sta 1556 voina.
Ahvenanmaan nokkaverosta on tietoja jo v:sta 1548 alkaen ja seuraavasta vuodesta on tal
lella yhtenäisiä kantoluetteloja 1560-luvulle saakka. Ainoastaan v:na 1556-1559 sarjaan jää
joitakin aukkoja(liite IV: 10).
S a I t v i k i s s a perittiin v:na 1549-1560 nokkaveroa 34 kylässä n. 100 talosta. Nokka
veron maksoi voina v:na 1549-1550 vain murto-osa ja v:na 1551-1555 ei kukaan. Sen si
jaan v:sta 1558 alkaen nokkavero alettiin periä yksinomaan voina. Nokkaveron tuotto laski
kyseisenä aikana huomattavasti. Niinpä sitä perittiin v:na 1549 469 henkilöltä, mutta v:na
1560 määrä oli enää 324. Maksuyksikön suuruus(= talonpoikaisperhe) pysyi suunnilleen sa
mankokoisena keskimäärin v:een 1555 (1556) saakka, mutta sen jälkeen tapahtui v:na 1558
(1559) huomattavaa pienenemistä ei vain Saltvikissa, vaan muissakin Ahvenanmaan pitäjissä.
Luontevin selitys tälle ilmiölle on se, että ikäraja nostettiin(= 1557) 12 vuoteen, mistä vasta
nokkaverovelvollisuus alkoi.41
S u n d i n 42 kylässä oli v:na 1549-1560 n. 130 nokkaveroa maksavaa talonpoikaa. Ai
noastaan muutama maksoi v:na 1549-1550 nokkaveronsa voina eikä v:na 1551-1555 ai
nutkaan. Sen sijaan v:sta 1556 alkaen nokkavero alettiin periä yksinomaan voina. Nokkave
ron tuotto laski vähitellen niin, että v:na 1549 sitä perittiin 576 hengeltä, mutta v:na 1560
enää 375 hengeltä. Maksuyksikön suuruus pysyi v:een 1556 saakka suunnilleen vakiona,
mutta seuraavana vuonna ehkä ikärajan nostamisen seurauksena se aleni huomattavasti.42
K u m Ii n g e s s a oli v:na 1549-1560 14 kylää, joissa asui n. 90 nokkaveroa maksavaa
talonpoikaa. Hiukan yli puolet väestöstä maksoi v:na 1549-1550 nokkaveronsa voina,mut
ta v:na 1551-1552 ei ainoakaan. Vasta v:sta 1558 alkaen nokkavero alettiin maksaa pelkäs
tään voina. Pitäjässä tapahtui verraten poikkeuksellista kehitystä sikäli, että v:sta 1549 v:een
1559 nokkaverotettujen henkilöiden määrä kasvoi 433:sta 544:ään henkeen, mutta sen jäl
keen tapahtui suuri vähennys. Veroselityksen mukaan v:na 1563 Ahvenanmaalla perittiin
nokkaverona 1 nl voita vuosittain talonpoikaistalon isännältä ja emännältä sekä heidän 12
vuotta täyttäneiltä lapsiltaan, ja siitä syystä maakunnassa nokkaveroyksikkö oli keskimäärin
suurempi kuin "ruotsalaisen" oikeuden alueella, jossa ikärajana oli 15 vuotta eli ehtoolliselle
pääsyikä. Kumlingessa nokkaveroyksikön keskikoko kasvoi v:een 1559 saakka, jolloin siellä
saavutettiin Ahvenanmaan ennätys eli talonpoikaistalossa maksettiin nokkaveroa keskimää
rin 6,4 hengeltä. Vain Pohjanmaalla maksuyksikön koko saattoi yltää samoihin lukemiin.43
40. ES 684:VA 2625:1 (1549) :"Thenne effther:ne nebbescatt är nw j annat årett opburit tili slottet,
szom bescop Morten til fförende haffuer opburith och nw opbärs aff persone taleth, af gamble och
wnga, men icke aff leyghe folkiid, szom bondanom tiena, görs inttet vtaff, men wtan aff bondanom
och hand hustrw och barn wttgöra", Pirinen 1962 a, s. 96.
41. Liitteet IV :1, IV :3 ja IV:10. Liitteet IV :1-9 ovat VA:ssa ja JYMA:ssa.
42. Liite IV:2.
43. Liite IV :3.
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F ö g I ö s s ä oli v:na 1549-1560 27 kylää, joissa asui n. 100 nokkaveroa maksavaa ta
lonpoikaa. Lisäksi pitäjään kuului Kökarin verokunta, jossa oli n. 65 14 mk:n sopimusveroa
maksavaa talollista. Nokkaverovelvollisten määrä pysyi v:een 1558 saakka lähes vakiona,
mutta v:na 1560 tapahtui huomattava väheneminen. Vain kahdessa kylässä maksettiin nok
kavero v:na 1550 voina, mutta muutoin v:na 1549-1555 rahana. Sen sijaan v:sta 1558 al
kaen nokkavero kannettiin yksinomaan voina. Nokkaveroyksikön suuruus pysyi v:een 1558
saakka suunnilleen yhtä suurena ja korkeana, mutta sen jälkeen tapahtui huomattava piene
neminen ehkä ikärajan nostamisen seurauksena. Taloa kohti laskettuna Kökarin sopimusve
roalueen maksu (= 1,7 ä) oli huomattavasti alempi kuin Föglössä tai muualla Ahvenanmaal
la.44
H a m m a r I a n d i s s a oli v:na 1549-1560 23 kylää, joissa asui n. 90 nokkaveroa
maksavaa talonpoikaa. Vajaa kolmannes väestöstä maksoi v:na 1549-1550 nokkaveron voi
na. Rahana se suoritettiin kokonaan v:na 1551-1555 ja sen jälkeen v:na 1558-1560 pelkäs
tään voina. Nokkaverovelvollisten määrä väheni hiljalleen tutkimuskaudella, mutta huomat
tava vähennys tapahtui v:na 1560, jolloin myöskin vakiona säilynyt maksuyksikön keskiko
ko laski voimakkaasti. Syynä lienee ollut edellä mainittu ikärajan nostaminen. 45
E c k e r ö kuului hallinnollisesti Hammarlandiin, vaikka se voudintileissä käsiteltiin eril
lisenä. Kirkollisesti Eckerö oli Hammarlandin kappeli v:een 1877. Eckerön kahdeksassa ver
raten suuressa kylässä (mm. Storby 22 taloa) oli v:na 1549-1560 n. 60 nokkaveroa maksa
vaa talonpoikaa. Murto-osa väestöstä maksoi v:na 1549-1550 nokkaveronsa voina. Rahana
se suoritettiin v:na 1551-1555, mutta viimeistään v:sta 1558 alkaen kruunu alkoi kantaa
nokkaveron pelkästään voina. V:sta 1549 v:een 1668 saakka nokkaverovelvollisten määrä
kasvoi jonkin verran, mutta sen jälkeen määrä supistui voimakkaasti samoin kuin maksuyk
sikön keskikoko.4 6
L e m I a n d i s s a nokkaveron tuotto oli raha-arvoltaan pienin, mikäli Eckerö jätetään
laskelmista pois. Pitäjässä oli v:na 1549-1560 yhteensä 21 kylää, joissa asui n. 100 nokkave
roa maksavaa talollista. Nokkaverovelvollisten määrä pieneni tutkittavana aikana huomatta
vasti ja samalla v:sta 1558 alkaen maksuyksikön keskikoko, mikä osoittaa ikärajan nostamis
ta noihin aikoihin. Vain murto-osa väestöstä maksoi nokkaveronsa voina v:na 1549-1550,
kun taas v:na 1551-1555 vero maksettiin yksinomaan rahana. Viimeistään v:na 1558 siirryt
tiin pelkästään voina suoritettavaan nokkaveroon.4 7
Piispa sai Ahvenanmaalla eniten nokkaveroa Jo m a I a s t a ja joinakin vuosina Föglöstä,
mikäli summaan sisällytetään Kökarin sopimusvero. Jomalassa oli v:na 1549-1560 yhteensä
33 kylää, joissa asui n. 160 nokkaveroa maksavaa talonpoikaa. Nokkaverovelvollisten määrä
laski tasaisesti v:een 1558 saakka, mutta sen jälkeen tapahtui voimakas supistuminen. Tällöin
myöskin pieneni huomattavasti verraten vakiona säi!ynyt maksuyksikön keskikoko, joten
kyseessä lienee ollut v:n 1558 jälkeen tapahtunut nokkaverovelvollisuusikärajan nostaminen.
On huomattava, että v:na 1558 pitäjässä oli verraten paljon nokkaverottomia taloja. Ahve
nanmaalla merkittiin "ruotsalaista" oikeutta satunnaisemmin nokkaverosta autiot talot. Jo
malassa maksoi vain muutama nokkaveronsa voina v:na 1549-1550, minkä jälkeen v:een
1555 saakka se perittiin yksinomaan rahana ja v:sta 1558 alkaen viimeistään pelkästään voi
na.48
44.
45.
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48.
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F i n s t r ö m i s s ä oli v:na 1549-1560 37 kylässä n. 140 nokkaveroyksikköä. Nokka
verovelvollisten määrä pysyi lähes vakiona v:een 1555 saakka, mutta viimeistään v:sta 1558
alkaen tapahtui huomattavaa vähenemistä. Tällöin myöskin maksuyksikön keskikoko pie
neni selvästi. Finströmissä oli v:na 1560 maksuyksikön keskikoko vain 2,9 eli alhaisin koko
maakunnassa tutkimuskaudella. Nokkavero perittiin v:na 1549 voina 46 hengeltä, ja sen jäl
keen v:een 1555 saakka se kannettiin pelkästään rahana. Muiden Ahvenanmaan pitäjien ta
voin v:sta 1558 alkaen viimeistään nokkavero alettiin periä voina.49
Ahvenanmaalla oli v:na 1549 nokkaveroa maksavia taloja yhteensä 1 035, mihin sisältyy
Kökarin verokunta. Tällöin nokkaveroa kertyi yhteensä 310 mk:n arvosta. Sen jälkeen veron
tuotto laski rahallisesti v:een 1555 saakka, mutta heti kun vero alettiin vaatia maksettavaksi
pelkästään voina, veron arvo nousi v:na 1558 324 mk:aan. Vanhin tieto Ahvenanmaan nok
kaveron määrästä on peräisin v:lta 1548, mutta kantoluettelojen puuttumisen vuoksi ei voi
varmasti sanoa, sisältyykö Kökarin sopimusveroalueen maksu summaan. Nokkaverovelvolli·
sista maksoi v :na 1548 veronsa voina 31 %, v:na 1549 16 % ja v:na 1550 17 %. Nokkaveron
kehitystrendin perusteella näyttää siltä, että piispan saadessa voina suoritetun nokkaveron
sillä oli suurempi taloudellinen merkitys kuin kruunun tilityksissä. "Ruotsalaiseen" oikeu
teen verrattuna nokkaveron suuruus 2,4 ä taloa kohti v:na 1549 oli verraten korkea, mutta
se jäi silti huomattavasti jälkeen "suomalaisen" oikeuden vastaavasta luvusta (= 3,4 ä). 50
Kuitenkin on huomattava, että Ala-Satakunnassa oli v:na 1553 nokkaveron talokohtainen ar
vo samaa suuruusluokkaa eli 2,5 ä (s.47), mutta Varsinais-Suomen nokkaveropitäjien alhai
nen talokohtainen luku v:lta 1556 (= 1,8 ä) pienentää huomattavasti "ruotsalaisen" oikeu
den talokohtaista nokkaveron arvoa. Kuitenkin v:n 1550 tasolle projisioituna nokkaverorasi
tus taloa kohti oli yhtä suuri (= 2,4 ä) sekä "ruotsalaisessa" että Ahvenanmaan oikeudessa
(liite X).
MAKSUYKSIKÖN KESKIKOON KEHITYS AHVENANMAALLA
Pitäjä

1549

1550 1551

1552 1553

Saltvik
Sund
Kumlinge
Föglö
Hammarland
Eckerö
Lemland
Jomala
Finström

4,8
4,4
4,7
5,0
5,0
5,2
4, 5
4,8
46

4,6
4,4
4,7
4,6
5,0
5,0
4,3
4,4
44

4, 5
4,3
4,7
5,1
4,8
4,9
4,2
4,4
42

4, 5
4,2
5,2
4,9
4,6
4,7
4,1
4,3

Keskiarvo

47

46

45

1554 1555

44

4, 5
4,0
5,3
4,9
5,1
4,6
4,2
4,3
42

4,0
5,7
4,4
4,6
4, 5
4,1
4,3
42

4, 5
4,1
5,8
5,0
5,0
4,9
4,2
4,4
44

45

45

44

46

4,4

1556 1557
4,4

3,7

44

37

1558 1559

1560

4,7
3,6
5,9
5,3
4,9
5,7
3,7
4,4
44

3,6
3, 5
6 ,4

36

3,1
3,0
4, 5
3,8
3,4
3,9
3,3
3,3
29

46

41

34

Kökarin sopimusveroaluetta ei ole sisällytetty taulukkoon. Kuten muuallakin nokkavero
alueella, niin Ahvenanmaalla oli pitäjissä joka vuosi jonkin verran nokkaverottomia taloja,
jotka vain satunnaisesti merkittiin kantoluetteloihin. Siksi niitä ei voi ottaa huomioon keski
arvoja laskettaessa. Varsinais-Suomen nokkaveropitäjien keskiarvot jäävät kauttaaltaan Ahve
nanmaan vastaavien lukujen alapuolelle (s. 45). Sen sijaan Ala-Satakunnassa maksuyksikkö
jen keskikoko oli suurempi v:een 1552 saakka, jonka jälkeen tilanne vaihtui päinvastaiseksi
(paitsi v:na 1556) siten, että v:een 1560 mennessä maksuyksiköt olivat kummallakin alueel
la pienentyneet lähes samansuuruisiksi (s. 47).
49.
50.

Liite IV:9.
Liite IV:10.
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Ahvenanmaalla oli 9 % kaikista nokkaveroalueen ja 3 % Turun hiippakunnan tiloista.
Nokkaverovoin tuotto, mikäli se muutetaan v:lta 1548 kokonaisuudessaan voisuoritukseksi,
oli 8 % kertyneestä nokkaverovoista ja 4 % piispan kaikista veroluonteisista tuloista. 51
333. Uudenmaan oikeus

Tietoja keskiaikaisesta kehityksestä
Uudenmaan eli Helsinglannin oikeus, jolla ei Helsinglannin kanssa ole varsinaisesti muuta
tekemistä kuin nimi, oli ruotsalaisten uudisasukkaiden oikeutta Uudenmaan rannikolla. Sen
tuntomerkit muotoutuivat ehkä piispa Ragvald 1 :n aikana (1258-1266).52 Myöhäiskeski
ajalla se levisi Länsi-Karjalaan ja sisämaahan päin niin, että Uudenmaan oikeuden alueella
maksettiin nokkaverovoita Tenholan ja Virolahden (Säkkijärvi) välisen rannikkokaistan lisäk
si myöskin Kiskossa, Vihdissä, neljässä litin ja viidessä Lapinjärven sekä muutamassa Lopen
kylässä.53
Vanhin maininta Uudenmaan oikeudesta tavataan lähteissä 14.9.1331, jolloin kuningas
Maunu Eerikinpoika vahvisti 10 vuodeksi piispa Pentin ja karjalaisten tekemän verosopimuk
sen, jonka mukaan Karjalassa Uudenmaan oikeuteen kuuluvien (= Vehkalahti, Virolahti ja
Säkkijärvi) oli maksettava vuosittain 1 nl voita jokaiselta yli 7-vuotiaalta henkilöltä. 54 Koska
perimmäisenä tarkoituksena oli periä nokkavero jokaiselta, niin kirjeessä mainittu 7 vuoden
ikäraja merkitsi uudisasukkaille annettua helpotusta. Muuten, Helsinglannissa koko nokkave
rokäsite 1 oli tuntematon. 55 Huolimatta kymmenyssopimuksen määräaikaisuudesta Uuden
maan kymmenysoikeus säilyi nokkaveron osalta lähes muuttumattomana uudelle ajalle saak
ka. Vain sellainen muutos tapahtui, että 1500-luvun puolimaissa nokkaveroa alettiin periä
vasta 15-vuotiailta. Toisaalta ainakin itäisellä Uudellamaalla reduktiokaudelle tultaessa pitä
jissä nokkavero oli muuttunut pariskuntaveroksi, jota maksettiin savuittain.56
Nokkaveron maksaminen merkitsi samalla piispan esivallan tunnustamista.5 7 Myöhäiskes
kiaikaisen muistiinpanon mukaan se vastasi piispan jako-osuutta viljakymmenyksistä, mikä il
meni mm. Ala-Satakunnassa reduktiokauden lähteissä (s. 47).5 8 Sitä perittiin vain talon
pojalta ja hänen perheensä jäseniltä muttei esimerkiksi palkollisilta.59 S u n d q u i s t i n
mukaan nokka tarkoitti Uudenmaan itäosissa ja Länsi-Karjalassa talonpojan luona olevien
pariskuntien määrää, jolloin talonpoika jätettiin pois nokkaluvusta. 6 0 Muualla nokka on tar-

51. Liite X.
52. Allardt 1898,ss. 8-9 ja 19-20,Jaakkola 1958,ss. 270-275,348-349 ja 363.
53. lsaksson 1925, ss. 119-120, Cederlöf 1934, s. 309, Pirinen 1962 a, s. 76. litissä kuului uuden ajan
alussa 212 talonpoikaa Uudenmaan oikeuteen.
54. REA 66:"jn iure vero Helsingonico habitantes vnam marcam butiri de quolibet capite virilis uel
muliebris sexus, septimum etatis sue annum complentem singulis annis teneamini exhibere",Juusten
1859-1862, SS. 20,144,185,220,269,463-464,510 ja 635-636,HUFKH NF IV,SS. 2-3,Ceder
löf 1934, s. 305, Rosen R. 1936, ss. 39-42, Jägerskiöld 1967, pp. 431-432, vrt. myös Rinne J.
1952,s.133.
55. Pirinen 1962 a, ss. 46-48.
56. Ramsay 1924,s.152, Kerkkonen G. 1959,ss. 304-307, Pirinen 1962 a,s.77.
57. Jaakkola 1958,s. 362.
58. FMU 6643:"Nebbeskatten soluitur pro tertia parte decimarum".
59. Pirinen 1962 a,s.191,Jägerskiöld 1967,pp.431-432.
60. Allardt 1898,ss. 70-71, Sundquist 1931,ss.26-27.
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koittanut pariskuntaa tai täysikasvuista miestä. 61 Edellä olevien tietojen paikkansa pitävyyt
tä ja tarkkuutta selvitetään seuraavassa luvussa.
Voimaan saatettuna nokkavero ei keskiajalla tarvinnut Uudellamaalla enää uusia ohjeita,
kuten papin- ja kirkonsaatavat, joiden suoritukseen kuningas, piispat ja muut viranomaiset
joutuivat 1300-luvulla puuttumaan. Uudenmaan oikeus mainitaan siinä todistuksessa, jonka
maakunnan laamanni Björn ja Tenholan Lindved antoivat 20.2.1345. Sen mukaan he olivat
läsnä, kun piispa Ragvald 11 ( 1309-1321) oli määrännyt Uudenmaan (= Helsinglannin) oi
keuden ruokalisäksi 10 nl voita Uudellamaalla ja Varsinais-Suomen saaristossa (s. 40).62 Vii
meksi mainittu alue on kiinnostava, koska se ei mitenkään voi tarkoittaa perinnäisesti Uu
teenmaahan kuulunutta Tenholan saaristoa, vaan todella sananmukaisesti Varsinais-Suomen
saaristoa. Poikkesihan tällä alueella etenkin Kemiössä maksuyksikön keskikoko "Pohjois
Suomen" ja Ala-Satakunnan vastaavasta luvusta erittäin paljon, mikä ehkä puhuu Uuden
maan suunnalta tulleista vaikutteista, sillä mm. Tenholassa maksuyksiköt olivat kooltaan ver
raten vaatimattomia. Toisaalta kyseisestä kirjeestä voi epäsuorasti huomata, että nokkavero
oli Varsinais-Suomessa jo tyypillistä saariston ja merellisten alueiden asukkaiden oikeutta.
Ainoa merkittävä muutos Uudenmaan ja yleensä koko nokkaveroalueen osalta tapahtui
10.9.1347, jolloin kuningas Maunu Eerikinpoika vahvisti sellaisen menettelytavan, että piis
pa sai periä Uudeltamaalta ja "muualta hiippakunnastaan" voita eli kuljetusnaulaa kantokus
tannusten korvauksena. Tällöin näyttää siis nokkavero jo olleen yleisesti käytössä, ja ainoas
taan kantokulujen korvaamisesta oli kiistaa. 63 Mahdollista on, ettei Raaseporin linnanläänis
sä asuneilta malamaneilta, joilla oli vain vähän tai ei ollenkaan viljelyksiä, peritty lainkaan
nokkaveroa. Tällainen otaksuma voidaan tehdä 17.2.1373 laaditusta sopimusasiakirjasta.64
Nokkaveron tuotto reduktiokauden lähteiden perusteella
Tilitysten ja kantoluettelojen perusteella Uudenmaan oikeuden alueella kannettiin nokka
verovoita Säkkijärveltä alkaen Virolahdelta, Vehkalahdelta, Pyhtäältä, Porvoosta, Pernajasta,
Sipoosta, Helsingistä, Espoosta, Vihdistä (+ osa Tammelaa), Kirkkonummelta, Siuntiosta,
1 nkoosta, Lohjalta, Karjaalta, Kiskosta, Pohjasta ja Tenholasta eli 17 pitäjästä. Vanhimmat
tiedot ovat peräisin jo v: lta 1547, jolta on säilynyt Vehkalahden saariston nokkaveroluettelo.
Uudenmaan itäosista vanhimmat pitäjittäiset luettelot ovat v: lta 1548, mutta säilynyt kanto
luettelosarja on 1560-luvulle saakka pahasti aukollinen. Sen sijaan läntiseltä Uudeltamaalta
on tallella lähes yhtenäinen sarja v:sta 1549 lähtien 1560-luvulle asti. Kantoluettelojen (liit
teet) yksityiskohtaiset luvut poikkeavat useina vuosina monestakin syystä lopullisesta tili
tyksestä, mutta erot ovat niin vähäisiä, ettei niillä ole kokonaisuuden kannalta merkitystä.
Liitteisiin on merkitty kantoluetteloista lasketun summan lisäksi myöskin tilityssumma, mi
käli sellainen mainitaan.
61. Jutikkala 1935, ss. 30-37, Rosen R. 1936, ss. 320-321, Jutikkala 1957, s. 214, Jutikkala 1968 b, s.
22.
62. REA 107 :"quod cum apud habitatores terre Nylandie et rusticos insularum Finlandie, iuri Helsingo
nico subiectos, diuersa erat consuetudo in exhibendo mathskot...dominus Ragualdus ...statuit et
ordinauit x marcas butiri pro matskut", vrt. myös samasta asiasta REA 131, 174-175 ja 220, FMU
559, 693-694, SHD 1 ( 1968), ss. 120-121, Pirinen 1962 a, s. 43. "Ruotsalaisen" oikeuden 10 nau
lan ruokalisä mainitaan myöskin v:na 1369 arkkipiispa Birgerin kirjeessä, vrt. REA 208.
63. REA 125:"Noueritis, quod nos venerabili in Christo fratri, domino Hemingo, miseracione diuina
episcopo Aboensis nobis dilecto, solucionem butiri, dictam fQjrmark, quam jn Nylandia et aliis locis
sue dyocesis hactenus habuerat", FMU 534 ja 6634, Hildebrand H. 1879, s. 293, Voionmaa 1912, ss.
142 ja 172, Jaakkola 1944, ss. 178-179.
64. REA 220, Maajoki 1941, ss. 9-10, 20 ja 33.
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V i r o I a h d e n (+Säkkijärven kappeli) nokkaveromääristä on tietoja v:lta 1552-1554
ja 1556-1561. Ainakin kahtena ensimmäisenä mainituista vuosista mahdollisesti vanhan ta
van mukaan veronkantaja tilitti kiinteän määrän nokkaverovoita saaden kukaties kantotulok
sesta loput itselleen. Kyseisinä vuosina Viro- ja Vehkalahdelta tilitettiin nokkaverovoita yh
teensä 7 tr eli 98 lv (14 lv = 1 tr). Tilitys ja kantoluettelon yhteissumma vastasivat jo vuonna
1554 likipitäen toisiaan. Maksuyksikköjen ja nokkaveron lisääntyminen tutkittavana aikana
johtui pääasiassa siitä, että v:na 1558 nokkaveroa alettiin kantaa myöskin osittain Karjalan
oikeuteen kuuluvasta Säkkijärven kappelista, josta kertymä oli n. 30 lv voita vuosittain. Säk
kijärvestä kuului alunperin Karjalan oikeuteen vain Ristiniemen itäpuolinen osa, mutta raja
siirtyi sittemmin Santajoelta Tervajoelle. Itäisin nokkaveroa maksava kylä kyseisenä vuonna
Repola Viipurinlahden rannalla. Nokkaverottomista taloista perittiin rahakorvaus, mikä ei
kuitenkaan lähteiden puuttuessa näy liitteestä. Vehka- ja Virolahdelta kertyi nokkaverovoita
yhteensä v:na 1557 179 lv 11 nl, v:na 1558 201 lv 2 nl ja v:na 1559 186 lv 17 nl sekä v:na
1561 185 lv 4 nl. Veroselityksen mukaan v:na 1556 nokkaverona perittiin 2 nl voita vuodes
sa kultakin pariskunnalta. Että nokkavero oli nimenomaan pariskuntavero, näkyy siitä, että
kylien veromäärät olivat yleensä parillisia lukuja. Vasta 1560-luvulla alettiin nokkaveron
muututtua savukohtaiseksi periä sitä aina 2 nl savulta, vaikka talossa olisi ollut elossa vain
isäntä tai emäntä. lsäntäpariskunnan lisäksi nokkaveroa perittiin talossa asuvilta muilta paris
kunnilta.65
V e h k a I a h d e n ( + osa Iittiä) saariston nokkaverosta on säilynyt tietoja jo v: lta
1547-1549. Sen sijaan koko pitäjän nokkaverosta on käytettävissä lähteitä v:lta 1552-1554
ja 1666-1561, tosin ensimmäinen kantoluettelo on Virolahden tavoin peräisin vasta v:lta
1554, joten on vaikea selvittää reduktiokaudella tapahtunutta Uudenmaan oikeuden leviä
mistä sisämaahan. Kuten edellä mainittiin, Vehka- ja Virolahdelta tilitettiin v:na 1552-1553
kiinteä määrä nokkaveroa ei i 7 tr voita. Maksuyksikköjen määrä vaihteli pitäjässä vuosittain
suuresti, ja vuonna 1556 oli pitäjässä 180 taloa nokkaveron puolesta autiona. Maksuyksikkö
jen keskikoko nousi vuonna 1556 huomattavasti eli vuotta aiemmin kuin Virolahdella. 1 itin
kylät näkyvät kantoluettelossa vasta v:sta 1557 alkaen. Tosin litistä oli jo v:na 1550-1551
tilitetty nokkaveroa kiinteä 1/2 tynnyrin määrä. Veroselityksen mukaan nokkavero oli pitä
jässä Virolahden tavoin pariskuntavero, mikä näkyy kylien nokkaverolukujen parillisuudessa.
Kuitenkin poikkeustapauksissa mm. vuonna 1556 nokkaverovoita voitiin periä muiden Uu
denmaan oikeuden kylien tavoin puolina nauloina. Kyseisenä vuonna Virolahdelta tilitettiin
2 tr ja Vehkalahdelta 3 tr nokkaverovoita, vaikka kantoluettelojen mukaan kertymä oli
n. 7 tr. Lisäksi Vehkalahden ulkosaaristossa nokkaverovoin saattoi lunastaa rahalla maksa
malla savua kohti 1 ä nokkaverorahaa. Tätä ns. saarirahaa kertyi vuonna 1552 8 mk 3 1/2 ä
ja vuonna 1556 2 1/2 mk. Lunastusarvosta voi havaita, että nokkavero tuli saaristolaisille ke
vyemmäksi. Samanlainen tilanne oli Kökarin saaristolaisilla Ahvenanmaan oikeudessa. Hollo
lan kihlakuntaan kuuluvasta I itin osasta kertyi vuonna 1559 3 lv 3 nl nokkaverovoita. Koko
1 itistä kannettiin nokkaverovoita seuraavana vuonna yli 20 lv. 66
65.

Liite V:1, Pirinen 1962 a, s. 77, 163-164. Kaukiainen 1975, ss. 61-63, Saloheimo 1976, s. 277.
Varsinaisella Virolahdella oli v:na 1558 n. 675 nakkaa, vrt. RosE!n R. 327. Säkkijärveltä perittiin v:na
1569 nokkaveroa 347 perheeltä, vrt. Teperi 1952, s. 53. Veroselitys kuuluu: "wtaff hwar par ffolck
smör szom kallas Näbskatt smör att hwar hionelagh wtgiör smör 2 markpundh". Vehka- ja Virolah
den yhteissummaan lienee v :na 1559 lisättävä 3 lv 3 nl, joka saatiin Hollolan kihlakuntaan kuuluvas
ta litin osasta. Nokkaveroalueen laajeneminen näkyy liitteestä IX :4, jonka mukaan v:na 1554 Viipu
rin pitäjässä moni sittemmin Uudenmaan oikeuteen kuulunut kylä kuului vielä Karjalan oikeuteen.
66. Liite V :2, Pirinen 1962 a, s. 78, 80, vrt. myös RosE!n R. 1936, s. 327. littiin oli liitetty Uudenmaan
oikeuden kyliä paitsi Vehkalahdesta myös Pyhtäältä.
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P y h t ä ä n (+ Elimäki) nokkaverosta on tietoja v:lta 1550-1552 ja 1555-1561. Tosin
v:n 1551 tiedot ovat epätäydellisiä. Maksuyksikköjen määrä vaihteli suuresti, ja esimerkiksi
vuonna 1555 oli 92 taloa nokkaveron puolesta autiona. V:n 1560 luetteloon on sisällytetty
huomattava joukko aiemmin Pernajaan kuuluneita kyliä, mikä nosti kokonaismäärää. Mui
den Uudenmaan oikeuden pitäjien tavoin näyttää Pyhtäälläkin olleen runsaasti sellaisia talo
ja, joilta ei jostain syystä peritty lainkaan nokkaveroa, vaikka sitä ei aina kantoluetteloon
merkittykään. On huomattava, että nokkaveroa perittiin myöskin rälssin lampuodeilta. Nok
kaveron sopeutuvuutta taloudelliseen kantokykyyn kuvastaa se, että v:na 1555 tyydyttiin
muutamien talojen kohdalla puolen naulan maksuun. Kirkkoherra Henrik tilitti vuonna 1550
sekä Pernajasta että Pyhtäältä nokkaveroa kiinteän summan eli molemmista pitäjistä 6 tr. Pi
täjien yhteismäärä oli lähellä tilityssummaa, sillä Pyhtäältä vaille jäänyttä erää täydensi Per
najan ylimäärä. Mahdollisesta v:sta 1552 alkaen luovuttiin maksamasta kiinteä voimäärä,
koska tällöin laadittiin ensi kerran nokkaveron kantoluettelo. Veroselityksen mukaan v:na
1557 nokkaverovoita perittiin 2 nl isäntäpariskunnalta ja muilta talonpoikaistaloissa asuvilta
pariskunnilta. Mm. v:na 1559 pitäjässä oli 570 isäntäparia ja 204 muuta pariskuntaa talon
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poikaistaloissa.
P e r n a j a n (+Artjärvi) nokkaverosta on tietoja v:lta 1550-1552 ja 1555-1561. Tutki
muskautena pitäjän alue säilyi lähes samansuuruisena lukuunottamatta sitä, että v:na 1560
joukko kyliä luetellaan Pyhtään kantoluettelossa. V: lta 1550-1551 on säilynyt pelkästään
tilitys, kun taas seuraavalta vuodelta on jäljellä myöskin kantoluettelo, kuten monena vuote
na sen jälkeen. Kirkkoherra Henrik tilitti v:na 1550 pitäjästä 6 tr voita (14 lv/tr). Seuraavana
vuonna pikkutarkasta määrästä päätellen kirkkoherra joutui tilittämään koko kertymän.
Nokkaveron saattoi suorittaa myöskin rahana, sillä v:n 1551 tilityksen mukaan oli rästissä
nokkaverorahaa v:lta 1547 8 mk 5 1 /2 ä, v:lta 1548 9 mk 6 1/2 ä ja v: lta 1549 8 1/2 mk.
Nokkaveroa perittiin Pernajassa myöskin lampuodeilta ja sääntöverollisilta. Veroselityksen
mukaan v:na 1558 nokkavero oli pariskuntavero (effther hwar giffts person), mikä näkyy
mm. kylien veromäärän parillisista luvuista. Mm. v:na 1557 pitäjässä oli isäntäparien lisäksi
266 muuta talonpoikaistaloissa asuvaa pariskuntaa. Vastaava määrä oli v:na 1558 262, v:na
1559 212 ja v:na 1560 168 kpl. Porvoon, Pernajan ja Pyhtään Märtlahden neljänneskunnan
nokkaveron yhteismäärä oli v: na 1556 177 1 /2 lv nokkaverovoita. Seuraavana vuonna Per
najasta ja Porvoosta kertyi 177 lv 18 nl nokkaverovoita.
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P o r v o o n nokkaverosta on tietoja v:lta 1548, 1550-1552 ja 1555-1561. Kahdelta
vuodelta olevat tiedot nokkaverottomista taloista ovat poikkeuksellisen korkeat muihin Uu
denmaan pitäjiin verrattuna. Maksuyksikön keskikoko säilyi verraten vakiona mutta alhaise
na verrattuna muiden vero-oikeuksien nokkaveroyksikköjen suuruuteen, kuten oli laita koko
itäisellä Uudellamaalla. Nokkaveroa maksettiin aluksi kiinteä määrä vuosittain suuruudeltaan
v:na 1548 7 tr voita, mikä vastasi aika tarkasti kantotuloksen kertymää. Voimäärä oli v:na
1552 hiukan pienempi eli 5 1/2 tr. Sittemmin nokkavero alettiin tilittää kantotuloksen mu
kaan. Porvoossakin nokkavero oli pariskuntavero, mikä näkyi mm. v:na 1557 siitä, että ta
lonpoikaistaloissa asuvat pariskunnat luetteloitiin erilleen isäntäpariskunnista luettelon lop
puun. Veroselityksen mukaan v:na 1559 nokkaveroa perittiin 2 nl voita vuodessa jokaiselta
pariskunnalta (effther hwar giffts persoon). Tällöin pitäjässä oli 601 savua, joissa asui isäntä
pariskunnan lisäksi 227 muuta paria (gifte personer). Seuraavana vuonna nokkavero oli
67. Liite V :3. Veroselityksen mukaan nokkaveroa perittiin isäntäpariskunnan lisäksi "hwartt par folck
som är i bondens gllrd", Pirinen 1962 a, s. 78. Pitäjästä kertyi v:na 1556 56 lv 4 nl ja Elimäen neljän
nestä 29 lv 4 nl nokkaverovoita, Allardt 1898, Tab V a-g, Kerkkonen G. 1952, s. 173.
68. Liite V:4, Allardt 1898, Tab V a-g, Kerkkonen G. 1952, s_. 173.
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muuttunut jonkinlaiseksi savuveroksi, jota kannettiin 2 nl kultakin savulta (aff hwar röke).
Tällöin talonpoikaistaloissa asui 223 muuta pariskuntaa. 69
S i p o o kuului reduktiokaudella pienimpiin pitäjiin Uudellamaalla. Tietoja pitäjän nok
kaverosta on käytettävissä v:lta 1552, 1556 ja 1558-1561. Ensimmäinen neljästä säilyneestä
kantoluettelosta on peräisin jo v:lta 1548. Tutkimusaikana nokkaveron suuruudessa ei ta
pahtunut suuria muutoksia. Vielä vuonna 1548 Sipoosta tilitettiin kruunulle kiinteä määrä
eli 3 tr nokkaverovoita, mutta sen jälkeen kruunu alkoi vaatia koko kertymän itselleen. Ve
roselityksen mukaan vuonna 1559 nokkaveroa perittiin 1 nl jokaiselta talonpoikaisperhee
seen kuuluvalta ja 15 vuotta täyttäneeltä (aff hwar personn som ähr 15 åhr gammall smör i
markpundh). Siten Sipoossa nokkavero ei ollut enää pariskuntavero kuten itäisellä Uudella
maalla. Se näkyi siitä, että v:na 1548 ja 1552 nokkaveroyksikön keskikoko oli hiukan suu
rempi kuin muualla itäisellä Uudellamaalla. Sipoosta ja Helsingistä kertyi vuonna 1560 nok
kaverovoita yhteensä 116 lv 2 nl. 70
Tietoja H e I s i n g i n p i t ä j ä n nokkaverosta on v: lta 1548, 1550, 1552, 1556 ja
1558-1561. Kuitenkin on käytettävissä vain kolme hyvin säilynyttä kantoluetteloa v:lta
1548, 1556, 1558 ja 1559 (turmeltunut) eli vähemmän kuin muista Uudenmaan pitäjistä.
Tutkittavana aikana nokkaveroyksikön koko pysyi lähes vakiona. Sen sijaan nokkaveron
tuotto näyttää laskeneen v:een 1561 mennessä. Nokkaverottomat talot on merkitty kanto
luetteloon vain kahtena vuotena, mutta säilyneistä tiedoista voi havaita niiden määrällisen
vaihtelun, kuten muissakin Uudenmaan pitäjissä. Jonain vuonna nokkaverosta autio talo
saattoi olla jo seuraavana vuonna maksukykyinen. Veroselityksen mukaan vuonna 1548 nok
kaveroa kannettiin 1 nl vuodessa "nokalta" (epter hwar näsa) "lailliseen" ikään tulleilta eli
ehtoolliselle pääseviltä, mikä tarkoitti 15 vuoden ikää. On syytä huomata, että veroselityk
sessä käytetään maksuyksikön nimenä "nokkaa", harvinaista kyllä, ja siitähän koko vero on
saanut nimensä. Veroselityksessä vuonna 1558 tietoa täydennetään niin, että nokkaverovel
vollisuus koski vain talonpoikaisperheen ehtoolliselle pääseviä jäseniä muttei palkollisia. Vie
lä vuonna 1548 Helsingin pitäjästä tilitettiin kruunulle kiinteä määrä eli 5 tr nokkaverovoita,
mutta sittemmin alettiin vaatia koko kantotulos. Niinpä vuonna 1550 kruunu sai pitäjästä
5 tr 3 lv 1 nl ja vuonna 1552 5 1/4 tr nokkaverovoita. Tynnyrissä on v:n 1548 kantotulok
sesta laskien 14 lv. Sipoosta ja Helsingin pitäjästä kertyi yhteensä vuonna 1556 97 lv 13 nl ja
vuonna 1559 100 lv 10 nl sekä vuonna 1560 116 lv 2 nl nokkaverovoita.71
E s p o o n nokkaverosta on käytettävissä lähteitä lähes yhtenäisenä sarjana v:lta 15491554 ja 1556-1561, ja lähes jokaiselta vuodelta on säilynyt täydellinen kantoluettelo. Sa
maan niteeseen (VA 3017) on sijoitettu kaksi kantoluetteloa v:lta 1553. Niissä on kuitenkin
eroja. Trendistä päätellen jälkimmäinen niistä lienee joltain myöhemmältä vuodelta, toden
näköisesti v:lta 1555, kuten muissakin Länsi-Uudenmaan pitäjissä. Kantoluette!on mukaan
pitäjän alue säilyi yhtenäisenä v:een 1554 saakka. Sen jälkeen kylien määrä vaihteli suures
ti, mikä johtui lähinnä siitä, että pääosa pois jätetyistä kylistä sisällytettiin Vihdin kantoluet
teloon (liite V:9). Nokkaveroyksikköjen keskikoko laski vähitellen tutkittavana aikana. Kui
tenkin on syytä huomata, että niiden suuruus oli aluksi huomattavasti suurempi kuin itäisel
lä Uudellamaalla, mikä johtui nokkaveron toisenlaisesta kohdannosta. Veroselityksen mu
kaan v:na 1560 nokkaveroa ei peritty muilta kuin talonpoikaisperheeseen kuuluvilta ja eh69. Liite V:5, vrt. sivulla 54 olevaa noottia n:o 2.
70. Liite V :6.
71. Liite V:7:"sammaledis wtgörs i samma socken en smör skatt som kallas nebbe smör och härom
haffuer bispen upburit her tiil thenne tiid, och han wtgoor epther hwar näsa".
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toolliselle pääseviltä henkilöiltä. Maksuyksikön keskikoosta v:n 1550 vaiheilla haluaisi kyllä
mielellään päätellä, että nokkavero kohdistui laajempiin väestöryhmiin, vaikka siitä ei ole
lähteitä saati sitten veroselitystä käytettävissä. Nokkaveron määrä oli v:na 1557 Espoon,
Siuntion, Kirkkonummen ja Inkoon pitäjistä 146 lv 12 nl. Kahta vuotta myöhemmin koko
Länsi-Uudenmaan nokkavero Lahjaa, Vihtiä ja Kiskoa lukuunottamatta oli 288 lv 8 nl, v:na
1560 276 lv 17 nl ja v:na 1561 222 lv 18 nl, josta Espoon osuus oli 28 lv 8 nl. 72
V i h d i n alue vaihteli nokkaveroluetteloiden mukaan suuresti reduktiokaudella. Osa ky
listä voidaan joinakin vuosina löytää Espoon, Lohjan tai Kirkkonummen kantoluetteloista.
Tietoja Vihdin nokkaverosta on v:lta 1549, 1551-1554 ja 1556-1561. Kyseisellä kaudella
maksuyksikön keskikoko pieneni vähitellen Uudenmaan olosuhteissa korkeasta keskiarvos
ta(= 5,3 henkilöä/talo). Osaltaan siihen on voinut vaikuttaa Vihdin kuuluminen ajoittain ja
osittain Hämeeseen. Veroselityksen mukaan v:na 1559 Vihdissä perittiin nokkaverovoita 1 nl
voita ehtoolliselle pääseviltä henkilöiltä. Maksuyksikön suuruus oli kuitenkin v:n 1550 vai
heilla niin suuri, että se oikeuttaa olettamaan, että maksuperuste oli tuolloin laajempi. Toisin
kuin itäisellä Uudellamaalla Vihdissä ei v:na 1559 peritty nokkaveroa rälssin lampuodeilta.
Mahdollisesti v:na 1549 pitäjästä tilitettiin vielä nokkaverovoita kiinteä 55 lv:n määrä, mutta
sittemmin alettiin kruunun tilityksissä kantotulos ottaa tarkemmin huomioon. Lohjan ja
Vihdin nokkaverovoin yhteismäärä oli v:na 1557 98 lv 4 1/2 nl, v:na 1558 108 1/2 lv, v:na
1559 101 lv 1 nl ja v:na 1560 118 lv 15 nl. 73
K i r k k o n u m m e n alue säilyi koko tutkittavan ajan lähes samankokoisena. Tietoja
pitäjän nokkaverosta on säilynyt v: lta 1549-1554, 1556 ja 1558-1561, ja kantoluettelo on
tallella lähes jokaiselta vuodelta. Nokkaveron kertymä supistui vuosien mittaan. Toisaalta
maksuyksikön keskikoko pieneni verraten tasaisesti, mikäli jätetään ottamatta toinen v:lta
1553 säilyneistä nokkaveroluetteloista, joka trendistä päätellen on joltain myöhemmältä
vuodelta, todennäköisesti v:lta 1555. Tiedot nokkaverottomista taloista merkittiin muiden
Uudenmaan pitäjien tavoin vain poikkeuksellisesti. Siuntion, Inkoon ja Kirkkonummen nok
kavero oli v:na 1556 124 lv 18 nl. Veroselityksen mukaan pitäjässä perittiin v:na 1560 nok
kaverovoita talonpoikaisperheeseen kuuluvilta ehtoolliselle pääseviltä jäseniltä muttei palkol
lisilta. Maksuyksikön kehityksestä päätellen vielä v:na 1549 nokkaverovelvollisuus on ollut
laajempi. 74
Myöskin S i u n t i o n alue säilyi tutkittavan ajan lähes muuttumattomana. Pitäjän nok
kaveron kehityksestä on käytettävissä tietoja v:lta 1549-1554 ja 1556-1561, ja kahta vuot
ta lukuunottamatta on tältä ajalta käytettävissä myöskin kantoluettelot. Nokkaveron kerty
mä laski vuosien mittaan tasaisesti mutta voimakkaasti. Maksuyksikön suuruus laski vähän
yli vuosikymmenessä lähes puoleen entisestä. Vain kahdelta vuodelta on käytettävissä lähtei
tä nokkaverottomista taloista. Pitäjässä ei esimerkiksi v:na 1558 peritty rälssille kuuluvilta ti
loilta kruunulle nokkaveroa. Samalta vuodelta säilyneen veroselityksen mukaan nokkaveroa
kannettiin jokaiselta talonpoikaisperheeseen kuuluvalta ja ehtoolliselle pääsevältä muttei pal
kollisilta. Maksuyksikön koon kehityksestä päätellen nokkaveron maksuperusteet lienevät ol
leet v:na 1549 veroselitystä laajemmat. V:lta 1553 on käytettävissä kaksi nokkaveron kan
toluetteloa, joista toinen trendistä päätellen on myöhemmältä ajalta, todennäköisesti v:lta

72.
73.

LiiteV:8.
Liite V:9, Soikkeli 1929, s. 240, Niitemaa 1955, ss. 307-312, Pirinen 1962 a, s. 80.Vihtiin kuului
Hämeestä Lopen hallintopitäjästäVihtijärven kulma ja Pyhäjärven alue.
74. LiiteV:10.
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1555. Nokkaveron laskevaa suuntaa osoittaa se, että v: na 1561 kruunu sai Siuntiosta enää
19 lv nokkaverovoita. 75
1 n k o o n kohdalla ei myöskään tapahtunut tutkittavana aikana suuria alueellisia muu
toksia. Pitäjän nokkaverosta on tietoja v:lta 1549-1554 ja 1556-1561,ja vain v:lta 1557ja
1560 ei ole tallella kantoluetteloa. Nokkaveron tuotto väheni tutkimuskaudella, samoin
maksuyksikön keskikoko, muttei niin paljon kuin Siuntiossa. Nokkaverottomista taloista on
kantoluetteloissa vain sattumoisin merkintöjä. V :lta 1553 on säilynyt samassa niteessä kaksi
kantoluetteloa, joista toinen näyttää trendistä päätellen olevan peräisin myöhemmältä ajalta
todennäköisesti v: lta 1555. 1 nkoossakaan ei peritty rälssin lampuodeilta kruunulle nokkave
roa. Veroselityksen mukaan v:na 1560 pitäjässä kannettiin nokkaveroa vuosittain talonpoi
kaisperheen ehtoolliselle pääseviltä jäseniltä muttei palkollisilta. 76
L o h j a kuului reduktiokaudella Uudenmaan suurimpiin pitäjiin, ja sen alue pysyi tutki
muskaudella pääpiirteittäin samana, vaikka joinakin vuosina kantoluetteloihin sisältyykin
Karjaan ja Vihdin kyliä. Lohjan nokkaverosta on säilynyt lähteitä v: lta 1549-1554, 15561557 ja 1559-1561, ja näiltä vuosilta on käytettävissä kantoluettelo. Sekä nokkaveron tuot
to että maksuyksikön keskikoko pienenivät huomattavasti vuosikymmenen kuluessa. Nokka
verosta autioiden talojen määrä oli pitäjässä huomattava, koskapa mm. v:na 1552 Lohjalla oli
434 taloa. V:lta on samassa niteessä kaksi nokkaveron kantoluetteloa, joista toinen trendis
tä päätellen on myöhemmältä ajalta, todennäköisesti v:lta 1555. Rälssi oli vapautettu nokka
veron maksamisesta, ja mm. v:na 1559 Klaus Fleming, Juho Niilonpoika ja Jaakko Henrikin
poika salvat kantaa läänltyksiltään nokkaveron itselleen. Veroselityksen mukaan v:na 1559
nokkaverovelvollisuus koski ehtoolliselle pääseviä henkilöitä, mutta maksuyksikön kehitys
käyrästä haluaisi mielellään päätellä,että v:na 1549 maksuvelvollisuus on ollut laajempi. 77
K a r j a a n alue säilyi reduktiokaudella lähes samansuuruisena. Tietoja pitäjän nokkave
rosta on v:lta 1549-1554 ja 1556-1561, ja kyseisi Itä vuosilta paitsi v: na 1560 on käytettä
vissä kantoluettelo. Nokkaveron tuotto laski vähitellen, samoin maksuyksikön keskikoko,
jonka muuten tasaisessa trendissä v:na 1557merkitsi poikkeuksellisen huonoa nokkaveroker
tymää. Mutta selitystä sille ei voi lähteistä löytää kuin, että tällöin oli huono vuosi.Olihan jo
edellisenä vuonna jouduttu, ei vain Karjaalla, maksamaan jopa puolen naulan nokkaveroa.
Kruunu ei perinyt rälssin lampuodeilta nokkaveroa. Samassa niteessä on v: lta 1553 kaksi
nokkaveroluetteloa, joista toinen on trendistä päätellen myöhemmältä ajalta, todennäköises
ti v:lta 1555. Veroselityksen mukaan v:na 1561 nokkaveroa perittiin ehtoolliselle pääseviltä,
joten ikäraja oli 15 vuotta. Koska nokkaveron tuotto oli v:na 1549 Karjaalla n. kaksi kertaa
enemmän kuin v:na 1561, on perusteltua olettaa, että maksuvelvollisuus on aiemmin ollut
laajempi. 78
K i s k o kuului kirkollisesti Uuteenmaahan, ja se on ollut alkuaan Pohjan kappeli. Vielä
v:na 1550 Kiskon nokkavero lueteltiin "eteläsuomalaisten" Kemiön ja Nauvon nokkaveron
yhteydessä. Tietoja Kiskon nokkaverosta on v: lta 1550, 1558 ja 1560, ja näiltä vuosilta on
tallella kantoluettelo. Muina vuosina Kiskon kylät löytyvät Po�jan kantoluetteloista. Tutkit
tavana aikana maksuyksikön suuruus laski alueella huomattavasti suunnilleen Kemiön vas
taavalle tasolle. Veroselityksen mukaan v:na 1560 nokkaveroa kannettiin Kiskossa emäpitä
jän tavoin ehtoolliselle pääseviltä. Siitä syystä on vaikea järjellisesti selittää,miksi taloissa on
75. LiiteV:11.
76. LiiteV:12.
77. Liite V:13, Pirinen 1962 a, s. 80. Lohjallakin oli oma hämäläisalueensa eli Karjasjärven yökunta Por
taan hallintopitäjästä.
78. LiiteV:14.
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v:na 1558 vain 2,5 ja v:na 1560 2,6 yli 15-vuotiasta henkilöä keskimäärin. Kruunu ei kan
tanut nokkaveroa rälssimiehiltä eikä rälssin lampuodeilta, joita v:na 1560 oli alueella
42 kpl.79
P o h j a kuului Uudenmaan suurimpiin pitäjiin väki- ja kyläluvultaan. Tutkimusaikana ta
pahtui alueellisia muutoksia Lohjan ja Karjaan suunnalla. Pitäjän nokkaverosta on käytettä
vissä tietoja v:lta 1549-1554 ja 1556-1561, ja kaikilta näiltä vuosilta on tallella myös kan
toluettelo. V: lta 1553 on samassa niteessä kaksi kantoi uetteloa, joista toinen trendistä pää
tellen on myöhemmältä ajalta, todennäköisesti v: lta 1555. Tarkasteltavana aikana sekä nok
kaveron tuotto että maksuyksikön koko laskivat huomattavasti ja tasaisesti. Poikkeuksena
tästä säännöstä on vuosi 1557, jolloin veron kertymä oli kovin pieni, kuten Pohjan naapuri
pitäjässä Karjaalla. Nokkaverosta autioiden talojen määrä vaihteli suuresti, eikä niitä näytä
aina merkityn kantoluetteloihin. Rälssille kuului mm. v:na 1558 pitäjästä 34 taloa, joista
kruunu ei perinyt nokkaveroa. Kyseiset talot eivät näy nokkaverottomia taloja koskevan liit
teen sarakkeessa. Veroselityksen mukaan v:na 1560 nokkaveroa kannettiin ehtoolliselle pää
seviltä. Kuitenkin maksuyksikön keskikoko oli v:na 1549 niin korkea v:een 1560 verrattuna,
että maksuvelvollisuus lienee silloin ollut laajempi. 8 0
T e n h o I a n nokkaverosta on käytettävissä sekä tilitys että kantoluettelo v:lta 15491554 ja1556-1561. Vuosien mittaan nokkaveron tuotto supistui vähitellen. Nokkaveroyk
sikön keskikoko oli v:na 1549 pienin koko läntisellä Uudellamaalla ja samaa suuruusluokkaa
kuin Kemiössä "ruotsalaisen" oikeuden piirissä. Karjaan ja Pohjan tavoin nokkaveron tuotos
sa oli v:na 1557 selvä aallonpohja, joka rikkoi muuten tasaisena jatkuneen kehityksen. Mui
den Länsi-Uudenmaan pitäjien tavoin myöskin Tenholasta on säilynyt samassa niteessä (VA
3017) kaksi kantoluetteloa, joista toinen trendistä päätellen on myöhemmältä ajalta, toden
näköisesti v: lta 1555. Veroselityksen mukaan v:na 1558 nokkaveroa kannettiin ehtoolliselle
pääseviltä muttei palkollisilta. Tenholastakaan kruunu ei saanut nokkaveroa rälssimiehiltä ei
kä heidän lampuodeiltaan. 81
NOKKAVEROVOIN KERTYMÄ UUDENMAAN OIKEUDESSA (nauloinal 82
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Vehkalahti
Pyhtää
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Porvoo
Sipoo
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Espoo
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1764
1328
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1509
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944
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1548
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1634
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516
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1333
1409
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1561

1958 1578
1941
1845
2440
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1368
926
1656
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1
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802
694
666
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1573 1242
950 1063
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----79. Liite V:15, vrt. myös liite 111 :1.
80. Liite V:16.
81. Liite V:17. V:n 1556 nokkaverosta on kirjoittanut Tenholan psalta mm. N i k u I a, vrt. Nikula
1938, SS. 126 ja 337.
82. Liite V: 1-17. Yksityiskohtainen luettelo piispan tuloista Uudenmaan oikeuden alueelta on liitteessä
V:18.
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Taulukon perusteella voi havaita, että Uudenmaan oikeuden alueelta on käytettävissä ver
raten paljon tietoja nokkaveron tuotosta ja läntiseltä Uudeltamaalta lähes yhtenäinen sarja
nokkaveron kantoluetteloita.
MAKSUYKSIKÖN KESKIKOON KEHITYS UUDENMAAN OIKEUDESSA

Pitäjä
Virolahti
Vehkalahti
Pyhtää
Pernaja
Porvoo
Sipoo
Helsinki
Espoo
Vihti
Kirkkonummi
Siuntio
lnkoo
Lohja
Karjaa
Kisko
Pohja
Tenhola
Keskiarvo
Länsi-Uusimaa

1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554
2,8
2,1
2,6
2,2
2,9
3,2
2,8
2,8
3,5
3,4
3,6
4,1
5,0
4,9
4,8
4,7
4,5
4,9
4,0
5,3
4,8
4,9
4,5
4,4
4,5
4,7
4,4
4,7
5,5
5,5
5,5
5,5
5,1
5,7
4,5
3,8
4,4
4,3
4,1
4,1
5,2
5,0
5,3
4,5
5,3
4,9
3,9
3,8
3,6
3,8
4,0
4,1
4,1
4,4
4,3
4,1
4,6
4,6
4,3
3,0
2,9
3,0
3,0
3,0
3,1
3,1

4,5
4,6

4,5
4,5

4,4
4.4

3,8
4,3

4,5
4,5

3,6
4,0
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1555 1556 1557 1558 1559 1560
4,1
3,9
2,4
3,9
3,8
4,0
3,6
3,4
3,5
3,8
3,0
3,4
2,7
3,4
2,9
2,7
2,8
3,3
2,7
2,8
2,7
2,8
3,2
2,9
3,2
3,4
4,2
3,9
3,7
3,1
3,2
3,8
3,3
3,0
3,0
4,4
3,3
3,8
3,2
5,3
3,5
3,5
2,9
4,0
3,5
3,3
3,1
4,2
4,7
3,8
3,3
3,4
3,5
2,2
3,9
3,9
3,1
2,5
2,6
2,8
4,0
3,6
2,9
2,9
4,2
3,0
2,7
2,0
3,0
2,5
2,2
3,1
3,5
3,3
3,1
3,1
4,1
3,6
2,9
3,3
3,0
4,5
2,9

Taulukkoa varten on laskettu maksuyksikköjen keskikoko 13 vuoden ajalta. Se (= nokka
verotetut/talo) laski näinä vuosina verraten tasaisesti. Koska Valtionarkiston niteessä on Län
si-Uudeltamaalta (Espoosta loppuun taulukossa) kaksi kantoluetteloa v:lta 1553, niin toinen
on sijoitettu trendin perusteella v:teen 1555. 83 Nokkavero oli Uudenmaan oikeudessa paris
kuntavero Virolahden ja Porvoon välisellä alueella, mikä näkyy siitä, että v:een 1556 saakka
maksuyksikköjen keskikoko oli siellä pienempi kuin muualla Uudellamaalla, jossa nokkave
roa perittiin ehtoolliselle pääseviltä eli maksuperuste oli laajempi. Useiden pitäjien veroseli
tyksissä maksuvelvollisuus rajattiin pelkästään talonpoikaistalouksiin, mutta on pitäjiä, joi
den veroselityksen mukaan nokkaveroa kannettiin yleensä ehtoolliselle pääseviltä. Oliko
maksuvelvollisuus tässä tapauksessa laajempi kuin edellä, ei käy lähteistä selvästi ilmi. Maksu
yksikön keskikoko oli Siuntiossa korkein ja Tenholassa huomattavan alhainen, vaikka vero
selityksen mukaan maksuperuste oli samanlainen. On huomattava, että Tenholan "ruotsalai
seen" oikeuteen kuuluvassa naapuripitäjässä Kemiössä (liite 111: 1) maksuyksiköt olivat myöskin k�ski 111ädr ir I v&&ti111& LLUI 11ie1. Kuh..,nic:, 1 ,di:,:,d t,Jitdj i::.::.d 11u�"-av1::1 uvcl vull;:,;llc u11 :,uutu ju•
tain huojennusta, vaikka se ei käykään lähteistä ilmi. Vanhimpien säilyneiden kantoluetteloi
den mukaan Porvoon ia· Virolahden välisellä kaistalla maksoi nokkaveroa 2 400 sekä Sipoon
ja Tenholan välillä 3 350 taloa.

83. VA:n niteessä n:o 3017 on v:lta 1553 kaksi nokkaveroluetteloa, joista vain jälkimmäisen otsikossa
on vuosiluku 1553. Edellisen otsikkona on "Mannethalett" ja lopussa "Summa på Nebbeskatt smör".
Jälkimmäisen otsikossa ovat sanat: "Nebbescatz.Register aff Rasbors Lenn Pro Anno 1553".
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Nokkaveroa näyttää vielä v:na 1550 lunastetun toisinaan rahalla, koska Pernajan rästit
v: lta 154 7-1549 olivat rahamääräisiä. Vehkalahden saaristosta perittiin "saari rahoja" v:na
1552 8 mk 3 1/2 ä ja v:na 1556 2 1/2 mk. Tosin v:na 1547-1549 nokkavero maksettiin
sieltäkin voina (liite V:2). Vanhimpien lähteiden mukaan nokkaveroa kannettiin Espoosta 74
lv, Vihdistä 56 lv, Kirkkonummelta 52 lv, Siuntiosta 51 lv, lnkoosta 64 lv, Lohjalta 100 lv,
Karjaalta 64 lv, Kiskosta 17 lv, Pohjasta 94 lv, Tenholasta 44 lv, Helsingistä 75 lv ja Sipoosta
38 lv eli niistä pitäjistä, joissa nokkaveroa perittiin yleensä tai vain talonpoikaistalojen eh
toolliselle pääseviltä jäseniltä, kertyi nokkaveroa n. 729 lv voita. Sen sijaan itäisellä Uudella
maalla, jossa nokkavero oli pariskuntavero, kertyi nokkaveroa vanhimpien tietojen mukaan
Porvoosta 75 lv, Pyhtäältä 76 lv, Pernajasta 87 lv sekä Vehka- ja Virolahdelta yhteensä 98 lv
eli yhteensä n. 336 lv. Reduktiokauden alussa Helsingin itäpuolella olevista pitäjistä makset
tiin kiinteä määrä nokkaverovoita kruunulle, mikä ei kuitenkaan välttämättä todista sitä, että
näin olisi menetelty myöskin keskiajan puolella, koska Uudellamaalla oli varattu maksu kan
tokustannuksia varten. Sittemmin nokkaveron tuotto nousi Pyhtäällä yli 100 lv:ään ja Veh
ka- ja Virolahdella yhteensä n. 200 lv:ään, mikä johtui kuitenkin pääasiassa nokkaveroalueen
tietoisesta laajentamisesta Karjalan oikeuden suuntaan Virolahdella, Miehikkälässä ja Säkki
järvellä. Tällaisesta kehityssuunnasta on luonnostaan seurauksena sellainen johtopäätös, että
Uudenmaan oikeus alun pitäen on ollut yksinomaan ruotsalaisten uudisasukkaiden oikeutta,
joka sittemmin on levinnyt sisämaahan suomalaisten uudisasukkaiden keskuuteen. Tällainen
kehitys oli vielä uuden ajan alussa kesken. Uudeltamaalta kertyi v:na 1550 kaikkiaan 1 091
lv nokkaverovoita, johon sisältyy 98 lv Vehka- ja Virolahdelta, 7 lv (=1/2 tr) 1 itistä ja 55 lv
14 nl Vihdistä v:na 1549 kannettua voita. Lisäksi lukuun on sisällytettävä Vehkalahden "saa
rirahat", vaikka ne mainitaan lähteissä ensi kerran v:na 1552. Sen sijaan luvusta puuttuu v:na
1553 kaupankäynnistä kannettu 4 1/2 lv:n erä nokkaverovoita, jota perittiin Helsingin maa
kauppiailta ja Helsinginkosken äärellä asuvalta Niilo-räätäliltä (för Landzköp). Helsingin kau
punki oli juuri perustettu, ja nämä lienevät uuden kaupungin porvareita. Maksuyksikön ke
hitystrendistä päätellen voin määrää voi pitää realistisena. Raaseporin läänin tilityksessä sa
notaan voin "ylipainoksi" v:na 1552 6 tr 7 1/2 nl, mikä voi tarkoittaa määrästä päätellen
kantokustannusten korvausta. Toisin kuin Ala-Satakunnassa Uudenmaan talonpojat Viro- ja
Vehkalahden veroselityksen mukaan joutuivat nokkaverosta huolimatta maksamaan täydet
viljakymmenykset eli joka 10:nnen pannin rukiista ja kevätviljasta. Uudenmaan oikeuden
alueella oli 49 % kaikista nokkaveroalueen ja 18 % kokoTurun hiippakunnan tiloista. "Suo
malaisen" oikeuden viljakymmenysosuuden jälkeen Uudenmaan oikeus oli piispalle tuottoi
sin, koska sen piiristä kertyi 43 % nokkaveroalueen ja 20 % kaikista piispan veroluonteisista
maksuista. 84

334. Pohjanmaan nokkaveroalue ja sen tuotto reduktiokaudella
Tiedot Pohjanmaan nokkaveroalueesta jäävät keskiajan osalta niukoiksi. Myöhäiskeskiai
kaisen muistiinpanon mukaan piispa sai Kokkolasta, Pietarsaaresta ja Vöyristä 1 nl voita hen
geltä nokkaverona, eikä mitään ikärajoitusta näytä olleen. 85· Samassa asiakirjassa todetaan

84.

Liitteet V:18 ja X, Todistuskappaleita...III:4, ss. 147-152 ja 162-165, Cederlöf 1934, s.309. Uu
dellamaalla oli v:na 1560 kaikkiaan 12 444 nokkaa, vrt. myös liite IX :2.
85. FMU 4898, REA 707: "Jtem vnam marcam butiri a quol_ibet capite pro nebbeskat".
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lisäksi, että piispa sai näissä pitäjissä jokaiselta seurakuntalaiseltaan (= talolta) 5 nl nokkave
rohaukea vuodessa. 8 6 Vaikka Mustasaaren haukivero oli yhtä suuri, sitä ei asiakirjassa maini
ta, ei myöskään sitä, että Ilmajoelta, Kyröstä (+ Laihia) ja muutamista Vöyrin kylistä perit
tiin nokkaverohaukien sijasta - ohraa 1 vakka talolta.8 7 Keskiaikaisista lähteistä ei käy sel
ville, mistä alkaen Satakunnan ja Pohjanmaan rajamaastossa sijaitsevasta Närpiöstä on alettu
periä kiinteä määrä eli 1 kippunta nokkaverohaukea, mikä vastasi 5 nl:n mukaan laskien n.
80 talon suoritusta, vaikka pitäjän taloluku oli n. 300 (1i ite 111:13). Myöhäiskeskiaikaisen
muistiinpanon mukaan myöskin Salosta (= Salainen) perittiin piispalle 1 nl nokkaverovoita
hengeltä, mutta asiakirjassa siitä ei kuitenkaan käytetä tätä nimitystä. 88 Saman muistiinpa
non mukaan nokkaverohaukien määrä Salossa ja siihen vielä silloin kuuluneella Kalajoella oli
10 nl talolta.89 Samaa ohjetta sovellettiin myöskin Limingan ja Iin pitäjissä.
Näyttää siltä, ettei Turun horisontissa ollut aivan selvää kuvaa Pohjanmaan kirkollisten ve
ro-oikeuksien mosaiikista, koska Mikael Agricola laski vielä 1540-luvulla koko maakunnan
nokkaveroalueeseen, mikä ei läheskään vastannut todellisuutta. 90
1 i n p i t ä j ä oli nokkaveron osalta siirtymäaluetta, koska sieltä maksettiin pyyntitalou
den muistona 5 nl nokkaverolohta jouselta, joka on selvästi metsästysyksikkö. Vain Kellon
kylästä sitä ei peritty, mutta se lieneekin kuulunut alkuaan Liminkaan. Pitäjässä maksettiin
nokkaveroa kaikkiaan 13 kylässä, joissa oli n. 130 nokkaveroa maksavaa taloa. Pohjoisin Iin
ja samalla Turun hiippakunnan nokkaverokylistä oli Maksniemi. Tietoja Iin nokkaverosta
kantoluetteloineen on käytettävissä v:lta 1548-1554 ja 1556-1557. Veroselityksen mukaan
nokkaverovoita perittiin 1 nl jokaiselta hengeltä (aff hwartt hion) ja 10 nl -haukea talolta
(aff hwart hemma). On perusteltua olettaa, että lissä tosiaan kannettiin nokkaverovoita kai
kilta ikään ja sosiaaliseen asemaan (= palkolliset) katsomatta. Muutenhan olisi vaikea selittää,
miksi maksuyksikön keskikoko oli v :na 1549 kerrassaan 6,4 henkeä taloa kohti. Oletus saa
vahvistuksen v:n 1557 veroselityksessä, jonka mukaan lissä ja Limingassa perittiin nokkave
rovoita lapsilta ja palkollisiltakin (wtaff hwartt barn eller kari wdi Bondens gårdhen). Maksu
yksikön suuruus toki pieneni tutkittavana aikana, mutta ei yhtä alas kuin muiden maakun
tien nokkaveroalueella. Nokkaverovoin kertymä laski tasaisesti v:een 1555 saakka. Sen jä
keen tapahtui vähäistä kasvua, kuten muissakin Pohjanmaan pitäjissä ehkäpä maksuvelvol
lisuuden tiukentamisen seurauksena. Kantoluetteloista voi havaita, että joko nokkaverovoi
maksettiin kernaammin kuin nokkaverohauet tai verottaja vaati etupäässä juuri sen suoritta
mista. Monesti kävi niin, että nokkaverovoista autio taloa maksoi nokkaverohauet tai päin
vastoin. Uudisasukkaiden nokkavero tilitettiin v:na 1557 erikseen ehkä siksi, että heidän
maksunsa oli alhaisempi. Toisaalta Pohjanmaalla puoliveron suuruinen talo maksoi nokkave
rohaukia puolta vähemmän kuin kokovero.91

86. REA 707: " Redditus episcopi jn Karleby, Pederslf)re et Weru. Primo habebit a quolibet parrochiano
v marcas luceorum", Cederlöf 1934, s. 310, Luukko 1950, s. 428.
87. Cederlöf 1934,s.112, Luukko 1950,ss.173-174ja 428.
88. REA 706: "jtem a quolibet capite vnam marcam butiri".
89. REA 706: "Redditus episcopi in parrochia Salw. Primo a quolibet parrochiano 1 /2 pund luceorum",
Almquist 1919-1922 s. 349, Voionmaa 1920, ss. 121-122, Cederlöf 1934, ss. 301-302, Luukko
1950, s. 428, Luukko 1954,ss.232-234ja 620, Virrankoski 1956,ss. 66 ja 271.
90. HUFKH NF IV,ss. 2-3: "Ty wedh alle kirkier i Nyland,Åland och Norbotn och allestedz thr nebbe
skatten vtgörs".
91. Liite Vl:1. Lähteet on käyty läpi yksityiskohtaisesti v:een 1558. Liitteet V:1-9 ovat VA:ssa ja
JYMA:ssa.
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L i m i n g a s s a maksettiin nokkaveroa 14 kylässä, joissa oli n. 230 taloa. Iin tavoin
nokkaverovoita kannettiin 1 nl hengeltä ja -haukea 10 nl talolta. Maksuyksikön suuresta kes
kikoosta (v:na 1548 5,8 ja v:na 1556 6,5) päätellen nokkaverovoita perittiin jokaiselta
ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tällainen menettely vahvistetaan v:na 1557 vero
selityksessä, kuten Iin yhteydessä edellä jo mainittiin. Limingan nokkaverosta on tietoja v:lta
1548-1554 ja 1557-1558. Kyseisenä kymmenvuotiskautena asutus levisi rannikolta jokivar
sia pitkin sisämaahan, mikä ilmiö voidaan todeta myöskin Iin kohdalla. Maksuyksikön keski
koko ja nokkaveron tuotto laskivat tasaisesti v:een 1554 saakka, mutta sen jälkeen v:sta
1556 alkaen tapahtui voimakas käänne päinvastaiseen suuntaan. Syy lienee sama kuin Iissä,
eli verottaja alkoi vaatia saatavansa entistä tarkemmin. Tässä on syytä huomata, että talojen
keskimääräinen henkilöluku kasvoi lähes kahdella hengellä (v:na 1554 4,7 ja v:na 1556 6,5),
mikä ei missään tapauksessa johtunut väkiluvun kasvusta, koska se on mahdotonta.92
S a I o s t a (Salainen) verottaja sai nokkaveroa reduktiokaudella 15 kylästä, joissa oli hiu
kan yli 200 taloa. Siikajoki ja Hailuoto olivat kylistä ylivoimaisesti suurimmat. Maksuyk
sikön keskikoko pieneni jonkin verran vuosien varrella, mutta kehitys oli epätasaista. Nokka
verosta autioiden talojen määrä vaihteli suuresti vuodesta toiseen. Veron tuotto oli v:na
1553 matalimmillaan, mutta sen jälkeen tapahtui vähäistä kasvua. Asutus levisi pitäjässä pit
kin sisämaahan Pyhäjärvelle saakka. Maksuyksikön korkeasta keskikoosta (v:na 1548 5,5)
voi havaita, että nokkaverovelvollisuus koski kaikkia. Veroselityksen mukaan v:na 1557 nok
kaveroa perittiin jokaiselta talonpoikaistalossa asuvalta (för hwar personn som bondenn
haffuer). On huomattava, että Salon kylässä asuva nimismies Joosef Olavinpoika oli ainakin
v:na 1548-1549 ja 1551-1553 nokkaverosta vapautettu, kun taas v:na 1550 hän joutui
maksamaan kyseisen veron. Pitäjässä oli v:na 1556 yhteensä 12 uudistilaa, joilta ei peritty
lainkaan nokkaveroa.93
K a I a j o k i oli reduktiokaudella Pohjanmaan pienin pitäjä, mikä johtui sen nuoruudes
ta, sillä oltuaan aluksi Salon kappeli siitä tuli v:na 1540 itsenäinen kirkkoherrakunta. Pitäjän
asutus oli keskittynyt voimakkaasti Kalajoen suulle, mutta tutkittavana aikana asutus levisi
voimakkaasti sisämaahan Haapajärvelle saakka. Pitäjän kylät Kalajoen suulla eivät olleet vielä
kiinteytyneet, ja siitä syystä kylien talomäärissä tapahtui vaihteluja ja siirtymiä. Kalajoella
maksettiin nokkaveroa 14 kylässä, joissa oli vajaat sata taloa. Emäpitäjän tavoin nokkavero
haukia maksettiin 10 nl talolta. Myöskin veroselitys, joka mainittiin v:na 1557 Salon yhtey
dessä, tarkoitti Kalajokea, jossa nokkaverovoita siis perittiin jokaiselta talonpojan taloudessa
elävältä. Tämä näkyy selvästi maksuyksikön suuressa keskikoossa (v:na 1549 5,8 ja v:na
1556 5,9). Nokkaveron tuotto ja maksuyksikön koko pienenivät tasaisesti v:een 1554, mut
ta v:na 1556 kantoluetteloissa tapahtui voimakasta kasvua, mikä ei johdu pelkästään väkilu
vun lisääntymisestä.9 4
K o k k o I a oli edellä lueteltuihin Pohjanmaan pitäjiin verrattuna omaa suuruusluok
kaansa, sillä sen 32 kylässä oli reduktiokaudella n. 340 nokkaveroa maksavaa taloa. Nokka
verohaukia pitäjässä perittiin vain 5 nl talolta. Nokkaverovoita koskeva veroselitys oli Kok
kolassa muista Pohjanmaan pitäjistä poikkeava, vaikka sen sisältö lieneekin ollut samanlai
nen. Näet Iin veroselityksen mukaan v:na 1550 nokkaveroa perittiin jokaiselta talonpojan ta
loudessa olevalta (bonden vtgör aff hwartt hion som j sin gårdh är). Limingan, Salon ja Kala
joen yhteinen veroselitys oli samana vuonna sanasta sanaan samanlainen, mutta Kokkolan ja
92.

Liite V 1 :2, Luukko 1954, s. 620. Kalajoen, Salon ja Limingan nokkavero oli v:na 1550 138 1 /2 lv
nokkaverovoita ja 271 1 /2 lv -haukia.
93. Liite V 1 :3.
94. Liite VI :4, KG I R XI, 1536-1537, s. 154. Kalajoki oli tä_llöin vielä Salon kappeli.
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Pietarsaaren veroselityksen mukaan nokkaveroa perittiin jokaiselta talonpojan taloudessa,
"olkoonpa sukulainen tai ei" (bonden vtgör aff hwartt hion han ägr, vare skijlt eller oskiltth).
Tämä lisäys, joka toistuu useana vuonna, lienee tarkoitettu täsmentämään eikä laajentamaan
maksuvelvollisuutta. Myöhemmiltä vuosilta on saatavissa jonkin verran täydentäviä tietoja.
Veroselityksen mukaan v:na 1557 Kokkolassa ja Pietarsaaressa nokkaveroa perittiin kaikilta
talonpojan taloudessa eläviltä (för hwar person som bondenn haffuer). Yksityiskohtaisin
määritelmä on v:na 1560, jolloin nokkaveroa sanotaan kannettavan talonpoikaistaloissa lap
silta, piioilta ja rengeiltä (wtaff hwart barn pigo eller dreng bonden haffuer wdj sin gårdh).
Että maksuvelvollisuus koski jokaista talonpoikaistalossa, näkyy siitä, että maksuyksikön
suuruus oli pitäjässä korkea (v:na 1548 5,8). Kylien joukossa ja nimissä tapahtui uuden ajan
alkupuolella vuosittain jonkin v-:;ran muutoksia, eikä kaikkia kyliä ole 1�1ahdollista edes ai
van tarkasti paikantaa. Nokkaveron tuotto ja maksuyksikön keskikoko laskivat tasaisesti
v:een 1554 saakka, mutta v:sta 1556 alkaen tapahtui pienoista kasvua, jonka huippu oli v:na
1560, joi loin kruunu sai pitäjästä 102 lv 12 nl nokkaverovoita. Kuten muissakin pitäjissä
Pohjanmaalla, Kokkolassa oli oikeus lunastaa nokkaverohauet vastaavan painoisella määrällä
voita. Liitteisiin on merkitty tällaiset lunastukset. On huomattava, että lunastusarvo oli ve
rottajalle edullinen, koska vastaavan painoinen voierä maksoi v:n 1541 hintatason mukaan
kolme kertaa enemmän kuin hauet (haukileivistä 1/2 mk ja voileiviskä 1 1/2 mk). Lesket ja
köyhät selvisivät nokkaverohauista maksamalla niitä vain 2 1/2 nl, mikä oli puoliveron suu
ruisen talon maksu. Tietenkin varattomat talot saattoivat olla ja olivatkin joinakin vuosina
kantoluettelojen mukaan nokkaverosta autioina. Liitteestä ilmenee, että v:na 1558 pitäjässä
oli 11 leskeä, joilla oli alennettu haukivero. Kahta vuotta myöhemmin tällaisia taloja oli
7 kpl. Näyttää siltä, että nokkaveron Turun hiippakunnan ennätys on löydettävissä Pohjan
maalta. Lapväärtiläinen Maunu Niilonpoika maksoi v: na 1557 19 nl nokkaverovoita, mutta
hänkin löysi voittajansa Kokkolasta, jossa Pårasin (= Kruununkylän vaiheilla) kylässä asunut
Antti Antinpoika maksoi v:na 1557 nokkaveroa kerrassaan 22 hengestä.95
P i e t a r s a a r e s s a maksettiin reduktiokaudella nokkaveroa 27 kylässä, joissa oli n.
420 taloa eli huomattavasti enemmän kuin Kokkolassa. Nokkaverohaukia perittiin pitäjässä
5 nl talolta. Nokkaverovoita perittiin Pietarsaaressa jokaiselta talonpoikaistalossa elävältä,
kuten Kokkolan yhteydessä mainitussa veroselityksessä edellytettiin. Tällainen käytäntö nä
kyy siinä, että maksuyksikön keskikoko oli hyvin korkea (v:na 1548 6,6 ja v:na 1560 6,4).
TutkimuskaudeUa asutus levisi voimakkaasti "markkeihin" eli Lappajärvelle ja Alajärvelle
saakka. Pitäjän, jonka nokkaveron kehityksestä on tietoja v:lta 1548-1554 ja 1556-1560,
maksuyksikön keskikoko ja nokkaveron tuotto pienenivät tasaisesti v:een 1553 saakka, jon
ka jälkeen kehitys muuttui päinvastaiseksi. Pitäjässä oli v:na 1556 kaksi uudistilaa ja neljä
lesken hallitsemaa puoliveron kokoista tilaa, joista haukivero oli 2_ 1/2 nl. Neljä vuotta myö
hemmin pitäjässä oli 7 puoliveroa. Loilaksissa asunut nimismies Nuutti Juhonpoika oli v:na
1549-1550 vapautettu nokkaverosta.96
V ö y r i s s ä oli reduktiokaudella 28 kylässä n. 280 nokkaveroa maksavaa taloa. Tietoja
pitäjän nokkaverosta on v:lta 1548-1554 ja 1556-1560. Nokkaverohaukia kannettiin 5 nl
talolta, mutta Bergbyn, Rekipellon, Jöralan, Andialan, Lombyn, Koskebyn, Miemoisin, Mä
kipään, Rekijoen, Lålaksin ja Tuckurin kylissä oli toista sataa taloa, jotka maksoivat haukien
sijasta vakan talolta nokkavero-ohraa. Kylät sijaitsevat yhtenäisellä mereen saakka ulottuvalla
kiilamaisella alueella. On mahdollista ja todennäköistä, että ennen Vöyrin perustamista Ky95. Liite VI :5, Pirinen 1962 a, s. 100.
96. Liite VI :6.
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rönjoensuun pitäjä työntyi näiden kylien kautta mereen Pietarsaaren ja Mustasaaren välistä,
sillä koko Kyrönjoensuun pitäjästä ja l lmajoelta maksettiin 'nokkaverohaukien sijasta -ohraa.
On huomattava, että kyseistä maksua kutsuttiin v:na 1560 "piispan ohraksi" (Bispens korn).
Vöyrin ja Mustasaaren veroselityksen mukaan v:na 1550 nokkaverovoita perittiin 1 nl jokai
selta talonpojan taloudessa elävältä (aff hwarth hionn bonde äger smör 1 markpundh). Vero
selityksessä v:na 1557 määritelmää vielä täsmennettiin sanomalla, että nokkaverovoita kan
nettiin talonpoikaistaloudessa myöskin lapsilta ja palkollisilta (effther Manttalet szå att vtaff
hwartt barn eller kari vti bondens gård). Maksuyksikön suuruudesta päätellen (v:na 1548
6,0 ja v:na 1560 6,1) veroselitys voidaan ymmärtää aivan kirjaimellisesti. Maksuyksikön kes
kikoko ja nokkaveron tuotto laskivat tasaisesti v:een 1554 saakka, mutta v:na 1556 tapahtui
käänne päinvastaiseen suuntaan. Kiinnostavana piirteenä sanottakoon, että nokkavero-ohraa
maksettiin jopa taloista, jotka oli merkitty nokkaverovoista autioiksi (öde). Pitäjän nimis
mies asui Rekipellossa, eikä hänen tarvinnut maksaa nokkaveroa. Tässä tehtävässä oli v:na
1548-1549 Juho Ravanninpoika, joka kuitenkin v:na 1550 Salon nimismiehen tavoin jou
tui maksamaan nokkaveron. Heikki Olavinpoika toimi v:na 1551 nimismiehenä, vaikka Juho
Ravanninpoika oli elossa� 7
M u s t a s a a r i oli Pohjanmaalla Kyrönjoensuun pitäjän jälkeen väkimäärältään suurin.
Olihan siellä reduktiokaudella n. 500 taloa 55 kylässä. Pitäjän alue säilyi verraten yhtenäise
nä. Ainoastaan Kyrönjoensuun pitäjän vastaisella rajalla Laihian suunnalla tapahtui lähes
vuosittain muutoksia. Periaatteessa koko pitäjä kuului nokkaveroalueeseen. Lukuunottamat
ta Alalaihiaa, josta n. 45 talosta maksettiin nokkavero-ohraa, koko pitäjästä kannettiin nok
kavero voina. V:n 1556 kantoluettelossa Mustasaareen kuului Käyppälä, Miettylä ja Pirtti
kylä, josta maksettiin kilttiveroa. Kuitenkin kilttiveroalueen ulottuminen Mustasaaren puo
lelle on poikkeuksellista. Pitäjässä perittiin nokkaverohaukia 5 nl talolta ja 1 nl nokkavero
voita jokaiselta talonpojan taloudessa elävältä henkilöltä, kuten Vöyrin yhteydessä mainitus
sa veroselityksessä edellytettiin. Muutenhan ei voisi selittää maksuyksikön suurta keskikokoa
(v:na 1548 6,1 ja v:na 1556 6,3). Nokkaveron tuotto laski v:een 1554 saakka maksuyksi
kön keskikoon pysyessä suunnilleen ennallaan. Muiden Pohjanmaan pitäjien tavoin nokkave
ron tuotto sekä maksuyksikön keskikoko nousivat v:na 1556 jonkin verran laskeakseen sit
ten vähitellen v:een 1560 mennessä. Nimismies Martti Matinpoika asui v:na Mustasaaren ky
lässä.98
K y r ö n j o e n s u u n pitäjässä kuului koko Vöyrin neljänneskunta sekä osia keskimmäisestä verokunnasta nokkaveroalueeseen. Tällä alueella oli 19 kylää, joissa oli ilman Lai
hian kyliä n. 70 taloa. Nokka- ja kilttiveroalueen raja kulki Ojaniemen ja Kuuttilan vaiheilla.
Veroselityksen mukaan v:na 1550 nokkaverovoita perittiin Kyrössä 1 nl jokaiselta talonpo
jan taloudessa elävältä (aff hwartt hien). Veroselityksen mukaan v:na 1557 Kyrössä perit
tiin nokkaveroa kaikilta talonpojan taloudessa eläviltä, niin lapsilta kuin palkollisiltakin
(effther Manttalet szå att vtaff hwartt barn eller kari vti bondens gård). Siksi pitäjän nokka
veroalueella maksuyksikön keskikoko oli korkea (v:na 1559 5,8 ja v:na 1561 6,1). Nokka
veron määrä vaihteli, mikä johtui osittain kylien siirroksista Laihian suunnalla. Muiden Poh
janmaan pitäjien tavoin myöskin Kyrössä näyttää maksuvelvollisuus kiristyneen jonkin ver
ran v:na 1556. Seuraavana vuonna alettiin koko Etelä-Pohjanmaan kilttialueelta Kyrönjoen
suun pitäjästä ja Ilmajoelta kantaa kilttimaksun sijasta yksinomaan nokkaverovoita, jonka li
säksi pitäjästä myöskin kilttialueelta on nokkaverohaukien sijasta peritty vakka ohraa ta97. LiiteVl:7.
98. Liite VI :8. Pirtti kylä kuului v:sta 1557 Närpiöön. Vrt. myös rajanmuutoksista Laihian suunnalla lii
teVI :9 a.
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lolta. Ojaniemessä asuvalta nimismies Reko (grs) Niilonpojalta ei peritty v:na 1548-1549
lainkaan nokkaveroa. 99
Pohjanmaalla (ei Närpiötä) maksoi v:na 1548 nokkavernvoita 2 301 taloa. Maksuyksikkö
jen keskikoko oli muuhun nokkaveroalueeseen verrattuna korkea, mutta se laski tasaisesti
v:een 1554 saakka. V:n 1556 vaiheilla tapahtui voimakas hyppäys ylöspäin, mikä on niin
suuri, ettei väkiluvun kasvu riitä selitysperusteeksi, vaan nokkaveron vaatiminen entistä tar
kemmin kaikilta.
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MAKSUYKSIKÖN KESKIKOON KEHITYS POHJANMAALLA

Pitäjä

Kyrönjoensuu
Mustasaari
Vöyri
Pietarsaari
Kokkola
Kalajoki
Salo
Liminka
Ii

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1556

· 1557

1560

60

58

55

54

51

49

50

57

56

60

5,2
6,1
6,0
6,6
5,8
5,3
5,5
5,8
61

Keskiarvo

5,3
6,2
5,9
5,8
5,2
5,8
5,4
5,6
64

5,7
5,8
5,8
5,7
5,1
5,2
4,5
5,7
55

5,4
5,4
5,6
5,6
5,0
4,9
5,2
5,5
51

5,2
6,1
5,3
5,3
4,6
4,6
4,4
5,2
51

5,4
6,0
5,3
5,5
4,4
4,4
4,4
4,7
51

5,4
6,0
5,3
5,3
4,5
4,4
4,1
4,6
49

5,8
6,3
6,2
6,1
4,6
5,9
4,5
6,5
54

5,9
6,0
5,4
6,0
5,0
5,4
4,4
6,2
53

6,1
5,5
6,1
6,4

Nokkaverohaukia perittiin koko Pohjanmaalta lukuunottamatta toista sataa taloa Vöyris
sä ja Etelä-Pohjanmaan kilttialuetta, josta kannettiin haukien sijasta nokkavero-ohraa. Närpi
östä kannettiin myös näitä nokkaverohaukia v:na 1547-1561 1 kippunta (=20lv) vuodessa
eli kiinteä määrä (liite 111:13).
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NOKKAVEROHAUKIEN KERTYMÄ POHJANMAALLA

Pitäjä

Ii
Liminka
Salo
Kalajoki
Kokkola
Pietarsaari
Vöyri
Mustasaari
Närpiö

1548

1340
2250
1750
910
1665
2060
660
2250
400

1549

1225
2020
1890
950
1732¼
2085
700
2230
400

1550

1365
2320
2160
950
1578
1870
710
2270
400

1551

1340
2360
2010
880
1792¼
1975
6921
2270
400

1552

1280
2265
2060
860
1650
1965
695
2375
400

1553

1310
2460
2110
850
1745
2075
742¼
2375
400

1554

1310
2490
2240
860
1769¼
2102
7421
2358
400

NOKKAVERO-OHRAN KERTYMÄ POHJANMAALLA

Pitäjä

1548

Vöyri
111
Mustasaari
45
Kyrö ja l lmaj. 550

1549
{8

95

1550

147
71
672

1551

148
71
669

1552
138
74

672

1553
134
75
632

1555

1240
2545
2180
880
1745
2045
735
2365
400

1556

1290
2620
2250
950
1800
2085
742,
2390
400

1557

1365
2580
2335
965
1777¼
2090
760 .
2407½
400

1558

1559

400

400

1560

1320 1335
2595 2530
2535 2472!
800
910
1783¼ 17321
2165 2120
137t 3127¼
{3
{

1350
2570
2535
930
1980
2067t
3132½
(

1560

1661

400

102

1654

1555

72

[
614

134
634

207

1556
135
122
582

1557

136
89
619

1558

1559

870

Nokkavero-ohraa maksoi v:na 1548 706ja v:na 1549 895taloa.
99. Liite VI :9.
100. Liitteet Vl:1-9. VA:ssa ja JYMA:ssa.
101. Liitteet VI :1-10. Luvut ovat nauloina ja ilmaisevat samalla sen talomäärän, josta nokkaverohaukia
maksettiin mutteivät autioita.
102. Liitteet Vl:7-10. Luvut ovat vakkoina. Ne ilmaisevat samalla talomäärän, joka maksoi nokkavero
ohraa. Pannissa oli Pohjanmaalla 10 vakkaa.
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NOKKAVEROVOIN KERTYMÄ POHJANMAALLA
Pitäjä

1548

815
1300
1325
511
1963
2788
Pietarsaari
t
Vöyri
1727
Kyrö ja llmaj. 495
Mustasaari
3183

Ii
Liminka
Salo
Kalajoki
Kokkola

1549

887
1352
1126
555
1809
2431
1673
735
2761

1550

760
1312
975
483
1895
2625
1659
397
2997

1551

682
1272
1038
430
1734
2257
1558
361
2880

1552

672
1'163
914
399
1591
2118
1501
357
2899

1553

657
1141
901
374
1583
2200
1481
376
2868

103

1554

1555

622
669
1161 2413
975 {
376
1595 3747
2328 {
1479 4303
386
364
2871

1556

721
1743
1012
558
1681
2567
1736
449
3532

1557

1558

1559

1560

738
717
677
660
1661 1469 1360 1304
1022 1222 1150 1177
454
520
464
461
1810 1479 1661 2052
2519 2572 2731 2795
1563 {8333 {8187 {8137
3425
3425

Nokkaverovoita kertyi v:na 1548 yhteensä 687 lv 8 nl arvoltaan 1 031 mk. Voin koko
naismäärä laski v:een· 1555 mennessä n. 572 lv:ään, mutta v:na 1556 verotuksen tiukentami
sen seurauksena tuotto nousi n. 700 lv:ään. Seuraavana vuonna saavutettiin tutkimuskauden
huippu 836 lv, mikä johtui Etelä-Pohjanmaan kilttialueen liittämisestä nokkaveron piiriin.
Sen sijaan nokkaverohaukien määrä kehittyi epätasaisesti. Niiden määrä oli v:na 1548 644
1/4 lv ( + 20 lv Närpiöstä) arvoltaan 332 mk, mikäli leiviskän hinnaksi lasketaan 1/2 mk. Eni
ten niitä saatiin v:na 1560 eli 728 lv 15 nl (+ 20 lv Närpiöstä) arvoltaan n. 375 mk. Nokka
vero-ohria tilitettiin v:na 1548 70 pn 6 vk eli 70 1/2 mk:n arvosta. Seuraavana vuonna saa
vutettiin nokkavero-ohrien määrässä huippu eli 89 1/2 pn. Nokkaveron tuoton ja maksuyk
sikön keskikoon kehitystrendistä päätellen on realistista arvioida, että nokkaveroa kertyi
1540-luvun alussa vähintään yhtä paljon. Pohjanmaan nokkaveron arvosta oli v:na 1548
72 % voita, 23 % haukea ja 5 % ohraa. Pohjanmaan nokkaveroalueella sijatisi 20 % nokkave
roalueen ja 7 % koko Turun hiippakunnan tiloista. Pelkästään Pohjanmaan nokkaverovoin
osuus oli 28 % kaikesta nokkaverovoista sekä 13 % piispan veroluonteisista tuloista. Maksu
yksikön keskiverorasitus oli 3,7 ä eli ylivoimaisesti eniten nokkaveroalueella ja jopa enem
män kuin "suomalaisen" oikeuden piirissä ts. 36). 104
Nokkaveron myöhemmistä vaiheista voidaan mainita, että v:na 1573 kruunu sai Pohjan
maalta n. 760 lv nokkaverovoita eli enemmän kuin v:na 1548. Samana vuonna kannettiin
nokkavero-ohraa 1 lästi 3 puntaa eli 60 tr. Tällöin kertyi nokkaverohaukia 920 lv. Sen jäl
keen Pohjanmaan nokkaluku kasvoi nopeasti niin, että v:na 1584 maakunnassa oli jo 41 274
nokkaa. 105
335. Nokkaveron merkitys piispanpöydälle

Kuten edellä on jo monta kertaa todettu, keskiaikaisten lähteiden perusteella ei ole edes
teoreettisia mahdollisuuk sia laskea tai arvioida piispan verotulojen määrää. Siitä syystä on
pakko turvautua reduktiokauden lähteisiin. joita on käyty läpi v:een 1561 saakka pitäjit
täin ja kylittäin nokkaveron tarkan tuoton selvittämiseksi sekä kehitystrendin laatimiseksi
siitä, millainen tilanne oli nokkaveron osalta 1540-luvun alussa, jolloin piispa sai vielä itsel
leen kyseisen veron.

103. Liitteet V 1: 1-10. Luvut ovat nauloina. Ne osoittavat samalla sen väkimäärän, josta maksettiin nok
kaverovoita mutteivät autioita taloja.
104. LiiteVl:9 jaX.
105. Todistuskappaleita... III:4, s. 137, Todistuskappaleita... III:5, s. 68, Cederlöf 1934, s. 112, Luukko
1950, ss. 173-174 ja 428-429,Virrankoski 1956, ss. 66 ja 271, Pirinen 1962 a, s. 167. Piispa käytti
nokkavero-ohran eli "piispanvakat" tarkastusmatkoilla hevostensa rehuksi.
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NOKKAVERON MAKSUYKSIKÖN KESKI KOON KEHITYS
Maakunta
Varsinais-Suomi
Satakunta
Uusimaa
Ahvenanmaa
Pohjanmaa

1547
4,9

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

2,5
4,2
4,5
4,5
4,9

2,6
3,9
3,6
4,4
5,0

3,2

4,4
4,5
5,4

2,3
4,8
3,8
4,5
5,1

3,0
3,4
3,5
4,4
5,7

2,9
4,1
3,1
3,7
5,6

2,9
3,5
3,3
4,6

3,1
4,1

3,1
3,1
3,4
6,0

3,2

3,1
3,1
6,0

4,5
4,7
5,8

4,5
4,6
5,5

106

4,1
4,6

Maksuyksikön keskikoko oli alhainen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa "ruotsalaisen"
oikeuden piirissä. Tosin Satakunnassa maksuyksikkö oli suunnilleen samaa suuruusluokkaa
kuin Uudellamaalla. Pohjanmaalla maksuyksikkö oli lähes kaksi kertaa suurempi kuin Varsi
nais-Suomessa, koska maksuvelvollisuuden perusteet olivat laajemmat. Nokkave_ron joutues
sa kruunulle näyttää nokkaveron kehitystrendi olleen laskeva, joten piispan saadessa nokka
veron 1540-luvun alussa se oli tuotoltaan suurempi kuin 1550-luvun alussa olletikin siksi, et
tä maksuvelvollisuuden ikäraja oli silloin alhaisempi ja sosiaalinen piiri laajempi.
Reduktiokauden lähteiden mukaan nokkaveroa perittiin 'Varsinais-Suomessa n.. 1 700
(+ n. 200 Taivassalossa), Satakunnassa n. 750, Ahvenanmaalla n. 1 035, Uudellamaalla ja
Länsi-Karjalassa n. 5 750 sekä Pohjanmaalla n. 2 300 talosta eli yhteensä n. 11 735 taloa
maksoi piispalle kuulunutta nokkaveroa. Tilamäärä on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin vas
taava luku "suomalaisessa" kymmenysoikeudessa. Suunnilleen puolet nokkaveroa maksavis
ta sijaitsi Uudenmaan oikeuden alueella.
Nokkaveron tuotosta on käytettävissä täydellinen kaikki pitäjät kattava lukusarja v:sta
1558 alkaen, mutta sen käyttäminen 1540-luvun alkupuolen tilanteen kuvaajana ei ole mo
nestakaan syystä täysin perusteltua. Onhan huomattava, että nokkaveroalue oli koko reduk
tiokauden laajenemassa kilttiveroalueille, mm. Etelä-Pohjanmaan kilttialueelta alettiin v:na
1557 kantaa yksinomaan nokkaverovoita. Nokkaveron mahdollisimman reaalisen tuoton sel
vittämiseksi on pakko turvautua mahdollisimman aikaisiin lähteisiin, vaikka ne sitten olisi
vatkin jonkin verran eriaikaisia. Varsinais-Suomesta kertyi v:na 1550 n. 360 lv nokkaverovoi
ta, mikäli Taivassalo sisällytetään laskelmaan. Satakunnasta kannettiin v:na 1547 n. 178 lv
nokkaverovoita, Uudenmaan oikeuden alueelta v:na 1552 n. 1 003 lv ja Pohjanmaalta v:na
1548 n. 687 lv eli yhteensä 2 228 lv (= 18 938 kg). Kehitystrendistä päätellen luku oli
1540-luvun alussa hiukan suurempi. Lisäksi Ahvenanmaalta kertyi v:na 1548 nokkaverovoita
n. 65 lv sekä nokkaverorahaa 179 mk 2 1/2 ä. Koska maakunnassa nokkaverovoin saattoi lu
nastaa maksamalla 1/2 ä, vastasi kyseinen rahamäärä n. 144 lv nokkaverovoita. Aiemmin Ah
venanmaalla nokkavero lienee kannettu yksinomaan voina, joten lienee perusteltua suorittaa
tällainen muutos. Nokkaverovoin kokonaismäärä on realistinen, koska v:na 1558, jolloin se
perittiin yksinomaan voina, määrä oli vain hiukan suurempi Ahvenanmaalla. Näin laskien
nokkaverovoita kertyi kaikkiaan 2 437 lv (= 20 715 kg). Lisäksi piispa sai n. 8 mk "saarira
hoja" Vehkalahden saaristosta, 14 mk sopimusveroa Kökarin verokunnasta ja ainakin Uudel
tamaalta nokkaverovoita maakaupasta. Piispa sai Pohjanmaalta v:na 1548 644 (+ 20 lv När
piöstä) nokkaverohaukia (= 5 644 kg) sekä 71 pn ohraa. Mikäli lasketaan, että v:n 1541 hin
tatason mukaan voileiviskä maksoi 1 1/2 mk, kippunta (= 20 lv) haukia 10 mk ja ohrapanni
1 mk, niin kruunu sai peruuttaessaan Turun piispan nokkaveron n. 4 050 mk:n suuruistin tu
lomäärän. Se on huomattavasti suurempi kuin v:na 1543 laskettu "suomalaisen" oikeuden
viljakymmenysosuus 2 678 mk. Nokkaveron kehitystrendistä voi havaita, että summa on mi
nimi eikä maksimi arvioitaessa piispan tuloja.
106. H·efiähtelut keskikoossa johtuvat joinakin vuosina otannan pienuudesta, mm. v:na 1548 Uudelta
maalta on tietoja vain parista pitäjästä.
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34. Pyyntitalouteen pohjautuvat vero-oikeudet
341. Kilttiveroalueiden säilyminen ja kiltti-sanan merkitys
Turun hiippakunnan kirkollisessa verotuksessa voidaan havaita tavallaan kolme erilaista
kerrostumaa, jotka perustuvat taloudelliseen kehitysasteeseen. "Suomalainen" oikeus perus
tui ainoana oikeana kanonisena oikeutena täysin peltoviljelyksen tuoton verottamiseen
myöskin piispan osalta. Sen sijaan nokkaveroalueelta piispa sai lähinnä voita ja Pohjanmaalta
lisäksi haukea, koska siellä pääelinkeinona ennen peltoviljelystä oli karjanhoito ja toisaalta
kalastuksella oli edelleen huomattava taloudellinen merkitys. Kolmanteen ryhmään kuului
vat pyyntitalouteen perustuvat oikeudet, jossa kirkollinen verotus oli alkuaan kohdistunut
metsästykseen tai kalastukseen, mutta aikaa myöten luonnontuotteina maksettu vero kor
vattiin ainakin metsästyksen osalta rahamaksulla.
Katolinen kirkko oli Turun hiippakunnassa uranuurtaja verotuksen organisoinnissa. Saa
mansa vapaaehtoiset lahjat se pyrki mahdollisuuksiensa mukaan muuttamaan sopimusteitse
kirkollisiksi veroiksi. Piispa lienee saanut jo lähetyskaudella itselleen turkisverona "valko
nahkoja" eli kärpän- ja näädännahkoja, kun taas muut kirkolliset edunsaajat joutuivat tyyty
mään "harmaanahkoihin" eli oravannahkoihin. Tämä piispan turkisvero, joka rahamaksuksi
muututtuaan tunnettiin nimellä kiltti (Vilkunalla kiilti-) -vero, näyttää edustaneen Turun
hiippakunnan vero-oikeudellisessa järjestelmässä väistyvää kantaa, mihin vaikutti pääasiassa
väestön lisääntymisestä johtunut arvokkaimman turkisriistan väheneminen. Muutenhan olisi
vaikea selittää nokkaveroalueen laajeneminen Länsi-Karjalaan (Vehka- ja Virolahti) ja Hä
meeseen (Somero ja Vihti) sekä v:na 1557 Kyröön ja Ilmajoelle. Mikael Agricola vahvisti
1540-luvulla edellä hahmotellun kehityssuunnan toteamalla, että turkisvero oli turkisten
puutteessa muuttunut rahamaksuksi.1
Suomen kieleen ei näytä jääneen paikannimiä lukuunottamatta muistoksi yhtään sanaa,
joka pohjautuisi alkuperäiseen "kiltti"-sanaan, vaikka se lieneekin alkuaan ollut suomalai
nen väännös muinaisskandinaavisesta veroa tarkoittavasta "gild"-sanasta. Sen sijaan on epä
todennäköistä, että kiltti voisi pohjautua liettuan "kiltis" sanaan, joka tarkoittaa sukua.2To
sin vielä 1940-luvulla käytettiin Simossa, Kemin maalaiskunnassa ja Tervolassa 1/ 12 manttaa
lin tai 1/6 veron nimenä "kliiti", joka on metateettinen muoto kiltistä. Pohjanmaan vanhim
man tilikirjan mukaan v:na 1539 talonpojat kutsuivat jousilukua kiltiksi (bågetalet och thz
kalla bönderna kiiltitt). Kiltti tarkoitti tässä siis metsästyskykyistä miestä.3
Kiltistä lienee muistuma jo v:na 1445, jolloin Köyliössä muuatta aluetta kutsuttiin Kil
denmaaksi.4 Tosin mahdollisuuksien rajoissa on lukuvirhe, jossa Lähde (= Kaeldonae) on
luettu väärin (REA 526). Kyrössä oli 1540-luvulla Kiltilä sekä Jurvassa v:na 1753 Kiltilän
maa ja Kiltilänkangas.5 Hattulassa ja Vanajassa on tilannimenä Kiltti.6 Tätä paikannimiluet
teloa ei ole tarkoitettu missään tapauksessa tyhjentäväksi.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

HUFKH NF IV, s. 3: "Och försth begynnelsen när Christendom kom til Finland giors ett gräskin af
huarie boghe sudhan noghon tiidh threpther wart thz went i penn.effter the kunde icke fä skin", vrt.
myös Melander 1889, ss. 433-435, Gebhard 1891, ss. 427-430, Voionmaa 1912, s. 54, Voionmaa
1933, s. 395, Luukko 1957, pp. 457-458, Jaakkola 1958, s. 356.
Voionmaa 1933, ss. 395-396, Niitemaa 1959, s. 31, Vilkuna K. 1964, ss. 16, 24 ja 107, Voionmaa
1969, ss. 95-97. Saarenmaalla maksettiin killirahaa, joka tulee panttivankia (= kil) tarkoittavasta sa·
nasta.Balttiassa oli "kilter" kihlakunnan johdossa.
ES 817:VA 4529:1-3, liite Vll:1, Vilkuna K. 1974, ss. 86-89.
REA 526. Vrt. lukua piispantiloista Köyliössä.
Luukko 1947, s. 100.
Voionmaa 1935, ss. 62, 160-163, 190, 195 ja 206.
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Kruunun saama kilttivero mainitaan ensi kerran Pohjanmaan tilityksissä v:sta 1532 al
kaen (liite Vll:1). Mikael Agricola sen sijaan mainitsee 1540-luvulla ensi kerran piispan kilt
tiveron, jota hän sai Hämeestä ja Karjalasta. 7 Jostain syystä hän unohti pois Savon, Ylä-Sa
takunnan, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan kilttialueet.
342. Ylä-Satakunnan kilttialue
Tietoja keskiaikaisesta kehityksestä
Satakunnassa kirkollinen verotusoikeus järjestettiin yhtä aikaa 1200-luvulla. Tällöin Ylä
Satakunta kuului pääosin pyyntitalouden piiriin, joten sinne oli luotava piispan saatavien
osalta kilttiverotus. Sen sijaan Ala-Satakunnassa ja Ylä-Satakuntaan kuuluvissa Karkussa ja
Tyrväässä maataloudella oli jo niin keskeinen merkitys, joten piispalle voitiin antaa joko
kymmenysviljaosuus tai nokkavero. Ylä-Satakunnan vero-oikeus hyväksyttiin pitäjittäin, ja
se sai nimekseen ehkä ensimmäisen solmiamispaikkansa Hämeenkyrön mukaan Kyrön oikeus
( Kyru raet). Reduktiokaudella Ylä-Satakunnan kilttialue käsitti kuusi pitäjää, nimittäin Hä
meenkyrön, Lempäälän, Vesilahden, Kangasalan, Pirkkalan ja Oriveden. Karkku ja Tyrvää
(= Saastamala) muodostivat Ylä-Satakunnassa välialueen, sillä ne kuuluivat uuden ajan sekä
"suomalaiseen" että "ruotsalaiseen" ruokalisäoikeuteen ja "suomalaiseen" kymmenysoikeu
teen. Kyrön oikeuden vanhuutta osoittaa se, ettei yhtään sitä koskevaa kymmenyssopimusta
ole säilynyt.8
Arkkipiispa Petrus Tyrgilli antoi 7.5.1360 Hämeen ja Satakunnan asukkaille kirjeen, josta
jo kahdellakin tavalla ilmeni Kyrön oikeuden olemassaolo. Toisaalta kirjeessä Satakunta ja
Häme mainittiin rinta rinnan, toisaalta arkkipiispa mainitsee kymmenysten "vuokraamisen",
mikä saattoi tulla kysymykseen vain sopimusveroalueella, jollainen Satakunnassa oli Kyrön
oikeus. Vuokraaminen ei kirjeessä liene tarkoittanut sitä, että veronkantajat olisivat saaneet
kantaa kirkolliset verot suorittamalla toimeksiantajalleen vuosittain kiinteän sopimusmak
sun. Todennäköisemmin vuokraus tarkoitti sitä, että Ylä-Satakunnassa talonpojat suorittivat
täysien kymmenysten sijasta sopimusmaksun. Arkkipiispan kirjeestä ilmenee, että tällainen
verotuskäytäntö oli ollut Ylä-Satakunnassa voimassa ylimuistoisista ajoista eli viimeistään
1300-luvun alusta alkaen. Silti rahvas niskoitteli verojensa suorittamisessa, niin että arkkipiis•
pan oli kirkko�angaistuksen uhalla kehotettava heitä maksamaan kirkolliset verot vanhojen
sopimusten mukaan tai maksamaan muussa tapauksessa täydet kymmenykset.9
Kuningas Albrekt Mecklenburgilainen antoi 13.12.1364 piispa Hemmingin valituksen joh
dosta yleisohjeen piispan turkisveron kannosta. Sen mukaan kyseinen vero oli vanhastaan
kannettu kymmenysten sijasta turkiksina "eräillä alueilla, maakunnissa ja pitäjissä". Koska
voudit olivat pyrkineet kantamaan kruunun turkisveron ennen piispan veronkantajia aiheut-

7.

8.
9.

HUFKH NF IV, s. 3:"i Tauasteland och Carelen görs kirkies tiende i penn. ...och ther then tiende
faller i Tauastland och i Karelen ther fåår Bis:pen tiende skatt som kallas kiltis", Pirinen 1962 a, s.
118.
REA 172, Voionmaa 1912, ss. 64-65, 77 ja 196-197, Jaakkola 1958, ss. 356-361, Pirinen 1962 a,
ss.118-129.
REA 172:"quod vos contra vos paciones, conuenciones et amlcabiles quasdam composlclones, sub
specie locetionls decimerum eccleslastlcerum, prouenienclum et fruglbus et fructlbus predlorum
vestrorum, ecclesiis ipsis et personis ecclesiasticis debitarum, initas et e tanto tempore, cuius contrerij
memoria non existit, jnuiolabiter obseruatas", SH D 1 ( 1968), ss. 122-123, Pirinen 1962 a, ss. 119121, Suvanto 1973, s. 12.
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taen siten piispalle menetyksiä, kuningas määräsi, että tästä lähin kruunun ja piispan turkis
vero piti kantaa yhtä aikaa tasapuolisuutta noudattaen. 1 Kirjeessä ei sanota, mitä hiippa
kunnan aluetta se koski, mutta ohje tarkoitti myöskin Ylä-Satakunnan kilttialuetta siitä pää
tellen, että Turun piispan kehottaessa 10.2.1370 Savilahden asukkaita noudattamaan edellä
olevaa kuninkaan määräystä hän mainitsi sitä sovellettavan Hämeen lisäksi myöskin Satakun
nassa.11
Arkkipiispa Petrus Tyrgilli vahvisti 8.10.1369 Turun hiippakuntaan suorittamansa tarkas
tuksen aikana vanhastaan noudatetun tavan korvata kymmenysten kantokulut verottajal
le.1 2 Turun piispa riensi heti 23.11.1369 kirjoittamaan satakuntalaisille tästä ohjeesta. 13
Vaikka kirje oli osoitettu "kaikille" satakuntalaisille, niin se lienee kuitenkin tarkoittanut
pelkästään Satakunnan "suomalaisen" ja "ruotsalaisen" oikeuden aluetta, koska ainakaan re
duktiokauden lähteissä ei ole säilynyt tietoja kantokulujen korvaamisesta kilttialueella.
Kyrön oikeuden nimi tavataan keskiajalla vain kerran v:na 1483 dateeratussa asiakirjassa,
joka oli Akaan perustamissopimus. Tällöin pitäjäläiset lupasivat suorittaa papilleen maksun
sa samoin perustein kuin Kyrössä vanhastaan oli menetelty. Sopimuksessa ei mainita lain
kaan piispan kilttiveroa, mutta valkonahkojen lunastusarvoksi • sovittiin 1 ä nahalta. Mah
dollisesti juuri tuolloin turkisverotuksessa elettiin siirtymävaihetta, jolloin turkisvero alkoi
piispan osalta muuttua rahalunasteiseksi kilttimaksuksi.14
Myöhäiskeskiaikaisessa dateeraamattomassa asiakirjassa, jossa käsitellään Kyrön oikeutta
ja papin saatavia Hämeestä, on lopussa lyhyt maininta, jonka mukaan piispa sai Ylä-Satakun
nasta 4 valkonahkaa kuninkaankoukulta tai 3 ä rahaa. Näin valkonahan lunastusarvo näyttää
olleen alempi (= 2 ä 2 pnkiä) kuin edellä mainittu Akaan sopimus edellytti.16

°

Kilttiveron tuotto reduktiokauden lähteiden perusteella

Mikael Agricola mainitsi 1540-luvun alussa kilttialueeseen kuuluvan vain Karjalan ja Hä
meen.16 Mahdollisesti hän Hämeestä puhuessaan tarkoitti myöskin Ylä-Satakuntaa, sillä
kummankin alueen kilttimaksussa on yhtäläisyyksiä mm. rahalunastuksen suuruudessa ja ra
sittavuudessa taloa kohti.
Reduktiokauden lähteissä on tietoja Hämeenkyrön, Pirkkalan, Kangasalan, Lempäälän ja
Vesilahden kilttiverosta v:sta 1547 ja Oriveden v:sta 1551 alkaen. Maksuyksikön nimenä oli
Hämeenkyrössä, Pirkkalassa ja Kangasalla papinkoukku (preste krocher), Orivedellä kirkon
koukku (kirchie krocher) sekä Lempäälässä ja Vesilahdella pelkästään koukku. Lisäksi- ·
10. REA 186:"Coram nobis...dominus Hemingus...grauiter est conquestus, quod quamuis a multis retro
actis temporibus tributum ipsius episcopi Aboensis, sibi racione decimarum in certis terrjtoriis,
prouinciis et parrochiis dicte dyocesis in pellibus variis deputatum", Pirinen 1962 a, s. 121.
11. REA 211 :"statuimus et ordinamus, predictum priuilegium per parrochianos in Sauilax, sicut per
Tavastos et Satagundos de cetero", FMU 781, Jaakkola 1958, s. 359, Pirinen 1962 a, s. 121.
12. REA 208 ja 208 a, FMU 778.
13·, REA 209:"Johannes (= 11 Petri) ... omnibus et singulis Satagundiam inhabitantibus salutem in Domino
sempiternam", FMU 779.
14. REA 681."the wilia holda...then sama sidvänie som the af Kyro aff alder hollit haffua och än holla
on prestens skat ok andra wtgärder, swa at the g(llre af hwar konungx kroch iij prestekroka och j bland
thenne skat scullo the f(llre fore theris krokskin j (llre peninga fore hwart hwit skin", Pirinen 1962 a,
SS, 121-122.
16. REA 725: "jtem blscope roeth aff hwar konunx krok iilj hwltskln aller lllj ore denariorum", FMU 6634,
Juusten 1862, ss. 463-464, Voionmaa 1912, s. 65, Cederlöf 1934, s. 311, Ahlbäck 1958, ss. 69-65,
Jaakkola 1958, s. 359, Pirinen 1962 a, ss. 128-129, Luukko 1963, pp. 388-390.
16. HUFKH NF IV, s. 3, vrt. myös s. 70.
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v:na 1555 käytettiin Ylä-Satakunnassa nimitystä kilttikoukku (kiltis kroker). Eri nimistä
huolimatta tarkoitetaan samaa yksikköä, kuninkaankoukkua, jolta kilttimaksu oli 3 ä. Että
asia on näin, voidaan varmistaa liitteenä (V11 :2) olevasta taulukosta, jossa 380 1/4 koukun
kilttimaksu oli 142 1 /2 mk 18 pnkiä. Erilaisten nimitysten käyttö saattoi johtua pitäjäkoh
taisesti tehdyistä verosopimuksista. Näyttää siltä, että Akaan perussopimuksessa mainittu
valkonahan lunastusarvo (= 1 ä) oli vain kirkon asettama tavoite, joka toteutui vain Hämeen
puolella Akaan, Pälkäneen, Sääksmäen, Hattulan, Mäskälän (= Vanaja),Janakkalan ja Portaan
(= Tammela) pitäjissä. Sen sijaan muualla Hämeessä, joka osittain rajoittui Kyrön oikeuden
pitäjiin, oli valkonahan lunastusarvo Kyrön oikeuden tavoin vain 2 ä 2 pnkiä. Näin pitkälli
nen 1300-luvulla käytetty kiista piispan neljännestä valkonahasta, joka sillä erää päättyi piis
pan voittoon, merkitsi rahalunastukseen siirryttäessä Kyrön oikeudessa ja osittain Hämeen
oikeudessakin palaamista talonpoikien näkemykseen, että piispalle kuului vain kolme valko
nahkaa kuninkaankoukulta, sillä tässä tapauksessa koukulta perittävien kolmen valkonahan
lunastusarvo oli ollut 1 ä nahalta. Kyrön oikeudessa kannettiin v:na 1547 kilttimaksua
142 mk 4 ä 18 pnkiä, mikä vastannee parhaiten 1540-luvun alun tilannetta. Sittemmin kilt
tiveron tuotto näyttää laskeneen koukkuluvun myötä. Tosin Kokemäenkartanon läänissä ti
litettiin v:na 1557 kilttimaksuna 156 mk 4 ä 16 pnkiä, mutta alue oli Hämeen suunnalla hiu
kan Kyrön oikeutta laajempi. liman Karkkua ja Tyrväätä, joissa oli v:na 1540 721 taloa, oli
siten 13 % kilttialueen ja 5 % kaikista Suomen tiloista. Kilttiveron tuotto oli 19 % kilttivero
jen ja 2 % kaikista piispan veroluonteisten tulojen määrästä. 1 7

343. Hämeen kilttialue

Tietoja keskiaikaisesta kehityksestä
Hämeen kirkollisen verotuksen kehityksestä on käytettävissä verraten paljon keskiaikaisia
asi�kirjoja ehkä siksi, että se järjestettiin maakunnassa myöhemmin kuin Ylä-Satakunnassa,
kuitenkin verraten pian toisen ristiretken jälkeen, sillä 1330-luvulta säilyneistä asiakirjoista
voi havaita, että verotusolot olivat jo silloin Hämeessä ylimuistoisia.18
Piispan kilttiveroon kuuluvasta neljännestä valkonahasta kävtiin 1300-luvun toisella
neljänneksellä pitkällistä ja lähteistössä hyvin tallennettua kiistaa. Alkuaan piispa oli saanut
Hämeestä turkisverona neljä valkonahkaa, mutta piispa Maunu 1 ( 1291-1308) oli toistai
seksi lakannut kantamasta neljättä valkonahkaa, koska hämäläiset olivat kärsineet taloudelli
sia menetyksiä venäläisten suoritettua maakuntaan v:na 1292 hävitysretken. Todistuksen
mukaan, joka annettiin v:na 1331 neljännen valkonahan vaiheista, siitä oli riidelty 24 vuotta
eli v:sta 1307 alkaen piispa Maunu 1 :n ja Ragvald 11:n ( 1309-1321) aikana ilman tulosta ja
niin kiivaasti, että v:na 1329 hauholaiset olivat olleet kaksi vuotta maksamatta laisinkaan
piispan turkisveroa, ja heidät oli siitä syystä julistettu pannaan. Tässä vaikeassa tilanteessa
ongelmaa ryhdyttiin selvittämään arvovaltaisin voimin tarkoituksella todistaa piispan oikeus
neljänteen valkonahkaan.1 9
Alaikäisen kuninkaan Maunu Eerikinpojan nimissä annettiin 23.8.1329 kirje, jossa hauho
laisia kehotettiin maksamaan piispalle edelleen riidattomat kolme valkonahkaa. Sen sijaan
17. Liitteet VI 1 :2 ja X, Suvanto 1973, ss. 414-415.
18. Jaakkola 1958, s. 361, Pirinen 1962 a, s. 130.
19. Voionmaa 1912, s. 65. Hänen mielestään valkonahat mahdollisesti maksettiin koukulta, vaikka sitä ei
lähteessä mainitakaan. Jaakkola 1958, s. 361, Pirinen 1962 a, ss. 137-138.
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Hämeen neljäs valkonahka panta1s11n takavarikkoon siihen saakka, kunnes piispa Pentin
(1321-1338) ja hämäläisten kiista neljännestä valkonahasta tutkittaisiin. 2 0 Tapahtumat kes
kittyivät v:een 1331, jolloin annettiin yhdeksän arvovaltaisen henkilön nimissä kaikkiaan
kolme todistuskirjettä, joiden tarkoituksena oli osoittaa piispan oikeus neljänteen valko
nahkaan Hämeessä. Hattulan kirkkoherra Eskil vakuutti 18.5.1331 nähneensä ja lukeneensa
Suomen herttuan Valdemarin kirjeen, jossa tämä oli kehottanut hämäläisiä maksamaan piis
palle neljä valkonahkaa. Piispan tributarius, joka tarkoittanee lähinnä piispan maakunnallista
veronkantomiestä, oli noutanut herttuan kirjeen Ruotsista, mutta se oli pahaksi onneksi tu
houtunut v:na 1318 Kuusiston piispanlinnan ja arkiston palossa muiden kirkollisten privile
giokirjeiden kanssa. 2 1 Tributarius Ragvald Juhonpoika antoi 7/14.7.1331 samansisältöisen
kirjeen, jonka mukaan kirkkoherra Eskil oli lukenut kirjeen hämäläisille piispa Ragvald
11 :n aikana, viimeistään siis v:na 1318 ennen Kuusiston paloa� 2
Myöskin mm. kanunki Olaus de Nousis, priori Johannes Laurenti, veli Johannes Allonis,
Hauhon kirkkoherra Martti, Liedon kirkkoherra Pietari, Torkkeli Spinke ja Liedon Sivichi
nus antoivat v:na 1331 samanlaisen todistuksen, jonka mukaan piispan oikeus neljänteen val
konahkaan Hämeessä oli ylimuistoinen, vaikka piispa Maunu I oli joksikin aikaa siitä luopu
nut. 23
Turun voudin asiamiehet ottivat kuitenkin haltuunsa Hauhon kirkolle takavarikoidun piis
pan neljännen valkonahan tuoton. Sen seurauksena verosta vastuussa olleet Vanajan kirkko
herra Johannes ja hänen kaksi veljeään joutuivat panttaamaan piispalle 21.3.1333 80 mk:n
edestä Ahvenanmaalla olevia tiluksiaan sillä ehdolla, että piispa saisi kyseisen maaomaisuu
den, mikäli kruunu ei palauttaisi veroa. 24 Reduktiokauden lähteiden mukaan piispanpöydäl
lä ei kuitenkaan ollut enää Ahvenanmaan Jomalassa maaomaisuutta. 2 5 Pantattujen tilojen
arvo vastasi todennäköisesti neljännen valkonahan tuoton raha-arvoa, joten piispan turkis
vero tuotti 1300-luvun alussa Hämeen oikeuden alueella n. 320 mk. Sen mukaan Hämeessä
oli n. 640 koukkua (v:na 1539 830 8/24 koukkua, liite VI 1 :3). mikä hyvinkin voisi olla rea
listinen määrä.
Kiista hämäläisten papinmaksuista ratkaistiin 4.9.1334, jolloin kuningas Maunu Eerikin
poika ja piispa Pentti antoivat niistä lopullisen päätöksen sopimuksen muotoisena. Sen sijaan
kiista piispan oikeudesta neljänteen valkonahkaan otettiin lopulliseen käsittelyyn 28.7.1335
arkkipiispa Petrus Philippin ollessa tarkastusmatkalla Turun hiippakunnassa. Tutkinta suo
ritettiin erittäin perusteellisesti tukeutumalla kirjallisiin ja suullisiin todisteisiin. Tutkimuk
sen mukaan jo edellinen arkkipiispa Olaus oli joutunut kiistaa ratkomaan mahdollisesti ala
ikäisen kuninkaan nimissä 23.8.1329 annetun kirjeen (s. 72) perusteella. Todisteiden nojalla
20. REA 51:"Volurnus eciam et mandamus, vt parrochiani in parrochia Haffu 3:s pelles...episcopo...
assignetis", SHD 1 ( 1968), s. 113, Bergroth 1902, s. 49. Vidimaatio on annettu kahta vuotta myö
hemmin, vrt. REA 60.
21. REA 64: "me litteras...Valdemari...vidisse et legisse, jn quibus idem princeps...tauastis...mandauit, vt
quartam pellem, quam...Magnus... tauastis relexauit, domino Ragualdo...restituere et exhibere", FMU
387, Radloff 1795, s. 251, Salomies 1944, s. 181, Heikinheimo 1955, s. 603.
22 . REA 65, FMU 389.
23. REA 68:"ad viginti quatuor annos vei circa, litigatum fuerat super quarta pelle jnter...Magnum et
Ragualdum ... Benedictumque...Magnus episcopus, ob deuastacionem et combustionem terra Tauastie
a ruthenis factam eandem pellem ad tempus ex gracia relexauit", FMU 393, Juusten 1859, ss. 184191, Juva E.W. 1925, ss. 142-143, Wallinheimo 1945, ss. 49-50, Suvanto 1954, ss. 73-74.
24. Anthoni 1970, s. 308. Kirkkoherra Johannes valittiin sittemmin piispaksi, ja hänet tunnetaan nimellä
Johannes 111 Westfal.
25. REA 72:"nos...episcopo...pro quarta pelle tributj episcopalis de Taustia, que per offiaciales dominj
Karulj de ecclesia Haw sublata fuit, inpignerasse". Officialis oli voudin apulainen ja siten kruunun
veronkantotehtävissä,kuten piispa tributarius omalla puolellaan.
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tuomioksi annettiin, että Turun piispalla oli maallisen ja hengellisen oikeuden sekä pitkäai
kaisen maakunnan tavan perusteella oikeus kantaa Hämeestä turkisveroa neljä valkonahkaa.
Sen sijaan on pidettävä painostuskeinona sitä, että tuomiossa uhattiin hämäläisiä turkisve
ron lisäksi myöskin kymmenyksillä, sillä piispa ei ole Someroa lukuunottamatta saanut Hä

meestä koskaan kymmenyksiä.2 6

Neljättä valkonahkaa koskeneessa kiistassa ei puhuttu sanallakaan verotusyksiköstä, koska
se lienee ollut aikalaisille itsestään selvä. Myöhäiskeskiaikaisen muistiinpanon mukaan piispa
sai Hämeessä 4 valkonahkaa kuninkaankoukulta tai 3 ä rahaa, mikä osoittaa koukun olleen
27
On huomattava, että Hämeessä
verotusyksikkönä jo 1200-luvun jälkipuoliskolta alkaen.
on näin ollen mahdollisesti alusta alkaen piispankiltti peritty maatalous- eikä metsästys
yksiköltä, vaikka vielä reduktiokaudella jousi oli käytössä muussa kirkollisessa verotukses
28
sa.
Lähteiden perusteella ei voi tulla sellaiseen johtopäätökseen, että kilttiverotuksen yk
29
tai jousi.30 Tosin v:na 1547 Tammelan kohdalla puhu
sikkönä oli keskiajalla ollut savu
taan kilttiverotuksen yhteydessä savusta, mutta Sääksmäen kihlakunnan veroselityksen mu
kaan v:na 1551 kilttimaksu oli koko alueelta 4 ä koukulta, mikä koski myöskin Tamme
31
laa.
Hämäläiset eivät kuitenkaan tyytyneet annettuihin ratkaisuihin. Sääksmäen kirkkoherra
Henrik. Hartmanni sai v:na 1340 vaiheilla kiistellä seurakuntalaistensa kanssa papinmaksus
ta niin, että apua oli etsittävä paavinkartanosta saakka. Kirkon painostuskeinona oli tällöin,
kuten monesti muulloinkin, uhkaaminen täysillä kymmenyksillä.3 2 Tällainen piirre näkyy
arkkipiispa Petrus Tyrgillin kirjeestä 7.5.1360, jolloin hän alueen kirkkoherrojen valitusten
seurauksena määräsi hämäläiset ja yläsatakuntalaiset maksamaan kymmenykset, elleivät he
kirkollisessa verotuksessa suostuisi noudattamaan ylimuistoisia sopimuksia.33
Kuningas Albrekt Mecklenburgilainen määräsi 13.11.1364 piispa Hemmingin valitusten
vuoksi, että Hämeessä, Ylä-Satakunnassa ja Savossa kruunun ja piispan turkisvero oli kannet
tava yhtä aikaa tasapuolisuutta noudattaen. Piispan valituksen mukaan kirkolle nurjamieliset
voudit ja heidän apulaisensa olivat pyrkineet kantamaan kruunun turkisveron ennen piispal
lista veronkantajaa saaden näin toimeksiantajalleen päältä parhaat turkikset piispan vahin
goksi.34
Väestön lisääntyessä ja turkiseläinten jatkuvasti vähetessä kasvavan pyynnin seurauksena
oli pakko kehittää valkonahan lunastusjärjestelmää. Se tuli ajankohtaiseksi viimeistään
1400-luvun lopulla, kuten Akaan perustamissopimuksesta ilmenee. Tällöin piispankiltti mak-

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32 .
33.
34.

REA 80:"per testimoniales quorundam discretorum litteras quam per confirmaciones eorundem et
alia viua testimonia, quas et que idem dominus episcopus...produxit, sicut...coram...domino Olauo...
prcduxerut", F�J.U 424, Juusten 1859, ss. 165-166 ja 189, V'Jallinhein10 1945, s. 50, Pi ri nen i962 a,
s. 138.Vidimointi on REA 83 ja FMU 430.
REA 725:"jtem biscops roeth hwar konunx krok iiij hwithskin", Koskinen 1883, s. 603, Melander
1920, ss. 20-22, Suvanto 1954 b, s. 162, Niitemaa 1955, ss. 457-458, Ahlbäck 1958, ss. 59-65,
Pirinen 1962 a, ss. 137-138.
LiiteV11:3, nootti n:o 1.
Cederlöf 1934, s. 2 99.
Forsström 1898, s. 171.
LiiteVll:3.
REA 99 -100, FMU 467-468, Gummerus 1921, s. 159, Pirinen 1962 a, s. 131.
REA 172, FMU 684, SHD 1 (1968), ss. 122-123.Vrt. myös s. 70.
REA 186:"quoad ...a multis retroactis temporibus tributum ipsius episcopi Aboensis... simul et sub
eodem contextu cum tributo regio sine diminucione qualibet receptum et collectum, quidam tamen
aduocati 0sterlandenses sev eorum officiales, ecclesie et episcopo predictis infesti", REA 211, Jaak
kola 1958, s. 352.
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settiin mahdollisesti sekä turkiksina että rahana Ylä-Satakunnassa ja Hämeessä. Akaan sopi
35
muksesta näkyy kirkon vaatimus, että valkonahan lunastusarvon pitäisi olla 1 ä.
Myöhäiskeskiaikaisen muistiinpanon mukaan, kuten edellä todettiin (s. 71), Hämeessä
maksettiin kuninkaankoukulta neljä valkonahkaa, joiden lunastusarvo oli 3 ä eli yhden valko
nahan arvo oli 2 äyrityistä 2 penninkiä, kuten Kyrön oikeuden alueellakin.36 Näin kirkon
vaatimus saada 1 äyrin rahalunastus hyväksytyksi ei Hämeessä kokonaisuudessaan toteutu
nut, vaan piispa tavallaan rahalunastukseen siirryttäessä menetti sen, minkä hän oli Hämeen
37
neljättä valkonahkaa koskeneessa kiistassa voittanut.

Piispankiltin tuotto reduktiokauden lähteiden perusteella
Uuden ajan alussa Hämeen oikeuden alueella oli 13 pitäjää sekä lisäksi osia litistä, jossa oli
lisäksi Karjalan ja Uudenmaan oikeuteen kuuluvia kyliä. Hämeeseen kuuluva Somero kuului
"suomalaiseen" kymmenysoikeuteen.38 Piispa sai 4 ä koukulta kilttirahaa Hattulan ja Sääks
mäen kihlakunnasta, nimittäin Sääksmäeltä, Hattulasta, Saarioisista (= Akaa), Portaasta
(= Tammela), Mäskälästä (= Vanaja), Janakkalasta ja Pälkäneeltä. Sen sijaan Hollolan kihla
kunnassa kilttimaksu oli Kyrön oikeuden tavoin 3 ä koukulta, nimittäin Lammin, Hauhon,
Hollolan, Sysmän, Jämsän, Padasjoen ja I itin (osittain) pitäjissä. On huomattava, että siellä,
missä pyyntitaloudella oli kauemmin merkitystä (= Hollolan kihlakunta ja Kyrön oikeuden
39
Kilttialueen ulkopuolella jäi historialli
alue), valkonahkojen rahalunastus oli matalampi.
sesta Hämeestä Somero, jossa piispa sai jako-osuuden viljakymmenyksistä (liite II ja 11 :21),
40
sekä osa I ittiä ja muutamia Tammelaan kuuluvia kyliä, joista piispa sai nokkavero

Vihti

voita (liite V:2 ja V:9). Reduktiokaudella tuli käyttöön tapa, että rälssikoukut pääsivät taval
lisia koukkuja pienemmällä maksulla eli vain 3 äyrillä. Lisäksi Suontaan, Harvialan, Monikka
41
lan sekä Hakoisten-Rehakan kahdeksalta rälssikoukulta ei peritty mitään.
Hämeen oikeuden nimi palautuu lähteissä v:en 1542-1543 kirkollisten verojen luette
loon (liite 11), jossa se mainitaan Iitin papinverojen kohdalla. Mikael Agricola laati samaan ai
kaan selvityksen tuomiokirkon sekä sen prelatuurain, kanonikaattien ja prebendain tuloista.
Sen mukaan piispa sai Hämeestä ja Karjalasta kilttirahaa (kiltis). Hän ei kuitenkaan ilmoitta
nut veron suuruutta, koska piispan oli itse laadittava selvitys kruunulle tuloistaan, selvitys,
42
jota ei ehkä tehty, ainakaan se ei ole säilynyt.

35. REA 681 :"och j bland thenne skat scullo the grt>re fore theris krokskin j rt>re peninga fore hwart skin",
Suvanto 1954 a, ss. 34-35 ja 75, Pirinen 1962 a, ss. 132-133 ja 181.
36. REA 725 :"jtem biscops raeth aff hwar konunx krok iij hwithskin eller iij ore denariorum", Cederlöf
1934, ss. 306-308, Rinne J. 1952, s. 135. Lähteessä ei tarkoiteta pelkästään Hollolan kihlakuntaa.
37. Pirinen 1962 a, s. 139.
38. lsaksson 1925, ss. 119-120 , Niitemaa 1955, ss. 208-209 välinen kartta, Pirinen 1962 a, s. 134, Su
vanto 1973, s. 15. litistä kuului Hämeen oikeuteen alkuaan Hollolaan kuulunut osa, jossa reduktio
kaudella oli 25 kylää.
39. Liite VII :4.
40. Pirinen 1962 a, s. 80. Vihti laskettiin usein Hämeeseen, vaikka sitä voi tuskin pitää historialliseen Hä
meeseen kuuluvana.
41. HUFKH NF IV, s. 2, Nyström 1884, ss. 57, 60 ja 62, Voionmaa 1912, s. 66, Juvelius 1925, ss. 142143, Kuusi S. 1935, ss. 397-398, Halila 1939, ss. 302-303, Suvanto 1954 a, s. 162, Kerkkonen M.
1957, ss. 122-129, Anthoni 1959, ss. 95-96, Pirinen 1962 a, ss. 175-181, Luukka 1963, pp. 388390.
42. HUFKH NF IV, s. 3.
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Hämeen koukkujen kokonaismäärästä on tietoja v:sta 1539 alkaen ja sen perusteella voi
daan summittaisesti laskea piispankiltti. Tosin luvusta on vähennettävä Vihdin ja Someron
koukut, sillä näistä pitäjistä ei kannettu kilttimaksua. Hämeen piispankiltti tilitettiin kruu
nulle v:sta 1548 alkaen, ja v:na 1548-1551 sen määrä pysyi samana, eli se oli 334 mk 2 ä
23 pnkiä. Hollolan kihlakunnan piispankiltistä ei ole v:lta 1552-1555 käytettävissä tietoja
eikä v:lta 1556 mistään Hämeen kihlakunnasta. Seuraavasta vuodesta voidaan jo laskea taas
yhtenäinen sarja kilttimaksun pitäjittäisestä kehityksestä. Kehitys näyttää olleen verraten ta
saista, eikä siinä voi havaita samanlaisia huomattavia muutoksia kuin nokkaveron ja vilja
kymmenysosuuden kohdalla. Kilttiveron, jota Vanajassa kutsuttiin myöskin "koukkurahak
si", maksuperusteissa ei näytä reduktiokaudella tapahtuneen suuria muutoksia. Tosin Tam
melan kohdalla mainitaan maksuyksiköksi savu, mutta se saattoi olla kopiointivirhe. Toden
näköisesti kruunun suorittama muutos kilttimaksuun hyvin myöhäisessä vaiheessa oli se, et
tä mm. Lopella v:sta 1560 (ei aiemmin) alettiin vaatia koukulta 1 pn kilttikauraa ja 4 par
masta kilttiheinää. Seuraavana vuonna Lopelta kruunu sai lisäksi kilttikinkkuja ja -hamppua,
mutta maksuyksikköä ei mainita. Piispankiltin rasittavuus keskimäärin taloa kohti oli 0,67 ä
eli suunnilleen yhtä paljon kuin Kyrön oikeudessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Tämä jos mikään
osoittaa näiden alueiden piispankiltin järjestämisen perusteiden samanlaisuuden ja yhteisen
alkuperän. Hämeen oikeuden alueella oli 30 % kilttialueen ja 13 % kaikista Turun hiippakun
nan tiloista eli v:na 1539 3 958 tilaa, josta Vihdin osuus oli 99 ja Elimäen 74 kpl. Kiltti
maksun tuotto oli 44 % kaikista kilttiveroista eli eniten tämän ryhmän vero-oikeuksista. Sen
sijaan se oli vain 4 % kaikista piispan veroluonteisista maksuista.4 3
Hämeen kilttivero kannettiin uuden ajan alussa Hämeessä piispan talvikäräjillä, joita kut

suttiin toisinaan myöskin "kilttikäräjiksi" (kijldtis tingit).44

344. Pohjois-Pohjanmaan kilttialue
Pohjanmaa ei muodostanut keskiajalla kirkollisessa verotuksessa yhtenäistä aluetta. Se
johtui alueellisen laajuuden lisäksi toisaalta siitä, että maataloutta harjoittavat rantaseudut ja
sittemmin myös Etelä-Pohjanmaan sisäosat olivat taloudellisesti kehittyneempiä kuin Poh
jois-Pohjanmaa, jossa Kemissä ja lissä pyyntitaloudella oli talonpojille verraten huomattava
merkitys. Toisaalta Satakunnasta, Hämeestä, Karjalasta ja Ruotsista tulleet uudisasukkaat
toivat Pohjanmaalle mukanaan oman kirkollisen verotuskäytäntönsä, jota ei tosin sovellettu
45
sellaisenaan käytäntöön, vaan eri seuduilla modifioidussa muodossa.
Turun piispa lienee lähettänyt veronkantajansa Kemijoen suulle j o 1200-luvulta alkaen lo
henka!astussesongin a!kaessa. Tä!!öin Kemissä ei o!!ut juuri kiinteää asutusta saati sitten
omaa seurakuntaa, koska v:na 1413 pitäjässä oli vasta 20 savua. Toki alueella liikkui lappalai
sia, joita ei kiertelevän paimentolaiselämänsä vuoksi merkitty vielä kirjoihin eikä kansiin. Vii
meistään 1300-luvun alussa rakennettiin lohenkalastajia varten sesonkikirkko ei-kenenkään

43. Liitteet Vll:3-4 ja X, Todistuskappaleita ... 111:4, ss. 155-160, Juvelius 1925 1925, s. 80, Kuusi
1935, s. 398, Halila 1939, ss. 302-303, Niitemaa 1955, ss. 441-444, Jutikkala 1957, s. 210. Kouk
ku vastasi v:na 1586 n.12 tynnyrin kylvöalaa ja kolmivuoroviljelyssä n. 6 punnanalaa peltoa.
44. Pirinen 1962 a, s. 140, Luukka 1963, pp. 388-390.
45. Pirinen 1962 a, ss. 97-98.
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maalle Leppäluotoon. Näet vanhan venäläis-karjalaisen tradition mukaan Kemijoen länsiran
ta kuului pirkkalaisille ja itäranta karjalaisille.46·
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan voittomaalla tuli kirkollisen verotuksen järjestäminen ajan
kohtaiseksi Pähkinäsaaren rauhansopimuksen solmimisen jälkeen v:na 1323. Kunigas Maunu
Eerikinpojan nimissä annettiin 23.8.1329 kirje, jossa Salon ja Kemin asukkaita kehotettiin
maksamaan joko täydet kymmenykset tai tekemään veroista sopimus.47 Asui5kaat valitsivat
jälkimmäisen vaihtoehdon. Kirjeestä voinee päätellä, että koko Pohjanmaan karjalaisalueella
alkuaan on maksettu kilttiveroa, joka oli reduktiokaudella enää käytössä Kemissä. Sittemmin
nokkavero levisi etelästä käsin tälle alueelle, mikä oli luonnollista, koska siirtyminen kiltti
verotuksesta nokkaveroon merkitsi verottajalle samalla veronkorotusta. Reduktiokaudella Ii
oli tässä suhteessa siirtymäaluetta, koska Kellon kylää lukuunottamatta sieltä kannettiin kul
takin jouselta(= metsästysyksikkö) 5 nl lohta(liite Vl:1).
Verosopimus oli voimassa 31.7.1374, jolloin piispa Johannes 111 Westfalin (1370-1385)
kirjeen mukaan Andreas Dacus-niminen pappismies oli anastanut itselleen Pietarsaaren kirk
koherralle ja piispalle kymmenysten sijasta suoritettuja maksuja.48 Tässä yhteydessä on syy
tä tähdentää sitä, etteivät Pohjanmaan eteläisen ja pohjoisen osan erot kirkollisessa verotuk
sessa ole olleet ehkä niin suuret kuin säilyneistä lähteistä voisi päätellä, koska vielä v:na 1374
Kemi ja Ii näyttävät olleen Pietarsaaren kappeleita. 49 Tällainen vaihe mahdollisesti yhden
mukaisti ainakin jossain määrin kirkollista verotusta.
Salon ja Kemin kymmenyssopimus, joka on päivätty 8.9.1335, on säilynyt Turun tuomio
kirkon Mustassakirjassa vasta 20.11.1478 annettuna vidimaationa. P i r i n e n pitää kyseistä
kirjettä epäperäisenä ja katsöo sen kuvastavan kirkollisia verotusoloja välittömästi ennen vidi
mointiaikaa. Tosin kirjeen runko hänen mielestään on peräisin 1300-luvulta, mutta sen sisäl
töön on tehty myöhemmin lisäyksiä. Koska sopimuksessa ei puhuta lainkaan piispanveroista,
ne oli todennäköisesti riidattomasti järjestetty 1470-luvulle mennessä. 50
Pohjois-Pohjanmaan kilttivero suoritettiin alkuaan turkiksina. Sittemmin ehkä keskiajan
lopulla otettiin käyttöön riistan vähentyessä rahalunastus, jonka suuruus oli 4 äyrityistä ko
kojouselta ja v:na 1548 käyttöön tulleelta puolijouselta 3 äyrityistä(= 1 ä). Näistä edellinen
edustaa keskiaikaista kantaa. Kemin ja Salon kymmenyssäännössä valkonahan lunastusarvo
oli 2 äyrityistä, joten alkuaan jouselta on kannettu kaksi valkonahkaa. Lunastusarvo oli al
hainen. Kemistä perittiin kilttivero sekä kruunulle että piispalle. Niistä edellinen oli 2 äyriä
kokojouselta, joten se oli 50 % korkeampi kuin piispankiltti, jonka nimenä oli myöskin "piis
pan kilttiraha" (biskopz kiiltis pngr) ja "jousikiltti" (bogha kijltet). Se alettiin tilittää v:sta
1548 alkaen kruunulle. Piispan ja kruunun kilttiveron jousiluku ei täsmää v:na 1554 ja
1556.5 1
46.

47.
48.
49.
50.

51.

FMU 4286:"när the oss swa piina, the seye the, ath landhet o k watnet hör töm til", SHD 1 (1968),
s. 126 Voionmaa 1912, s. 167, Jaakkola 1924 b, ss. 142 ja 171,Jaakkola 1928 a, ss. 271-272,Vil
kuna K. 1949 b,ss.137-138, Luukko 1954,s. 231, Vilkuna K. 1974,s.53.
REA 53:"Si vero conuencionem aliam loco decimarum cum dicto episcopo vestro, ecclesiis et curatis
vos inire contingat".
FMU 828, REA 227:"sacrilege spoliando ea, que nobis et curato in Pederll\rae ibidem debentur annis
singularis loco decimarum".
REA 227:"de kapellis Kem et Joky", Luukko 1954,ss. 232-233,Pirinen 1962 a,ss.98 ja 172-173.
REA 111, 664 ja 760, FMU 503,3715 ja 3767, SHD 1 ( 1968),ss. 114-116, Rhyzelius 1752,s. 331,
lsaksson 1925, ss. 109-110, von Törne 1930,ss. 29-30, Cederlöf 1934,ss. 301-302, Pirinen 1962
a, ss. 98 ja 225-229, Pirinen 1963, s. 15.
Liitteet Vl:9 ja Vl l:1, HH Xl:1 (1880), s.19, Fontell 1883,s.52,Todistuskappaleita... 11I:1,ss. 13,
128 ja 136, Almquist 1919-1920, s. 348, Cederlöf 1934, ss. 302-303, Luukko 1954, s. 620, Piri
nen 1962 a, ss. 168-169, Luukko 1963,pp. 388-390, Vilkuna K. 1974,ss. 88-89. Pirisellä on pai
novirheen vuoksi valkonahan lunastusarvona 2 äyriä.
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Jousiluvun kehitystrendi oli tutkittavana aikana nouseva. Veroselityksen mukaan jousi
tarkoitti v:na 1539 talonpojan taloudessa elävää metsästyskykyistä miestä. 52 Sen sijaan v:na
1542 jousilukuun sisällytettiin talonpojan sekä pienet että isot pojat. Viimeistään v:na 1548
jousilasku alettiin suorittaa uutena vuotena, jolloin edellisen vuoden aikana syntyneet poika
lapset merkittiin puoli- ja muut kokokilteiksi. Sitten v:na 1557 palattiin takaisin nähtävästi
jo keskiaikaiseen käytäntöön, jonka mukaan jousi tarkoitti metsälle pystyvää miestä. Jousi
määrä savua kohti oli v:na 1548-1557 vain 2,1 eli verraten vähän, koska lukuun sisältyy ta
lon isäntä. Piispan kilttimaksu oli v:na 1548 46 mk 3 ä. Kemin kilttimaksu oli 2,8 ä savua
kohti eli eniten koko kilttiveroalueella. Määrä oli korkea muihinkin oikeuksiin verrattuna,
sillä taloa kohti piispan saaman osuuden merkitys "suomalaisessa" kymmenysoikeudessa oli
3,4 ä, Varsinais-Suomen "ruotsalaisessa" oikeudessa 1,8 ä, Satakunnan "ruotsalaisessa" oi
keudessa 2,5 ä, Ahvenanmaan oikeudessa 2,4 ä, Uudenmaan oikeudessa 2,1 ä sekä Pohjan
maan nokkaveroalueella ottamalla pelkästään voin osuus huomioon 3,7 ä. Kemin 134 savua
olivat vain 1% kaikista kilttialueen ja 0,4% Turun hiippakunnan taloista eli vähemmän kuin
mikään muu kirkollinen vero-oikeusalue. Silti Kemin kilttimaksu oli 6 % kaikista kilttiverois
ta sekä 1 % piispan kaikista veroluonteisista maksuista. Kemi merkitsi piispan taloudessa erit
täin paljon, ja jos vielä otetaan huomioon kalatulot, nousee piispan sieltä saamien maksujen
arvo aivan ylivoimaisesti suurimmaksi koko hiippakunnan noin 100 pitäjästä. 53

345_ Etelä-Pohjanmaan kilttialue

Etelä-Pohjanmaan kirkollisen veron luomisesta ei ole säilynyt mitään sääntöä,kuten Poh
jois-Pohjanmaalla, mikä osoittaa edellisen vanhemmuutta. Ehkä tällainen sääntö on kerran
annettu, mutta se tuhoutui v:na 1318 Kuusiston piispanlinnan ja arkiston palossa.
Kyrönjoensuun pitäjän (= suomalainen Etelä-Pohjanmaan lukuunottamatta Järviseutua)
käsitti v:na 1548 31 kylää, joissa oli n. 470 tilaa. Tilojen määrä nousi v:na 1551 603:een.
Ennen v:tta 1557 oli kylien lukumäärä 55. Koko kilttialueelta alettiin v:na 1557 kantaa kilt
timaksun sijasta nokkaverovoita, jolloin kyläluku nousi 70:een. Pitäjästä kuului v:na 1548
nokkaveroalueeseen 67 taloa Alastarosta (= Vähäkyrö) ja 28 taloa Ylilaihialta. Sekä kiltti
että nokkaveron maksajia oli Tervajoen, Trondilan, Selkämäen, Horon, Saarenpään ja Per
kiön kylässä. Tervajokinen Urbanus Niilonpoika, joka aiemmin oli maksanut nokkaveroa,
merkittiin sittemmin kilttiverolliseksi.54
Veroselityksen mukaan v:na 1548 Etelä-Pohjanmaan kilttialueella oli kilttimaksu 1/2 ä
punnanmaalta (= 10 karpionmaata = vähintään 1,04 ha). Selityksen mukaan piispa Martti
Skytte oli aiemmin kantanut tämän veron.55 Sittemmin maksu nousi nopeasti niin, että se
oli v:na 1549 15 1/2 tai 15 3/4 pnkiä, v:na 1550 18 pnkiä ja v:na 1556 1 ä punnanmaalta
eli kaksinkertainen määrä v:een 1548 verrattuna. Peltoala oli v:na 1548 647 punnan- 1 1/2
karpicmaata, josta kilttimaksu oli 40 3 1/2 ä. Tämä tuotto vastannee keskiajan lopun olo
suhteita. Peltojen mittausta ei suoritettu joka vuosi, vaan peltoala oli v:na 1551-1554 yhtä
52.

Liite VII:1:"bågetalet, och thz kaliar bönderna kiiltitt oc går samma bågetal så tili, att hwar och en
som j bondens gård är, som kan elier orkar bära en båga tili skog".
53. Liitteet VI :9, VII:1 ja X.
54. Liitteet Vl:9 ja Vl:9 a, Luukko 1950, ss. 268-270.
55. Liite VI:9 a, ES 817:VA 4534 c:4, 32-33 ja 40-49:"Jtem än wttgörs Kyrw socken i Korsholms Iän,
kiiltis penningar, szåm biscop Mårten aff Abo tiliförende vpburit haffuer, och giöres thet wtth efter
jordetatalet, effter hwart pundeland 1 /2 öre".
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suuri eli 702 pm 2 km, josta kilttimaksu oli 65 mk 7 ä. Tosin v:na 1550 peltoalaksi oli las
kettu 729 pm 2 km, jonka kilttimaksu oli 65 mk 6 1/2 ä. Peltoalan määrä nousi v:na 1555
725 pm 2 km:han, mutta seuraavana vuonna tapahtui merkittävä kasvu, sillä pitäjässä oli
kaikkiaan 1 076 pm 4 km peltoa, josta kruunu sai osaksi myöskin veronkorotuksen seurauk
sena 134 mk 4 ä 5 pnkiä kilttimaksua. Piispankiltin rasittavuuden kasvu taloa kohti näkyy
siitä, että v:na 1548 se oli 0,7 ä, v:na 1552 0,9 ä, v:na 1556 2,2 ä ja v:na 1557, jolloin nokka
vero korvasi kilttimaksun, keskimäärä oli jo 3,3 ä. Savua kohti laskien Etelä-Pohjanmaan kilt
tialueella oli v:na 1548 kilttimaksun rasittavuus vain neljäsosa (= 0,7 ä contra 2,8 ä) Kemin
vastaavasta luvusta. Tosin rannikolta käsin oli alueelle levinnyt tapa maksaa nokkavero-ohraa
vakka (panni = 10 vakkaa) talolta, ja jos sen arvo lisätään verorasitukseen, päästään vasta
1,5 äyriin. Etelä-Pohjanmaalla oli vain 4 % kilttialueen ja 1 % Turun hiippakunnan savuista.

Alueen kilttimaksu oli 5 % koko kilttialueen ja 1 % Turun piispan hiippakunnastaan saamista
56
veroluonteisista maksuista.
Etelä-Pohjanmaan kilttiveron suuruudesta ja maksuyksiköstä ennen rahalunastukseen siir
tymistä on tutkimuksissa esitetty monenlaisia käsityksiä. L u u k o n mukaan Etelä-Pohjan
maalla kannettiin keskiajalla 4 valkonahkaa talolta Hämeen kihlakuntien tavoin, joissa mak
suyksikkönä oli kuninkaankoukku. Valkonahkojen määrä tuntuu liian suurelta, sillä v:na

1548 tietojen perusteella (= verorasitus 0,7 ä/savu)

valkonahan lunastusarvoksi olisi tullut

vain n. 4 pnkiä eli vähemmän kuin missään kilttialueella. Sen sijaan P i r i s e n käsitys, että
valkonahka olisi alkuaan peritty kultakin punnanmaalta, näyttää realistisemmalta, sillä täl
löin lunastusarvoksi tulee 12 pnkiä, mikä tunnetaan Savon oikeudessa. On syytä kuitenkin
korostaa, että Etelä-Pohjanmaan kilttialueella valkonahat on alkuaan todennäköisesti peritty
metsästysyksiköltä, ja vasta arvoriistan vähetessä kilttimaksu sidottiin joustavalla tavalla pel
toviljely-yksikköön eli punnanmaahan. Jousen määritelmiä on Pohjanmaalla eri vuosina ja
eri pitäjissä monenlaisia. 1 in nokkaverolohta koskevassa veroselityksessä sanotaan, että jousi
tarkoittaa talonpoikaa tai hänen poikaansa, joilla on mahdollisuus harjoittaa metsästystä tai
kalastusta. 1 issä jousien ja savujen suhde oli v:na 1548 1,4 ja v:na 1549-1553 1,3 eli huo
mattavasti vähemmän kuin Kemissä, jossa vastaava luku oli 2,1. Mikäli Etelä-Pohjanmaan
kilttialueen taloluku kerrotaan mainitulla Iin suhdeluvulla, saadaan tuloksi melko tarkasti
alueen puntamäärä, paitsi v:na 1556, jolloin uusi maanmittaus näyttää hajottaneen vanhan
järjestelmän. Tietenkin on oikeus sanoa kyseistä laskutulosta sattumaksi. Kuitenkin sen mu
kaan on mahdollista, että Etelä-Pohjanmaalla on alkuaan maksettu 1 valkonahka jouselta
(sittemmin punnanmaalta), jolloin lunastusarvoksi tulee edellä mainittu 12 pnkiä.5 7
Piispa sai keskiajalla Pohjanmaalta ja ehkä muistakin maakunnista kymmenykset suurriis
tasta. Pohjanmaan voudin tilityksen mukaan v:na 1548 piispalla oli alkuaan ollut oikeus vaa
58
L u u k o n mielestä Korsholman voudin vaatimus 1560-luvulla
tia osuus hirventaljoista.
saada osa hirvenlihasta Kyrön talonpojilta oli todistus siitä, että kyseinen maksu oli alkuaan
59 Sen sijaan kymmenysverotusta tutkinut P i r i n e n ei missään kohkuulunut piispalle.
56. Liite X.
57. ES 817 :VA 4540:3:·"Jtem än wtgiörs aff samma Joo sokenn som är aff bonden, och bondens sånn,
som brwcke ka·nn fiiskii wattenn wtaff hwar der 5 mrch Lax". Veroselityksen mukaan v:na 1549 siis
jouseksi laskettiin talonpoika tai hänen poikansa, jolla oli mahdollisuus harjoittaa metsästystä tai ka
lastusta (bruka kann skogh och fiske). Voionmaa 1912, ss. 162-163, Luukka 1950, ss. 172-173 ja
428, Pirinen 1962 a, ss. 167-168, liitteet Vl:1 ja Vl:9-10. Toisessa yhteydessä Lu u k k o yhdis
tää Pohjanmaan ja Karjalan kiltit toisiina. Hänen mukaansa Etelä-Pohjanmaalla kilttivero on alkuaan
maksettu yksityisistä eräomistuksista eli kilteistä, vrt. Luukka 1947, ss. 94-112.
58. ES 817:VA 4534 c:23, Luukka 1950, s. 173.
59. Luukka 1950, s. 173
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dassa mainitse, että piispa olisi jossakin maakunnassa saanut osuuden suurriistasta. Papin saa
taviin kuului v:na 1543 Ala-Satakunnassa pöysti eli siankinkku, joka alun pitäen lienee ollut
mm. Ylä-Satakunnassa metsästysvero, jota kannettiin kaadetuista karhuista ja hirvistä.6 0

346. Savon kilttialue
Tietoja keskiaikaisesta kehityksestä

Pähkinäsaaren rauhan jälkeen v:na 1323 tuli ajankohtaiseksi luoda kirkollinen verotus uu
sille voittomaille Pohjanmaalla, Länsi-Karjalassa ja Savossa. Alaikäisen kuninkaan Maunu
Eerikinpojan nimissä annettiin 23.8.1329 kirje, jonka mukaan Savossa kirkollinen verotus oli
järjestettävä samalla tavalla kuin Hämeessä. Piispahan sai tässä maakunnassa 4 valkonahkaa
kuninkaankoukulta ja rahalunastukseen siirryttäessä 3-4 ä kihlakunnasta riippuen. Näyttää
siltä, että kyseisen kirjeen perusteella kirkollinen järjestys levisi Savoon lännestä, vaikka alue
hallinnollisesti kuului Viipurin linnalääniin.6 1 Drotsi Greger Maununpoika kehotti 16.9.
1337 savolaisia maksamaan piispalle "kymmenykset ja verot" kuninkaan antamien ohjeiden
mukaan.6 2
Piispa Johannes 11 Petri (1368-1370) ulotti 10.2.1370 kuningas Albrekt Mecklenburgi
laisen 13.12.1364 antaman määräyksen, jonka mukaan piispan ja kruunun turkisvero oli kan
nettava yhtä aikaa ja kannossa oli noudatettava tasapuolisuutta, koskemaan myöskin savolai
sia. Piispa uhkasi sakoilla ja ehtoolliskiellolla niitä savolaisia, joiden kirkollinen vero oli vielä
maksamatta kahden viikon päästä kruununveron kannon jälkeen.63
Kilttiveron tuotto reduktiokauden lähteiden perusteella

Uuden ajan alkuun mennessä piispan turkisvero muuttui Savossakin rahalunasteiseksi kilt
timaksuksi (kylttis penningar). Se mainitaan ensi kerran kirkkoherra Filippuksen Savon ro
vastikunnasta laatimassa tilityksessä v:na 1550. Sen mukaan Savilahden, Juvan ja Säämingin
kilttivero oli yhteensä 52 mk 1 1/2 ä. Tästä tilityksestä on säilynyt ainoastaan Juvan kanto
luettelo, josta ilmenee, että useimpien talojen piispankiltti oli 1 killinki (= 6 pnkiä) Riikan
rahaa vauraimpien joutuessa maksamaan kaksi kertaa enemmän. Samanlainen käytäntö il
menee myöskin vuosien 1555-1556 verotutkinnassa. Piispankiltti kytkettiin v:na 1556 vero
lukuun siten, että yksi kiltti vastasi puoliveroa, jonka kilttimaksuna oli 6 pnkiä. Koko- ja
puolivero samaistettiin koko- ja puolikilttiin Säämingissä v:na 1557 ja muissa Savon pitäjissä
tumista, koska kokokiltiltä perittiin 12 pnkiä ja puolikiltiltä 6 pnkiä. Kehityksen päätepiste
saavutettiin v:na 1561, jolloin veroselityksen mukaan kokovero eli kokokiltti vastasi talon60. Melander 1920 a, ss. 10-11, Pirinen 1962 a, ss. 126-127. Turusta vietiin v:na 1548 278 ja Helsin
gistä v:na 1556 44 1 /2 hirventaljaa ulkomaille.
61. REA 52 :"Magnus...omnibus parrochiam Sauilax inhabitantibus... Mandamus vobis..., quatenus eundem
modum decimandi seu tributandi, quem vicini Tauastiam inhabitantes obseruant", REA 60 ja 81,
FMU 425, SHD (1968), s. 144, Rinne J.1952, s. 44, Pirinen 1962 a, ss. 139-141.
62. REA 90:"Volumus ... et vobis...mandamus, quatenus predicto domino Aboensi episcopo decimas et
tributa sibi per vos debita iuxta formam et modum supradicti mandatj dominj nostri regis expedite et
sine contradiccione qualibet exsoluere", FMU 446, REA 186, Heikinheimo 1955, s. 290, Pirinen
1962 a, s. 141.
63. REA 211:"statuimus et ordinamus, predictum priuilegium per parrochianos Sauilax, sicut per
Tauastos et Satagundos de cetero, obseruandum adicientes'.', Pirinen 1962 a, s. 141.
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poikaa, jolla maata 5-10 veronahkaa, ja puoliveron eli puolikiltin omistuksessa oli 1-4 vero
nahkaa.64
Savon piispankiltin pitäjäkohtainen selvittelu on ongelmallista siksi, etteivät siellä kirkko
ja hallintopitäjien rajat läheskään vastanneet toisiaan. Samanlainen tilanne vallitsi jokseenkin
koko Suomessa. Rovastitilityksessä, jonka laati v:na· 1550 kirkkoherra Filippus, sanotaan Sa
von rovastikunnassa olevan Savilahden, Juvan ja Säämingin kirkkopitäjät. Samoihin aikoihin
oli Savossa kuitenkin hallintopitäjiä kaksi kertaa enemmän eli Pellosniemi, Visulahti, Juva,
Sääminki, Rantasalmi ja Tavinsalmi, jonka piispankiltistä on laadittu oma liite, koska se kä
sitti koko laajan Pohjois-Savon. Pitäjät jakaantuivat neljänneskuntiin ja ne puolestaan kuu
teen kymmenyskuntaan. Savilahtea lukuunottamatta tosin vanhimmissa papinveroluettelois
sa mainitaan pelkästään kylän nimi.65
S ä ä m i n g i n kilttimaksussa on nähtävissä sellainen kehitys, että v:na 1550-1556 sen
tuotto nousi yli kaksinkertaiseksi. Pitäjässä oli v:na 1556 680 kilttiä ja 765 savua, joiden
kilttimaksu oli yhteensä 21 mk 2 ä, joten veron suuruus savua kohti oli 0,22 ä. Siirtymävai
hetta kilttiverotuksessa osoittaa se, että v:na 1557 laadittiin kaksi kilttiluetteloa, joista
toiseen on merkitty pelkästään kiltit ja toiseen sekä koko- että puolikiltit sekä 77 kirvesta
lonpoikaa (yksmän). Edellisen mukaan kilttivero oli savua kohti 0,18 ä ja jälkimmäisen 0,20 ä.
Pitäjässä ei ollut mm. v:na 1558-1559 koko- ja puoliverojen määrä yhtä suuri kuin koko
ja puolikilttien. Kilttien ja verojen samaistaminen merkitsi Säämingissä vain hyvin pientä
kilttiveron nousua savua kohti, sillä v:na 1558 kyseinen maksu oli keskimäärin 0,25 ä
savulta. On huomattava, että pitäjässä oli kokokilttejä vain 14 % kaikista kilteistä, joten
veronkorotus koski vain murto-osaa savuista.66
J u v a n kilttimaksu nousi tuntuvasti v:na 1550-1556, sillä v:na 1550 savukohtainen kilttimaksu oli vain 0,15 ä ja v:na 1556 0,27 ä. Kilttimaksun kytkeminen koko- ja
puoliveroon oli parhaillaan tapahtumassa v:na 1558, jolloin Keriharjun ja Tuusmäen nel
jänneskunnissa oli koko- ja puolikilttejä. Samalla se merkitsi vähäistä veronkorotusta, sillä
v:na 1559 savukohtainen kilttimaksu oli 0,29 ä. Toisin kuin Tavinsalmella ja Säämingissä Ju
van kilteistä oli valtaosa eli 77 % kokokilttejä v:na 1559.67
Kilttiverorasitus taloa kohti nousi myöskin S a v i I a h d e 1 1 a v:sta 1550 v:een 1556
mennessä huomattavasti eli 0,21 ä:iin. Kiialan ja Pitkälahden neljänneskunnista on käytettä
vissä tietoja siitä, millainen vaikutus koko- ja puoliverojen samaistamisella oli koko- ja puoli
kiltteihin. Näissä neljänneskunnissa oli v:na 1559 savukohtainen kilttimaksu 0,25 ä eli hiu
kan korkeampi. Savilahden kilteistä oli kerrassaan 90 % kokokilttejä eli enemmän kuin muis
sa Savon pitäjissä.68
T a v i n s a I m e n hallintopitäjän alueelta on kilttimaksusta tietoja v:sta 1556 alkaen,
mutta vasta seuraavalta vuodelta on käytettävissä kyläkohtaisia tietoja. Tällöin pitäjässä oli
369 kilttiä ja 352 savua. Kilttimaksu oli v:na 1557 savua kohti 0,26 ä ja kahta vuotta myö
hemmin yhtä paljon, joten keskimääräisesti katsoen kilttilaskun sitominen koko- ja puolive
roihin ei merkinnyt alueella kilttiveron nousua. Tällöin vain 16 % kilteistä kuului kokokilt
teihin.69
64. LiiteVIII,Voionmaa 1912 s.68,Pirinen 1962 a, ss.150-152. LiitteetVlll:1-4 VA:ssa ja JYMA:ssa.
Sen sijaan yhteenvetoliiteV111:5 on tämän tutkimuksen yhteydessä.
65. LiitteetVI11 :1-5.
66. LiiteVlll:2.
67. LiiteVI11 :3.
68. LiiteVlll:4.
69. LiiteVIII:1. Tavinsalmi kuului v:na 1550 vielä Juvaan.
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Piispankiltti tuotti v:na 1550 Savon rovastikunnan kolmesta pitäjästä 52 mk 1 ä 12 pnkiä.
Tällöin on vain Juvan pitäjästä kantoluettelon ansiosta tietoja kilttimaksun savukohtaisesta
rasittavuudesta. Sitä lisäsi verolukuun kytkeminen v:na 1556, sillä savukohtainen kilttimaksun
keskiarvo nousi tällöin 0,16 äyristä 0,23 äyriin eli Karjalan oikeuden lukemiin. Sen sijaan
koko- ja puoliveron samaistaminen koko- ja puolikitttiin ei rovastikunnassa merk'.ttmyt kovin
kaan suurta kilttimaksun nousua, sillä v:na 1557-1561 savukohtainen kilttimaksu oli keski
määrin 0,24 ä. Savilahden, Juvan ja Säämingin pitäjissä oli 2 623 savua sekä Tavinsalmella
v:na 1557, jolta vasta on tästä pitäjästä käytettävissä tietoja tilaluvusta, 352 savua. Kuitenkin
laskemissa on tyydytty käyttämään v:n 1556 tilamäärää. Savon oikeuden alueella oli 20 %
kilttialueen ja 8 % Turun hiippakunnan tiloista. Sen sijaan oikeuden kilttimaksu oli vain 7 %
kilttialueen ja 1 % piispan kaikkien veroluonteisten maksujen määrästä. 70
Savon rovastikunnassa oli kilttimaksu v:na 1550 vain kuudesosa Hollolan kihlakunnassa,
joka kuului siis Hämeen oikeuteen, koukuittain peritystä maksusta. Mahdollisesti 2 killingin
(= 12 penninkiä) kilttimaksu oli alkuaan valkonahan lunastusarvo, joten Savon kokokiltti on
ollut vain kolmasosa Hollolan kihlakunnan kilttikoukusta. 71 Valkonahan lunastusarvoa voi
pitää alhaisena, mutta yhtä suuri kiltti maksu tavataan Etelä-Pohjanmaalta, jossa piispa sai 12
penninkiä punnanmaalta (ss. 78-80). Taloa kohti laskettuna kilttimaksu oli Hämeessä kolme
kertaa niin korkea kuin Savossa (0,67 ä/0,23 ä). Tästä syystä on ehkä paikallaan arvioida uu
delleen se käsitys, että kirkollinen verotusjärjestelmä olisi huolimatta kuninkaallisesta kir
jeestä lainautunut kokonaisuudessaan Savoon Hämeestä käsin, vaikka keskiajan lähteet tuke
vat tätä näkökohtaa. On syytä huomata, että Karjalan oikeuden alueella savukohtainen kilt
timaksu oli lähes tarkalleen yhtä suuri kuin Savossa. Näyttää siltä, että Pähkinäsaaren voitto
mailla piispankiltti luotiin samaan aikaan ja samanlaisin perustein, vaikka kehitys sitten johti
eri suuntiin. Kilttimaksun pienuuteen juuri Novgorodin rajan pinnassa olevilla voittomailla
lienee ollut jokin reaalinen syy, vaikkapa rajalinjan läheisyys ja riidanalaisuus, eikä pelkäs
tään alueen vähävaraisuus tai kaskitalous.

347. Karjalan kilttialue
Tietoja keskiaikaisesta kehityksestä
Mikael Agricolan mukaan nokkaveroalue ulottui 1540-luvun alussa Suomenlahden ran
nikolla Viipuriin saakka. 72 Siten Vehkalahti ja Virolahti eivät kuuluneet Karjalan oikeuteen,
vaan Uudenmaan oikeuteen kuuluvaan nokkaveroalueeseen. Sen sijaan Länsi-Karjalan muut
pitäjät Lappee, Jääski, Uusikirkko, Kivennapa (=Hanttula), Viipuri ja Äyräpää (= Muolaa)
kuuluivat kilttialueeseen. Kuten oli luonnollista, Novgorodin Karjalan kirkolliset verot poik
kesivat suuresti Ruotsin Karjalan oloista. 73
70.

Liitteet Vlll:5 ja X, Todistuskappaleita... 111:4, ss. 149-150, Gebhard 1890, s. 49ja liitteet II:Gja
11 :A-F, Voionmaa 1969, s. 226. Savossa lienee ollut v:na 1541 n. 24 000 henkeä sekä 1 238 koko
ja 798 puoliveroa. Gebhardin laskelmien mukaan Savossa oli noihin aikoihin 1 340 koko-ja 913 puo
liveroa sekä 10 vuotta myöhemmin 1 448 koko-ja 595 puoliveroa.
71. Gebhard 1890, s. 70, Voionmaa 1912, s. 66, Cederlöf 1934, s. 311, Jaakkola 1944 a, s. 20, Jaakkola
1958. s. 361. Pirinen 1962 a. ss. 150-153.
72. HUFKH NF IV, s. 3: "Och om alt kring alt N yland intill Wibogh... for (biscopen) ... nebbeskatt
smör", Rosen R.1936, s. 39, Rinne J.1952, s. 44, Pirinen 1962 a, s. 78. Kts. Viro-ja Vehkalahden
nokkaverosta sivu 54.ja liitteet V: 1-2.
73. Toikka 1915:23-46.
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Perusteettomana voidaan pitää sellaisia tietoja, että piispalla oli jo v:na 1241 - siis ennen
kolmatta ristiretkeä - Karjalassa kymmenystuloja. Kyseessä oli tällöin paremminkin Balttias
ta käsin tapahtuva valtapiirin laajentamishanke, jossa Karjalan kymmenyksistä puhutaan ta
voitteena eikä vallitsevana tosiasiana.74 Toisaalta piispa ei ole Karjalasta myöhemminkään
saanut kymmenyksiä saati sitten lähetyskaudella.
Alaikäisen kuninkaan Maunu Eerikinpojan nimissä annettiin 23.8.1329 neljä kirjettä, jotka
koskivat Karjalan, Savon ja Pohjois-Pohjanmaan verojärjestelyjä sekä kiistaa Hämeen nel
jännestä valkonahasta. 75 Kuninkaan nimissä Karjalaan määrättiin täydet kymmenykset, kun
nes asukkaat suostuivat tekemään sopimuksen kirkollisista veroista. Kirjeen vaatimusta täy
dellisistä kymmenyksistä on pidettävä painostuskeinona, sillä karjalaiset taipuivat kahta
vuotta myöhemmin sopimuksen solmimiseen. Kirjeen mukaan tällainen sopimus luvattiin pi
tää voimassa kuninkaan täysi-ikäiseksi tuloon saakka eli v:een 1332:76
Kuningas vahvisti 24.9.1331 kymmeneksi vuodeksi sen piispanveroa koskevan sopimuk
sen, jonka piispa Pentti ja karjalaiset olivat tehneet vouti Pietari Joninpoika Bååtin läsnäol
lessa. Sopimuksen mukaan karjalaiset suorittivat piispalle vuosittain kaksi hyvää nahkaa eli
paljetta savulta. Sen sijaan Uudenmaan oikeuden alueella asuvat karjalaiset lupasivat maksaa
seitsemännestä ikävuodesta alkaen nokkaverona 1 nl voita vuodessa. Karjalan oikeuden alu
eella oli siis verotusyksikkönä savu, ja siitä syystä turkisten kertymä lienee ollut pienempi
kuin Hämeessä, jossa valkonahat maksettiin koukuittain.77
Karjalan oikeuden kirkollisista veroista syntyi 1460-luvulla kiistaa, ja siksi piispa Konrad
Bitz (1460-1489) ja tuomiokapituli lähettivät 20.2.1470 karjalaisille kopiot kolmesta Kar
jalan kirkollista verotusta koskevasta kirjeestä, joista edellä on jo kaksi mainittu, eli 23.8.
1329 ja 24.9.1331 päivätyt kirjeet. Kolmas kirje oli päivätty 8.9.1334, ja sen aitoudesta tut
kijoilla on ollut erilaisia käsityksiä siinä olevien ristiriitaisuuksien selittämiseksi. Sisäisen läh
dekritiikin perusteella P i r i n e n on päätynyt sellaiseen oikealta tuntuvaan tulokseen, että
kirje kuvastaa pikemminkin käytössä ollutta verotusjärjestelmää välittömästi ennen vuotta
1470 eikä 1330-luvulla. Tosin kirjeessä on 1300-luvulle palautuva runko, joka sitten on inter
poloitu myöhäiskeskiajan oloihin.7 8 Kyseisen kolmannen kirjeen kopion mukaan piispa sai
edelleen kaksi valkonahkaa savulta, joten tässä suhteessa kirkollinen verorasitus ei noussut
1330-luvulta myöhäiskeskiajalle siirryttäessä.7 9

Kilttiveron tuotto reduktiokauden lähteiden perusteella

Karjalassa maksettiin uuden ajan alussa Kemin pitäjän tavoin kilttiveroa sekä kruunulle
että piispalle. Ruotsin Karjalan pitäjissä maksettiin 3 ä kiltiltä kruunulle niistä kruunun
ulkomailla olevista maakappaleista, joita käytettiin jäniksen metsästämiseen tai kaskeami-

74. FMU 84,Pirinen 1955 b,s. 79.
75. REA 50-53.
76. REA 50:"decimas de omnibus ... ecclesiis, episcopo et curatis... Si vero conuencionem aliam loco
decimarum cum dicto episcopo vestro, ecclesiis et curatis vos inire contingat, ipsam vsque ad annos
nostros discrecionis stare volumus inconcussam", REA 60, SHD 1 (1968), s. 112, Pirinen 1962 a,s.
156.
77. REA 66 :"de quolibet fumo in iure Karelico duas bonas pelles siue palke", FMU 391,Juusten 1859,
ss. 20 ja 185,Pirinen 1962 a,ss. 156 -158,Voionmaa 1969,s. 95.
78. REA 50,66 ,110 ja 6 14, FMU 3414,Pirinen 1962 a,ss. 157 ja 225-229.
79. REA 110, FMU 502, lsaksson 1925,s. 107, Pirinen 1962 a,s. 157.
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seen. Kruunu sai tällaista veroa pääasiassa Lappeen ja Taipaleen pitäjistä sekä jonkin verran
Jääskestä ja Muolaasta. On huomattava, että huolimatta asutustyöstä kruunun kilttiveron
tuotto oli kasvamassa. 80
Uudenkirkon veroselityksen mukaan piispankilttiä kannettiin 1 ä savulta, mikä edustaa
keskiaikaista kantaa. Reduktiokaudella kyseinen maksu alettiin kuitenkin suorittaa verolu
vun mukaan siten, että piispankiltti oli kokoverolta 1 ä. Se näkyy kirkkoherra Pietari Soroin
tilityksessä v:lta 1550-1552. Jääsken kantoverojen (stubbe skatter) ja yksjalkojen (yxi
ialckar) piispankiltti oli 1/2 ä ja haukimiesten (geddo män) vain 3 pnkiä, koska näiden ryh
mien talonpojat olivat peltojensa ja niittyjensä puolesta muita varattomampia. On kuitenkin
syytä korostaa sitä, että huolimatta veroperusteiden määrittelystä ja noudattamisesta kruu
nulle näyttää useana vuotena tilitetyn piispankilttinä kiinteä rahasumma. 81
U u d e n k i r k o n pitäjästä on säilynyt v:lta 1553-1554 papinsaatavien kantoluettelo.
Piispankilttiä kannettiin pitäjästä v:na 1550-1554 kiinteä 20 mk:n määrä, mutta sittemmin
kruunu näyttää saaneen koko kantotuloksen. Kilttimaksua sanotaan v:na 1553 kannettavan
1 ä savulta, ja seuraavana vuonna verotusyksikkönä oli vero maksun pysyessä entisen suurui
sena. Edellisen vuoden tietoa kuitenkin epäilee siksi, että Uudellakirkolla oli n. 270 savua,
joiden kilttimaksu olisi lähes 34 mk, joten kantotuloksen ja tilityksen marginaali tuntuu liian
suurelta. Savua kohti oli v:na 1554 kilttimaksu 0,59 ä eli keskimääräistä enemmän Karjalan
oikeuden alueella. 82
V i i p u r i n pitäjästä suoritettiin piispankilttiä v:na 1550-1553 kiinteä 20 mk:n määrä,
vaikka veroselityksen mukaan sitä kannettiin 1 ä verolta. Sen sijaan v:na 1554 koko kantotu
los 34 mk 5 ä 18 pnkiä tilitettiin kruunulle. Edellisen pitäjän tavoin Viipurissakin v:na
1550-1553 tilityksen ja kantotuloksen marginaali tuntuu liian suurelta. Piispankiltti oli sa
vua kohti 0,32 ä. 83
Ä y r ä p ä ä (= Muolaa) pitäjästä tilitettiin kruunulle v:na 1550-1553 kiinteä 20 mk:n
määrä piispankilttiä. Määrä oli v:na 1554 vain 15 mk, mikä lienee myöskin kiintiö vastaamat
ta täysin kantotulosta. Tällöin kilttimaksua perittiin 1 ä verolta. Äyräpään piispankiltti oli
savua kohti 0,44 ä. 84
Jä ä s k e n pitäjästä perittiin v:na 1550-1553 kruunun kassaan vuosittain 39 mk 2 ä
piispankilttiä, mikä näyttää olleen kiinteä määrä. Seuraavasta vuodesta lähtien alettiin tilittää
koko kantotulos, mikä merkitsi kilttiveron vähäistä kasvua. Jääskessä oli n. 10 neljänneskun
taa, joissa oli lähes säännöllisesti kolme nautakuntaa. Näissä oli melkein aina 10 kökoveroa,
joten nautakunnan piispankiltti oli 1 mk 2 ä. On huomattava, että kilttiveron kerääminen
hoidettiin maalliseen verotukseen liittyvän nautakuntalaitoksen puitteissa, millä lienee ollut
Karjalan oikeuden alueella yleistäkin merkitystä. Piispankiltti oli v:na 1554 savua kohti
8-5
,.,,;;
n
v,"'T'g.
L a p p e e n (+ Taipale) pitäjä oli savuluvultaan suurin Karjalan oikeuden pitäjistä. Pitä
jästä kannettiin v:na 1550-1553 kilttimaksuna 37 mk:n kiintiö, mutta sen jälkeen kruunulle
80.
81.

82.
83.
84.
85.

Liite IX:1, Ylönen 1957, ss. 299-301, Voionmaa 1969, ss. 95-98.
Liite IX:2, Todistuskappaleita ... 111:4(1899), s. 143, Voionmaa 1912, s. 66, Cederlöf 1934, s. 311,
Ylönen 1949, ss. 296-304, Ylönen 1952, ss. 501 ja 512, Kähönen 1959, s. 182, Pirinen 1962 a, s.
165, Voionmaa 1969, ss. 226-228. V:na 1541 oli Lappeen kihlakunnassa 547 kokoveroa ja 2 338
savua sekä Jääsken kihlakunnassa 627 kokoveroa ja 1 992 savua. Viipurin linnaläänissä oli v:na 1560
1 234 1/2 veroa sekä 335 nokkaa.
Liite IX:3, liitteet IX:1 ja 3-7 ovat VA:ssa ja JYMA:ssa.
Liite IX:4.
Liite IX:5.
Liite lX:6.
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alettiin mahdollisesti tilittää koko kantotulos. Pitäjän kilttiveroa kutsuttiin v:na 1560 "piis
panrahaksi" ( biscopz penninger) ja seuraavana vuonna "piispan taksaksi" (bispens taxa), jo
ta silti perittiin edelleen 1 ä kokoverolta. Näitä kokoveroja oli v:na 1554 pitäjässä 250 kpl, ja
niiden kilttimaksi oli 31 mk 2 ä. Muihin Karjalan oikeuden pitäjiin verrattuna piispankiltti
oli pitäjässä tavattoman alhainen eli v:na 1554 0,14 ä ja v:na 1560 0,19 ä. Todennäköisesti
se johtui voimakkaasta uudisasutustyöstä: olihan Lappeella ja Taipaleella oli v:na 1554 yh
teensä 374 kilttiä (ss. 83-84). 86
K i v e n n a v a I t a (= Hanttula) ei ole käytettävissä samanlaista luetteloa kuin muista
Karjalan pitäjistä v:na 1554 (= VA 5086). Pitäjästä kannettiin v:na 1550-1553 kiinteä mää
rä eli 9 mk piispankilttiä. Sen määrä oli v:na 1560 Hanttulasta 13 mk 7 ä. Tällöin piispankilt
tiä kannettiin 1 ä kokoverolta. 87
Karjalan oikeuteen kuului reduktiokaudella n. 4 300 savua. Se oli 33 % kilttialueen ja
14 % kaikista Suomen tiloista eli verraten paljon. Savua kohti laskettuna kilttiverorasitus oli
0,27 ä eli yhtä paljon kuin Savon oikeuden alueella 1550-luvun puolivälin jälkeen. Huolimat
ta suuresta savumäärästä Karjalan oikeuden kilttimaksun tuotto oli v:na 1550-1553
145 mk 2 ä, mikä oli vain 19 % Turun hiippakunnan kilttiveron kokonaismäärästä ja 2 % kai
kista piispan verotuloista.8 8

348. Lohi- ja haukiverot

Pääasiassa Kemijoen lohestuksen suuren taloudellisen merkityksen vuoksi ryhdyttiin
1300-luvulla määrittelemään Turun hiippakunnan rajaa Ruotsia vastaan. Satakunnan maa
kunnan nimissä annettiin 16.7.1374 todistus, että Upsalan arkkihiippakunnan ja Turun hiip
pakunnan raja kulkee niin, että Kaakamajoki jäi Ruotsin ja Kemijoki Suomen puolelle. V i 1k u n a n tutkimusten mukaan hiippakuntien raja on kulkenut Kemi- ja Kaakamajoen väli
maastossa sijaitsevaa ja Leppäluodon putaaseen laskevaa Rajaojaa eli nykyistä Kiikeröojaa
pitkin. 89
Kuten Tornionjoki oli Upsalan arkkipiispan, samoin Kemijoki oli Turun piispan lohijoki.
Niiden lohikymmenysten nautinnassa oli sekä yhteisiä että yleisestä käytännöstä poikkeavia
piirteitä, joista kenties merkittävin oli se, että piispa sai Kemijoesta yksinään sydänkesällä
kannetut lohikymmenykset. Tällainen tapa lienee syntynyt niin varhaisena aikana, jolloin ei
ollut vielä annettu yleisiä ohjeita kymmenysverotuksesta eikä Torniossa eikä Kemissä ollut
vielä omaa kirkkoherraa, joka olisi vaatinut kalakymmenyksistä oman osuutensa. Seurakun
tien syntyessä näiden jokien suulle ei vanhasta verotuskäytännöstä kuitenkaan luovuttu, vaan
piispa sai edelleen kantaa itselleen kaikki lohikymmenykset Eskon ja Marketan (= 12.6.13.7 .) välisenä aikana, jolloin oli nousulohen paras pyyntiaika, eikä tällöin juuri muuta kalaa
pyydettykään. Sen sijaan ennen Eskon päivää ja Marketan päivän jälkeen pyydetyistä kalois
ta maksetuista kymmenyksistä piispa sai vain puolet. 9 0 Tällainen käytäntö saa vahvistuksen86.
87.
88.
89.

Liite IX:1 ja IX:7.
Liite IX:2.
Liite X.
REA 224:"Kakama attinet archiepiscopatui Vpsalensi, et Kem attinet episcopatui Aboensi", REA
225, 230 ja 231, FMU 351, 360, 822, 825, 834 ja 836, SHD 1 (1968), ss. 40-42, Juusten 1859, ss.
315-322, Vilkuna K. 1949 a, ss. 343-344, 379-380 ja 400, Luukka 1954, s. 260, Kuujo 1959, ss.
11 ja 16-19, Vilkuna K. 1974, s�. 221-226.
90. Juusten 1859, ss. 323-324, Åkerblom B. 1929, ss. 54-56, Cederlöf 1934, ss. 301-302, Vilkuna K.
1949 a, SS. 120-121 ja 135-139, Vikuna K.1949 b, ss.--394-397 ,-Rinn'e :i: 1952, SS. 44-45, Gran
lund 1965, pp. 379-380, Vilkuna K.1974, ss. 54-55.
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sa myöhäiskeskiaikaisesta muistiinpanosta, jonka mukaan piispa sai Kemistä yksinään lohi
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ja kapahaukikymmenykset sekä puolet kevät- ja syyskalastuskymmenyksistä.
Reduktiokaudelle tultaessa kalakymmenysten kantoperusteissa tapahtui jonkin verran
muutoksia. Tällöin piispa sai K e m i s t ä edelleen lohikymmenykset keskiaikaisen tavan
mukaan. Kymmenyslohen määrä oli v:na 1548 18 1/2 tr. Kruunun saadessa tämän etuuden
itselleen kymmenyslohen tuotto nousi v:een 1560 mennessä 99 tynnyriin eli 8 lästiin 3 tyn
nyriin. Tällöin lohia oli yhteensä 1 585 kpl ja tynnyriin laskettiin mahtuvan 16 lohta. Näin
laskien piispa sai v:na 1548 292 kymmenyslohta. Sen sijaan piispa ei saanut enää reduktio
kaudella haukikymmenyksiä, kuten keskiajalla, vaan ne oli siirretty Kemin kirkkoherran
käyttöön. Sen korvauksena hän suoritti piispalle kiinteän 40 lv:n haukimaksun. Muista arvo
kaloista maksetuista kymmenyksistä ei Kemissä ole tietoja, vaikka ainakin siialla oli varmasti
92
siihen aikaan taloudellista merkitystä.
1 i s s ä, joka alun alkaen oli kuulunut Kemiin, lohikymmenykset olivat reduktiokaudelle
tultaessa muuttuneet nokkaveroloheksi, jota suoritettiin 5 nl jouselta. Se ei siis ollut nimes
tään huolimatta varsinainen nokkavero. Veroselityksen mukaan jousi tarkoitti talonpoikaa
NOKKAVEROLOHEN TUOTTO/NAULAA

v:na 1548

725

49

652

50

675

51

665

52

615

53

54

645 655

55

660

56

660

57

58

800

805

59

805

60

840

tai hänen poikaansa, jolla oli mahdollisuus metsästykseen tai kalastukseen. Nokkaverolohta
ei maksettu Iin eteläisimmästä kylästä Kellosta, joka lienee alunperin kuulunut Liminkaan.
Savua kohti lissä oli 1,3-1,4 jousta eli huomattavasti vähemmän kuin Kemissä(= 2,1), mistä
voi havaita, että uuden ajan alussa lissä oli pyyntitaloudella vähemmän taloudellista merki
tystä kuin Kemissä. On perusteetonta olettaa piispan saaneen pitäjästä nokkaverolohen lisäk
si kymmenyslohta. Todisteeksi ei riitä se, että v:n 1548 tileissä kruunu sai Iin kirkkoherralta
4 tr kymmenyslohta ja 12 varraslohta, sillä kyseessä lienee ollut kruunun kirkkoherralle mää
räämä rasitus eikä vanha piispallinen saatava.93
L i m i n g a s t a kruunulle tilitettiin v:na 1551 ensi kerran 2 tr kymmenyslohta, jota on
aiheettomasti arveltu vanhaksi piispalliseksi veroksi. Perusteluksi riittäköön vain se, ettei ky
seistä maksua mainita aikaisempien vuosien tilityksissä. Tässäkin oli kysymyksessä kruunun
94
kirkkoherralle määräämä erityisrasitus.
P o h j a n m a a n nokkaverohauet ja -ohra käsiteltiin jo maakunnan nokkaveron yhtey
dessä (s. 66), koska niiden kantoperuste oli talo eikä pyyntitalouteen perustuva veroyk
sikkö. Tutkijain käsitykset nokkaverohaukien alkuperästä käyvät ristiin. V o i n m a a n
mukaan Pohjanmaan haukivero oiisi oiiut aiunperin sakoniuonteinen maksu, joka suoritettiin
pyhätyön korvauksena. Näkemys tuntuu perustellulta siksi, että Hämeessä perittiin v:na
1550

5 nl "pyhäpäivähaukia" niiltä talonpojilta, joilla oli "Pohjanmaalla" kaukonautinta

alueita. Kuitenkin todennäköisemmältä tuntuu sellainen L u u k o n ja P i r i s e n käsitys,
91. REA 724: "Jtem omnes alie decime soi uentur curato, demptis decimis sai monum et I uciorum siccorum,
que reseruate sunt mense episcopali. Jtem medietas piscium vernalium et autumpnalium ex decimis
cedat mense episcopi et altera mense curati ".
92. Liite VI :10, Koskinen 1881, s. 81, Herva 1935, ss. 27-30, Vilkuna K. 1949 b, s. 117, Suvanto 1952,
s. 13, Luukko 1954, s. 233, Pirinen 1962 a, s. 104, Vilkuna K. 1974, ss. 15, 45 ja 69.
93. Liite VI :1, Juusten 1859, ss. 323-324, Koskinen 1881, s. 82, Luukko 1954, s. 233, Pirinen 1962 a,
ss. 103-104 ja 112. Vrt. myös liite VI :10.
94. Liite VI :2 ja VI :10, Pirinen 1962 a, ss. 103-104.
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että nokkaverohauet ja sisämaassa niiden sijasta kannettu nokkavero-ohra olivat alun pitäen
kalakymmenysten sijasta suoritettu sopimusmaksu. 95 Näin ajatellen piispa sai kalakymme
nyksiä koko Pohjanmaalta Närpiöstä alkaen. Sen sijaan muista maakunnista ei ole säilynyt
niiden suorittamisesta merkkejä, vaikka kalastamoiden tuotosta päätellen ainakin Koke
mäen-, Vantaan- ja Kymijoesta saatiin runsaasti arvokalaa.
Piispan kalastamoiden tuotto käsitellään kiinteistötulojen sekä Hämeestä ja Kemistä suo
ritettu sakonluonteinen hauki- ja lohimaksu oikeudesta kalastaa pyhisin saatujen sakkotulo
jen yhteydessä.

95.

ES 765:VA 3729 a:1-4, ES 766:VA 3755:2-20. Almquist 1919-1922, s. 349, Cederlöf 1934,ss.
301-302, Luukko 1954, ss. 232-234 ja 620, Virrankoski 1956, ss. 66 ja 271. Pirinen 1962 a, ss.
100-102. Vrt. myös Voionmaa 1920, ss. 121-122 ja Luukko 1950, s. 428.
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35. Piispan verotulojen rakenne ja kokonaismäärä
Piispan verotulot voidaan jakaa neljään ryhmään. Piispa sai k i I t t i m a k s u a Kyrön,
Hämeen, Savon ja Karjalan oikeuksista sekä Etelä-Pohjanmaan ja Kemin kilttialueelta eli niis
tä maakunnista ja alueilta, joissa pyyntitaloudella· oli kauimmin huomattava taloudellinen
merkitys ja jotka olivat Turusta katsoen huonoimpien kulku- ja kuljetusyhteyksien päässä.
Kilttimaksua kannettiin yli 13 000:sta Turun hiippakunnan talosta (= 42 %) eli enemmän
kuin nokkaveroalueella tai "suomalaisen" oikeuden piirissä. Sen sijaan piispankiltti tuotti
"vain" 761 mk, mikä oli 10 % piispan saamista veroluonteisista maksuista. Määrää voitaneen
pitää tarkkana, vaikka ei olekaan käytettävissä aivan kattavaa lukusarjaa samoilta tilitysvuo
silta. Kilttiveron savukohtaisessa rasituksessa voidaan havaita kolme aivan selvää aluetta. Ke
missä maksu oli korkein eli 2,77 ä savua kohti. Etelä-Pohjanmaan kilttialueella sekä Kyrön ja
Hämeen oikeudessa se oli 0,7 ä. Savon ja Karjalan oikeus muodostavat kolmannen ryhmän,
josta edellisessä savukohtainen keskiarvo oli v:na 1550 0,16 ä ja jälkimmäisessä 0,27 ä.
Kummassakin oikeudessa keskiarvo nousi 1550-luvun jälkipuoliskolla yhtä suureksi. 1
N o k k a v e r o v o i t a sekä sen sijasta maksettua n o k k a v e r o r a h a a piispa sai
Pohjanmaan nokkaveroalueelta sekä Uudenmaan, Ahvenanmaan sekä "ruotsalaisen" oikeu
den piiristä. Tällä alueella oli n. 11 700 tilaa eli 38 % Turun hiippakunnan savuista. Mikäli
Ahvenanmaan oikeuden piirissä maksettu nokkaveroraha muunnetaan nokkaverovoiksi, piis
pa sai veroluonteisista maksuistaan kerrassaan 48 % nokkaveroalueelta eli enemmän kuin
mistään muusta ryhmästä. Savua kohti laskettuna nokkaverorasitus oli 2,5 ä eli huomatta
vasti enemmän kuin kilttialueen oikeuksissa Kemiä lukuunottamatta. Pohjanmaalla talokoh
tainen nokkaverorasitus oli kerrassaan 3,7 ä, koska siellä maksuperusteet olivat laajemmat
kuin muilla alueilla. Vaikka nokkaveroalueelta ei ole käytettävissä lukusarjaa aivan samoilta
vuosilta, voidaan edellä olevia lukuja pitää silti verraten luotettavina. 2
Täydet k y m m e n y k s e t maksettiin vain "suomalaisessa" oikeudessa, josta piispa sai ja
ko-osuuden viljakymmenyksistä n. 6 300 talosta, mikä oli 20 % Turun hiippakunnan savuista.
Piispan jako-osuuden arvo taloa kohti oli 3,4 ä eli huomattavasti enemmän kuin kiltti- ja
nokkaveroalueella. Piispa sai tuloistaan 33 % "suomalaisen" kymmenysoikeuden alueelta. On
kuitenkin syytä tähdentää, että satojen vaihtelut tuntuivat kaikkein eniten juuri jako-osuu
den kohdalla. Tieto piispan jako-osuudesta on v:lta 1543, kun taas kiltti- ja nokkaveron läh
teet ovat v:lta 1547-1550. Silti edellä olevaa osuusprosenttia on pidettävä realistisena. 3
Piispa sai k a I a k y m m e n y k s i n ä Pohjanmaalta Närpiöstä pohjoiseen 9 % tulois
taan. Tuosta määrästä oli lohikymmenysten osuus 23 %.4

1.
2.

3.
4.

Liite
Liite
Liite
Liite

X.
X.

X.
X.
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Että taloluku on eri kirkollisilla verotusalueilla realistinen, osoittaa seuraava taulukko
myöhemmi Itä vuosilta:
SUOMEN TALOMÄÄRÄN KEHITYS
Maakunta
Ahvenanmaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Uusimaa
Häme
Karjala
Pohjanmaa
Savo
Yhteensä

5

v:na 1560
%
Taloja/kpl

v:na 1570
Taloja/kpl
%

v:na 1618
Taloja/kpl

%

1 031
5 965
4 143
4 961
3 655
5 836
3 421
3 719

3,1
18,2
12,7
15,1
11,2
17,8
10,4
11 4

962
6 797
4 550
4 809
4 073
5 598
3 930
3 565

2,8
19,7
13,3
14,0
11,9
16,3
11,6
10 4

1 040
,5 591
4 196
3 683
4 869
5 431
5 075
3 251

3,1
16,9
12,8
11,2
14,5
16,4
15,3
98

32 741

100 0

34 284

100 0

33 136

100 0

Verotulojen kehitystrendejä on käsitelty jo kunkin vero-oikeuden yhteydessä,mutta ne
on syytä käydä läpi yhteenvedonomaisesti. Kiltti maksun tuotto näyttää K y r ö n oikeudes
sa olleen reduktiokaudella aleneva,sillä sen tuotto oli v:na 1547 n. 143 mk,v:na 1551 n.
111 mk,v:na 1552 n. 115 mk,v:na 1556 n. 114 mk,v:na 1557 n. 116 mk,v:na 1558 n.
106 mk ja v:na 1559 samoin n. 106 mk.6 Hä m e e n oikeudessa voidaan erottaa edellisen
kaltaisia kehityspiirteitä,sillä v: na 1542 laskennallinen piispankiltti oli n. 366 mk,kun taas
piispankilttiä kannettiin v:na 1548-1551 n. 334 mk,v:na 1552 n. 372 mk,v:na 1558 n.
:,73 mk ja v:na 1559 n. 357 mk. 7 S a v o n oikeudessa sen sijaan veronkorotuksen ja asutus
ekspansion vuoksi tapahtui kasvua,sillä piispankiltti oli v:na 1550 n. 52 mk,v:na 1556 n.
84 mk,v:na 1557 n. 80 mk,v:na 1558 n. 75 mk ja v:na 1561 n. 65 mk. 8 Sen sijaan K a r j a I a n oikeudessa kehitys oli verraten tasainen sillä piispankiltti oli v:na 1550-1553 n.
145 mk,v:na 1554 m. 141 mk,v:na 1560 n. 145 mk ja v:na 1561 n. 145 mk.9 E t e I ä P o h j a n m a a n kilttialueella tapahtui piispankiltin huomattavaa kasvua veronkorotusten,
uudisasutuksen ja pellon mittausten seurauksena. Kilttimaksu oli alueelta v:na 1548 n. 40 mk,
v:na 1549 60 mk,v:na 1550 n. 66 mk,v:na 1551-1554 n. 66 mk,v:na 1555 n. 91 mk ja
v:na 1556,jolloin perittiin kilttimaksua viimeisen kerran,n. 135 mk.10 Sen sijaan P o h j o i s - P o h j a n m a a n kilttimaksussa ei tapahtunut oleellisia muutoksia,sillä se oli v:na
1548 n. 46 mk,v:na 1549 n. 47 mk,v:na 1550 n. 48 mk,v:na 1551 n. 46 mk,v:na 1552 n.
46 mk,v:na 1553 45 mk, v:na 1554 n. 45 mk,v:na 1555 n. 46 mk,v:na 1556 n. 44 mk,
v:na 1557 46 mk,v:na 1558 n. 48 mk,v:na 1559 n. 49 mk ja v:na 1560 49 mk.11
P o h j a n rn a a n nokkaveron määrässä tapahtui huomattava kasvu v:na 1557 Etelä
Pohjanmaan kilttialueen alkaessa suorittaa nokkaverovoita. Nokkaveron tuotto oli yleensä
laskeva,mutta v:n 1556 vaiheilla tapahtui huomattava nousu trendin kääntyessä sen jälkeen
taas laskevaksi. Pohjanmaalta kertyi nokkaverovoita v:na 1548 n. 687 lv,v:na 1549 n. 666 lv,
v:na 1550 n. 655 lv, v:na 1551 n. 611 lv,v:na 1552 n. 581 lv,v:na 1553 n. 579 lv,v:na
1554 592 lv,v:na 1555 n. 572 lv,v:na 1556 n. 700 lv,v:na 1557 n. 836 lv,v:na 1558 n.
Jutikkala 1934, s. 101, Luukko 1968, s. 14.
5.
LiiteVll:2.
6.
LiiteVll:3.
7.
LiiteVI11 :5.
8.
9.
Liite IX:2.
10. Liite Vl:10.
11. LiiteVl:10.
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813 lv, v:na 1559 n. 811 lv ja v:na 1560 n. 829 lv. Sen sijaan Pohjanmaan nokkaverohaukien
määrä pysyi suunnilleen vakiona, sillä kertymä oli v:na 1548 n. 684 lv, v:na 1549 n.642 lv,
v:na 1550 n. 681 lv, v:na 1551 n. 666 lv, v:na 1552 n. 658 lv, v:na 1553 n. 683 lv, v:na
1554 n. 694 lv, v:na 1555 n. 687 lv, v:na 1556 n. 706 lv, v:na 1557 n.714 lv, v:na 1558 n.
717 lv, v:na 1559 n. 711 ja v:na 1560 n. 729 lv. Nokkavero-ohran määrä kasvoi jonkin verran re
duktiokaudella, sillä sen tuotto oli v:na 1548 706 vk, v:na 1549 895 vk, v:na 1550 890 vk,
v:na 1551 888 vk, v:na 1552 884 vk, v:na 1553 841 vk, v:na 1554 840 vk, v:na 1551
821 vk, v:na 1556 839 vk, v:na 1557 844 vk, v:na 1558 848 vk, v:na 1559 841 vk, v:na
1560 851 1/2 vk ja v:na 1561 870 vk.1 2 U u d e n m a a n oikeuden alueelta ei ole käy
tettävissä yhtenäistä ja kattavaa lukusarjaa nokkaveron tuotosta kaikista pitäjistä. Kuitenkin
voi selvästi havaita, että nokkaveron tuotto oli alueella laskeva.13 A h v e n a n m a a n oi
keuden alueella trendin selvittämistä vaikeuttaa se, että alueella nokkaverovoi voitiin korvata
rahamaksulla. Näyttää siltä, että reduktiokauden alkupuolella nokkaveron tuotto pysyi suun
nilleen vakiona n. 270-280 mk:na, mutta siirtyminen pelkästään voina maksettavaan nokka
veroon v:na 1558 merkitsi vähäistä verorasituksen nousua.14 "R u o t s a I a i s e n" o i k e u d e n
alueelta ei ole Satakuntaa lukuunottamatta helppo löytää kattavaa lukusarjaa kaikkien pitäjien
nokkaverosta. Katkeimallisten tietojen perusteella näyttää siltä, että nokkaverovelvollisuu
den ikärajan nostamisen seurauksena trendi oli selvästi laskeva (ss. 45-47).
Kalakymmenyksistä K e m i n kymmenyslohen määrä kasvoi nopeasti reduktiokaudel
la, sillä sen tuotto oli v:na 1548 n. 18 tr, v:na 1549 27 tr, v:na 1550 37 tr, v:na 1551 18 tr,
v:na 1552 36 tr, v:na 1553 59 tr, v:na 1554 n. 56 tr, v:na 1555 51 tr, v:na 1556 42 tr,
v:na 1557 279 1/2 lv, v:na 1558 n. 47 tr, v:na 1559 68 1/2 tr ja v:na 1560 99 tr_ Myös
kin I i n nokkaverolohen määrässä tapahtui jonkin verran kasvua reduktiokaudella
(s.86)_ 15
Piispan verotulojen pitäjäkohtainen kertymä osoittautuu aika tavalla yllättäväksi, sillä
suurimmat maksut kertyivät Pohjanmaalta.

12.
13.
14.
15.

LiiteVI :10. Nokkaverohauista puuttuu Närpiöstä saatu 20 lv.
LiiteV:18.
Liite IV:10.
LiiteVl:10.
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PIISPAN VEROTULOJEN KERTYMÄ PITÄJITTÄIN V:NA 1543-1550

Pitäjä

Mk

Pitäjä

Mk

Pitäjä

Mk

Pitäjä

Mk

Kemi
Mustasaari
Pietarsaari
Mynämäki
Kokkola
Uskela
Vöyri
Liminka
Lohja
Taivassalo
Salo
Kokemäki
Pohja
Laitila
Kyrö+I I majoki
Ii
Huittinen
Pernaja
Kemiö
Porvoo
Nousiainen
Helsingin pitäjä
Eura
Lieto
Marttila
Perniö

358
299
261
193
189
158
157
154
151
147
143
141
140
139
133
131
131
131
129
126
126
126
122
120
116
116

Loimaa
Pyhtää
Eurajoki
Espoo
Vehmaa
Uusikirkko T.I.
Masku
Karjaa
Vehkalahti
lnkoo
Närpiö
Paimio
Piikkiö
Somero
Pöytyä
Ulvila
Vihti
Kaarina
Siuntio
Maaria
Kirkkonummi
Halikko
Karkku
Virolahti
Tenhola
Tyrvää

116
114
113
110
98
97
97
96
94
94
94
90
89
87
86
85
84
83
79
77

Raisio
Korppoo
Kalajoki
Sipoo
Nauvo
Rusko
Jomala
Föglö
Hattula
Sauvo
Finström
Sund
Janakkala
Rymättylä
Jääski
Hollola
Vanaja
Lappee
Lemu
Rauma
Hammarland
Saltvik
Lemland
Parainen
Kumlinge
Hauho

65
64
60
60
58
57
57
54
53
48
47
46
40
39
39
38
37
37
36
36
36
35
34
32
32
31

Pirkkala
Kangasala
Hämeenkyrö
Vesilahti
Sääksmäki
Lempäälä
Kisko
Savilahti
Eckerö
Viipuri
Äyräpää
Uusikirkko V .1.
Pälkäne
Juva
Saarioinen
Lammi
Sysmä
Padasjoki
Tammela
Sääminki
Iitti
Kivennapa
Tavinsalmi
Jämsä
Orivesi

30
30
29
27
27
26
26
24
23
20
20
20
20
18
18
15
13
13
12
10
9
9
8
8
5

Yhteensä

77
77

71
71
68
66

8 080 mk

Taulukko on kombinoitu siten, että piispan jako-osuudesta on käytetty v:n 1543 lukuja,
Varsinais-Suomen nokkaverosta v:n 1550 transponoituja tietoja sekä Ala-Satakunnan nokka
verosta v:n 1547, Ahvenanmaan nokkaverosta v:n 1549, Uudenmaan nokkaverosta v:n
1550, Pohjanmaan nokkaverosta ja kymmenyksistä v:n 1548, Kyrön oikeuden kilttiverosta
v:n 1548, Hämeen oikeudesta v:n 1548, Savon oikeudesta v:n 1550 ja Karjalan oikeudesta
v:n 1550 tietoja. Taivassalon nokkaveron määrä on saatu v:lta 1536, Vihdin nokkavero v:lta
1549, Oriveden kilttimaksu v:lta 1551 ja Tavinsalmen kilttimaksu v:lta 1556. Toki on huo
mattava, etteivät Orivesi ja Tavinsalmi koskaan itsenäisinä pitäjinä maksaneet kilttiveroa piis
palle. Huolimatta lähteiden eriaikaisuudesta ja aivan poikkeustapauksissa pienistä päällekkäi
syyksistä voidaan pitää perusteltuna, että Turun piispa sai v:n 1541 hintatason mukaan
16
1540-luvulla n. 8 000 mk verotuloja.

16. Liite X, jossa summa on hiukan pienempi, koska siinä on käytetty muutamia eriaikaisia lähteitä, mm.
Savon ja Ahvenanmaan osalta.
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36. Piispallisten verojen kantojärjestelmä
Veronkannon organisointi keskiajan taloudellisissa ja liikenteellisissa oloissa ei ollut ve
rottajalle mikään helppo tehtävä. Kätevimmin se olisi onnistunut silloin, jos vero olisi voitu
nauttia kinkerinä i paikan päällä. Veroja kerätessä pidettiin samalla käräjät, joiden nimi on
samaa alkuperää kuin kerätä (murteessa keräjät = käräjät), sillä alun alkaen niin maalliselle
kuin hengelliselle vallalle oli verojen kerääminen tärkeämpää kuin oikeuden jakaminen.1
Kanonisen oikeuden mukaan piispa saattoi delegoida valtaansa tarpeen vaatiessa. R u o t
s i n maakuntalakien mukaan piispalla oli r o v a s t i n k ä r ä j i 1 1 ä asiamiehenään
e x a c t o r eli s t a 1 1 a r e, jolle kuului mm. kymmenysten kantamiseen liittyviä tehtäviä.
Uplannin laissa tehtiin ero r o v a s t i n ja p i i s p a n n i m i s m i e h e n välillä.2 Skän
ningen kokouksessa v:na 1248 jouduttiin ehkei aiheetta tähdentämään sitä, etteivät piispan
ylimmät veronkantoviranomaiset saaneet sekaantua hengellisiin asioihin. Tällöin todettiin,
että o f f i c i a I i s oli sama viranomainen kuin kansanomaisesti kutsuttu e x a c t o r.3
Tällaisella henkilöllä oli mm. v:na 1347 Linköpingissä piispanpöytään kuuluvia tehtäviä.4
Olaus Petrin kommentaareissa kuningas Maunu Eerikinpojan kaupunginlakiin ilmenevät sel
västi piispannimismiehen taloudelliset tehtävät ja se, että kyseisen henkilön toimialueena oli
pitäjä(= s o k n a r e).5
Piispan nimissä pidetyillä rovastin (= piispan-) käräjillä toimi rovasti tuomarina, kun taas
syyttäjänä näyttää toimineen piispannimismies. On mahdollista, että näitä käräjiä pidettiin
alkuaan pitäjän puitteissa ja sittemmin rovastikunnittain, jolloin kehitys vastasi maallisessa
oikeudenhoidossa kehitystä pitäjäntuomarista kihlakunnantuomariin.
H ä m e e s t ä on kuitenkin tieto piispa Ragvald 11 :n ajalta ennen herttua Valdemarin
kuolemaa v:na 1319 piispan mahdollisesta maakunnallisesta veronkantoviranomaisesta,
t r i b u t a r i u s Ragvald Juhonpojasta, joka nouti Ruotsista herttualta kirjeen, jossa hämä
läisiä kehotettiin maksamaan neljäs valkonahka piispalle.6 Tokko paikalliselle jossakin pitä
jässä toimivalle nimismiehelle olisi uskottu koko Hämettä koskevaa tehtävää, joka vielä edel
lytti toimimista vieraassa maassa. Nimestään päätellen Ragvald Juhonpoika ei ollut suomalai
nen, ja näin ollen hän lienee ollut piispan eikä hämäläisten valitsema. Ruotsissa tuntematon
piispallisen veronkantoviranomaisen arvo tributarius osoittaa, että nimityksellä oli takanaan
ehkä Hämeen kirkollisen verotuksen järjestämiskauteen saakka ulottuva historiallinen kehi
tys.
Hämeestä on keskiajalta tietoja siitä, kenen vastuulla kootut piispalliset verot olivat. Ku
ningas Maunu Eerikinpoika määräsi pitkällisen kiistan seurauksena 23.8.1329 piispan Hä
meestä saaman turkisveron neljännen valkonahan takavarikkoon, kunnes riita arkkipiispan
johdo!!a selvitettäisiin. Näitä ne!jänsiä nahkoja säilytettiin Hauhon kirkolla piispan ja hämä
läisten yhdessä valitseman välimiehen huostassa.7 Silti jostain syystä Turun voudin asiamie
het ottivat nahat haltuunsa, minkä seurauksena Vanajan(ei Hauhon, jonka kirkkoherrana oli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voionmaa 1912, ss. 71-72, Kettunen 1933, ss. 354-359.
Schuck H. 1967, pp. 532-536, Hellström 1971, ss. 157-160 ja 334-336.
SD 1829, n:o 359, Voionmaa 1920, s. 127.
SchUck H. 1967, pp. 532-536.
Olaus Petri 1917, s. 345.
REA 37, 64-65 ja 68, Ruuth M. 1947, s. 215, Jaakkola 1958, ss. 351-353 ja 468, Pirinen 1963, ss.
22-23, Anthoni 1970, ss. 66, 75, 78 ja 93.
REA 51:"quartam pellem in manu sequestra sub custodia vnius ex parta eiusdem dominj episcopi
Aboensis et alterius", Papunen 1967, ss. 283-284.
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Martti) kirkkoherra Johannes ja hänen veljensä Sven ja Pentti panttasivat piispalle 80 mk:n
arvosta maaomaisuuttaan Ahvenanmaalta sillä ehdolla, että piispa saisi tilukset, ellei nahko
ja palautettaisi (s. 73).8 Johannes-kirkkoherra oli siis vastuussa piispan veron tilitykses
tä, ja kukaties hänen veljiensä mainitseminen panttauksen yhteydessä johtui siitä, että kysei
nen maaomaisuus oli sukuomaisuutta. Johannes oli siis maarovastien varhainen edeltäjä. Tur
kisvero kerättiin ainakin Hämeessä maakunnan ydinalueen lähelle Hauhon kirkolle ennen sen
toimittamista eteenpäin.
A h v e n a n m a a 1 1 a piispan ylimmän verotusviranomaisen arvona oli mahdollisesti
e x a c t o r. Kun näet lngevaldin perilliset luovuttivat 15.3.1322 piispanpöydälle tiluksia
Tjudanäsistä, toimi kiinnemiehenä "tavan ja maakunnan lain" mukaan mm. Ahvenanmaan
exactor Jaakko. Koska kyseessä oli piispanpöydälle tuleva omistus ja luovutuksen todistaji
na mainitaan Ahvenanmaan rovasti ja Saltvikin kirkkoherra, tuntuu vastoin Voionmaan käsi
tystä siltä, että exactor tässä tapauksessa oli piispan eikä kruunun viranomainen.9 Sen si
jaan hypoteettiseksi jää sellainen Anthonin esittämä näkemys, että samainen Jaakko olisi läh
teissä 11.3.1347 mainittu "suomalaisen" oikeuden laamanni Jaakko Andrissanpoi
ka.1 o
Mahdollisesti Tenholasta kotoisin ollut Lindved toimi v:na 1327 U u d e 11 a m a a 11 a
piispan e x a c t o r i n a (s. 53).11 On syytä korostaa sitä, että tässä maakunnassa ja ehkä
muuallakin kruunulla oli oma exactorinsa, jollainen kuninkaallinen veronkantoviranomainen
mainitaan Uudellamaalla v:na 1373.12
Keskiajan lopulla mainitaan K a 1 1 i a I a n kirkontileissä e x a c t o r. 13 Kukaties hän
toimi "r u o t s a I a i s e n" o i k e u d e n alueella piispan ylimpänä verotusviranomaisena.
Turun vouti tavoitteli keskiajan lopulla Piikkiöstä piispanpöytään kuuluvaa Niemen tilaa
kruunulle. Siitä syystä piispa Maunu 111 Särkilahti joutui kirjeessään voudille 13.12.1493 pe
rustelemaan tilan kuulumista Kuusiston alaisuuteen mm. siten, että piispan "virkamies" kan
toi vanhastaan tilan alustalaismaksut.14 Nimitys (= e m b e t z m a n) vastannee lähinnä la
tinankielistä o f f i c i a I i s t a, jollainen arvo tunnetaan Ruotsissa (s. 92). On huomatta
va, että tässä tapauksessa piispan "virkamies" ei ollut Kuusiston vouti, josta 29.91519 käy
tettiin nimitystä fogde ja prefectus.15
Jaakko Adrissanpoikaa sanotaan 11.3.1347 "s u o m a I a i s e n" o i k e u d e n I a a
m a n n i k s i _ (= legifer). Nimitys ei tarkoittane suomalaisen oikeusjärjestelmän laamannia
ruotsalaisen vastakohtana, koska edellinen oli tuolloin jo suodattanut jälkimmäisen (s.
30). Luontevinta on ymmärtää ilmaus sananmukaisesti, jolloin Jaakko Adrissanpoika olisi ol
lut kirkollinen viranomainen "suomalaisen" oikeuden alueella, vaikka on yhtä mahdollista
olettaa, että maallinen viranomainen on ollut laamannin toimeksiantajana (ss. 33-34) .16
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

REA 72 :"pro quarta pelle tributj episcopalis de Tauastia, que per officiales dominj Karulj de ecclesia
Haw sublata fuit", REA 68, Ruuth J.W. 1912, ss. 14-16. Veron olivat vieneet mennessään joko Kaarle
Näskonunginpojan tai Kaarle Haraldinpojan miehet.
REA 29: "cum Jacobo, tunc exactore in Alandia", Voionmaa 1912, s. 121, Jaakkola 1958, ss. 351 ja
468, Anthoni 1970,SS. 65-66.
Anthoni 1970, SS. 65-66.
FMU 346:"exactor domini Aboensis super Nyland", Voionmaa 1911, ss. 318-323, Jaakkola 1958,
s. 351, Klockars 1960 a, s. 147, Anthoni 1970, s. 60.
REA 220:"prout exactoris regii in Nylandia".
BFH 1, ss. 405 ja 411-412, Jaakkola 1958, ss. 351-352, Suvanto 1973, ss. 396-397, Matinolli
1976, ss. 1-44. Matinollin laatimassa tuomiokapitulin matrikkelissa ei käsitellä lainkaan exactoreita.
FMU 4525:"wor embetzman leet wtskatta wor rettogheter".
FMU 5984.
FMU 518,Jaakkola 1958,ss. 354�_355, Pirinen 1959, p. 273, Ahlbäck 1964, ss. 81-92, Gallen 1964,
s. 132, Blomstedt Y.1965, pp. 151-153.
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Näyttää siltä, että piispan ylintä veronkantoviranomaista kutsuttiin vero-oikeusalueesta
riippuen tributariukseksi, officialikseksi (= embetzman) ja exactoriksi. Mikäli A n t h o n i n
käsitys, että Ahvenanmaan exactor Jaakko ja "suomalaisen" oikeuden laamanni Jaakko
Adrissanpoika olivat sama henkilö, tulee kysymykseen myöskin nimitys legifer sillä edellytyk
sellä, että Ahvenanmaan exactor todella on toiminut kirkon palveluksessa. Näet keskiajan
oloissa voidaan pitää ainoalaatuisen harvinaisena, että olisi siirrytty kirkon palveluksesta
maalliseen toimeen (s. 93). 17
Veroparselien kuljetus muodosti keskiajan liikenteellisissä oloissa verottajalle vaikeasti rat
kaistavan ja kalliin ongelman, ellei sitä jollain tavalla saatu sälytetyksi veronmaksajan harteil
le. Kukaties piispa Hemmingin pyynnöstä kuningas Maunu Eerikinpoika vahvisti 10.9.1347
sellaisen vanhan tavan, että Uudellamaalla ja muualla Turun hiippakunnassa piispalla oli oi
keus periä tynnyrinaula kuljetusmaksuksi. Maksuyksikkönä näyttää olleen Ala-Satakunnan
nokkaveron kantokustannusten korvaamisesta päätellen talo. Tätä tynnyrinaulaa perittiin
v:na 1423 myöskin Ahvenanmaalla. Reduktiokaudella laaditun veroselityksen mukaan tyn
nyrinaulan tuotolla hankittiin voin kuljettamiseen sopivia puuastioita eli tammitynnyreitä.
Tilityksissä kuljetusnaulan tuotto mainitaan vain poikkeuksellisesti käyttötarkoituksensa
vuoksi. Mahdollisesti Kuusiston lampuotien ja Uudenmaan nokkaveron yhteydessä mainittu
"ylipaino" tarkoittaa juuri tynnyrinaulan tuottoa. Mikäli sitä perittiin reduktiokauden alus
sa, kuten voi perustellusti otaksua, jokaisesta nokkaveroalueen n. 11 700 talosta, niin sen
tuotto oli n. 585 lv voita.18
Myöskin "suomalaisen" oikeuden alueella perittiin kantokustannusten korvausta. Piispa
Hemmingin pyynnöstä kuningas Albrekt Mecklenburgilainen joutui v:na 1364-1365 anta
maan kolme kirjettä Perniön Pyhäjoen kymmenysten maksusta. Kirjeiden mukaan Pyhäjoen
lampuodit saivat maksaa kymmenykset pelloiltaan suoraan ilman kantokustannuksia tai suo
rittaa ne yhdessä kantokustannusten kanssa taloissaan, kuten hiippakunnassa oli vanhastaan
tapana. Mahdollisesti tässä tarkoitetaan vasta puinnin jälkeen tapahtuvaa kymmenysten mak
samista, jolloin kantokulut korvattiin ehkä pääasiassa kinkerinä veronkerääjille (= collec
tores) .19 Upsalan arkkipiispa vahvisti v:na 1369 Turun hiippakuntaan suorittamansa tarkas
tusmatkan aikana sellaisen "järkevän" perinnäistavan että Suomessa maatilakymmenysten
kerääjille verotettavat joutuivat suorittamaan kestitystä ja viiden hevosen rehun siten, että
aamiaisesta huolehtivat ne, joiden kymmenykset ehdittiin koota aamupäivällä ja päivällises
tä ne, joiden kymmenykset koottiin iltapäivällä.2 Kirkko ei siis Turun hiippakunhassa voi
nut Ruotsin tavoin kantaa kymmenyksiä suoraan pellolta lyhteinä tai kuhilaina, vaan asutuk
sen harvuuden ja huonojen kulkuyhteyksien vuoksi vasta puinnin jälkeen, jolloin kantokus
tannukset lisättiin. Siitä syystä reduktiokaudella kymmenysviljaosuus ilmoitetaan panneina
eikä lyhteinä tai kuhiiaina (s. 34i.

°

17. .Anthoni 1970, s. 66.
18. Liite 111:15, REA 125 :"solucionem butiri, dictam fqlrmark", FMU 1735:"med biscops nebskatter
foremarken eller förer", Juusten 1859-1862, ss. 225, 231, 305-306 ja 463-464:"pro expensis
collectorum", SHD 1 (1968), s. 120, Rinne J. 1952, s. 138, Papunen 1959, s. 114, Pirinen 1962 a,
s. 44, Jägerskiöld 1967, p, 432.
19. REA 182, 189-190 ja 197: "per diocesin Aboensem collectoribus decimarum a decimas ipsas
soluentibus expense ne_<:essarie communiter exhiberi consuerunt ab antiquo", FMU 723, Salonen
Salmo:1930, ss. 92-94.
20. REA 208 ja 208 a :"decimarum expense necessarie cum pabuio qumque equorum consuerum a
dantibus decimas ministrarj, jta quod tot parrochiani ministrarent ipsis collectoribus expensas vnius
prandij", Pirinen 1962 a, ss. 52-53.
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Kanonisen oikeuden periaatteiden mukaan kymmenykset oli maksettava lyhentämättö
minä ilman mitään vähennysoikeuksia, mitä joissakin tapauksessa voitiin pitää kohtuuttoma
na. Tätä piispa Hemmi ng joutui korostamaan Ahvenanmaan osalta 30.5.1342 kirjeessään
21 Kuningas Maunu Eerikinpo
kanunki Sigurdille, joka oli samalla Finströmin kirkkoherra.
jan kirje 1.9.1347 tähdensi tätä ohjetta. Sen mukaan viljakymmenykset oli maksettava suo
22 Käytännön syistä
raan pellolta ilman mitään vähennyksiä epärehellisyyden estärniseksi.
tällainen menettely ei kuitenkaan ollut mahdollinen, kuten edellä todettiin. Ruotsin maa
kuntalakien perusteella kuningas antoi 4.9.1347 ohjeen menettelystä, jos jotain epäiltiin ve
rovilpistä. Tällöin epäillyn piti hankkia kaksi todistajaa, joiden läsnäollessa hänen tuli valalli
23
sesti puhdistautua epäilystä.
Piispalla oli toisinaan kruunun veronkantajista haittaa, koska nämä turkisveroalueilla pyr
kivät kantamaan kruunun turkisveron ennen piispaa saaden siten parhaimmat turkikset. Sik
si kuningas Albrekt Mecklenburgilainen määräsi 13.12.1364, että kruunun ja piispan turkis
vero oli kannettava yhtä aikaa tasapuolisuutta noudattaen. Kirjeestä käy ilmi, että piispan
turkisveron vastaanottajana toimi joko hän itse tai hänen asiamiehensä(= nuncius).24
Ainakin Hämeessä kutsuttiin turkisveron kantotilaisuuksia "kilttikäräjiksi"(kijldtis tingit
25 Kalaverot kannettiin kesäkäräjien yhteydessä, joista Päijänteen ympäris
tai kijld tingitt).
26
Piispa Hemmingin säännön mukaan
tössä käytettiin 1400-luvulla nimitystä "kalakäräjät" .
8.1.1362 kymmenykset säilytettiin kirkonaitassa lukkojen takana papin ja kirkonisäntien
27
valvonnassa.
Söderköpingin provinsiaalisynodin 4.6.1441 antaman ohjeen mukaan kym
menykset tuotiin määräaikaan kirkonaittaan kirkkoherran tai hänen edustajansa ja kirkon
isäntien ollessa paikalla. Tällöin merkittiin muistiin veronmaksajan nimi ja veromäärä. Vasta
kirkonaitassa suoritettiin jako-osuuksien mittaaminen paikallisen kirkollisen vero-oikeuden
mukaan. Tällöin vasta annettiin veronkerääjille korvaukseksi kaksi mittaa viljaa bruttomää
rästä.28 Upsalan arkkihiippakunnassa v:na 1450 annetun ohjeen mukaan kymmenysveroa
vastaanotettaessa kirkkoherra merkitsi muistiin maksajan nimen ja veromäärän kirkonisän
nän huolehtiessa mittaamisesta.29 Arkkihiippakunnassa kymmenykset maksettiin Nuutin
päivään eli tammikuun 13:nteen päivään mennessä (kyrkio härberget innan tiugunde dag
jula) .30 Sen sijaan Turun hiippakunnassa kymmenykset ja muutkin verot oli tapana maksaa
ennen Kynttilänpäivää (= 2.2.).31 Kuningas Kristian Oldenburgilaisen (1457-1464) 18.10.
1457 vahvistamien Ruotsin kirkon privilegioiden mukaan piispoilla ja rovasteilla oli vanhan
tavan mukaan oikeus pitää piispan- ja rovastinkäräjiä. Piispan nimismies (= biscopslenzman)
21. REA 103, SHD 1 (1968),ss. 118-119, Nikander 1922, ss. 21-22, Matinolli 1976, s. 25.
22. REA 118,SHD 1 (1968), ss. 119-120, Juusten 1859, ss. 221 ja 224-225,Pirinen 1962 a, s.51.
23. REA 123, FMU 529 :"aliquem de iniusta decimacione suspectum habuerit... tunc taliter incausatus
duos testes secum debet 1produceret: iurare, quod testes ... presentes fuerunt et viderunt, quod recte
et legittime decimauit", Juusten 1859, ss. 224-225. Silminnäkijöinä todistajat olivat useimmiten
epäillyn naapureita. Esimerkiksi v:na 1556 maksoi 80 pannin kuljetus Halikosta Turkuun 1 1/2 pn,
vrt.lsaksson 1925,ss. 119-125.
24. REA 186 :"omnia... tributa... episcopo... per totam dyocesin Aboensem in pellibus darj consueta,
simul cum tributo regio et equaliter", Voionmaa 1920, s. 127, Cederlöf 1934, ss. 303-304, Blom
stedt Y.1960, s. 410, Pirinen 1962 a,ss. 51-52.
25. Luukko 1963,pp. 388-390, liite XV :4.
26. Kulha 1965,s.15.
27. REA 175: "ad ecclesiam sub clauibus tutorurn et presbiterj reponende.
28. REA 495, Cederlöf 1934, s. 229, Rinne J. 1952,s. 138, Pirinen 1962 a, s. 53.
29. Hildebrand H. 1879, s. 288.
30. Synodalstatuter 1902, s. 38.
31. FMU 5354 :"inghe peningä koma ostadh förre en moth iwl och sompt epter iwl, epter thy skatthen
plägar inthe förre vtgoo", REA 175 :"infra festum purificationis", Cederlöf 1934, s. 227.
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valittiin talonpoikien keskuudesta luottamustehtäväänsä vuodeksi kerrallaan 12-miehisen lau
takunnan toimesta. Hän sai vuodessa vaatimattoman 3 mk:n palkkion, jonka piispa ja kruu
nu suorittivat puoliksi. Nimismiehet, jotka reduktiokaudella oli vapautettu nokkaverosta, oli
vat todennäköisesti juuri näitä luottamusmiehiä. Nimismies oli 1400-luvulla talonpoikaista
alkuperää, eikä hän missään tapauksessa vastaa edellisen vuosisadan tributariusta, exactoria
tai officialista.32
Mahdollisesti oli jo keskiajalla rovastien tehtävänä tilittää piispan verosaatavat edelleen,
koskapa reduktiokaudella heillä oli tällainen velvollisuus.33 Piispa lienee käyttänyt monessa
tapauksessa omia lampuotejaan veroparselien kuljetukseen määrätyistä kokoamispisteistä
eteenpäin, ja usein näitä kuljetuksia suoritettiin kuljetusolojen vuoksi talvisin jokia ja järviä
pitkin kulkevia talviteitä. Niinpä 1400-luvun alussa piispan kolmen Pirkkalassa asuvan lam
puodin velvollisuuksiin kuului lampuotisopimuksen mukaan mm. kuljettaa talvisin yksi kuor
ma Saastamalasta Kokemäen Lammaisiin.3 4

32. Liitteet 111 :2, V I : 3 j a V I :7, REA 583, Voionmaa 1920, s . 127, Cederlöf 1934, s .81, Rinne J .1952,
ss.140-141.
33. Voionmaa 1913 a, s. 129, Voionmaa 1920, s.129, Pirinen 1962 a, s. 53, Pirinen 1963, s. 14.
34. REA 392:"Jtem skulu theossgfl)ra ffl)rsla, ena resa hwar thera om areth, met en slida fran Sastamalwm
och tiili Lammas".
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4. TURUN PIISPANPÖYDÄN KIINTEISTÖT JA NIIDEN TUOTTO
41. Piispanpöydän luonne ja yleisiä kehityspiirteitä keskiajalla

Piispanpöytä alkoi Manner-Euroopassa eriytyä kirkon muista tuloista 800-luvulta alkaen. 1
Ruotsissa "mensa episcopalis" mainitaan ensi kerran v: na 1279. 2 Turun piispan pöytä mai
nitaan ensi kerran 30.10.1283 paavi Martinus IV:n (1281-1285) kirjeessä.jonka aihe näyt
tää sellaiselta, että se edellyttää piispanpöydän olemassaoloa huolimatta runsaista formeleis
ta.3 Seuraavan kerran Turun piispanpöytä mainitaan vasta 23.7.1330.4
Keskiajalla kirkollisen viran luonteeseen kuului yhteys tiettyyn omaisuuteen ja tuloon
(= pö ytään).5 Piispa johti alkuaan sekä omaa että tuomiokapitulin pöytää, mutta katedraali
kirkkojen rakentaminen 1200-luvulla johti piispan ja tuomiokapitulin pöydän eriytymiseen (s.
21)� Piispanpöydän kuten muidenkin kohdalla tehtiin tarkka ero itse pöytään kuuluvan (in
provisione) ja piispan yksityisomaisuuden (in proprietate) välillä, sillä jälkimmäinen saattoi
periytyä piispan sukulaisille.7
Piispanpöydän tulojen ja omaisuuden lisääminen oli piispojen vapaaehtoinen velvollisuus,
ja pöytä oli jätettävä seuraajalle vähintään yhtä suurena kuin se oli saatu. Pöydän omaisuutta
ja tuloja sai vähentää vain pakottavasta tarpeesta (urgens necessitas), kirkon hyödyksi
(evidens utilitas) tai rakkaudentyöhön (cristiana caritas).8 Turun hiippakunnasta on säilynyt
keskiajalta vain Lauri Suurpään (1500-1506) ja Arvid Kurjen (1510-1522) piispanvalat,
joissa he lupasivat olla vähentämättä piispanpöydän omaisuutta neuvottelematta paavin kans
sa tai tuomiokapitulin suostumuksetta.9 Piispanviran ollessa auki tuomiokapituli hoiti piis
panpöydän omaisuutta. Kuitenkin yksimielisesti valittu piispa (electus) sai piispanpöytäänsä
jo ennen vihkimistä taloudellisen vallan.10
Kirkon hallussa oleva maaomaisuus oli joko kultti- tai talousmaata, jota kirkko oli saanut
haltuunsa lahjoituksina tai muilla laillisilla keinoilla. 1 1 Säilyneiden lähteiden mukaan Turun
piispa sai tilansa pääasiassa ostamalla, vaihtamalla, testamenttilahjoituksina, sakkoina tai lu
nastamattomina pantteina. Kuitenkin on selvää, että pieni osa kirkon maaomaisuudesta oli
vanhaa pakanuuden aikaista palvontamaata, joka uskonnon vaihtuessa siirtyi verraten kivut1.

Plöchl 1960, ss. 429 ja 435-436, Sägmuller 1914, ss. 170-175, 445 ja 455, Feine 1950, ss. 310312. Vrt. myös s.9.
2. DS 1, n :ot 679 ja 683.
3. Kirjettä käsitellään tarkemmin sivuilla 217-220.
REA 15 ja 58, Pirinen 1956 b, ss.39-41. P i r i s e n mukaan piispanpöytä itsenäistyi vasta 1300-lu4.
vun alussa.
5. Sägmuller 1914, s. 277.
6. Sch\ick H. 1964, p. 646.
7. Hellström 1971,ss.174-175 ja 181.
8. Pirinen 1964,pp. 695-697.
FMU 4914 ja 5551, Arwidsson 1846, n:o 115 :"Possessiones vero, ad mensam meam pertinentes, non
9.
vendam, non donabo, non impignarabo,neque de novo. infeudabo", Sägmuller 1914, ss. 457-459,
Feine 1950, ss. 310-312, Nylander 1953, s. 96, Plöchl 1950, s. 382, Pirinen 1956 b, ss. 86-87,
305-306.
10. Pirinen 1956 b,s. 312.
11. Pirinen 1964, pp. 695-697.
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tomasti uuden hengellisen mahdin omistukseen. Tällainen kehityslinja näkyy siitä, että piis
palla oli lampuoti Liedossaja Piikkiössä Hiisi-nimisessä kylässä, Kokemäellä Hiirijärvellä, Vä
häkyrössä Hiiripellossa ja Piikkiössä Hirsundissa sekä Liedossa, Piikkiössä, Nousiaisissa ja Uske
lassa Moisio-nimisessä kylässä. Sama pätee joihinkin kirkon tiloihin. Hiisi oli suomalaisten
metsän ja metsästyksen jumala. Hiisi tarkoitti Viron tavoin Suomessa kalmistoa tai kultti
paikkaa (= lucus), joka sijaitsi jonkin tärkeän kulkureitin varrella pitäjän keskusseudulla,
usein veden äärellä, korkealla tai alavalla tai kivisellä paikalla. K e r k k o s e n mukaan hiisi
seudut olivat turkiskaupan keskuksia. Moisio taas oli pitäjää suuremman alueen keskuksena
oleva suurtila tai päälliköntila, joka uskonnonvaihdoksessa siirtyi luontevasti piispan omis
tukseen.12
Joukkokäännytyksissä ja -kääntymisissä kirkon haltuun tulleen pakanuuden aikaisen pal
vontamaan arvellaan joutuneen pappilalle tai pitäjänkirkolle, mutta näille tarpeeton "yli
jättömaa" annettiin piispanpöydän omistukseen.13 Kirkollisen organisaation kehittyessä
mutta olletikin siksi, että maastamme tuli 23.1.1229 paavin suojeluksessa oleva alue takaaja
naan kolme ruotsalaista hengellistä ylimystä, oli ryhdyttävä hiippakunnassa noudatetun
maanhankintatavan laillistamiseen hankkimalla sille paavin lupa. Piispan pyynnöstä paavi
Gregorius IX ( 1227-1241) vahvisti sellaisen menettelytavan, että kristinuskoon kääntyneet
luovuttivat kirkolle pakanalliseen palvontaan käyttämänsa pyhäköt ja uhrilehdot.14
Kirkon organisaatiota ja taloudellista perustaa lähetyskaudella luotaessa ei maanhankin
nassa varmaankaan kovin usein turvauduttu ostoihin. iSiksi lienee ollut kyse ainakin osittain
vanhoista pakanal Iisista palvontamaista, kun paavi I nnocentius IV ( 1243-1254) määräsi v: na
1245, että virastaan eronnutta Tuomas-piispaa oli ylläpidettävä piispantilojen tuotolla.1 5
Piispanpöydän lampuotitilat sijaitsivat samoin kuintuomiokirkon pääasiassa Varsinais
Suomessa ja Satakunnassa eli maamme vanhimmalla kristillisellä alueella. Selitysperusteena
tällaiselle ilmiölle voitaisiin pitää sitä, että ne oli hankittu niin varhaisessa vaiheessa, ettei
niistä kilpailemassa ollut muita kirkollisia organisaatioita. Monessa tapauksessa mm. Köyliös
sä piispat kartuttivat pöytänsä omaisuutta uudisasutuksella, millä oli sikäli huomattava mer
kitys, että uudisasukkaat olivat monesti ruotsinkielisiä ja heidät silti sijoitettiin suomalaiseen
ympäristöön, kuten Ulvilaan, Kokemäelle, Köyliöön, Kuusiston saarelle ja Sauvoon.16

12. Tallgren 1933, ss. 319-333, Anthoni 1949, ss. 94 ja 109-111, Kerkkonen G. 1953, ss. 5, 9 ja 2427, Kerkkonen G. 1958, ss. 51-58, Kuusi M. 1961, pp. 549-551, Koski 1967, ss. 79-85, 119-173,
180, 191, 196-197 ja 201, Ylönen 1969, s. 85.
13. Jaakkola 1924 a, ss. 69-76.
14. REA 6 :"tuis iustis precibus inclinatj lucos et delubra, deputata olim ritibus paganorum, que de nouo
per te conuersi ad fidem ecclesie tue voluntate spontanea contulerunt, ipsi ecclesie auctoritate
apostolica confirmamus", REA 2, SHD 1 (1968), ss. 35 ja 90-91, Donner 1930, s. 12, Pirinen 1955,
ss. 60-62, Jaakkola 1958, ss. 210-237. Paavi antoi samaan aikaan luvan siirtää Turun piispanistuin
sopivampaan paikkaan, vrt. REA 1 ja SD 1 (1829), n:o 251.
15. FMU 89:"mandamus quatenus, si est ita, dicto episcopo de bonis episcopalibus ecclesie Finlandie
prouisionem, ex qua possit congrue sustentari, auctoritate nostra assignare curetis".
16. Anthoni 1949, ss. 91-95, Suvanto 1973, s. 313.

42. Piispan kartanot
Kuusiston piispanlinna ja kartano

Kuusiston kunta, joka alkuaan oli Piikkiön kappeliseurakuntana, liitettiin Kaarinaan vasta
v:na 1946 (seurakunta v:na 1954), jolloin siellä oli n. 550 asukasta. Kuusiston saaren, jonka
pinta-ala on n. 20 km2 , kasvillisuus muuhun Kaarinaan verrattuna on rehevää ja runsaslajista.
Nimensä Kuusisto on saanut pitkistä kuusistaan, joita vieläkin kasvaa linnan niemessä. Kuusis
tosta kertyy Turkuun matkaa n. 16 km.1 Piispat lienevät keskiajalla ja uudella ajallakin pitä
neet yhteyttä residenssiinsä vesitse, sillä Kuusiston saaren erottaa mantereesta n. 100 m leveä
salmi.
Piispanlinnan rauniot sijaitsevat aivan saaren itäpäässä Piikkiönlahden rannalla. Niiden entis
tämis- ja korjaustöitä on suoritettu viimeaikoina.2 Aarteita linnan raunioista ei kuitenkaan ole
löydetty, koska kaikki arvokas ehdittiin toimittaa sieltä turvaan ennen Kustaa Vaasan v:na
1528 määräämää hävitystä. Osa kalleuksista kulkeutui jo v:na 1522 Severin Norbyn ryöstö
retkikunnan mukana Tanskaan saakka.3
Kuusiston hankkimisella oli keskiajan olosuhteissa turvallisuus- ja puolustuspoliittista
merkitystä Turun puolustusrenkaassa, sillä Kuusiston asema ja sijainti oli sellainen, että lin
nan rakentajat odottivat hyökkäystä idästä päin. 4 Linna hallitsi täysin ahdasta saaristoväylää
Piikkiönlahdella, ja se lienee ollut keskiajalla hyvin merkittävä. Mahdollista näet on, että
mm. v:na 1318 venäläiset suorittaessaan iskunsa Turkuun liikkuivat juuri Kuusiston kautta.5
Toisaalta piispa Maunu 111 Särkilahti palasi Viipurista päin meritse tätä reittiä Kuusistoon, ja
täit.öin pienoistykin räjähdyksessä ammuttaessa linnanväelle tervehdyslaukausta Paavali
Scheel menetti peukalonsa.6 Piikkiönlahdelta kulki keskiajalla mahdollisesti reitti suoraan
pohjoiseen Aurajoen laaksoon, vaikka nykyään alueella maatumisen seurauksena on vain pari
kolme puroa.7 Tällaisen reitin olemassaoloa puoltaa mm. se, että Pukkilanojan suulta on löy
detty muinaisraunio. Sen sijaan hypoteesi, että Kuusisto olisi alkuaan ollut pakanallinen uh
rilehto, ei tulle kysymykseen, koska saari oli esihistoriallisella �jalla asumaton, mikä ilmenee
siitä, että saarella oli käytössä yksinomaan "ruotsalainen" oikeus, joka oli uudisasukkaiden
oikeutta.8 Tosin Kuusiston Kappelinmäellä on kehän muotoon ladottu kiviaitaus, jonka voisi
arvella kuuluneen pakanalliseen uhripaikkaan, mutta se on kuitenkin tutkimusten mukaan
keskiaikainen hautuumaa.9
Kuusisto mainitaan lähteissä ensi kerran 7.11.1295, jolloin piispa Maunu I päiväsi siellä
kirjeensä, jossa hän vahvisti Tuomas-piispan maanluovutuksen Vilhelm-kappalaiselleen v:na
1234.10 Kirjeen sanamuodon mukaan piispa suoritti vidimoinnin nähtyään Tuomas-piispan
Peru5kartta 1 /20 000/1032/11-12, Leinberg 1906, ss. 22-23, Gardberg C.J. 1952, ss. 4-5, Toiva
nen 1968, s. 431 (Suomenmaa 11), Mäkinen 1968, s. 435 (Suomenmaa 11), Papunen 1968, ss. 434435 (Suomenmaa 11).
Gardberg C.J.1952, ss. 4-24, Helsingin Sanomat 10.7.1969, s. 10.
2.
FMU 6415, Stegman 1876, s. 314, Ruuth J.W. 1912, ss. 111-113, Gardberg C.J. 1952, ss. 4-24,
3.
Stegmanin kronikan mukaan Norby vei mukanaan piispan "aarteen" (bischofis schacz).
Jaakkola 1958, s. 421, Juva E.W. 1964, ss. 288-289.
4.
FMU 282, Jaakkola 1931, ss. 66-67, Jaakkola 1958, ss. 425-428, Juva E.W. 1964, s. 171.
5.
FMU 4782:"Quidam Paulus Scheel. .. a confinibus·... Ruthenorum... ad castrum prefati episcopi
6.
nauigia reuerteretur".
7.
Juva E.W..1964. ss. 288-289, vrt. myös alueen peruskarttaa.
REA 6, Tallgren 1931, ss. 61, 126ja karttaliitteet 1-11, Oja 1955, ss. 57-58 ja 75.
8.
Rinne J. 1912, ss. 6-8, Voionmaa 1924, ss. 90-91, vrt. myös peruskarttaa.
9.
10. REA 17.
1.
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kirjeen, joten jo tuolloin Kuusistossa oli piispallinen arkisto. Kuusiston saannosta ei ole säi
lynyt tietoja, mutta vielä 1200-luvun lopulla piispa ei liene omistanut koko saarta, ja itse
piispan asumus lienee ollut puinen rakennus tai rakennusryhmä.11
Piispa Ragvald 11 aloitti v:na 1317 Kuusiston muuttamisen linnoitukseksi.1 2 Työ koki
kuitenkin pahan takaiskun, kun seuraavan vuoden ·keväällä venäläiset polttivat linnan arkis
toineen, jolloin tuhoutui korvaamattomia piispanpöytää ja tuomiokirkkoa koskevia asiakir
joja. Tapa�s mainitaan novgorodilaisissa lähteissä, joiden mukaan venäläiset valtasivat tällä
retkellä Turun lisäksi Kuusiston linnan. Kotimaisissa lähteissä hävitys mainitaan vasta 18.5.
1331, jolloin Hattulan kirkkoherra Eskilin Hämeen neljättä valkonahkaa koskeneessa todis
tuksessa sanotaan herttua Valdemarin piispa Ragvald 11: lie antaman kirjeen tuhoutuneen
Kuusiston palossa yhdessä muiden kirkon privilegiokirjeiden mukana.13 Kuusisto rakennet
tiin pian uudelleen kuntoon, koskapa piispa Pentti saattoi jo 30.7.1323 päivätä siellä kirjeen
sä.14 Sen sijaan linnoittaminen näyttää viivästyneen, sillä vielä v:na 1331 Kuusistoa kutsut
tiin kartanoksi, tosin puhuttaessa v:n 1318 tapahtumista.1 5
Piispa Maunu 11 Tavast saattoi linnoitustyöt päätökseen teettämällä päärakennuksen yh
teyteen kaksi siipirakennusta ja rakennuttamalla kolme esilinnaa.16 Syyttä ei piispa var
maankaan kutsunut 7.5.1440 Kuusistoa linnaksi. 17
Piispa Konrad Bitz ja Maunu 111 Särkilahti rakennuttivat Kuusiston entistä ehommaksi
v:na 1485 sattuneen tulipalon jälkeen, jolloin pääsi jälleen tuhoutumaan arkiston palossa kir
kollisia asiakirjoja. Keskiajan lopulla mm. eteläinen esilinna varustettiin tykkitorneilla.18
Kuusiston linnan historian aikana ehti kaikkiaan 14 piispaa istua Turun piispanistuimella,
ja näistä ainakin Bero 11 Balk, Konrad Bitz ja Johannes IV Olavi kuolivat siellä.1 9 Piispo
jen oleskelu Kuusistossa voidaan havaita parhaiten kirjeiden päiväyspaikoista. Niinpä Maunu
111 Särkilahti on päivännyt siellä 14 ja Arvid Kurki 8 säilynyttä kirjettään. Etenkin melskei
sinä aikoina piispat hakeutuivat mielellään Kuusiston muurien suojaan, joita puolustamassa
piispalla oli keskiajan lopulla n. 100 asemiestä tuliaseineen.20
Piispalla oli Kuusistossa sydänkeskiajalta alkaen oma kanslia ja arkisto, jossa säilytettiin

11. REA 17 :"Noueritis nos litteras... Thome... vidisse sub hae forma". Päiväys kuuluu :"Datum jn Custru".
FMU 219, Hausen 1881-1883, ss. 12-13, Bergroth 1902, ss. 56 ja 111, Voionmaa 1914, s. 8, Jaak
kola 1931, s: 49, Anthoni 1949, ss. 85-86, Gardberg C.J. 1952, s. 6, Pettersson 1958, s. 430, Mäki
nen 1968, s. 436 (Suomenmaa 11).
12. Maliniemi 1945 (Palmsköldin katkelma), s. 388:"Ragualdus Alandensis hic Kwsto erigi fecit Anno
Mcccvij(!)", FMU 282, SHD 1 (1968), s. 56, Rhyzelius 1752, ss. 330-331, Juusten 1859,ss. 170171, Hausen 1881-1883, ss. 12-13, Gardberg C.J. 1957, p. 129, Jaakkola 1958, ss. 420-422.
13. Maliniemi 1945,s. 388,REA 64 ja 80, FMU 286, Juusten 1859, ss. 168, 171 ja 174, Forsström 1898,
s. 152, Ailio 1921, ss. 62-63, Hausen 1881-1883, s. 15, Jaakkola 1931, ss. 50-51, Jaakkola 1933,
s. 371, Heikinheimo 1955, s. 603, Pirinen 1956 a, p. 626, Juva E.W. 1964, ss. 288-289, Suvanto
1973, s. 13.
14. REA 40, FMU 31 ja 325. Piispa päiväsi siellä kirjeensä myös 7.5.1325.
15. REA 64:"curia episcopi Kustu".
16. Juusten 1862, s. 416, Rhyzelius 1752, s. 334, Gummerus 1921, s. 169, Gardberg C.J. 1952, s. 7,
Jaakkola 1950, s. 301, Juva E.W. 1964, ss. 288-289.
17. Arwidsson 1853, s. 2: "in castro nostro Kusto".
18. Juusten 1859-1862, ss.489, 530 ja 548, Jaakkola 1931, s. 64, Rinne J. 1941, s. 331, Gardberg C.J.
1952, ss. 7-24, Jaakkola 1959, s. 339, Mäkinen 1968, s. 436 (Suomenmaa 11).
19. Messenius 1611, s. 113, Rinne J. 1941, s. 321, Mäkinen 1968, ss. 437-438 (Suomenmaa 11).
20. Hausen 1881-1883, ss. 11-IV, Neovius 1913, ss. 26-59, Forsström-Hainari 1933, s. 481, Suvanto
1952, ss. 66-67, Läntinen 1974, s. 109,Asemiesten määrää osoittaa se,että v:na 1506 piispa sai Kuu
siston maksamalla asemiehille 200 mk, Juusten 1859-1862, ss. 588 ja 591, Rhyzelius 1752, s. 342,
Pirinen 1956 b, s. 312.
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lähinnä piispanpöytää koskevaa materiaalia. Edellä kerrotulla tavalla siitä on pääosa tuhoutu
nut tulipaloissa.2 1 Kanslian lisäksi Kuusistossa sijaitsi piispallinen hovi - curia episcopalis -,
johon kuului pappeja ja maallikkoja. Toisinaan tällaiset miniatyyrihovit saivat liiaksi valtaa,
ja siksi Skänningen säännössä rajoitettiin piispan voutien sekaantumista hengellisiin asioihin.
Kuusiston voudeista tunnetaan 31.7.1356 Johanne's Pietarinpoika22 ja 29.9.1519 Gregorius
Stut.2 3 Tällaisen hovin jäsenet olivat piispan henkilökohtaisia palvelijoita. Paulus Nicolai
Byskalle ehti 1400-luvulla toimia usean piispan palveluksessa. Paavali Scheel puolestaan toi
mi jonkin aikaa piispa Särkilahden sihteerinä. Henrik Lelle toimi v:na 1490 piispan kansleri
na, ja tässä ominaisuudessa Henrik van Asken oli v:na 1518 piispa Kurjen matkassa Tyrvää
seen suoritetulla tarkastusmatkalla.2 4 Asiakirjoista voidaan löytää monia muitakin piispan
hoviin kuuluneita alempia palvelusmiehiä, mutta niitä kaikkia ei ole syytä luetteloida.2 5
Keskiajan lopulla Kuusistossa oli päälinnan ympärillä soikea kulmikas kehämuuri, joka oli
linnan vanhinta osaa. Kolmikerroksinen päärakennus sijaitsi sen eteläosassa.2 6 Päälinnan ym
pärillä oli kolme esilinnaa, ja varustusten suojana oli lisäksi vesihauta. Linnan kappeli ja juh
lasali lienevät sijainneet toisessa kerroksessa ja asuinhuoneet kerrosta ylempänä. Käynti
ylemmällä tasolla olevaan päälinnaan tapahtui ahtaasta portaikosta, josta pääsi myöskin lin
nanpihalle, jonka sivuilla oli kaksi siipirakennusta torneineen. Linna oli harmaakiveä, ja vain
holvi-, ikkuna- ja oviaukoissa sekä lattioissa oli käytetty rakennusmateriaalina tiiltä. R i n
t e e n mukaan Kuusiston linna oli lähinnä puolustuskelpoinen palatsi. Tulipaloista päätellen
rakenteissa näyttää olleen runsaasti puuta. Turvallisuussyistä linnan ikkuna- ja oviaukot oli
sijoitettu linnanpihan puolelle. Lämmityslaitteina käytettiin avotakkoja.2 7 Linnan käyttö
t.:,koituksen vuoksi mukavuustaso ei voinut olla korkea. Etenkin talvisin asumisessa oli omat
hankaluutensa. Linna lienee tehnyt ympäristön asukkaisiin kunnioitusta herättävän vaiku
tuksen, ja se on siten osaltaan ollut tukemassa katolisten piispojemme mahtia.2 8
Tanskan ja Ruotsin linnakulttuurille oli keskiajalla tyypillistä ydinlinnaperiaate. Ruotsis
sa tällaisia ydinlinnoja alettiin rakentaa jo vanhemmalla keskiajalla. Niissä saattoi olla useita
kerroksia, ja esimerkkeinä voidaan mainita H ä I s i n g b o r g, Bornholmin H a m m e r s
h u s ja Tukholman T r e k r o n o r sekä pienemmässä mittakaavassa F a I s t e r b o ja
Å h u s. A I s n ö oli puolestaan pieni palatsilinna. Keskiajan linnoissa oli itse linnoitus ja
asuminen mukautettava toisiinsa. Siksi keskiajan lopulla linnojen yhteyteen alettiin rakentaa
laaja asuinosa ympärillään pikku rakennuksia muurien sisäpuolella, kuten G I i m m i n Jl e
h u s i n linnassa. Sijaintinsa puolesta linnat voidaan jakaa mäki- ja vesilinnoihin. Kuusis
ton piispanlinnaa muistuttavia piirteitä on etsittävä Ruotsin vesilinnojen joukosta. Tällöin so
pivammaksi vertailukohdaksi nousee kuin luonnostaan Vätternin suurimmalla saarella
Visingsöllä oleva N ä s i n linna, jonka rakentaminen on mahdollisesti aloitettu jo 1160-lu
vulla kuningas Kaarle Sverkerinpojan aikana ja jossa mm. kuningas Maunu Eerikinpoika on pi
tänyt residenssiään. Näsin linna on rakennettu verraten tarkasti Kuusiston kokoiselle saarelle
2 1.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

2 8.

Jaakkola 1931, ss. 49-51 ja 59-65, Jaakkola 1933, ss. 371-373,Pirinen 1947,ss. 48-51,Pirinen
1956 b,s. 117, Pirinen 1956 a, p. 626.
REA 163:"prefectus noster in Kwsto",Jaakkola 1931, s. 50.
FMU 5984:"prefectus castri Kwstensis".
BFH 1,s. 414,FMU 4333,4413 ja 4492, Hausen 1900,s. 26 (n:o 2 83), Pirinen 1956 b,ss. 359-362 ,
Jaakkola 1958,ss. 234�235, Matinolli 1976,s. 44.
Vrt. mm. FMU 5837, 5876, 5886 ja 6080.
Gardberg C J 1952, s. 24,Helsingin Sanomat 10.7.1969,s. 10.
Juusten 1862 , s. 556, Rinne J. 1914, s. 43, Ailio 1921,ss. 62 -63, Gummerus 1921,s. 169,Pirinen
1947, ss. 48-51, Pettersson 1958, ss. 430-431, Juva E.W. 1964, ss. 288-289, Mäkinen 1968, ss.
435-437 (Suomenmaa 11).
Pirinen 1962 b,s. 140,Mäkinen 1968,s. 437 (Suomenmaa 11).
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sen eteläosassa olevalle niemelle. Se on vanhin Ruotsin tunnetuista kivilinnoista. Toisaalta
saarella olevan Brahen kirkon vanhimmat osat ovat peräisin samalta ajalta. Näsissä on kastelli
laajennettu linnaksi ja varustettu kehämuurilla ja asuinrakennuksilla. Alkuaan se lienee ollut
pelkkä tornilinna. Huolimatta Näsin ja Kuusiston linnaa yhdistävistä yhteisistä piirteistä olle
tikin, jos Kuusiston päärakennusta pidetään ydinlinnana, niin silti on tärkeätä korostaa sitä,
kuten G a r d b e r g oikein huomauttaa, että Kuusiston linna oli puhtaasti puolustukselli
nen pakopaikka.29
Piispa Kurjen liityttyä Kustaa Vaasan vapaustaistelijoihin Severin Norby valtasi ja ryösti
v:na 1522 Kuusiston piispanlinnan, ja vielä piispan eläessä kuningas Kristian 11 läänitti sen
lampuoteineen Norbylle ratsupalvelusta vastaan. Kustaa Vaasan selviydyttyä taistelusta voit
tajana tuli piispanlinnan kohtalon järjestäminen ajankohtaiseksi. Kuningas määräsi 3.6.1528
"Etelä-Suomen" ja "Pohjois-Suomen" asukkaita repimään sen, mikä lienee tapahtunut heti
samana kesänä. Kuningas perusteli määräystään sillä, että Kuusiston linna oli Turun linnan
läheisyyden vuoksi tarpeeton. Osa linnan kivistä käytettiin Piikkiön kirkon ja Turun esilin
nan muureihin. 30
Linnan hävityksestä huolimatta Kuusiston kartano jäi jäljelle. Kuningas otti sen lampuoti
lääneineen haltuunsa Västeråsin ordinantian perusteella. Kuusiston latokartanon sadon arvo
oli v:na 1547 tilityksen mukaan n. 300 mk. Tällöin kartanossa oli kerrassaan 110,9 nautayk
sikköä. Mikäli perustana karjantuotokselle pidetään v:n 1557 tietoja, niin kartanon inventaa
riokarja tuotti v:na 1547 n. 107 1/2 lv voita arvoltaan 161 mk 2 ä ( = 2 1/2 lv/lehmä), 9 1/2 lv
uuhenjuustoa (= 190:2 x 2 nl/uuhi) arvoltaan 14 mk 2 ä, mikäli voita ja juustoa pidetään sa
manhintaisena. Lisäksi 190 lammasta tuotti 9 1/2 lv villaa arvoltaan 9 mk 4 ä (= 1 nl/lammas).
lnventaariokarjan arvo oli n. 600 mk. V:n 1557 tietojen perusteella, joiden mukaan inven
taariokarjasta toimitettiin Turun linnaan teuraaksi 15 % ja pääasiassa nuorta karjaa kuoli n.
4 % maksuyksiköistä, niin v:na 1547 inventaariokarjasta saatiin lihaa n. 90 mk:n ja kuoli n.
24 mk:n edestä. Jälkimmäisessä tapauksessa tosin saatiin talteen vuota. Näin laskien Kuusis
ton latokartanon tuotto v:n 1547 tilien mukaan olisi ollut lähes 600 mk. Tosin on huomat
tava, että sadosta käytettiin luonnollisesti osa seuraavan vuoden siemenviljaksi, mikä heikensi
tulosta. Samalla tavalla laskien tuotos oli seuraavana vuonna n. 100 mk suurempi. 31
Tarkemmat tiedot Kuusiston latokartanon tuotosta on v:sta 1557 alkaen. Tällöin karta
non kylvö oli 7 pt 1 pn ruista, 10 1/2 pn ohraa ja 5 pn papuja ja herneitä eli enemmän kuin
missään muussa piispan kartanossa. Lukuun eivät sisälly saaren lampuodit, jo.iden tiloja ei
ollut liitetty kartanoon. Kuusiston kartanon sato oli v:na 1557 hyvä, sillä rukiin satoisuus oli
7,65, ohran 6,75 ja papujen ja herneiden 3,9 jyvää. Sadon arvo oli n. 420 mk, josta tosin on
vähennettävä siemenviljan osuus. Voita tuotti 54 lypsylehmää 122 lv 3 nl arvoltaan n. 183 mk
sekä 140 uuhta (= tacka) tuotti 13 lv 7 nl juustoa arvoltaan n. 20 mk. Lampaita kerittiin syk
syllä 1556 283 ja keväällä 1557 314 kpl, joista kertyi villaa kaikki laadut huomioon ottaen
32 lv 12 nl arvoltaan n. 32 1/2 mk. lnventaariokarja oli kerrassaan 217 nautayksikköä. Omil
ta niityiltä saatiin 160 kaplaskuormaa, Turun linnasta 135 kaplaskuormaa 5 1/2 aamia ja saa29. Bonniers lexicon XV: Visingsö, pp. 470-471, Svensk upplagsbok IV: Borg, pp. 647-648, Svensk
upplagsbok XII: Grävsnäs (linna on peräisin vasta uudelta ajalta), Svensk upplagsbok XXI: Näs, p.
744, Svensk upplagsbok XXXI, pp. 573-574, Gardberg C.J. 1957, pp. 128-131, Tuulse 1957, pp.
119-127.
30. FMU 6086, 6093-6094, 6129, 6158 ja 6415, Grönblad 1859, n:o 410, HSH 1917, s. 35, Stegman
1876, ss. 313-314, Hausen 1881-1883, ss. 28-37, Rinne J. 1912, ss. 6-8, Almquist 1919-1922,
ss. 396-397, Gardberg C.J. 1961, Mäkinen 1968, ss. 435-437(Suomenmaa 11), Voigt 1977, ss. 3436.
31. Liite XI:8 VA:ssa ja JYMA:ssa.
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ren lampuodeilta (= avelshö) seitsemästä niitystä 266 kaplaskuormaa (= 399 kesäkuormaa)
heinää. Turun linnaan toimitettiin teuraseläimiä ja maitoa lähes 200 mk:n arvosta. Lisäksi
lähinnä nuorta karjaa kuoli n. 20 mk :n edestä. Kaiken kaikkiaan Kuusiston latokartanon, vil
jasadon, karjatuotoksen sekä maidon, teuraseläinten ja kuolleiden elikoiden arvo oli n.
870 mk, josta viljan osuus oli n. 50 %. Tosin summa pienenee n. 800 mk:aan, kun siitä vä
hennetään siemenviljan ja kuolleiden elikoiden arvo. 3 2 Lisäksi kartanolla oli vaihteleva mää
rä tuloja kalastamostaan. 33
Kuusisto oli latokartanona v:een 1624 saakka, läänitettynä 1625-1634, maaherran
virkatalona 1634-1674, hovioikeuden presidentin virkatalona 1674-1690 ja sen jälkeen täl
le vuosisadalle everstin virkatalona. Ennen toista maailmansotaa, jolloin Kuusiston kartanos
ta oli asutustoimintaan erotettu 295 ha maata, sen pinta-ala oli 143 ha, josta peltoa oli
48 ha. 3 4
Lunda-Stenberga-Ohensaari-Mynämäen Saari

Maskun S t e n b e r g a (= Teinperi, nyk. Linnavuori) kuulumisesta keskiajalla Turun
piispanpöydälle on esitetty päinvastaisia käsityksiä. 35
Stenberga sijaitsee suistomaalla, jonne laskee Maskun-, Hirvi- ja Kuuvajoki, joista keskim..
mäinen virtaa Nousiaisten kautta. Suomen kirkollisen keskuksen sijaitessa v:een 1229 saakka
Nousiäisissa Stenberga suojasi sitä mereltä päin tulevalta uhalta, kuten Kuusiston piispan
linna sittemmin turvasi Turussa olevaa piispanresidenssiä ja kirkollista keskusta mereltä päin
tulevaa hyökkäystä vastaan. Sittemmin Stenberga menetti merkityksensä ja joutui kruunun
haltuun. 3 6
Stenbergan vanhimmat osat ovat peräisin j o 1100-luvulta. S e on rakennettu n . 1 2 m kor
kean Linnavuoren luoteispäähän. Alkuaan vuori on ollut veden saartama luoto. Tornimaisen
päärakennuksen pohjakaava oli vinoneliön muotoinen sivultaan 9 m. Rakennuksen seinät
ovat harmaakiveä vahvuudeltaan n. 2,3-2,5 m. Linnan alimpaan kerrokseen ei ole alkuaan
päässyt ulkoapäin, sillä pääportaat johtivat suoraan toiseen kerrokseen. Kolmannen kerrok
sen päällä oli puolustustasanne. Linnavuoren kaakkoissivulla oli sivuvarustuksena torni. 3 7
Stenbergan kartanon keskiaikaista laajuutta osoittaa se, että keskiajan lopulla oli mainit
tujen kolmen joen suistoalueella ja lähisaarilla kerrassaan 12 kylää. 38
Turun piispan omistus Stenbergan suunnalla voidaan verifioida niistä neljästä kirjeestä,
jotka Växjön piispa Tuomas vidimoi Nummen kirkolla (= Kaarinassa) v:na 1351. Ne kaikki
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.

Liite XI :8, Hausen 1881-1883, bil. VI, Melander 1891, s. 67, Fontell 1892, ss. 86-87, Laiho 1913,
s. 72, Vilkuna K.1935, s. 136, Voionmaa 19361?, ss. 34-35, Heckscher 1941, s. 31, Anthoni 1949, s.
115, Jansson 1950, ss. 6, 46, 65 ja 79-80, Pirinen 1955 a, s. 21, Pirinen 1962 b, ss. 309-310, Jutik
kala 1965, s. 56, Suomi-käsikirja 1968, p. 241. Anthonin käsitys, että kartanoon olisi liitetty joku
nen piispan entinen lampuotitila, on epätodennäköinen. Noihin aikoihin kaskihalmeista saatiin yli
10-kertaisiakin satoja. Päätä kohti oli keskituotos 21 1/4 kg voita, 850 g uuhenjuustoa ja 425 g villaa.
Koukunsuuruisen maatilan hinta oli tuolloin 200-300 mk. S ä i h k e e n laatiman kaavan mukaan
Kuusiston peltoala oli n. 46 ha, Säihke 1963, s. 15.
ES 538:VA 484:33 ja 41, Anthoni 1949, ss. 115-116, Pirinen 1955 a, s. 21.
Jutikkala-Nikander 1941.ss. 217-219.
Rinne J. 1932, ss. 92-93, Anthoni 1949, s. 112, Gardberg C.J. 1957, s. 128, Anthoni 1970, ss. 5153 ja 336. A n t h o n i vastustaa, tosin myöhemmin tinkien, sekä R i n n e ja G a r d b e r g kan
nattavat käsitystä.
REA 1, FMU 2676, Rinne J. 1932, s. 80, Rinne J. 1952, ss. 132 ja 142-144, Juva E.W. 1964, ss.
123-124, Anthoni 1970, SS. 51-53.
Rinne J. 1932, ss. 81-83, Gardberg C.J. 1957, p. 128, peruskartat 1044/04-05 ja 07-08, Suvanto
1976, SS. 60-61.
Rinne J. 1952, s. 132.
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koskivat piispa Tuomaan lahjoitusta kappalaiselleen ja samalla Nousiaisten kirkkoherralle
Vilhelmille. Ensimmäisessä kirjeessä paavi Gregorius IX vahvisti 20.10.1232 Nousiaisten kirk·
koherran Vilhelmin omistusoikeuden siihen L u n d a -nimiseen maa-alueeseen Maskussa,
jonka Suomen piispa (= Tuomas?) oli lahjoittanut kapitulinsa suostumuksella. Tuomiokapi·
tulin mainitseminen tässä yhteydessä on tuottanut päänvaivaa, sillä sen ikä lasketaan vasta
v:sta 1276 lähtien. Jos Tuomas-piispan aikana Turussa on kapituli ollut, niin se on ollut se·
kulaarinen, mutta sen pysyvyyttä ja koko tietoa on syytä epäillä.39 Paavin kirjeestä päätel
len Vilhelm sai alueeseen käyttöoikeuden vain seurakuntansa nimissä. Koska tarkoitus oli
kuitenkin toisenlainen, piispa joutui v:na 1234 Nousiaisissa antamassaan kirjeessä, jossa ei
tuomiokapitulia mainita, täsmentämään omistusoikeuden luonnetta. Piispa ilmoitti tällöin
luovuttavansa Vilhelmille, jota hän kutsui nyt kappalaisekseen, Maskusta pakanalliseen pal·
vontaan käytetyn maa-alueen (= Lunda?) ja puolet T a i p a I e e n saaresta. Tuomiokapitu·
Iin suostumus olisi ollut kanonisen oikeuden mukaan tarpeellinen, koska piispa ylitti paavin
suoman valtuutuksen luovuttamalla kyseisen maa-alueen Vilhelmin täydelliseen omistuk
seen.40
Taipaleen saari tarkoittaa eittämättä nykyistä Taipaleen kylää Maskun rannikolla, sillä
maankohoamisen seurauksena saari on vuosisatojen kuluessa kasvanut kiinni mantereeseen.
Sen sijaan Lundan sijainnista on esitetty erilaisia teorioita. J a a k k o I a on etsinyt sen si
jaintia Luonnonmaan pohjoisosista, joka vielä 1500-luvulla kuului hallinnOllisesti ja kirkolli
sesti Maskuun. Teorian puolesta puhuu se, että vielä Varsinais-Suomen maakirjassa Luonnon
maa kirjoitetaan "Lonthoma". Kuitenkin on syytä tähdentää, että Lunda tarkoitti alkuaan
uhrilehtoa. Tällainen muistuma on edelleen jäljellä Liedon ruotsalaisessa nimessä Lundo.
R i n n e on esittänyt todennäköisimmän vaihtoehdon, että Lunda tarkoittaa Stenbergan lä·
hellä sijaitsevaa O h e n s a a r e n kartanoa, joka kuului Vilhelm-kappalaisen jälkeläisille eli
van Arsten-suvulle vielä 1500-luvulla. 41 Kartanon nimessä on ikivanha karhua tarkoittava sa·
na oksi (gen. ohden). Koska karhulle on esikristillisenä aikana ja myöhemminkin osoitettu
uskonnollista kunnioitusta, voisi Lunda pakanallisena palvontapaikkana hyvinkin tarkoittaa
juuri Ohensaarta, mihin viittaa kartanon läheisyydessä olevat nimet Kirkkomäki ja Karhu•
mäki, josta on löydetty kaivauksissa lähde ja mahdollinen uhrikivi.4 2 Piispa Maunu 11 Tavast
osti neljäsosan Ohensaarta van Arsten-sukuun kuuluvalta Elinalta 70 markalla, mutta hän
luovutti v:na 1439 sen vaihdossa Elinan veljelle Juho Järlinpojalle.43 Ennen toista maailman·
sotaa Ohensaaren kartanosta luovutettiin asutustoimintaan 105 ha, minkä jä�keen sille jäi
maata 225 ha, josta 115 ha peltoa ja 20 haviljeltyä laidunta.44
Tuomas-piispan omavaltainen menettely ei jäänyt ilman seurauksia, sillä piispa Katilluk
sen (1266-1286) aikana Upsalan arkkipiispa joutui paavi Urbanus IV:n (1261-1264) mää
räyksestä ja kuningas Maunu Ladonlukon suostumuksella suorittamaan v:na 1276 tarkastuk39. REA 8:"terram de Maska que dicitur Lunda, quam... episcopus finnensis, capituli sui accedente
consensu, ecclesie tue ... confirmauimus" FMU 79 ja 582-583, Jaakkola 1924 a, ss. 6-10 ja 73, Rin•
ne J. 1932, s. 80, Huntuvuori 1935, s. 95, Rinne J. 1941, ss. 20-21, Pirinen 1956 b, ss. 31-32, Juva
E.W. 1964, s. 124, Pirinen 1976, ss. 19-20. Piispa Hemming luovutti samana päivänä ja samassa pai
kassa v:na 1351 Turun tuomiokirkon rakennusrahastolle tilan Maskun Kaverista, vrt. REA 135-136.
40. REA 1O:"nos quandam terram in parrochia de Maska, cultibus ydolatrie olim deditam, et medietatem
cuiusdam insule que Taypale dicitur", REA 17, SD 1 (1829), n :ot 290-291, Jaakkola 1924 a, s. 6,
Voionmaa 1924, ss. 20�21, Hyötyniemi 1930, ss. 150-151, Rinne J. 1932, ss. 73-80, Pirinen 1956
b, ss. 31-32, Juva E.W. 1964, s. 124, Anthoni 1970, s. 51.
41. VMK, s. 109, Rinne J. 1932, ss. 79-80, Ruokalisän... 1936, ss. 90-91, Rinne J. 1941, ss. 20-21,
Rinne J. 1952, s. 141, Papunen 1973, s. 164.
42. Jutikkala-Nikander 1941, s. 485. Jutikkala yhtyy tässä Rinteen näkemykseen.
43. REA 484.
44. Jutikkala-Nikander 1941, ss. 485-487.
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sen Turun hiippakunnassa yhdessä tuomiorovasti Andreaksen ja dekaani Nikolauksen kanssa,
45
Tarkastus ei ollutkaan aiheeton, sillä
koska kirkon omaisuutta oli luovutettu yksityisille.
paavi Martinus IV joutui antamaan 30.11.1283 kirjeen, jossa Skaran ja Strängnäsin piispaa
kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin Turun piispanpöydä!tä pois joutuneen omaisuuden
46
Kirjeen mukaan piispanpöydän "omaisuutta oli maassamme luovutettu pa
palauttamiseksi.
peille ja maallikoille pysyvään omistukseen tekaistulla apostolisen istuimen luvalla. Kirjeen
luetteloa laadittaessa on käytetty formelia, joten sillä ei liene suurtakaan historiallista todis
tusarvoa. Sen sijaan piispanpöydän mainitseminen osoittaa, että tuomiokapitulin ja piispan
pöydän omaisuus ja tulot olivat parhaillaan kehkeytymässä omiksi kameraalisiksi yksiköik
seen, mikä kehitys saavutti päätöksensä 1300-luvun alussa. Kehitystä lienee ohjannut tähän
suuntaan Kuusiston hankkiminen piispan ainakin ajoittaiseksi residenssiksi puolentoista pe
47
ninkulman päästä tuomiokirkosta.
Lähteistä ei käy selville, miten laajoihin peruutuksiin paavin kirjeen perusteella ryhdyt
tiin, mutta peruutuksia on tapahtunut aivan varmasti. Nimittäin Växjön piispan v:na 1351
vidimoimien kirjeiden joukossa on asiakirja, jonka mukaan piispa Maunu 1 (1291-1308) vah
visti Kuusistossa 7.11.1295 Tuomas-piispan kappalaiselleen tekemän lahjoituksen Vilhelmin
perillisen (= heres) vaatimuksesta, mikä saattoi johtua siitä, että Taipaleen saaren puoliskon
ja Lundan saanto oli asetettu kyseenalaiseksi. Kirjeen mukaan perillinen oli piispa Johannes
1 :n (1286-1290) aikana joutunut luovuttamaan kirkon haltuun vastikkeeksi Mynämäestä
(nyk. Mietoisissa) S a a r e n kartanon. On syytä huomata, että asiakirjassa Saarta kutsutaan
pääkartanoksi käyttämällä siitä nimitystä mansio. Samanlainen merkitys on nimityksillä
curia, manerium ja saetagaårdh. Saaren kartanoluonne näkyy siitäkin, että v:na 1557 sieltä
suoritettiin jakoveroa muiden piispan entisten kartanoiden tavoin (= Koroinen, Niittukarta
no ja Köyliönkartano) eikä lampuotimaksua (= avrad tai landgille). Näin tavallaan korjautui
Tuomas-piispan lahjoitus, sillä piispan korvaukseksi saama Saaren kartano oli tuskin vähä
48
arvoisempi kuin Taipaleen saaren puolikas ja Lunda.
Että Lunda j a Taipale ovat alunperin kuuluneet piispalle eikä tuomiokapitulille, voidaan
verifioida siitä, että piispan saama Saaren kartano (= Iso-Saari) kuului uuden ajan alussa ni
49
Lunda ja Taipale puolestaan lienevät kuuluneet Stenbergan
menomaan piispanpöydälle.
yhteyteen. Vielä v:na 1234 se lahjoitushetkellä kuului kokonaisuudessaan piispalle, mutta
viimeistään 1300-luvun alussa todennäköisesti tuomiokapitulin perustamisen _ja Kuusiston
piispanlinnan rakentamisen seurauksena se joutui lähteissä tuntemattomalla tavalla kruunun
haltuun. Tosin kuningas Albrekt Mecklenburgilaisen aikana se jonkin aikaa kuului Jaakko
Aabrahaminpoika Djäknille, mutta hänen jälkeensä kruunu oli taas omistajana. Ei voida pitää
todisteena Stenbergan kirkollisesta alkuperästä sitä, että valtaneuvosto luovutti sen 30.8.
1438 suunnitellun birgittalaisluostarin ylläpidoksi. Kartanon yhteyteen kuului 14.10.1440
45. Juusten 1859, s. 147, RinneJ. 1952, s. 80,Jaakkola 1958, ss. 305-308, Pirinen 1976, s. 20. Vuoden
1283 kirjeen kytkeminen Tuomas-piispan toimiin on toki rohkeaa mutta silti mahdollisuuksien ra
joissa.
46. REA 15:"decimas, terras, domos, vineas, prata, pascua, nemora, molendina iura, iurisdicciones et alia
bona, ad mensam suam episcopalem spectancia", Forsström 1898, s. 131, Bergroth 1902, ss. 21-22,
Jaakkola 1924 a, ss. 5-6, Jaakkola 1932, s. 5, Rinne J. 1941, ss. 26-27, Anthoni 1948, ss. 43-58,
Rinne J. 1952, ss. 80 ja 142-143.
47. Pirinen 1956 b, s. 41, Anthoni 1949, ss. 111-112.
48. REA 17:"ipse... mansionem, que Saris vocatur ecclesie nostre contulerit", REA 135, FMU 219, SD 1
(1829), n:o 1149, Rinne J. 1941, ss. 26--27, Rinne J. 1952, s. 80, Anthoni 1970, s. 349, Kerkko
nen M. 1961, p. 706.
49. FMU 6435. Sanamuodosta ei selviä, kuuluiko Iso- vai Vähä-Saari piispanpöydälle, muttaJutikkalan
mukaan kyse on edellisestä, vrt.Jutikkala-Nikander 1941,. s. 129.

106
Maskusta Munnikan saari, puolet Vasikkaluodosta, viisi tilaa Karinkylästä, Malhon tila, puo
let Iinaisten tilasta, Lellaisten ja Ajosenpään tilat sekä yhteensä kuusi tilaa Raision Kirsti
Iästä, Haijaisista ja Viialasta (kaikki Luonnonmaalla), Rymättylästä Kuivasen saari sekä puo
let sen viereisestä saaresta, Piikkiöstä Huttalan ja Bölen tilat sekä kolme tilaa Aerlasta ja vih
doin Paraisilta Tammon saari. Kyseisessä luetteloss'a on varmasti sellaisia alueita, jotka kuu
luivat jo 1200-luvulla Stenbergan yhteyteen. Lähinnä se koskee Maskussa ja Luonnonmaalla
olevia omistuksia.50
Kuningas Kustaa Vaasa näyttää ottaneen Västeråsin ordinantian perusteella Ison- ja Vä
hän-Saaren kruunun haltuun Kuusiston ja Niittukartanon tavoin. Alkuaan yhtenäinen Saa
ren kartano oli siis uuden ajan alkuun mennessä jaettu kahtia, joista Vähä-Saari kuului Mynä
mäen kirkolle ja Iso-Saari piispanpöydälle (vnder biscopsbordet). Kuningas möi 1.1.1529
kummankin kartanon 300 mk:lla Jaakkima Flemingille. V:na 1557 Ison-Saaren kylvöala oli
4 pt ja Vähä-Saaren 3 pt 2 pn. Jakovero, joka käsitti jauhoja, mailasta, kauraa, papuja, veh
nää, vasikoita, karitsoja ja vuonia, oli arvoltaan n. 65 mk, josta Ison-Saaren osuus oli n. 35 mk.
Nautayksiköitä oli niissä yhteensä 37, josta Ison-Saaren osuus oli 20. Isossa-Saaressa oli 24
tankoa a 30 mk, mutta sillä ei ollut tukkimetsää, laidunmaata eikä kalavettä. Sen sijaan Vä
hässä-Saaressa oli 12 tankoa a 20 mk sekä hyvä laidunmaa ja kalavesi.5 1 Kartanon yhteyteen
lienee kuulunut lampuotilääni, mutta sen olemassaoloa ei voida verifioida.
Saaren kartano otettiin pian takaisin kruunulle, ja se oli sen jälkeen pantattuna, läänitet
tynä ja lahjoitettuna eri henkilöille. Peruutuksen jälkeen v:na 1681 siitä tehtiin säterin luon
teinen kruunun virkatalo (everstinvirkatalo). Ennen toista maailmansotaa siitä erotettiin
asutustoimintaan 349 ha maata, joiloin pinta-alaksi jäi 648 ha, josta peltoa 277 ha ja niittyä
84 ha.52

Koroinen

Koroinen on vanha piispanpöydän kartano, mikä näkyy tavattoman suuresta kylvöalasta
(v:na 1557 6 pt) ja siitä, että muiden kartanoiden tavoin sieltä maksettiin jakoveroa (skiptis
godz). Koroinen sijaitsee Maariassa n. 1/2 km: n päässä kirkosta etelään Aura- ja Vähäjoen
muodostamalla. niemellä. Kaivauksissa on käynyt selville, että Koroinen oli alkuaan vallihau
dalla erotettu mantereesta.5 3
.Koroisista kehittyi jo 1100-luvulla Aurajoen laakson tärkein kauppapa1kka. Novgorodin
kronikan varjagit ja Gotlannin saksalaiset olivat kesällä 1188 ahdistelleet novgorodilaisia
kauppiaita K o r u z k • ja Novotorsek-nimisessä paikoissa, joista jälkimmäinen tarkoittaa
Turkua.54 Paavi Gregorius IX salli 23.1.1229 Suomen piispanistuimen siirtämisen sopivam
paan paikkaan, mikä tarkoittanee sen siirtämistä Nousiaisista Koroisiin, jonne piispantalon
lisäksi pystytettiin linna ja piispankirkko. Suomen piispoista Bero 1 (1249-1258), Ragvald 1
(1258-1266) ja Katillus (1266-1286) saivat viimeisen leposijansa Koroisten piispankirkos50. Peruskartat 1044/04, 1043/05-06 ja 08-09, 2021/02 ja 08, FMU 2265 ja 2355, REA 21, Rinne J.
1932, ss. 80-81, Anthoni 1970, ss. 51 ja 336, Suvanto 1976, ss. 54-63.
51. FMU 6316 ja 6435, REA 17, Leinberg 1892, n:o 5, Jutikkala-Nikander 1941, s. 129, Voionmaa
1914, s. 8. S ä i h k e e n kaavan mukaan peltoala oli v:na 1557 n. 34 ha; Säihke.1963, s. 15, liite
XI :1 (VA ja JYMA).
52. Jutikkala-Nikander 1941, ss. 129-133.
53. Peruskartta 1043/12, Voionmaa 1933, ss. 466-467, Rinne J. 1941, ss. 35-58, Oja 1944, s. 377,
Gardberg C.J. 1957, p, 128, Hellström 1971, ss. 79-81, liite XI :2 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
54. Jaakkola 1958, ss. 141-145, vrt. Koruzkista C.J. Gardberg 1971, ss. 141-142.
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ta. Piispanlinna käsitti kaksi rakennusta, joista toinen oli kaksi- ja toinen kolmikerroksinen.
Niiden rauniot oli nähtävissä vielä 1600-luvulla ylioppilas Pietari G y 1 1 e n i u k s e n ku
vauksesta päätellen. Vanhan tradition mukaan varsinainen piispantalo on sortunut läheiseen
Aurajokeen.55
Kauppakeskuksen siirryttyä Turkuun Koroinen -alkoi vähitellen riutua. Sinne jäi vain piis
pankartano, joka sai oman kappelin entisestä piispnnkirkosta. Autioitumisen seurauksena
koko Koroisten kylä pala palalta siirtyi piispan omistukseen. Piispa Maunu I vaihtoi 6.4.
1303 Olavilta tämän Koroisissa olevan tilan peltoineen ja laidunmaineen. Vastineeksi piispa
antoi puolet viljelysmaistaan .(aqrorum nostrorum) Räntämäeltä toisen puolen jäädessä edel
leen piispan ja tuomiokirkon hallintaan. Tuomiokirkon mainitseminen asiakirjassa ei demen
toi sitä, että kyseessä oli piispan omistus, koska "pöydät" eivät olleet tällöin vielä eriytyneet.
Piispan Räntämäelle jääneiden maiden myöhemmistä kohtaloista ei ole käytettävissä asia
kirjamateriaalia. Räntämäki sijaitsee Vähäjoen varressa kilometrin päässä Koroisista pohjoi
seen.56
Kuningas Maunu Eerikinpojan 10.10.1351 antaman julistuksen mukaan laamanni Holmge
rin perillisillä ei ollut oikeutta käyttää sukulunastusoikeuttaan siihen maatilaan,jonka laaman
ni oli joutunut rikoksensa sovitukseksi kirkolle luovuttamaan Koroisista. Että kyseessä oli ni
menomaan piispalle sakkona tullut tila, ilmenee siitä, että piispa Hemming valtuutti 31.7.
1356 tuomiorovastin, laamannin sekä Kuusiston voudin vaihtamaan sen tuomiokirkolle kuu1 uvaan Kärkkisten tilaan Sauvossa.5 7
Piispa Tavastin aikana Koroisten merkitys väheni entisestään. Suomen piispainkronikan
mukaan se paloi osittain v:na 1429, jolloin jopa piispan kappalainen Bero jäi liekkeihin. Hä
vityksen aiheuttajana oli tallinnalaisen Herman Smitil1 rosvojoukko. Toisaalta Koroisten mer
kitystä vähensi se, että piispa rakensi Turkuun oman piispantalon. H a u s e n i n mukaan
piispa olisi palon jälkeen rakentanut Koroisiinkin kivisen talon, jonka rauniot olivat vielä
1600-luvulla nähtävissä, kuten edellä kerrottiin. Se on kuitenkin epätodennäköistä.58
Huolimatta vähittäisestä riutumisesta piispan lampuoti hoiti edelleen Koroisten kartanon
peltoja, ja piispakin oleskeli silloin tällöin siellä. Piispa Konrad Bitz päiväsi kartanossa
(= curia) 13.11.1486 kaksi kirjettään.5 9 Maunu 111 Särkilahti lähetti 6.1.1496 Koroisista kir
jeen arkkipiispa Jaakko Ulvinpojalle.60
Jo keskiajalla piispalla oli mylly Koroisten yläpuolella H a I i s t e n k o s k e s s a, jonka
putouskorkeus on 6 m, joten se on aikanaan estänyt jokiliikenteen Aurajokea pitkin kauem
mas. Alilaamanni Mattias Kogg vahvisti 18.10.1352 piispa Hemmingin ja paikallisten talon
poikien tekemän sopimuksen, jonka mukaan piispa piti myllypatoaan auki kolme viikkoa ke
väisin ja syksyisin kalannousun aikaan. Muulloin padon piti olla suljettuna yhdellä kivipor-

55. REA 1 : "transferri episcopalem sedem ad locum competenciorum in sua dyocesi mandaremus",
Hildebrand H.1884-1898,s.801, Rinne J. 1941, ss. 35-58, Oja 1944, ss. 91, 240-243 ja 372-378,
Salomies 1944, s.190, Kartano 1948, ss. 70-78, Gardberg C.J. 1957, p. 128, Juva E.W. 1964, s. 127,
Hellström 1971_, ss. 79-81. H i I d e b r a n d i n mukaan Koroisten piispantalon olisi tehnyt 1100-lu
vun Henrik-piispan seuraaja. H e 1 1 s t r ö m i n mukaan piispanistuin siirrettiin v:na 1229 Turkuun.
56. SD 11 (1837), n:o 1389, REA 18:"dedimus sibi (� Oiauo) medietatem agrorum nostrorum cultorum
jn R aenthaemaekj", Oja _1944, ss. 379-380, Anthoni 1970, ss. 342-343.
57. REA 149, 163, 165 ja 168, Hausen 1881-1883, ss. 6-7, Oja 1944, ss. 379-380, Anthoni 1970, ss.
326 ja 342.
58. Suomen kirjallisuuden antologia 1, s. 235, Hausen 1881-1883, ss. 6-7, Bergroth 1902, s. 111, Oja
1944, SS. 379-380, Jaakkola 1950, s. 301, Rinne J. 1952, SS. 184-185.
59. REA 686:"Datum in Koross, curia nostra", REA 687 :"paa wor goord".
60. FMU 4686:"Ex curia nostra Koross".
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tilla. Piispan ja kyläläisten lisäksi myöskin Naantalin luostarilla oli koskessa omat myllyn
sä.61 Nykyään alueella on Turun kaupungin vedenpuhdistamo v:sta 1923 alkaen.
Koroisten lampuodin kulvömäärä oli v:na 1557 6 pt eli kartanoluokkaa, kun se Isossa
Saaressa oli "vain" 4 pt. Jakoveroon kuului v:na 1552 2 pt ruista, 1 pt mailasta, 1 pn kauraa,
4 lv voita, 10 nl villaa, 1 teurasnauta ja 3 teuraslammasta arvoltaan n. 32 mk. Sittemmin ja
koveron sisältö jonkin verran muuttui, mutta sen raha-arvo ei silti oleellisesti noussut. Toden
näköisesti jo v:na 1552 lampuodilla oli hoidossaan inventaariokarjaa, johon kuului v:na 1557
n. 8 nautayksikköä (Isossa-Saaressa n. 20 ny). Lisäksi Halistenkosken läänitysmaksu oli v:na
1553

16 lv haukea arvoltaan 8 mk. Koroisissa oli maata 12 tankoa å 8 mk kylvön ollessa

4 pn tankoa kohti. Kartanolla ei ollut metsää, ja sen laidunmaata sanotaan huonoksi.62 Ny
kyään Koroinen on valtiolle kuuluva ja Opetusministeriön hallinnassa oleva (vuokralle an
63
nettu) virkatalo.
Liedon Vanhalinna

Vanhalinna oli huomattavin Turun ympäristön mäkilinnoista. Alueella on suoritettu kai
vauksia R i n t e e n johdolla ja uudelleen v:sta 1957 alkaen. Vanhalinna ei ollut vain Aura
joen suualueen asukkaiden defensiivinen pako- ja suojapaikka, vaan se sijaitsi Liedossa kes
keisellä paikalla Aurajoen ja Hämeen Härkätien muodostamassa liikennekapeikossa Koroisis
sa asuvan piispan, Turun asukkaiden ja yleensä ruotsalaisten uudisasukkaiden suojana sisä
maasta tulevia suomalaisten, lähinnä hämäläisten, hyökkäyksiä vastaan.64
Kaivauksien ehkä kiinnostavin löytö on saksalainen raha v:en 1045-1063 väliltä. Lisäksi
sieltä on löydetty ruotsalaisia rahoja 1200-luvulta. Löydetty esineistö voidaan ajoittaa n. 200
vuoden välille 1000-luvun lopulta 1200-luvun lopulle. Kun sitten Turkuun rakennettiin uusi
65
linna, Vanhalinna menetti merkityksensä ja siitä tuli nimensä mukaan "vanha".
Kruunulle kuuluessaan Vanhalinna oli 1300-luvulla suurtila ja hallitokeskus. Kun Turun
piispanpöytä menetti Ruotsista kaksi tilaansa, niin sen korvaukseksi valtaneuvosto luovutti
7.10.1438 sille kaksi tilaa, joista toinen oli Vanhalinna. Kirjeen sanamuodon mukaan tila si
jaitsi "widh gambla husith", mikä tarkoittaa sitä, että itse linna sijaitsi tilan alueella, mutta
päärakennus oli siitä erillään.66
Reduktiokaudella Vanhalinnan kylvö oli v:na 1550 3 pt 3 pn ruista ja 1 pt 1 pn kevätvil
jaa eli suuruudeltaan kartanoluokkaa. Lampuodin vanha sääntömaksu oli v:na· 1549 13 mk
rahaa ja 2 ä työrahaa. lnventaariokarjan määrä oli 6 nautayksikköä. Vanhaanlinnaan kuului
12 (18) tankoa maata cl 20 mk. Sillä oli sopiva metsä ja laidunmaa muttei ulkomaata, kala
67
Vanhalinna oli läänityksenä v:na 1569-1639, sen jälkeen ratsuvettä eikä myllynpaikkaa.
tilana ja v:na 1739 se ostettiin perinnöksi. �.�aunc ja Ester Vanha!inna lahjoittivat sen v:na
1956 Turun yliopistolle. Ennen toista maailmansotaa asutustoimintaan erotettujen maaluo
68
vutusten jälkeen Vanhalinnan kokonaispinta-ala oli 316 ha, mistä peltoa oli 65 ha.
61. REA 153, 316 ja 611, FMU 622, Arwidsson 1852,n:o 4,Arwidsson 1854, n:o 150, Rinne J. 1914,
ss. 72-73, Renvall 1931, s. 51 Oja 1945 a, ss. 194-197. 0 j a n mukaan luostarilla oli sahalaitos
Halikon Kuttilassa muttei Halistenkoskessa.
62. ES 542:VA 545:2, liite Xl:2 VA:ssa ja JYMA:ssa. Peltoala oli n. 28 ha, vrt. Säihke 1963,s. 15.
63. Otavan iso tietosanakirja IV, hakusana Koroinen. pp. 1360-1361.
64. Rinne J. 1948 b, ss. 58-60,Salo 1958, ss. 58-70, Pirinen 1962 b, ss. 304-309, Anthoni 1970,ss.
42-43 ja 317, Voigt 1977, SS. 30-33.
65. Salo 1958, SS. 58-70.
66. REA 473 ja 479, FMU 2271, Rinne J. 1941, ss. 72-128 ja 250-260, Anthoni 1949, ss. 88 ja 122,
Anthoni 1970, s. 318.
67. Liite XI: 10 (VA:ssa ja JYMA:ssa). Vanhanlinnan peltoala oli n. 22 ha, vrt. Säihke 1963,s. 15.
68. Jutikkala-Nikander 1941, ss. 447-450.
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Lemun Niittukartano

Niittukartanon vaiheita ei ole mahdollista seurata ajassa yhtä kauas kuin muiden edellä
mainittujen piispan kartanoiden. Kahdessakin asiakirjassa mainitaan 1420-luvun alussa Niit
tukartanon Juho (Johan de Niittukartana) katselmusmiehenä. 69 Kaipa kartanonvouti kelpa
si katselmuslautakuntaan, joten Niittukartano ei välttämättä kuulunut yksityisomistukseen.
Miten kartano joutui piispalle, sitä voi lähteistä verifioida, mutta kun piispa Maunu 11 Tavast
luopui v:na 1450 virastaan, hän pidätti itselleen mm. Niittukartanon tulot. 70 Suomen piis
pankronikan mukaan piispa Johannes 111 Westfal (1370-1385) kuoli tässä kartanossa. 71
Kustaa Vaasa näyttää peruuttaneen Niittukartanon kruunulle Västeråsin ordinantian pe
rusteella. Kuninkaan antaessa 11.7.1545 piispa Martti Skyttelle läänityksen sanotaan nimen
omaan, että Niittukartano oli kuulunut aikoinaan piispanpöydälle.72
Reduktiokaudella Niittukartanon kylvömäärä oli kartanoluokkaa eli v:na 1557 5 pt. Lam
puoti joutui maksamaan jakoverona v:na 1552 2 pt ruista, 1 1/2 pt mailasta, 1 pn kauraa,
2 teurasmullia, 5 teuraslammasta, 8 lv voita ja 1 lv villaa arvoltaan n. 43 mk. Sittemmin jako
veron arvo nousi 60 mk:aan. 1nventaariokarjan määrä oli v: na 1552 16,5 nautayksikköä.
Niittukartanolla oli sopiva laidunmaa ja kalavesi. 73
Niittukartano liitettiin ainakin joksikin aikaa viimeistään v:na 1557 lähinaapuristossa si
jaitsevan Monnoisten kartanon alaisuuteen. Yhä edelleen Lemussa on Niittukartano-nimi
nen jakokunta ja tila, joka on viljelyksiltään tavallista maatilaa suurempi.74

Halikon Vartsala

Turun piispa ja tuomiokapituli purkivat kuninkaalle toukokuussa 1538 huoliaan. Tässä
p r o p o n e n d a i n S w e c i a s s a piispa oli huolissaan Vartsalan tilasta vaatien sopi
musmaksunsa alentamista, mikäli hän tilan menettäisi. Että kyseessä on kartano, ilmenee sii
tä, että piispa luonnehti Vartsalaa "parhaimmaksi tilakseen" (beste goedz). Nähtävästi Eerik
Fleming jo tällöin tavoitteli tilaa itselleen, kuten vielä v:na 1543. Vasta vähän ennen piispa
Skytten kuolemaa Flemingin onnistui saada v:na 1549 Vartsala haltuunsa vaihtokaupalla
kruunulta.7 5
Vartsalan sanotaan v:na 1557 nimenomaan kuuluneen piispalle.7 6 Tällöin siell-ä oli 3 pa
ria härkiä, 16 lehmää, 1 sonni, 12 mullia, 7 1/2 vasikkaa ja 3 hanhea eli n. 32 nautayksikköä
inventaariona. Ajoittain härkiä oli 4 paria ja lehmiä 21. Ei voi otaksua, että tavallisessa talon
poikaistalossa olisi voitu hoitaa noin suurta inventaariokarjaa. 7 7
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.

REA 389ja 405.
FMU 2825: "necnon curia seu possessione episcopali in Rirolo et lntegard in diocesi Aboensis situatis".
Juusten 1859-1862,ss. 331-332,Matinolli 1976,ss. 7-8.
FMU 6435, Todistuskappaleita... 111:2 (1899), s. 133, Hausen 1881-1883, s. 11, Anthoni 1949,
ss. 89, 97-98 ja 125, Renvall 1949, ss. 136-137, Jaakkola 1959, ss. 160ja 626, Pirinen 1962 b,s.
304, Anthoni 1970,ss. 53,112,185ja 332-333.
Liite Xl:3 (VA:ssaja JYMA:ssa). Peltoala oli n. 23 ha,Säihke 1963,s.15.
Liite Xl:3, peruskartta 1044/01 ja 04, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 133-140,jossa mainitaan Le
mun kartanoista vain Nyynäinen,Tenholaja Monnoinen.
KG I R XII, ss. 49-50 ja 108, KG I R XX,ss. 8-9, Anthoni 1949,ss. 88ja 121-123, VMK,s. 501,
Pirinen 1962 b,ss. 64ja 300,Anthoni 1970,ss. 313-315ja 324.
ES 480:VA 58 :70:"som hr Erich Flemingh fan thr for sigh ener han fick godzett aff K.M. epter
Biscop Morthen i Åbo", Anthoni 1949,s. 123.
Liite Xl:14 (VA:ssaja JYMA:ssa), Anthoni 1949,s.122,Pirinen 1962 b,s. 64.
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Vartsala nautti säterivapautta v:sta 1635 alkaen, mutta peruutettiin v:na 1683 ja muodos
tettiin säterinluonteiseksi kruunun virkataloksi. Ennen toista maailmansotaa siitä erotettiin
349 ha asutustoimintaan, minkä jälkeen kokonaispinta-alaksi jäi 203 ha, josta peltoa on
49 ha. 78

Köyliönkartano

Köyliönkartano, joka nykyään parhaiten tunnetaan Vanhankartanon nimellä, sijaitsi Köy
liönjärven suurimmalla saarella "Luodolla" "Lallin kartanon" vieressä. Kartanon keskiaikai
sen päärakennuksen pohjakerroksesta on vielä jäljellä "Lallin kellari".79 Kartano on vaikut
tanut merkittävällä tavalla koko alueen ympäristöön ja kehitykseen. Suotta ei Jaakko
T e i t t i kutsunutkaan sitä 1500-luvun puolimaissa kuninkaan parhaimmaksi kartanoksi
"Pohjois-Suomessa".80
Löydöistä päätellen Köyliönsaarella on ollut tiheä asutus jo rautakaudella, ja vanhimmat
hautalöydöt ovat peräisin merovinkiajalta 500-luvulta. Mahdollisesti saarella on sijainnut
Hiisi tai päälliköntila,jonka muistona yhä vielä saaren eteläosassa on H i i d e n p ä ä n n o k
k a, ja lisäksi Köyliön Yttilässä oli 1500-luvulla H i i d e n n i e m i.81
Vuosikymmenten saatossa Lallin asuntoa on ehditty etsiä milloin Nousiaisista, milloin
Mynämäestä (nyk. Mietoisten) Saaren kartanosta.82 Nykyään katsotaan useimmiten, että
Köyliön Vanhakartano on ollut Lallin asuinpaikka,83 kun hän tunnetulla tavalla surmasi
piispa Henrikin Köyliönjärvellä lähellä alavaa K i r k k o k a r i a, jossa on sijainnut P. Hen
rikin muistolle omistettu Lähteen kappeli. Vielä 1700-luvun alussa kyseistä luotoa kutsut
tiin nimellä "St. Henriks Holm".84
Silloiset kirkolliset olosuhteet huomioon ottaen näyttää sangen epätodennäköiseltä, että
kirkolla olisi ollut käytettävissään sellaisia painostuskeinoja, joilla Lalli olisi saatu luovutta
maan kartanonsa piispanmurhan sovitukseksi.85 Todennäköisemmin kartanon hankkiminen
kirkon haltuun liittyi P. Henrikin kultin kehittämiseen ehkä 1300-luvun alussa. 86
Köyliönkartano kuului Turun piispanpöydälle viimeistään 1360-luvulla, sillä piispa
Hemming päiväsi siellä 29.5.1365 asiakirjan, jonka perusteella hän vuokrasi osan Kokemäen
kartanostaan Pentti Gudvastinpojalle voimaksua vastaan. Piispa Johannes 11 Petri uudisti
omaksi piispuuskaudekseen myöskin Köyliönkartanossa 29.10.1368 kyseisen vuokrauksen.
Kokemäenkartano näyttää tuolloin olleen Köyliönkartanon sivutila, koskapa vuokraehtojen

78. Jut!kka!a-!'Jikander 1941, ss.

421-422.

79. Peruskartta 1 :20 000 1134/10-11, Suvanto 1973, s. 30.
80. Teitti 1894 :"ingen bettre sätesgårdh i nårre Finland, än han är", Suvanto 1973, s. 21.
81. Peruskartta 1134/10, Voionmaa 1924, s. 98, Jaakkola 1936, Salmo 1952, ss. 9-10, 48, 50 ja 52-58,
Mäkinen 1971, s. 259, Suvanto 1973, ss. 29-30. Kirkko sijaitsi n. 100 m kartanosta lounaaseen.
82. Leinberg 1898, s. 63, Huntuvuori 1918, ss. 9-10, Haavio 1948, ss. 70-73.
83. Killinel) 1877, ss. 97-98, Ruuth J.W. 1898, s. 23, Bergroth 1902, ss. 17-18, Salminen 1905, s. 4,
Granit 1929, ss. 70-71, Rinne J. 1932, ss. 94-95, Huntuvuori 1935, s. 94, Jutikkala-Nikander 1941,
s. 626, Anthoni 1970, s. 53, Rantanen 1971, ss. 257-258. H a a v i o ei halua sijoittaa runojen ja
tarinain perusteella Lal loilaa määrättyyn paikkaan, Haavio 1948, ss. 76-77.
84. Salminen 1905, s. 98, Rinne J. 1932, ss. 95-108, Maliniemi 1945, s. 387 :"Henricus... et statim
yeme sequenti Kiwlo martirizatur" (Palmsköldin katkelma), Jokipii 1956, s. 9. Kirkkokarille pysty
tettiin v:na 1955 kivi.
85. Mäkinen 1971, s. 259.
86. Rinne J. 1944, s. 11.
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mukaan Pentti Gudvastinpojan piti suorittaa perinteiseen tapaan päivätöitä Köyliönkartanon
voudin antamien ohjeiden mukaan.87
Alkuaan Köyliönkartanolle näyttää kuuluneen pelkästään Köyliönsaari, mutta aikaa myö
ten piispa hankki lisää maata järven itä- ja länsirannalta niin, että uuden ajan alussa kolman
nes(= 24 tilaa 72:sta) Köyliön tiloista kuului piispanpöydälle. Niinpä ennen v:na 1420 piis
palle kuului jo neljäsosa järven länsirannalla olevasta P o I s u n kylästä, mikä reduktiokau
della tarkoitti 3 lampuotitilaa kylän 12 tilasta. Piispa Tavast kuitenkin katsoi, ettei hänelle
kuulunut neljäsosaa edellyttävää määrää jokiniityistä. Sen vuoksi asetettiin katselmuslauta
kunta, joka sovitteli polsulaisten ja piispan erimielisyyksiä. Sovintoesitys vahvistettiin 22.11.
1420 Eurassa pidetyillä käräjillä. Sen mukaan piispa sai jokiniittyjen täydennykseksi kaksi
aluetta. Näistä "L a u t e h e n m a"-nimisen alueen raja kulki Vinnarinlahdesta Kokemäen ja
Köyliön välisen yleisen tien keskimmäiseen siltaan Mustassaojassa ja sieltä kahden tien ris
teykseen ja lopuksi Lähteenojan siltaan joen keskellä haittaamatta talonpoikien ruo'onkor
juuta ja kalastusta alueen rannoilla. Sen sijaan toinen alue K u o I i s o j a n m a a (Kolisoian.
.. .
88
ma) on sI1amnut T u , s k u 1 a s s a.
Skoklosterin Codex Aboensikseen on otettu Köyliönkartanon tilejä v:n 1422 vaiheil
ta sekä v:lta 1455, 1456 ja 1458. 89 Niissä on lueteltu pääasiassa suoritettuja maanhankinto
ja ja -vaihtoja, joiden määrä on odottamattoman suuri, sillä kaikkiaan niitä oli v:n 1422 vai
90 Tilien mukaan piispa osti v:na 1455 palvelijaltaan Lasse Björninpojalta
heilla yli 30 kpi.
49 mk:lla "L i w t h a n a m a a "-nimisen alueen(terra), joka aiemmin oli kuulunut Lassen
veljelle Martti Björninpojalle ja Erkki Göömille (Köömi?). Köyliönkartanon keskeistä merki
tystä ja lampuotien hallintoa osoittaa se, että v:na 1458 siellä pidettiin Köyliön ja Kokemäen
piispanlampuotien kokous, jossa oli lautakuntana 12 lampuotia, nimittäin Antti Jaakonpoika,
Pentti Pentinpoika, Maunu Anundinpoika, Martti Pumpula, Olavi Laikko, Juho Pirkkala,
Antti Lassenpoika, Lasse Kunis, Niilo Lassenpoika, Martti Heikinpoika, Matti Kurki (Kuuro
lasta?) ja Lähteen Juho. Kokouksessa vahvistettiin sellainen piispanpöytää koskenut tilan
vaihto, että Martti Mikonpoika sai Ulvilasta Niemen tilan Oripäästä luovuttamaansa tilaa ja
8 mk:n välirahaa vastaan.91
Piispalle ja polsulaisille tuli sittemmin kuitenkin kiistaa osittain 22.11.1420 laaditusta täy
dennysosuussopimuksesta sekä siitä, että piispa oli asettanut pitäjän suostumuksella lampuo
tinsa L ä h t e e n kylään. Laamannintuomionhaltija Pentti Lydekenpoika Djäkn selvitteli
näitä kiistoja ja vahvisti 6.10.1445 piispan ja polsulaisten keskinäisen sopimuksen. Piispa
osoitti saaneensa Vilostensillan ja Vinnarinniemen alueen hyvityksenä siitä, ettei hänellä ol
lut ollut Polsussa neljännestään vastaavaa osuutta joen pohjoispuolisilla jokiniityillä. Piis
pa oli asettanut lampuodin Lähteen kylässä omalle osuudelleen Köyliönkartanon ja Polsussa
olevan osuutensa perusteella, ja hän oli samalla korvannut alueella sattuneet niittyjen mene
tykset muualta annetuilla niityillä. Tuomas Pekanpoika suoritti V ä h ä - K i I d e n m a a s
s a (litzla Kildema, vrt. s. 69) piispan ja polsulaisten kesken jaon siten, että piispa sai kaik87. FMU 735 ja 768:"wår gard Tiuhla", Hausen 1881-1883, s. 12. Voionmaa 1912, s. 301, Rinne J.
1941, s. 8, Rinne J. 1944, s. 11, Salminen 1905, s. 16, Suvanto 1973, s. 39.
88. REA 388:"f0rsth eeth stycke jord, som heter Lautehenma, innan thessa raar:aff Winnarelax til
maedelsta brona wppa almanna waeghen millan Kwmo ok Kiwla, thaedaen til korsit j tw waega skyl,
ok thedan i Lekteoya broo mit i ana, swa ar r0sk0rdh oc fiskeri mago niwtha wid strandena som f0r",
FMU 1653, Salminen 1905, ss. 16-17, Jaakkola 1928, ss. 215-216, Suvanto 1973, ss. 39-40, 50
ja 156.
89. REA 399: "Documenta extrakta de libro computacionis •curie Kiwla super quibusdam terris et pratis
emptis et campsis per eandem".
90. Liitteet XI :16 a-b (VA:ssa ja JYMA:ssa).
91. REA 399: "Liwthanama" tarkoittanee Löytänettä.
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kien polsulaisten osuuden lukuun ottamatta peltojen ulkopuolella sijaitsevaa Juho Pekanpo
jan sarkaa. Juuri tällä alueella oli piispan lampuoti polsulaisten entisillä nautinta-alueilla. Sen
sijaan I s o - K i I d e n m a a n (stora Kildenma) piispa osoitti saaneensa Köyliön kappalai
selta ja entiseltä Euran kirkkoherralta Torkkelilta, jolle Olavi Enkainen oli luovuttanut tä
män K e p o I a n kylään kuuluvan maan. H i i d e n n i e m e n piispa sanoi saaneensa
Juho Pekanpojalta sekä hänen veljeltään K a r h i a n Jasperilta ja tämän vaimolta Sigri Katilta.
Koska Juho Pekanpoika n. v:na 1422 tilien mukaan omisti maata Tuohiniemessä (Tohenemj)
ja hänen veljensä ja kälynsä Toisniemessä (Toysnemj), niin mahdollisesti tarkoitetaan samaa
nientä, jota eräässä variantissa kutsutaan myöskin Hiidenniemeksi (Hisnemi). Lopuksi laa
mannintuomion haltijan kirjeessä annettiin vielä ohjeita piispan lampuotilan (boolstadh) niit
tyjen niitosta ja ruo'onkorjuusta.92
Lautakunnan suorittaman katselmuksen perusteella laamanni Henrik Klaunpoika Bitz
vahvisti 13.3.1458 Polsun ja Harjavallan kylien välisen rajan. Katselmuksessa oli ilmennyt,
että Harjavallan asukkaat olivat aiheuttaneet harmia ja vahinkoa piispanpöydän vanhoilla nii
tyillä ja uusilla kaskimailla H i i r i j ä r v e 1 1 ä, joka sittemmin laskettiin kuuluvaksi Koke
mäkeen. Piispa oli saanut kyseisen alueen polsulaisilta. Vahvistettu kylänraja kulki Kauniista
lähteestä (Kawniss laehdhet) itään Ojanpolveen (Oyanpolue), jossa oli vanha haavankanto ja
sieltä Humalojanhaaraan (Humala oyanhara).93
Piispa Tavastin aikana Köyliönkartanolle ostettiin Polsuun kuuluva Vindin niitty (Windis
ängh), ja tällöin erotettiin kyläläisten mm. kalavedet, metsät ja ulkomaat riistamaineen. Siitä
huolimatta kartanonvouti (biscops fogte) kielsi sittemmin polsulaisia käyttämästä näitä ero
tettuja tiluksiaan. Kiistan kiperyyden vuoksi kuningas Kaarle Knuutinpoika siirsi kiistan
31.1.1466 Turun maaoikeuden ratkaistavaksi.94
Piispa Tavast pidätti erotessaan v:na 1450 virastaan itselleen mm. Köyliönkartanon tulot.
Asiakirjassa kartanosta käytetään turmeltunutta muotoa "Rirolo", joka tarkoittaa "Kiwla"
nimeä eli kyseessä oli Köyliönkartano.95
Kartanon taloutta hoiti vouti, ja tässä tehtävässä ovat toimineet mm. Lasse Björninpoika
sekä Niilo Byskallen poika Paulus Nicolai, joka ehti olla tässä toimessa usean piispan aika
na.96 Kartano säilytti keskiajan loppuun saakka keskeisen aseman piispanpöydän taloudessa,
mihin lienee osaltaan vaikuttanut sen sijainti Satakuntaan vievän tieyhteyden varrella. Piis
pan oleskelu kartanossa voidaan verifioida mm. 14.2.1517, joi loin piispa Kurki päiväsi siellä
kirjeensä.97
Reduktiokaudella kartanon hoito uskottiin kahdelle lampuodille, jotka suorittivat jakove
roa siten, että sadosta maksettiin puolet kruunulle siemenviljan vähentämisen jälkeen. Karta
non kylvöala oli v:na 1549 yhteensä 8 pt 3 2/3 pn. Laskennallisesti kruunu sai v:na 1549
�ei, La11u:,ta t:1 i la;:,;a maataloustuotteita n. 160 mk :n ja kalasta mosta yli 10 mk :n aivosta.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

REA 526, FMU 2639, Salminen 1905, ss. 17-19. Vrt. myöskin liitteet XI :16: a-b (VA:ssa ja
JYMA:ssa).
REA 584: "nedhan wid Hyrijarffue, then biscopen haffde lagligha fangit aff them i Polso", FMU
3057, 4087 ja 4088, Ruuth 1898, s. 23. Tarinain mukaan rotat (hiiret) söivät Lallin Hiirijärvellä,
Haavio 1948, s.183-194, Jokipii 1956, s. 7-11.
FMU 3293: "the haffde vndanskilth j samma köpp sinn fyskewatnn, wassa skogha och vthmarcker
met theris diwra och fuglaweedh, näffrafläth och bastafläth, så och theris hiordhgångh", Salminen

1905, SS. 17-19.
FMU 2825: "super quadam

possessione Alandia, Satagundie superioris et inferioris necnon curia seu
possessione episcopali Rirolo et lntergard in diocesi Aboensi situatis", Jaakkola 1959, ss. 160 ja 626.
FMU 6688: "Paulus Nicolaj ... war som mest regerende offuer Kiwla Gård ok tess wnderlydende
landbor i the tider", Pirinen 1956 b, s.361.
FMU 5913: "ex manso nostro Kiwla", Granit 1929, s.75_.
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Tuotto oli suuri, mutta silti Köyliönkartano jäi selvästi jälkeen Kuusistosta. Kartanossa oli
98

v:n 1549 alussa n. 90 ja saman vuoden lopussa n. 97 nautayksikköä.

Ennen toista maailmansotaa Köyliönkartanosta erotettiin asutustoimintaan 5 275 h a maa
99
ta, minkä jälkeen kokonaispinta-alaksi jäi 7 477 ha, mistä peltoa oli 562 ha.

Kokemäen Curia Kumo - Forsby
Köyliönkartanon lisäksi piispalla oli Ala-Satakunnassa toinenkin kartano ja siihen kuuluva
lampuotilääni Forsbyn-Haistilan jakokunnassa Kokemäenjoen pohjoispuolella. On syytä täh
dentää, että kyseinen Curia Kumo, joka 1400-luvulla tunnettiin Forsbyn nimellä, on eri kar
tano kuin samalla kohtaa joen eteläpuolella sijaitseva kruunulle kuulunut Kokemäenkartano,

joka oli edellistä nuorempi. 100

Piispa lienee saanut osan Kokemäellä sijainneista alueistaan jo ennen v:na 1318 tapahtu
nutta Kuusiston paloa paavin v :na 1229 antaman uhrilehtoja koskevan kirjeen perusteella,
joten Mustassakirjassa on vain niukasti tietoja tästä lampuotiläänistä. Luontevalta tuntuu
sellainen käsitys, että Kokemäenjoen yläjuoksulla olevat omistukset olivat nuorimpia. Aluei
ta hankkiessaan piispa kiinnitti huomiota asutuksellisten seikkojen lisäksi - näyttäähän mo
net piispan Kokemäen lampuodeista olleen ruotsalaisia - myöskin liikenteellisiin tekijöihin.
Niinpä Forsbyn kohdalla oli mahdollista salvata tarpeen tullen koko jokiliikenne. Toisaalta
asutuksen vanhuuden ja keskeisyyden puolesta puhuu mm. se, että sekä Forsbyssä että Ä i m ä1 ä s s ä, joissa piispalla oli lampuotila, on sijainnut hiisi. Forsbyn niemestä on lisäksi löydet

ty mm. rautakautinen hauta.101

Forsbyn piispankartanon alueisiin on kuulunut Kokemäenjoessa kartanon kohdalla si
jaitseva Linnaluoto, joka kansanperinteen mukaan on ollut alunperin niemennenä, mutta
josta on tehty saari kaivamalla joelle uusi uoma niemen tyveen. Historiallisella ajalla saarella
on ollut linnavarustus, josta oli mahdollista valvoa sen ja Katavaluodon välistä jokiliikennet
tä. Näyttää siltä, että kuninkaan 1360-luvulla antama määräys hävittää Kokemäenlinna tar
102
koittaa juuri Linnaluodolla ollutta varustusta.
Curia Kumon saanto voidaan asiakirjallisesti verifioida 25.2.1355, jolloin ulvilalainen por
vari Antti Vari (ciuis jn Hulsby, Andreas Vari) lahjoitti piispa Hemmingille ja hänen seuraa
jilleen, mikä tarkoitti piispanpöytää, Forsbyssä sijaitsevan päätilansa tai kartanonsa (fundum),
103
joka aiemmin oli kuulunut Bowelle, joka nimestään päätellen oli ruotsalainen porvari.
Kartanon viljelykset olivat 1300-luvulla arvattavasti laajoja, ja sille kuului runsaasti raivaa
mattomia takamaita ja osuuksia jakamattomiin yhteismaihin. Kartanon laajuutta osoittaa se,
98. Liite Xl:16 c (VA:ssa ja JYMA:ssa). Kartanosta tilitettiin mm. v:na 1557 8 pt ruista, 9 pt ohraa ja
4 pn kauraa, vrt. liite XI :18. Peltoala oli hiukan yli 40 ha kylvömäärän perusteella, vrt. Säihke
1963,s. 15.
99. Jutikkala-Nikander 1941, ss. 626-631.
100. Peruskartta 1134/12, Juusten 1859, ss. 207, 213-214 ja 273, lnkilä 1928, s. 18, Rinne J.1944,
SS. 11-12,Jokipii 1956, SS. 7-20, Jokipii 1973,SS. 80 ja 86.
101. REA 6, Salmo 1952, s. 59,Suvanto 1973,ss. 31-32,43 ja 313.
102. Killinen 1877, karttaliite sivun 166 jälkeen, Rinne J.1944, ss. 27-39, Jokipii 1973, s. 86,Suvanto
1973, s. 42.
103. REA 159: "bona mea jn Forsby jn parrochie Kumu, fundum videlicet infra villam . .. que ·quidam
dictus Bowe alias in eadem villa possiderat", FMU 650-651, Juusten 1859, ss. 207 ja 213-214,
Lagus 1860, s. 174, Lindström 1862, ss. 239-240, Rinne J.1939, s. 47, Rinne J.1944, ss. 14-20,
Anthoni 1949, ss. 104-106, Klockars 1960 a, s. 96, Suvanto 1973, s. 42. Vrt. ruotsalaisista uudis
asukkaista piispan lampuoteina Kokemäellä Suvanto 1973,s. 313.
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että sen alueelle muodostui sittemmin kaksi kylää, nimittäin P e n t t i I ä ja Forsby. Koska
Curia Kumo oli peräkkäin kahden arvatenkin vauraan porvarin hallussa, niin on syytä olettaa,
että sen päärakennus oli keskimääräistä parempi. Siksi tuntuu luonnolliselta sellainen käsitys,
että piispa aikoi alkuaan Forsbyhyn piispallista kartanoa, jossa hän saattaisi seurueineen vir
kamatkoil laan viivähtää.104
Forsbyn rajoista piispa Hemmingillä oli V i 1 1 i ö n asukkaiden kanssa kiistaa. Niiden
poistamiseksi vahvistettiin 27.2.1362 sopimus, jonka mukaan piispa luovutti n. 4 km Fors
bystä länteen sijaitsevasta L a i k o n kylästä villiöläisille tiloja (predia), jonka korvauksena
nämä luovuttivat piispalle metsää, niittyä ja peltoa Forsbyn eteläpuolelta Lymin (Kimi,
Lymj) rajamerkkiin saakka. Lisäksi villiöläiset vakuuttivat, etteivät he enää aiheuttaisi piis
palle tai hänen lampuodeilleen (=colonos) hankaluuksia kyseisellä alueella, joka näin tuli kuu
lumaan piispan "Forsbyn luona sijaitsevan kartanon yhteyteen" ( in curia prope Forsby).1 05
Kirjeen sanamuodosta voi havaita, että piispalla oli jo tuolloin Forsbyssä vähintään kaksi
lampuotia. Silti villiöläiset unohtivat tekemänsä sopimuksen, sillä kolme kyläläistä möi pää
osan kartanolle v:na 1362 luovutetusta metsämaasta palstoina useille eri henkilöille, vaikka
heillä ei ollut todistusta omistusoikeudestaan. Katselmuksen perusteella Ala-Satakunnan kih
lakunnantuomari Henrik Klaunpoika Djäkn vahvisti 10.9.1445 Forsbyn rajat.106 Kiista ei
!kuitenkaan päättynyt vielä tähän. Piispan vouti (thirB1are ok sytzleman) Lasse Björninpoika
syytti Villiön, V u o I t e e n ja H a i s t i I a n asukkaita siitä, että he olivat anastaneet
Forsbylle kuuluvan niityn ja jakaneet sen keskenään sekä ottaneet haltuunsa jakamattomasta
laidunalueesta (hiordl00t och famark) Forsbylle kuuluvan osuuden. Katselmuksen perusteel
la tuomari vahvisti 26.9.1447 (tai 1446) näiden kylien sekä Forsbyn välisen rajan.107 Lisäksi
Forsbylle kuului kalastusoikeus Pitkä- ja Luolajärveen, ja nämä kalavedet jaettiin 24.3.
1455_108
Yleinen on sellainen käsitys, että Curia Kumo menetti vähitellen alkuperäisen merkityk
sensä ja tarkoituksena, ja sen seurauksena 1360-luvulle tultaessa sen rakennukset olivat jo
rappeutuneet ja hävitettiin pian sen jälkeen.109 Käsityksen tueksi on vedottu seuraavassa
esiin tuleviin kartanon osa-alueen vuokraamista koskeviin sopimuksiin. Piispa Hemming
vuokrasi 29.5.1365 kartanon pohjoispuolella (oikeastaan luoteispuolella) sijaitsevan osan
kartanon maista Pentti Gudvastinpojalle, joka oli suorittanut alueeila jo raivausta ja jolla oli
määritellyissä rajoissa oikeus jatkaa työtään Kirvisojaan saakka. Hänen oli suoritettava sään
tömaksuna 4 nl voita vuodessa ja saman verran päivätöitä kuin muut piispan lampuodit
Kokemäellä. 11 o Piispa Johannes 11 ·Petri uudisti 29.10.1368 virkakaudekseen kyseisen sopi
muksen entisin ehdoin. Tällöin aluetta kutsuttiin kartanon alueesta erotetuksi ja sen pohjois
puoliseksi viljelykseksi. Ehkä tällöin jo tilaa alettiin kutsua Pentti Gudvastinpojan mukaan
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111 Westfal uudisti 14.4.1372 vuokrasopimuksen entisin ehdoin. Todennäköisesti Penttilän
haltijasta tehtiin tällöin perintölampuoti.112 Kuitenkin on kiinnostavaa havaita, että Pentti
104. Rinne J.1944,ss. 16 ja 19-20.
105. REA 159 ja 177, FMU 696, Hausen 1881-1883, s. 12, Rinne J, 1944,s. 17, Anthoni 1970,s. 351,
Suvanto 1973,ss. 43-44.
106. REA 525, FMU 2635, Lindström 1862, ss. 240 ja 267, Rinne J.1944, ss. 17-18,Suvanto 1973,s.
43.
107. REA 534, FMU 2721 ja 2737, RinneJ.1944,ss. 20-21.
108. REA 571 ja 649 (vidimointi 24.3.1477), RinneJ.1944,s. 19.
109. Suvanto 1974,s. 43.
110. FMU 735ja 769, Hausen 1881-1883,s. 12, Rinne J.1944, s. 15,Suvanto 1973,s. 43.
111. FMU 769, RinneJ.1944,ss. 15-16.
112. FMU 810, Rinne J.1944,s. 16,Suvanto 1973, s. 43.
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Gudvastinpoika sitoutui suorittamaan päivätyönsä Köyliönkartanon voudin ohjeiden mu
kaan, joten Forsby ei ollut tällöin hallintokeskuksena. Toisaalta Köyliönkartanon vouti
Lasse Björninpoika edusti 1400-luvun puolimaissa piispaa Forsbytä koskevassa rajakiistassa
(s. 114). Sen seurauksena kartanon nimi vaihtui Curia Kumosta Forsbyksi.1 1 3
Kehitys saattoi olla todellisuudessa päinvastainen, sillä lampuodin asettaminen ei merkin
ne kartanon heikkenemistä vaan voimistumista. Niinhän on tulkittava mm. se, että piispa
Tavast asetti Köyliönkartanon nimissä lampuodin Lähteen kylään (s. 111). Laajentuvan
kartanon peltoja hoidettiin monesti päivätöiden avulla, ja siitä syystä jokainen uusi lampuoti
merkitsi uutta käsiparia kartanon maatalouden hoitamisessa, mikäli lampuotimaksuun oli
sisällytetty päivätyövelvollisuus, kuten piispanlampuotien kohdalla oli usein asianlaita. Lam
puoti joutui todennäköisesti suorittamaan sopimuksen mukaiset päivätyöt juuri Forsbyssä
olevaan kartanoon, koska mainitussa sopimuksessa puhutaan siitä, että ne oli suoritettava
Kokemäen piispanlampuotien tavoin, eikä ole perusteita olettaa, että ne olisi ollut pakko
suorittaa etäisessä Köyliönkartanossa. Uuden ajan alussa Forsbyn kylvö oli 4 pt 2 pn eli
enemmän kuin Isossa-Saaressa ja suunnilleen saman verran kuin Niittukartanossa ja Vanha
linnassa. Reduktiokaudella Forsby läänitettiin Lasse Undranckille, mikä ei tulle kysymyk
seen tavallisen lampuotitilan kohdalla, sillä läänittäminen sopi parhaiten kartanoluonteiselle
asumalle. Nimen vaihtamista Curia Kumosta Forsbyksi voidaan perustella siten, että kruu
nulla oli joen eteläpuolella Kokemäenkartano, jonka nimeä Curia Kumo erehdyttävästi
muistutti.
Sittemmin Forsbyn kylän ainoa tila jaettiin kahtia Ali- ja Yli-Forsbyn nimellä. Kumpikin
tila oli ja on viljelyksiensä puolesta tavallista talonpoikaistilaa suurempia. Nykyään Ali
Forsbyssä toimii Porin kaupungin poikakoti.11 4 Kokemäen lampuotien yhteydessä sivutaan
Forsbytä vielä jonkin verran.

Vanajan Curia Vanö

Paikannimistön perusteella Vanaja on ollut esikristillisellä ajalla keskeinen palvontapaik
ka.1 15 Vanajankartano oli jo 1300-luvun alussa asumana vanha, eikä ole mahdotonta, että
piispa olisi sen saanut paavi Gregorius IX:n 31.1.1229 antaman kirjeen perusteella, jossa
Suomen kirkko oikeutettiin ottamaan haltuunsa pakanalliset palvontapaikat:116 Muualla
Hämeessä kirkot sijaitsivat kruununmaalla, tosin lähellä palvontapaikkoja, mutta Vanajan
kirkko on rakennettu piispankartanon maalle, kuten Maarian (=Räntämäen) kirkko Korois
11 7
Nimestään päätellen kartano on sijainnut
ten ja Köyliön kirkko Köyliönkartanon maalle.
"saarella" (=curia nostra Waan�), mikä ei olekaan mahdotonta, jos kartanon paikkaa etsitään
juuri Vanajan kirkon ympäristöstä.1 18
Vanajankartanon sijainnista on esitetty erilaisia käsityksiä, ja sitä on haettu Harvialasta
saakka, jonne kirkolta on matkaa 5-6 km. Koska reduktiokaudella piispan lampuotitilat
sijaitsivat K a n t o I a s s a, P a i k k a I a s s a ja K ä i k ä I ä s s ä kirkon ympärillä, on
kartanon paikkaa etsittävä juuri tältä alueelta, ehkä läheltä Kantolaa, joka oli uuden ajan
11 3.

REA 399, Anthoni 1970, s. 351 , Suvanto 1 973, s. 43.
Peruskartta 1 034/12.
1 15. Voionmaa 1934, ss. 25-27, Anthoni 1970, ss. 53-54.
1 16 . REA 6.
11 7. Voionmaa 1 934, ss. 26 -27, Rinne J,1944, s. 10, Kerkkonen
118. REA 47, Rinne J.1944, s. 1 0.

114.

M.1957, s. 1 20.
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alussa koukunsuuruinen tila, jonka kylvö oli 6 pt v:na 1549 eli yhtä suuri kuin keskikokoi
sissa piispankartanoissa.119 Vanajan kirkko sijaitsee Kantolan ja Paikkalan rajalla siten, että
hautausmaa kuuluu kumpaankin kylään.1 2 Katumajärven itärannan eteläisimmällä niemellä
on Äikäälän tila, josta käytetään erehdyttävää Vanajankartanon nimeä. Näyttää kuitenkin
selvältä, ettei Curia Vanö ole sijainnut Äikäälässä saakka.121
Vanajankartano mainitaan lähteissä ensi kerran 18.1.1324, jolloin piispa Pentti antoi siellä
todistuksen, jonka mukaan Vesunnan Paavali oli luovuttanut omaisuutensa kokemäkeläiselle
Gunnelle syytinkiä vastaan.122 Piispa Pentti luovutti 6.6.1329 Vanajalla päivätyn kirjeen
mukaan neljäsosan Vanajankartanosta Niilo Hennikanpojalle, joka vastineeksi antoi tilansa
Paraisten (Sauvon) Hännikbölestä. Niilo Hennikanpoika antoi samanlaisen luovutuskirjeen
samana päivänä.123 Niilo Hennikanpoika vakuutti 21.3.1330 saaneensa maksun kolmasosas
ta luovuttamastaan omaisuudesta. Tällöin piispalle kuului puolet Vanajankartanon karjasta
ja karjankasvusta. Niilo Hennikanpoika lupasi hyvittää piispalle elävästä karjasta sen, minkä
hän elatuksensa vuoksi joutui teurastamaan.1 24
Piispa saattoi luovuttaa osan Vanajankartanostaan toisiin käsiin kartanon menetettyä
alkuperäisen merkityksensä. Syynä voi olla vaikkapa se, että Hämeen kirkollinen keskus
siirtyi noihin aikoihin Vanajalta Hattulan P.Ristin kirkkoon. Tästä syystä piispa saattoi luo
vuttaa kruunulle Vanajan patronaattioikeuden.125 Kartanon maat piispa luovutti perintö
lampuotiensa viljeltäväksi, ja näihin kuului myöskin Niilo Hennikanpoika, jonka suku jäi
asumaan Vanajalle.126 Kartanon alueen myöhemmistä vaiheista puhutaan lisää Vanajan lam
puotien yhteydessä.

°

Ahvenanmaan Curia Saltvik

Piispan lampuotialueen ydin ja samalla maakuntakäräjien kokoontumispaikkana koko
Ahvenanmaan keskus sijaitsi Curia Saltvikissa, jonka kuulumisen piispanpöydälle kuningas
Maunu Eerikinpoika vahvisti 8.6.1351 antamallaan kirjeellä, jonka mukaan kyseinen kartano
oli jo kauan (diu) kuulunut Turun piispalle oltuaan muinoin (olim) kruunun hallussa. Piispa
lienee saanut kartanon 1300-luvun alkupuolella.Kuningas hyvitti kruunua antamalla sille
miestapon sovituksena saamansa Grelsbyn kartanon Finströmistä.127

119. Liite Xl:25, Peruskartta 2131/08-09, Hausen 1881-1883, ss. 9-10, Voionmaa 1934, ss. 28-31,
Anthoni 1949, ss.90-91 ja 107, Anthoni 1970, s.362.
120. Peruskartta 2i 3i /09.
121.Jutikkala-Nikander 1946, ss.382-388.
122. REA 34: "in curia nostra Wan,;,", Juusten 1859, s. 192, Rinne J.1944, s. 11, Wallinheimo 1945,
s.43.
123. REA 47: "nos sibi suisque heredibus 4:tam partem surie nostre Wan,;, ... assignamus perpetuo possi
dendam", REA 48, FMU 367-368, Lagus 1860, s.34, Hausen 1881-1883, ss.9-10, Rinne J, 1944,
ss. 10-11, Wallinheimo 1945, s. 55, Niitemaa 1955, ss. 460-461, Kerkkonen M, 1961, p. 706,
Anthoni 1970, ss. 54 ja 362 (jälkimmäisellä sivulla painovirhe).
124. REA 54: "ln pecoribus vero quibuscunque in curia Wan,;, existentibu medietas est domini", FMU

377.

125.Voionmaa 1934, ss.27-28, Pettersson 1955, ss.565-579.
126. Voionmaa 1934, ss. 29-33, Anthoni 1970, s.362.
127. FMU 603 ja 605, REA 144: "Ouamuis curia Saltvik in Alandia sita oli ad coronam regnj Suecie
pertinebat, tamen, quia mensa episcopalis Aboensis jn eius continua possessione diu fuerat", REA
145 (vidimointi), Voionmaa 1912, s.90, Anthoni 1949, s.108.
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Saltvikin kartanon nimi katoaa lähteistä uudelle ajalle tultaessa, ja siksi sen keskiaikainen
sijainti jää päätelmien varaan. Se voisi olla sekä Hagan vanha kuninkaankartano tai Germund
ön säteri, jotka sijaitsevat kumpikin Saltvikin lahden länsirannalla kirkonkylän jäädessä itä
rannalle. Näistä jälkimmäinen on todennäköisempi vaihtoehto. Käsitystä on tukemassa se,
että piispalla oli reduktiokaudella K v a r n b o s s a (=Sodassa) 3 lampuotia, joiden asuin
paikaksi sanotaan nimenomaan v:na 1557 Germundö. Mutta sittenkin epäilyttää, sillä
Germundö ja Kvarnbo ovat eri kyliä ja olivat jo 1500-luvulla hopeaveroluetteloja laadittaessa
128

eri kyliä, joiden välissä on Saltvikin lahti. Lisäksi Saltvikin kirkko sijaitsee Kvarnbossa.

Itse Germundö kuului jo v:na 1531 kruunulle, mutta niinhän kävi muidenkin piispankarta
noiden Västeråsin ordinantian perusteella. Mainittakoon, että kyseisten Kvarnbossa asuvien
piispanlampuotien tilojen arvoksi sanotaan yhteensä 300 mk, mikä oli myöskin Germundön
129
Kartanon alueesta puhutaan lisää Ahvenanmaan lampuotien yhteydessä.
arvo.

128. Liite Xl:23, peruskartta 1021/07, Radloff 1795, ss. 66, 79-80 ja 170, Hausen 1881-1883, ss.
11-12, Voionmaa 1911, s. 2, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 60-62, Rinne J.1944, ss. 9-10, Bertell
1953, ss. 18-20, Anthoni 1970, s. 308. Jutikkala-Nikander pitää Germundötä kirkontilana sanomat
ta se kuulumista nimenomaan piispalle. Kun kuitenkaan se ei ole kuulunut tuomio kirkolle eikä tuo
miokapitulin millekään prebendalle, voidaan lausuma tulkita piispanpöydän tilaa tarkoittavaksi; vrt.
Pirinen 1962 b, ss. 304-309.
129. Voionmaa 1911, s. 2, Bertell 1953, s. 19.
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43. Piispanpöydän lampuotitilat
431. "Etelä-Suomi"
Piikkiö

Piikkiössä oli uuden ajan alussa kaikkiaan 47 piispanlampuotia eli enemmän kuin missään
muussa pitäjässä. Ne kuuluivat Kuusiston kartanon lampuotilääniin (ss. 99-103). Lampuo
deista asui 26 Kuusiston saarella, joka nykyään kuuluu Kaarinaan.
Kuusiston saari näyttää asutetun vasta 1200-luvulla, koska alueen kaikki lampuodit kuu
luivat uudisasukkaille tyypilliseen "ruotsalaiseen" oikeuteen. Toisaalta saaren kylännimet
ovat järjestään ruotsinkielisiä, vaikka Kuusisto sijaitseekin suomalaisalueella. Piispa lienee
asuttanut saaren ruotsalaisilla, jotka olivat hänen maanmiehiään, sillä ensimmäinen suoma
lainen piispa oli Maunu 1 (1291-1308) ja seuraava vasta 1300-luvun jälkipuoliskolla. Saman
lainen ilmiö tavataan Satakunnasta, jossa piispa Kokemäelle ja Köyliöön saakka asetti nimis
tä päätellen ruotsalaisia lampuoteja. Myöskin kruunu menetteli vastaavalla tavalla toimitta
malla Perniön Pyhäjoen ja Sauvon Ruonankartanoon ruotsalaisia uudisasukkaita. Tällainen
asutustoiminta ei kuitenkaan välttämättä osoita, että kruunu ja piispa olisivat pitäneet voi
veron saamista itselleen edullisimpana, vaan sitä jouduttiin uudisasukkailta perimään olo
suhteiden pakosta.1
Koko Kuusiston saari lienee kuulunut piispanpöydälle viimeistään 1300-luvun alkupuolel
la yhdessä lähipitäjissä olevien alustalaistilojen kanssa, koska juuri tuolloin kartanovoudit
pyrkivät muodostamaan lampuotiläänejä, sillä orjuuden poistamisen seurauksena v:na 13352
kartanoiden työvoimakysymys oli ratkaistava jollain tavalla, ja juuri lampuotien tehtävänä
oli monesti ylläpitää keskuskartanoa päivätöillään. Kustaa Vaasan tehdessä 3.6.1528 piispa
Skytten kanssa sopimuksen kruunulle maksettavasta verosta sanotaan Kuusiston lampuotien
tehneen "vanhastaan" päivätöitii kartanon pelloilla ja niityillä.3 Varsinais-Suomen· maakirjan
mukaan v:lta 1540 Kuusiston lampuodit olivat "vanhana aikana" tehneet piispan kanssa so
pimuksen (Stadga) lampuotien velvollisuuksista, joihin sisältyi v:n 1556 veroselityksen mu
kaan yhteensä 208 päivätyötä.4
Lampuotialueen pitkäaikaista kuulumista piispalle osoittaa se, että Kuusiston saarella
pellot olivat lohko (=hammar-) jaossa eikä sarkajaossa, kuten useilla piispanlampuodeilla Sata
kunnassa. Näet piispan omistaessa koko saaren ei ollut taloudellista syytä aurinkojaon toteut
tamiseen, koska se ei olisi lisännyt verotuloja tai parantanut myyntimahdollisuuksia.5
Huolimatta Kuusiston lampuotialueen perusluonteisesta merkityksestä piispan tärkeim
män linnan ja kartanon taloudessa sen olemassaolo voidaan verifioida vasta 17.7.1522, jol
loin kuningas Kristian II läänitti Kuusiston Severin Norbylle ;;lääneineen, tuottoineen ja
oikeuksineen".6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voionmaa 19 23, ss.119-120 ja 134-135, Anthoni 1949, s.86, Oja 1955, s.76, Anthoni 1970, s.
53, Suvanto 1973, s.313.
Vilkuna K.1973, s. 271. Orjuus poistettiin v:na 1335 lopullisesti kuningas Maunu Eerikinpojan julis
tuksella.
FMU 6406: "aff aiåir", Fiv1U 6416: "the landbor ... plictoge äre att göre arbete tili åkers och ängs
brukning vidt samme ladegårdt", Voionmaa 191 2, s.301, Voionmaa 1923, s. 120, Oja 1955, s.76.
ES 545: VA 635:6, VMK, ss.489-490: "Tesse epterne böndr ...är j gamble tiidhn giort med them
then Stadga".
Gustafsson 1934, s.60, Anthoni 1949, s. 86, Jutikkala 1958, ss.37-44 ja 68-82, ES 475: VA 5:38:
"och haffua the ...hoop stycke somblie mere somblie mindre", Vrt.Satakunnasta liite XI :16.
FMU 6086: "Custo slot ...met alle the länn, rentte och rettighedt ...met alle the knabe gaarde och
godts", FMU 6093: "Kustadt slott ock the länn", Suvanto 1973, s.43.
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Kustaa Vaasan nostattaman vapaustaistelun seurauksena Kuusisto joutui kruunulle, mut
ta v:na 1524 se luovutettiin electus Eerik Sveninpojalle. Jöns Västgöte sai 9.7.1527 Kuusis
ton linnan päällikkyyden, ja seuraavana vuonna siellä oli edelleen kuninkaan vouti.7 Väst
göte ei kuitenkaan saanut kauan nauttia asemastaan, sillä v:na 1528 itse linna hävitettiin.
Kustaa Vaasan ja piispa Skytten verosopimuksessa 3.6.1528 nimenomaan määrättiin, että
Kuusisto lampuoteineen jäisi edelleen kruunulle, mutta muilta osin piispa saisi nauttia
piispanpöydän tuloja Västeråsin resessin ja ordinantian puitteissa. 8
Vanhimpien jo v:lta 1538 peräisin olevien tilien mukaan Kuusiston saarella oli 12 eri
kylässä 26 piispanlampuotia, joiden sääntömaksu oli yhteensä 7 tr voita sekä hiukan rahaa
halkomaksun lunastuksena.9
Kuusiston saarella oli 1540-luvulla, kuten v:na 1571 hopeaveroluettelon perusteella, kaksi
lampuotia K r o g s b y s s ä (Krogböle), R ä v n ä s i s s ä (=Räfffuesby), K e r r e b y s s ä
(nyk. kuuluu Kerromiin), K e r r u b y s s ä (nyk. kuuluu Kerromiin), E m p o s s a (=Em
bodaby) ja F i n b y s s ä (=Finneby). Sen sijaan Joensuussa (=Ominne) oli 4 ja Is o s s a k y Iä s s ä 6 piispanlampuotia. K o r s n a i s i s s a (=Korsnes), V u o Ia h d e s s a (=Voy
lax), J ä r v e n k y I ä s s ä (=Treskeby) ja M u n k k e s s a (=Munckeäng) oli vain yksi
lampuoti. Kylvömäärän perusteella suurimmat peltoalat olivat Kerrubyssä, Joensuussa ja
Järvenkylässä, kun taas vähiten viljelysmaata oli Kerrebyssä, Korsnaisissa, Vuolahdessa ja
Empossa. Peltoala oli suoraan verrannollinen sääntömaksun suuruuteen. Kaikki Kuusiston
piispan lampuodit maksoivat sääntövoita. Järvenkylän lampuoti maksoi sääntövoita 6 lv,
Finbyn, Joensuun Tuomas Heikinpoika ja Kerrubyn Antti Erkinpoika 5 lv 5 nl, lsokylän
Tapani Olavinpoika, Antti Klemetinpoika, Martti Olavinpoika ja Ravanti Sipinpoika 5 lv,
Krogsbyn ja Rävnäsin sekä Munkken lampuodit 4 1/2 lv, Joensuun Pekka Lassenpoika, Lasse
Tordinpoika ja Matti 4 lv 5 nl, lsonkylän Pekka Niilonpoika ja Antti Olavinpoika 3 1/2 lv,
Kerrebyn Heikki ja Kerrubyn Lasse Matinpoika 3 lv 5 nl, Korsnaisten lampuoti 3 lv sekä
Kerrebyn Lasse Juhonpoika, Vuolahden ja Empon lampuodit 2 lv. Kaiken kaikkiaan voita
kertyi 106 lv 15 nl arvoltaan n. 160 mk. Mikäli summaan lisätään "ylipaino" (Öffuer vigt)
21 lv 7 nl, niin voin arvo oli n. 192 mk. Lisäksi kukin lampuoti joutui maksamaan 2 kuormaa
halkoja ja 6 tr hiiliä, eli halkoja kertyi yhteensä 52 kuormaa arvoltaan 4 mk 2 ä 16 pnkiä
(16 pnkiä/kuorma) sekä 13 lästiä hiiltä arvoltaan 16 mk 2 ä (20 pnkiä/tr).1 o
Veroselityksen mukaan Kuusiston lampuodeilta perittiin v:na 1556 edelleen arvattavasti
yhtä suuri voisääntömaksu kuin 1540-luvulla sekä sama määrä halkoja ja hiiliä. Lisäksi lam
puotien oli suoritettava yhteensä 208 päivätyötä arvoltaan 26 mk (1 ä/päivätyö), joten rasi
tus oli yhtä lampuotia kohti 8 päivätyötä arvoltaan 1 mk. Päivätyövelvollisuus oli vielä v:na
1560 yhtä suuri.11 Kuusiston tilojen määrä säilyi ennallaan 1500-luvun lopulle saakka.1 2
Koska koko Kuusiston saari kuului aikoinaan piispanlampuodeille, niin tavallaan nykyään
kaikki tilat ovat niiden "perillisiä", ja on vaikea kaikissa tapauksissa tilojen pirstoutuneisuu7.
8.

9.

FMU 6387 ja 6406: "vår fogta på Kusta'', Pirinen 1955 a, ss. 18-20.
FMU 6416: "Och ther til skole vij behålla ladegården på Kustå öö och the landbor ther vnder liggia",
Hausen 1881-1883, ss. 38-39, Almquist 1919-1922, ss.396-397, Cederlöf 1934, s. 321, Anthoni
1949, s. 85.
Todistuskappaleita..111 :1, ss.17, 26 ja 38, Pirinen 1955 a,s. 21, Halkoveron lunastus oli v:,na 1536 9 mk

3 ä.

Liite XI :9, VMK, ss. 489-490, Fontell 1892, ss. 86-87, Voionmaa 1914, s. 9, Gustafsson 1935, s.
41, Anthoni 1949, ss. 118-119, Oja 1955, s. 75, Suomenmaa 11 (1968), s. 431. Vrt. mitoista ja hin
noista Melander 1891, s. 67, Hildebrand H.1884, ss. 748 ja 763, Thulin 1936, s. 60, Heckscher 1941,
s. 31, Lundholm 1956, s.220, Luukko 1950, s. 801, Pirinen 1962 b, ss. 309-310.
11. ES 545: VA 635:6, Pirinen 1955 a, s. 67.
12. Todistuskappaleita ...111:5 (1904), s. 56, Fontell 1892, ss. 86-87.
10.
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den vuoksi mennä sanomaan, että juuri tuo tila on entinen piispanlampuoti. Kuitenkin jotain
voidaan sanoa. S i p i n kartano, jonka haltija oli reduktiokaudella Tapani Olavinpoika, on
muodostunut Isossakylässä olevista lampuotitilojen maista ( Lassas, Ragvalds, Antas ja Juopas),
vaikka kylään on jäänyt muitakin tiloja. Ennen toista maailmansotaa Sipistä erotettiin asu
tustoimintaan 30 ha, jonka jälkeen pinta-alaksi jäi ·205 ha, josta peltoa 67 ha ja viljeltyä lai
dunta 8 ha. R ä v n ä s i n kartano syntyi siten, että Vestergårdin perintötilaan, jonka isän
tänä reduktiokaudella oli Pekka, liitettiin v:na 1833 Östergård. Tähän kartanoon kuuluu pää
osa Rävnäsin kylästä. Ennen toista maailmansotaa siitä erotettiin 9 ha asutustoimintaan,
minkä jälkeen pinta-alaksi jäi 115 ha, josta 1 1/2 ha puutarhamaata, 34 ha peltoa ja 2 ha vil
jeltyä laidunta. Kerrubyn Lasse Matinpojan tilasta on vuosisatojen kuluessa muodostunut
J u 1 1 a k s e n kartano, johon on liitetty samassa Kerromin kylässä sijainnut Boijas. Ennen
toista maailmansotaa sen pinta-ala oli 250 ha, josta peltoa oli 75 ha. Peruskartalta voidaan
löytää edelleen tilannimenä V u o l a h t i, K o r s n ä s, J ä r v e n k y l ä ja M u n k k e.13
KUUSISTON KARTANON, LAMPUOTILÄÄNINJA KALASTAMON SEKÄ HALISTEN KALASTAMON
TUOTTO v:na 156014

Parseli
Vehnää
Ruista
Ohraa ja mailasta
Leipää
Voita
Uuhenjuustoa
Nautoja
Mulleja
Lampaita
Sikoja
Kuiv.säynävää
Yhteensä

Määrä
1 1/2 pn
173 pn
27 pn
35 tr
195 tr
15 lv
24 kpl
7 kpl
90 kpl
10 kpl
97 lv

Raha-arvo
mk
ä
1
173
27
93
295
22
144
21
45
50
24

4
2 2/3
4
5

2

Parseli

Määrä

Härännahkoja
Lehmännahkoja
Mullinnahkoja
Vasikannahkoja
Lampaannahkoja
Villaa
Heinää
Halkoja
Hiiliä
Päivätöitä

1 kpl
8 kpl
6 kpl
16 kpl
28 kpl
27 lv
120 krm
52 krm
156 tr
208 kpl

Raha-arvo
mk
ä
2
8
3
4
7
27
90
4
9
26

2 2/3
6

1 078 mk 2 1 /3 ä

Kuusiston lisäksi muualla Piikkiössä oli reduktiokaudella yhteensä 21 piispanlampuotia,
jotka lähes poikkeuksetta sijaitsivat Piikkiönlahden läheisyydessä Kuusistoa vastapäätä, kos
ka ne kuuluivat Kuusiston lampuotilääniin.
Närpiöläinen Klaus Pentinpoika panttasi 9.1.1331 rikkomuksensa sovitukseksi piispa Pen
tille 80 mk:lla F i n n b y s s ä sijaitsevan tilansa. Kyseessä lienee ollut sakko, koska Klaus
Pentinpojan oli määrä saada piispalta panttisumman ylittävä osa taksoituksen jälkeen, mikäli
panttia ei lunastettaisi määräajassa. Tämä N i e m e n k u I m a 1 1 a Kuusistonsalmen ran
nalla sijaitseva tila jäi piispanpöydälle. i 5
Piispanpöydälle kuului uuden ajan alussa H u I k k i s i s t a (=Hulkkis-Tuorla), joka si
jaitsee Kaarinan puolella olevan Hulkkion naapurustossa, yksi lampuotitila, jonka Marqvard
Flögh (=Flegh?) 28.12.1322 annetun todistuksen mukaan oli ostanut itselleen. Tuskin täl
laista ostoa olisi kirjattu Mustaankirjaan, ellei kyseessä olisi ollut myöhempi kirkollinen
13. SAY 46-47, peruskartta 1043/11-12, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 219-224. Asutuksen yleisluet
telon mukaan sekä Krogsbyssä että Rävnäsissä ,ja Finnbyssä oli Nedergårdin ja övergårdin tila, lsos
sakylässä Juopas, Ragvalds, Lassas,Sibbas, Pållas ja Antas, Kerromissa Boijas sekä Joensuussa Blankas
ja Tors.
14. Pirinen 1955 a, ss. 55, 67 ja 76. Lähinnä pienen inventaariokarjan takia Kuusiston latokartanon tuot
to oli 1540-luvulla pienempi.
15. Liite XI :9, REA 63, FMU 386, Anthoni 1949, ss. 87, 94 ja 120, Anthoni 1970, s. 322.
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omistus. Piispa Kurki kutsui 16.10.1515 tuomiokapitulin jäsenet Hulkkisiin (ad predium
Hwlkis) päivälliselle keskustelemaan P.Lauritsan prebendan uudesta haltijasta. Kutsusta voi
havaita tilan kuuluneen tuolloin piispanpöydälle.16
R u n g o n, H i i d e n, H a d v a I a n ja K a v a I t u n kylissä oli piispa Tavastilla
1400-luvulla yksityisomaisuutta. Asemies Otte Pietarinpoika möi 5.11.1417 120 mk:lla pe
rintötilansa Hadvalasta, Rungosta ja Kavaltusta Vibrud Kortymman perillisille, jotka puoles
taan panttasivat 6.11.1443 piispa Tavastille.17 Piispa osti lisäksi 24.2.1423 Martti Aabra
haminpoika Djäkniltä ja hänen vaimoltaan Kristiina Eskilintyttäreltä tilan Rungosta sekä
2/3:a Hadvalasta maksamalla korvaukseksi 30 mk (toisen tiedon mukaan 50 mk) välirahaa ja
antamalla tilan Rymättylän Taipaleesta. Kyseiseen Rungon tilaan kuului 7 tankoa maata.18
Kuitenkin samana vuonna Martti Djäkn luovutti kyseisen tilan P.Ruumiin ja P.Birgitan altta
risäätiölle.19 Piispa Tavast luovutti 10.6.1425 ja 4.9.1439 päivättyjen lahjoituskirjeiden mu
kaan P.Ruumiin alttarisäätiölle 3 tilaa Rungosta. Näistä yksi oli äsken mainittu Martti
Djäknin entinen tila. Lisäksi piispa oli ostanut kylästä yhteensä 9 tankoa tuomiorovasti
Olavi Maununpojalta ja hänen sisariltaan Birgitalta ja Elinalta yhteensä 100 mk:lla. Birgitta ja
Elina näyttävät olleen Djäkn-sukuun lukeutuvan tuomiorovastin sisarpuolia, koska heidän
isänsä oli Ervast.20 Toisen tilan piispa oli ostanut 19.5.1433 Kirkkonummella toimivalta
papilta Olavi Maununpojalta myöskin 100 mk:lla.21 Piispa Tavast osti 27.5.1424 turkulai
selta porvarilta Antti Vadmalilta 100 mk:n arvoisen tilan Kavaltusta.22 Toisen lähteen mu
kaan piispan Hadvalasta ostama tila sijaitsi todellisuudessa Hiiden kylässä. Siitä piispa oli,
kuten yllä todettiin, o�tanut 2/3:a Martti Djäkniltä, ja loput hän oli vaihtanut Juho Järlin
pojalta neljäsosaan Maskun Ohensaaresta, jonka hän oli ostanut 70 mk:lla Järlin sisarelta
Elinalta (s. 104).23 Uuden ajan alussa P.Ruumiin prebendalle kuului 3 tilaa Rungosta sekä
1 tila sekä Hadvalasta että Kavaltusta. Lisäksi Sielujen ja Pitäjän alttarisäätiöt omistivat
kummatkin yhden tilan Hadvalasta.24
Valtaneuvosto luovutti 7.10.1438 piispanpöydälle korvaukseksi kahdesta Ruotsissa me
nettamästään tilasta (=Kaknäs ja Medelby) tilan Liedosta ja Piikkiön K a t a v a k a n k a
r e e n kylästä(s. 108). 25
Piispa Tavastin lahjoituskirjassa P .Ruumiin alttarille 4.9.1439 mainitaan piispan omista
neen myöskin tilan V a r e s v u o r e n (=Warkahanwori) ja S a u v o I a n kylässä. Lisäksi
piispa Särkilahti osti syksyllä 1494 asemies Stig Ragvaldinpojalta 192 mk:lla 8 tankoa maata
Sauvolasta. Maakirjan mukaan piispanpöydälle kuului uuden ajan alussa Sauvolasta 3 tankoa
"vanhaa rälssiä".26
Kruunu tavoitteli 1400-luvun lopulla N i e m e s s ä olevaa piispanpöydän omistusta, ja
siksi piispa Särkilahti joutui 13.12.1493 kirjoittamaan Turun linnanvoudille, että Niemen
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

FMU 2757, 5839 ja 6416, VMK, s. 476, Lagus 1860, s. 86, Pirinen 1956 b, s. 269, Pirinen
b, ss. 304-309, Anthoni 1970, ss. 323-324 ja 329. Anthonin mukaan Flöghin ostama tila si
jaitsi Kaarinan Hulkkiossa, mikä on kuitenkin epätodennäköistä.
REA 375 ja 519, FMU 1717 ja 2549, VMK,s. 484, Rinne J.1948 b, s. 60, Pirinen 1962 b, ss. 305 ja
307, Anthoni 1970, s. 322.
REA 402.
REA 408 ja 414.
REA 418, 471-472 ja 483.
REA 446. Olavi Maununpoika oli tuleva Turun piispa.
REA 413, FMU 1750, Rinne J,1948 b, s. 62.
REA 484.
REA 716-717, Pirinen 1962 b, ss. 304-309.
REA 473, FMU 2271, VMK, s. 486, Anthoni 1949, ss. 94 ja 120, Anthoni 1970, s. 323.
REA 481 ja 483, FMU 4582, VMK,ss. 484-490, Arwidsson 1846, n:o 77, Anthoni 1949, ss. 87, 94
ja 121, Rinne J,1948 b,s. 102, Anthoni 1970, s. 324.
REA

1962

32,
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lampuoti oli "vanhastaan" suorittanut sääntömaksunsa Kuusiston eikä Turun linnaan. Kir
jeen sanamuodosta päätellen tila oli kuulunut jo Tavastin aikana piispanpöydälle.27
Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului Piikkiössä 2 lampuotitilaa M o i s i o s t a, H e
p o j o e I t a, N i e m e s t ä, T u o r I a s t a ja P a n g i I a s t a sekä 1 lampuoti J o e n
s u u s t a, K a t a v a k a n k a r e e s t a, H u 1-k k i s i s t a, F i n n b y s t ä, H i r s u n
d i s t a, R a a d e I m a s t a, H i i d e s t ä, M u n t i s i s t a, K r a p i I a s t a, S a u v o1 a s t a ja T e g e I s a Ii s t a. Kylvömäärä oli v:na 1550-1552 Moision lampuodeilla 2 pt
5 pn, Hepojoen Martilla 2 pt 2 1/2 pn, Finnbyn Heikillä 2 pt 2 pn,Hepojoen Matilla 2 pt
1 1/2 pn, Katavakankareen Tuomaalla 2 pt, Joensuun Mikolla 1 pt 5 1/2 pn, Hiiden ja Hulk
kisten lampuodeilla 1 pt 4 pn, Raadelman Niilolla ja Niemen Nuutilla 1 pt 1 1/2 pn, Hirsun
din Sipillä 1 pt 2 pn, Sauvolan Niilolla 1 pt 1 pn, Pangilan lampuodeilla 1 pt 1/2 pn, Niemen
Erkillä ja Muntisten Erkillä 5 1/2 pn, Krapilan Erkillä 3 1/4 pn sekä Tuorlan ja Tegelsalin
lampuodeilla 3 pn eli yhteensä 30 pt 5 1/4 pn, ja jos Kuusistonkin lampuotien kylvömäärä
v:lta 1540 lasketaan mukaan, niin piispanlampuodit kylvivät Piikkiössä kaikkiaan n. 70 pt.28
"Vanhaan sääntöön" kuuluvaa työrahaa, jonka suuruus oli 2 ä, maksoivat kaikki lampuo
dit. Sääntöraha oli Finnbyn lampuodilla 4 mk, Hiiden 3 mk 6 ä, Hirsundin ja Niemen toisella
3 mk, Hepojoen ja Tegelsalin 2 1/2 mk, Niemen toisella 2 mk 2 ä, Raadelman ja Muntisten
2 mk, Krapilan ja Sauvolan sekä Pangilan toisella 1 1/2 mk, Pangilan toisella 1 mk seka Tuor
lan lampuodeilla 1/2 mk. Moision lampuodit suorittivat v:na 1549 vanhaan sääntöön kuulu
vana viljana 9 pn ruista, 4 pn mailasta ja 1 pn kauraa, Joensuun Mikko 6 pn ruista, 1 pn mai
lasta ja 1 1/2 kauraa, Katavakankareen Tuomas 5 1/2 pn ruista, 2 1/2 mailasta ja 1 pn kauraa
sekä Hulkkisten Heikki 6 pn ruista ja 2 pn mailasta. Kakkien lampuotien kinkeriin kuului
v:na 1549 1 kana ja 10 munaa. Lisäksi Hepojoen, Finnbyn, Hirsundin, Raadelman ja Hiiden
kinkeriin kuului 1 pn ruista, 1 pn kauraa, 1 lammas, 1 lv lihaa, 10 kynttilää ja 1 kuorma hei
nää. Moision, Joensuun, Katavakankareen, Hulkkisten, Hepojoen, Finnbyn, Hirsundin, Raa
delman, Hiiden, Niemen toisen, Pangilan toisen ja Sauvolan lampuodin oli maksettava 2 pn
mailasta kinkerinä, johon kuului Hepojoen, Finnbyn, Hirsundin, Muntisten ja Niemen lam
puodeilla 2 syitä, Moision, Joensuun, Katavakankareen, Raadelman, Hiiden, Pangilan ja Sau
volan lampuodeilla 1 syli sekä Tuorlan, Krapilan ja Tegelsalin lampuodeilla 1/2 syitä halkoja.
Lisäsääntömaksu korötti v:na 1549 huomattavasti lampuotien maksuja.28
Piispa sai v:na 1549 Piikkiöstä kaikkiaan vanhana sääntönä 34 mk sääntörahaa, 5 mk työ
rahaa, 5 pt 5 1/2 pn ruista, 2 pt 1 1/2 pn mailasta ja 4 1/2 pn kauraa. Saman vuoden kinkeri
nä kertyi 6 pn ruista, 28 pn mailasta, 6 pn kauraa, 6 lammasta, 6 lv lihaa, 21 kanaa, 210 mu
naa, 60 kynttilää, 6 kuormaa heinää ja 25 syitä halkoja. lnventaariokarjana oli v:na 1550 4 he
vosta, 9 härkää, 24 lehmää ja 47 lammasta eli n. 44 nautayksikköä. Eniten niitä oli eli 3,5
Moision, Hulkkisten, Hepojoen, Finnbyn ja Hirsundin lampuodilla. Moision lampuotien sään
tömaksu ja kinkeri oli raha-arvoltaan korkein ja Tuorlassa pienin.28
Hepojokea lukuunottamatta lampuotitilat sijaitsivat Kuusiston linnan vastapäätä salmen
rannalla tai läheisyydessä, mikä oli luonnollista siksi, että ne ovat kuuluneet Kuusiston lam
puotilääniin. Sauvolassa oli 3 verotalonpoikaa sekä Katavakankareessa ja Hepojoella 1 vero-

27. FMU 4525, VMK, ss. 484-486, Arwidsson 1846, n:o 77, Anthoni 1949, ss. 87, 94 ja 120, Anthoni
1970, s. 323.
28. Liite XI :9.
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talonpoika piispanlampuotien lisäksi, kun taas muut kylät olivat yksinomaan piispanlam
puotien asuttamia.29
Reduktiokaudella piispanpöydälle kuului Piikkiöstä 5 erillistä niittyä, joiden saannosta ei
ole säilynyt tietoja. Piispa Olavi Maununpoika, joka oli syntyisin Rungon kylästä, osti turku
laiselta porvarilta Lauri Vadmalilta 34 mk:lla 4 nii-ttyä, mahdollisesti kaikki Piikkiöstä, kos
kapa Vadmal oli ostanut yhden niityn Hulkkisten Juholta. Vaikka Mustankirjan mukaan piis
pa luovutti niityt P.Ruumiin prebendalle, niin silti uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului
H u I k k i s i s s a 12 kuorman niitty, jonka tuotto oli vuodessa 9 mk:n arvosta heinää
(6 ä/kuorma). Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että panttaustapauksissa niitty lunasti kas
vullaan itsensä takaisin määrävuosissa. Piispalla oli Piikkiössä lisäksi 8 kuorman F i n n e n
niitty, 3 kuorman F i n n h o I m i n niitty ja kaksi yhteensä 4 kuorman niittyä H e p o
j o e 1 1 a. Piispanpöydän hallussa oli v:na 1558 Piikkiössä yhteensä 32 kuormanalaa niitty
lohkoja, joiden tuotto oli 24 mk.30
Myöhemmin Piikkiön entiset piispanlampuotitilat olivat pitäjässä muita suurempia ja
merkittävämpiä. J o e n s u u s t a kehittyi säteriratsutila, joka kuitenkin palstoitettiin v:na
1909-1911, minkä jälkeen jäljelle jäi keskikokoinen maatila. H u I k k i s i s t a muodostui
T u o r I a n kartano, koska uuden ajan alussa mainitut kaksi Tuorlan piispanlampuotia asui
vat Niemen Tuorlassa eikä Hulkkisten Tuorlassa. Kunnallisneuvos Akseli Haikio lahjoitti sen
Turun yliopistolle, ja siellä toimi v:een 1972 saakka Tuorlan maanviljelyskoulu. Nykyään
kartano kuuluu valtiolle, ja Ammattikasvatushallituksen toimesta Tuorlassa annetaan maata
loudellista opetusta. Tuorlassa on 137 ha metsää ja 91 ha peltoa. R a a d e I m a oli ratsuti
lana, ja siihen liitettiin v:na 1795 sen akumenttitila H i i s i eli Hiitinen. Raadelma kuului
sittemmin Haartmaneille ja nykyään von Rettigeille. Raadelman pinta-ala on nykyään 73 ha,
josta 29 ha on viljeltyä, kun vielä ennen toista maailmansotaa peltoala oli 152 ha. M o i s i
o s s a oli ratsutila, ja nykyään kylän piispanlampuotien tilat tunnetaan Alistalon ja Ylista
lon nimellä. Moision merkitystä jo esihistoriallisella ajalla osoittaa, että kylän alueella on Hii
denmäki ja lähinaapurustossa Linnavuori. H i r s u n d i n entinen ratsutila on edelleen ole
massa. M u n t i s t e n entinen akumenttitila tunnetaan nykyään nimellä M u n s t e.
F i n n b y oli pitkät ajat ratsutilana. K r a p i I a on edelleen olemassa, ja välillä se oli Joen
suun ratsutilan torppa. S a u v o I a n tila, joka määräjakoislaitoksen vallitessa oli kornetin
virkatalona, löytyy edelleen kartalta. K a t a v a k a n k a r e (=Katari) oli jo 1600-luvulla
S a I v e I a n kartanon yhteydessä. Ruotsin vallan lopulla Katavakankareessa oli 2.verotilaa.
Salvelan yhteyteen liitettiin n. v:na 1840-1880 kahdessa eri vaiheessa Katavakankareen yksi
näinen perintötila. Kartalta löytyy kuitenkin edelleen Katari. T e g e I s a I tavataan lähteis
sä vielä 1600-luvulla, mutta sen jälkeen sen osana näyttää olleen liittäminen jonkin naapuri
tilan yhteyteen. P a n g i I a s s a (=Pankilassa) oli Ruotsin vallan lopulla kaksi akumenttiti
laa eli samat tilat kuin jo aikanaan piispanpöydällä. H e p o j o e 1 1 a oli Ruotsin vallan lo
pulla Juuttaan, Alakylän, Ylikylän ja Alitalon tilat, joista ensimmäisen peltoala oli ennen
toista maailmansotaa 45 ha. Lähteiden mukaan näyttää siltä, että mahdollisesti näistä Yli
ja Alakylä ovat vanhoja piispan lampuotitiloja. K i e r t i I ä on mahdollisesti entisten N i e29. REA 285. FMU 2769,VMK ss. 484-490, SAY 46-47, Fontell 1892,ss. 80-86, Knaapinen 1935,
42,Anthoni 1949,SS. 87,94 ja 120-121,.Pirinen1962 b,SS. 304-309,Anthoni 1970,SS. 323-324.
Hirsundissa oli myöskin Naantalin luostarln omaisuutta. Tietoja piispanlampuotien tarikömaåristä,
laidunmaista, kaskimaista ja myllynpaikoista on liitteessä XI :9. Tuomio kirkolla oli Hepojoella tila
v :sta 1398 alkaen.
30. Liite IX:9 a, REA 307,329,359,382 ja 415,SAY 46,Oja 1944,ss. 120-149,Oja 1946,ss. 95117,Oja 1955,ss. 111-119,Jokipii 1974,ss. 201-206,Matinolli 1976,s. 9.
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m e n piispanlampuotien jatkaja. N i e m e n T u o r I a s s a oli Ruotsin vallan lopulla kak
si akumenttitilaa, jotka olivat entisiä piispan lampuotitiloja. Mahdollisesti L y y t i k k y I ä
on joko Niemen tai Niemen Tuorlan entinen piispanlampuotitila. 3 1

Lieto

Juho Pieni (dictus Litin) panttasi piispa Pentille 19.12.1325 yhdessä vaimonsa Elinan
kanssa puolet L o u k i n a i s i s s a olevasta tilastaan 21 mk:lla. Loukinainen sijaitsee Aura
joen etelärannalla Vanhanlinnan naapurustossa. Tilanosan myöhempiä vaiheita ei voi jäljit
tää, uuden ajan alussa se ei kuulunut ainakaan piispanpöydälle, tuomiokirkolle eikä sen
prebendoille. 32
Piispa Tavast lahjoitti 10.6.1425 perustama! leen P.Ruumiin alttarisäätiölle Liedon kirkon
pohjoispuolella Aura- ja Savijoen välillä sijaitsevasta N u o I e m o s t a tilan. Sen omistus
oikeudesta syntyi kuitenkin kiistaa, kun Torkkeli Juhonpoika väitti tilan kuuluneen äidin
isälleen Lasse Gunnarinpojalle. Kaksi Liedon pitäjän vanhimmista33 (eltzte j soknenne) to
disti kuitenkin 12.3.1432 pidetyillä käräjillä tilan kuuluneen alkuaan Olavi Niilonpojalle, jo
ka oli valtuuttanut Juho Finkenpojan ja arkkipiispa Henrikin isän Kaarle Botvidinpojan me
nettelemään tilan suhteen viisaimmaksi katsomallaan tavalla, jolloin he olivat luovuttaneet
sen Liedon pitäjänkirkon omistukseen. Tosin mm. Lauri Gunnarinpoika oli hoitanut kauan
tilaa, mutta hänellä ei ollut siihen omistusoikeutta. Piispa Tavast oli ostanut tilan 30 mk:lla
Liedon kirkolta sen oltua n. 20 vuotta autiona. Piispa Konrad Bitzin suostumuksella tuomio
rovasti Särkilahti perusti n. v:na 1480 Pyhäinmiesten alttarisäätiön, jolle hän lahjoitti mm. ti
lan Nuolemosta. Kyseessä lienee piispa Tavastin ostama tila, sillä uuden ajan alussa kylässä
ei ollut ainuttakaan P.Ruumiin alttarisäätiön tilaa, kylläkin Pyhäinmiesten prebendalla. 3 4
Piispa Tavast osti Lindelöf-sukuun kuuluvalta Tenholan kirkkoherralta Konrad Henrikin
pojalta ja hänen äidiltään Cecilia Antintyttäreltä, joka oli Heikki-räätälin leski, 200 mk:lla
tilan V ä ä n t e I ä s t ä, joka sijaitsee Loukinaista vastapäätä Aurajoen pohjoisrannalla. Piis
pa lugvutti sen sukulaiselleen lngeborg Haakonintyttärelle. Sittemmin uuden ajan alussa Py
häinmiesten prebendalla oli Vääntelässä tila, sillä tuomiorovasti Särkilahti perustaessaan
n. v:na 1480 kyseistä prebendasäätiötä oli lahjoittanut sille mm Yli- ja Ala-Vääntelän tilan.
Ennen toista maailmansotaa Vääntelän kartanosta, johon kuuluivat kummatkin tilat, oli
luovutettu 145 ha asutustoimintaan, minkä jälkeen kokonaispinta-alaksi jäi 378 ha, josta
oli 135 ha peltoa.35

31. Peruskartat 1043/11-12 ja 2021/02-03,SAY 46-47,Knaapinen 1935,ss. 9,42-43,65, 109-112,
115-139 ja 175-180, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 201-217 ja 703-704,Anthoni 1970,ss. 322324 sekä liitekartat 2-3.
32. REA 41, FMU 327,VMK,s. 471, Anthoni 1970,s. 317.
33. Pitäjän vanhin ei tarkoita tässä instituutiota.
34. REA 391, 419, 440, 483, 677-678, FMU 2039, Rinne J. 1948 b, ss. 58-60, Pirinen 1962 b, ss.
304-309,Anthoni 1970,s. 317.
35. REA 481, 520 ja 677-,678, FMU 2559, VMK, s. 473, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 446-447,Piri
nen 1962 b, ss. 308-309,Anthoni 1970,s. 318,Matinolli 1976,ss. 30-31. Lisäksi piispalle on kuu
lunut L a u s t e e n kylästä Haahdenkallion luota 16 kuorman niitty, jonka piispa Tavast osti tur
kulaiselta porvarilta (ciuis) Evert Grymmeltä. Piispa lahjoitti sen 10.6.1425 P.Ruumiin alttarisäätiölle.

Koska niityn alkuperäinen omistaja oli Juho Rättöinen,niin niityllä oli ehkä taloudellisia siteitä Kaa
rinan Rättöisiin (Rättinen), jossa tuomiokirkolla oli uuden ajan alussa ulkomailla kuolleelta opiske
lijalta panttina saatu tila,vrt. REA 382,384,419 ja 481, VMK,s. 478, Pirinen 1962 b, s. 305.
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Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului Liedosta 1 lampuotitila H i i d e s t ä (=Hii
denala), H y v ä t t y I ä s t ä, V i e r u s t a, V a n h a I i n n a s t a sekä 2 lampuotia M o i
s i o s t a, jossa Yrjänä-lampuodilla oli M ä e n p ä ä -niminen torppa (=böle). Vanhalinna on
käsitelty jo aiemmin (s. 108). Moision lampuotien kylvömäärä oli v:na 1550 2 pt 4 pn,
Mäenpään torpan 4 1 /2 pn, Hiiden lampuodin 2 pt 5 pn, Hyvättylän 1 pt 3 pn ja Vierun 2 pt
Vanha sääntömaksu korreloi selvästi peltoaloihin. Kaikki lampuodit joutuivat maksamaan
vanhana sääntönä 2 ä työrahaa. Sen sijaan sääntörahaa perittiin v:na 1549 Moision ja Hiiden
lampuodeilta 4 mk, Vierusta 3 mk sekä Hyvättylästä ja Mäenpäästä 2 mk. Kaikilta Liedon
piispanlampuodeilta Vanhaalinnaa lukuunottamatta kannettiin kinkeriä. Kinkeriruista perit
tiin 2 pn Moision Yrjänältä, 1 pn Moision Sipiltä, Hiidestä ja Vierusta sekä 1/2 pn Mäenpääs
tä ja Hyvättylästä. Kinkerimallasta saatiin 2 pn Moision Sipiltä ja Hiidestä, 1 pn Moision Yr
jänältä ja Mäenpään torpasta sekä Hyvättylästä ja 1 /2 pn Vierusta, kinkerikauraa 1pn Moi
sion Sipiltä, Hiidestä ja Hyvättylästä, 1 kinkerilammas Moision molemmilta, Hiidestä ja Hy
vättylästä sekä 1/2 kinkerilammasta Vierusta, 1 kinkerikaritsa Mäenpään torpasta, kinkerili
haa 1/2 lv Moision molemmilta ja Hiidestä sekä 5 nl Mäenpäästä, Hyvättylästä ja Vierusta,
kinkerikynttilöitä 10 kpl Moision molemmilta ja Hiidestä sekä 5 kpl Mäenpäästä, Hyvätty
lästä ja Vierusta, kinkeriheinää 1 kuorma Moision molemmilta ja Hiidestä sekä 1/2 kuormaa
Mäenpäästä, Hyvättylästä ja Vierusta. Kaikki kuusi lampuotia joutuivat maksamaan sylen
kinkerihalkoja. Lampuodeilla oli v:na 1550 inventaariona 8 härkää, 8 lehmää ja 20 lammasta
(ei Mäenpäässä) eli yhteensä 18,5 nautayksikköä. Hiidessä oli sopiva laidunmaa, metsää ja
myllynpaikka. Moisio, Hiisi ja Vieru näyttävät kuuluneen kokonaan piispalle. Sen sijaan Hy
vättylässä oli kaikkiaan 5 taloa, joista piispalle kuului yksi.36
H i i d e n ratsutila yhdistettiin v:na 1915 Vääntelään (s. 124). M o i s i o n kuninkaan
kartano käsitti aluksi kaikki kylän maat, mutta siitä on myöhemmin erotettu Alitalo. Ny
kyään Moision pinta-ala on 80 ha, josta 48 ha on peltoa, kun ennen toista maailmansotaa vil
jelysala oli vielä 95 ha. Moisio sijaitsee vastapäätä Liedon kirkkoa Aurajoen takana, ja Hiisi
on sen rajanaapuri jokivartta alaspäin kuljettaessa. Sen sijaan H y v ä t t y I ä sijaitsee Aura
joen eteläpuolella samalla kohdalla. Liedon kirkonkylä sijaitsee Hyvättylässä, ja tilojen pirs
toutumisen vuoksi on uskaliasta sanoa, mikä tiloista jatkaa piispanlampuodin perintöä. Sen
sijaan V i e r u löytyy edelleenkin Vierunkosken partaafta, jossa on todennäköisesti ollut jo
vuosisatoja sopiva myllynpaikka. Vieru on Aurajoen eteläpuolella Hiittä vastapäätä. 37
Kaarina (=Nummi)

Piispa Pentti osti 1.8.1323 Marqvard Flöghiltä (Flegh?) 45 mk:lla V e m ä (Venä-)-nimi
sen tilan, joka kirjeen otsikoinnista päätellen (super bonis Makastadhom) sijaitsi M a a k a s
t o s s a Kuusistonsalmen pohjoisrannalla. Piispa puolestaan luovutti kyseisen Vehmaan tilan
tai kartanon (curiam nostram) 12.6.1328 velan maksuna tuomiokirkon rakennusrahastolle.
Piispa Hemming puolestaan hankkiessaan itselleen alueita Kairisista luovutti Maakastosta
tuomiokirkolle kuuluvan lampuotitilan (colonia) antaen sille hyvitykseksi Paimiosta tilan
(=Levelax). Uuden ajan alussa kylässä oli kyllä rälssimaata, mutta kirkollisia tiloja siellä ei

36. Liite Xl:10 (VA:ssa ja JYMA:ssa), Anthoni 1949, ss. 88, 94 ja 122, Pirinen 1962 b, ss. 304-309,
Anthoni 1970,ss. 317-318.
37. VMK, SS. 474-475, Fontell 1892, SS. 72-74, Renvall 1931, SS. 85, 111-112, 114 ja 123-128,
Jutikkala-Nikander 1941,ss. 441-448,vrt. myös peruskartat 1043/12 ja 1044/10 ja SAY 24-25.
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näytä olleen. Nykyään tila tunnetaan R a u h a I i n n a n kartanona, jonka omistaa Lounais
Suomen Keinosiemennysyhdistys. Sen kokonaispinta-ala on 140 ha, josta 56 ha viljeltyä.3 8
Piispantehtävien hoito Turussa Koroisista ja Kuusistosta käsin osoittautui vaikeaksi, ja
siksi piispa Hemming joutui hankkimaan tuomiokirkon liepeiltä itselleen tilan K a i r i s i s
t a.3 9 Koska tuomiokirkon ympäristö kuului rakennusrahastolle, tila oli hankittava jonkin
verran kauempaa, sillä Kairinen sijaitsee n. 3-4 km tuomiokirkosta itäkaakkoon.
Piispa Pentti sai 1.5.1338 Folke Skälgeltä pantiksi Kairisista 12 kuorman niityn 1 1/2
kiihtelyksestä jousinahkoja (kiihtelys = 40 kpl). Mikäli panttia ei lunastettaisi, piispa saisi
niityn omakseen maksamalla vielä 6 mk lisää, mikä näyttää tapahtuneenkin.40 Piispa Hem
ming osti Mattias Skälgeltä v:na 1344 suvun päätilan 10 kuorman niittyineen 200 mk:lla. Kos
ka kauppakirjassa puhutaan vain pelloista ja niityistä eikä rakennuksista, niin piispa lienee
joutunut rakennuttamaan Kairisiin piispantalon. Samoihin aikoihin piispa sai loput kylästä
haltuunsa vaihtamat la sen tuomiokirkon Maakastossa sijaitsevaan uudisasumaan, kuten yllä
todettiin, antamalla sille hyvitykseksi Paimiosta Levelaxin tilan, jonka hän oli saanut vaih
dossa isänperintöä olevaan Pålsbohon synnyinpitäjässään Uplannin Sälingessä.41 Kuningas
Maunu Eerikinpoika antoi Kairisille 23.7.1346 rälssioikeuden.42 Piispa Hemming luovutti
tilan 23.1.1351 piispanpöydälle. 43 Uuden ajan alussa Kairinen oli jakautunut P i s p a I a k
s i (=Piispanpelto) ja Vä h ä - K a i r i s i k s i.44
Piispa Tavast vahvisti edeltäjänsä Sero 11 Saikin perustaman arkkidiakonaatin viran ja
pöydän perusteet mahdollisesti v:na 1413. Tällöin hän luovutti piispa Sero Saikin sille luo
vuttamien 4 piispanpöydän tilan lisäksi Nousiaisten piispankymmenykset sekä tilan N u m
m e n kylästä. Koska asiakirjassa erikseen luetellaan tuomiokirkon (=St. Henrik) tilat, niin
kyseinen tila näyttää kuuluneen piispanpöydälle. Maakirjan mukaan kylässä oli kanungeille
kuuluvaa rälssimaata, joka näyttää kuuluneen P.Katariinan alttarisäätiölle. Nummi sijaitsee
nykyään Turun kaupungin puolella Aurajoen etelärannalla Koroista vastapäätä.45
Piispa Tavast oli 21.6.1437 suoritetun tutkinnan mukaan ostanut K u r a I a s t a Niilo
Olavinpoika Särkilahdelta kaksi osuutta, joista toisen hän oli ostanut Tenholan kirkkoherra
Konrad Henrikinpojalta ja toisen turkulaiselta porvarilta Gunnar Trollelta. Kyseinen tila sai
1500-luvulla nimekseen K o h m o, ja sillä nimellä se on edelleenkin olemassa. Piispa luovut
ti ostamansa maan Pappisalttarille (Warfru altare). Tuomiokapitulin edessä tutkittiin 20.5.
1477 sitä saantoa, mikä kyseisellä alttarilla oli kylän maihin. Tällöin Pekka Erkinpoika saa
tiin taivutetuksi myymään piispa Sitzille ja tuomiokapitulille tilansa nimeltä Heikkinen
(Heyckis) tai Cecilian sarka, jonka suuruus oli 4 tankoa. Pekka Erkinpojan äiti ja täti olivat
saaneet jo 30 vuotta aikaisemmin tilasta tuomiokapitulilta 45 mk, ja vasta v:na 1477 kauppa
siis saatettiin päätökseen. Uuden ajan alussa Pappisalttarille kuului kylästä kaksi tilaa. Maa38. Peruskartta 1043/11-12, RE.a. 33, 45, 57 ja 112, FMU 311, 358 ja 380, VMK, s. 476, Jutikkala
Nikander 1941, ss. 196-199, Oja 1946, ss. 237-238, Klockars 1960 a, ss. 97-98, Pirinen 1962 b,
ss. 304-309, Anthoni 1970, s. 329, Vemä � Vehmas?
39. REA 112:"quia prope ecclesiam, vbi diuerterent ad morandum non erat eis locis", Hausen 18811883, ss. 10-11, Pirinen 1962 b, s. 140.
40. REA 93, FMU 452, Juusten 1859, ss. 207-208, 213-214 ja 467, Rinne J. 1939, s. 47, Anthoni
1970, 5. 329.
41. REA 33, 45, 57, 108, 112, 116, 121, 130 ja 136, FMU 496 ja 506, Bergroth 1902, s. 77, Oja 1946,
SS. 214-215, Klockars 1960, SS. 97-98.
42. REA 116, FMU 513.
43. REA 136, FMU 584, Hausen 1881-1883, ss. 10-11, Oja 1946, ss. 168 ja 225.
44. Oja 1946, s. 215.
45. Peruskartat 1043/11-12, REA 341, Rinne J. 1939, s. 49, VMK, s. 478, Pirinen 1962 b, s. 305,
Anthoni 1970, s. 329. Anthonin käsitys tilan kuulumisesta piispanpöydälle vielä uuden ajan alus
sa lienee erehdys.
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kirjan mukaan Kuralassa oleva rälssimaa kuului kanungeille, mikä tarkoitti juuri kyseisen
alttarisäätiön omistusta. Kurala sijaitsee Turun liepeillä Aurajoen etelärannalla.46
Lahjoittaessaan 4.9.1439 P.Ruumiin alttarisäätiölle joukon tiloja piispa Tavast joutui hy
vittämään perillisiään antamalla näille maaomaisuutta tai vastaavan rahasumman. Tällöin hän
luovutti sisarenpojalleen Olavi Bockille 200 mk:n arvoisen tilan N a p a s t a.Koska Yrjänä
Pekanpojan perilliset pitivät siitä kahta osaa hallussaan, niin piispa luovutti niiden vapautu
miseen saakka Bockille 2 tilaa K o r i s t o s t a Kuusistonsalmen rannalta. Kylässä oli keski
ajan lopulla myöskin Naantalin luostarin omaisuutta. Nykyään tilat ainakin osittain kuuluvat
Kariston kartanoon .4 7
Piispa Tavast, ritari Maunu Gren, ritari Henrik Bitz ja ritari Henrik Klaunpoika Ojäkn luo
vuttivat v:na 1447 Kolmen kuninkaan prebendalle tilan L i t t o i s i s t a. Se kuului kyseisel
le alttarisäätiölle vielä uuden ajan alussa. Nykyään kylässä on Littoisten kartano.48
Maakirjan mukaan piispalla oli Paaskunnassa lampuotitila, joka mainitaan 1.5.1472, jol
loin Henrik Steninpoika Renhufvud osti Eerik Akselinpoika Tottin nimissä kylästä 7 tankoa
maata 140 mk:lla. Paaskunta sijaitsee lähellä Halistenkoskea Aurajoen etelärannalla.4 9
Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului Kaarinasta 3 lampuotitilaa, jotka sijaitsivat
P a a s k u n n a s s a, P i s p a I a s s a ja V ä h ä - K a i r i s i s s a. Reduktiokaudella teh
dystä lähdemaininnasta huolimatta S o t a I a i n e n ei liene ollut piispanpöydän, vaan
tuomiokirkon tila. Paaskunnan kylvömäärä oli v:na 1550 2 pt 4 pn, Vähä-Kairisten v:na
1551 2 pt 3 pn ja Pispalan v:na 1560 kerrassaan 5 pt 2 pn eli enemmän kuin joissakin piis
pankartanoissa. Paaskunnan lampuoti joutui suorittamaan v:na 1550 2 pt 3 pn sääntöruis
ta, 1 pt 4 pn sääntömallasta, 1 1/2 pn sääntökauraa, 3 lv voita, 12 nl villaa, 1 teurasnaudan ja
3 teuraslammasta. Seuraavan vuoden tilien mukaan Vähä-Kairisten lampuodin oli maksetta
va 1 1 /2 pt sääntöruista, 5 pn sääntömallasta, 1 1/2 pn sääntökauraa, 2 lv voita, 10 nl villaa,
1 teurasnauta ja 2 teuraslammasta. Pispalan lampuodin maksu oli v:na 1560 5 pt jakoruis
ta ja 1 pt jako-ohraa sekä 1 lv voita. Paaskunnassa oli inventaariona 2 härkää, 3 lehmää ja
6 lammasta, kun taas Vähä-Kairisissa oli 2 härkää, 2 lehmää ja 5 lammasta. Paaskunnassa sa
notaan olleen hiukan laidunmaata ja halkometsää.5 0
P a a s k u n n a s s a oli uuden ajan alussa 3 tilaa, joista vain yksi kuului piispalle. Ruo
tujakolaitoksen myötä tilat yhdistettiin ratsutilaksi. Paaskunta on edelleenkin olemassa.
P i s p a I a lahjoitettiin v:na 1587 Eerikki Eerikinpoika Sorolaiselle, ja sen jälkeen se kuului
satoja vuosia piispanpöydälle. Tilasta puhutaan lisää tonttiäyrien yhteydessä. V ä h ä - K a i
r i n e n kuului 1600-luvun alussa Klaus Åkenpoika Tottille, sen jälkeen 'Rothoviukselle.
Nykyinen omistaja on Turun kaupunki.5 1

46. Peruskartat 1043/11-12, REA 444, 452, 467, 655-656 j a 658, FMU 2073, 2222, 3688-3689,
VMK, s.479,Oja 1946, ss. 219-220, 228 ja 251-253, Pirinen 1956 b, ss. 354 ja 427, Innamaa 1957,
ss. 206-209, Pirinen 1962 b, s. 306, Anthoni 1970, s. 329.
47. REA 481, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 193-194, Anthoni 1970, s. 329.
48. REA 714, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 200-201, Rinne J. 1948 b, s. 78.
49. FMU 3496, VMK, 478, Oja 1946, ss. 219-220, 224 ja 251-253, Anthoni 1970, s. 329.
50. Liite X 1 :11 (VA :ssa ja JYMA :ssa) peruskartat 1043/11-12.
51. VMK, s. 478, Fontell 1892, ss. 74-80, Oja 1946, ss. 223-225, Innamaa 1957, ss. 202-203 ja 220221. Säilyneen reduktiokauden lähteen mukaan kuningas Kaarle (Knuutinpoika 1448-1457, 14641465 ja 1467-1468) oli antanut Paaskunnan piispalle. Vrt. SAY 9.
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Kemiö ja Parainen

Lahjoittaessaan 4.9.1439 P. Ruumiin alttarille joukon tiloja piispa Tavast joutui hyvittä
mään perillisiään maaomaisuudella tai vastaavalla rahasummalla. Tällöin piispa sanoi saaneen
sa Piikkiön Varesvuoresta Juho Lassenpojalta ja hänen vaimoltaan vaihdossa tilan antamalla
korvaukseksi Kemiöstä tilan, jonka piispa oli ostanut Karl Skyttelt� 50 mk:lla.52 Tilan si
jainti ei ole paikannettavissa. Piispa Tavast osti 1.5.1446 1 sak Antinpojalta Kemiön H o
v a s t a tilan, joka oli Niilo Olavinpoika Tavastilta saatua perintöä.53 Piispa Konrad Bitz sai
28.2.1482 perinnönjaossa haltuunsa maatilan Kemiön E n g e I s b y s t ä, M a i n i e m e s
t ä ja K o u s t a r i s t a (= Kaustela) .54 Kyseiset tilat eivät näytä kuitenkaan kuuluneen
piispanpöydälle.
Piispa Pentti suoritti 6.6.1329 Niilo Hennikanpojan kanssa tilojen vaihdon siten, että piis
pa luovuttamalla neljäsosan Vanajankartanostaan sai korvaukseksi maa-alueen Paraisten
(nyk. Sauvan) H ä n n i k b ö I e s t ä (ss. 115-116). Niilo Hennikanpoika kuittasi 21.3.1330
kolmanneksen kauppahinnasta, jolloin käy ilmi, että kauppa koski myöskin Paraisten
F a g e r k u 1 1 a a, joka sijaitsee Lielaxön pohjoisosassa Suninsalmen rannalla Kuusiston lä
hietäisyydellä. Uuden ajan alussa kylässä oli lisäksi P. Annan ja P. Eerikin prebendoilla maa
tila. Kylää ei mainita maakirjassa, joten siellä ei näytä olleen verotalonpoikia. Hopeaveroluet
telon mukaan kylässä oli 3 tilaa.55
Piispa Pentti luovutti 30.4.1338 70 mk:n suuruisen velkansa maksuksi tuomiokirkolle
Paraisten keskustan itäpuolella M u t a i s i s s a olevan tilansa (yks.?). Koska luovutus sitoi
myöskin seuraavia piispoja (successores nostros), niin tila lienee kuulunut piispanpöydälle,
vaikka piispa sanookin hankkineensa tilan henkilökohtaisesti (personaliter). Tuomiokapituli
vaihtoi tilan v:na 1523 Eerik Flemingille. Koska piispa Skytte vahvisti 11.3.1537 tämän vaih
don, niin piispalla on voinut olla taloudellisia siteitä kylään, vaikka reduktiokaudella siellä ei
ollutkaan piispanlampuoteja. Tosin on otettava huomioon, että aatelisto anasti muutamia
piispanpöydän tiloja jo ennen varsinaista peruutusta, ja ainakin Kuitian herralla Eerik Fle
mingillä näyttää olleen kiinnostusta Mutaisten suunnalla.56
Piispa Tavastin ja hänen jo edesmenneen veljensä Juho Olavinpoika Tavastin maaomaisuu
den järjestely vahvistettiin 19.5.1439, jolloin piispa sai isänsä Olavin 350 mk:lla lunastaman
Alasjoen kartanon maksamalla veljensä puolesta 240 mk:n hintaisen ja 10 tangon suuruisen
tilan Paraisten K å r I a x i s t a, joka sijaitsee Kuusistoa vastapäätä, ja 200 mk:n arvoisen ti
lan N e d e r - K i r j a I a s t a, joka sijaitsee Kirjalaössä verrattain lähellä Kuusistoa. Kun
piispa Tavast antoi 4.9.1439 veljelleen Lauri Olavinpoika Tavastille ja hänen rintaperillisilleen
oikeuden asua P. Ruumiin alttarisäätiölle lahjoittamassaan Alasjoen kartanossa vuotuismaksua
vastaan, hän sanoi luovuttaneensa kyseiselle prebendalle 12 tankoa maata Ö v e r - Kirja I a s t a, joka sijaitsee Kirjalansalmen takana Kuusistoa vastapäätä. Piispa Bitz vahvisti isänsä puoles
ta 12.12.1467 P. Pietarin prebendalle tehdyn Kårlaxissa olevan tilan lahjoituksen. Uuden ajan

52.
53.
54.
55.

REA 483.
REA 400 ja 528, FMU 2663, Pirinen 1962 b, ss. 304-309, Anthoni 1970, s. 315.
FMU 3904, VMK, ss. 462 ja 466-467, Gardberg J. 1944, ss. 206-209, Anthoni 1970, ss. 315-316.
REA 47-48 ja 54, Fontell 1892, ss. 100-107, Hausen 1881-1883, ss. 9-10, Oja 1955, s. 85,
Anthoni 1949, ss. 89 ja 123, Pirinen 1962 b, ss. 306-307, Anthoni 1970, s. 319.
56. REA 92 ja 130, FMU 451, 6059 ja 6148, EF 1964, ss. 18-19, 51-52, 70-71 ja 74, Voionmaa 1924,
s. 32, Pirinen 1962 b, s. 304, Anthoni 1970, s. 319.
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alussa Pitäjänalttarin ja P. Pietarin prebendalla oli Kårlaxissa sekä jälkimmäisellä lisäksi Kir
jalassa alustalaistila. Maakirjan mukaan Kirjalassa oli kanungeille kuuluvaa rälssimaata.57
Lahjoittaessaan 4.9.1439 P. Ruumiin alttarisäätiölle joukon tiloja piispa Tavast joutui hy
vittämään siitä syystä perillisiään. Tällöin hän luovutti veljelleen Juho Olavinpoika Tavastil
le ja hänen vaimolleen puoliksi kummallekin tilan Paraisten K u i t i a s t a, joka sijaitsee
Lemlaxön pohjoisosassa Pitosundin rannalla. Piispa oli ostanut tilan 400 mk:lla ja kangas
erällä (halff stykke Ypersth).58
Asemies Torkkeli Juhonpoika panttasi 3.5.1448 vaimonsa suostumuksella piispa Tavas
tille, Turun tuomiokapitulille ja -kirkolle 140 mk:lla Paraisten kirkonkylän itäpuolella ole
vasta S ö d e r b y s t ä tilansa. Uuden ajan alussa kylässä ei näytä olleen kirkollisia omis
tuksia. 59
Piispa Johannes IV Olavi, joka oli syntyisin Paraisilta, pyysi 12.3.1509 valtionhoi
tajalta rälssioikeutta Paraisten S i m o n b y s s ä, joka sijaitsee kirkolta lounaaseen, olevaan
5 tangon suuruiseen tilaan, jossa Heikki Pekanpoika oli lampuotina. Reduktiokaudella tila ei
kuulunut piispanpöydälle, joten kyseessä näyttää olleen piispan henkilökohtainen omai
suus. 60
Piispanpöydälle kuului uuden ajan alussa Paraisilta yhteensä 10 lampuotitilaa, joista 3 si
jaitsi N i I s b y s s ä Kapellstrandin rannalla, 2 F a g e r k u 1 1 a s s a ja 1 alustalaistila
S k o g b ö I e s s ä, K i r j a I a s s a, K å r I a x i s s a, F i n n b y s s ä kirkonkylän luo
teispuolella ja P e n n i I ä s s ä Kakskerran saarella. Nilsbyn kaikkien lampuotien kylvömää
rä oli 2 pt 1/2 pn, Kirjalan 1 pt 4 pn, Kårlaxin 1 pt 1/2 pn, Finnbyn 5 pn, Skogbölen ja Fa
gerkullan toisen 4 1/2 pn, Pennilän 4 pn ja Fagerkullan toisen lampuodin 3 pn. Nilsbyn,
Skogbölen, Kirjalan ja Kårlaxin oli v:na 1549 maksettava vanhaan sääntöön kuuluvaa työra
haa 3 ä, kun taas sääntöraha oli Nilsbyn Olavilla 4 mk 2 pnkiä. Nilsbyn toisilla lampuodeilla
sekä Kirjalassa ja Kårlaxissa 4 mk Skogbölen Antin selviytyessä 2 mk:lla. Jokainen Nilsbyn
lampuoti joutui v:na 1549 suorittamaan kinkerinä 1 pn ruista, 3 pn mailasta, 1 pn kauraa,
1 lampaan, 10 kynttilää ja 1 kuorman heinää. Sen sijaan Skogbölen kinkeri oli jokaisen par
selin osalta puolta pienempi. Vanhaa sääntömaksua korotettiin v:na 1549 huomattavasti
määräämällä lisäsääntömaksu. Fagerkullan, Finnbyn ja Pennilän piispanlampuodeista on tie
toja vasta v: lta 1559. Tällöin Fagerkullan Heikki joutui maksamaan 2 mk sääntörahaa, 4 ä
työrahaa ja 1/2 lv voita, Fagerkullan Maunu 1 1/2 mk sääntörahaa, 4 ä työrahaa ja 1/2 lv voi
ta, Finnbyn lampuoti 3 mk sääntörahaa ja Pennilän Tuomas 4 mk sääntörahaa ja 1 lv voita.
Nilsbyn jokaisella lampuodilla oli v:na 1550 inventaariona 1 hevonen, 2 lehmää ja 4 lammas
ta, Skogbölessä 1/2 hevosta, 1 lehmä ja 2 lammasta, Kirjalassa 1 hevonen, 3 lehmää ja 4 lam
masta, Kårlaxissa 1 lehmä ja 2 lammasta sekä Pennilässä v:na 1559 1 lehmä. Nilsbyn, Skog
bölen ja Kirjalan lampuodeilla oli pieni laidunmaa, tukki- ja halkometsää sekä kalavettä.
Fagerkullan lampuodeilla oli vähän halkometsää, Finnbyssä jonkin verran metsää ja kalavet
tä sekä Pennilässä jonkin verran laidunmaata ja kalavettä. Kaikkiaan Paraisten piispanlam
puodit suorittivat v:na 1549 (6 lampuotia) vanhana sääntönä 22 mk 20 pnkiä sääntörahaa ja
2 mk 2 ä työrahaa sekä kinkerinä 3 1/2 pn ruista, 10 1/2 pn mailasta, 3 1/2 pn kauraa,
4 lammasta, 35 kynttiläää ja 3 1/2 kuormaa heinää. Fagerkullan, Finnbyn ja Pennilän lam57.
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Peruskartat 1043/08-09 ja 10-11, REA 47-48, 478-480 ja 609, FMU 2294, 3346 ja 6148, EF
1964, ss. 10 ja 70, VMK, s. 538, Anthoni 1949, ss. 87 ja 120, Oja 1955, s. 85, Pirinen 1962 b, ss.
305-307, Anthoni 1970, s. 319, Mäkinen 1976, ss. 81-82, Kårlaxin Karl oli 6.6.1329 kiinnemiehe
nä piispan tilanvaihdossa.
REA 481, FMU 3001, EF 1964, s. 61, Anthoni 1970, s.
REA 540, VMK, SS. 526-527, Anthoni 1970, s. 320.
REA 5372, Matinolli 1976, ss. 12-13.
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puodit suorittivat v:na 1559, jolloin nämä ensi kerran mainitaan piispanlampuoteina,
10 1/2 mk sääntörahaa, 1 mk työrahaa ja 2 lv voita. lnventaariokarjan määrä oli v:na 1550
4 1 /2 hevosta, 11 lehmää ia 20 lammasta.61
Maakirjan mukaan Pennilässä oli 3, Kirjalassa 4 ja Finnbyssä 4 verotalonpoikaa. Sen mu
kaan Finnbyssä oli 3 tankoa kirkolle kuuluvaa rälssimaata eli juuri piispanpöydän tila. Kir
jalassa oli 12 1/2 tankoa kanungeille kuuluvaa rälssimaata, johon sisältyi piispanpöydän ti
lan lisäksi Pietarin prebendan alustalaistila. Pennilässä oli 4 tankoa kanungeille kuuluvaa räls
simaata. Siellä oli piispanpöydän lampuodin lisäksi Sielujen prebendan alustalaistila. Koska
maakirjassa ei mainita muita kyliä, niin niissä ei näytä olleen verotalonpoikia. Nilsbyssä oli
P. Eerikin prebendalla lampuoti, Kårlaxissa Pitäjänalttarin ja P. Pietarin prebendalla sekä
Fagerkullassa P. Annan ja P. Eerikin prebendalla. Hopeaveroluettelon mukaan Kirjalassa oli
5, Kårlaxissa 2, Skogbölessä 1, Fagerkullassa 3, Nilsbyssä 5, Finnbyssä 5 ja Pennilässä 1 tila.
Fagerkulla kuului jonkin aikaa prebendatilana mm. Agricolalle. Kylästä kuului 1600-luvulla
kaksi tilaa Kapellstrandin säteriin, joka kuului Kaarina Hannuntyttären v:na 1561 saamaan
lahjoitukseen, sittemmin Fagerkullan kartano on ollut Nordman-suvulla, minkä jälkeen
se jaettiin kuudeksi pikkutilaksi. Kuitenkin Fagerkulla tavataan kartalla edelleen tilanni
menä. Nilsbyn naapurustossa Lielaxön sisäosassa sijaitseva Skogböle on kuulunut myöskin
Kaarina Hannuntyttären lahjoitukseen, sittemmin mm. Pietari Brahelle. Nykyään Skogböle
on edelleen olemassa sekä kylän että tilan nimenä. Kaarina Hannuntyttären lahjoitukseen
kuului 2 tilaa Kårlaxista, jossa sittemmin mm. Flemingeillä ja Gyllenhjelmeillä on ollut maa
omaisuutta. Tämän vuosisadan alussa Kårlaxin kartanoon kuului 7 rälssi- ja 2 akumenttiti
laa. Kaarina Hannuntyttären lahjoitukseen kuului lisäksi 1 tila Kirjalasta sekä 4 tilaa Nils
bystä ja 1 tila Finnbystä. Sittemmin mm. Pietari Brahella on ollut 4 tilaa Nilsbystä. Penniläs
sä on edelleen tilannimenä Ala- ja Ylä-Penilä.62

Paimio ja Sauvo
Piispa Pentti luovutti 7.5.1325 vaihdossa Hakuni-sepälle (faber) ja hänen vaimolleen Pai
miosta kartanonsa (curiam, quam habuimus in Penarum). Hakuni luovutti puolestaan piis
palle ja tuomiokirkolle kartanonsa Salosta (Salw), joka lienee sijainnut Uskelassa. Piispa pi
dätti kuitenkin itselleen Paimiosta ojalla muusta kartanon alueesta erotetun laidunmaan.
Koska vaihtoon tarvittiin tuomiokapitulin suostumus, niin kyseessä oli kirkollinen ja toden
näköisesti piispanpöydän omistus. Kartanon sijaintia Paimiossa ei ole mahdollista paikantaa,
eikä myöskään piispalle jäänyttä laidunmaata. Reduktiokaudella piispanpöydällä oli erillisia
niittylohkoja mm. Sauvossa ja Halikossa, josta ehkä kyseistä maata on etsittävä (liite
Xl:9 a).63
Piispa Hemming hankki piispanpöydälle Kairisista tilan osittain vaihtamalla sen tuomio
kirkolle kuuluneeseen Maakaston tilaan. Tällöin hän joutui hyvittämään tuomiokirkkoa an61.

Liite Xl:12 (VA:ssa ja JYMA:ssa). Fagerkullan tilat mainitaan v:na 1558 prebendatilojen joukossa,
mutta v:na 1559 niitä sanotaan entisiksi piispanpöydän tiloiksi, vrt. myös Schalin 1955 a, ss. 8-9.
62. Peruskartat 1043/07---08 ja 10-11, VMK, ss. 524-548, REA 440, Fontell 1892, ss. 80 ja 100-107,
EF 1964, ss. 10, 19-21, 64-65, 70-72 ja 176-177, Anthoni 1949, ss. 87, 119 ja 123, Oja 1955,
s. 85, Schalin 1955 a, ss. 8-9, Lehto 1959, ss. 168, 172, 187-188, 271-273, 275 ja 280-281,
Pirinen 1962 b, s. 307, Anthoni 1970, ss. 318-320. Käräjillä v:na 1432 mainittu pitäjänvanhin Bana
län Mikko lienee ollut kotoisin Pennilästä, vrt. myös Suomenmaa 1921, ss. 117-118, Oja 1946, ss.
246-247, Innamaa 1957, ss. 288-289, SAY 42-45. Nilsbyssä Västerby, Västergård, Österby ja
Mellangård ovat vanhoja piispantiloja.
63. REA 40 ja 121, FMU 325, Päiwiö 1940, s. 3 Anthoni 1970, ss. 320-322.
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tamalla sille L e v e I a x i n tila Paimiosta. Sen hän oli saanut vaihtamalla isänperintönä ole•
vaan Pålsbohon synnyinpitäjässään Uplannin Bälingessä (s.126). Levelax lienee sijainnut Pai•
mionlanden rantamilla, vaikka sen tarkkaa sijaintia ei voikaan sanoa. 64
Luovuttaessaan 4.9.1439 P. Ruumiin alttarille joukon tiloja piispa Tavast joutui hyvittä·
mään perillisiään joko antamalla heille maaomaisuutta tai vastaavan rahasumman. Tällöin hän
luovutti sisarelleen Kristiinalle Niilo Skytteltä 300 mk:lla ostamansa tilan Paimion H ä s·
65

1 a b e r g i s t ä, jossa uuden ajan alussa oli P. Johanneksen prebendan alustalaistila.

Piispa Bitz luovutti 28.2.1482 laaditun perinnönjakosopimuksen mukaan tilan Paimion
K y 1 1 ä I ä s t ä Paimionlahden pohjukasta perintöosuuden täydennykseksi Henrik Bitzille
ja Olavi Juhonpojalle. Sittemmin alue joutui laamanni Jeppe Pietarinpojalle, joka vaihtoi ti
66
lan v:na 1485 tuomiorovasti Maunu Särkilahdelle.
Piispa Maunu 111 Särkilahti osti 21.1.1494 asemies Knuut Posselta 1 0 tankoa maata yh
teensä kaksi tilaa 500 mk:lla Paimion O i n i I a s t a, joka sijaitsee Paimionjoen varressa Pai•
mion keskustan pohjoispuolella, Hartikka Jaakonpoika Garpin leskeltä I ngeborg Maununty•
tär Flemingiltä. Koska Posse luovutti tilat piispalle ja hänen seuraajilleen (hans epter•
komarom), niin ne lienevät kuuluneet jonkin aikaa piispanpöydälle. Uuden ajan alussa ne oli·
67
vat Pyhäinmiesten prebendan hallussa.
Lucia Olavintytär Skälge möi 26.4.1490 piispa Särkilahdelle, arkkipiispalle, valtionhoita•
jalle ja Knuut Posselle mm. tilan Paimion A a k k o i s i s t a ja M e I t o I a s t a Paimion
68
lahden itäpuolelta annettavaksi Naantalin luostarille, mikä tapahtuikin.
Piispa Pentti vaihtoi 6.6.1329 Niilo Hennikanpojan kanssa tiloja siten, että hän luovutta•
maila neljäsosan Vanajankartanosta sai tilan Sauvan H ä n n i k b ö Ie s t ä, joka vielä tuol
loin näyttää kuuluneen Paraisiin (s. 128). Piispa vaihtoi 19.4.1332 Pekka Gaasille 8 kyynärää
vaille puolet Hännikbölen ja puolet K v i 1 1 b y n (Ouinelögh, Ouifflig, Ouilby) tilasta saa•
den sijaan Uplannista Tunan pitäjästä Börstan, Saringen ja Häklingen. Sopimuksessa piispa
pidätti itselleen E i k n i e m e s s ä (Ekynäs) olevan tilansa. Piispa Bero 11 Balk luovutti
perustamalleen arkkidiakonaatille piispanpöydälle kuuluvan tilan Hännikbölestä, minkä piis·
pa Tavast v:na 1413 vahvisti.69
Piispanpöytä (ad mensam episcopalem) sai tapan sovituksena uudisasuman Paimionselän
rannalta P a d d a i s i s t a. Piispa Hemming luovutti sen kapitulinsa suostumuksella 23.4.
1346 Sauvan kirkon omistukseen sillä ehdolla, että osapuolten tekemä sovinto kestäisi, muu·
ten tila palautuisi piispanpöydälle. Lähteissä ei ole tietoa sovinnon rikkoutumisesta, mutta
silti piispa Bero 11 Balk saattoi lahjoittaa perustamalleen arkkidiakonaatille 2 piispanpöydän
(desub mensa episcopali) tilaa Paddaisista. Keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa arkkidia
konaatilla oli edelleen kylässä 2 tilaa. Lisäksi Björn Salvenpojan leski lahjoitti 2.3.1424 tuo

miokirkolle samasta kylästä tilan, joka näyttää joutuneen P. Annan alttarisäätiölle. 70
64.
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Peruskartat 2021/02-03 ja 2022/01 ja 04,REA 112,121,130 ja 429.
REA 481,FMU 3001,Pirinen 1962 b,s. 306,Anthoni 1970,s.320.
FMU 3904 ja 4058-4059,VMK,s. 338.
FMU 5434,Päiwiö 1940,s. 13,Rinne J. 1948 b,s. 102,Pirinen 1962 b,s. 308,Anthoni 1970,s.
321.
68. Perus kartta 2021/02,FMU 4293 ja 4299-4300,Jutikkala-Nikander 1941,ss. 229-231. Tilat kuuluivat vielä v:na 1529 Naantalin luostarille.
69. REA 47-48, 54 ja 341,FMU 398,BFH 111,ss. 161-162,BFH V,ss. 350-351,EF 1964,ss. 64 ja
75-77,Hausen 1881-1883,ss. 9-10,Anthoni 1949,s. 121,Pirinen 1962 b,ss.304-306,Anthoni
1970,s.325.
70. REA 113,341,410 ja 798,FMU 508,VMK,s. 495,Ruuth J.W.1898,s. 23,Jutikkala-Nikander
1941,ss. 239-242 (Paddaisten kartano),Anthoni 1949,s.121,Klockars 1960 a,s. 99,Pirinen 1962
a,s.304,Anthoni 1970,s. 327.
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Piispa Hemming valtuutti 31.7.1356 tuomiorovastin, laamannin ja Kuusiston voudin vaih
tamaan Koroisista laamanni Holmgerin rikosten sovituksena saadun maaomaisuuden tuomio
kirkolle kuuluvaan maatilaan Sauvon K ä r k k i s i s s ä. Että Kärkkinen lienee kuulunut
piispanpöydälle, osoittaa se, että asemies Maunu Frille oli 25.2.1508 laaditun testamentin
mukaan ostanut piispa Lauri Suurpäältä Kärkkisten kartanon luota 50 mk:lla K a t i n s a a
r e n. Kylässä oli keskiajan lopulla lisäksi P. Yrjänän predendalle kuuluva10 kuorman niit
ty.71
Tuomiokirkolle kuului 28.5.1385 tehdyn merkinnän mukaan Sauvosta K a p p a I a,
jonka piispa Johannes 111 Westfal oli sille myynyt. Sittemmin piispa Bero 11 Balk hyväksyi
v:na 1390 sen myymisen Martti Aabrahaminpoika Djäknille.7 2
Edellä oli puhetta siitä, että piispa Bero 1 1 Balk luovutti piispanpöydältä arkkidiakonaatil
le 2 tilaa Paddaisista. Samassa yhteydessä hän luovutti myös tilan L a t m a r k i n (Lap
marck) Hännikbölestä ja A I i s t a r o s t a. Piispa Tavast vahvisti n. v: na 1413 lahjoituksen
ja täydensi sitä vielä. 7 3
Asemies Hartikka Olavinpoika panttasi 10.9.1447 Sauvosta nykyisen Karunan alueelta
H a I s I a h d e s t a tilan 200 mk:lla piispa Tavastille ja ritari Henrik Bitzille. Vaikka pant
taus on kirjattu Mustaankirjaan, niin uuden ajan alussa kylässä ei ollut kirkollisia omistuk
sia.74
Lucia Olavintytär Skälge möi 26.4.1490 piispa Särkilahdelle, arkkipiispalle, valtionhoita
jalle ja Knuut Posselle mm. kaksi tilaa Sauvon H a 1 1 e I a s t a sekä yhden S a u s t i I a s t a
annettavaksi Naantalin luostarille, jolle ne kuuluivat v:na 1529. 75
Laamanni Hartikka Jaakonpoika Garp lupasi Pyhäinmiesten prebendalle 2 tilaa Sauvon
Santasaaresta (Sandö), joka sijaitsee nykyisen Karunan alueella. Piispa Särkilahti lunasti ne
Garpin kanssaperillisiltä luovuttaen mainitulle alttarisäätiölle. Venäjän sodan jälkeen (14951497) piispa jostain syystä saattoi luovuttaa tilat Maunu Frilelle, joka sodassa oli kärsinyt
huomattavia menetyksiä. Frille luovutti tilat 25.2.1508 laatimassaan testamentissa takaisin
kyseiselle prebendalle, jolle ne kuuluivat vielä uuden ajan alussa.76
Reduktiokaudella piispanpöydälle kuului Sauvosta 9 lampuotitilaa ja 10. Bölessä (= Pöy
lä), joka käsitellään kuitenkin Halikon yhteydessä. Piispanlampuodeista asui 4 K v i 1 1 b y s
sä, 2 E i k n i e m e s s ä sekä 1 Å k e r s i s s a, F I o s s b ö I e s s ä ja S a I m e n s u u s
s a. Kvillbyssä oli v:na 1550 Antti Juhonpojan kylvömäärä 1 pt 2 1/2 pn, Olavi Matinpojan
1 pt 1 1/2 pn, Antin 1 pt 1 pn ja Matti Olavinpojan 1 pt 1/2 pn, Eikniemen Mikko Antinpo
jan 1 pt 1 pn, Eikniemen Juho Juhonpojan 1 pt 1/2 pn, Åkersin 1 pt 3 1/2 pn, Flossbölen
1 pt 1/2 pn ja Salmensuun 2 pt 1 pn. Vanhana sääntönä kaikki joutuivat maksama�n 3 ä työ
rahaa. Sen sijaan vanhaan sääntöön kuuluva voimaksu oli Kvillbyssä 7 1/2 lv kullakin, Eik
niernessä ja Flossbölessä 5 tv, Åkersissa 8 !v ja Sa!mensuussa 7 tv. Kaikkien piispanlampuotien kinkerimaksu oli v:na 1549 yhtä suuri eli 1 pn mailasta, 1 lammas, 1 kana, 10 munaa ja
1/3 kuormaa heinää. Lisäsääntömaksulla korotettiin v:na 1549 tuntuvasti lampuotimaksuja.
71. REA 163 ja 720, FMU 5309, Jutikkala-Nikander 1941,ss. 265-266 (Kärkkisten kartano), Anthoni
1970,s. 326.
72. REA 258-259, FMU 1127, Anthoni 1970,s. 325.
73. REA 47,113ja 341,VMK,s.507.
74. REA 533, FMU 2719, VMK, s. 491, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 237-239 (Saustilan kartano),
Anthoni 1949, ss.119-123, Pirinen 1962 b,ss. 304-309,Anthoni 1970,s.324.
75. FMU 4293 ja 4299-4300, Jutikkala-Nikander 1941,ss. 237-239.
76. FMU 4743 ja 5309, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 270-274 (Sandön kartano), Pirinen 1962 b, s.
309, Anthoni 1970, s. 328.
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lnventaariokarjana oli Kvillbyssä, Eikniemessä ja Flossbölessä kullakin 1 hevonen, 1 lehmä ja
2 lammasta, kun taas Åkersissa oli hoidossa yhden hevosen ja lehmän lisäksi 3 lammasta ja
Salmensuussa hevosen ja 3 lampaan lisäksi 2 lehmää. Yhteensä inventaariokarjaa oli piispan
lampuodeilla 9 hevosta, 10 lehmää ja 20 lammasta eli vajaat 24 nautayksikköä. Kvillbyn lam
puodeilla oli sopiva kalavesi, vähän laidunmaata sekä halko- ja tukkimetsää. Eikniemessä oli
pieni laidunmaa sekä halko- ja tukkimetsää. Åkersissa oli sopiva laidunmaa, vähän halko- ja
tukkimetsää sekä pieni kalavesi. Flossbölen lampuodilla oli pieni kalavesi, laidunmaata sekä
halko- ja tukkimetsää. Salmensuun kalavesi oli sopiva ja lampuodilla oli laidunmaata ja hal
kometsää. Kaikkiaan piispan 9 lampuotia suorittivat vanhana sääntönä 3 mk 3 ä työrahaa ja
63 lv voita sekä kinkerinä 9 pn mailasta, 9 lammasta, 9 kanaa, 90 kynttilää ja 3 kuormaa hei
nää. Maakirjan mukaan piispanpöydälle kuului T o m a s b ö I e s t ä tila, jota ei kuitenkaan
mainita reduktiokauden tileissä. Näyttää siltä, että myöskin A n t h o n i on edellyttänyt tä
män tilan olemassaolon. Kvillby, Salmensuu, Eikniemi, Åkers, Flossböle ja Tomasböle si
jaitsevat yhdessä ryppäässä, ja v:na 1332 mainittuun Ouillelöghiin sisältynee ainakin jossain
määrässä näiden alueita.77
Piispalle kuului lisäksi v:na 1549 Sauvosta erillinen 3 kuorman niitty, jonka tuotto oli
2 mk 2 ä (6 ä/kuorma), kuten myöhemminkin? 8
Hopeaveroluettelon mukaan oli v:na 1571 Salmensuussa, Åkersissa ja Flossbölessä 1 ja
Eikniemessä 2 tilaa. Kvillbyn 4 piispanlampuotitilasta muodostettiin rälssisäteri, joka liitet
tiin n. v:na 1600 K ä r k n i e m e n kartanoon Karunassa. Samaan Sauvonlahden pohjois
puolella olevaan kartanoon on sittemmin liitetty mm. Åkersin perintötila. Nykyään Kärk
niemen pinta-ala on 361 ha, josta 98 ha on peltoa. Åkers, Flossböle, Tomasböle, Eikniemi ja
Salmensuu löytyvät kylännimenä kartalta.79

Marttila ja Halikko
Mustankirjan vanhin maatilan myyntiä koskeva asiakirja on peräisin jo Kuusiston paloa
edeltävältä ajalta. Suomen prefekti (prefectus Finlandensis) Lyder de Kyren möi 26.3.1316
turkulaisella porvarille Hartmanukselle Marttilasta (jn Nybygd sita) tai laajemmin tulkittuna
Varsinais-Suomen korpimaasta neljä mahdollisesti pikkutilaa nimeltä B i u r s t e k t , K a Ie n n i n g i a t e k t, S w e n s t e k t ja B r y t i a t e k t. Koska myyjänä oli maamme korkein
maallinen viranomainen, niin kyseiset asumat ovat voineet syntyä kruunun uudisasutustoi
minnan tuloksena. Tilojen nimien jälkiosa (= tekt) tarkoittaa tahdointa (teghtir), joka keski
ajalla tarkoitti juuri uudistilaa ja kylänvainion ulkopuolella viljentävää maapalstaa. Samanlai
sia nimiä ovat mm. Sundin Mångstäkta (liite IV:2), Helsingin Gumtäckt (liite V:7) ja Tenho
lan Täktom (liite V:17). Mustankirjan myöhemmän otsikon mukaan sanotaan piispa H:n
lahjoittaneen kyseiset tilat. Piispan nimi selviää keskiajan lopulla laaditusta merkinnästä, jon
ka mukaan piispa Henrik oli lahjoittanut P. Yrjänän prebendalle Marttilasta kartanon (curia).
Lahjoittaja oli siis piispa Henrik 11 Hartmanni (1366-1367), joka tuomiorovastina ollessaan
77.
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Peruskartat 2021/01-02 ja 04-05, liite XI :13 (VA:ssa ja JYMA :ssa), VMK, ss. 491-509, FMU 398,
Lagus 1860, s. 24, Anthoni 1949, ss. 88, 96 ja 121, Pirinen 1962 b, ss. 304-309, Anthoni 1970, ss.

324-328.

Liite X 1 :9 a (VA:ssa ja JYMA :ssa). Sauvossa Kvillbyn niityt olivat tangotettuja, vrt. Satakunnasta
Jokipii 1974, SS. 195-199.
SAY 53-56, Fontell 1892, s. 100, Suomenmaa 1921, s. 148, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 257-

258.
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lahjoitti joko kokonaan tai osittain isältään Hartmanukselta perimänsä maaomaisuuden
hengelliseen tarkoitukseenn. Reduktiokaudelle tultaessa omistuksen nimi muuttui omista
jansa mukaan Yrj ö n t y Iä k s i eli Yrj ö Iä k s i, jossa kyseisellä alttarisäätiöllä oli yksi
lampuotitila. Se sijaitsee nykyään Tarvasjoella. Mahdollisesti muut tilat ovat sulautuneet sii
80 Tosin on huomattava, että piispanpöydälle kuului uuden ajan alussa Marttilan
hen.
S u o n p e r ä s t ä erillinen niitty suuruudeltaan 8 kuormanalaa ja tuotoltaan 6 mk (6 ä/kuor
ma). Suonperän nimi voi johtua Swenstektistä. Tällainen omistus osoittaa, ettei piispanpöytä
luopunut kaikista Marttilassa olevista omistuksistaan.81
Piispa Hemming luovutti 3.2.1352 Halikon pitäjänkirkolle 100 mk:n arvoisen missalen ja
papinpyölille niittynsä Halikon K a n i n k o I a s t a sekä osan niityistään H e d e r b y s s ä
siten, että luovutettavien niittyjen suuruudeksi tuli 50 kuormanalaa saaden piispanpöydälle
(nos vero et successores nostri) P r ä s t ö n saaren. Hederby lienee sijainnut Kaninkolan lä
heisyydessä, ja on huomattava, että piispanpöydälle jäi sinne edelleen niittyjä. Ehkä juuri
niistä on kysymys, kun piispanpöydälle kuului uuden ajan alussa Halikosta nimeltä mainitse
maton erillinen niittypalsta suuruudeltaan 2 kuormanalaa ja tuotoltaan 1 1/2 mk. Prästö on
sijainnut todennäköisesti Halikossa, vaikkei .i sitä voikaan paikantaa, eikä sitä voi samaistaa 1
82
Harkitsemisen arvoista on
Kaarinassa olevaan Prästön saareen, joka mainitaan 22.6.1467 .
se, tarkoittaako saari V a r t s a I a a, jossa piispalla oli uuden ajan alussa kartano.
Piispa Tavast luovutti 10.6.1425 perustamalleen P. Ruumiin alttarille Halikon M ä r y s
t ä (Mergha) tilan, jonka inventaariona oli härkäpari, 2 lehmää, 1 hevonen ja 6 lammasta.
Piispa osti 15.2.1430 Juho Tanelinpojalta samasta kylästä 3 tankoa 1/2 kyynärää maata
122 1/2 mk:lla. Lahjoittaessaan 4.9.1439 P. Ruumiin prebendalle joukon tiloja piispa joutui
hyvittämään perillisiään. Tällöin hän kertoi antaneensa korvaukseksi Mynämäestä saamastaan
tilasta veljelleen Juho Olavinpoika Tavastille kyseisen tilan Märystä. Hinnaksi sanotaan tosin
120 mk. Piispa antoi lisäksi veljenpojalleen Olavi Niilonpoika Tavastille samasta kylästä
140 mk:n arvoisen tilan. Uuden ajan alussa P. Ruumiin alttarisäätiölle ei kuulunut ainutta

kaan tilaa Märystä. 83

Lahjoittaessaan 4.9.1439 tiloja P. Ruumiin alttarille piispa Tavast joutui antamaan veljel
leen Juho Olavinpoika Tavastille lisäksi tilan Halikon V ä s s i Iä s t ä, jonka hän oli ostanut
300 mk:lla ja kangaserällä. 84
Piispa Tavast luovutti Halikon K a i t a r a n n a s t a häälahjaksi veljentyttärelleen Elina
Niilontytär Tavastille torpan. Kun tämän tytär Abelitza meni Naantalin luostariin, niin torp
pa joutui sille. Elina lunasti sen kuitenkin v:na 1465 takaisin itselleen.85
Lucia Olavintytär Skälge möi 26.4.1490 piispa Särkilahdelle, arkkipiispalle, valtionhoita
jalle ja Knuut Posselle mm. tilan Halikon T o r k i I a s t a sillä ehdolla, että se luovutetaan
86
Naantalin luostarille, jolie se v:na 1529 kuuluikin.

80. REA 22 ja 720, Leinberg 1906-1908, ss. 4-7, Neovius 1911,ss. 14-17,Voionmaa 1923,ss. 110112, Jaakkola 1958, s. 423, Oja 1959, s. 51, Pirinen 1962 b, s. 308, Klockars 1968, ss. 100-101,
Anthoni 1970, s. 330.
81. Liite XI :9 a (VA:ssa ja JYMA:ssa),SAY 29-30.
82. Liite XI :9 a, REA 150 ja 508, FMU 613,Voionmaa 1924, s. 36, Hyötyniemi 1930, s. 183, Anthoni
1970, s. 314.
83. REA 391, 419,458,463 ja 483, FMU 1773 ja 1935, Arwidsson 1848, n:ot 57 ja 83, Pirinen 1962 b,
s. 305, Anthoni 1970, s. 314.
84. REA 481, Anthoni 1970, s. 314.
85. FMU 3261 ja 3329, Kallio 1930, ss. 44-45, Anthoni 1970, s. 313.
86. FMU 4293 ja 4299-4300,Torkila tai Torkkila sijaitsee entisen Angelniemen kunnan alueella.
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Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului Halikosta V a r t s a I a s t a, S u p p a I a s t a
ja P ö y I ä s t ä yhteensä neljä lampuotitilaa. Näistä ensiksi mainittu on jo käsitelty aiemmin
(ss. 109-110). Suppalan lampuodin kylvö oli v:na 1550 1 pt ja vanha sääntömaksu 3 mk sekä
työrahaa 3 ä. 1 nventaariona hän joutui pitämään yhden hevosen ja härän sekä 2 lammasta.
Kylässä ei ollut muita taloja. Suppala on edelleenkin tilan nimenä olemassa entisen Angelnie
men kunnan alueella. Maakirjan mukaan Pöylässä oli 10 tankoa veromaata kahdella verota
lonpojalla. Kun piispan lampuodin hallussa oli 7 tankoa, näyttää kylässä olleen neljäskin ta
lo. Piispan lampuotitila jaettiin ennen v:na 1559 tarkasti kahtia. Pöylän piispanlampuodin
kylvömäärä oli 2 1/2 pt, vanha sääntöraha 7 1/2 mk ja työraha 3 ä. lnventaariokarjan määrä
oli v:na 1550 1 hevonen, 2 härkää ja 2 lammasta. Pöylässä oli hyvä laidunmaa ja metsä.
Hopeaveroluettelon mukaan kylässä oli 5 taloa, ja kylä löytyy edelleenkin entisen Angelnie
men kunnan alueelta.87
Perniö ja Uskela
Perniöläinen Pekka ja hänen vaimonsa Brynhild luovuttivat 15.4.1330 piispa Pentille ja
tuomiokirkolle hautasijaa vastaan tilansa Perniön B j ö r n s k o g i s t a läheltä Lemun ky
lää, jossa tuomiokirkoHe oli alustalaistila uuden ajan alussa. Vaikka piispa siis toimi luovutuk
sen vastaanottajana, tila ei näytä joutuneen piispanpöydän omistukseen.88
Perniön T e i j o s t a (= Tykö) kotoisin oleva Antti Lange ilmoitti 12.5.1378 myyneensä
piispa Johannes 111 Westfalille 66 mk:lla sakon sovituksena kotikylästään maatilansa. Piispa
suoritti summasta 50 mk Turun voudille Jeppe Djäknille.89 Uuden ajan alussa piispanpöy
dällä ei ollut ainuttakaan maatilaa Perniöstä.
Piispa Pentti luovutti 7.5.1323 Hakuni-sepälle ja hänen vaimolleen kartanonsa Paimiosta
saaden tilalle S a I o s t a heidän kartanonsa (curiam suam in Salw), mikä tarkoittaa toden
näköisesti Uskelan Saloa. Salon kartano lienee sama kuin uuden ajan alussa mainittu M o i
s i o (vrt. nimi), jossa piispanpöydällä oli uuden ajan alussa lampuotitila. Moision lähellä ny
kyisen Salon kaupungin alueella Salonjoen itäpuolella sijaitsevat samassa rykelmässä A n i
n e n ja M ö k ö i n e n, joissa oli myöskin piispanlampuoti, joten mahdollisesti Salon kar
tano on sijainnut näiden kolmen alustalaistilan vaiheilla. Sen sijaan piispanpöydän neljäs alus
talaistila sijaitsi reduktiokaudella K i r j a k k a I a s s a Kemiön ja Perniön rajan suunnalla
erillään. Maakirjassa ei mainita Mököistä, Anista eikä Moisiota. Sen sijaan Kirjakkalassa oli
sekä vero- että rälssimaata.90
Piispa Bitz luovutti 1.3.1475 Antti Bitzille Ä i j ä I ä n ja B ö Ie n tilat, jotka hän oli
ostanut langoltaan Olavi Drakelta. Tilat eivät näytä kuuluneen piispanpöydälle.91
Reduktiokaudella Moision ja Mököisten lampuotien kylvö oli v:na 1550 4 1/2 pt, Anisten
2 pt 5 pn ja Kirjakkalan 1 pt. Kyseiset lampuodit joutuivat maksamaan kukin vanhaan sään
töön kuuluvaa työrahaa 3 ä. Lisäksi Kirjakkalan lampuoti maksoi vanhaa sääntörahaa 5 mk.
Moision ja Mököisten vanhaan sääntöön kuului v:na 1549 2 1/2 pt ruista, 2 pt mailasta ja
87.
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Liite XI :14 (VA:ssa ja JYMA:ssa),VMK,s. 501, Fontell 1892,ss. 92 ja 138,Salo 1930,ss. 313-314,
Anthoni 1949, ss. 88 ja 121-123, Pirinen 1962 b,s. 64, Anthoni 1970,ss. 313-315 ja 324. Suppa
laa ei mainita maakirjassa. Vaikka Suppala luetellaankin v:na 1556 luostaritilojen joukossa,se on to
distettavasti piispanpöydän lampuotitila. Vrt. myös peruskartat 2021/04-05 ja SAY 3-5.
REA 55-56, Pirinen 1962 b, s. 304,Anthoni 1970,ss. 310-313.
FMU 869 ja 877, Gardberg J. 1944,s. 204,Anthoni 1970,s. 312.
REA 40,Todistuskappaleita... 11I:2 (1899),s.174, VMK,ss. 365-380,Anthoni 1949,ss. 88,96 ja
122, Anthoni 1970,SS. 330-331.
FMU 3587,Anthoni 1970,ss. 330-331.
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ohraa ja 1 pt kauraa, kun taas Anisten lampuodin oli maksettava 1 1/2 pt ruista, 1 pt ohraa
ja mailasta sekä 3 pn kauraa. Kinkerinä Moision ja Mököisten lampuodit joutuivat suoritta
maan v:na 1549 kumpikin 1 pn ruista, 2 pn mailasta, 10 nl voita, 1 lampaan, 5 kanaa,
10 munaa ja 10 kynttilää. Anisten lampuodin kinkeri oli tasan puolta pienempi lukuun otta
matta kinkerikanoja, joita hän joutui luovuttamaan 3 kpl. Moision ja Mököisten inventaario
na oli 1 härkä, 3 lehmää ja 4 lammasta ja Anisten 1 härkä, 2 lehmää ja 4 lammasta sekä Kir
jakkalan 1 hevonen, 1 lehmä ja 2 lammasta. Kirjakkalassa oli hyvä laidunmaa, niitty, metsä ja
kalavesi. Tileissä sanotaan v:na 1557, että "V i h e n i II"-nimisessä paikassa asui piispanlam
puoti. Ehkä kyseessä oli Villilän kylä. Tied_on luotettavuutta vähentää se, että samana vuon
na Mököisten tila mainitaan luostarintiiana:92
Joensuun kartanon omistaja Klaus Kristerinpoika Horn (af Aminne) sai v:na 1563 Vartsa
lan ja Moisiosta P o h j a t a I o n ja M e r i t a I o n. Sittemmin Pohjatalo ja Aninen olivat
Valttilan sekä Meritalo ja Mököinen Kirjolan ratsutilan akumentteina. Meritalo ja Mököisten
perintötila on liitetty Joensuun kartanoon. Pohjatalo on puolestaan kuulunut Kirjolan yh
teyteen. Nykyään Salon kaupungin asutus peittää Anisen, Mököisen ja Moision pääasiassa
alleen. 93

"Etelä-Suomen" piisparilampuotien maksut

Voudintilien mukaan oli "Etelä-Suomessa" v:na 1549 kaikkiaan 49 entistä piispanlam
puotitilaa ja 1 torppa. Niistä sijaitsi Piikkiössä 21, Kaarinassa 1, Halikossa 2, Sauvossa 9, Pa
raisilla 6, Uskelassa 4 ja Liedossa 6 tilaa ja 1 torppa. Lisäksi jo aiemmin oli peruutettu Kuu
siston ja Vartsalan kartano sekä 26 lampuotitilaa Kuusiston saarelta. Sittemmin 1550-luvulla
tileissä on tietoja joistakin muista entisistä piispanlampuodeista.
Tietoja Kuusiston kartanon tuotosta on esitetty jo aiemmin (ss. 99-103), joten niitä ei
liene aiheellista toistaa. Toisaalta Vartsalan maksuista ei ole käytettävissä lainkaan tietoja
(ss. 109-110). Kuusiston saarella olevat 26 piispanlampuotia joutuivat suorittamaan v:na 1540
106 lv 15 nl voita, mihin on laskettava mukaan 21 lv 7 nl "ylipainoa". Lisäksi heidän oli
maksettava yhteensä 52 kuormaa halkoja ja 156 tr hiiliä sekä suoritettava yhteensä 208 päi
vätyötä eli arvoltaan lähes 240 mk (s. 119).93
Piispan 49 (+ 1) entistä lampuotia suorittivat v:na 1549 vanhan säännön perusteella
103 mk 4 ä 20 pnkiä sääntörahaa, 14 mk 6 ä työrahaa, 14 pt 5 1/2 pn sääntöruista = 134 mk
2 ä, 8 pt 5 1/2 pn sääntömallasta = 80 mk 2ä, 3 pt 3 pn sääntökauraa = 13 mk 1 ä, 63 lv
sääntövoita = 94 mk 4 ä, 4 1/2 teuraslehmää = 23 mk, 3 pt kinkeriruista = 27 mk, 10 pt kin
kerimaiiasta = 90 mk, 12 1/2 pn kinkerikauraa = 7 mk 6 1/2 ä, 1 lv 5 nl kinkerivoita = 1 mk
7 ä, 31 1/2 kinkerilammasta = 23 mk 4 ä, 8 lv 5 nl kinkerilihaa = 5 mk, 43 kinkerikanaa =
1 mk 6 1/3 ä, 330 kinkerimunaa = 6 ä 21 pnkiä, 165 kinkerikynttilää = 2 mk 4 ä 15 pnkiä,
17 kuormaa kinkeriheinää = 12 mk 6 ä, 28 syitä kinkerihalkoja = 14 mk ja 16 nl villaa =
1 mk 4 ä. Lampuotien oli maksettava vanhan säännön ja sen mukaisen kinkerin lisäksi ns.
lisäsääntömaksua, johon kuului v:na 1549 101 mk lisäsääntörahaa, 67 lv lisäsääntövoita =
100 mk 4 ä, 13 lv 18 nl villaa = 26 mk 12 pnkiä, 12 teuraslehmää = 80 mk, 16 teurasmullia =
48 mk ja 32 1/2 teuraslammasta = 24 mk 3 ä. Luettelossa mainitun v:na 1549 hintatason
mukaan vanhan säännön mukaisen sääntömaksun ja kinkerin raha-arvo oli n. 650 mk ja lisä92.

Liite Xl:15 (VA:ssa ja JYMA:ssa), peruskartta 2021/11, Kallio 1940, ss. 24-25, 185ja 1 87,Jutik
kala-Nikander 1941, ss. 406-413 ja 423-424.
93. Liite Xl:9 ja SAY 59-60.
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saannön n. 360 mk. lnventaariokarjaa oli näillä lampuodeilla v:na 1550 hoidettavanaan
20 1/2 hevosta, 24 härkää, 71 lehmää ja 138 lammasta eli lähes 140 nautayksikköä.94
Kaarinan Vähä-Kairisissa asuva piispanlampuoti tulee tileihin v:sta_ 1551 alkaen. Hän jou
tui maksamaan 1 1/2 pt sääntöruista, 5 pn sääntömallasta, 1 1/2 pn sääntökauraa, 2 lv voita,
10 nl villaa, 1 teuraslehmää ja 1 teuraslampaan. Hänen hoidossaan oli inventaariona 2 härkää,
2 lehmää ja 5 lammasta. Uskelassa olevaan "Vihenill"-nimistä tilaa kutsutaan v:na 1557 ni
menomaan piispanlampuodiksi, mutta siitä ei ole käytettävissä tietoja sääntömaksusta. Pa
raisilla oli v:n 1559 tilien mukaan lisäksi entinen piispanlampuoti Pennilässä, Finnbyssä ja
2 Fagerkullassa. Näiden sääntömaksu oli v:na 1559 10 mk 4 ä sääntörahaa, 1 mk työrahaa ja
2 lv voita. Lisäksi oli inventaariona 1 lehmä. Viimeksi "Etelä-Suomen" piispanlampuodeista
tavataan tileissä Kaarinan Pispala vasta v:na 1560. Muista sääntölampuodeista poiketen
Pispalassa oli jakolampuoti, jonka oli suoritettava v:na 1560 5 pt ruista, 1 pt ohraa ja
1 lv voita. Hänellä oli inventaariokarjana hoidossaan 2 härkää ja 1 lehmä. 94
Kaikkiaan "Etelä-Suomessa" piispanpöydällä oli Kuusiston ja Vartsalan kartanon lisäksi
kaikkiaan 82 lampuotitilaa (Halikon Pöylä laskettu kahdeksi tilaksi) ja 1 torppa Liedossa
sekä mahdollisesti vielä Uskelasta "Vihenill". Tiloista kerrassaan 47 sijaitsi Piikkiössä, ja val
taosa sijainnista päätellen näyttää kuuluneen Kuusiston lampuotilääniin.

432. "Pohjois-Suomi"95
Masku
Kartanoiden yhteydessä on jo aiemmin käsitelty Maskun Stenbergaa, Lundaa ja Ohensaar
ta (ss. 103-106). Piispalla on kuitenkin ollut pitäjässä muitakin omistuksia. Paimion kirkko
herra Nikolaus Ripsa (Vellus) salli 20.2.1344 yhdessä Jaakko ja Haakon Ripsan sekä koke
mäkeläisen Gunnen kanssa piispa Hemmingin valita 80 mk:n velastaan joko rahamaksun tai
tilan Eurajoelta tai sen sijasta tilan Maskun (nyk. Merimaskun) K o v e r i s t a. Aluksi piis
pa näyttää valinneen tilan Eurajoelta, mutta 25.6.1346 mennessä hän otti sen tilalle Kaverin
(Kuffris) tilan, jonka hän lahjoitti 23.1.1351 tuomiokirkon rakennusrahastolle sillä ehdolla,
että hänen seuraajansa ja tuomiokapituli sallisivat Pekka Niilonpojan pitää hallussaan tilan
Kirkkonummen överbystä.96
Haquinus Johannis, joka oli piispa Tavastin officialis, sai 1400-luvun puolimaissa vaihdos
sa Lasse Juhonpojalta ja Kaarina Ulvilantyttäreltä Vehmaan (nyk. Maskun) H ä r m ä I ä s
t ä tilan. Nämä puolestaan saivat korvaukseksi Turusta 160 mk:n arvoisen talon sekä 45 mk:n
arvoisen tontin ja kaalimaan. Tila ei kuitenkaan joutunut piispanpöydälle, vaan Pyhän Ruu
miin alttarisäätiölle, jolle se kuului vielä uuden ajan alussa. Piispan virkamiehen (= officialis)
mainitseminen vaihtokaupan yhteydessä johtui ehkä siitä, että kyseessä oli Tavastin suku
säätiö.9 7

94.
95.
96.
97.

Liitteet XI :9-15 {VA :ssa ja JYMA :ssa), liite XIV :3.
Varsinais-Suomen historiassa käyttävät nimitystä "Pohjois-Suomi" mm. R e n v a 1 1, R i n n e ja
P i r i n e n.
FMU 483,512 ja 584, REA 114-115 ja 136,Anthoni 1970,s. 335.
FMU 2795, REA 553, Rinne J. 1948 b, s. 60, Pirinen 1956 b, ss. 72-73, Pirinen 1962 b, s. 305,
Anthoni 1970,s. 334.
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Mynämäki

Saaren kartanon lisäksi piispalla on ollut Mynämäessä muitakin omistuksia (ss. 105-106).
Piispa Johannes 111 Westfal osti 25.3.1380 osuuksia R u n o i s i s t a (nyk. Mietoisissa). Hän
näyttää luovuttaneen ne P. Katariinan alttarisäätiölle, jolle vielä uuden ajan alussa kuului
maata kyseisestä kylästä. 98
Piispa Tavast peri tilan H a I o i s i s t a ja K u r i n a s t a (nyk. Mietoisissa) isältään
Olavi Tavastilta, joka oli ostanut ne Hakuni Hellisenpojalta, joka sai piispalta 26.1.1416 lop
puosan kauppahinnasta. Piispa itse muisteli 4.9.1439 antaneensa tilasta 30 mk rauvolaiselle
Hakunille. Sen sijaan samasta kylästä kotoisin olevan Labben saamaa maksua hän ei muista
nut. Ainakin jälkimmäisen tilan piispa lahjoitti 11.11.1421 P. Ruumiin alttarisäätiölle, jolle
se kuului uuden ajan alussa.99
Piispa Tavast lahjoitti samalle prebendalle 11.11.1421 ja 4.9.1439 laadittujen lahjoitus
sopimusten mukaan L e i n a k k a I a s t a neljänneksen suur_uisen perintötilansa.1 oo
Turkulainen porvari Henrik Mört vakuutti 23.5.1425 kuulleensa useilta henkilöiltä, että
hänen vaimonsa, joka oli piispan sisar, ensimmäinen puoliso raatimies Juho Gudvastinpoika
oli myynyt Maunu 11 Tavastille 80 mk:lla tilansa H i r m u i s i s t a (nyk. Mietoisissa).
Piispa luovutti sen 10.6.1425 P. Ruumiin alttarisäätiölle, jolle se kuului vielä uuden ajan
alussa. 101
Piispa Tavast luovutti samalle alttarisäätiölle 10.6.1425 kaksi perintötilaansa K a a r I e i
s i s t a. Niistä pohjoisemmasta hän oli maksanut sukulaiselleen Vallaisten Labbelle lunastus
ta 50 mk ja eteläisemmästä (= keskimmäisestä) veljelleen Juho Olavinpojalle (Jokakota)
20 mk :n arvoisen tilan Halikosta.102
Maunu 11 Tavast I uovutti 10.6.1425 P. Ruumiin prebendalle K i n t i k k a I a s t a hank
kimansa tilan. Samasta kylästä hän sai vielä toisen tilan vaihtamalla sen Mynämäen pitäjän
kirkolta legendariumiin. Piispa antoi sen ja 10 mk välirahaa Olavi Huukaiselle (Nygranne)
saaden tilalle neljänneksen R u o n k a 1 1 i o s t a. Piispa lahjoitti sitten kyseisen tilan 4.9.
1439 P. Ruumiin prebendalle, jolle se kuului uuden ajan alussa.103
Rauvolainen Hakuni (Hellisenpoika) antoi 7.5.1434 käräjillä todistuksen, että hän oli
myynyt piispalle neljäsosan K a r k k o i s i s t a. Kuitenkin sen omistusoikeudesta oli ollut
kiistaa. Alkuaan Heikki Tuomaanpoika ja Laurentius-pappi yhdessä sisarensa kanssa olivat
antaneet osuutensa kylästä tuomiokirkolle. Sittemmin tuli Tallinnasta nainen, jolla oli myös
kin osuus Karkkoisiin, ja möi koko tilan salaa 40 mk:lla valtolalaiselle Juho Niilonpojalle.
Tuomiokirkko teki asiasta käräjäjutun, jonka tuloksena tila tuomittiin sille lukuunottamatta
sitä neljäsosaa, joka jäi Juho Niilonpojan lapsille. Mahdollisesti myyjä rauvolalainen Hakuni
kuuiui Juho Niiionpojan periliisiin. Piispa kuitenkin osti tuomiokirkon osuuden (puoliskon!)
20 mk:lla ja viimeisen neljänneksen 10 mk:lla Alf-kirjurin leskeltä. Maunu 11 Tavast lahjoitti
nämä maaomistukset 4.9.1439 P. Ruumiin alttarisäätiölle, jolle ne kuuluivat uuden ajan alus
sa., 04
98. FMU 885-888, REA 244, Pirinen 1962 b,s. 305.
99. REA 357, 391,419 ja 481, FMU 1466, 1685, 2299 ja 3326, Pirinen 1962 b,s. 305,Anthoni 1970,
s. 347.
100. REA 391,419 ja 481, Pirinen 1962 b,s. 305,Anthoni 1970,s. 348.
101. REA 391 ja 418-419, Pirinen 1962 b,s. 305,Anthoni 1970,SS. 347-348.
102. REA 380,391,481 ja 483, FMU 1549 ja 2299, Pirinen 1962 b,s, 305,Anthoni 1970,s. 348.
103. REA 419,448 ja 483, FMU 2094, Pirinen 1962 b, s. 305, Anthoni 1970,s. 349.
104. REA 447 ja 482-483, FMU 2094 ja 2300, Pirinen 1962 b,s. 305, Anthoni 1970,s. 348.
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Piispa Tavast ja hänen veljensä Juho Olavinpoika suorittivat 19.5.1439 sellaisen omaisuus
järjestelyn, että piispa sai yksin haltuunsa A I a s j o e n kartanon maksamalla veljensä puo
lesta kaksi tämän Paraisilta ostamaa tilaa. Maunu 11 Tavast lahjoitti Alasjoenkin = T a v a s
t i I a n (nyk. Mietoisissa) 4.9.1439 P. Ruumiin prebendalle, jolle se kuului vielä uuden ajan
alussa.105
Tuomiokirkko möi 22.1.1442 piispalle H e i k k i Iä s t ä tilan 100 mk:lla sillä ehdolla,
että se luovutetaan P. Ruumiin alttarisäätiölle, mikä tapahtuikin, koska kyseinen prebenda
omisti sen uuden ajan alussa.10�
Piispa Tavastin henkilökohtainen omaisuus, jota hän ei jostain syystä lahjoittanut P. Ruu
miin alttarisäätiölle, periytyi Elina Niilontytär Tavastille, joka oli Niilo Olavinpoika Särkilah
den puoliso, hänen veljelleen Olaville ja sisarelleen Kaarinalle, joka oli naimisissa Gödike
Fincken kanssa. Piispa Tavast oli näiden sisarusten setä. Viimeisen kerran keskiajalla Turun
piispa mainitaan mynämäkeläisen tilanoston yhteydessä 26.4.1490, jolloin Lucia Olavinty
tär Skälge möi mm. K a s k i s t e n kartanon arkkipiispalle, piispalle, valtionhoitajalle ja
Knuut Posselle annettavaksi Naantalin luostarille.107

Maaria

(=

Räntämäki)

Koroisten kartanosta on jo puhuttu aiemmin (ss. 106-108). Hirvensalon saaren sisäosas
sa P y ö I i s s ä piispanpöydällä oli tila, jonka v:na 1557 merkityn tiedon mukaan piispa
Olavi Maununpoika (1450-1460) oli ottanut "autiosta" viljelyyn yhdessä Maanpään ja Jä
nessaaren tilan kanssa asettamalla sinne kalastajansa asumaan. Tieto edellyttää, että alusta
laistiloja oli joskus aiemmin jo viljellyt piispan lampuoti. Keskiajan lähteissä Pyöliä ei mainita
muulla tavalla. 108
Hirvensalon läntisen niemen tyvestä, J ä n e s s a a r e s t a, piispa Hemming osti 28.11.
1347 Göbelinus Lonilta 140 mk:lla tilan, jonka maat ulottuivat niemen poikki (inter duas
aquas se extendit). Mainitun tradition mukaan piispa Olavi Maununpoika oli ottanut tämän
kin tilan "autiosta" viljelyyn, mitä kuitenkin A n t h o n i pitää epätodennäköisenä. On
syytä huomata, että reduktiokauden lähteissä tähdennetään, että Pyölillä, Maanpäällä ja
Jänessaarella oli hyvä kalavesi, josta saatiin silakkaa ja ahventa. Etenkin saaliskalojen mainit
seminen oli piispanlampuotitilojen kohdalla poikkeuksellista.109
Samalla niemimaalla Jänessaaren kanssa, mutta sen nenässä, piispanpöydällä oli M a a n
p ä ä s s ä lampuoti. Jaakko Korlafas möi 1.4.1336 turkulaiselle porvarille Gerhard Parisille
120 mk:lla Hirvensalosta suurtilan (curiam meam in Hirwisalo sitam). Piispa Pentti osti sen
6.5.1338 140 mk:lla. Kyseinen tila ei ole Jänessaari, jonka piispa hankki vasta v:na 1347.

105. REA 478-479 ja 713, FMU 2288 ja 2293, Rinne J. 1948 b, ss. 4-5, Pirinen 1962 b, s. 305, Anthoni
1970, s. 349.
106. REA 507, FMU 2439, Rinne J. 1948 b, s. 60, Pirinen 1962 b, s. 305, Anthoni 1970, s. 347.
107. FMU 3329-3332, 4293 ja 4299-4300, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 126-127.
108. ES 479:VA 60 d:7-8, liite XI :2 (VA:ssa ja JYMA:ssa), Juusten 1859, ss. 207 ja 213-214, Rinne J.
1939, s. 47, Anthoni 1949, ss. 88, 97 ja 125, Oja 1955, s. 353, Anthoni 1970, s. 342.
109. REA 127 ja 127 a, FMU 453 ja 539, Todistuskappaleita ... 111:2(1899), s. 148, Lagus 1860, s. 51,
Hausen 1881-1883, s. 11, Leinberg 1898, s. 258, Salenius A. 1921, s. 43, Oja 1944, ss. 40 ja 350,
Anthoni 1949, ss. 88, 97 ja 125, Klockars 1960 a, s. 98, Anthoni 1970, s. 342.
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Todennäköisemmin nämä Mustankirjan kopiot koskevat Maanpään saantoa. Vanhan tradi
tion mukaan piispa Olavi Maunupoika oli ottanut tämänkin tilan "autiosta" viljelyyn.110
Asemies Greger Antinpoika möi 1.3.1441 piispa Tavastille P a i m a I a s t a Vähäjoen
varrelta 520 mk:lla tilan sillä ehdolla, että se annetaan P. Ruumiin prebendalle, mikä tapah
tuikin, koska tila kuului sille uuden ajan alussa.111
Hans van Eken syytti v:na 1516 valtaneuvostossa piispa Kurkea ja Turun tuomiokapitulia
Hirvensalon F r i s k a I a s s a olevaa kirkon omaisuutta koskevassa asiassa. Tutkinnassa kä
vi ilmi, että tuomiokirkolla oli saantokirje kahteen osuuteen kylässä. Piispan syyttäminen
tässä asiassa on voinut johtua siitä, että hänelläkin on ollut kylässä osuus, vaikka sitä ei läh
teissä mainita.112
Kruunu näyttää ottaneen piispanpöydän tilat Maariasta haltuunsa 1520-luvun lopulla
Västeråsin ordinantian perusteella, koska piispa Skyttellä oli jo v:na 1545 pitäjässä läänityk
senä entisiä piispanpöydän tiloja. Sittemmin Skytte sai läänityksekseen mm. Halisten myl
lyn. Ordinariukseksi kohonnut Mikael Agricola sai nauttia tulot Koroisten, Jänessaaren,
Maanpään ja Pyölin piispantiloilta, ja siksi tiedot kyseisistä tiloista jäävät reduktiokaudella
tavallista niukemmiksi.113
Reduktiokaudella Jänessaaren ja Maanpään kylvö oli v:na 1552 2 pt ja Pyölin 5 1/2 pn.
Kahden edellisen sääntömaksu oli v:na 1551 8 lv voita, kun taas Pyölin Martti joutui maksa
maan 3 mk sääntörahaa 2 lv voita ja 1 lampaan. Jänessaaren ja Maanpään kinkeriin kuului
4 kanaa, 8 vehnäleipää, 18 ruisleipää, 1 tr olutta sekä jälkimmäisellä lisäksi 200 kuivattua sil
liä. Jänessaaressa oli ahdas laidunmaa, hiukan halkometsää ja kalavettä, josta saatiin lähinnä
ahventa. Maanpäiissäkin oli ahdas laidunmaa, sopiva halkometsä ja kalavesi, josta saatiin ah
venta ja silakkaa. Pyölin lampuodilla oli hiukan laidunta, halkometsää ja kalavettä.114
Maakirjassa Maanpäätä, Jänessaarta ja Pyöliä ei mainita, joten niissä ei näytä olleen vero
talonpoikia. Hopeaveroluettelon mukaan v:na 1571 kussakin niissä asui edelleen yksi talon
poika. Nykyään Maanpää ja Jänessaari ovat kylännimiä. Sen sijaan Pyölin paikantaminen on
hankalampaa, todennäköisesti se on sijainnut lähellä nykyistä Pyölinmäkeä. Jänessaaren tila
on edelleen olemassa, mutta Maanpää on pirstoutunut useaksi osaksi. Piispan lampuoti lie
nee asunut nykyisen Itä- ja Länsitalon paikkeilla.115

Lemu
Piispa Johannes 111 Westfal hankki 25.3.1380 kolmesta eri kylästä maa-alueita, jotka sit
ten uuden ajan alussa kuuluivat P. Katariinan alttarisäätiölle. Hän osti osuuksia Le m p o i
s i s t a (nyk. Askaisissa), ja ne käsittivät yhdessä Mietoisten Runoisista ostettujen alueiden
kanssa i ii2 koukkua sekä 45 kuormänalaa niittyä hinnaltaan 81 1/2 mk ja 1 lästi 1 pt ;uis
116
Piispa osti O u k k u I a s t a 1 1/2 punnanmaata 10 mk: lla. 117 Piispa osti lisäksi V a sta.
110. REA 86-87 ja 04, FMU 453, Todistuskappaleita ... I11:2 (1899),s. 148, Lagus 1860,s. 15, Leinberg
1898, s. 258, Salenius A. 1921, s. 43, Oja 1944,ss. 40,292,352 ja 358, Anthoni 1949,ss. 88,97 ja
125,Anthoni 1970,s. 342.
111. REA 492, FMU 2377, Rinne J. 1948 b,s. 60,Pirinen 1962 b,s. 305.
112. REA 360-361 ja 381, FMU 5892, Anthoni 1970,s. 342.
113. Pirinen 1962 b,ss. 194 ja 206.
114. Liite XI :2 (VA:ssa ja JYMA:ssa), ES 542:VA 545:2,Kaukovalta 1950,s. 10,Perälä 1959,ss. 129 ja
132.
115. Peruskartat 1043/08-09, VMK, ss. 94-101, Fontell 1892, s. 12, SAY 28-29, Perälä 1949, ss. 9-10,
18 ja 33-34.
116. REA 244, FMU 885-888, Pirinen 1962 b,s. 305, Anthoni 1970,ss. 332-333.
117. REA 244-247, Pirinen 1962 b, s. 304.
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t i I a s t a 50 mk:lla ja 60 arvoäyrillä useita osuuksia. 118
Piispa Tavast ilmoitti 13.7.1437 Turun maaoikeuden istunnossa, että hän oli 30 vuotta
aiemmin ostanut M o n n o i s i s t a tilan, jonka hän oli luovuttanut arkkiteinin pöydälle,
jolle se kuului vielä uuden ajan alussa. 119
Reduktiokauden tietojen mukaan piispa Konrad Bitzillä oli ollut S a n t a I a h d e s s a
(Santala) tila, jonka hän oli kuitenkin vaihtanut Kosken Juhan isälle. Juho puolestaan vaih
toi tilan eräälle Torstenille.120
Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului pitäjästä 14 lampuotitilaa ja Niittukartano, jon
ka vaiheita on käsitelty jo aiemmin (s. 109). Lampuotitilojen saannosta ei_ ole säilynyt
keskiaikaisia tietoja. Reduktiokaudel la piispanpöydällä oli 4 tilaa K a r v a t i s s a, 3 L e m
P i s a a r e s s a, 2 P u k k i I a s s a ja M e r i j ä r v e 1 1 ä sekä 1 lampuotitila H a n n u
i a s s a, L a a I e i s i s s a ja R a u v o I a s s a. Hannulan ja Pukkilan Perttu Niilonpojan
kylvö oli v:na 1557 2 pt, Laaleisten 1 pt 5 pn, Pukkilan Eskon 1 pt 4 pn, Karvatin lampuo
tien 1 pt 3 pn, Rauvolan ja Lempisaaren 1 pt 1 1/2 pn sekä Merijärven lampuotien 1 pt 1 pn.
Sääntömaksuna kannettiin v:na 1557 Hannulasta ja Laaleisista 6 lv, Karvatista ja Lempisaa
resta 5 1/2 lv sekä Pukkilasta, Rauvolasta ja Merijärveltä 5 lv voita eli yhteensä 75 1/2 lv. Sa
mana vuonna kaikkien 14 lampuodin kinkeri oli yhtä suuri ja siihen sisältyi 1 mk rahaa, 1 pn
mailasta, 10 leipää, 3 nl voita, 5 kynttilää, 1/2 lv lihaa, 1 lv silavaa, 1/7 lammasta ja 1/14
mullia eli yhteensä kinkerinä kertyi 14 mk rahaa, 2 pt 2 pn mailasta, 140 leipää, 2 lv 2 nl
voita, 70 kynttilää, 7 lv lihaa, 14 lv silavaa, 2 lammasta ja 1 mulli. Karvatissa, Hannulassa,
Laaleisissa, Rauvolassa, Merijärvellä ja Lempisaaressa oli sopiva metsä ja kalavesi, kun taas
Pukkilassa metsää ja kalavettä oli riittävästi. Kaikkien lampuotien oli tehtävä 4 päivätyötä
heinänkorjuussa v:na 1557. Kaikki lampuotitilat sijaitsivat yhdessä rykelmässä nykyisen
Askaisten alueella ulottuen Askaisten niemen poikki.121
P u k k i I a n kaksi piispantilaa tunnetaan nimellä Gustafslund ja Adolfsnäs, jotka muo
dostavat Pukkilan kartanon,johon on liitetty Laaleisten perintötila. Nykyään sen kokonaispin
ta-ala on 140 ha, josta peltoa on 36 ha. H a n n u I a s t a muodostettiin säteriratsutila, jo
hon viime vuosisadalla liitettiin Rauvola. Ennen toista maailmansotaa Hannulan kartanon ko
konaispinta-ala oli 325 ha, josta peltoa oli 82 ha. L e m p i s a a r e n kolmesta piispantilas
ta kehittyi aikaa myöten Lempisaaren säteri. Nykyään kartanoon kuuluu 500 ha maata, jos
ta 68 ha on viljeltyä. K a r v a t i n piispanlampuotien tilat tunnetaan nykyään nimellä Pe
nikkala, Potila, Mattila ja Pilpola. M e r i j ä r v e 1 1 ä oli Ruotsin vallan loppuun saakka 2 ti
laa, ja todennäköisesti nykyiset lsojärvi ja Vähäjärvi ovat entiset piispan lampuotitilat.1 22

Raisio ja Nousiainen

Huolimatta Turun läheisyydestä piispanpöydälle ei kuulunut Raisiosta uuden ajan alussa
ainuttakaan alustalaistilaa. Näyttää siltä, että tuomiokirkon alttarisäätiöt ja Naantalin luos
tari muodostivat piispanpöytää voimakkaamman vetovoiman. Silti keskiajalla piispan omis
tukseen on pitäjästä kuulunut jokunen tila.
118. ES 504: VA 334: 8-9,REA 246,Anthoni 1970,s. 333.
119. FMU 2219, REA 341,350 ja 466, Jutikkala-Nikander 1941,ss. 137-138, Pirinen 1962 b,s. 304,
Anthoni 1970,s. 332.
120. ES 504:VA 344:8,Anthoni 1970,s. 333.
121. Liite X 1 :3 (VA :ssa ja JYMA :ssa).
122. Peruskartta 1044/01,SAY 22-24, Jutikkala-Nikander 1941,ss. 149-153,Otavan iso tietosanakirja
(kartanoiden pinta-alat),Suomenmaa 1 (1967),ss. 64-67._

142
Piispa Johannes 111 Westfal osti 25.3.1380 neljältä eri henkilöltä koukun verran maata
Raision I n k o i s i s t a 80 mk:lla rahaa ja 32 kyynärällä kangasta. Tila kuului sittemmin
Naantalin luostarille. 123
Asemies Juho Inkoinen möi 24.7.1432 piispa Tavastille ja Turun tuomiokapitulille
825 mk:lla M o n t i s k a Ia s t a, K e m p p i Iä s t ä, K e r t t u I a s t a, Y Ii k y Iä s t ä
ja 8 ö I e s t ä tilansa, jotka kuuluivat aluksi P. Annan prebendalle, ja sittemmin piispa ja
tuomiokapituli luovuttivat ne 12.4.1442 Raisioon aiotulle luostarille. Keskiajan lopulla ne
kuuluivat Naantalin luostarille. Tosin vaihtokaupan tuloksena Montiskala ja Kemppilä kuu
luivat tällöin tuomiorovastin pöydälle. 124
Siitä huolimatta, että juuri piispan pyynnöstä kuningas soi 14.10.1441 rälssivapauden
P. Ruumiin prebendalle kuuluvalle P e t ä s m ä e n tilalle, niin se ei silti liene koskaan kuu
lunut piispalle, joka tässä tapauksessa toimi sukusäätiönsä edustajana. Petäsmäki tarkoittaa
S y l t t y l ä ä.125
Lucia Olavintytär Skälge möi 26.4.1490 piispa Särkilahdelle, arkkipiispalle, valtionhoi
tajalle ja Knuut Posselle mm. V a d j o n tilan annettavaksi Naantalin luostarille, jolle se
kuului v:na 1529.126
Piispa Konrad Bitz omisti Nousiaisissa N y y n ä i s t e n kartanosta 4/5:a, mutta 28.2.
1482 suoritetussa perinnönjaossa hän luovutti sen Henrik Bitzille ja Olavi Juhonpojalle.127
Reduktiokaudella piispanpöydälle kuului Nousiaisista vain yksi lampuotitila, nimittäin
Moisio eli "Juris", joka sijaitsee nykyisessä Nummen taajamassa.128 Lampuodin kylvömäärä
oli v:na 1550 4 pt, ja hänen sääntömaksunaan oli tällöin 1 1/2 mk rahaa, 2 pt ruista, 2 pt
mailasta, 3 lv voita, 7 nl villaa, 1 lehmä ja 2 lammasta. Lampuodin inventaariona oli härkä
pari, 3 lehmää, 2 nuorta nautaa ja 7 lammasta eli lähes 7 nautayksikköä. Tilan pellot olivat
multamaata. Vuoden 1550 tilien mukaan Moisiossa oli aiemmin ollut jakolampuoti, josta
tehtiin sääntöverollinen. Moisio luetellaan entisten piispantilojen joukossa vuosina 1550 ja
1557-1558, mutta v:na 1557 kuninkaan "perinnössä ja omassa" (arff och eigitt). Silti kiis
tatta on kyseessä vanha piispanpöydän omistus. Hopeaveroluettelon mukaan Juris-nimisessä
kylässä oli vain 1 tila. Moisiosta muodostettiin ratsutila ja se on ollut kartanoluonteinen asu
ma. Yhä edelleen kartalta löytyy Moision kylä ja tila, vaikkakin Nummen taajaman asutus on
peittämässä kylän maita alleen.129
Rymättylä ja Taivassalo
Ruskolaiset veljekset Ravanti ja Juho möivät Johannes 111 Westfalille ja tuomiokapitulil
le 11.6. n. v:na 1384 Rymättylän H e i n ä i s i s t ä sisarenpojaltaan perimänsä tilan
30 mk:lla. Kauppahinnan saadakseen piispa joutui myymään Sauvosta tuomiokirkolle kuulu
neen Kappalan tilan. Silti Heinäinen ei ehkä ole kuulunut lainkaan piispanpöydälle, koska
tuomiorovasti ja tuomiokapituli eikä piispa saattoivat myydä sen Sauvan kirkkoherralle
hankkiakseen varoja electus Bero Saikin Italian matkaa varten. Tosin on mahdollista, että se
123. REA 245-247, FMU 885-888, Anthoni 1970, s. 339.
124. FMU 2049, 2061, 2109, 2443, 2445 ja 2789, REA 443, 711 ja 722, Arwidsson 1848, n:ot 75, 81 ja
98, Rinne J. 1948 b, s. 49, Pirinen 1962 b; ss. 304-309, Anthoni 1970, ss. 339-340. lnkoinen möi
asuinkartanonsakin, Montiskala = lnkoinen, Suvanto 1976, s. 87.
125. FMU 2121, 2382 ja 2423, REA 504, Pirinen 1962 b, s. 305, Anthoni 1970, s. 340.
126. FMU 4293 ja 4299-4300, Suvanto 1976, ss. 124-126.
127. FMU 3904, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 138-140, Anthoni 1970, s. 336.
128. SAY 39-40. Moisiota sanotaan joskus myöskin Pappilaksi.
129. Peruskartta 1044/05, Fontell 1892, s. 40, Suomenmaa 1921, s. 255, Anthoni 1949, ss. 89 ja 126127, Anthoni 1970, s. 336, liite XI :4 (VA ja JYMA).
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johtui siitä, että electukselle tuomiokapituli ei ollut antanut piispanpöydän hallintoval
taa.1 30
Piispa Pentti vaihtoi 30.4.1335 Tyddi Kiäpunilta (= Joddae ja Burghoosundum = Kurjen
rauma ?) tilan piispanpöydälle. Koska se sijaitsi Rymättylässä "suomalaisen" oikeuden alueel
la, niin se lienee ollut todennäköisesti T a i p a I e e n kylässä, jossa piispalla ainoana pitäjän
"suomalaisen" oikeuden kylistä on ollut maaomaisuutta. Piispa Tavast vaihtoi 24.2.1423 ti
lan Martti Djäknille ja hänen vaimolleen saaden tilalle alueita Piikkiöstä. Hän joutui maksa
maan 30 mk välirahaa. Piispan hyvittäessä v:na 1439 piispanpöytää kahdella tilalla sanotaan
nimenomaan, että mm. Taipaleessa oleva tila oli kuulunut piispanpöydälle, mutta piispa oli
vaihtanut sen tuomiokapitulin suostumuksella kerrotulla tavai la.1 31
Uuden ajan alussa piispanpöydän hallussa oli 3 lampuotitilaa Rymättylästä. Niiden saan
nosta ei ole käytettävissä keskiaikaisia tietoja. Tilat sijaitsivat M a s k u I a i s i s s a, V e I u s
m a a s s a ja K o i s a a r e s s a. Velusmaan ja Koisaaren kylvömäärä oli v:na 1550 1 pt
2 pn, kun taas Maskulaisten lampuodilla se oli 1 pt. Kaikki kolme joutuivat maksamaan 4 ä
työrahaa, 1 lv voita ja 1 teuraslehmän tai -mullin. Sen sijaan Velusmaan ja Koisaaren sääntö
raha oli 3 mk, kun taas Maskulaisten lampuoti selvisi 2 mk:lla. Veroselityksen mukaaan kai
killa lampuodeilla oli hyvä kalavesi_132
Velusmaa ja Koisaari sijaitsivat yksinäistiloina keskiajalla vierekkäisillä saarilla, jotka
maankohoamisen seurauksena ovat nykyään kasvaneet yhteen. Maskulainen sijaitsee merelli
sessä ympäristössä Kirkkolahden rannalla Rymättylän kirkonkylän itäreunalla. Hopeavero
luettelon mukaan kussakin kylässä oli edelleen vain 1 tila. Kartalta löytyy yhä edelleen sekä
kylä että tila, jonka nimenä on Koisaari, Maskulainen ja Velusmaa.133
Taivassalon K a u r i s s a I o s s a piispanpöydällä oli viimeistään n. v:na 1470 lampuoti
tila ja lisäksi todennäköisesti K u t k u m a a 1 1 a torppa. Reduktiokaudella piispanpöydäl
le kuului Kaurissalosta 4 ja samalla saarella olevasta P I e i k i I ä s t ä 1 lampuotitila. Kaik
kien lampuotien kylvömäärä oli v:na 1550 1 pt 1 pn, ja niiden sääntömaksu ja kinkeri oli yh
tä poikkeusta lukuunottamatta v:na 1550 yhtä suuri. Kaikki viisi lampuotia joutuivat maksa
maan kukin 1 mk kinkerirahaa, 4 ä työrahaa, 2 pn mailasta, 2 nl humalaa, 2 lv lihaa, 1/2 tr
suola-ahventa, 15 leipää ja 1 naudan tai mullin. Kaikki Kaurissalon lampuodit maksoivat 4 lv
sääntövoita, kun taas Pleikilästä sitä kannettiin 5 lv. Sittemmin v:na 1557 sääntömaksu
muuttui siten, että kaikilta lampuodeilta alettiin periä 10 mk rahaa sekä Kaurissalon lampuo
deilta 4 lv voita ja Pleikilän lampuodilta 5 lv voita. Kaikilla Taivassalon piispanlampuodeilla
oli hyvä tukkimetsä, laidunmaa ja kalavesi. Lisäksi Pleikilän lampuodilla oli käytössään kaksi
niittysaarta. 1 34
Hopeaveroluettelon mukaan Kaurissalossa oli v:na 1571 edelleen 4 ja Pleikilässä 1 lam
puotitila. Kaurissalon ja Pleikilän lampuotitilat kuuluivat v:na 1570 Herman Flemingille.
Pleikilä nautti säterivapautta v :sta 1609, ja peruutuksen jälkeen siitä muodostettiin säterirat
sutila. Se jaettiin v:na 1750 kahtia, mutta tälle vuosisadalle saakka Pleikilä on ollut huomat130. REA 254, 258-259 ja 261, FMU 923 ja 934-935, Rinne J. 1948 b, ss. 30-31, Santalahti 1936, ss.
144-147, Pirinen 1962 b, s. 305, Anthoni 1970, s. 341. Tila siirtyi 8.9.1385 yksityiselle (omistajana
tuomiokirkko).
131.REA 79, 402, 414 ja 484: "eeth godz j Tai pala ... som biscops bordheno tilhordhe", FMU 422, 1717
ja 1754, Santalahti 1936, ss. 144-147, Anthoni 1970, s. 341. Välirahaksi sanotaan myöskin 50 mk.
132. Liite Xl:6 (VA:ssa ja JYMA:ssa), Teitti 1894, ss. 121-122, Anthoni 1949, ss. 88, 97 ja 116, Ant
honi 1970, s. 341.
133. Peruskartta 1043/05, SAY 52-53, Fontell 1892, s. 8, Suomenmaa 1921, s. 96.
134. Liite X 1:5 (VA :ssa ja JYMA:ssa), FMU 3463, Anthoni 1949, ss. 88 ja 126, Anthoni 1970, s. 343.
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tava maanviljelystila. Myöskin Kaurissalo on ollut Kustavissa huomattava maatila kuluvalle
1 35
vuosisadalle asti.

Pöytyä ja Yläne
Juho I nkoisen pitämillä käräjillä 15.11.1432 vahvistettiin sellainen kauppa, että Antti
Gripinpoika möi piispa Tavastille Pöytyältä G r i p a I a n eli K e m p p i I ä n tilan
10 mk:lla. Pöytyän ja Ruskon asukkaat lupautuivat piispan puolesta maksamaan tilasta maa
verona

3 nl voita vuosittain. Lisäksi piispa sai verovapauden Kemppilän läheltä ostamaansa

K u I h u a n autiotilaan. Niiden yhteyteen piispa osti sittemmin 16 mk:lla niittyjä, joita oli
uuden ajan alussa L e i k o I a s s a, K u m i I a s s a ja K a u I a n p e r ä 1 1 ä. Tavast lah
joitti 4.9.1439 kummatkin tilat P. Ruumiin prebendalle. Uuden ajan alussa tuomiokirkko
omisti Kemppilässä tilan. Lähteistä ei käy selville, miten P. Ruumiin alttarisäätiö menetti
omistuoikeutensa tiloihin. Kulhua on Pöytyän vanhin maatila.136
Asemies Matti Martinpoika möi 12.5.1433 piispa Tavastille 100 mk:lla kaksi tilaansa Ylä
neen P o I v e n (Palwe, Polwi) kylästä. Piispa lahjoitti ne 4.9.1439 P. Ruumiin prebendal
le.137
Piispanpöytä oli uuden ajan alussa jälleen Kulhuan omistaja, ja reduktiokauden lähteiden
mukaan piispa oli saanut sen kuningas Kaarlelta (Knuutinpoika 1448-1457, 1464-1465 ja
1467-1470). Vuoden 1556 tilien mukaan piispa käytti Kulhuaa levähdyspaikkanaan matkal
la Virttaan tietä Köyliöön (tili Kiulo gårdh och från). Kulhuan lampuodin kylvö oli v:na
1550 3 pt, ja hän joutui maksamaan samana vuonna sääntörahaa 3 mk 2 ä ja sääntövoita 4 lv.
Sittemmin Kulhua muutettiin jakolampuotitilaksi. Tämän hoidossa oli v:na 1556 1 hevonen,

2 härkää ja 4 lehmää eli yli 7 nautayksikköä. Lampuodilla oli halko- ja tukkimetsää sekä kyl
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liksi laidun- ja kaskimaata.
Kulhua oli pitkän aikaa postitalona ja sittemmin kornetin palkkatilana. lsonvihan jälkeen
kylässä oli vain 1 tila, mutta sittemmin tila jaettiin neljään osaan, joiden nimet olivat Venä

jän vallan alussa Ketola, Ylitalo, Heikkilä ja Jakola. Sittemmin niistä kehkeytyi v:na 1881
kolme tilaa nimeltä Ketola, Uusitalo ja Heikkilä.139
Laitila ja Vehmaa
Piispa Tavast luovutti 11.11.1421 Laitilan P a I t t i I a s t a äidinäidin perintönä saaman
sa tilan P. Ruumiin alttarille sekä sen lisäksi 4.9.1439 vielä toisen tilan, jonka hän oli ostanut
200 mk:lla ja kangaspalalla Antti Juhonpojalta. Tilat kuuluivat vielä uuden ajan alussa kysei
se!!e prebenda!!e. 140
Kanunki Tord Andreae Garp luovutti 22.1.1431 piispa Tavastille ja tuomiokirkolle 20
Englannin noobelilla ja 35 Ranskan kruunulla sekä 50 Ruotsin markalla Tallinnan rahana pe135. Fontell 1892, s. 70, Teitti 1894, s. 118,Todistuskappaleita... 11:2 (1899) s. 131:"4 godz biscops
prebende, Koorsal"), peruskartta 1042/05, Suomenmaa 1921, ss. 43-44, Jutikkala-Nikander 1941,
s. 702,SAY 56-57. Kaurissalon vanhat piispantilat ovat Österå,Pukkila,Härmälä ja Västerå.
136. REA 442 ja 642, FMU 2049 ja 2109, Lagus 1860,ss. 20-23 ja 38, Voionmaa 1912, s. 32, Paasio
1946, s. 14, Anthoni 1949, ss. 85,97 ja 126, Pirinen 1962 b, s. 304, Ylönen 1969,ss. 65-68,168
ja 409-410,Anthoni 1970,s. 338.
137. REA 445,482-483 ja 485,FMU 2072,2074 ja 3001, Ylönen 1969,ss. 60-61.
138. Liite XI :6 a (VA :ssa ja JYMA :ssa).
139. Ylönen 1969,ss. 513 ja 525,peruskartta 2022/03,SA Y 48-49.
140. REA 391, 419,481,483 ja 485, FMU 1685,1713,2299,2315 ja 3326, Rinne J. 1948 b, ss. 58-60,
Pirinen 1962 b,s. 305,Anthoni 1970,s. 333.
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rintöosuutensa Laitilan S y t t y ä s t ä, osuuden, jonka hän oli heille jo aiemmin pantannut
sillä ehdolla, että nämä saisivat sen lunastaa, mikäli kaunungin perilliset eivät haluaisi käyttää
sukulunastusoikeuttaan. On huomattava, että tila liitettiin nimenomaan piispanpöytään.
Koska piispa kuitenkin lahjoitti mm. tämän piispanpöydän tilan 4.9.1439 P. Ruumiin pre
bendalle, jolle se kuului vielä uuden ajan alussa, hän joutui hyvittämään pöytäänsä antamalla
141
sille maaomaisuutta Loimaalta.
Mustankirjan mukaan piispa Pentti sai v:na 1331 kanssaperillisiltään oikeuden järjestää
mielensä mukaan vanhemmiltaan perimänsä maaomaisuuden. Itse kirjeessä ei mainita omis
tuksen sijaintia. Sen sijaan todennäköisesti vasta asiakirjain kopiointivaiheessa merkittiin
tilan sijaintipaikaksi Vehmaan Lahdinko (super bonis jn Laedhingj tai Ledwngi tai Ladhu
sungi jn Wemo). Tätä kopiointivaiheessa tehtyä mainintaa ei voida pitää niin luotettavana,
että sen perusteella piispan perintöomaisuutta voitaisiin etsiä Vehmaan L a h d i n g o s t a,
kuten on usein tehty. On syytä tähdentää sitä, että asiakirjassa mainitut piispan sukulaiset
ovat nimistään päätellen ruotsalaisia, ja Vehmaa oli jo keskiajalla suomenkielistä ei vähiten
Lahdingon seutu. Toisaalta Lahdinko kuului "suomalaiseen" ruokalisäoikeuteen. Tilaa on
haluttu etsiä Ruotsista, koska piispa Pentti oli kotoisin Etelä-Uplannista Knivstan pitäjän
Ledingen kylästä, mihin Mustankirjan kopiomaininta viittaa. Onhan juuri Uplannissa runsaas
ti -nge-loppuisia paikannimiä, kuten Faringe, Vittinge, Björklinge, Huddinge jne, ja piispa
Pentti sai v:na 1332 Uplannin Tunan pitäjästä mm. Häklinge- ja Saringe-nimiset tilat. Kuiten
kin on hyvin todennäköistä, että Mustankirjan maininnan takana on paremminkin muistuma
Pentti-piispan syntymäpaikasta kuin tilan todellisesta sijainnista, sillä mainittu maaomaisuus
on mahdollisesti sijainnut Ahvenanmaalla. Kirjeen päiväyspaikka Djupvik on sikäläinen paik
ka, jossa piispa viivähti mm. v:na 1486 tarkastusmatkallaan. Kirjeessä mainittu Eskil Eskilin
poika tavataan v:na 1338 Ahvenanmaalla, jossa piispa Pentti kuoletti mm. tämän saamat kir
jeet Önningbyhyn ja Häklingeen. Ratkaisevin todiste ehkä on se, että 23.10.1338 piispa lupa
si perillistensä vapaasti nauttia saamistaan lahjoituksista, mikäli he jättäisivät muuttamatta
piispan järjestelyn Önningbyn tilalla. Näin ollen v:na 1331 piispa Pentin saama tila näyttää
sijainneen Jomalan vaiheilla.142
Piispa Pentti vaihtoi Antulta R u i s s a a r e s s a olevan maaomaisuuden lukuunotta
matta joitakin järviä (palus = järvi, suo, räme). Se samoin kuin piispan korvaukseksi luovutta
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ma tila H a a r o i s i s t a sijaitsevat nykyään Lokalahden kunnassa.
Lahjoittaessaan 4.9.1439 P. Ruumiin prebendalle joukon tiloja piispa Tavast j.outui hy
vittämään perillisiään. Tällöin hän antoi Margareeta Tuventyttärelle (Tavast) Olavi Romenilta
200 mk:lla ostamansa tilan, josta ei voi sen enempää sanoa kuin, että se sijaitsi Vehmaal
144
la.
Laamanni Henrik Steninpoika Renhufvud piti 15.5.1503 käräjiä Vehmaan "ruotsalaisen"
oikeuden alueella. Tällöin annetun tuomion mukaan piispan lampuoti Maunu O j a (Mons
141. REA 435 ja 484:"Ok fore thenne for:de gotz Syttis ok Taypala haffuom wy lakt wnder biscops
bordet igen Danskila... ", FMU 1995, Pirinen 1962 b, s. 305, Anthoni 1970, s. 333. Tord Andreae
Garp oli kotoisin Laitilasta ja tila oli ollut pantattuna piispalle jo Bero 11 Saikin ajoista 20 mk:lla,
Matinolli 1976, s. 29.
142. FMU 392 ja 398, REA 67 ja 95-96 sekä 713, Klockars 1958, ss. 123-130, Anthoni 1970, s. 346,
Matinolli 1976, s. 6. V o i o n m a a n mukaan Lahdingon nimi liittyy ledung-laitokseen. Edellisen
perusteella ja koska siitä on säilynyt tietoja vain Ruotsista ja Ahvenanmaalta, näyttää Voionmaan kä
sitys perusteettomalta, Voionmaa 1925, ss. 20-21.
143. FMU 564, REA 133, Anthoni 1949, ss. 89 ja 126, Pirinen 1962 b, s. 306.·
144. REA 481:"jtem Margitte Twas dotter eeth godz j Wemo som wi k,;bptom fore cc marcher aff Olaff
Romenen", vrt. REA 651. A n t h o n i ei ole yrittänyt sitoa mainintaa mihinkään tilaan, vrt.
Anthoni 1970, ss. 344-347.
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Oyal) sai 1/3:n Klemetti Salmenperän kanssa kiistanalaisesta metsästä lukuunottamatta
"Pärenkattoa". Lisäksi lampuodille taattiin kulkuoikeus kyseisen metsän kautta Kukka
roniemeen. Lampuodin puoliso oli Olavi Balkin tytär. Balkien asuinkartano Palkkinen sijait
see Lokalahdella.145
Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului 2 lampuotitilaa sekä O j a s t a että R u i s
s a a r e s t a. Lisäksi piispanpöydälle näyttää kuuluneen tila M y 1 1 y k y I ä s t ä146 ja
V a n h a p a p p i I a s t a (= Papinpyöli).146 Reduktiokaudella ne aluksi luetellaan P. Lau
ritsan prebendatilojen joukossa, mutta v:sta 1557 lähtien niitä vuodesta toiseen kutsutaan
entisiksi piispanpöydän tiloiksi. Ruissaaren lampuotien kylvö oli v:na 1550 1 pt 2 pn, Ojan
Simon 1 pt 1 pn ja Ojan Heikin 1 pt, kun taas Myllykylän ja Vanhapappilan lampuotien kyl
vö oli v:na 1559 4 pn. Sääntömaksunaan Ojan lampuodit joutuivat kumpikin maksamaan
v:na 1550 1 mk 4 ä rahaa ja 4 lv voita, kun taas Ruissaaresta molemmat suorittivat 2 mk ra
haa ja 5 lv voita. Myllykyliistä perittiin v:na 1559 4 mk sääntörahaa, 2 lv voita ja 4 pn jako
ruista sekä Vanhapappilasta 2 lv voita. Kinkerinä Ojan molemmat lampuodit suorittivat v:na
1550 1 1/2 pn mailasta, 8 leipää, 1 1/2 lv lihaa, 8 kynttilää, 4 nl voita ja 1/2 teurasmullia
sekä Ruissaaren kumpikin lampuoti hiukan enemmän eli 2 pn mailasta, 10 leipää, 2 lv lihaa,
10 kynttilää, 5 nl voita ja 1 teurasmullin. Sen sijaan Myllykylästä kruunu sai v:na 1559 kin
kerinä 1 mk 2 ä rahaa, 1 pn mailasta, 16 lv villaa ja 2 pn ohraa sekä Vanhapappilasta 4 mk ra
haa. Ojan ja Ruissaaren lampuodeilla ei ollut hoidossaan inventaariokarjaa, mutta Myllyky
lässä oli 2 härkää, 2 lehmää, 6 nuorta nautaa ja 7 lammasta sekä Vanhapappilassa 2 härkää,
2 lehmää ja 2 nuorta nautaa. Ojan lampuotitilat yhdistettiin v:n 1550 jälkeen, ja v:sta 1552
c1lkaen ne on tileissä yhtenä tilana. Ojan lampuodeilla oli hiukan kalavettä ja Ruissaaren lam
puodeilla sopiva laidunmaa ja halkometsä, mutta vain Olavi Niilonpojalla oli hyvä kalave
si_ 147
Maakirjassa mainitaan vain Ojan kylä, jossa oli 4 verotalonpoikaa, joten muissa kylissä
näyttää olleen vain rälssimaata. Hopeaveroluettelon mukaan Ojassa oli 5 tilaa, koska piispan
pöydän tilat oli yhdistetty 1550-luvulla, Vanhapappilassa 1, Myllykylässä samoin 1 ja Ruis
saaressa 2 tilaa. Ruissaaren piispanlampuotitiloista on kehkeytynyt kartano, joka kuuluttu
aan Flemingeille muodostettiin säteriratsutilaksi ja ostettiin v:na 1760 perinnöksi. Nykyisin
sen pinta-ala on 108 ha, josta 23 ha viljeltyä. Se samoin kuin Ojan kylä sijaitsee Lokalahdella.
Vanhapappila sijaitsee Vehmaan kirkolla ja on edelleenkin olemassa. Sen länsipuolisessa naa
purustossa on Myllyn kylä, jossa on samanniminen tila verraten vuolaan Myllyjärvestä alka
van puron läheisyydessä. 14 8
"Pohjois-Suomen" piispanlampuotien maksut
Reduktiokauden tietojen mukaan piispanpöydälle kuului "Pohjois-Suomesta" kartanot
mukaan lukien 36 alustalaistilaa eli huomattavasti vähemmän kuin "Etelä-Suomesta". Ne si
jaitsivat merellisemmässä ympäristössä kuin "Etelä-Suomessa". Lampuotien kylvömäärä oli
145. FMU 4972 ja 5225, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 92-93.
146. Tilat kuuluivat v:na 1541 vielä P. Lauritsan prebendalle. Koska ne sittemmin kuuluivat piispa Agrico
lan prebendaan, niitä kutsutaan piispantiloiksi. Siten ne eivät ole keskiaikaisia piispantiloja.
147. REA 722, Anthoni 1949, ss. 89 ja 126, Pirinen 1962 b, s. 306, Anthoni 1970, ss. 346-347. Myö
häiskeskiaikaisen muistiinpanon mukaan P. Lauritsan prebendalla ei ollut alustalaistiloja Vanhapap
pilassa eikä Myllykylässä.
148. SAY 64-67, VMK, s. 167, Fontell 1892, ss. 62-64, peruskartat 1042/08-09 ja 11-12, Jutikkala
Nikander 1941, ss. 90-91. Myllykylää ja Vanhapappilaa sanotaan SAY :ssä piispantiloiksi 1580-luvul
le saakka.
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60 pt 1 1/2 pn, ja heidän sääntömaksunsa ja kinkerinsä käsitti 26 mk 6 ä sääntörahaa, 24 mk
2 ä kinkerirahaa, 4 mk työrahaa, 158 lv 10 nl sääntövoita, 3 lv kinkerivoita, 6 pt 4 pn ruista,
2 pn ohraa, 10 pt 5 pn mailasta, 3 pt 4 1/2 pn jauhoja, 1/2 pn vehnää, 1 pt kauraa, 1 1/2 pn
papuja ja herneitä, 2 lv 13 nl villaa, 10 nl humalaa, 2 1/2 tr suolattuja ahvenia, 200 kpl kui
vattuja siilejä, 24 lv kinkeril ihaa, 14 lv kinkerisilavaa, 287 ruisleipää, 16 vehnäleipää, 156
kynttilää, 2 tr olutta, 13 teuraslehmää, 13 teuraslammasta, 3 teurasmullia, 3 teurasvasikkaa,
8 teuraskaritsaa, 4 vohlaa, 8 kanaa sekä 56 päivätyötä. Kaikilla lampuodeilla ei ollut hoidos
saan inventaariokarjaa, johon kuului 2 hevosta, 19 härkää, 30 lehmää, 67 lammasta, 21 mul
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lia ja 9 vuohta eli n. 62 nautayksikköä.
433. Satakunta
Köyliö
Näyttää siltä, että Köyliön piispanlampuotitilat ovat syntyneet pääasiassa piispa Tavastin
yritteliäisyyden ansiosta 1400-luvulla. Sittemmin ehkä tilojen vaurastumisen seurauksena nii
tä alettiin jakaa, kuten näyttää tapahtuneen mm. Lähteen kylässä.
Piispanpöydälle kuului v:na 1549 Köyliöstä 11 eri kylässä yhteensä 24 lampuotitilaa, jois
ta 3 sijaitsi L ä h t e e 1 1 ä, P o I s u s s a ja T u i s k u I a s s a, 2 P e h u I a s s a, V e 11 i n k i I ä s s ä, Y t t i I ä s s ä, P u o I i m a t k a s s a, V i n n a r i s s a, V a r p u I a s
s a ja P a a v i I a s s a sekä 1 tila T u o h i n i e m e s s ä. Polsua lukuunottamatta, jossa
asui piispanlampuotien lisäksi 10 verotalonpoikaa (liite 11 :24 a), muissa kylissä ei asunut lam
puotien lisäksi muita talonpoikia, joten tiloja ei ollut tangotettu. On huomattava, että v:n
1547 tileissä ei mainita laisinkaan Polsua ja Pehulaa piispanlampuotien asuinkylinä, vaikka
niissä oli jo 1400-luvulla todistettavasti piispanpöydän maaomaisuutta. Reduktiokaudella
kaksi lampuotia hoiti lisäksi K ö y I i ö n k a r t a n o n maita.150
Köyliönkartanon keskiaikaisesta menneisyydestä on ollut jo edellä puhetta (ss. 110-113).
Samassa yhteydessä jo mainittiin kartanon kylvömäärä, nautayksiköt ja suoritteiden raha-ar
vo reduktiokaudella. Kartanon kaksi lampuotia suorittivat v:na 1549 jakoverona puolet sa
dosta siemenviljan vähentämisen jälkeen eli 11 pt 2 pn ruista, 5 pt 5 1/2 ohraa, 1 1/2 pn kau
raa, 2 1/2 pn vehnää, 1 pt 1 1/6 pn papuja ja herneitä sekä 30 lv voita ja 2 lv villaa. lnventaa
riokarjana oli 8 härkää ja sonnia, 23 lehmää, 42 mullia, 22 vasikkaa, 48 lammasta, 24 karit
saa, 25 sikaa, 13 porsasta, 5 hanhea ja 6 kanaa. Kartanon kalastamon tuotto oli 1/2 tr suo
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lakalaa, 7 lv 2 nl kapahaukea, 1 lv lahnaa ja 7 1/2 tr ruokakalaa.
Lähteen Heikki Lassenpojan kylvö oli 3 pt 2 pn, Polsun Jaakko Tapaninpojan 2 1/2 pt,
Tuohiniemen 2 pt 2 pn, Pehulan Matti Arvinpojan 2 pt 1 1/2 pn, Tuiskulan Martin ja Heikki
Arvinpojan 2 pt 1/4 pn, Vinnarin Jaakko Tuomaanpojan 2 pt, Lähteen Juho Lassenpojan ja
Perttu Arvinpojan sekä Puolimatkan lampuotien 1 pt 5 pn, Vinnarin Olavi Jaakonpojan 1 pt
4 pn, Pehulan Matti Nuutinpojan 1 pt 3 pn, Yttilän kummankin lampuodin 1 pt 1 1/4 pn,
Polsun Sipi Matinpojan ja Tapani Martinpojan sekä Varpulan ja Paavilan kummankin lam
puodin 1 pt 1 pn, Tuiskulan Jaakko Arvinpojan sekä Vellinkilän molempien lampuotien kyl
vömäärä 1 pt. Sääntömaksuna suorittivat v:na 1547 Tuohiniemen ja Tuiskulan lampuodit
2 mk, Vinnarin kumpikin 1 mk 4 ä, Lähteen Heikki Lassenpoika 1 mk 2 ä, Puolimatkan ja
Paavilan lampuodit 1 mk, Vellinkilän molemmat lampuodit 6 ä, Lähteen Juho Lassenpoika
149. Liite XIV: 4. Myllykylän ja Vanhapappilan maksut sisältyvät lukuihin.
150. Lindström 1862, s. 267, Anthoni 1970, ss. 350-351, Suvanto 1973, s. 39.
151. Liite Xl:16 c (VA:ssa ja JVMA:ssa).
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ja Perttu Arvinpoika 5 ä, Varpulan kumpikin lampuoti 4 ä sekä Yttilän lampuodit 3 ä eli
yhteensä 20 mk 6 ä. Kahta vuotta myöhemmin sääntömaksu oli monipuolisempi ja korkeam
pi. Tällöin Heikki Lassenpoika maksoi 5 mk rahaa, 1 1/2 lv voita ja 2 pn mailasta, Tuohinie
men lampuoti 3 mk rahaa ja 1 lv voita, Lähteen Juho Lassenpoika ja Perttu Arvinpoika
2 1/2 mk rahaa, 15 nl voita, 1 pn mailasta, Tuisku.Jan Martti ja Heikki Arvinpoika 2 1/2 mk
rahaa ja 1 lv voita, Tuiskulan Jaakko Arvinpoika 2 1/2 mk rahaa ja 1/2 lv voita, Vinnarin
lampuodit 2 mk rahaa ja 1/2 lv voita, Puolimatkan lampuodit 1 1/2 mk rahaa ja 1 lv voita,
Vellinkilän lampuodit 1 mk 2 ä rahaa, 1/2 lv voita ja 1 1/2 pn mailasta, Polsun Jaakko Tapa
ninpoika 1 mk rahaa, 3 pn mailasta ja 6 lv hamppua, Varpulan ja Paavilan lampuodit 1 mk
rahaa ja 1/2 lv voita, Yttilän lampuodit 1 mk rahaa, Pehulan Matti Arvinpoika 1/2 mk rahaa,
1/2 lv voita, 1 1/2 pn ruista, 1 1/2 pn kauraa ja 3 pn mailasta, Pehulan Matti Nuutinpoika
1/2 mk rahaa, 1 1/2 pn ruista, 1 1/2 pn kauraa ja 3 pn mailasta sekä Polsun Sipi Matinpoika
ja Tapani Martinpoika 1/2 mk rahaa, 1 1/2 pn mailasta ja 3 lv hamppua. Kaikkiaan kertyi
v:na 1549 Köyliön 24 piispanlampuodilta 39 mk sääntörahaa, 13 lv sääntövoita, 3 pn ruista,
3 pn kauraa, 3 pt 1 pn mailasta ja 12 lv hamppua. Lähteen kylässä pellot olivat hiekkamaata,
ja niitä oli lannoitettava joka vuosi. Kylässä oli sopiva kaskimaa ja laidunmaa sekä hyvä kala
vesi. Tuohiniemessä pellot olivat multa- ja hiekkamaata, ja lampuodilla oli sopiva laidunmaa,
hyvä kalavesi ja jalkamylly. Pehulan lampuotien pellot olivat karkeata hiekkamaata, jota oli
lannoitettava joka vuosi. Kylässä oli hyvä laidunmaa ja kalavesi. Vellinkilässä pellot olivat sa
vimaata, jota oli lannoitettava vuosittain. Lampuodeilla oli hyvä laidunmaa ja kalavesi sekä
huono jalkamylly. Yttilän pellot olivat hiekkaa ja savea, ja niitä oli lannoitettava joka vuosi.
Kylässä oli sopiva laidunmaa ja hyvä kalavesi. Puolimatkassa pellot olivat savimaata, ja kyläl
lä oli kaskimaata, sopiva laidunmaa, hyvä kalavesi ja jalkamylly. Polsun pellot olivat multa
maata. Kylän laidunmaa oli ahdas, mutta kalavesi oli hyvä, ja kylässä oli myllynpaikka. Vin
narin pellot olivat hiekkamaata, jota oli lannoitettava joka vuosi. Lampuodeilla oli huono
laidunmaata huono kalavesi ja tukkimetsä. Tuiskulassa pellot olivat hiekka-, multa- ja savi
maata. Kylässä oli kaskimaata, hyvä laidunmaa, sopiva kalavesi sekä hyvä mylly. Varpulan
pellot olivat hiekkamaata, jota oli lannoitettava vuosittain. Kylässä oli huono laidunmaa, hy
vä kalavesi ja myllynpaikka mutta hallanarat viljelysmaat. Paavilan pellot olivat hiekkamaata,
jota oli lannoitettava vuosittain. Kylän maat olivat hallanarkoja, ja lampuodeilla oli huono
laidunmaa mutta hyvä kalavesi. 152
Köyliön piispanlampuotien vaiheet kytkeytyvät läheisesti Köyliönkartanon vaiheisiin.
Juhana de la Gardie, joka omisti kartanon, hankki haltuunsa kaikki Polsun kylän tilat muo
dostaen niistä 1620-luvulla latokartanon. Kun Paisu peruutettiin v:na 1683 kruunulle, siitä
tehtiin kaksinkertaisesti ratsuvelvol linen säteri, joka ostettiin perinnöksi v:na 1749. Isossa
reduktiossa Paavilan, Varpulan ja kahdesta Lähteen entisestä piispanlampuotitilasta tehtiin
Polsun akumentteja. Kartanon omistaja osti ne v:na 1749 perinnöksi samalla kuin Polsunkin.
Puolimatkan kylässä Näyhä ja Kesti ovat entisiä piispanlampuotitiloja, Vinnarissa lsoperä ja
Vähäperä, Tuiskulassa Härkälä, Marttila ja Mäkelä, Vellinkilässä Päkki ja Pentti, Lähteellä
Markkula, Kärki, Tuomola (ja Tare) ja Paavilassa ainakin Kokki. Puolimatkan piispantilois
ta muodostettiin 1820-luvulla kartano, jonka kokonaispinta-ala oli ennen toista maailman
sotaa 308 ha, josta 110 ha oli peltoa. 153

152. Liite Xl:16 (VA:ssa ja JYMA:ssa), Salminen 1905, ss. 35-36 ja 46-52, Granit 1929, ss. 73-76,
Anthoni 1949, SS. 113-132, Anthoni 1970, SS. 350-351.
153. SA Y 19, peruskartta 1134/08 ja 10-11 , SH L IV, ss. 45-46, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 626-631
ja 633, Kokemäen pitäjä 1955, ss. 252-258.
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Kokemäki

Pitäjän lampuotien keskiaikaisista vaiheista on ollut jo edellä puhetta Curia Kumon yhtey
dessä (ss. 113-115). Piispa Hemming luovutti v:na 1354 erään autiotilan lampuodin viljel
täväksi "K o c k e m ä t e r i n ä s"-nimisen "talonpoikaisrajaan" saakka. Nimi tarkoittanee
Kokemätaron nientä, joka sijaitsee P i r i I ä n ja Kukonharjan kylien rajalla Kokemäenjoen
pohjoispuolella. Koska kyseinen alue sijaitsi L a m m a i s t e n kalastamon pohjoispuolella,
niin kyseessä näyttää olleen juuri Pirilän lampuoti. Vanha traditio kertoo v:na 1622, että Pi
rilän oli perustanut Byrie-niminen mies, joka oli kotoisin Havingin kylästä, ennen vuotta
1516. Pirilän nimi juontuu selvästi Birgeristä, eikä ole mahdotonta, että juuri Birger sai v:na
1354 Pirilästä lampuotitilan asuttavakseen. Uuden ajan alussa kylässä oli 4 piispanlampuo
tia.154
Kylistä, joissa oli piispanlampuoteja, ö y k k ä r i lienee syntynyt ennen vuotta 1368,
L e m p a i n e n ja V i i k a r i sen jälkeen Penttilän ja Öykkärin kylien välille sekä P u m
p u l a ja K u u r o l a ennen vuotta 1450(vrt. s. 111).155
Katselmuksen jälkeen vahvistettiin 23.3.1458 Polsun ja Harjavallan raja H i i r i j ä r v e11 ä (s. 112). Kiista kuitenkin jatkui, ja Harjavallan lisäksi idempänä sijaitseva Ylistaro
pyrki saamaan alueita Hiirijärveltä. Laamanni Hartikka Jaakonpoika Garp vahvisti katsel
muksen perusteella 19.6.1486 Hiirijärvellä asuvan kahden piispanlampuodin Heikki Pentin
pojan ja Olavi Kumpulaisen (Pumpulainen?) rajan v:na 1458 katselmuksen mukaisena mutta
tarkemmin.156
Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului Kokemäeltä 42 lampuotitilaa 16 eri kylässä, ni
mittäin 8 tilaa P i r k k a I a s s a, 4 P i r i Iä s s ä, K u u r o Ia s s a ja K a u r u I a s s a,
3 P u m p u I a s s a ja S u o m e n k y Iä s s ä, 2 M e i n i k k a I a s s a, Ä i m ä Iä s s ä,
P e n t t i Iä s s ä(= Hiidenoja), K e i p i Iä s s ä, N i u t t u Ia s s a ja H i i r i j ä r v e11 ä
sekä 1 lampuotitila V i i k a r i s s a, L e m p a i s i s s a, Ö y k k ä r i s s ä ja F o r s b y s
s ä. Kylistä vain Äimälä, Meinikkala ja Hiirijärvi sijaitsevat Kokemäenjoen eteläpuolella. Lu
kuunottamatta Hiirijärveä kaikki kylät sijaitsevat Kokemäenjoen rannalla. Kylistä toisaalta
Pirilä, Niuttula, Pirkkala ja Suomenkylä ja toisaalta Kaurula, Pumpula, Keipilä, Kuurola,
Öykkäri, Lempainen, Viikari, Penttilä ja Forsby sijaitsevat yhtenäisellä alueella.15 7
Forsbyn kylvömäärä oli v:na 1549 yhteensä 3 pt, Öykkärin 2 pt 1 pn, Keipilän
Simo Ju
°
honpojan 1 pt 5 1/2 pn, Suomenkylän Antti Keipin sekä Pirkkalan Pekka Oi lilan ja Matti
Kärjen 1 pt 5 pn, Keipilän Nuutti Erkinpojan 1 pt 4 1/2 pn, Penttilän kummankin, Viikarin,
Lempaisten, Pumpulan Heikin, Pirkkalan Tuomaan ja Arvi Kärjen sekä Pentti Hympin 1 pt
4 pn, Pirilän Erkki Heikkilän 1 pt 3 pn, Meinikkalan kummankin ja Pirkkalan Olavi Räikän
1 pt 2 1/2 pn, Äimälän ja Kuurolan kaikkien sekä Suomenkylän Heikki Säijärin ja Lasse
Kokon 1 pt 2 pn, Pumpulan Klemetti Heikinpojan ja Jaakko Olavinpojan sekä Hiirijärven
kummankin ja Pirkkalan Olavi Froomin ja Markku Hakuninpojan 1 pt 1 1/2 pn, Pirilän Lasse
Priian 1 pt 1 pn, Pirilän Simon ja Niilo Lassenpojan 4 1 /2 pn sekä Kaurulan ja Niuttulan kaik
kien lampuotien kylvömäärä 4 pn eli yhteensä 59 pt 4 1/2 pn. 158
Forsbyn lampuodilta perittiin v:na 1547 15 mk ja Hiirijärven kummaltakin 2 mk sääntö
rahaa eli yhteensä 19 mk. Sen sijaan muut lampuodit joutuivat maksamaan rahan sijasta voi154. FMU 645, Suvanto 1973, ss. 44, 173 ja 236 (kartta).
155. Suvanto 1973, s. 44.
156. FMU 4087 (tarkka rajaluettelo, jossa mainitaan mm. "Lallinmaja").
157. Peruskartta 1134/09 ja 12, Voionmaa 1912, ss. 300-301, Suvanto 1973, s. 44.
158. Liite XI :17 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
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ta ja savusiikoja. Öykkärin lampuoti maksoi 4 lv ja 32 savusiikaa, Äimälän kummatkin 2 lv
7 nl voita ja 19 savusiikaa, Lempaisten 2 lv 4 nl voita ja 17 savusiikaa, Penttilän lampuo
deista toinen 2 lv 2 nl voita ja 17 savusiikaa ja toinen yhtä paljon voita mutta 16 savusiikaa,
Pumpulan Heikki 2 lv 2 nl voita ja 16 savusiikaa, Meinikkalan molemmat 2 lv voita ja 16 sa
vusiikaa samoin Viikarin ja Suomenkylän Antti Kelpi, Pirkkalan Olvai Froomi 2 lv voita ja
9 savusiikaa, Pirilän Erkki Heikkilä ja Lasse Priia 2 lv voita ja 8 savusiikaa, Keipilän ja Suo
menkylän loput lampuodit ja Kaurulan Tuomas 1 1/2 lv voita ja 12 savusiikaa, Pirkkalan
Arvi Kärki 1 lv 8 nl voita ja 11 savusiikaa, Pirkkalan Matti Kärki 1 lv 8 nl voita ja 10 savusii
kaa, Pirkkalan Tuomas Kouhi ja Pentti Hympi 1 lv 5 nl voita ja 10 savusiikaa, Pirkkalan Olavi
Räikkä 1 lv 5 nl voita ja 8 savusiikaa, Pirkkalan Markku Hakuninpoika sekä Pumpulan Kle
metti ' Heikinpoika ja Jaakko Olavinpoika 1 lv 1 nl voita ja 8 savusiikaa, Kuurolan Erkki
Kurki 1 lv voita ja 6 savusiikaa, Kuurolan Niilo- ja Mikko-nahkuri 16 1/2 nl voita sekä edelli
nen 7 ja jälkimmäinen 6 savusiikaa, Kaurulan Niilo ja Mikko 15 nl voita ja 6 savusiikaa, Kuu
rolan Pekka Kurki 13 nl voita ja 6 savusiikaa, Niuttulan kumpikin 10 nl voita ja 4 savusiikaa
sekä Pirilän Simo ja Niilo Lassenpoika 8 nl voita ja 3 savusiikaa. Kaurulassa oli tällöin 3 piis
panlampuotia. Kaikkiaan Kokemäen lampuodit suorittivat edellä mainitun sääntörahan lisäk
si v:na 1547 56 lv 11 nl voita ja 421 savusiikaa.159
Kahta vuotta myöhemmin lampuotien maksut olivat huomattavasti suuremmat. Kaikilta
perittiin 4 suolattua käräjäsiikaa. Öykkärin lampuodilta kannettiin 5 lv voita ja 32 savusiikaa,
Pumpulan Heikiltä 3 lv voita ja 24 savusiikaa, Äimälän, Penttilän, Viikarin, Lempaisten, Kei
pilän Simo Juhonpojalta, Suomenkylän Antti Keipiltä ja Pirilän Erkki Heikkilältä 1 1/2 lv
voita ja 20 savusiikaa, Pirkkalan Pekka Ollilalta 2 1/2 lv voita ja 24 savusiikaa, Pirkkalan
Olavi Froomilta 2 1/2 lv voita ja 16 savusiikaa, Meinikkalan Heikki Mikonpojalta, Suomenky
län Heikki Säijäriltä ja Lasse Kokolta, Pirkkalan Tuomas Kouhilta, Arvi ja Matti Kärjeltä sekä
Pentti Hympiltä 2 lv voita ja 20 savusiikaa, Meinikkalan Sipi Heikinpojalta ja Keipilän Nuutti
Erkinpojalta 2 lv voita ja 16 savusiikaa, Pirilän Lasse Priialta 2 lv voita ja 14 savusiikaa, Fors
bystä 2 lv voita, Pirkkalan Olavi Räikältä ja Markku Hakuninpojalta 1 1/2 lv voita ja 16 savu
siikaa, Kuurolan kaikilta lampuodeilta sekä Pumpulan Klemetti Heikinpojalta ja Jaakko
Olavinpojalta 1 1/2 lv voita ja 12 savusiikaa, Niuttulan molemmilta 1 lv voita ja 10 savusii
kaa, Kaurulan kaikilta lampuodeilta 1 lv voita ja 8 savusiikaa, Hiirijärven kummaltakin 1 lv
voita sekä Pirilän Simalta ja Niilo Lassenpojalta 10 nl voita ja 6 savusiikaa. Lisäksi perittiin
sääntörahana Forsbystä 15 mk, Hiirijärveltä ja Suomenkylän Antti Keipiltä 2 mk, Suomenky
län Heikki Säijäriltä ja Lasse Kokolta 1 1/2 mk, Öykkärin Mikko Heikinpojalta, Keipilän
Simo Juhonpojalta, Pumpulan Heikiltä, Pirkkalan Pekka Ollilalta ja Pirilän Erkki Heikkiläl
tä 1 mk, Viikarin Paavo Heikinpojalta, Lempaisten Tuomas Juhonpojalta, Keipilän Nuutti
Erkinpoja!ta sekä Pirkkalan Tuomas Kouhilta, Arvi Kärjeltä, Matti Kärjeltä ja Pentti Hym
piltä 6 ä, Meinikkalan, Äimälän, Penttilän, Kuurolan kaikilta, Pumpulan Klemetti Heikinpo
jalta ja Jaakko Olavinpojalta, Pirkkalan Olavi Räikältä, Olavi Froomilta ja Markku Hakuninpo
jalta, Niuttulan molemmilta sekä Pirilän Simalta, Niilo Lassenpojalta ja Lasse Priialta 4 ä sekä
Kuurolan jokaiselta piispanlampuodilta 3 ä. Kaikkiaan kannettiin v:na 1549 42:lta entiseltä
piispanlampuodilta 45 mk 6 ä sääntörahaa, 78 1/2 lv sääntövoita, 638 savusiikaa ja 168 suo
lattua käräjäsiikaa.160
Samantapainen tilanne kuin Köyliössä, jossa piispan lampuotikylistä vain Paisu oli tango
tettu ja muut 10 olivat lohkojaossa, vallitsi uuden ajan alussa myöskin Kokemäellä, sillä Mei159. Liite Xl:17 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
160. Liite XI :17 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
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nikkalassa oli itäinen aitaus lohkojaossa ja läntinen tangotettu, kun taas Pirilä, Suomenkylä,
Kaurula, Öykkäri, Lempainen, Viikari ja Hiirijärvi olivat kokonaan lohkojaossa. Meinikkalan
pellot olivat multamaata, ja kylässä oli huono laidunmaa ja huonokuntoinen vesimylly. Ky
län kolmesta talosta kuului v:na 1547 kaksi piispalle. Äimälästä kuului puolet piispalle, ja
siellä pellot olivat multamaata. Kylässä oli huono laidunmaa ja kalavesi. Penttilän pellot oli
vat multa- ja savimaata, laidunmaa oli huono, kun taas kalavesi oli sopiva. Viikarissa pellot
olivat savimaata, huono laidunmaa ja sopiva kalavesi. Samanlainen oli tilanne Lempaisissa,
jossa pellot olivat lisäksi hallanarkoja. Samanlainen määritelmä sopii myöskin Öykkärin lam
puotitilaan sillä erotuksella, että siellä pellot olivat multa- ja savimaata. Kuurolassa pellot oli
vat multamaata ja laidunmaa oli huono, kun taas kalavesi oli sopiva. Keipilässä ja Pumpulassa
pellot olivat multamaata, laidunmaa oli sopiva, samoin kalavesi. Kaurulan pellot olivat myös
multamaata, kun taas kylässä oli huono laidunmaa ja kalavesi. Suomenkylässä pellot olivat
multa-, hiekka- ja savimaata, hyvä laidunmaa ja sopiva kalavesi. Pirkkalan pellot olivat hiek
kamaata, ja siksi niitä oli lannoitettava joka vuosi, hyvä laidunmaa ja kalavesi sekä tukkimet
sä. Niuttulassa pellot olivat samoin hiekkamaata, jota oli lannoitettava vuosittain, sopiva lai
dunmaa ja kalavesi. Kylässä oli jalkamylly. Pirilässä pellot olivat hiekkamaata, jota oli lannoi
tettava vuosittain, laidunmaa oli sopiva ja kalavesi hyvä. Hiirijärven pellot olivat karkeaa
hiekkamaata ja hallanarkoja, ja kylässä oli hyvä laidunmaa. Forsbyn pellot olivat multamaata,
laidunmaa ja kalavesi olivat sopivat.161
Kaikki piispanlampuotitilat voidaan löytää v:n 1571 hopeaveroluettelosta. Vielä v:na
1810 lampuotikylät ovat selvästi erotettavissa. Pirilässä Priia, Heikkilä ja Futka ovat entisiä
piispanlampuoteja. Erkki Heikkilän tilasta kehkeytyi Heikkilän kartano (nyk. Harjavallassa),
jonka pinta-ala ennen toista maailmansotaa oli 407 ha, josta 68 ha peltoa ja 5 ha viljeltyä lai
dunta. Meinikkalan tilat yhdistettiin 1620-luvulla Kokemäenkartanoon, mutta peruutettiin
v:na 1683 päätilan mukana, ja ne määrättiin Kokomäenkartanon säteriratsutilan akumenteik
si. Kartanon omistaja osti ne v:na 1765 perinnöksi. Äimälästä, jossa Toivonen on vanha piis
panlampuotitila, muodostettiin ratsutila, jonka kokonaispinta-ala ennen toista maailmanso
taa oli 489 ha, josta 150 ha oli peltoa. Pumpulassa Piisi ja Hiivola ovat entisiä piispantiloja. Hii
volan kartano, joka ostettiin v:na 1822 perinnöksi, kuului ennen toista maailmansotaa
430 ha maata, mistä oli 75 ha peltoa ja 8 ha viljeltyä laidunta. Pirkkalassa Hympi, Kouhi, Ol
lila, Räikkä, Kurru, Hakuni (= Hälli), Kärki ja Froomi ovat vanhoja piispantiloja. Viikari,
Öykkäri ja Lempainen ovat edelleen tilanniminä olemassa. Penttilässä Joro ja H;idenoja ovat
kuuluneet piispalle, Kuurolassa Härmä, Futtari, Nuikkinen ja Päkki, Hiirijärvellä Kleemola ja
Eskola, Niuttulassa Hermu ja Leikko, Suomenkylässä Kokko, Säijäri ja Keipi sekä Kaurulassa
Saksa, Herra, Lurkki ja Tuohi. V:na 1810 Pirilässä oli 5, Pirkkalassa 8, Penttilässä 2, Fors
byssä 2, Suomenkylässä 2, Hiirijärvellä 4, Keipilässä 3, Kuurolassa 5, Kaurulassa 2, Lem
paisissa 1, Niuttulassa 2, Pumpulassa 3, Meinikkalassa 1, Äimälässä 2 (myöh. 3) ja Öykkäris
sä 2 tilaa. 162

161. Liite XI :17 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
162. SAY 13-15, SH L IV, ss. 36 ja 38-40, peruskartat 1134/06,09 ja 12, 1134/04, 07 ja 10, Lindström
1862, ss. 265 ja 269-270, Todistuskappaleita... 111 (1899), ss. 141 ja 177, BFH V (1917),ss. 138139 ja 219, Granit 1929, ss. 76-77, Jutikkala-Nikander 1941,ss. 610-612,615 ja 617-619, Rinne
J. 1944, s. 20, Anthoni 1949, ss. 90, 127-129 ja 132-133, Kokemäen pitäjä 1955, ss. 250-259,
Anthoni 1970, s. 351, Suvanto 1973, s. 315. Lurkki ja Tuohi lasketaan myös Keipilään.
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Ulvila
Piispa hankki ehkä jo 1200-luvulla Ulvilasta Kokemäenjoen tärkeimmät kapeikot haltuun
sa nimittäin K i r k k o s a a r e n Ruhaden ja Anolan kylän välistä, L i i k i s t ö n Vanhan
kylän kohdalta sekä S a are n Ulvilan kaupungin·edustalta. Ulvilan ensimmäinen kirkko ja
hautausmaa sijaitsivat vanhalla piispanmaalla.163 On huomattava, että Kirkkosaaren sijainti
on samantapainen kuin Lammaisten, joten kalastusnäkökohdat ovat vaikuttaneet sen hankin
taan.164
Jaakko Andrissanpoika vaihtoi piispa Pentin aikana (1321-1338) tuomiokirkon kanssa
maata siten, että hän sai todennäköisesti piispanpöydälle kuuluneen T o u k a r i n lukuun
ottamatta oravimetsiä sekä S u n n i e m e n Kokemäenjoen pohjoispuolelta luovuttamalla
pyölin suuruisen maatilan Finströmin Getasta. Toukarista käsin oli mahdollista valvoa joki
liikennettä.165 Mahdollisesti näistä oravimetsistä kehittyi se N i e m e n tila, jonka piispa
luovutti v:na 1458 Martti Mikonpojalle 8 mk:n välirahalla Oripäästä saatua tilaa vastaan.166
Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului Ulvilasta (nyk. Nakkilassa) yhteensä 5 lampuoti
tilaa, joista 2 sijaitsi N a k k i I a s s a ja M y 1 1 y k y I ä s s ä (nyk. Mylläri) sekä 1 K i r k
k o s a a r e s s a keskellä Kokemäenjokea. Koska Myllykylän lampuodit asuivat Kirkkosaar
ta vastapäätä Kokemäenjokeen etelästä laskevan Tattarajoen suulla ja toisaalta A n o I a on
voinut olla varhaiskeskiajalla kirkontila, niin kirkko on tehokkaasti voinut juuri Kirkkosaa
ren kohdalla valvoa jokiliikennettä ja kalastusta, joten ei ole merkillistä, että Kokemäenjoen
varren asukkaat keskiajalla ensimmäisen julkisen vallan edustajan mukaan kutsuivat joessaan
kuninkaanväylää "pispaksi".167
Kirkkosaaren lampuodin kylvömäärä oli v:na 1549 2 pt 2 pn, kun taas Myllykylässä ja
Nakkilassa se oli vain 1 pt 2 pn. Myllykylän lampuodit näyttävät olleen pääasiassa mylläreitä
lisänimestään päätellen, kuten Euran Kauttuallakin (liite XI :19). Sääntömaksu oli v:na 1547
Kirkkosaaressa 8 lv voita ja 64 savusiikaa, Nakkilan kummallakin lampuodilla 2 lv voita ja
16 savusiikaa sekä Myllykylässä 1 mk myllyrahaa, 1 lv 15 nl voita ja 14 savusiikaa. Kahta
vuotta myöhemmin sääntömaksua nostettiin jonkin verran. Kirkkosaaren lampuoti joutui
tällöin maksamaan 1/2 mk rahaa, 8 lv voita ja 64 savusiikaa, Nakkilan kumpikin lampuoti
1/2 mk rahaa, 2 lv voita ja 20 savusiikaa sekä Myllykylän molemmat lampuodit 1 1/2 mk
myllyrahaa, 2 lv voita ja 20 savusiikaa. Lisäksi kaikilta viideltä lampuodilta perittiin 2 suolat
tua käräjäsiikaa. Myllykylä ja Nakkila oli tangotettu, kun taas Kirkkosaari oli· yksinäistila.
Kirkkosaaren pellot olivat hiekkamaata, jota oli lannoitettava joka vuosi. Lampuodilla oli
huono laidunmaa. Hän kävi Lammaisissa kalastamassa. Myllykylässä pellot olivat myöskin
hiekkamaata, jota oli lannoitettava vuosittain, ja kylässä oli huono laidunmaa mutta sopiva
kaiavesi ja myiiynpaikka. Nakkilassa pellot olivat savimaata ja !aidunrnaa oli huono. Sen si
jaan kylässä oli sopiva kalavesi.168
Kirkkosaari liitettiin Anolan säterin yhteyteen n. v:na 1600. Saaren pohjoispäässä on
Frenckellien sukuhauta. Koska piispa omisti koko Myllykylän, niin tavallaan kaikki Myllärin
163. Suvanto 1973,s. 44.
164.Jaakkola 1958 a,ss. 117-125.
165. REA 28:"pater (;Pentti)... michi... bona sua et ecclesie sue Aboensis in Sunanes et Thorbiornaenaes
... exceptis... Ykornaeskoga", Teitti 1894, s. 116, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 540-541 ja 543544,Suvanto 1973,s. 45,peruskartta 1143/02-03.
166. REA 399:"predium nostrum Nemis in parrochia Wlsby".
167. Suvanto 1973, ss. 45 ja 237. Kustaa V i I k u n a 1 1 a 6n mm. tällainen käsitys,vrt. Vilkuna K. 1945,
s. 26.
168. Liite XI :18 (VA:ssa ja JYMA:ssa),Anthoni 1949, ss. 129-130,Anthoni 1970,.s. 352.
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kylän tilat ovat piispanlampuotitilojen perillisiä. Nakkilassa piispan toisessa lampuotitalossa
asui Heikki Kyröläinen ja toisessa Heikki Viinikka. Viinikan perintötilasta liitettiin kuluvan
169
vuosisadan alussa Ali-Viinikka-niminen osa Villilän kartanon yhteyteen.

Eurajoki ja Eura
Paimion kirkkoherra Nikolaus Ripsa (= Vellus) sekä hänen veljensä Haakon ja Jaakko yh
dessä kokemäkeläisen Gunnen kanssa antoivat 19.2.1344 piispa Hemmingille 80 mk:n velas
taan mahdollisuuden valita joko rahasuoritus tai maatila. Tarjolla oli velallisten isänperintönä
saama Maskun Kaveri (s. 137) tai Nikolauksen hankkima tila Eurajoelta. Piispa valitsi aluksi
Eurajoen tilan, jonka nimeä ei pysty selvittämään, mutta hän tuli 25.6.1346 mennessä toi
senlaisiin aatoksiin, koska hän ottikin Kaverin tilan.170
Köyliönkartanon alaisuuteen ostettiin v:na 1455 Säkylästä L ö y t ä n e (Liwthanamaa)
49 mk:lla Lasse Björninpojalta, joka oli saanut maan vaihdossa veljeltään Martti Björninpo·
171
jalta ja Erkki Göömiltä, Kokemäen Köömilästä?).
Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului Eurasta kaikkiaan 5 lampuotitilaa, joista 2 sijait·
si H a r o I a s s a ja K a u t t u a 1 1 a sekä 1 H a v e r i s s a (nyk. Hankilahdella). Harolan
lampuotien kylvömäärä oli v:na 1549 5 pn, Haverin 3 pn ja Kauttualla vain 2 pn. Sääntö·
maksunaan Harolan lampuodit suorittivat v:na 1547 1/2 mk rahaa ja 1 lv voita sekä Kauttu·
alta ja Haverista 1 mk rahaa. Kahta vuotta myöhemmin sääntömaksua korotettiin siten, että
Harolasta oli maksettava 1 mk rahaa ja 1 lv voita sekä Kauttualta ja Haverista 1 1/2 mk ra·
haa. Harolassa, joka alkuaan on kuulunut Köyliöön ja jossa maat oli tangotettu, pellot olivat
multamaata. Kylässä oli hyvä ulkomaa mutta huono laidunmaa. Kauttuan piispanlampuodit
olivat mylläreitä, ja siksi heillä oli minimaalisen vähän kylvöalaa. Sekä Harola että Kauttua,
kuten niiden nimestä voi päätellä, sijaitsivat jo keskiajalla tärkeällä liikennepaikalla eli maan·
tiesillan vieressä. Lisäksi niiden kautta kulki talvitie. Kauttualla asui v:na 1546 myllärien li
säksi mm räätäli ja kannunvalaja. Myöskin Pyhäjärven etelärannalla sijaitsevan Haverin han
172
kintaan ovat todennäköisesti vaikuttaneet liikenteelliset näkökohdat.
Honkilahden Haverin lso-Haveri oli Euran komppanian vääpelin virkatalo, ja se on edel
leen olemassa. Hopeaveroluettelon mukaan Harolassa oli kaikkiaan 7 ja Kauttua_lla kerrassaan
19 tilaa. Harolan Rasi oli luutnantin virkatalo. Kauttuan myllytilat (= Myllylä) näyttää liite•
tyn Kauttuan kartanoon (= silloinen Tapolan ratsutila) 1600-luvun lopulla. Markkula on Ha
173
rolan toinen entinen piispanlampuotila.

169. SAY 58-60, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 557-562.
170. REA 104, 115ja 136.
171. REA 399:"emimus a Laurencio Biornson quandam terram dictam wlgariter Liwthanamaa, quam ipse
tytulo permutacionis optinuit afratre Martine et quodam Erico G00m", FMU 2966, Salminen 1905,
SS. 17-19.
172. Liite XI :19 (VA:ssaja JYMA:ssa), BFH V (1917), ss. 138-139, peruskartat 1133/09ja 1134/05-08,
Anthoni 1949, ss. 102-103, 129 ja 132, Anthoni 1970, s. 350, Suvanto 1973, ss. 23, 39, 152-153,
155-156, 228 ja 279. Anthonilla mahdollisesti painovirheen takia lampuotien määränä on 4 tilaa.
Harola sijaitsee nykyään Kiukaisissa. Anthonin mukaan piispa lienee saanut Haverin sakkona, ja se
kuului "ruotsalaiseen" oikeuteen.
173. SAY 1, SHL IV, ss. 49ja 52, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 512-514, Koivisto 1962, ss. 34-35, 5658ja 94-96.
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Loimaa ja Huittinen
T a n s k i I a kuului 1400-luvun alussa Klaus Lydekenpoika Djäknille, joka luovutti alu
een 25.2.1421 Hannu Garpille ja Olavi lllonpojalle. Oripääläinen Hintu sai Tanskilan ja A n
n a I a n haltuunsa vuosien 1421-1432 välillä, ja häneltä piispa Tavast vaihtoi 21.1.1432 ky
seiset tilat antaen korvaukseksi Oripäästä U o t i I a n.174 Se nautti säterivapautta v:sta
1625, peruutettiin v:na 1683 kruunulle ja muodostettiin ratsutilaksi, joka v:na 1754 jaettiin
kahtia ja ostettiin viittä vuotta myöhemmin perinnöksi. Sen pinta-ala on 182 ha, josta 52 ha on
viljeltyä. 175 Piispa luovutti Tanskilan ja Annalan piispan pöydälle v:na 1439 , koska hän oli
antanut pois kaksi sille kuulunutta tilaa, nimittäin Rymättylän Taipaleen ja Laitilan Syttyän
(ss. 143-145) .176
0 r i p ä ä n lampuotitilat kuuluivat Köyliönkartanon alaisuuteen. Kartanossa vahvistet
tiin lampuotikäräjillä (placitatio cum colonis nostri) v:na 1458 maatilojen vaihto siten, että
piispa Olavi Maununpoika luovutti Ulvilasta Niemen tilan (s. 152) ja 8 mk välirahaa Martti
Mikonpojalle saaden korvaukseksi piispanpöydälle tilan Oripäästä.177
Uuden ajan alussa Loimaalta kuului piispanpöydälle 5 lampuotitilaa T a n s k i I a s s a ja
0 r i p ä ä s s ä (kumpikin nyk. Oripäässä) sekä 3 tilaa V i r t t a a 11 a (Werssanåya, nyk.
Alastarossa) Varsinais-Suomesta Satakuntaan vievän maantien·varrelta. Virttaalla Pekka Hei
kinpojan kylvö oli v:na 1549 2 pt 4 pn, kun taas samassa kylässä asuvat Matti ja Sipi Erkin
poika kylvivät puolta vähemmän eli 1 pt 2 pn. Oripäässä Mikko Antinpoika Laiha ja Erkki
Pekanpoika kylvivät 2 pt 4 1/2
_ pn, Markku Pruukka 1 pt 4 pn sekä Sipi Olavinpoika Rehu ja
Olavi Paavonpoika kumpikin 1 pt. Tanskilassa Martti Tuomaanpoika, Pekka Pekanpoika ja
Prusi Erkinpoika kylvivät 1 pt 5 pn, kun taas Luukas Matinpoika Ja Erkki Mikonpoika tyy
tyivät 5 1/2 pn:n kylvöön. Sääntömaksu oli Virttaan Pekka Heikinpojan talosta 1 mk rahaa ja
muilta lampuodeilta samassa kylässä 1/2 mk. Sen sijaan Oripäässä Mikko Antinpoika Laiha ja
Erkki Pekanpoika suorittivat kumpikin 2 lv voita. Muut Oripään ja Tanskilan lampuodit
maksoivat 1 mk 2 ä sääntörahaa. Kahta vuotta myöhemmin v:na 1549 maksut olivat suurem
pia. Tällöin Virttaan Pekka Heikinpoika maksoi 4 mk rahaa ja 1 lv voita, kun taas toiset ky
län lampuodit suorittivat 2 mk rahaa ja 1 lv voita. Oripään Mikko Antinpoika Laiha ja Erkki
Pekanpoika maksoivat kumpikin 4 lv voita, 1 pt ruista, 1 pt ohraa, 1 pt kauraa ja 1 tr kinke
riolutta, kun taas muiden Oripään ja . Tanskilan lampuotien tarvitsi maksaa vain
2 mk 2 ä
.
sääntörahaa. Virttaalla, jossa hopeaveroluettelon mukaan oli v:na 1571 yhteensä 6'tilaa, pellot olivat hiekkamaata, jota oli lannoitettava joka vuosi. Kylässä oli sopiva laidunmaa, hyvä
tukkimetsä ja jalkamylly. Hopeaveroluettelon mukaan Tanskilassa oli kaikkiaan 5 ja Oripääs
sä 10 tilaa. Kummassakin kylässä pellot olivat karkeata hiekkamaata ja niissä oli hyvä laidun
maa. Oripäässä oli lisäksi hyvä tukkimetsä. Oripään Mikko Antinpoika Laihan ja Erkki Pe
kanpojan pellot olivat lohkokappaieena, vaikka muut peiiot oli tangotettu.178
Virttaan Pekka Heikinpojan talosta muodostettiin sittemmin ratsutila nimeltä Heikkilä,
joka v:na 1752 jaettiin kahtia. Ennen toista maailmansotaa Kylä-Heikkilän pinta-ala oli
631 ha, josta 90 ha peltoa. Oripäässä oli v:na 1722 10 kruununtilaa, nimittäin Kelkka,
Lento, Kössi, Pruukka, Prusila, Uotila, Eskola, Valde, Laiha ja nimeltä mainitsematon. Ni.

---

'

174. REA 439, FMU 2034, Anthoni 1949, s, 90, Ylänen 1969, s. 155, Anthoni 1970, s. 352, Suvanto
1973, s. 45. Yläsen mukaan "Auala j Lodmaioki" = Annala.
175. Jutikkala-Nikander 1941, ss. 503-504.
176. REA 483-485, FMU 2158 ja 2302, Ylänen 1969, ss. 155 ja 168.
177. REA 399, Ylänen 1969; ss. 156-157, Suvanto 1973, s. 45.
178. Liite X 1 :20 (VA:ssa ja JYMA:ssa), Teitti 1894, s. 126, Anthoni 1949, ss. 129 ja 131, Anthoni 1970,
s. 351, Suvanto 1973, s. 315. Lampuotien määristäSHL IV. ss. 2-3 ja 13-14.
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mistä on erotettavissa muutama piispanlampuotitila, osa lienee yhdistetty Uotilaan. Tanski
lassa oli 1600-luvulla 5 tilaa: Mattila, Junnila, Pietilä, Ääri ja Erkkilä, jotka kaikki ovat entis
ten piispanlampuotien perillisiä, koska Tanskila kuului kokonaan piispalle. Alastarossa oli
179
piispallisten omistusten muistona Pispalan kylä.
Piispalla oli uuden ajan alussa 1 lampuotitila Huittisten P e s ä k i v e s s ä (nyk.Keikyäs
sä). Se luettiin toisinaan Kiviniemeen kuuluvaksi. Pesäkiven toisintonimenä on T e r v a
p o r t t i, jonka niminen kylä ja tila sijaitsee yhä vielä Kokemäenjoen pohjoisrannalla Kivi
niemeä vastapäätä. Pesäkivi oli yksinäistila, jonka pellot olivat savimaata. Lampuodilla oli so
piva laidunmaa. Hänen kylvönsä oli v:na 1549 2 pt ja sääntömaksunsa v:na 1547 1 1/2 mk
ja v:na 1549 2 mk sekä lisäksi v:na 1551 8 käräjäsiikaa. Tervaportti on ollut kapteenin vir
180
katalo.

Pirkkala ja Kangasala
Piispa hankki Ylä-Satakunnasta tiloja paitsi taloudellisten niin myöskin liikenteellisten te
kijöiden takia, sillä alueen piispanlampuotien oli osallistuttava veroparselien kuljetukseen si
sämaasta Lammaisiin, josta keskiajalla oli laivayhteys Turkuun ja muualle.
Piispa Tavast luovutti 22.1.1414 Suni Torkkelinpojalle, Hemminki Hönalle ja Kaukolan
Juholle lapsipuoltensa nimissä sekä heidän perillisilleen kolme koukkua maata Pirkkalan
Y I i v e d e I t ä (= Tyrkkölästä), S a t t u I a s t a ja T a i p.a I e e s t a, jotka käsittivät
piispan Paavali Hönan perillisiltä ostaman että kyseisen Paavalin Turun tuomiokirkon ja edel
listen piispojen lampuotina viljelemän maan. Luovutus tapahtui sillä ehdolla, että Suni Tork
kelinpoika, Hemminki Höna ja Kaukolan Juhan lapsipuolet perillisineen maksaisivat piispalle
8 mk täysipainoisena markkana. Lisäksi kunkin heistä oli annettava piispalle 1/2 tr kinkeri
olutta tykötarpeineen, mutta jos piispankinkeri suoritettaisiin jollekin toiselle, niin heidän
tarvitsisi antaa olutta yhteensä vain 1 tr. Lisäksi kunkin heistä oli kerran vuodessa ajettava
181
yksi piispan talvikuorma Saastamalasta Lammaisiin.
Piispa oli saanut kyseisen omistuksen Paavali Hönan eläessä viimeistään 1380-luvulla.
Mahdollisesti Sunin, Hemmingin ja Kaukolan Juhan lapsipuolten äiti olivat olleet sisaruksia.
Piispan omistuksen vanhuutta osoitta11 se, että jo 1400-luvun alussa oli kehittynyt perintö
lampuotius, sillä maaomaisuus kulki perintönä Hönan suvussa, ja piispa Tavast lupasi tilojen
182
pysyvän vielä Sunin, Hemmingin ja Kaukolan Juhan lapsipuolten perillisten hallussa.
Sattula, Taipale ja Ylivesi sijaitsevat Nokianvirran ja Pyhäjärven välisellä niemellä sen tien
varrella, joka johti Pyhäjärveltä Emäkosken ohi Kulovedelle ja Karkkuun. Tilat sijaitsivat si
ten Ylä-Satakunnan tärkeimmässä liikennekapeikossa, jossa ei sovi myöskään unohtaa Emä
183
kosken merkitystä, tosin Lammaista pienempää, lohenkalastuksessa.
Nimistä ainoastaan
Taipale on säilynyt nykyaikaan asti. Ylivesi vastaa Tyrkkölää, jonka nimi juontuu Suni ja
179. SAY 26-28, peruskartat 2111/01-03, BFH 111 (1904),ss. 282 ja 286-287. Juhana 111 läänittämään
Köyliönkartanoon kuului 4 tilaa Oripäästä ja 5 Tanskilasta,vrt. BFH V (1917),ss. 138-139. Vähän
aiemmin Loimaalta oli pantattu 5 piispantilaa, vrt. Todistuskappaleita... 111 :2 (1899), ss.174-175,
Jutikkala-Nikander 1941, ss. 503-504 ja 662-663, Ylönen 1969, ss. 514 ja 541-545,Suomenmaa
VI (1976),s.16.
180. Peruskartat 2112/03 ja 06, liite XI :21 (VA :ssa ja JYMA :ssa), SAY 5-9,Anthoni 1949,ss. 90,129131, Lähteenoja 1949,s. 117, Suvanto 1973,s. 45.
181. REA 392 ja 554, FMU 1424, Lindström 1862, s. 240, Pirinen 1940,s.9,Anthoni 1970, s. 53, Saa
renheimo 1974, ss. 60-61.
182. Voionmaa 1935 b, s. 268,Suvanto 1973,s. 46.
183. Voionmaa 1935 b,s. 269, Suvanto 1973, s.46.
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Hemminki Hönan patronyymistä Torkkelinpoika. Hemminki Höna lienee asunut Hintsan ta
lossa Nokianvirran rannalla Taipaleen kylässä. Kaukolan Juho lienee ollut kotoisin Karkusta.
Sattulan tila sijaitsee V i h o I a s s a.184 Piispa Tavastin muistona lienee näiden vanhojen
lampuotien mailla yhä edelleen niemennenän nimenä Tavastinnokka.185
Keskiajalla syntyi lampuotitilojen rajoista kiistaa asiakirjojen mukaan kahteen otteeseen.
Katselmusmiehet määrittelivät 1440-luvulla toisaalta Yliveden ja toisaalta Nokianvirran poh
joispuolella olevien Maatialan ja Viikin kalavesien rajat. Tällöin asianomistajina mainitut
Didrik Suninpoika ja Heikki Juhonpoika olivat Suni Torkkelinpoika Hönan ja Kaukolan
Juhon lapsia. 186 Arvovaltaisessa oikeudenistunnossa 14.9.1508 tai 1509 määriteltiin No
kiankartanon, joka kuului kihlakunnantuomari Jeppe Folmerinpojalle, rajaksi Yliveden ja
Taipaleen suunnalla Soukonkallio, Koivuniemi ja Nokianlahti. Piispa Johannes IV Olavia
(1506-1510) syytettiin oikeudessa Jeppe Folmerinpojan kartanoon kuuluvan myllyn ja ta
lon hävittämisestä sekä kartanon rajakirjeen väärentämisestä. 187
Piispan lampuotitilat olivat Pirkkalassa suuria. Toisaalta lampuotien nimet (Suni ja Hem
minki Torkkelinpoika Höna) viittaavat eittämättä ruotsalaiseen syntyperään. Samanlaisia
merkkejä voidaan havaita myöskin piispanlampuotien nimissä Kokemäellä ja Köyliössä, ja
Tanskilan nimi viittaa Tanskaan saakka. Mahdollisesti he olivat olleet alkuaan piispanmiehiä,
jotka palveltuaan aluksi muissa tehtävissä pääsivät perintölampuodiksi. Suni Torkkelinpoika
omisti lisäksi Tyrvännön Suontaan, jossa on ollut Pispalan talo, joka nimestään päätellen on
voinut kuulua piispanpöydälle. Kyseinen Suni Torkkelinpoika on llle-suvun kantaisä.188
N o k i a n k a r t a n o n sijainti täysin piispanlampuotien maiden saartamana näyttää ou
dolta, jollei se alkuaan olisi kuulunut piispalle. Se sopisi sijaintinsa puolesta hyvin lampuoti•
tiloje� keskuskartanoksi, mutta suorat todisteet puuttuvat. Ehkä Nokiankartano menetti
merkityksensä myöhäiskeskiajalla Vanajankartanon tavoin, ja jäljelle jäi vain lampuotitiloja.
Kartano mainitaan ensi kerran lähteissä vasta 28.9.1505, joi loin Suni Torkkelinpojan toden
näköinen jälkeläinen Didrik Hannunpoika möi Ison- ja Pienen-Nokian Jeppe Folmerinpojal
le 300 mk:lla, tosin 2.2.1507 kauppahinnaksi sanotaan myöskin 100 mk, mikä oli vain pie
nen talonpoikaistalon hinta. 189 Kartanon puistosta on löytynyt jäännöksiä, joiden perus
teella voidaan havaita, että kartanossa on ollut keskiajalla puinen kappelirakennus, jonka pa
lattua rakennettiin tilalle keskiajan lopulla kivinen. Silti pelkkä kappelin olemassaolo ei ole
riittävä todiste kartanon kuulumisesta piispalle.1 9 0 Lopullista ratkaisua tehtäessä on kuiten
kin syytä korostaa Pirkkalan keskeistä asemaa jo esikristillisellä ajalla, mitä osoittavat nimet
Pyhäjärvi, Hiidenmaa, Hiidenmaannokka, Hiidenlaidun, lsomoisio, Moisionlaakso, Väinä
moisio jne. Pirkkalan kirkkoon kuljettaessa naiset ja miehet kulkivat eri puolta Pyhäjärveä,
ja sen muistona on vieläkin kylännimenä Naistenmatka. Nokiankartanon seutu sopisi tällöin
sijaintinsa puolesta hyvin piispan haltuun joutuneeksi pakanuuden aikaiseksi palvontapaikak
si.191
184. Peruskartta 2123/05, Voionmaa 1935 b, ss. 269-271.
185.. Peruskartta 2123/05.
186. REA 554, FMU 2823. Tässä asiakirjassa Vihola mainitaan ensi kerran. Viholassa asui 1500-luvun
puolimaissa Heikki Tyrkkö, joka lienee ollut sukua Tyrkkölään, Saarenheimo 1974, ss. 60-61.
187. FMU 5343, Voionmaa 1935 b, s. 271.
188. Voionmaa 1935 b, ss. 273-275, Suvanto 1973, ss. 304 ja 313, Saarenheimo 1974, ss. 189-192.
189. FMU 5146 ja 5228, Voionmaa 1935 b, s. 269, Suvanto 1973, s. 46, Saarenheimo 1974, ss. 73-74.
190. Kronqvist 1935, ss. 287-291.
191. Peruskartta 2123/05, Voionmaa 1935 b, s. 276, Vilkuna A. 1956, ss. 132-138, Saarenheimo 1974,
ss. 73-74. Nokia Oy omistaa Nokiankartanon v:sta 1871 lähtien. Ennen toista maailmansotaa sen
pinta-ala oli 2 916 ha, josta 236 ha peltoa ja 60 viljeltyä laidunta, vrt. Jutikkala-Nikander 1946, ss.
174-177.
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Turun linnanvuoti Jöns Västgöte tunnusti 21.2.1526 ostaneensa 300 mk:lla electus Eerik
Sveninpojalta kapitulin suostumuksella Pirkkalasta (nyk. Ylöjärveltä) kolmasosan

N i e

m e n p ä ä n tilasta, jonka vouti testamenttasi määrätyin edellytyksin takaisin tuomiokir
kolle. Ehkä kyseessä oli piispanpöydän omistus, koska taloudellinen valta siihen siirtyi kapi
192
tulilta electukselle vasta vihkimisen jälkeen, mitä Eerik Sveninpoika ei Turussa saanut.
Piispan Pirkkalan lampuodit näyttävät osallistuneen eränkäyntiin,minkä muistona vielä on
Ruovedellä Pispanmaa ja Pispalan talo. Lisäksi lampuodit osallistuivat Teiskon eteläosan
asuttamiseen, koska siellä on sellaisia paikannimiä kuin Pispala, Pispanviita ja Pispalanvuo
193
ri_
Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului Pirkkalasta 10 lampuotitilaa, joista 3 sijaitsi
T y r k k ö Iäs s ä ja P u u t e n i e m e s s ä (nyk. Teiskossa), 2 V a t t u I a s s a (nyk.
Aitolahdella) sekä 1 tila T a i p a I e e s s a ja P i s p a I a s s a (nyk. Tampereella). Tyrkkö
län Heikki Juhonpojan kylvö oli v:na 1549 4 pt 3 pn, Pispalan Martin 2 pt 4 pn, Tyrkkölän
Pekka ja Juho Räikän, Taipaleen Jaakko Matinpojan sekä Vattulan Lassen ja Olavi Lassen
pojan 1 pt 3 pn ja Puuteniemen Tuomas Matinpojan, Lassen ja Simo Erkinpojan 4 pn. Tyrk
kölän Heikki Juhonpojan sääntö oli v:na 1549 7 1/2 mk rahaa, kun taas toiset saman kylän
lampuodit selvisivät maksamalla 3 mk kumpikin. Taipaleen lampuoti joutui maksamaan
3 1/2 mk. Pispalan Martti maksoi 4 mk rahaa ja 2 lv voita, Puuteniemen lampuodit 1 1/2 mk
ja 1 lv sekä Vattulan lampuodit 2 1/2 mk ja 1 lv voita. V:sta 1559 alkaen Tyrkkölän ja Tai
paleen lampuodeilta alettiin periä viljaa sääntömaksuna ja Pispalaa lukuunottamatta kaikilta
teuraseläimiä. Pispala jää pois lampuotiluetteloista viimeistään v:na 1553. Kylistä vain Tai
paleen pellot oli tangotettu, ja muissa maat olivat lohkojaossa. Tyrkkölän pellot olivat mul
ta-, hiekka- ja savimaata, ja sillä oli huono ulkomaa, ahdas laidunmaa, sopiva kalavesi ja myl
lynpaikka. Taipaleen pellot olivat hiekkamaata, ja lampuodilla oli sopiva ulkomaa ja kalavesi
sekä myllynpaikka. Pispalan pellot olivat savi- ja hiekkamaata. Lampuodilla oli huono laidun
maa ja ulkomaa, mutta hyvä kalavesi. Puuteniemen Uskali oli yksinäistila, jonka pellot olivat
savi- ja hiekkamaata ja jolla oli hyvä laidunmaa, ulkomaa ja kalavesi, kun taas Puuteniemen Paa
volassa oli vain huono laidunmaa, kaskimaa ja kalavesi. Vattulan maat olivat savea, ja lam
puodeilla oli huono ulkomaa, mutta hyvä kalavesi ja myllynpaikka.194 Sattula siis oli joutu
nut uuden ajan alkuun mennessä tuntemattomalla tavalla pois piispanpöydältä.
Taipaleen kylässä oli uuden ajan alussa 2 tilaa, joista Hintsa on vanha piispanlampuotitila,
joka ostettiin v:na 1760 perinnöksi. Tyrkkölässä Räikkä, Heikkilä ja Jaakkola ovat entisiä
piispanlampuotitiloja, joista kaksi ensimmäistä ostettiin perinnöksi v:na 1763. Pispala jaet
tiin uuden ajan alussa Pispan ja Provastin taloihin, jotka saivat v:na 1762 perintökirjan. Ho
peaveroluettelon mukaan v:na 1571 Puuteniemessä oli 3 ja Vattulassa 2 tilaa eli juuri piis
panlampuotitilat. Yhä edelleen Puuteniemessä on Paavola ja Uskali sekä Aitolahdella Vattu
lan kylä.195

192. FMU 6277.
193. Voionmaa 1935 b, ss. 285-286.
194. Liite XI :22 (VA :ssa ja JYMA:ssa), peruskartat 2123/05, 09 ja 12, 2124/07 ja 10, BFH V (1917), s.
133, Topelius 1845-1852, ss. 127-128, Voionmaa 1935 b, ss. 281-286, Wallinheimo 1945, s. 55,
Anthoni 1949, ss. 90 ja 130-131, Anthoni 1970, s. 352, Suvanto 1973, s. 46.
195. SHL IV, ss. 164-165, VA 2186-2189, Arajärvi 1954, s. 48, Vilkuna A, 1956, s. 137, Saarenheimo
1974, ss. 804-809 (isäntäluettelot). Vattulan piispanlampuotitiloista muodostettiin sittemmin vän
rikin virkatalo. Tässä Vattulan kartanossa oli 1900-luvun alussa iähes 500 ha maata, vrt. Suomenmaa
1922, s. 176. Uskalin lisäksi vanhoja piispantiloja ovat Paavolan Ala- ja Yli-Paavola sekä Vattulan Yli
nen ja Alanen.
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Kuuluiko Kangasalan S a r s a n k o s k e n mylly piispan henkilökohtaiseen vai hänen
pöytänsä omaisuuteen, ei lähteistä käy selville. Piispa Kurki (1510-1522) omisti koskessa
myllyn, jonka saannon luonteesta käräjöitiin pitkään piispan kuoleman jälkeen. Porvoon lie
peillä 13.7.1542, 15.3.1563 ja 12.4.1563 pidetyillä käräjillä todistettiin, että Lydike Laurin
poika oli pantannut eikä myynyt piispa Kurjelle myllynsä 100 mk:lla. Sarsankoskessa oli
kaikkiaan 5 jalka- ja 7 ratasmyllyä. Kosken kautta Längelmävesi purkautui Roineeseen. Kui
tenkin vuoden 1604 vaiheilla Pälkänevesi ryöstäytyi Kostianvirran kautta Mallasveteen, min
kä seurauksena Pälkäne- ja Längelmäveden pinta laski n. 3 m. Ennen niin tärkeästä Sarsan
koskesta jäi jäljelle vain jono pieniä lampia. 196

Satakunnan piispanlampuotien maksut
Satakunnassa oli v:n 1547 tilien mukaan 84 piispanlampuotia, joista 19 Köyliössä, 41 Ko
kemäellä, 5 Ulvilassa, 5 Eurassa, 13 Loimaalla ja 1 Huittisissa. Sääntömaksua kertyi tällöin
59 mk 2 ä rahaa, 78 lv 1 nl voita ja 545 savusiikaa. Kahta vuotta myöhemmin lampuotien
määrä oli 102, mihin sisältyy 2 Köyliönkartanoa hoitavaa lampuotia. Näistä asui 24 Köyliös
sä, 42 Kokemäellä, 5 Ulvilassa, 5 Eurassa, 13 Loimaalla, 1 Huittisissa ja 10 Pirkkalassa. Lam
puotien kylvömäärä oli v:na 1549 158 pt 4 2/3 pn. Sääntömaksu oli suurempi kuin kahta
vuotta aikaisemmin, sillä siihen kuului 151 mk 2 ä sääntörahaa, 3 mk myllyrahaa Ulvilasta,
157 1/2 lv sääntövoita, 13 pt 5 pn ruista, 3 pt 1 pn mailasta, 7·pt 5 1/2 pn ohraa, 2 pt 4 1/2
pn kauraa, 2 1/2 pn vehnää, 1 pt 1 1/6 pn papuja ja herneitä, 14 lv hamppua, 10 nl pellavaa,
2 lv villaa, 782 savusiikaa, 188 suolattua käräjäsiikaa, 2 tr kinkeriolutta, 1/2 tr suolakalaa,
7 lv 2 nl kapahaukea, 1 lv lahnaa ja 7 1/2 tr ruokakalaa. lnventaariokarjaa oli vain Köyliön
kartanossa, jossa sen määrä oli n. 90 nautayksikköä. Lampuodeilla oli yhteensä 1 322 kuor
manalaa niittyä.197
Varsinais-Suomeen verrattuna Satakunnan piispanlampuotien sääntömaksuvalikoima oli
suppeampi. Toisaalta parseleja määrättäessä on selvästi otettu huomioon kuljetustekijät. Li
säksi sääntömaksu näyttää olleen keskimäärin huomattavasti pienempi lampuotia kohti kuin
etelämpänä. Olutta lukuunottamatta kinkeri näkyy puuttuvan lampuotien maksuista koko
maakunnassa.197

434. Ahvenanmaa
Saltvik
Curia Saltvikista on ollut jo aikaisemmin puhetta kartanoiden yhteydessä (ss. 116-117). Ku
ningas Kaarle Knuutinpoika vapautti 28.6.1450 Sundin Tjudanäsin ja Saltvikin L i b y n, joka
lähteissä mainitaan ensi kerran,. ledunsislamasta,_jota kumpikin tila oli suorittanut Kastelhol
man linnaan 1 lv voita ja 7 äyrityistä. Tilat oli jo aiemmin vapautettu kruununveroista, joten
ne saivat nyt täyden verovapauden; Piispa lienee saanut Libyn jonkin rikkomuksen sovituk
sena. Se että Liby oli 100 mk:n ja Tjudanäs 200 mk:n arvoinen, mutta silti kummankin
ledungslama oli yhtä suuri, johtui siitä, että edellisessä kylässä markkavero oli 5 mk ja jäl196. FMU 3951, BFH 111, ss. 144-145, BFH IV, ss. 119 ja 123-124, Suvanto 1949, ss. 324-326, Ant
honi 1970, s. 354, Suomenmaa 111 ( 1970), s. 43.
197. Liite XIV:3-5.
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kimmäisessä 10 mk, joten todellisuudessa kummallakin tilalla oli 20 markkaveroa, mistä
ledungslama oli juuri 1 lv voita ja 3 x 20 pnkiä eli pyöristettynä 7 äyrityistä.198
Olavi Olavinpojan isä oli pantannut tuomiokirkolle ja arkkiteini Johannes Anundille, joka
oli kotoisin Ahvenanmaalta, 3 tilaa Saltvikin S y 1 1 ö d a s t a 300 mk:lla. Olavi Olavinpoi
ka lupasi kuolinvuoteellaan 22.7.1427 annetun to•distuksen mukaan, että piispalla oli oikeus
lunastaa kyseiset tilat maksamalla lisää 60 mk annettavaksi P. Ruumiin prebendalle, mikä oli
tapahtunutkin jo 10.6.1425. Vielä uuden ajan alussa ne kuuluivat kyseiselle alttarisäätiöl
199
le.
Kustaa Vaasa määräsi v:na 1545 piispan alustalaistilat luetteloitavaksi piispa Skytten kor
kean iän ja mahdollisen pikaisen kuoleman varalta. Vouti Olavi Trottenpoika sai Ahvenan
maalla samanlaisen kehotuksen. Kuningas ei kuitenkaan ollut tyytyväinen voudilta saamaan
sa tilaluetteloon, vaan väitti, että piispalla oli Ahvenanmaalla enemmän kuin 7 lampuotitilaa.
Samana vuonna nämä tilat otettiin kruunun haltuun, mikä tapahtui muutamaa vuotta aiem
min kuin muualla Turun hiippakunnassa. Lampuodeilla annettiin oikeus viljellä entisiä tilo
jaan vanhalla säännöllä 10 vuotta. Siirtymäkauden jälkeen vuosina 1556 - 1560 kaksi Kvarnbon
lampuotitiloista annettiin verotalonpojille korvaukseksi karjakartanoille menettämistään
maista. Jäljelle jäänyt lampuoti hoiti Kvarnbon myllyjä. Uuden ajan alussa piispanpöydälle
kuului 3 tilaa K v a r n b o s t a ja 1 tila L i b y s t ä. Hopeaveroluettelon mukaan v:na
1571 Kvarnbon kylä, jonka alueella sijaitsee mm. Saltvikin kirkko, kuului kokonaisuudes
saan piispanpöydälle, kun taas Libyssä Saltvikin kirkosta etelään oli yhteensä 2 tilaa. Kvarn
bon kahden lampuodin sääntömaksu oli 7 mk ja yhden 6 mk. Sen sijaan Libyn lampuoti
maksoi vain 1 1/2 mk sääntörahaa. Viimeistään v:na 1551 Saltvikin lampuodit suorittivat
yhteensä 4 mk päivätyörahaa. Kvarnbossa lampuotitilat ovat aikaa myöten pirstoutuneet,
200
mutta Liby-niminen tila on edelleen olemassa.

Sund
1 ngevaldin perillisten Saltvikissa 15.3.1322 antaman vakuutuksen mukaan T j u d a n ä s
oli laillisesti joutunut piispan omistukseen, mikä lienee tapahtunut ahvenanmaalaisen
Ragvald II:n (1309-1321) aikana. Niinkin myöhään kuin 1400-luvun alussa Gudstorm Hoff
man, joka näyttää olleen kyseisen l ngevaldin sukua, väitti Tjudanäsin joutuneen laittomasti
pois vanhemmiltaan. Siksi Maunu Tostenpoika vakuutti 6.5.1414, että hänen ollessaan laa
mannina Ahvenanmaalla piispa Bero 11 Balkin aikana piispa oli saantokirjeellä osoittanut ti
laan omistuoikeutensa, joi loin Hoffmanin syyte raukesi. Silti asiaa tutkittiin vielä 9.5.1418
Sundissa pidetyillä laamanninkäräjillä, jolloin Maunu Tostenpoika tuomitsi Tjudanäsin piis-

198. REA 557:"Vy Karl... haffwa wnth ij landbo godz j Alandh,som liggia tili biscops bordh j Abo,fri ok
fräls for then gambla skath,som t'he härtil til huseth giorth haffua. Then ena gozeth hether Tiwuda
nes, haffuer härtil giorth j pund smör ok vii ortogher peninga: then andra gozeth heter Liffuaby",
FMU 2844, Hausen 1881-1883,ss. 8-9, Nyman 1949,s. 61,Anthoni 1949,s. 91,Bertell 1953,ss.
20 ja 44-49, vrt. ledungslamasta Voionmaa 1933,s. 7 ja Niitemaa 1955, pp. 458-459,vrt. myös
Bofltius Murenius 1905-1908,s. 469.
199. REA 391,410,418-419,424-425,440,447,458,482-483 ja 485,FMU 2166, Rinne J 1948 b,
ss. 44 ja 58-60,Pirinen 1962 b,s. 305,Matinolli 1976,s. 19.
200. Liite X 1 :23 (VA:ssa ja JYMA:ssa), peruskartta 1021/07,KG I R XVI 1 (1545),ss. 252-253 ja 429430,SHL V,ss. 37-38,Bertell 1953,ss. 47-48.
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panpöydän omistukseen. Kummillakin käräjillä ratkaisu tehtiin 15.3.1322 annetun kirjeen
perusteella. 201 · Kuningas Kaarle Knuutinpoika antoi 28.6.1450 mm. Tjudanäsille verova
pauden (s. 158). Tila sijaitsi merenrannalla lähellä Kastelholmaa.202·
Ahvenanmaan vouti Niilo Maununpoika Byskalle luovutti 21.9.1328 Turun tuomiokirkol
le, piispa Pentille ja hänen seuraajilleen 1/2 pyöliä ·maata Sundin S i b b y s t ä.203 Alue lie
nee kuulunut piispalle, koska voudin äiti Dalkarbyn Margareeta ja hänen poikansa möivät
piispa Pentille samasta kylästä 29.7.1330 1/8 pyöliä maata 60 mk:lla. Omistuksen arvo lie
nee ollut 300 mk. 204
Uuden ajan alussa piispalle kuului Sundista 2 tilaa P r ä s t ö s t ä ja 1 tila T j u d a n ä
s i s t ä, jonka sääntömaksu oli 6 mk. Tila kuului v:na 1549 linnanvouti Torsten Henrikin
pojalle, joka sai sen v:na 1551 läänityksekseen. Sekä Tjudanäs että Liby luovutettiin 1550luvulla verotalonpojille korvaukseksi karjakartanoille menettämistään maista. Nimestään pää
tellen Prästön lampuotitilat ovat alkuaan kuuluneet Sundin pitäjänkirkolle. Kummankin lam
puodin sääntömaksu oli 2 mk, ja heidän kylvömääränsä oli 2 pt 2 pn. Niityistä he saivat re
hua 18 lehmälle ja 16 lampaalle. Myöskin Prästön tilat luovutettin talonpojille heidän karja
kartanoille menettämistään maista. Hopeaveroluettelossa ei mainita laisinkaan Tjudanäsiä, ja
Prästössäkin oli vain 1 tila v:na 1571. Sundin piispanlampuodit joutuivat viimeistään v:sta
1551 alkaen maksamaan yhteensä 2 mk päivätyörahaa.205

Finström
"Suomalaisen" oikeuden laamanni Jaakko Andrissanpoika vaihtoi piispan ja tuomiokir
kon kanssa tiloja siten, että antamalla Finströmin G e t a s t a yhden pyölin alueen hän sai
tilalle Ulvilasta Sunniemen ja Toukarin ilman oravimetsiä (s. 152).206
Piispa Maunu 11 Tavast kadotti v:na 1412-1417 käsikirjansa suorittaessaan tarkastusta
Ahvenanmaalla. Muuan talonpoika löysi kirjan, jota hän ei palauttanut omistajalle. Tapaus
tuli kuitenkin ilmi, jolloin talonpoika joutui luovuttamaan piispalle sakkona 40 mk:n arvoi
sen tilansa, joka käsitti puolet B a s t ö n saaresta. 207 Kuningas Eerik Pommerilainen antoi
sille verovapauden elinajakseen 9.3.1417.208 Ivar Fleming osti tilan v:na 1528-1529 itsel
leen, joten sitä ei tästä syystä mainita piispanpöydän tilana reduktiokauden lähteissä.209 Ho201. REA 29:"ecclesie et episcopo Aboensis iuste et legittime acquisita... per presentes notum facimus
vniuersis, quod nos... heredes quondam dicti lngiualdi, predicta bona, dicta Thiudhanäs, ecclesie et
episcopo supradictis, quorum de iure esse debent... dimittimus in perpetuum possidendam", REA
348, FMU 1437 ja 1530, Hausen 1881-1883, ss. 8-9, Leinberg 1902, s. 86, Anthoni 1949, s. 91,
Nyman 1949, s. 61, Bertel! 1953, ss. 44-45,Anthoni 1970, s. 309, Matinolli 1976, s. 5,vrt. myös
Boetius Murenius 1905-1908,ss. 13, 54, 210, 222 ja 477-478.
202. REA 557, Anthoni 1970, s. 309.
203. REA 46:"me ... domino Benedicto... et successoribus suis vnum dimidium bool in Sibboby", Bertel!
1953,SS, 60-61 ,
204. REA 59: "nos... Benedicto... bona nostra, videlicet vnum attungxbool in Sybbaby sexaginta Marcis",
Bertel! 1953, SS. 60-61.
205. Liite Xl:23 (VA:ssa ja JYMA:ssa), peruskartat 1012/09 ja 12, 1021/10, SHL V, ss. 40-45, FMU
2825, Nyman 1949, s. 61, Anthoni 1949, s. 91, Bertel! 1953, ss. 20,44 ja 46-49,Anthoni 1970,s.
309.
206. REA 28, Bertel! 1953, SS. 61-62,Anthoni 1970, SS. 67,307,309 ja 352.
207. Teitti 1894, s. 175, Nyman 1949, s. 62,Anthoni 1970,s. 306.
208. REA 369:"haffuom vi vnth... friheth oc frelse vpa the godz her epter nemnes... oc biscopenom oc
eth godz i Bast<!l<II", Bertel! 1953, ss. 29-30 ja 43-44.
209. Bertel! 1953, ss. 47-49.
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peaveroluettelon mukaan Bastössä oli yksi tila. Sittemmin Bastöstä muodostettiin säterikar
tano, jossa ennen toista maailmansotaa o\i 162 ha maata, josta 30 ha peltoa.210

Jomala

Edellä mainittu Byskallen leski Dalkarbyn Margareeta ja hänen poikansa Niilo ja Sigurd
Maununpojat luovuttivat 23.7.1330 Turun piispanpöydälle Ö n n i n g b y s t ä (Önninge
vik) 1 1/8 pyölin alueen siitä syytä, että piispa Pentti maksoi Niilo Maununpojan 100 mk:n
suuruisen velan, minkä Suomen vouti (aduocatus Finlandie) Kaarle Haraldinpoika kuittasi
13.12.1330 maksetuksi. Omaisuuden arvo oli 320 mk.211
Hämeessä kiisteltiin 1300-luvun alkupuolella piispan turkisveroon kuuluvasta neljännestä
valkonahasta (ss. 72-75). Tällöin Suomen voudin Kaarien (Haraldinpoika?, Näskonunginpoi
ka?) asiamiehet ottivat nahat haltuunsa. Piispan menetyksen korvaamiseksi Vanajan kirkko
herra Johannes ja hänen veljensä Sven ja Pentti panttasivat 21.3.1333 piispalle 1/4 ja 1/8
pyöliä maata J o m a I a n kylästä 80 mk:lla. Piispa saisi alueen haltuunsa, mikäli kirkko ei
saisi määräajassa takavarikoitua veroa takaisin.212 Tämä Jomalan kartano, joka sijaitsee Jo
malan lahden rannalla, oli 1700-luvun alusta alkaen kihlakunnantuomarin virkatalo, jossa en
nen toista maailmansotaa oli 120 ha maata, josta 22 ha peltoa.2 1 3
Piispa Pentti kuoletti 23.10.1338 kolme sisarenpoikansa Eskil Eskilinpojan hallussa olevaa
kirjettä, jotka koskivat mm. Uplannin Tunan pitäjässä olevaa Häklingeä ja Jomalan ö n
n i n g b y s s ä sijaitsevaa maata (s. 145). Eskili!lä näyttää olleen joitakin omistuksellisia si
teitä tiloihin, koska piispa samana päivänä laati kirjeen, jonka mukaan piispan perilliset sai
sivat rauhassa nauttia saamiaan lahjoituksia, mikäli he jättäisivät piispan järjestelyt Önning
byssä rauhaan. Sittemmin kylässä oleva omaisuus siirtyi P. Ristin alttarisäätiölle, jolle uuden
ajan alussa kuului Önningbyssä 3 alustalaistilaa. 214 Piispanpöytä sen sijaan uuden ajan alussa
ei omistanut pitäjästä ainuttakaan tilaa.
Reduktiokaudella piispanpöydälle kuului yhteensä 7 lampuotitilaa Ahvenanmaalta, ja
lisäksi jo aiemmi n peruutettu Bastö. Määrä on pieni, niin arveli jo aikanaan Kustaa Vaasa,
ja samanlaiseen käsitykseen voi tulla myöskin nykyaikana. Lampuodit suorittivat v:na 1545
31 mk 4 ä sääntörahaa ja lisäksi viimeistään v:sta 1551 alkaen yhteensä 6 mk p_äivätyörahaa.
Bastön sääntömaksu ei ole tiedossa.216

210. SHL V, s. 30, peruskartat 1021/04-05, Jutikkala-Nikander 1941, ss. 64-65.
211. REA 58: "nos ... domino Benedicto... bona nostra in 0ninggeby, videlicet vnum bool et vnum attunx
bool... in generali placito... pleno jure dimisisse... pro mensa episcopi ... possidenda", REA 61-62:
"me(= Karolus Haralzson) a domino Benedicto... c marcas... leuassa die sibi statuto racione bonorum
in 0ningiäby ... quas Nicolaus Magnusson... michi soluere tenebatur", Hausen 1881-1883, s. 10,
Leinberg 1902, s. 87, Bertell 1953, ss. 60, 62 ja 129, Anthoni 1959 b, ss. 48-49, Anthoni 1970, s.
380, vrt. myös FMU 385.
212. REA 72 :"vnum fyärdingxbol et vnum atansbol terre in villa dicta Jumalaby", Bertel! 1953, ss. 6061, Anthoni 1970, s. 308.
213. Jutikkala-Nikander 1941, ss. 66-67.
214. REA 95-96, FMU 455-456, Radloff 1795, s. 169, Bertel! 1953, ss. 60-62, Pirinen 1956 b, ss. 4041, Pirinen 1962 b, s. 308.
215. Liite X 1 :23(VA:ssa ja JYMA :ssa), liite XIV:6.
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435. Uusimaa

Piispanpöydällä oli keskiajalla odottamattoman vähän omistuksellisia siteitä Uudellamaal
la. Piispa Pentti luovutti 30.4.1335 P ö r v o o n S t e n s b ö I e s t ä Tyddi Kiäpunille maa
ta saaden tilalle alueen Rymättylän Taipaleesta (s. 143). Piispa Pentti näyttää lisäksi osta
neen kylästä maata, koska piispa Hemming joutui 13.3.1340 maksamaan stensböleläiselle
Juholle edeltäjänsä puolesta 40 mk, jonka Pentti oli jäänyt velkaa Juhon isälle. Tuomiokir
kolla oli 1400-luvun alussa kylässä maata.216
Kirkkonummen kirkkoherran perilliset ilmoittivat 5.6.1346 tyytyvänsä piispa Hemmingin
järjestelyyn sen testamentaamattoman omaisuuden osalta K i r k k o n u m m-e n ö v e r
b y s s ä, joka oli joutunut tuomiokirkon rakennusrahastolle. Piispa Hemming lahjoitti 23.1.
1351 Koverin tilan Maskusta (s. 137) rakennusrahastolle sillä ehdolla, että hänen seuraajan
sa ja tuomiokapituli sallisivat Pekka Niilonpojan hoitaa överbyn tilaa perintölampuotina.217
Piispalla näyttää siis olleen Överbyssä jopa pöytäänsä koskevaa sananvaltaa.
Piispa Tavast osti Olavi Niilonpojalta ja hänen vaimoltaan 17.3.1414 16 tankoa maata
T e n h o I a n Ge r m u n d b y s t ä 360 Ruotsin markalla. Piispa sai v:na 1417 maahan
rälssioikeuden. Piispa luovutti tilan 12.5.1433 kokonaisuudessaan sisarenpojalleen Matti Mar
tinpojalle. Lahjoittaessaan 4.9.1439 P. Ruumiin alttarille joukon tiloja Tavast sanoo maksa
neensa tilasta 400 mk. Lahjoituskirjeen mukaan piispalla näyttää olleen kylässä myöskin
100 mk:n arvoinen tila.218
Piispa Lauri Suurpää oli saanut 100 mk:lla pantiksi tilan Juhana Flemingiltä, joka oli lai
nannut summan valtionhoitajalle. Fleming karhusi 2.12.1503 rahaa takaisin, koska piispa oli
aikeissa ottaa tilan kokonaan itselleen. Tilan sijaintia ei mainita, mutta arvattavasti se on si
jainnut Flemingin omistuksista päätellen joko Mynämäessä tai Stensbölessä.219
Uuden ajan alussa piispalla sanotaan v:na 1560 olevan P o h j a s s a 2 lampuotia, joista
toinen asui N ä s b y s s ä ja toinen B o r g b y s s ä. Tilien mukaan Simo Tuomaanpoika
oli vaihtanut Näsbyn tilan Halikon (= Uskelan) Kirjakkalaan, jonka kohdalla on tileissä
vastaava merkintä. Näsbyn kylvö oli 1 pt 1 1/2 pn ja Borgbyn 3 pn. Edellinen joutui suoritta
maan v:na 1560 sääntönään 1 pt 1/2 pn ruista, 1 1/2 pn ohraa, 1 pn kauraa, 3 lv voita ja
14 nl villaa, ja hänellä oli inventaariona 3 lehmää, 2 mullia ja 7 l_ammasta. Borgbyn lampuoti
suoritti 2 pn ruista ja ohraa. Kumpikin kylä oli tangotettu. Borgbyssä oli huono laidunmaa ja
kalavesi.220

436. Häme

Curia Vanöstä oli jo edellä puhetta kartanoiden yhteydessä (ss. 115-116). Piispa Johan
nes 111 Westfal ja Johannes Erici (Hattulan kirkkoherra?) ostivat 100 mk:lla maata H a t t u
i a n M i e r o I a n kylästä luovuttaen sen sitten papinpöydälle, mikä vahvistettin 14.2.
1405.221
216. REA 43,70,73,79,91,97 ja 410,Allardt 1898,s. 1,Anthoni 1970,s. 371.
217. REA 104,114-115,130 ja 136.
218. REA 345,350,445 ja 481, FMU 1426,1430-1431,1448,1448,1498,1521 ja 3001, Anthoni
1970,s. 368.
219. FMU 4994.
220. Liite XI :27 (VA :ssa ja JYMA :ssa),Kerkkonen G. 1959,ss. 244 ja 260-265. SAY 89-91,jossa niitä
ei sanota entisiksi piispanlampuotitiloiksi.
221. REA 304,Kerkkonen M. 1957,s. 120.
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Lahjoittaessaan 4. 9.1439 joukon tiloja P. Ruumiin alttarille piispa Tavast joutui hyvittä·
mään veljenpoikaansa Olavi Niilonpoika Tavastia antamalla 'hänelle T u u I o k s e n S a i·
r i a Ia s t a tilan,jonka hän oli ostanut Ravanti Ravanninpojalta ( Rawal Rawalsson). Omistus
järjestely liittyi piispan pyrkimykseen antaa veljenpojalleen yhteensä 400 mk, jotta hän voisi
lunastaa kanssaperillisiltään L a m m i n P o r k k a Ia n kartanon.222 Reduktiokauden
muistiinpanon mukaan J a n a k k a I a n N a p i a Ia s s a oli entinen piispanpöydän tila
(war fordom biscopz landbo). Se lienee kuitenkin todellisuudessa kuulunut arkkiteinin pöy•
dälle.223
Uuden ajan alussa piispanpöydälle kuului V a n a j a s s a (= Mäskälä) yhteensä 3 lam•
puotitilaa K a n t o I a s s a, P a i k k a Ia s s a ja K ä i k ä Iä s s ä, kun taas K a p p o·
1 a n ja Ä i k ä ä I ä n kuuluminen piispanpöydälle on epätodennäköistä. Kantolan kylvö
oli v:na 1549 6 pt, Paikkalan 4 pt ja Käikälän1 pt eli yhteensä 31 /2 pt ruista ja 7 1/2 pt kevätvil·
jaa. Kantolan lampuoti suoritti v: na 1549 sääntömaksunaan 7 pn ruista,15 pn ohraa, 5 pn kau•
raa, 6 lv 5 nl voita, 8 nl villaa ja 1 teurassian. Hänellä oli inventaariona 2 hevosta, 5 lehmää,
5 mullia, 8 lammasta ja 2 varsaa. Paikkalan lampuoti maksoi samana vuonna 5 pn ruista,
10 pn ohraa, 3 pn kauraa, 5· lv voita, 6 nl villaa ja 1 teurassian, ja hänellä oli hoidossaan in·
ventaariona 1 hevonen, 4 lehmää, 3 mullia ja 6 lammasta. Käikälän lampuodin maksu oli pie·
nin, sillä hänen tarvitsi maksaa v:na 1549 "vain" 4 pn ohraa, 3 pn kauraa, 3 lv 15 nl voita,
6 nl villaa ja 1 teurassian. Lampuodilla oli inventaariokarjana1 hevonen, 3 lehmää, 2 mullia
ja 6 lammasta. Kantolassa oli vähän kaskimaata, sopivasti metsää ja ulkomaata, jonkin ver·
ran laidunmaata ja järvessä kalavesi. Paikkalassa oli sopiva kaskimaa, ulkomaa ja metsä sekä
hyvä kalavesi. Käikälässä oli sopiva kaskimaa ja ulkomaa sekä jonkin verran kalavettä.224
Kantola ja Paikkala on liitetty Katisten kartanoon, josta suuri osa on teollisuusaluetta ja
jonka pinta-ala on 1190 ha, josta 100 ha peltoa. Sen sijaan Katumajärven niemessä oleva
Käikälä on yliä olemassa.225
437. Pohjanmaa
Piispa Maunu 111 Särkilahti luovutti syksyllä v:na 1494 Olavi Kokemäkeläiselle (Kokema·
laynen) tilan vvotuista maksua vastaan S a Io n K a u n i s p ä ä n (Kannispae) kylästä.226
Kylä tarkoittanee Himangalla olevaa Kannuskylää, joka sijaitsee tälle vuosisad�lle saakka lo•
hijokena tunnetun Lestijoen suulla. Myöhäiskeskiaikaisen muistiinpanon mukaah piispan•
pöydälle kuului P y h ä j o e It a kalastamo (piscatura), jolla oli 1 /6 joen kalastusoikeudes·
ta. Sääntöön kuului 1 tr lohta ja 4 lv voita, joten kyseessä ei ollut pelkkä kalastamo. Pyhä
joen ja Kaunispään tilat ovat eri tiloja, koska ne samassa Mustankirjan merkin.nässä mainitaan
erikseen (= predium ja piscatura). Saman muistiinpanon mukaan piispalle kuului K a I a·
j o e It a, joka oli tuolloin vielä Salon kylä, 1 /5 joen kalastusoikeudesta, josta kyläläiset suo•
rittivat sääntönä 1 tr lohta vuodessa.227 Kyseinen tila lienee sijainnut E t e I ä n k y Iä n
222. REA 481, FMU 3001 ja 3043, Anthoni 1970, s. :J60.
223. ES 771 :VA 3871 :1-2, Pirinen 196,2 b, s. 305, Anthoni 1970, s. 358.
224. Liite XI :25 (VA:ssa ja JYMA:ssa),Anthoni 1949, ss. 91-91, 107 ja 133-134.
225. Jutikkala-Nikander 1946, ss. 374-,-376, Salokannel 1956, ss. 17 ja 177, Salokannel 1959, ss. 9597. Kruusin v:na 1618 laatiman selostuksen mukaan myöskin H a r v i a I a on kuulunut piispalle,
SAY: VA 2244-2245.
226. REA 690 ja 706, FMU 4572.
227. REA 706:"Primo habet sextam in P<11iaeioki in piscatura et in omnibus aliis pertinenciis, quod predium
inhabitat quidam Karl Sluk, de quo dabit annue tonnam salmonum et iiij pund butiri... Jtem habet
quintam partem cum villanis in Kalaioki in piscatura et omnibus aliis pertinenciis, et his habent
exhibere domino meo annue vnam tonnam salmonum. Habet vnum predium dictum Kannispae".
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Pispanvainiolla, ja piispa oli saanut sen sukurutsan sovituksena. Tilalla on voinut olla omis
tuksia T y n g ä n Pispanpellossa ja M e t s ä k y I ä n Pispankydöllä. 228
Uuden ajan alussa voudintilien mukaan piispanpöydälle kuului (vnder biscops stolen) tila
1 i n K e 1 1 o n k y I ä s t ä. Sen sääntömaksu oli 1 lv haukea vuodessa. Mahdollisesti kysei
nen Limingan puolella sijaitseva tila on alkuaan kuulunut Naantalin luostarille.229 P y h ä
j o e n tilan sääntömaksu oli 1/2 tr lohta ja 2 lv voita v:na 1548, mutta voin määrä kasvoi
myöhemmin lypsylehmien myötä. Lauri Knuutinpoika Fordell sai tämän tilan sittemmin hal
tuunsa.230 K a I a j o e n tilan sääntömaksu vaihtui uuden ajan alkuun mennessä 1 tr:ksi
voita, jonka kyläläiset suorittivat yhdessä.231 P i e t a r s a a r e n P i r i I ö ä sanotaan kir
kontilaksi. Kuitenkin se luetellaan piispantilojen yhteydessä, joteri sen kuulumista piispalle
on syytä harkita. Lampuoti maksoi 16 lv voita.232 M u s t a s a a r e n K I e m e t s ö s t ä
(nyk. Vaasa on tällä paikalla) eli Kokkobölestä kuului uuden ajan alusta piispanpöydälle tila,
jonka sääntömaksu oli 2 tr silakkaa. Tila näyttää kuuluneen Naantalin luostarille.233 Kemin
kirkkoherra Laurentius Frese lahjoitti Naantalin luostarille F r i i s i I ä n tilan Isonkyrön
Lehmikoskelta (ei Lehmäjoelta). Kun kyseinen nykyään V ä h ä n k y r ö n H i i r i p e 11 o s s a sijaitseva tila peruutettiin v:na 1548 kruunulle, sitä kutsuttiin piispanmaaksi, jonk
ka sääntömaksu oli 3 mk rahaa vuodessa. On mahdollista, että Klemetsön ja Friisilän omis
tusoikeus on siirtynyt piispanpöydälle vasta piispa Skytten aikana. Friisilän nimi vaihtui
1500-luvulla Pispaksi.2 34
438. Savo j a Karjala

Kulkuyhteyksien ja harvan asutuksen vuoksi piispat joutuivat tiloja hankkiessaan kiin
nittämaän huomiota liikenteellisiin tekijöihin, sillä piispa tarvitsi virkamatkoillaan itselleen ja
seurueelleen pysähtymis- ja yöpymispaikkoja. Piispa Tavastin mukaan Sysmän ja S a v i
I a h d e n kirkon välillä oli 18 pnk asumatonta metsätaivalta, jota kuljettaessa piispa ja
muut matkustavaiset joutuivat yöpymään taivasalla ja jopa jäällä. Näkemys on liioiteltu, sillä
reitin varrella oli jo 1400-luvulla useita kyliä.235
Piispa Tavastilla oli erämaataipaleen varrella vanhemmilta perittyä maata jo ennestään, sil
lä Tavastien suku liittyi läheisesti Lammin Porkkalaan, josta käytiin erällä itäisellä suunnalla
maakuntarajan tuntumassa.236 Piispa osti lisäksi Hämeen ja Karjalan maakuntarajan k�m
maltakin puolelta maata V a h v a j ä r v e n H ä m e e n mä e s t ä (nyk. Hirvensalmella)
Mikko Montoiselta 4 1/2 kiihtelyksellä turkiksia, todennäköisesti oravannahkoja. Kuitenkin
Mikon poika piti hintaa liian pienenä, joten piispa joutui antamaan hänelle lisäksi 3 kiihte
lyksen (= 120 kpl) arvoisen hevosen, ja siksi Mikko Mikonpoika Montoinen vahvisti 5.2.1445
Viipurissa isänsä tekemän kaupan.237 Alkuaan piispalla oli alueella kaksi tilaa, nimittäin
228. Virrankoski 1956, ss. 66-67 ja 272.
229. Liite XI:24(VA:ssa ja JYMA:ssa), Luukko 1954, s. 276.
230. Liite Xl:24(VA:ssa ja JYMA:ssa), FMU 4896, KG I R XXVIII (1558), s. 379, Voionmaa 1912, s.
164, Luukko 1950, s. 198, Luukko 1954, s. 278.
231. Liite Xl:24 (VA:ssa ja JYMA:ssa), Luukko 1950, s. 198, Luukko 1954, s. 278, Virrankoski 1956,
SS. 66 ja 271.
232. Liite XI:24 (VA :ssa ja JYMA:ssa), Luukko 1950, s. 198, L u u k o n mukaan se oli kirkonmaata.
233. FMU 2646, Åkerblom K.V. 1941, ss. 400-401, Luukko 1950, s. 195, Åkerblom K. V. 1956, ss. 2223 ja 155.
234. Liite XI:24 (VA :ssa ja JYMA:ssa), FMU 2544, Luukko 1950, ss. 195-196.
235. REA 510:"haffwa ligath pa markena eller ijsen", Niitemaa 1955, ss. 384-385.
236. REA 510:"aathe nogra jord aff syna föraeldra wegna", FMU 2701, Jaakkola 1956, ss. 208-209.
237. REA 510 ja 521, FMU 2462 ja 2606, Voionmaa 1933, s. 448, Jaakkola 1950, s. 303, Papunen 1968,
s. 79. Vrt. maakuntarajasta REA 352.
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V a h v a j ä r v i ja J u u r i t a i p a I e, jotka uuden ajan alkuun mennessä sulautuivat toi-•
siinsa. 238
Piispa Tavast asetti Vahvajärvellä lampuodin, jolle suotiin verohelpotuksia. Lisäksi piispa
rakennutti sinne talon, jossa piispa seurueineen ja muutkin matkustavaiset saivat yösijan se
kä levähdys- ja lämmittelypaikan. Piispan pyynnöstä kuningas Kristoffer Baijerilainen soi
6.5.1442 Vahvajärvelle verovapauden.239
Reduktiokaudella Vahvajärvi eli Juuritaipale kuului edelleen piispanpöydälle. Piispa Skyt
te asetti sinne lampuodikseen Simo Antinpojan 3 mk:n sääntörahaa ja kinkeriä vastaan.240
Lampuodin kylvö oli v:na 1557 1 pt 4 pn ja sääntömaksu 4 pn ruista, 4 pn ohraa, 4 pn kau
raa, 2 lv voita, 3 lv lahnaa ja 3 lv haukea sekä kinkerinä 1/2 lv voita ja 1 lammas._ Lampuodil
la oli vaikeuksia peltoviljelyssä, mutta kaskimaata, laidunmaata ja ulkomaata oli sopivasti.
Järvessä olevasta kalavedestä saatiin haukea, ahventa ja lahnaa.241
Maunu Niilonpojan laatiman tilityksen mukaan Turun piispanpöydällä oli K a r j a I a s
s a 8 lampuotitilaa. Näiden v:lta 1549-1551 säilyneiden tilien mukaan tilat kuuluivat ni
menomaan piispalle (biscopz landböndher), ja heidän sääntömaksunaan (affrad) oli 21 mk
3 ä vuodessa. Tileissä huomautetaan Turun piispan kantaneen aiemmin näiltä tiloilta lam
puotimaksun (Aff 8 biscopz landbönder ssom bispenn vdi åboo tiili förenne opbära pläg
ar) .242 Uuden ajan alussa Turun tuomiokirkolla ja sen alttarisäätiöillä ei ollut Karjalassa
ainuttakaan tilaa lukuunottamatta P. Sigfridin prebendaa, jolle kuului 2 tilaa Virolahdel
ta.243 Voudintileissä ei siis näytä olleen ainakaan sellainen erehdys, että kirkollisia tiloja
olisi laskettu piispantiloiksi.

439. Ruotsi

Perimysmaasta oli kysymys 9.7.1277, kun piispa Katillus lahjoitti kotimaakunnastaan
Länsi-Göötanmaalta L e n a n pitäjästä kartanonsa Gudhemin luostarille.244 Piispa Pentti
vaihtoi 19.4.1332 Pekka Gaasille osan omistuksistaan Paraisilla ja Sauvossa (s. 131) saaden
korvaukseksi Uplannista T u n a n pitäjästä B ö r s t a n, S a r i n g e n ja H ä k I i n g e n
tilat.245
Piispa Hemming, joka oli syntyisin Uplannista Bälingen pitäjästä,osti Anders Joninpojalta
1 markan maan suuruisen tilan 450 mk:lla Tukholman läheltä T u n a n pitäjän· M e d e 1b y s t ä, ja kuningas Maunu Eerikinpoika soi sille ehdollisen rälssivapauden 27.5.1354. Ku
ninkaan seuraavana päivänä antaman kirjeen nojalla omistusoikeus vahvistettiin,mutta tila ei
voinut suinkaan periytyä piispan sukulaisille, vaan se kuului Turun piispalle, mikä tarkoittaa
piispanpöytää. Koska kauppaa tehtäessä ei ollut noudatettu maakuntalakia, jonka mukaan
sukulunastukseen oikeutettujen piti olla tietoisia kaupasta, jota oli käytettävä kolmilla kärä-

238. REA 51 0:"Wahaierffwi et luritapala quod sint libere",liite XI :26 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
239. REA 510, Ruuth M. 1947, s. 210, Aapo 1976, s. 39.
240.BFH 111 (1904),s. 229, Leinberg 1 (1892),n:o 9,Suomenvanhimmat ... (1954),s.203,Rapo 1976,
39. Juuritaipale kuului piispantuolille (Biskops Stolen).
241. Liite XI :26 (VA:ssa ja JYMA:ssa),Anthoni 1949,s.134.
242. ES 857 :VA 5036 (5037) :1 ja 3.
243. Pirinen 1962 b,s. 307.
244. FMU 398.
245. FMU 163 ja Matinolli 1976, s.5.
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jillä, niin piispa joutui 13.8.1355 ja 22.8.1355 tekemään yhteensä viiden henkilön kanssa so
pimuksen, jossa nämä luopuivat sukulunastusoikeudesta tilaan. 246
Skaran piispa Siggen ja Krister Niilonpoika Vaasan 18.10.1435 antaman todistuksen mu
kaan S,o I n a n M e d e I b y ja K a k n ä s kuuluivat vielä piispa Sero 11 Saikin aikana
(1385-1412) piispanpöydälle, ja he olivat käynee.tkin siellä piispa Saikin luona. Todistajat
eivät kuitenkaan kyenneet sanomaan, miten piispa oli menettänyt tilat, jo_tka näyttävät si
jainneen juuri piispa Hemmingin ostamalla markanmaalla. Medelby ja Kaknäs liitettiin kruu
nulle kuuluvan Vädlan latokartanon alaisuuteen, ja koska niitä ei voinut enää palauttaa,
niin valtaneuvosto luovutti 7.10.1438 niiden korvaukseksi Turun piispanpöydälle 3 (tosi
asiassa vain 2) tilaa, nimittäin Liedon Vanhanlinnan ja tilan Piikkiön Katavakankareesta
(ss. 108 ja 121). 247

246. REA 156:"vnam marcham terre Maethelby", REA 157:"episcopo Aboensi, quinunc est vei qui pro
tempore fuerit... pro quadringentis quinquaginta marchis denariorum antique monete sueuice", REA
161-162, FMU 642-643 ja 650-651, Juusten 1859, ss. 207 ja 213-214, Rinne J. 1939, s. 47,
Klockars 1960 a, ss. 98-99, Matinolli 1976, s. 6.
247. REA 455 ja 473:"eet j Lunda sokn widh gambla husith oc annat j Piika", FMU 2153. Kaknäs sijait
si Tukholmassa· OjurgArdenissa, ja se oli Turun piispojen keskiaikainen satamapaikka Tukholman
matkoilla. Djurgärdenissa sijaitsee edelleen tästä vanhasta Turun piispan tilasta muistuttamassa Kak
nästornet, Ahnlund 1953, ss. 54-55, 455 ja 480.
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44. Piispanpöydän kalastamot ja niiden tuotto
441. Kokemäenjoen Lammaisten koski

Piispa lienee saanut kalastusoikeuden jo 1200-luvulla keskiaikaisen Airikintien päätepis
teessä olevaan Lammaisten koskeen Nakkilan ja Harjavallan rajalla.1 Kuningas Maunu Eeri
kinpojan käydessä Suomessa Hemming-piispa valitti, ettei Lammaisten koskea sen oikea
omistaja voi laillisesti hyödyntää, ja sen vuoksi kuningas antoi 1.9.1347 tuomion, jonka mu
kaan kalastusoikeus määräytyi maanomistuksen suhteessa sillä ehdolla, ettei yleistä väylää
(= kuninkaanväylä) joella tukittaisi. Lautakunnan tehtäväksi annettiin väylän leveyden mää
rittely.2 Kuninkaan määräyksestä laamanni Björn suoritti paikan päällä katselmuksen ja an
toi sen mukaisen päätöksen 14.10.1347. Sen mukaan kalannousun aikaan Lammaisissa oli
kalastus kielletty yleisellä väylällä kolkalla, verkolla tai nuotalla. Kolkka tarkoittaa ajoverk
koa, jonka ulommainen siula saa uida vapaasti. Pyyntiä rajoitettiin "piispanmaan" koh
dalla, sillä juuri piispalle oli vahingollista verkkokalastus lohipadon alapuolella.3
Kokemäenjoen talonpojat eivät kuitenkaan olleet kypsiä hyväksymään yksityisiä takeita,
olipa sitten niiden omistaja vaikka piispa, vaan he kalastivat piispan rannan puolella ja jopa
särkivät piispan tokeen. Siksi kuningas joutui 10.2.1348 sakottamaan kokemäkeläisiä ja mää
räämään, että heidän oli korjattava piispan toe juhannukseen mennessä.4
Piispan lohikalastamo sijaitsi Lammaisissa K a r i-nimisen saaren pohjoispuolella, jossa uu
den ajan alkupuolella sijaitsi Kruunun- eli ?iispantoe ja jossa jokea kutsuttiin Piispanvirrak
si.5
Talonpojat eivät kuitenkaan kernaasti luopuneet hyvästä apajastaan, sillä laamanni Klaus
Lydekenpoika Djäknin oli 2.3.1412 sakotettava talonpoikia laittomasta kolkkakalastuksesta
Lammaisten lahdella. Päätöksen mukaan lohestus oli kokonaan kielletty Kukonharjan ylä
puolella sekä Kirkkosaaren ja Anolan välillä. Maanoikeus vahvisti 11.6.1438 annetun tuo
mion.6
Matti Seppälä kävi v:na 1453 Kokemäen talonpoikien edusmiehenä valittamassa, että piis
pa Olavi Maununpoika oli rajoittanut Lammaisissa kalastusoikeutta. Katselmuslautakunta sai
tehtäväkseen s�lvittää valituksen aihetta, ja tällöin vedottiin kuninkaan ja laamanni Björnin
v:na 1347 Lammaisten kalastusta koskeviin kirjeisiin. Päätöksessä 16.7.1453 vahvistettiin
piispan oikeus tokeiden tekoon Kari-nimisen saaren kohdalla. Kuitenkin piispa salli edeltä
jänsä tavoin lippoamisen Karin eteläpuolella ja lupasi lisäksi kruunulle kuuluvalle Kokemäen
kartanolle 2 miehenosaa Karin eteläpuolella tapahtuvaan kalastukseen sekä 2 "lukupäivää"
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2.

3.

4.
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Peruskartta 1143/04, Vilkuna K. 1964, s. 46, Suvanto 1973,s. 237.
REA 120, 124 ja 126, FMU 526ja 530 SHD 1 (1968), s. 129, Juusten 1859-1862,ss. 214,258,
484 ja 491, Lindström 1862, s. 216, Rinne J. 1944,s. 13,Vilkuna K. 1945,s. 26,Vilkuna K. 1949,
s. 128, Jokipii 1953,ss. 61-101 (lukupäivät), Suvanto 1973,s. 44.
REA 126:"swa at inghum dirffuis til nokre forfiske g(llra met kolkwm, naethiom eller nothom",
FMU 538 ja 645 (piispalla oli 13.7.1354 maatajuuri Lammaisten lähellä),Suvanto 1973,s. 237,Vil
kuna K. 1974,ss. 267-271.
REA 128:"atherbyggen thet laxavirke j Lammas, somj olaglikae haffue vpbrytet fyri biskop", FMU
543, Jaakkola 1926,ss. 63-65, Klockars 1960 a,s. 97,Suvanto 1973,s. 237.
Liite XII :2 (VA:ssaja JYMA:ssa), Lehtinen E. 1973,ss. 55-67.
REA 333,465 ja 561,FMU 1370ja 2217, Suvanto 1973,ss. 238-239.
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samassa paikassa 29.7. ja 15.8. Lisäksi 22.7. ja 10.8. oli lukupäivä, mutta niitä ei siis annet
tu.7 S i r e I i u s ja Jo k i p i i ovat käsitelleet tyhjentävästi lohitokeen rakenteen, kalas
tustekniikan ja termistön, joten niihin lienee turha kajota.8
Ennen kuin Lamrnaisten Piispanvirran tuotosta puhutaan, on totuuden nimessä sanottava,
että kruunu pyrki 1550-luvun alussa lisäämään arvökalatulojaan rakennuttamalla Kokemäen
jokeen lisää tokeita. Piispanvirran tuotto oli taloudelliselta merkitykseltään verrattomasti
suurempi kuin Kymijoen Suur-Ahvenkosken. Piispanvirrassa oli reduktiokaudella maksetta
va "joka toinen kala" (hwar annan fisk), ja v:na 1550 sen tuotto oli 10 1/4 tr suolalohta,
1/4 tr nahkiaisia, 7 tr suolasiikaa, 2 varraslohta (heele), 1800 savusiikaa ja 1 1/2 nelikkoa
siianmätiä arvoltaan yli 300 mk.9

442. Kymijoen Suur-Ahvenkoski

Piispanpöydälle kuului Kymijoen itäpuolelta 1300-luvun alusta alkaen Suur-Ahvenkoskel
ta kalastuspaikka (godz eller utiord) sekä osuus kosken arvokaloista._ Kuningas Maunu Eeri
kinpoika vapautti 5.9.1357 (oikeastaan v:na 1347) piispa Hemmingin maksamasta Ahven
koskesta muiden tavoin "joka neljättä kalaa".1 Kihlakunnanoikeuden 11.3.1422 antaman
päätöksen mukaan piispalle kuului puolet "lohituolilla" tapahtuvasta lohestuksesta.11 Maan
oikeus vahvisti ratkaisun 15.6.1438.12 Piispa Tavast teki ahvenkoskisten kanssa 12.2.1442
sopimuksen, jonka mukaan hänellä oli puolet kalastusoikeudesta ja neljäsosa merroista lop
puosan jäädessä talonpojille.13 Maanoikeus vahvisti tämänkin sopimuksen 1.6.1447.14 Piis
pa Olavi Maununpoika joutui Kymijoen kalastusoikeudesta kiistaan Olavi Bodebekin kanssa,
joka oli K u u s a n k o s k e s s a (Kusekoske) loukannut piispan kalastusoikeutta. Tuomion
mukaan piispalla oli edelleen oikeus nauttia vanhoja oikeuksiaan Kymijoen itäpuolella Kuu
sankoskelle saakka.15 Kalastusoikeuden rajaaminen juuri Kymijoen itäpuolelle osoittaa, että
oikeus on todennäköisesti peräisin v:na 1293 tapahtuneen Karjalan ristiretken jälkeiseltä
ajalta.
Uuden ajan alussa piispalla oli Kymijoen partaalla lampuodin hoitama kalastamo, jonka
sääntömaksuna oli v:na 1550 1/2 tr lohta. Sittemmin lohen määrä nostettiin 3/4 tynnyriin
ja alettiin periä lisäksi 1/4 tr suolasiikaa. Todennäköisesti Kuusankoskesta piispa
. sai "osuuslohta", jota kertyi v:na 1549-1550 1 tr. Ehkä samasta koskesta piispa sai lisäksi il:na 1550

°
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

REA 561--562, FMU 2924-2926, 3067, 3117, 3205 ja 3222, Arwidsson 1846, n:ot 23 ja 34, Ar
widsson 1851, n:o 18, Arwidsson 1852, n :ot 2 ja 56, Arwidsson 1856, n:o 3, Juusten 1862, s. 484,
Jokipii 1953, SS. 61-101,Suvanto 1973, ss. 239 ja 348, Vilkuna K.1974, ss. 293-294.
Sirelius 1907-1908, ss. 304-306, 353 ja 356-401, Jokipii 1953, ss. 61-101, Jokipii 1974, ss. 268
-297.
Liite XII :2 (VA:ssa ja JYMA:ssa), Jokipii .1974, s. 268.
REA 167:"piscaturam suam in Abborafors amodo libere habeat· sine solucione cuiuslibet quarti
piscis", FMU 668, Anthoni 1949, ss. 91, 108 ja 134, Rinne J. 1952, s. 134, Klockars 1957, ss. 129130, Klockars 1960 a, s. 97, Granlund 1965, p. 380, Anthoni 1970, s. 374.
REA 393:"biscopen j Abo aegher �aettliga fulla helffth j lafafisket j Abborafors aeae met hwad laxa
thol laxen fonghen wardher", FMU 1689, Juusten 1862, ss. 417-484, Lagus 1860,·s. 356,Sirelius
1907-1908, ss. 356-401, Jaakkola 1950, s. 303, Anthoni 1970, s. 53, vrt. Kemijoen lohenkalastus
menetelmistä Vilkuna K.1974, ss. 117-314.
REA 470, FMU 2250, Hultin 1927,ss. 59-62.
REA 509:"halfth laxafisket j Abborfors... fiaerdungh j sinaam landsmiaerdrom", FMU 2444, Lagus
1860, s. 366.
REA 630, FMU 2702, Juusten 1862,SS. 416-417, Lagus 1860, s. 356.
REA 574:"fran then nidersth raan som nw gildhet war intil qwarneholmen oc swa lntil Kusekoske pa
then (b(bsther sydhan", FMU 2987, Lagus 1860, s. 356.
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"osuussiikaa" 1/2 tr. Ahvenkoskesta piispa sai v:na 1550 1 tr ja v:na 1552 2 tr "joka neljäs
lohta", ja jälkimmäisenä vuotena lisäksi 2 tr "joka neljäs siikaa". Saman vuoden tileissä mai
nitut muut kalamaksut eivät I iene alkuaan kuuluneet piispalle. 16

443. Vantaanjoen Helsinginkoski
Paadisten luostari möi Turun piispalle ja kapitulille 27.9.1428 ja 28.7.1429 mm. lohen
kalastusoikeuden Vantaanjokeen.17 Mahdollisesti piispanpöytä sai tämän oikeuden yksi
nään. Kukaties piispanpöydällä oli kalastamo v:na 1509 mainitussa Helsingin B i s k o p s
b öIe s s ä. 18
Uuden ajan alussa piispa sai Helsinginkoskesta vuoden 1548 voudintilien mukaan kymme
nyksinä 41 varraslohta (Bispens Tiende Spikilax) ja lisäksi jonkin verran muuta lohta, jota ei
kuitenkaan voitane aivan tarkasti määritellä. 19

444. Muut kalastamot ja lampuotien kalamaksut
Paitsi että piispalla oli oma osuus Lammaisten, Suur-Ahvenkosken ja Helsinginkosken ka
lastukseen, niin piispanpöydän kartanoilla oli omia kalastamoitaan, ja useiden lampuotien
sääntörnaksuun sisältyi kalaa. Vaikka niistä on jo aiemmissa yhteyksissä ollut jonkin verran
puhetta, ne lienee silti syytä mainita kokoavasti tässä yhteydessä.
Koroisten kartanolla oli kalastamo Aurajoen H aIi s t e n k o s k e s s a, jonka läänitys
maksu oli v:na 1553 16Iv haukea (ss. 107-108).20 sen ja K u u s i s t o n kartanon kalas
tamon tuotto oli v:na 1560 yhteensä 97 lv kuivaa säynävää (s. 120). K ö yIi ö n k a r t a
n o n kalastamon tuotto oli v:na 1549 1/2 tr suolakalaa, 7 lv 2 nl kapahaukea, 1 lv lahnaa ja
7 1/2 tr ruokakalaa (s. 147�. M a a r i a n M a a n p ä ä n lampuodin sääntöön kuului 200
kuivattua silliä (= 6 ä). T a i v a s s aIo n kukin piispanlampuoti suoritti 1/2 tr suola-ahven
ta eli yhteensä 2 1/2 tr. UIv iIa n ja K o k e m ä e n piispanlampuodit maksoivat 782 sa
vusiikaa ja 186 suolattua käräjäsiikaa. S a v iIa h d e n piispanlampuoti maksoi sääntönään
mm 3 lv haukea ja 3 lv lahnaa. P y h ä j o e n alustalainen suoritti uuden aja11 alussa 1/2 tr
suolalohta, M u s t a s a a r e n KIe m e t s ö n 2 tr silakkaa ja ! i n (= Limingån) K e 11 o n k yIä n lampuoti 1 lv haukea.21

16.
17.
18.
19.

20.
2 1.

Liite V: 18, liite XI 1 :1 (VA:ssa ja JYMA:ssa), Allardt 1898, s. 152 ja Tab XI, Hultin 1927, ss. 59-62,
peruskartat 3023/06 ja 3024/04.
REA 427 ja 430.
FMU 5388, Pirinen 1962 a, s. 86.
Liite V:18, Allardt 1898, s. 150, Rinne J. 1952, s. 134, Pirinen 1962 a, s. 86. Helsinginkoskelta pe
rittiin lohen korvauksena v:na 1542 6 pn ruista. Helsingin kosken tuotto on mahdollista sijoittaa ka
lakymmenyksiinkin.
Vrt. myös ES 552:VA 839:4.
Liitteet XIV:3-6 sekä pitäjittäiset liitteet VA:ssa ja JYMA:ssa.
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45. Piispanpöydän kaupunkikiinteistöt ja tonttiäyritulot
Piispan asunto on aluksi sijainnut Aurajoen rannalla vanhan sillan lähettyvillä, jossa piis
1
panpöydällä oli tontti. Hemming lienee rakennuttanut Turkuun piispantalon, joka valmistui
v:een 1351 mennessä. Vasta Koroisten palon jälkeen v:na 1429 tuli ajankohtaiseksi tilavam
man ja kivisen kaupunkitalon rakentaminen Turkuun, jonne piispa Tavast Palmsköldin kat
kelman mukaan teetti sellaisen.2 Rakennus sijaitsi tuomiokirkon pohjoispuolella pääty sitä
kohti pohjois-eteläsuunnassa v:na 1652 laaditun asemakaavakartan mukaan. Sata vuotta
myöhemmin tehdyssä Gadolinin kartassa sitä ei ole enää merkitty.3
Rakennus oli linnamainen, ja keskiajalla siellä tehtiin mm. 28.2.1482 Bitzien perintösopi
mus. Jo keskiajalla Piispantalo laskettiin kaupunkialueeseen kuuluvaksi. Reduktiokaudella
vouti Olavi Trottenpoika ehdotti sen muuttamista linnoitukseksi, mutta suunnitelman rauet
tua se edelleen jäi piispan käyttöön. Kuningas Juhana 111 uusi 1580-luvulla rakennusta, jol
loin siinä oli pääsisäänkäynnin päällä torni ja korkeat goottilaistyyliset ikkunat.4
Piispa lavastin virkamies (= officialis) ja P. Ruumiin alttarin edusmies vaihtoi n. v:na
1450 maata siten, että antamalla Turusta 160 mk:n arvoisen talon ja 45 mk:n tontin ja kaali
maan sekä välirahana 145 mk sekä lisäksi palan kangasta Lasse Juhonpojalle ja Kaarina Ulvin
tyttärelle hän sai tilalle Härmälän tilan.5 Vaihto on syytä kirjata tähän, koska P. Ruumiin
prebenda oli lavastin sukusäätiö.
Piispa Konrad Bitz ja tuomiokapituli luovuttivat 1.3.1486 P. Eerikin prebendalle Turusta
talon, joka oli 30 vuotta aiemmin ostettu Turun dominikaaniluostarilta 150 mk:lla.6
Kairisten tilaan alkuaan kuulunut P i s p a I a (ss.126-127) lienee ulottunut Kirkkoto
riin saakka, mutta joutui sittemmin vähitellen luovuttamaan aluettaan kaupungille. Tällä
alueella piispanpöydällä oli v:na 1549 yhteensä 57 tonttiäyrin maksajaa, jotka suorittivat yh
teensä 21 mk 3 ä tonttiäyrejä , mikä tekee 3 ä maksajaa kohti. Sittemmin tonttiäyrien mak
sajien määrä kasvoi väkiluvun lisääntymisen myötä niin, että maksajia oli v:na 1555 yli 100
ja maksun tuotto 39 1/2 mk. Myöskin tonttiäyrien keskikoko nousi vähitellen reduktiokau
della. Pispalassa sijaitsi lisäksi Piispanhenki-niminen armeliaisuuslaitos. Piispanpöydälle kuu
lui maapalsta M ä t ä j ä r v e n korttelista. Sen sijaan ei ole varmaa, että Aninkaisten P o r
s a a n j a I a n tila olisi kuulunut piispalle.7
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RinneJ. 1952,s.185,Valonen 1956-1957,ss. 113-116,Gardberg C.J. 1971,s. 276.
Maliniemi 1945,s. 389:"hic domum lapidam episcopalem construi fecit", FMU 2915,Hausen 18811883, ss. 10-11, Jaakkola 1950, s. 302,Gardberg C.J. 1971, ss. 157-167 ja 276. Messeniuksen mu
kaan rakentaminen aloitettiin jo ennen Koroisten paloa.
Korhonen 1929,ss. 161 ja 171, Rinne J.1952, ss.182-184.
FMU 3904, 4505 ja 4525, Arwidsson 1854, n:o 150 , KG I R XXII (1551), ss.324-325, Rinne J.
1952, ss. 182-184, Pirinen 1962 c, ss. 141 ja 176,Gardberg C,J, 1971,ss. 272-276.
REA 553.
REA 683.
Liite XIII (VA:ssa ja JYMA:ssa), Lagus 1860,s. 15, Gummerus 1937,s.11, RinneJ.1941,ss.8388, Oja 1946, ss. 215 ja 225, RinneJ.1948 b,ss.48-49,Pirinen 1955 a, ss. 37-38,Pirinen 1962 c,
ss. 140-142, 148, 154, 170, 177-178. Tontin vuokra oli 1-3 mk vuodessa ja arvo n. 50-100 mk
sekä aittatontln arvo n. 22 mk. Kruunulle peruutettiin se osa Pispalaa, jonne vuokra-asutus oli levin
nyt. Vrt. Mätäjärvestä REA 704.
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Piispojen toinen kaupunkiasunto sijaitsi N a a n t a I i s s a, ja sekin oli piispa Tavastin ra
kennuttama Kaupunginlahden eteläpuclelle. Piispa itse kuoli tässä talossaan maaliskuussa
1452. Talo lienee sijainnut Piispanniemellä vähän sivussa kaupungista lähinnä siltaa sen länsi
puolella. Tällä alueella sijaitd Peteschen asemakaavan mukaan tontit n:o 148-149. Piispan
talo jäi Tavastin jälkeen seuraavien Turun piispojen käyttöön, ja mm. piispa Johannes IV
Olavi päiväsi siellä kirjeensä (war gard uthen for Nadhendaal kloster). Piispat ovat voineet
asua tässä talossa mm. suorittaessaan Naantalin luostarissa määräaikaista tarkastusta.8

8.

FMU 5392, Maliniemi 1936,s.42, Maliniemi 1943, ss. 78-79, Rinne J. 1952, s. 150, Matinolli 1976,
ss. 8-9, Suvanto 1976, s. 163.
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46. Piispanpöydän kiinteistötulot
461. Maatalouden yleispiirteitä reduktiokaudella
Turun hiippakunnassa oli v:na 1560 yli 32 ooo·maatilaa (s. 89). Peltoviljelyalueilla pellot
olivat yleensä sarkajakoisia, mikä tarkoittaa lähinnä niitä kyliä, joissa asui verotalonpoikia.
Sen sijaan ne kylät, joissa asui pelkästään piispanlampuoteja, olivat yleensä edelleen lohko
jaossa. Jonkinlaisen käsityksen saamiseksi piispanlampuotitilojen arvosta todettakoon, että
vuoden 1540 vaiheilla koukunsuuruinen talo, jossa oli 6 tankoa, maksoi 200-300 mk. Tan
gon arvo vaihteli kylittäin ja pitäjittäin, samoin kylvömäärä tankoa kohti.1
Ruotsissa oli v:na 1560 lähes 2/3 pelloista ohralla ja n. 1/3 rukiilla, kun taas kauran ja
vehnän osuus kylvöalasta oli mitätön.2 Sen sijaan Turun hiippakunnassa oli samaan aikaan
pelloista 53,5 % rukiilla, 25 % ohralla, 14,4 % kauralla, 0,4 % vehnällä ja 6,7 % pavuilla ja
herneillä. Varsinais-Suomessa rukiin osuus oli kerrassaan 64 %, eli se oli toisin kuin Ruotsis
sa selvästi pääviljalaji. Tilanne muuttui pohjoiseen siirryttäessä. Niinpä v:na 1610 keskisessä
Satakunnassa pelloista oli 43,9 % rukiilla, 51,7 % ohralla, 1,9 % kauralla sekä 2,5 % pavuilla
ja herneillä.3
Satoisuus oli 1.500-luvulla usein 3-4 jyvää peltomailla, mutta kaskihalmeissa luku saattoi
nousta kahteenkymmeneen.4
KORSHOLMAN KUNINKAAN KARTANON MAATALOUS
Vuosi
1556
1557
1558
1559
1560

Kylvö/pannia
Ruista
4
45
32
35 1/2
25

Ohraa
39 1/2
58
57
46
42 1/2

5

Sato/pannia
Ruista
28
270
258
383
302

Ohraa
112
232
357
224
248

Tuotto kerroin
Ruis
Ohra
7,0
2,8
6,0
4,0
8,1
6,2
10,8
4,9
12 1
58

Helsingin kuninkaankartanossa oli rukiin tuottokerroin v:na 1553 3,8 ja ohran 2,8, v:na
1554 rukiin 5,5 ja ohran 1,7, v:na 1556 rukiin 4,3 ja ohran 3,8, v :na 1557 rukiin 5,3 ja oh
ran 6,9 sekä v:na 1558 rukiin 8,7 ja ohran 2,9.6 Varsinais-Suomessa Ison-Heikkilän ruissato
vaihteli v:na 1545-1582 1,5 jyvästä 12,1 jyvään. Kuusiston latokartanon ruissato oli keski
määrin 5,9 jyvää.7
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3.
4.
5.
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7.

Nyström 1884, ss. 55-56, Malin 1889, ss. 214-223, Voionmaa 1914, s. 20, Jutikkala 1934, s. 101,
Jutikkala 1943, ss. 1-11, Suvanto. 1954 a, s. 168, Jutikkala 1958, ss. 38-41, 61-62 ja 69-82, Ju
tikkala 1965, s. 56. Vrt. liite 11 ja X 111 :1 sekä pitäjäkohtaisia lampuotitaulukoita liitteissä.
Heckscher 1935, s. 121.
Liite 11, Gustafsson 1935, ss. 7-8, Säihke 1963, ss. 28-33, Jokipii 1974, s. 76.
Laiho 1913, s. 72, Voionmaa 1936 b, s. 34, Kerkkonen G. 1939, ss. 75-77.
Ström 1932, s. 57.
Kerkkonen G. 1939, ss. 75-77.
Säihke 1963, ss. 39-40.
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VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN KYLVÖMÄÄAÄT V:NA 1540
Kihlakunta

Kylvö/
pn

Kylvö/
tr

Piikkiö
Halikko
Vehmaa
Masku
Ala-Satakunta
Ylä-Satakunta

6 186
8 280
19 024
10 354

3 865,7
5 174,1
11 889,8
6 471,4

Äyrejä/
'!'.ht.

4 093
5 557

Äyriä/
talo

3,0
23

8

Taloa
kohti/tr
3,9
3,0
7,2
5,0
3,6
27

Taloa kohti/
tynnyrinalaa
9,8
7,1
17,0
12,7
7,2
54

Lehmiä oli tilaa kohti v:na 1543 Maskun kihlakunnassa 3,0, Piikkiön 2,6, Vehmaan 2,6 ja
Halikon kihlakunnassa 4,3 kpl. Lehmän vuosituotos voirasvana oli tuohon aikaan 2,3 lv ( 1725,5 kg), mikä merkitsi n. 300-400 1 maitoa vuodessa. Lampaasta voitiin keritä n. 2 nl
(= 850 g) villaa vuodessa ja lisäksi uuhen maidosta saatiin n. naula juustoa.9
L a m p u o t i tarkoittaa kokonaisen tilan vuokraajaa, jolla oli sovittujen ehtojen puit
teissa oikeus käyttää vuokranantajan omaisuutta.10 Lampuoti saattoi vuokrata osan tilasta
edelleen, kuten näyttää menetelleen Liedon Moision toinen lampuoti, jonka tilan yhteydessä
oli Mäenpään torppa (bölet). Keskiajan lopulla maamme maatiloista 4 % oli lampuotien hoi
dossa.11 Useimmat lampuodit olivat sopimusverollisia (pensionarius, stadgalandbo), jotka
suorittivat vuokranantajalle sopimuksen mukaisen maanvuokran (avrad, landgille) joko raha
na tai tilan tuotteina. Sen sijaan jako- eli osalampuoti (partiarius, parcionarius, skiftesland
bo) suoritti vuokranantajalle sadosta 1 /2-1 /3:n sadosta siemeneksi käytetyn viljan vähentä
misen jälkeen. Suomessa kirkollisilla lampuodeilla oli yleensä perinnöllinen asumisoikeus.12
Patronyymejä seuraamalla voi kyllä havaita vaihtuvuutta, mutta se johtui lähinnä suvun sam
mumisesta.
Lampuodin oli hoidettava sovittu määrä inventaariokarjaa, joka kuului vuokranantajalle.
Tämän karjan määrä oli pidettävä täysilukuisena. Lampuoti joutui tästä karjasta maksamaan
isännälle 1 lv voita lypsylehmältä ja 2 nl villaa lampaalta vuosittain. 1 nventaariokarjaan kuu
lui kaikkia mahdollisia kotieläimiä, eniten luonnollisesti hevosia, härkiä, lehmiä ja lampaita.
1 nventaariokarjaa hoitavat lampuodit joutuivat luovuttamaan monessa tapauksessa vuokran
antajalle teurasdäimiä. 1 nventaariokarjasta kannettu voi- ja villamaksu lienee ollut suunnil
leen puolet karjan tuotosta.13 Villan kohdalla se ei täysin pitänyt paikkaansa ainakaan Kuusiston latokartanon kohdalla (liite XI :8).
Lampuodeilla oli muitakin rasitteita. Kuusiston ja Köyliönkartanon alustalaisilla oli myö
häiskeskiaikaisten tietojen mukaan päivätyövelvollisuus. Uuden ajan alussa piispanpöydälle
maksettiin päivätyörahaa Ahvenanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Lähinnä Varsinais-Suomessa
sijaitsevat piispanlampuotitilat joutuivat maksamaan kinkeriä, johon sisältyi rahaa, ruista,
mailasta, kauraa, humalaa, heinää, voita, villaa? (liite XI :15), olutta, lampaita, karitsoja, ka8.

9.
10.
11.
12.
13.

Säihke 1963, ss. 16-18, Jokipii 1974, ss. 49-63. J o k i p i i n mukaan kertomalla äyriluku 1,2:lla
saadaan kylvöala, ja koska Länsi-Suomi oli kaks1vuoroviljely- ja Itä-Suomi kolmivuoroviljelyaluetta,
on luku kerrottava kahdella peltoalan selville saamiseksi. Ylä-Satakunnassa oli v:na 1540 2 417 ja
P,la-Satakunnassa 1 387 taloa, vrt. Suvanto 1974, s. 416.
Voionmaa 1936 b, ss. 34-35, Kerkkonen G, 1939, ss. 94-95, Säihke 1963, ss. 53-55, 62-63 ja
65-67. Englantilainen lammas tuotti yli 3 nl villaa.
Norborg 1965, p. 201.
Oja H/65, pp, 203-204.
Voionmaa 1914, s. 24, Voionmaa 1936 b, s. 36, Oja 1944, s. 291, Pirinen 1955 a, s. 16, Pirinen 1964,
pp, 695-697.
Voionmaa 1914, s. 26, Voionmaa 1936, s. 36, Oja 1944, s. 292, Pirinen 1955, s. 16, Pirinen 1964,
pp. 695-697, Oja 1965, pp. 203-204.
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noja, lihaa, silavaa, munia, kynttilöitä, vehnä- ja ruisleipiä sekä halkoja (liite XI 11:1). Uuden
ajan alussa kinkerirasitus oli monin paikoin muuttunut rahalunasteiseksi (liite VI:10, noot
ti 9). Lampuotisääntöön saatettiin sisällyttää myöskin veroparselien kuljetusvelvollisuus, ku
ten Pirkkalan piispanlampuotien kohdalla (s. 155). 14

462. Piispanpöydän kiinteistöjen hankintajaksot, kokonaismäärä ja vertailua muihin kiinteis

töjen suuromistajiin
Registrum. Ecclesiae Aboensikseen luonteensa mukaisesti vain poikkeuksellisesti sisältyy
mainintoja piispanpöydän kiinteistöistä. Mikäli tarkastellaan lähinnä Skoklosterin Codex
Aboensiksessa olevia nimenomaan piispanpöytää koskevia saantoja, niin niiden perusteella
voidaan erottaa kolme hankintajaksoa, ensinnä piispa Hemmingin aika (1338-1366), sitten
Maunu II Tavastin kausi (1412-1450) ja kolmantena piispa Pentin aika (1321-1338). Toki
piispa Tavastin ajalta on ylivoimaisesti eniten mainintoja Turun piispasta maata ostamassa tai
vaihtamassa, mutta useimmiten oli kyseessä piispan henkilökohtainen omaisuus, jonka Mau
nu 11 Tavast lahjoitti P. Ruumiin alttarisäätiölle. Neljäs huomattava hankintaperiodi näyttää
sattuneen 1200-luvulle, mutta sitä koskevat lähteet ovat lähes tyystiin palaneet v:na 1318
Kuusiston arkiston mukana. Muutkin Turun piispat ovat osallistuneet piispanpöydän kartut
tamiseen, vaikka lyhyet piispuuskaudet ovat asettaneet toiminnalle rajoituksensa. Näistä ly
hytaikaisista piispoistakin ilman lähteiden tukea sanotaan Johannes 11 Petrin (1368-1370)
hankkineen piispanpöydälle ja tuomiokirkolle tiloja. 15 Keskiajan lopulla tilojen hankinta eh
kä laantui. Syynä voisivat olla lyhyet piispuuskaudet ja ajan melskeet, mutta todellisuudessa
se johtunee siitä, ettei niiden saantoja ole voitu sisällyttää v:na 1490 pääosiltaan valmiina ol
leeseen Registrum Ecclesiae Aboensikseen eikä Skoklosterin Codex Aboensikseen, ja niin tie
dot eivät ole säilyneet.
Piispanpöydälle uuden ajan alussa .kuuluvien k i i n t e i s t ö j e n m ä ä r ä on arvioitua
suurempi. Oman ryhmänsä muodostavat kartanot, nimittäin Kuusisto, Iso-Saari, Koroinen,
Vanhalinna, Niittukartano, Vartsala, Köyliönkartano, Curia Kumo-Forsby, Nokiankarta
no (?), Curia Vanö ja Curia Saltvik, jotka ovat sijainneet lampuotilääninsä keskuskartanona.
Jotkut niistä katosivat kokonaan uuden ajan alkuun mennessä, kuten Curia Saltvik, Curia
Vanö ja Curia Kumo. Vartsala joutui Eerik Flemingille jo ennen varsinaista peruutu'sta. Kuu
sisto, Iso-Saari ja Köyliönkartano säilyivät kartanoluonteisi.na asumina peruutuksen jälkeen
kin. Sen sijaan Koroinen, Vanhalinna ja Forsby lasketaan voudintileissä tavallisiksi lampuoti
tiloiksi, mikä otetaan laskemissa huomioon. Kartanoiden joukkoon voitaneen laskea myös
kin Pöytyän Kulhua, jota viljeli jakolampuoti ja jota v:na 1557 kutsuttiin kartanoksi (SAY
48). Piispanpöydälle kuului voudintilien mukaan kaikkiaan 245 lampuotitilaa ja kaksi torp
paa ( Lieto ja Satakunta). Niistä sijaitsi 118 Varsinais-Suomessa, 16 100 Satakunnassa, 8 Ah
venanmaalla, 8 Karjalassa, 5 Pohjanmaalla, 3 Hämeessä, 2 Uudellamaalla ja 1 (2) Savossa. Ko
roinen, Forsby ja Vanhalinna ovat mukana. Eniten piispanpöydän tiloja oli Piikkiössä (47 +
kartano + kalastamo), sitten Kokemäellä (42) ja kolmanneksi tulee Köyliö (24 +kartano+
kalastamo), jossa tiloista suhteellisesti eniten oli piispanpöydän hallussa. Kaikista maamme
tiloista 0,8 % kuului piispalle, ja näitä piispanpöydän omistuksia oli yli 30 eri pitäjässä. Pro14. FMU 768, Voionmaa 1914, s. 26, Voionmaa 1936, s. 36, Oja 1944, s. 292, Oja 1965, pp. 203-204.
15. Rhyzelius 1752, s. 333.
16. Vehmaan Myllykylä ja Vanhapappila ovat luvussa mukana ..
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senttiluku on luonnollisesti suurempi Satakunnassa ja "Etelä-Suomessa". "Pohjois-Suomes·
sa" piispanpöydän tiloja on odottamattoman vähän, ja on mahdollista,että kartanoiden mu
kana (= Niittukartano ja Iso-Saari) siellä peruutettiin ainakin osa lampuotiläänistä, kuten teh
tiin Kuusiston osalta 1520-luvun lopulla, eikä sitä ole mahdollista jäljittää lähteistä. Piispan
pöydällä oli k a I a s t a m o Kuusiston, Köyliönkartanon ja Koroisten yhteydessä. Lisäksi
piispalla oli perinteinen oikeus arvokalaan Lammaisissa, Suur-Ahvenkoskessa, Kuusankoskes
sa ja Helsinginkoskessa. Kahden k a u p u n k i t a I o n lisäksi (Turku ja Naantali) piispalla
oli v:na 1549 57 tonttiäyrinmuksajaa Pispalan alueella. Näistä 42 maksoi vuokraa tontista,
TURUN KIRKOLLISTEN LAITOSTEN TONTTIÄYRITULOT17
Kirkollinen laitos
Turun luostari
Piispanpöytä
P. Henrik
P. Pietari
P. Sigfrid
Muut
Yhteensä

Maksajia
v:na 1545 { 1549)
28
57 X
19 X
17

1553
48
89
34
33
26
9
239

1558
53
77
36
44
36
15
261

13 aitasta, 1 kellarista, 1 heinäladosta ja 1 pajasta. Kirkko oli Turun kaupungin huomatta·
vin maanomistaja, ja viidellä kirkollisella laitoksella oli siellä tonttialueita. Näistä piispanpöytä
oli suurin, ja sille kuului v:na 1553 37 % tonttiäyrien maksajista; Reduktiokaudella piispalle
kuului 8 e r i 1 1 i s t ä n i i t t y ä Marttilassa, Sauvossa, Piikkiössä ja Halikossa. Lukuun
voisi lisätä kaksi niittypalstaa Maariasta ja mahdollisesti niityn Lemusta (liitteet XI :2-3) .1 8
Tiedot kartanoiden ja lampuotien k y I v ö m ä ä r i s t ä eivät ole täydellisiä eivätkä
kaikki samalta vuodelta. Tileihin merkittiin vuosikausia sama kylvömäärä, joten eriaikaisuu
della ei ole tässä suurtakaan merkitystä. Reduktiokaudella piispanpöydälle kuuluvan 224
lampuotitilan, 1 torpan ja 5 kartanon kylvöala oli yli 384 puntaa. Muilta tiloilta ei ole säi
lynyt näitä tietoja. Piispanpöydän kartanoiden ja lampuotitilojen keskimääräinen kylvömää
rä oli siten 1 pt 4 pn. Mikäli määrästä vähennetään kartanoiden (= Kuusisto, Köyliönkartano,
Iso-Saari ja Niittukartano) kylvömäärä, niin tavallisten lampuotitilojen kylvö oli keskimää
rin 1 pt 3 1/2 pn. Monista piispanpöydän tiloista muodostettiin sittemmin kartanoi_ta, ratsu
tiloja ja upseerien virkataloja. Tiedot lampuotitilojen ja kartanoiden n i i t t y j e n k o o s t a
ovat lähes yhtä kattavia kuin kylvömääriä koskevat luvut. On huomattava, että niittyjen suu
ruudessa tapahtui suuriakin muutoksia pienessä ajassa. Kaikkiaan eri vuosilta yhdisteltyjen
lukujen mukaan piispanpöydän kartanoilla ja lampuotitiloilla oli yhteensä ainakin 2 600
kuormanalaa niittyä. 1 n v en t a a r i o k a r j a n a, jota Varsinais-Suomen ulkopuolella oli
vain Köyliönkartanossa, Vanajassa ja Pohjassa, piispanlampuodit joutuivat hoitamaan ainakin
38 1/2 hevosta, 15 varsaa, 83 härkää ja sonnia, 217 lehmää, 140 hiehoa ja mullia, 83 1/2 va
sikkaa, 562 lammasta, 140 karitsaa, 9 vuohta, b4 sikaa, 23 porsasta, 5 hanhea ja 6 kanaa eli
n. 570 nautayksikköä.19
17. Pirinen 1955 a, s. 67. x) ; luku vuodelta v:lta 1549.
18. Liite XIV:1-2 {VA:ssa ja JYMA:ssa), Pirinen 1955 a, ss. 36-39, Pirinen 1962 c, ss. 141-142.
19. Liitteet XIV:1-6, Säihke 1963, ss. 14-20. S ä i h k e on muuttanut panniluvut hehtaareiksi kerto
malla pannin ja 2 tynnyriä {; 90:288 x 2,5) luvulla 2,5. H a n n e r b e r g i 1 1 ä on kyseinen luku
1600-luvun Närkessä 2,7 ja P a p u s e 11 a Ylä-Satakunnassa 2,4. J o k i p i i n kaava kaksivuoro
viljelyalueeseen kuuluvassa Satakunnassa on selostettu s. 173. Virolainen S o o m jakaa kolmivuoro
viljelyalueilla kylvetyn tynnyrimäärän kahtia ja lisää osamäärään 50 %, jolloin saadaan peltoala sel
ville, vrt. Jutikkala, Selostuksia ja arvosteluja, ss. 190-196; HAik 1954.
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Toisin kuin nokkaveron kohdalla piispan lampuotitilojen siirtyminen kruunulle merkitsi
maksujen nousua, mikä tapahtui vuoden 1549 vaiheilla. Se 'johtui paitsi sääntömaksun nos
tamisesta myöskin siitä, että lampuodit saivat hoitoonsa inventaariokarjaa, josta oli makset
tava voita, villaa ja teuraseläimiä. 20
Piispan lampuodeilla oli viljeltävänään monesti joko yksinäistila, tai kylän kaikki tilat
kuuluivat piispanpöydälle. Monista lampuotitiloista muodostettiin sittemmin kartanoita tai
ratsutiloja, joten ne näyttävät olleen keskimäärin tavallista talonpoikaistilaa suurempia ja
vauraampia.
Turun piispanpöydän sijoittamiseksi oikealle paikalleen valtakunnan suuromistajien jou
kossa on muutama vertailu tarpeen. V a d s t e n a n I u o s t a r i 11 e kuului v:na 1502
1 010 tilaa ja torppaa, 89 rnyllyä ja myllynpaikka, 24 kalastamoa, 148 "autiomaata" ja
13 kaupunkikiinteistöä. Kiinteistöt suorittivat luostarilie rahaa, voita, viljaa ja rautaa yhteen
sä 1 283 mk eli kiinteistöä kohti 1,27 mk. Sen sijaan U p s a I a n t u o m i o k i r k o n
430 lampuotitilan suoritteiden keskiarvo oli tifaa kohti 3,14 mk� 1 Ar v i d T r o 11 e sai
1400-luvulla tilakompleksistaan tuloina 467 mk rahaa, 16 lästiä 7 1/2 puntaa jauhoja ja vil
jaa sekä 5 lästiä 9 puntaa voita eli enemmän kuin piispat.22 Li n k ö p i n g i n piispanpöy
dälle kuului 1500-luvun alussa 3 kartanoa ja n. 360 maatilaa sekä lisäksi kalastamoita, niit
tyjä, myllyjä jne.23 T u r u n t u o m i o k i r k o 1 1 a ja k a p i t u I i 11 a oli uuden ajan
alussa yhteensä 307 prebendatilaa, joiden tuotto oli v:na 1541 1345 1/2 pn ruista, 698 3/4
pn ohraa, 204 pn kauraa, 38 1/2 pn vehnää, 51 3/4 pn papuja ja herneitä, 503 mk rahaa,
385 1/2 lv voita, 1 172 nl villaa, 222 kuormaa heinää, 6 nl pellavaa, 2 tr silakkaa, 1/2 tr loh
ta, 20 lammasta ja vuohta, 1 lehmä, 1/2 sikaa, 2 tr olutta ja 24 kynttilää. Rahaksi muutettu
na vuoden 1541 hintatason mukaan näiden tilojen tuotto oli 5 090 mk 6 ä eli huomattavasti
enemmän kuin piispanpöydän tilojen tuotto.24

463. Piispan kartanoiden, lampuotitilojen ja kalastamoiden suoritteiden rakenne ja määrä
Koska piispan lampuotitilojen suoritteiden määrästä ei ole käytettävissä tietoja peruutusta
edeltävältä ajalta, on niiden laskemiseksi turvauduttava niihin varhaisimpiin tietoihin, joita
alkaa runsaammin olla v:sta 1550 alkaen. Tosin maksujen rakenne on mahdollisesti muuttu
nut tilojen siirtyessä kruunulle, mutta muutakaan mahdollisuutta ei ole käytettävissä.

:20.
21.

Liite XIV:1-2 ja pitäjäkohtaiset liitteet XI :1-27 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
Norborg 1958, ss. 218, 284-292 ja 299. On huomattava, että parselien arvo oli depresiaatiokehityksen vuoksi tuolloin huomattavasti pienempi kuin v:na 1541. Niinpä viljapunta maksoi "vain" 1 mk:n.
22. Olsson 1947,s. 28.
23. Schu'ck H 1959,SS. 381-382.
24. Pirinen 1962 b, ss. 293-294. Piispanpöydän ja tuomiokirkon lampuotien tilakohtainen lampuoti
maksujen keskiarvo on lähes yhtä suuri.
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Kiinteistötuloerien raha-arvo on pyritty projisioimaan v:n 1541 hintatason mukaan, vaik
ka toisena vaihtoehtona olisi valita myöskin vuosi 1549 (liite XI :9). Depresiaatiokehitystä
selventämällä on mahdollista valita jokin muukin ajankohta. 2 5 Parselien hinta on pyritty ot
tamaan mahdollisimman läheltä vuotta 1541 tuloerien sisäisen ja ulkoisen vertailukelpoisuu
den lisäämiseksi. 2 6 Mittojen muunnokset ilmenevät parhaiten ja luotettavimmin liitteistä,
koska ne perustuvat pääosin sisäisiin lähdesuhteisiin. 27
R a h a n a piispanlampuodit maksoivat suoritteistaan n. 14 %, mutta on perusteltua olet
taa, että keskiajalla osuus on ollut sitä pienempi, koska kehitys vei rahalunastuksen suun
taan. Rahamaksuista oli tärkein sääntöraha, jonka tuotto oli n. 448 mk. Tähän sääntörahaan
sisältyy sekä avrad että landgille, jotka kumpikin tarkoittavat kiinteästä omaisuudesta suo
ritettavaa vuotuismaksua (= maanvuokraa). Landgille sai sittemmin myöskin maan tuotto
maksun luonteen. Landgille esiintyi alkuaan Tanskaan kuuluneilla alueilla. Sitä perittiin Tu
run hiippakunnassa Ulvilan, Euran sekä Köyliön Yttilän toiselta lampuodilta. Muualla maas
samme maksua kutsuttiin nimellä sääntöraha tai avrad, kuten mm. Rymättylän ja Karjalan
lampuotien kohdalla (liite XIV:1-2). Päivätyö- eli työ- eli tiili (= tegel) rahaa kannettiin
1-4 ä taloa kohti Rymättylän, Taivassalon, Piikkiön, Sauvan, Paraisten, Liedon, Uskelan ja
25.

Birgc:r-jaarlin aikana raha- ja hopeamarkka vastasivat toisiaan, mutta sen jälkeen niiden suhde muut
tui siten, että se oli v:na 1291 1:3, v:na 1303 1:5, n. v:na 1360 1:8, n. v:na 1430 1 :9, v:na 1513
1:13, v:na 1514 1:16, v:na 1527 1 :24 ja v:na 1536 1:25, 6. Laskumarkassa oli hopeaa v:na 1449
26,328 g, v:na 1478 18,5769, v:na 1514 13,1649, v:na 1522 10,9689, v:na 1527 8,776 g ja v:na
1540 enää 6,018 g, vrt. FMU 2931, Forssell 1875, SS. 90-91, Hildebrand H, 1884, SS. 754-760 ja
933, Ruuth J.W. 1909, s. 5, Hjelt 1921, ss. 230-231, Voionmaa 1933, ss. 473-474 ja 477-478,
Thordeman 1936, ss. 11, 61-64 ja 92, Voionmaa 1936 a, ss. 63-65, Rasmusson 1958, pp. 361-366.
Riikan markassa oli 144 pnkiä. Floriini painoi alkuaan 3,55 g kultaa, mutta sen pitoisuutta alennet
tiin keskiajan lopulla.
HINTATIETOJA v:lta 1533 ja 1559
Hinta v:na 1533
Parseli
Ruis ja ohra
Kaura
Voi
Lohi

40
16
192
192

mk/lästi
mk/lästi
mk/lästi
mk/lästi

=
=
=
=

4 ä 4 pnkiä/panni
1 ä 16 pnkiä/panni
16 mk/tynnyri
16 mk/tynnyri

Hinta .v:na 1559
1 mk/panni
1 mk/panni
36 mk/tynnyri

Vrt. FMU 2861 ja 5415, Forssell 1875, s. 150, bilagor, tab F 1, Lundholm 1956, s. 220.
Käytetyt hinnat ovat seuraavat: ruis, ohra, maltaat, jauhot, vehnä, pavut ja hameet 1 mk/pn, kaura
4 ä/pn, voi 1 1/2 mk/lv, villa 1 mk/lv, heinät 6 ä/kuorma, hamppu 1 mk/lv, pellava 4 mk/lv, humala
1 mk/lv, hiilet 20 pnkiä/tr, uuhenhuusto 1 1/2 mk/lv (arvio), olut 1 1/2 mk/tr, silakka 3 mk/tr, lohi
16 mk/tr, siika 6 mk/tr, nahkiaiset 5 mk/tr (arvio), siianrnäti 10 mk/tr (arvio), varraslohi 6 ä/kpl (ar
vio), kapahauki 4 ä/lv, kuivattu lahna ja säynävä 4 ä/lv (arvio), ruokakala ja suola- ahven 2 mk/tr,
kuivattu silli 6 ä/200 kpl, lehmä 6 mk/kpl, mulli 3 mk/kpl, vasikka 1 mk/kpl (arvio), lammas 4 ä/kpl,
karitsa 2 ä/kpl (arvio), sika 5 mk/kpl, porsas 2 ä/kpl (arvio), kana 1/2 ä/kpl, hanhi 1 ä/kpl (arvio), li
ha ja silava 3 ä/lv, munat 1/2 pnkiä/kpl, kynttilä 2 pnkiä/kpl, leipä 2 pnkiä/kpl, halot 4 ä/syli, päivä
työ 1 ä/päivä. Vrt. hinnoista ES 553:VA 8S7:2, FMU 4433, Voionmaa 1912, ss. 196-197 ja 299,
Soikkeli 1929, s. 263, Voionmaa 1936, s. 69, Pirinen 1956 b, s. 413, Blomstedt G. 1958, ss 291293, Jutikkala 1965, s. 56, vrt. myös Forssell 1869, ss. 229-230. Vertailun vuoksi todettakoon, että
tuomiorovastin prebendatulot olivat 987 1/2 mk, arkkitein'in 882 1/2 mk, koulutnestarin palkka
102 mk, kirjurin palkka 48 mk vuodessa. Maatilan vero oli v:na 1560 keskimäärin n. 10 mk vuodes
sa, vrt. liite XIV:1-2, Pirinen 1955 a, ss. 75-18, Pirinen 1962 b, ss. 309-310.
27. Pinnanmittojen koko vaihteli maakunnittain. Punnassa--oli maakunnasta riippuen 5-8 pannia, mutta
Turun piispanpöydän kiinteistöjen kohdalla näyttää siihen lasketun yleensä 6 pn. Voita oli tynnyris
sä 16 lv, mutta usein tynnyrit olivat alipainoisia, ja niissä saattoi olla voita esim. 14 lv tai 12 lv 16 nl.
Vrt. mitoista mm. Hildebrand H. 1884, ss. 748-753 ja 764, Melander 1891, ss. 67-74, Soikkeli
1929, s. 261, Thulin 1936, s. 60, Voionmaa 1936 a, ss. 71-72, Jansson 1936,·s. 23, Oja 1944, s.
257, Luukko 1954, s. 801, Pirinen 1962 b, ss. 309-310..
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Halikon lampuodeilta sekä jonkin verran suurempana Saltvikista ja Sundista. Piispankinkeri
oli korvattu kinkerirahalla Taivassalossa, Vehmaalla ja Lemussa. Ulvilan Myllykylän lampuo
dit suorittivat myllyrahaa. Piispa sai lisäksi Turusta Pispalan mailla olevista tonteista tontti
äyrejä.28
R u k i i n a (jako-, sääntö- ja kinkerirukiina) låmpuodit suorittivat maksuistaan n. 11 %.
Jakoruista perittiin lähinnä entisistä piispanpöydän kartanoista. Kuusiston latokartanon osal
ta ei ole merkitty tuloksi koko satoa siemenviljalla vähennettynä, vaan on menetelty Köy
liönkartanon tavoin, jossa tuloutettiin vain puolet tällä tavalla lasketusta viljasta toisen puo
len jäädessä lampuodeille. Vaikka lähteistä päätellen Kuusiston latokartanoa ei lampuoti hoi
tanut, vaan se oli alistettu suoraan kruunun taloushallintoon, niin silti realistisuuden vuoksi
on menetelty mainitulla tavalla. Sääntöruista maksettiin Köyliöstä, Loimaalta, v:na 1559
Pirkkalasta, Nousiaisista, Uskelasta, Kaarinasta, Piikkiöstä, Pohjasta, Vanajasta ja Savilahdel
ta. Sen sijaan kinkeriruista perittiin Uskelasta, Paraisilta, Piikkiöstä ja Liedosta. 28
0 h r a n osuus lampuotimaksuista oli vain 3 %. Jakoviljasta oli puhetta jo rukiin yhtey
dessä. Sääntöohraa kannettiin Pirkkalan (v:na 1559) Loimaan, Pohjan, Savilahden, Vanajan,
Kokemäen (v:na 1559), Uskelan (v:na 1559) ja Kaarinan (v:na 1560) piispanlampuodeil
ta.28
M a I t a a n a perittin alustalaismaksuista yli 5 %. Jakoviljasta oli jo edellä puhetta. Sään
tömallasta kannettiin Pöytyän, Köyliön, Nousiaisten, Taivassalon, Vehmaan, Piikkiön, Kaa
rinan, Uskelan ja Lemun (v:na 1559) lampuodeilta. Sen sijaan kinkerimallasta kruunu sai
Lemun, Piikkiön, Sauvon, Uskelan, Paraisten ja Liedon piispanlampuodeilta.28
K a u r a n osuus piispan kiinteistötuloista oli vain 1 %. Jakoviljasta oli jo puhetta rukiin
yhteydessä. Köyliön, Loimaan, Savilahden, Vanajan, Piikkiön, Kaarinan, Uskelan ja Köyliön
(v:na 1559) lampuodit maksoivat sääntökauraa. Hevosten rehuksi tarkoitettua kinkerikau
raa perittiin Piikkiön, Paraisten ja Liedon lampuodeilta.29
Mynämäen Isosta-Saaresta saatiin jauhoja 22 1/2 pn. Mikäli ne arvioidaan rukiin hintaisik
si, niin niiden osuus oli 0,6 %. 29
V e h n ä n sekä p a p u j e n ja h e r n e i d e n osuus lampuotimaksuista oli vain 0,5 %.
Niiden saanti perustui jako-osuuteen, mutta v:na 1559 perittiin Pirkkalasta myöskin sääntö
papuja ja herneitä. Kaikkien rukiin, ohran, maltaiden, jauhojen, kauran, vehnän sekä papujen
ja herneiden osuus piispanpöydän kiinteistötuloista oli n. 22 %. Se on vähemmän kuin enna
kolta olisi voinut olettaa.29
H u m a I a n, h a m p u n ja p e 1 1 a v a n osuus kiinteistötuloista oli 0,4 %. Jakohamp
pua ja pellavaa saatiin Köyliönkartanosta, kinkerihumalaa Taivassalosta sekä Köyliöstä sään
töhamppua.29
H e i n ä n osuus oli lähes 10 %. Lukuun sisältyy Sauvon, Piikkiön, Liedon ja Paraisten
kinkeriheinä sekä Marttilan, Sauvon, Piikkiön ja Halikon erillisten niittyjen tuotto, mutta
mukaan on otettu myöskin Kuusiston latokartanon sato omilta niityiltään ja lampuodeilta,
vaikka sitä ei voikaan pitää itsestään selvänä tuloeränä.29
V o i n osuus lampuotien maksuista oli 29 % eli enemmän kuin minkään muun parselin
tai tuoteryhmän. Sääntövoita perittiin kaikista pitäjistä, joissa oli piispanlampuoteja. Sen si
jaan kinkerivoi kuului lampuotimaksuun Savilahdella, Vehmaalla, Lemussa ja Uskelassa.29
V i 1 1 a a oli piispan kiinteistötuloista 0,8 %. Kartanoiden lisäksi sitä maksettiin Vanajan,
Nousiaisten, Vehmaan, Piikkiön, Kaarinan, Sauvon, Paraisten, Liedon, Uskelan ja Halikon
28.
29.

Liitteet XIV:1-2 (VA:ssa ja JYMA:ssa) sekä liitteet XIV:3-6.
Liitteet XIV:1-2 (VA:ssa ja JYMA:ssa) ja liitteet XIV:3-:-6,
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lampuotitiloilta. U u h e n j u u s t o a saatiin Kuusiston latokartanosta, ja sen osuus tulois
ta oli 0,4 %. Kinkerinä Loimaalta ja Maariasta kannetun o I u e n arvo oli 0,2 % kaikista
piispanpöydän kiinteistötuloista.29
K a I a n ja yleensä vedenviljan osuus kiinteistötuloista oli 11 %. Kuten arvata saattaa, sii
tä lohen osuus oli ylivoimaisesti suurin ja sitten siian. Pääosa kalasta saatiin kalastamoista ja
kalastusoikeuden perusteella, mutta Ulvilan, Kokemäen, Savilahden, Pyhäjoen, Iin, Musta
saaren, Taivassalon ja Maarian lampuotien maksuihin sisältyi myöskin kalaa.29
Kinkerinä ja sääntönä saatujen n a u t o j e n osuus kiinteistötuloista oli 6 %, h i e h o
j e n ja m u 1 1 i e n 1,4 % ja I a m p a i d e n yli 1 %. Kaikkiaan teuraseläinten osuus oli
9,5 %. Samaan ryhmään kuuluvan s i I a v a n ja I i h a n osuus kiinteistötuloista oli
1,4 %.29
Kinkerinä maksettujen m u n i e n, k y n t t i I ä i n, r u i s- ja v e h n ä I e i p i e n ja
halkojen osuus kiinteistötuloista oli 0,7 %. Kuusiston saaren lampuotien suorittamien hiilien
osuus oli 0,4 %. P ä i v ä t ö i d e n osuus oli 0,9 %, mutta todellisuudessa niiden merkitys
ainakin keskiajalla lienee ollut suurempi. 30
Kaiken kaikkiaan piispanpöydällä oli v:na 1550 tietojen perusteella kiinteistötuloja v:n
1541 hintatason mukaan n. 3 746 mk. Joidenkin tuloerien sisällyttämisestä taulukkoon voi
nee olla eri mieltä, mutta sillä ei ole kokonaisuuden kannalta suurtakaan merkitystä. Määräs
tä oli voin osuus n. 30 %, viljan 22 % ja kalan 11 %. Että tulos ei perustu vain tähän laskel
maan, saa vahvistuksen vuosien 1559 ja 1560 tiedoista, joiden mukaan piispan entisten 177
lampuotitilan (kartanoista oli mukana Forsby, Vanhalinna ja Koroinen) sääntömaksuista ra
han osuus oli yli 20 %, viljan lähes 25 % ja voin yli 30 % sekä teuraseläinten 15 %. On huo
mattava, että kyseisinä vuosina kalastamoiden tuotto puuttuu luettelosta, mikä nostaa vas
taavasti hiukan muiden parselien prosenttista osuutta. Kiinteistöä kohti v:na 1559-1560 oli
lampuotien sääntömaksu ja kinkeri v:n 1541 hintatason mukaan n. 10 mk. Kuten olettaa so
piikin, piispanpöydän kiinteistötulot olivat pienemmät kuin verotulot, joiden määrä oli n.
8 000 mk. Siten piispa sai yli kaksi kertaa enemmän verotuloja kuin kiinteistötuloja (s. 91
ja liite X). Kiinteistötulojen osuus piispanpöydän tuloista oli n. 21 %. 31

29. Liitteet XIV:1-2 (VA:ssa ja JYMA:ssa) ja liitteet XIV:3-6.
30. Liitteet XIV :1-2 (VA :ssa ja JYMA:ssa), liitteet XIV :3-6.
31. Liitteet XIV:1-2 (VA:ssa ja JYMA:ssa) ja XVII.
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5. PIISPANPÖYDÄN MUUT TULOLÄHTEET
51. Kinkeritulot
511. Keskiaikaisia kehityspiirteitä
Ruotsin kymmenysverotuksen kehitykselle oli 1100-luvulla ominaista se,_ että maakuntien
edustajien suostuessa kymmenysten maksamiseen piispa vastavuoroisesti suostui ja sitoutui
suorittamaan tiettyjä palveluksia seurakuntiin tekemillään tarkastusmatkoilla.1 Kanonisen
oikeuden ja Ruotsin maakuntalakien kirkkokaarten mukaan pitäjänkirkkoa vihittäessä talon
pojat vastasivat kestityskuluista, kun taas joka 3. vuosi tapahtuvan piispantarkastuksen aika
na pitäjänpappi huolehti piispasta ja hänen seurueestaan. 2
ltä-Göötanmaan ja Södermanlannin lain mukaan piispan tarkastusseurueeseen sai kuulua
piispan lisäksi enintään 12 miestä.3 Länsi-Göötanmaan nuoremman lain mukaan piispalle ja hä
nen seurueelleen oli annettava kestitys aina kolmannen päivän iltaan saakka. 4 Västmanlan
nin lain mukaan piispa sai vihkimismaksuna pienistä seurakunnista 12 ä ja yhden aterian, kes
kikokoisista 3 mk ja kaksi ateriaa sekä suurista 6 mk ja kolme ateriaa.5 Södermanlannissa piis
pa sai seurueineen 3 mk:n vihkimismaksun lisäksi kestityksenä 3 tr olutta, 1 tr vehnä- ja ruis
leipää, 1 tr ohraleipää, 2 tr _silavaa, 4 lammasta, 8 kanaa, 2 hanhea, 3 lv voita, 2 lv juustoa,
4 lv kalaa, 5 nl vahaa (talvisin), 2 1/2 tr kauraa (talvisin) ja 50 sylystä heinää.6 Määrä kyllä
tuntuu suurelta 12 miehen syötäväksi kolmessa päivässä. Myöskin ltä-Göötanmaalla kestitys
oli samaa suuruusluokkaa. Maakuntalakien kirjoittamisaikaan 1200-luvun lopulla alettiin jo
kehittää kestityksen lunastusjärjestelmää, sillä Helsinglannin lain mukaan piispalle ja hänen
seurueelleen voitiin kestityksen sijasta maksaa 12 mk.7 Uplannin lain mukaan, joka oli oh
jeellinen myöskin Turun hiippakunnassa, piispa sai seurueineen vihkimismatkoilla joko täy
den kestityksen tai sen lunastuksena 12 mk rahaa yli 30 talonpojan seurakunnissa, kun taas
pienemmissä lunastusarvo oli 8 mk.8
Piispan kestityksestä annettiin v:na 1248 Skänningen ja v: na 1279 Tälgen kokouksessa
tarkat ohjeet. Tällöin määriteltiin papiston velvollisuus osallistua kestityskustannuksiin. Piis
pan tarkastusseurueelle oli kahden yön yli kestävää matkaa varten annettava kestitykseksi
5 tr hevosenrehua, 4 tr olutta, 3 tr jauhoja, 1 lammas, 1 kinkku, 8 kanaa, 2 hanhea, kyntti
löitä ja hunajaa. Samalla kuitenkin kehitettiin kestityksen lunastusjärjestelmää määräämällä,
että mm. Linköpingin hiippakunnassa kinkerin saattoi korvata 1 1/2 markalla hopeassa ja 4
mitallisella hunajaa.9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hildebrand H. 1879, s. 293, Hellström 1971, ss. 284-286 ja 293-299.
Ruuth M, 1947, ss. 213-214, Rinne J, 1952, ss. 136-137,OdE!n 1960, pp. 257-258.
Svenska landskapslagar 1 (1933), s. 7, Svenska landskapslagar 111 (1940). ss. 16-17, Hildebrand H
1879, s. 293, Schuck H. 1958, ss. 263-275.
Svenska landskapslagar V (1946), s. 204, Oden 1961, p. 3.
Svenska landskapslagar 11 ( 1936), ss. 5-7. Taalainmaalla oli käytössä samanlaiset ohjeet.
Svenska landskapslagar 111 (1940), ss. 16-17, Hildebrand H. 18�9. s. 293.
Svenska landskapslagar 1 (1933), ss. 7, 12 ja 22, Svenska landskapslagar 111 (1940), s. 265, Olsson
1947, SS. 48-54.
Svenska landskapslagar 1 ( 1933), ss. 15 ja 36, Hildebrand H. 1879, s. 293.
SD 1 (1829), n :ot 359 ja 692, Hildebrand H. 1879, s. 293, Cederlöf 1934, ss. 73-75, Ljungfors 1950,
ss. 1, 6-13 ja 16-22, Rinne
258.

J, 1952,

s. 136, Schu'ck H. 1959, ss. 269-275, Oddn 1960,pp, 257-
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On mahdollista, että alkuaan R.iotsissa ja Suomessa piispan tarkastusmatkoillaan saamat
maksut ja ylöspito ovat muodostaneet hänen pääasiallisen toimeentulolähteensä. 10
Turun hiippakunnasta on piispankinkeristä keskiajan osalta varsin vähän tietoja. Kuiten
kin Kallialan (= Tyrvään) kirkontileistä on pääteltävissä, että piispa suoritti tarkastukset
säännöllisesti.11 Suomen piispainkronikan mukaan piispa Lauri Suurpää (1500-1506) sai
halvauskohtauksen ollessaan Ahvenanmaalla suorittamassa tarkastusta. Sama kronikka tietää
Johannes IV Olavin (1506-1510) puolessa toista vuodessa tarkastaneen kaikki hiippakuntan
sa seurakunnat. Hän kuoli palattuaan juuri tarkastusmatkalta Karjalaan leipäpalan juututtua
kurkkuun.1 2
Suomen seurakuntien lukumäärä oli luonnollisesti riippuvainen tarkasteluajankohdasta ja
siitä, lasketaanko kappelit seurakuntien joukkoon. Reduktiokauden aivan alussa Turun hiip
pakunnassa oli n. 100 seurakuntaa, joista 25 sijaitsi Varsinais-Suomessa, 15 Satakunnassa, 15
Hämeessä, 15 Uudellamaalla, 11 Pohjanmaalla, 8 Ahvenanmaalla, 8 Karjalassa ja 3 Savossa.
Piispat lienevät v:n 1491 kapitulisäännöstä päätellen tarkastaneet vuosittain kiinteän määrän
seurakuntia. 13 Syrjäseuduilla tarkastukset lienevät tapahtuneet talvisin liikenneolosuhteiden
vuoksi.14 Jos yhden seurakunnan tarkastamiseen lasketaan kuluneen matkoineen 3-4 päi
vää, niin piispa oli vuosittain tarkastusmatkoilla n. 100 päivää, mikäli kuhunkin seurakun
taan suoritettiin tarkastusmatka joka 3. vuosi.
Kuningas Maunu Eerikinpoika määräsi 1.9.1347 Turun hiippakunnan asukkaita vetämään
edelleen nuottaa tuoreen kalan saamiseksi piispan tarkastusseurueelle. Määräys oli tarkoitet
tu pysyväksi, ja kuningas halusi vahvistaa vallitsevan tavan. Kirjeestä voi havaita, että maas
samme piispanseurueen ylläpito poikkesi ruotsalaisesta käytännöstä, sillä Turun hiippakun
nassa ehkä pitäjänpappien varattomuuden takia talonpojat joutuivat osallistumaan seurueen
kestitykseen.15
Talonpoikien osuutta piispanseurueen kestityksessä pyrittiin 1400-luvulla lisäämään, ja
siksi tuli tavaksi antaa ohjeita kestityksestä uusia seurakuntia perustettaessa. Täten 1400-lu
vun kestityssopimukset eivät ole aikaisemman käytännön todisteena, vaan ne osoittavat si
tä, mihin suuntaan sitä pyrittiin ohjaamaan.16
Piispa Tavast teki 20.1.1442 Juvaa perustettaessa talonpoikien kanssa sopimuksen, jossa
annettiin ohjeita myöskin kinkeristä. Mahdollisesti piispa viivähti seurueineen Juvalla vain
yhden yönselän matkalla Savilahdelta Lappeelle tai päinvastoin. Sopimuksen mukaan juvalai
set antoivat kestityksenä 2 tr olutta tykötarpeineen ja rehuineen. Kyseisen olut"määrän naut-

10.
11.
12.
13.

Hildebrand H.1879, s. 293, Cederlöf 1934, s. 71.
BFH 1, ss. 359-420, Jaakkola 1958, s. 309, Inger 1961, ss. 402-403.
Juusten 1862, ss. 582 ja 588-591:"dicitur in bolo suo proprio quasi suffocatus interisse".
FMU 4395:"quociens vei ubicunque episcopum vi�itare oportuerit hoe anna", �eovius 1913, ss. 1819, Rinne J, 1952, ss. 80 ja 136, Klockars 1960 b, ss. 109-112, Suvanto 1961, pp. 5-6, Inger 1961,
ss. 402-403, vrt. myös REA 510. Seurakuntien määrä ilmenee mm. liitteistä.
14. Voionmaa 1912, s. 70, Inger 1961, s. 412.
15. REA 119:"quod ... episcopus Hemingus, qui nunc est, et is, qui pro tempore fuerit, in officio
procurationis penes vos transiuerit, cum sagenis vestris trahendis, sicut hactenus", FMU 525, Ceder
löf 1934, s. 78, Jaakkola 1944, s. 82, Suvanto 1961, pp. 5-6, Linköpingin hiippakunnassa keskiajan
lopulla alue jaettiin kolmeen osaan, ja piispa tarkasti aina vuodessa tällaisen alueen jokaisen seura
kunnan. Kinkeriin kuului rahaa ja luonnontuotteita, joiden arvo oli 5 mk yöltä pitäjää kohti, vrt.
Olsson 1947, ss. 48-54.
16. Voionmaa 1920, s. 126.
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timinen yhtenä iltapuhteena edellyttää niin suurta joukkoa, että mukana voisi olla vaikka
kinkerin maksajia.17
Piispa Konrad Bitz (1460-1489) erotti kapitulinsa suostumuksella ja alueen asukkaiden
pyynnöstä Akaan Sääksmäen seurakunnasta asettaen sinne v:na 1483 oman papin. Tällöin
akaalaiset lupasivat osallistua pappinsa tukena piispantarkastuksen kustannuksiin antamalla
heiniä, kauraa ja halkoja. 1 8
Piispa yöpyi virkamatkoillaan pappilan yhteydessä olevassa "piispantuvassa", missä kes
titseminen tapahtui.19 Asutuksen harvuuden ja pitäjien laaja-alaisuuden takia piispa ei voi
nut aina kohdistaa pappilaan yöpymispaikkaa, ja siitä syystä piispanpöydälle hankittiin lam
puotitiloja, joiden isännät joutuivat antamaan kinkeriksi tilansa tuotteita. Tällaisia tiloja oli
Piikkiössä, Paraisilla, Liedossa, Uskelassa, Sauvossa, Maariassa, Taivassalossa, Vehmaalla, Le
mussa, Loimaalla ja Savilahdella.
Toisaalta piispa pyrki hankkimaan pöydälleen sellaisia tiloja, joiden rasituksiin oli tarkoi
tuksenmukaista sisällyttää kuljetusvelvollisuus. Niinpä piispan luovuttaessa kapitulinsa kans
sa v:na 1414 Pirkkalasta 3 koukkua maata kolmelle lampuodille sovittiin samalla siitä, että
kukin heistä antaisi piispanseurueelle 1 tr olutta tykötarpeineen vuodessa, mutta jos piispan
sijasta tulisi joku toinen, riittäisi 1 tr kaikilta yhteensä. Lisäksi lampuodit sitoutuivat kuljet
tamaan yhden _talvikuorman vuodessa Saastamalan ja Kokemäen Lammaisten välillä (s. 155).
Sopimuksen sanoista voisi päätellä, että piispan sijasta joku muu, ehkä rovasti, saattoi myös
kin tehdä tarkastuksen (nar annar nogen tili ththm komber om wore wegna).20
Sysmän ja Savilahden välillä oli 18 pnk pitkä erämaataival, jonka varrella piispan ja mui
den matkustavaisten oli pakko yöpyä taivasalla, mikä etenkin talvisin oli hankalaa. Siksi piis
pa Tavast perusti majapaikan nykyisen Hirvensalmen Vahvajärvelle osaksi perimälleen ja
osaksi ostamalleen maalle asettaen sinne lampuotinsa. Kuningas Kristoffer Baijerilainen antoi
tilaan 6.5.1442 rälssivapauden. (ss. 164-165).21
512. Piispanpöydän kestitystulot reduktiokauden lähteiden mukaan
Piispan kestitysrasituksesta �uhuttiin kielteiseen sävyyn jo Västeråsin valtiopäivillä.22 To
sin kuningas salli 3.6.1528 antaessaan ohjeet piispa Skytten sopimusveron sisällöstä piispan
yhä suorittaa laillisissa puitteissa tarkastusmatkoja ja vaatia kestitystä tai sitä varten kestitys
rahaa.23 Kuninkaan kansliasta 24.5.1538 lähteneessä kirjeessä sallittiin kyydityksen vaatimi17. REA 506:"Jtem tho biscopen faar kringom landit och g0r syt ämbethe, tho wiliom wj oc skulum
skepa ij tunnor 001 och ther tiil koosth, häste foder, h00 och haffra tiil eth nath bool", FMU 2437,
Voionmaa 1920, ss. 124-125, Cederlöf 1934, s. 78, Pirinen 1940, ss. 8-9, Ruuth M, 1947, ss. 206
ja 210-211, Rinne J, 1947, ss. 163-164, Suvanto 1961, pp. 5-6.
18. REA 681 : "the och loffuat fore weedh, haffra och halm kirkieherrenom til vntsätning then tiid bis
copen skal thär färma och visitere", FMU 3983, Hyötyniemi 1930, s. 155, Cederlöf 1934, s. 78, Suvanto 1954 a, ss. 34-36.
19. Voionmaa 1913 a, s. 125, Voionmaa 1920, ss. 124-125, Salomies 1944, s. 182, Suvanto 1961, pp.
5-6.
20. FMU 1424, Lindström 1862, s. 240, Neovius 1913, ss. 22 ja 26-59, Voionmaa 1935 b, ss. 268-269,
Pirinen 1940, s. 9, Suvanto 1961, pp. 5-6, Vilkuna K. 1964, s. 36.
21. REA 510:"mellan Sysmes kirkio j Tawastelandh ok Sawlax klrklo j Karela. äre xvllj mlls vägh, och
tha biscopen haffuer ther millan fara, tha heffue the enghe bygd ther i millan hefft wthan heffwe
ligath pa markena eller ijsen til thes at... Magnus lätith byggia hws som biscopen... megha wärma ok
hwilo", FMU 2462, Jaakkola 1950, s. 303.
22. SRA 1887, ss. 77-78.
23. FMU 6416:"frij niwta visitering til att gästa eller bära... päninga".
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nen piispan kruunulle maksamaa taksaa vastaan.24 Kuningas joutui kuitenkin 4.5.1541 va
roittamaan laittomasta kestityksestä. Ehkä piispan kestitystulot peruutettiin kruunulle en
nen 1540-luvun lopulla tapahtunutta piispanpöydän yleistä peruutusta, koska kuningas jo
24.10.1547 saattoi !äänittää piispa Skyttelle "Pohjois-Suomen" kinkerin (= procuratio).2 6
Juvan ja Akaan perustamissopimuksista voi h!lvaita, että seurakuntalaiset osallistuivat
kirkkoherransa kanssa kinkerikustannuksiin. Merkintä talonpoikien suorittamasta kestityk
sestä v:na 1556 on Pohjanmaalta,27 jossa piispan kestitys (gestning) uuden ajan alussa raha
maksuksi muuntuneena oli 1 ä savulta ja 1/2 ä lesken hoitamalta savulta. Vaikka tieto koskee
pelkästään Kemin, Iin ja Limingan 507 tilaa ja 46 lesken hallitsemaa taloutta, niin silti se on
varmaan alkuaan koko hiippakuntaa koskenut käytäntö. Että kyseessä on eri maksu kuin
procuratio, ilmenee siitä, että samana vuonna Kemin, Iin ja Limingan kirkkoherrat maksoivat
kukin 5 mk piispankestitysrahaa. Mikäli oletetaan, että koko Turun hiippakunnassa Pohjois
Pohjanmaan tavoin 8 % oli leskien hallitsemia talouksia ja siten alempaa kestitysrahaa maksa
via, niin siinä tapauksessa kertyi Suomen 32 000 talosta talonpoikien maksamaa kestitysra
haa teoriassa 3 840 mk eli hiukan enemmän kuin piispanpöydän kiinteistötulot (3 746 mk).
On kuitenkin syytä tähdentää sitä, että keskiajan lopulla tilojen määrä oli pienempi ja että
kestitystä silloin ei maksettu rahana, ja toisaalta sitä, että tässä tapauksessa kolmesta pitäjäs
tä säilynyt tieto on yleistetty koskemaan koko hiippakuntaa. Silti yleistys lienee pääpiirteit
täin oikea. Talonpoikien maksama piispankestitys on voinut olla. tarkastusmatkojen pois
jäämisestä aiheutuva korvaus. Nämä matkat olivat talonpojille kalliita ja toisaalta välttämät
tömiä, sillä konfirmaatio oli sakramentti, jonka vain piispa saattoi henkilökohtaisesti toimit
taa. Tosin kysymysmerkiksi jää Varsinais-Suomen piispanlampuodeille sälytetty kinkerirasi
tus, jonka tarkoitukseksi voi olettaa sitä, että se korvasi osittain seurakuntalaisten kinkerin.
Kuitenkin näiden lampuotitilojen sijoittuminen selvästi Kuusiston linnan lähietäisyydelle
osoittaa, että kinkerin nauttijoiksi oli tarkoitettu todennäköisesti linnan aseväki ja piispan
palvelijat. Tilanne oli piispan kinkeritulojen kohdalla samanlainen kuin maallisen vero
tuksen piirissä, jossa kruunulle oli kahdenlaisia kinkeriveroja, toisen verottaja nautti paikan
päällä jollekin seudulle tullessaan, ja toinen toimitettiin verottajan linnaan tai kartanoon sen
asukkaiden ylläpitämiseksi.28
Papiston suorittamasta kinkeristä sen sijaan on verraten runsaasti tietoja eri maakunnis
ta, sillä kruunun määrätessä kirkkoherran maksettavaksi taksan siihen sisällytettiin hänen ai
kaisemmat rasituksensa, joihin piispankinkeri lukeutui. Siksi se (= procuratio) · mainitaan ti
leissä.29 Procuratiosta on Pohjanmaan 11 pitäjästä tietoja v:sta 1548 alkaen, jolloin sen suu
ruus oli 5 mk Kemissä, lissä, Limingassa, Salossa, Kalajoella, Kokkolassa, Pietarsaaressa, Vöy
rissä, Mustasaaressa, Kyrössä ja Ilmajoella. Siten maakunnasta kertyi yhteensä 55 mk papis
ton maksamaa piispankinkeriä. Sen suuruus pysyi samana myöhempinäkin vuosina. 30 Procu
ratio oli v:na 1552 yhtä suuri eli 5 mk Saltvikin, Sundin, Kumlingen, Föglön, Lemlandin,
Hammarlandin, Finströmin ja Jomalan pitäjissä, joista tuloutettiin 40 mk procuratiota. Vero
selityksen mukaan rovasti n, jolle tilittäminen kuului, ei tarvinnut mahdollisesti tilityspalkki-24.
25.
26.
27.

KG I R XII (1538-15391,s.45.
KG I R XIII (1540-15411, ss. 257-260.
KG I R XVIII (1546-1547).s.801.
Liite VI :10, ES 818:VA 4566:2, Luukko 1950, s. 194, Luukko 1954,s. 234, Virrankoski 1956, ss.
66 ja 271.
28. Voionmaa 1913, ss. 18-20.
29. Pirinen 1955 a,s.44.
30. Liite Vl:10.
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oksi maksaa lainkaan procuratiota, ja siksi rovastina toimiva Jomalan kirkkoherra oli v:na
1548 maksusta vapautettu, joten kertymä oli 35 mk.31
Satakunnasta on Kangasalan, Oriveden, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden, Hämeenkyrön,
Närpiön, Ulvilan, Kokemäen, Köyliön, Huittisten, Loimaan, Euran ja Eurajoen piispankinke
ristä säilynyt tietoja air;iakin v:lta 1551 ja 1553. · voidaan pitää varmana, että Satakunnas
ta kertyi 80 mk procuratiota eli 5 mk seurakuntapapilta, vaikka Ulvilan kirkkoherra, joka
saattoi olla rovasti, ei sitä enää reduktiokauden lähteiden mukaan maksanut.32
Varsinais-Suomen procuratiosta on tietoja v:na 1550 Paimion, Liedon, Marttilan ja Piik
kiön pitäjistä, v:na 1552 lisäksi Nauvosta, Paraisilta, Sauvosta, Vehmaalta, Taivassalosta,
Uudeltakirkolta ja Laitilasta sekä v:na 1553 vielä Uskelasta, Halikosta, Perniöstä ja Kemiöstä
eli yhteensä 15 pitäjästä. Kuitenkin on todennäköistä, että sitä on maksettu myöskin Maa
rian, Nousiaisten, Lemun, Pöytyän, Raision, Rymättylän, Korppoon, Mynämäen ja Rauman
pitäjistä, vaikka siitä lähteissä puuttuu maininta osittain siksi, että rovastit oli vapautettu
procuration maksamisesta. Varsinais-Suomessa procuratio oli 5 mk kirkkoherralta eli yhteen
sä 120 mk, mikäli Rauma lasketaan mukaan.33
Uudellamaalla procuratio mainitaan v:na 1547 Porvoossa, Sipoossa ja Helsingin pitäjässä,
v:na 1550 Espoossa, Lohjalla, Kirkkonummella, Inkoossa, Siuntiossa, Karjaalla, Tenholassa ja
Pohjassa sekä v:na 1551 Pernajassa ja v:na 1552 Vihdissä. Todennäköisesti samanlainen
5 mk:n suuruinen procuratio on peritty myöskin Pyhtäältä ja Pohjan kappelista Kiskosta,
vaikka sitä ei lähteissä mainita. Siten Uudeltamaalta kertyi procuratiota yhteensä 75 mk.3 4
Savosta papisto maksoi v:na 1556 5 mk:n procuratiota Savilahden, Juvan j a Säämingin
pitäjistä eli yhteensä 15 mk. 3 5 Karjalan pitäjistä procuratiota kannettiin v:na 1550 Viipuris
ta, Äyräpäästä, Kivennavalta, Jääskestä, Lappeelta, Virolahdelta ja Vehkalahdelta 5 mk kus
takin lukuunottamatta sitä, että jostain syystä Vehkalahdella maksun suuruus oli 6 mk. Uu
denkirkon kirkkoherra toimi tilittäjänä, joten hän oli siitä vapautettu. Kaikkiaan Karjalan
procuratio oli 41 mk.36
Hämeen procuratiosta on tietoja v:sta 1548 alkaen, jolloin sen suuruus oli 5 mk Hollolas
sa, Lammi lla, Hauholla, Sysmässä, Jämsässä, Padasjoella, 1 itissä, Sääksmäellä, Hattulassa, Saa
rioisissa (= Akaa), Vanajassa (= Mäskälä), Janakkalassa ja Somerolla sekä 6 mk Tammelassa
(= Porras) eli procuration tuotto oli 76 mk. Tammelan procuratio oli myöskin 5 mk v:sta
1552 alkaen.37
Eri maakunnista kertyi kirkkoherrojen maksamaa procuratiota yhteensä 502 ink, ja jos
summasta jätetään pois epävarmoina maksajina Kiskon ja Köyliön kappelit, niin määräksi jää
492 mk. Lukua voidaan pitää realistisena, sillä rovastien vapautusta procuratiosta voitaneen
pitää kruunun reduktiokaudella myöntämänä etuutena. Procuration tuotto oli vain 1/7 ta
lonpoikien suorittamasta kestitysrahasta. Piispanpöydän kinkeritulot olivat suunnilleen puo
let verotulojen määrästä ja hiukan e_nemmän kuin piispanpöydän kiinteistötulot. Piispankin
kerin osuus kaikista pöydän tuloista oli vajaa neljännes eli 24,4 %. Määrä on suurempi kuin
olisi ennakolta voinut olettaa. 3 8
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

LiiteXV:1 (VA:ssa j a JYMA:ssa).
LiiteXV:2 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
LiiteXV:3 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
LiiteV:18.
Liite Vlll:5.
LiiteV:18Ja IX:2.
Liite XV:4 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
LiiteXVII.

185
52. Piispanpöydän testamenttitulot
Testamenttitulot eivät luonnollisestikaan olleet vakituisia ja säännöllisiä, joten niiden mer
kitystä on vaikea arvioida olletikin siksi, että reduktiokaudella lähteet usein vaikenevat niis
tä.
Keskiajalla oli keskeisimpiä kanonisia pulmia kirkko-oikeuden suhtautuminen pappien
omaisuuteen ja perintöoikeuteen. Selibaatissa ja siten ainakin periaatteessa ilman rintaperil
lisiä elävälle pappismiehelle omaisuudella oli merkitystä lähinnä vain sikäli, että hänen huol
tovelvollisuutensa saattoi ulottua sisaruksiin tai iäkkäisiin vanhempiin. Tosin on mahdollis
t::1, että pappismies oli enr,en uralle ryhtymistään ollut jo naimisissa, jolloin hänellä saattoi olla
laillisia rintaperillisiä. Papin eläessä tingittiin kyllä apostolisen köyhyyden ideaalista, joka to
teutui hänen kuollessaan omaisuuden joutuessa kirkon haltuun. Germaanisen tapaoikeuden
voimakkuuden takia kirkko ei voinut saada itselleen edesmenneen pappismiehen perimys
maata, joka joutui hänen sukulaisilleen. Vähitellen kehitys vei siihen, että papeille oli annet
tava oikeus tehdä testamentti henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Piispalle jäi kuitenkin hiip
pakunnan ylimpänä viranomaisena ius spolii (= tyhjentämisoikeus) edesmenneiden pappien
haltijattomiksi jääneisiin kuolinpesiin.1
Vilhelm Sabinalainen järjesteli Ruotsin kirkon oloja kanoniselle pohjalle Skänningen ko
kouksessa 1.3.1248 antamallaan statuutilla, jonka mukaan selibaatti oli toteutettava välit
tömästi ja poistettava pappien lasten perintöoikeus. Tällöin kuitenkin papeille myönnettiin
oikeus testamentata henkilökohtainen omaisuutensa halunsa mukaan.2 Vilhelm Sabinalainen
antoi Turun hiippakuntaa varten Visbyssä ollessaan 5.6.1248 oman säännön, jonka mukaan
piispalla oli oikeus testamentata perintönä, käsityöllä, opetustoiminnalla tai henkilökohtai
sena lahjana saamansa omaisuus. Samalla kuitenkin varoitettiin Turun kulloistakin piispaa
loukkaamasta papin oikeutta hallita henkilökohtaista ja kirkon omaisuutta. Todennäköisesti
varoitus oli kohdistettu piispan ius spoliita vastaan, sillä tämä lienee oikeutensa puitteissa
"tyhjentänyt" pappien kuolinpesiä virkatuloja myöten.3
Paavi lnnocentius IV vahvisti Lyonissa 7.12.1250 mainitut säännöt, joista erään mukaan
piispan oli jätettävä pöytänsä omaisuus seuraajalleen vähintään yhtä suurena, kuin hän oli
sen aikanaan saanut. Kyseinen ohje on sopusoinnussa tunnettujen kahden Turun piispan va
lan kanssa (Suurpää ja Kurki). Samanlainen määräys sitoi myöskin papinpöytää.4 Tälgen
säännössä v: na 1279 pappi sai oikeuden lahjoittaa tai testamentata henkilökohtai-sen omai
suutensa lisäksi myöskin sen osuuden, jolla papinpöytä oli hänen aikanaan karttunut.5 Piis
pa Hemmingin synodaalistatuuteista v:na 1352 löytyy samanlainen periaate.6
Söderköpingin provinsiaalisynodin päätöksen mukaan v:na 1441 papin kuolemasta oli il
moitettava piispalle, mikäli pappi ei ollut tehnyt testamenttia. Piispim tehtävänä oli tuomio
kapitulin kuulemisen jälkeen asettaa kuolinpesään selvitysmiehet, jotka pesän velat makset1.
2.
3.

4.
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6.

Bååth 1905, s. 190, Sägmuller 1914 (11), ss. 464-467, Pirinen 1952, ss. 195-198.
SD 1 (1829), n:o 359, FMU 94-95, Pirinen 1952,ss.206-207.
SD 1 (1829), n:o 363, REA 11:"que vobis in hereditate uel artificio seu eciam doctrina, ex conses
sione alicuius consanguinej uel amici vestri... ne episcopus, qui pro tempore fuerit in ecclesia Fin
landensi. .. vllo vmquam tempore indebite audeat molestare", REA 31 (vidimointi), Pirinen 1952,
SS.225-226.
FMU 99 ja 4914:"Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non vendam, neque donabo,
neque impignorabo, neque de novo infeudabo vei aliquo modo abalienabo" Sägmi.iller 1914 (11),
ss. 457-459, Pirinen 1952, s. 214.
SD 1 (1829), n:o 692, Pirinen 1952, ss. 209-212.
FMU 624, Pirinen 1952, ss. 228-229.
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tuaan jakoivat jäljelle jääneen omaisuuden kolmeen osaan. Näistä piispa sai yhden, jonka hän
saattoi käyttää vainajan sielun parasta edistävään tarkoitukseen.7
Piispa Hemmingin ajalta tunnetaan kaksi pappismiehen tekemää testamenttia vuosilta
1355-1366. Niissä kummassakaan piispalle ei testamentattu mitään. Keskiajalta säilyneissä
testamenteissä ei ole säilynyt lainkaan merkkejä piispan oikeudesta pappien perintöön, koska
se todennäköisesti saattoi tapahtua ilman saantokirjeen laatimista. Monissa testamenteissa
piispaa tosin muistettiin pienellä lahjalla, mutta kyseessä lienee ollut pikemminkin muodolli
suus kuin velvollisuus. 8
Äyräpään kirkkoherra Henrik Makerland testamenttasi 26.7.1445 piispalle hopeisen kup
posen (silffbulla).9 Arkkipiispa Jaakko Ulvinpoika varasi jälkisäädöksessään 12.1.1496 varo
ja Turun piispalle ja Knuut Posselle sotavankien lunastamiseksi Venäjältä.10 Porvoon kirkko
herra Jacobus lupasi testamentissaan n. v:na 1510-1511 electus Arvid Kurjelle mm. messu
kasukan.11 Pappismiesten tarpeita varten laadittiin n. v:na 1500 neljä testamenttikaavaa,
joista selvästi käy ilmi, että kirkko toivoi itselleen pappien testamenttilahjoituksia.12 Keski
ajalta ei ole säilynyt tietoja siitä, että piispa olisi saanut testamentitta kuolleen pappismiehen
omaisuuden, mutta se ei silti kumoa sitä, että piispalla olisi ollut ius spolii.
Keskiajalla myöskin ylhäissyntyiset maallikot muistivat toisinaan piispaa jälkisäädökses
sään. Greger Antinpoika Garp testamenttasi 23.11.1447 piispalle parhaimman kultasormuk
sensa.13 Lucia Olavintytär Skälge ja hänen puolisonsa Henrik Klaunpoika Djäkn laativat v:na
1449-1455 kolme testamenttia. Edellinen puoliso lupasi piispalle kullatun ristin, hopeisen
vadin ja kultasormuksen satiirin kera.14 Jälkimmäinen puolestaan testamenttasi hopeana
pin ja pöytäliinan.15 Maunu Frille muisti jälkisäädöksessään 25.2.1508 piispaa hevosella. 16
Klemet Hogenskild testamenttasi 15.12.1512 piispalle hevosen, 1 noobelin rahaa ja 5 ilvek
sennahkaa.17
Uskonpuhdistuksen myötä kruunu pyrki pääsemään pappien perilliseksi, ja jo ennen
Västeråsin resessiä ja ordinantiaa kuningas kävi rohkeasti käsiksi mm. piispa Kurjen ja tuo
miorovasti Jacobus Johanniksen jäämistöihin yrittäen saada kruunulle kirkolle kuuluvan
osuuden.18 Ordinantiassa kehotettiin luopumaan siitä tavasta, että piispa sai ottaa edesmen
neiden pappien omaisuuden perillisten vahingoksi.19 Perillisille siis annettiin piispalle kuulu
nut oikeus, ja kruunu vaikeni vielä tässä vaiheessa sormiensa syyhyämisestä näiden perintö
jen saamiseksi.. Heti seuraavana vuonna annetuissa ohjeissa kruunu selitti, että koska pappien
omaisuus oli kehkeytynyt rahvaan maksamasta verosta, niin siksi pappien oli tästä lähtien
7.
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testamentattava kuninkaalle se, mikä aiemmin oli ollut tapana antaa piispalle. Kustaa Vaa
salla näyttää olleen osittain epärealistinen kuva keskiajan kirkollisista oloista, koska hän kenties tarkoituksenmukaisuussyistä - väitti piispan keskiajalla saaneen testamentitta kuol
leen papin jäämistön. Tällainen näkemys ei pitänyt paikkaansa perimysmaan osalta. Todelli
sempi kuva tilanteesta saadaan Söderköpingin prövinsiaalisynodin päätöksestä, jonka mu
kaan piispalle kuului kolmannes perinnöstä, vaikka piispat joissakin tapauksissa lienevät vie
neet sen kokonaan. Västeråsin ordinantia ja sen jälkeiset ohjeet lähtevät siitä, että papit
yleensä tekivät testamentin ja että papin moraalinen velvollisuus oli siinä muistaa kuningas
ta. Näin näyttää tapahtuneen Kustaa Vaasan hallituskauden lopulle saakka. Kruunulle tulou
tettiin Turun hiippakunnasta pääasiassa rahaa ja arvoesineitä. Esimerkiksi v:na 1531 kruunu
sai tällaisina tuloina Hämeestä 4 Unkarin guldenia, Mustasaaresta 29 Unkarin guldenia, 7 eng
lantilaista kultarahaa, 1 Reinin guldenin, 3 kultasormusta, 5 hopeatuoppia ja 3 hopeamaljaa.
Myöhemmin tilitettiin vielä 100 mk rahaa. V:na 1540 kertyi testamenttituloina 236 1/4 mk
rahaa, 2 kaksoisdukaattia, 7 Unkarin guldenia sekä 4 naulaa 6 luotia 1 1/2 kvintiiniä hopeaa.
V:na 1544 kruunu sai Unkarin ja Reinin guldeneita, kultasormuksen, hopea-astioita ja -lusi
koita sekä 550 mk rahaa.20
Huolimatta lähteiden painottumisesta reduktiokaudelle ei voida sanoa, että testamenttitu•. fot ovat myöhäinen tuloerä. Nimittäin tietoja niistä ei luonteensa vuoksi voitu sisällyttää
Mustaankirjaan, ja muiden lähteiden (FMU) mainintoja piispan testamenttituloista on pidet
tävä satunnaisina. Testamenttitulojen määrää on vaikea arvioida rahassa, koska toisaalta tuot
to vaihteli suuresti vuosittain ja toisaalta niihin sisältyi monenlaista rahaa ja arvoesineitä. Tes
tamenttitulojen määrä liikkui yleensä sadoissa markoissa, ja verraten realistisena voidaan pi
tää keskiarvolukua 400 mk vuodessa, joten tällaisten tulojen osuus piispanpöydän taloudessa
oli vain n. 2 %.21

20.

Liite VI 11 :5, Pirinen 1952, ss. 235-248. Kruunu sai mm. v:na 1557 Savosta kirkkoherra Henrikin
testamenttaamana .40 mk. Pirisellä on verrattain yksityiskohtainen ja vuosittainen luettelo kruunun
pappismiehiltä saamista testamenttituloista, mutta niitä ei ole tässä toistettu.
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53. Piispanpöydän sakkotulot
Katolinen kirkko sai keskiajalla sakkotuloja rikoksista, jotka olivat uskonnon ja kirkon
etiikan vastaisia. Lisäksi piispa sai tällaisia tuloja sovituksena niistä rikkomuksista, joista sekä
Raamattu että valtakunnan lait vaativat rangaistusta. Nuoremman Länsi-Göötanmaan lain
mukaan sakotettiin taposta 9 mk, kirkossa haavoittamisesta 3 rnk, pannatapauksista 3 mk,
rippirikkomuksista 3 mk, kaksinkertaisesta huoruudesta 3 mk, yksinkertaisesta huoruudesta
1 1/2 mk, sukurutsasta kolmannessa tai neljännessä sukupolvessa 1 1/2 mk, sukurutsasta lä
heisempien sukulaisten kesken 3 mk, pyhäpäivärikkomuksesta 8 äyrityistä jne. Maanlakien
mukaan piispat saivat useinkin vain osan näistä sakkotuloista. Piispojen oikeus tällaisiin sak
1
kotuloihin vahvistettiin v:n 1442 maanlaissa.
Hengellisen rälssin luomisen seurauksena kirkon asema juridisena yhteisönä korostui ja
terävöityi. Vahvistaessaan 29.7.1281 papiston privilegiot kuningas Maunu Ladonlukko sa
malla vahvisti periaatteen, että piispa sai kirkon tiloilta sakkotulot itselleen. Kuningas Birger
2
vahvisti omasta puolestaan 28.3.1305 tämän käytännön. Aikaa myöten piispan oikeus eri
näisiin sakkotuloihin vähitellen taajeni. Niinpä kuningas Albrekt Mecklenburgilainen antoi
3
13.12.1364 Turun piispalle oikeuden kantaa sakkotulot 40 asemieheltään. Kuningas Kris
tian Oldenburgilainen salli 18.10.1457 Turun piispan soveltaa v:n 1281 papiston privilegi
oita kantamalla kirkon tiloilta ja kirkon lampuodeilta sakkotulot. Tosin kruunu ei aina nou
dattanut näitä lupauksiaan, vaan pyrki kantamaan itse kirkontilojen sakkotulot. Vain poik
keuksellisesti sakot enää jaettiin kuninkaan ja piispan kesken. Sakot maksettiin lasku- eikä

rahamarkkoina, mikä lisäsi niiden tuottoa keskiajan lopulla.4

Västeråsin ordinantiassa v:na 1527 piispalle jätettiin oikeus toimia mm. tuomarina avio
liittoasioissa ja saada niistä sakkotulot, kun taas häntä kiellettiin sakottamasta ketään siitä,
että hän tekee pyhänä heinää tai on kutukalassa tai metsällä.5 Kuningas valtuutti Jöns Väst
göten 3.7.1527 kantamaan ordinantian perusteella mm. Turun piispan sakkotulot (saköre) .6
Tehdessään 3.6.1528 sopimuksen piispa Skytten kanssa sopimusveron määrästä kuningas lu
7
pasi piispan kantaa taas sakkonsa (biscops sakerna) . Ne otettiin kruunulle vasta toisen suu
ren peruutuskauden aikana 1540-luvun lopulla, ja niiden tilitys jäi rovastien tehtäväksi.
Voudintileissä on säilynyt runsaasti linnaläänien ja pitäjien rovastinsakkojen tilityksiä ja
yksityiskohtaisia sakkoluetteloja, joissa mainitaan mm. rikkomuksen laatu ja sakon suuruus,
joka oli yleensä n. 1/4-3 mk. Alkuaan piispa ja sittemmin rovasti langetti näitä piispan
sakkoja rovastikunnittain pidetyillä rovastin kesä- ja talvi- sekä poikkeuksellisesti syyskärä
jillä, jotka pidettiin kihlakunnankäräjien kanssa eri aikaan. Lisäksi näiden käräjien lautakun
nassa oli eroja. Rovastinkäräjät olivat määrämuotoinen instituutio 12-miehen lautakunti
neen. Kuitenkaan ei voida havaita määrättyä käräjäpäivää pitäjien kohdalla. Usein kierros
aloitettiin siitä pitäjästä, johon edellinen oli päättynyt, ja pitäjät käytiin läpi maantieteellis
ten tekijöiden vuoksi yleensä samassa järjestyksessä. Kierroksella voitiin jokin pitäjä ohittaa
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käräjiä pitämättä juttujen puuttuessa. Rovastinkäräjillä langetettiin sakkoja mm. huoruudes
ta, pyhäpäivärikkomuksista, häiriönteosta kirkossa, kirkollisen työvelvollisuuden laiminlyön
nistä, niskuroinnista kilttimaksun tai muun kirkollisen rasitteen suorituksessa jne.
S a t a k u n n ari 15:stä pitäjästä on tietoja piispan sakkotuloista v:lta 1548, 1551,
1553, 1555, 1557 ja 1560. Yleensä tiedot ovat joko Ylä- tai Ala-Satakunnasta. Maakunnan
kaikista pitäjistä on käytettävissä tiedot sakkotulojen määrästä v:na 1555 ja 1557, jolloin
kertymä oli edellisenä vuonna 95 mk ja jälkimmäisenä 62 mk. 8
V a r s i n a i s - S u o m e n 25:stä pitäjästä on tietoja piispansakoista v:lta 1550-1556,
eikä yhdeltäkään vuodelta ole säilynyt koko maakuntaa kattavaa tilitystä. Vuoden 1552 tili
tyksessä un mukana eniten pitäjiä eli 15 (25:stä). Tällöin kertymä oli yli 83 mk.9
H ä m e e s s ä oli reduktiokaudella 15 pitäjää, joiden piispansakoista on säilynyt tietoja
v:lta 1548 ja 1550-1555. Koko maakunnan kattava tilitys on käytettävissä vain v:lta 1551,
jolloin kertymä oli n. 300 mk. Muilta vuosilta säilyneet tilitykset koskevat lähinnä jotain Hä
meen kihlakuntaa. Tämän liitteen yhteyteen on koottu tietoja kihlakunnankäräjien pitäjit
täisistä ajankohdista 1550-luvulla, ja niitä on mahdollista verrata rovastinkäräjien päivämää
riin, jotka ilmaistiin pyhimyskalenterin mukaan, kun taas kruunun oikeushallinnossa käy
tettiin pelkkiä päiväyksiä. 1 o
U u d e n m a a n 15:stä pitäjästä on tietoja piispansakoista v:lta 1549-1552 ja 15551557. Yleensä tilityksiin sisältyi vain muutama pitäjä, mutta v:lta 1551-1552 on käytettä
vissä tilitys koko maakunnasta. Tällöin edellisenä vuonna kertyi piispansakkoja n. 162 mk ja
jälkimmäisenä 140 mk. 11
P o h j a n m a a I t a, jossa oli uuden ajan alussa 11 pitäjää, on rovastinsakoista säilynyt
tietoja v:lta 1548, 1552-1554, 1556 ja 1558-1560. Koko maakunnan kattava tilitys on
v:lta 1552, jolloin piispansakkoja kertyi n. 210 mk.1 2
K a r j a I a n 8:sta pitäjästä on säilynyt tietoja piispan sakkotuloista v:na 1550-1553 ja
1556. Näistä v:lta 1550-1553 on säilynyt koko maakunnan kattava tilitys. Kyseisinä vuo
sina sakkotulojen kertymä oli 20 1/2 mk, 25 3/4 mk ja 15 1/4 mk.13
S a v o s s a oli uuden ajan alussa 3 pitäjää, ja maakunnasta on käytettävissä piispansak
kojen tilityksiä v:lta 1550 ja 1556-1559. Viimeistä vuotta lukuunottamatta ne kattavat
koko Savon, ja kyseisinä vuosina sakkotulojen kertymä oli n. 33 mk, 40 mk, 28 mk ja 34
1/2 mk. 14
A h v e n a n m a a n kaikki 8 pitäjää kattava piispansakkojen tilitys on käytettävissä v:lta
1548, 1550, 1552-1553 ja 1557, jolloin kertymä oli aikajärjestyksessä eri vuosina n. 56 mk,
59 1/2 mk, 19 1/2 mk ja 50 mk. Lisäksi v:lta 1551 on tallella tiedot Ahvenanmaan kahden
pitäjän piispansakoista. 15
Reduktiokaudella, mikäli lähtökohtana pidetään voudintilejä, oli Turun hiippakunnassa
yhteensä 100 pitäjää (mukana Kiskon kappeli) .. Vuosien 1548-1560 väliltä on eniten tie
toja piispansakkojen kertymästä v:na 1552, jolloin sen määrä tiedetään 57 pitäjästä, ja v:na
1551 53 pitäjästä. Kokonaismäärä oli edellisenä vuonna 365 mk ja jälkimmäisenä n. 600 mk.
Mikäli kyseinen 13 vuoden kauden piispansakkojen summa jaetaan pitäjien määrällä, niin
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Liite XV:2 (VA:ssa ja JYMA :ssa), liite XV :5. Pitäjien lukumäärä on saatu voudintileistä.
Liite XV:3 (VA:ssa ja JYMA:ssa), liite XV :5.
Liite XV :4 (VA :ssa ja JYMA:ssa), liite XV :5.
LiiteV:18 ja XV:5.
LiiteVl:10 ja XV:5.
Liite lX :2.
LiiteVlll:5.
Liite XV:1 (VA:ssa ja JYMA:ssa).

190
sakkojen pitäjittäinen keskiarvo on hiukan yli 8 mk vuodessa. Tällä tavalla laskien piispan
sakkojen vuosikertymä oli pitkällä aikavälillä maassamme n. 800 mk.16
Piispalla oli myöskin säännöllisempiä sakkotuloja. Pohjanmaan veroselityksen mukaan Ke
min kukin neljänneskunta suoritti piispalle 1 tr lohta vuosittain siitä syystä, että heillä oli
piispan siunaama lupa vetää nuottaa pyhisin (om · helga Dagarna). Tätä sääntölohta kertyi
4 tr vuosittain yhteensä 64 mk :n arvosta.1 7
Lisäksi piispa sai "pyhäpäivähaukia", joita kannettiin v:n 1550 veroselityksen mukaan
siksi, että piispa oli sallinut pyhärauhan rikkomisen (helge dagz brott) lupaamalla kalastaa
pyhisin (fiskare hadhe frij loff om helge dagen fiskie). Veroselityksen mukaan v:na 1553 näi
tä sakkona maksettavia kapahaukia piispan nimismies kantoi Hämeessä 5 nl sellaisilta talon
pojilta, joilla oli "Pohjanmaalla" kaukonautinta-alueita. Pohjanmaa tarkoittanee ainakin osit
tain hämäläisten erämaita nykyisen Keski-Suomen läänin pohjoisosissa. "Pyhäpäivähaukia"
kannettiin v:na 1548 H ä m e e n k y r ö s t ä 34 lv. H a u h o n, Sy s m ä n, Jä m s ä n
ja P a d a s j o e n pitäjistä "pyhäpäivähaukia" perittiin vuosittain kiinteä määrä eli 12 lv ja
1 i t i s t ä 2 lv. Sen sijaan Sä ä k s m ä e 1 1 ä, H a t t u I a s s a, Sa a r i o i s i s s a ja P ä 1k ä n e e 1 1 ä haukien määrä vaihteli jonkin verran vuosittain. Mikäli Hämeenkyrön "pyhä
päivähauet" v:lta 1548 lasketaan mukaan, niin v:na 1552 piispanpöytä sai niitä 110 lv arvol
taan 55 mk. 18
Varovaisesti arvioiden piispanpöytä sai sakkoja tai sakonluonteisia maksuja yli 900 mk
vuodessa, mutta todellisuudessa luku lienee pitkällä aikavälillä ollut n. 1 000 mk. Määrä oli
piispanpöydän tuloista n. 5,2 %. 19

16. Liite XV:5.
17. LiiteVl:10.
18. Liite XVI, Cederlöf 1934, s. 310, Halila 1939, s. 300, Ruuth M. 1947, s. 213, Rinne J, 1952, s. 134,
Pirinen 1962 a, s. 140,Vilkuna K. 1974, ss. 56-59. Sääksmäeltä maksu oli v:na 1559 1 /2 lv kultakin
54 talonpojalta. Sen sijaan "erämaahaukia" perittiin 1 lv talonpoikaa kohti.
19. Liite XVII.
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54. Piispan kruununläänitys ja sen tuotto

Lähteistä ei ilmene, milloin ja miksi kruunu ensimmäisen kerran antoi Turun piispalle lää
nityksen. Todennäköisesti tällainen tapa otettiin käyttöön vasta unionikaudella korvauksena
piispojen osallistumisesta maallisiin tehtäviin.1 Niis'tä tärkein oli toimiminen valtaneuvoston
jäsenenä. Keskiajan lopulla läänityksen merkitys korostui siksi, että tiheiden piispanvaihdos
ten takia tarvittiin kipeästi varoja servitium commune-maksun suorittamiseen apostoliselle
istuimelle. Valtionhoitaja Sten Sture vanhemman saatua v:na 1491 paavilta oikeuden esittää
mieleisensä ehdokas mm. Turun piispaksi tuli uudelle piispalle tärkeäksi muutenkin kuin lää
nityksen toivossa solmia läheiset suhteet maalliseen mahtiin, mikä käytännössä merkitsi piis
pallisten asevoimien asettamista valtakunnan käyttöön.2 Turun hiippakunta ei kruununlää
nityksen osalta ollut valtakunnassa mitenkään erityisasemassa, sillä keskiajan lopulla mm.
arkkipiispalla sekä Skaran, Strängnäsin ja Växjön piispalla oli huomattavia alueita läänitykse..
na. 3
Eerik Pommerilainen ja Margareeta läänittivät piispa Bero II Balkille "kuninkaallisella oi
keudella", mikä tarkoitti oikeutta kantaa kruunulle kuuluvat verot, mahdollisesti v:na 1409
Maskun ja Piikkiön pitäjän. Turun linnanpäällikkö Aabraham Broderinpoika saattoi läänittä
misen asukkaiden tiedoksi kehottaen heitä tottelemaan piispaa ja hänen asettamiaan "virka
miehiä".4 Alkuaan läänitykset (= feudum) olivat henkilökohtaisia, ja ne saatettiin antaa elin
iäksi, mutta sittemmin alettiin esittää vaatimuksia läänistysten jatkuvuudesta.5
Suomen piispainkronikan mukaan piispa Maunu II Tavast sai Italiasta palatessaan Eerik
Pommerilaiselta läänitykseksi Maskusta kuninkl_lan veron. Näyttää siis siltä, että Tavast ei
saanut edeltäjänsä tavoin lainkaan Piikkiötä.6
Keskiajan lopulla 1,!aditun muistiinpanon mukaan, jossa luetellaan ne hallitsijan fatabuu
riin kuuluvat linnat, jotka oli tapana !äänittää, sanotaan Turun piispalla olevan Kuusiston
alaisena puolet Vehmaan pitäjää.7 Kuusiston alaisuus herättää huomiota siksi, että piispalla
oli lähempänäkin kartanoita mm. Mynämäen Saari. Piispa Särkilahden kruununläänitys näyt
tää liittyneen läheisesti hänen puolustuspoliittisiin tehtäviinsä, sillä kirjeessään arkkipiispalle
5.1.1493 Särkilahti kuvattuaan ensin saapumistaan Viipuriin n. 100 asemiehen ja 90 ratsun
kanssa samaan hengenvetoon valitti siitä aiheutuneita kustannuksia sanoen saavansa kruu
nunläänityksest_ään yli 100 mk rahaa ja saman verran tai hiukan enemmän arvosta viljaa ja
muita tuotteita.8 Tuskinpa piispa olisi kirjeessään puhunut tällaisista asioista, jollei ·piispallis
ten asemiesten asettamista valtakunnan käyttöön olisi tuolloin edellytetty kruununläänityk1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pirinen 1956 a, p. 624.
FMU 4348:"Accepimus et commendaciones tuas ... et humillimas preces tuas... super dispositione
potissimum Strengensis et Aboensis ecclesiarum, cum eas vacare contingat", FMU 5217, 5469 ja
5541 ,Suvanto 1952,ss. 120-121,Pohjolan-Pirhonen 1955,s. 203.
Kellerman 1938,ss. 22-23.
REA 321:"Witha skulin j,at konungh Erik ... dn0tningh Margareta hattua wnt o!<, laent byscop Byorn
Masko sokn ok Pike met allan konungelik raeth", FMU 1086, Suvanto 1966, pp. 108-110.
Suvanto 1966, pp. 108-110.
Juusten 1862, s. 3 69, Suomen kirjallisuuden antologia 1, s. 233 (Keuruu 1963).
FMU 4065: "Jtem biskopen i Ååbo hade halfwe Wemo vnder Chustadh", Westin 1951-1952,ss. 164182, Pirinen 1955 a,s. 17.
FMU 4458:"nam nos fere centum familiares et equos quidem nonaginta nobiscum adduximus,
quibus t_u m in victualibl.!�. tum in_ P!lblllo equorum de burs{I nostra saltem pro maiorLtiarte crouidere
debeamus ... De feudo eciam nobis collato parum lucem habemus, cum non habeat in redditibus vltra
c mr. in promptis et totidem nil paula plus in bladis et aliis rebus", Suvanto 1952,ss. 55-56 ja 310311 (liite 1), Pirinen 1956 b, s. 303.
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sen antamisessa. Piispalla oli kuitenkin asemiehistään enemmän kuluja kuin läänityksestä tulo
ja. Siksi piispa Särkilahti pyysi keväällä 1493 valtionhoitajaa·suurentamaan läänitystä, mutta
Sten Sture osoittautui taipumattomaksi. Huolimatta siitä, että arkkipiispa puhui Turun piispan
puolesta syksyllä 1494 läänityksen kartuttamiseksi, valtionhoitaja tylysti torjui pyynnön utele
malla piispan tuloja:9 -Ehkäpä
Sturen mielestä Maunu!
11- Särkilahdella oli tarpeeksi muutenkin
tuloja, joista hän voisi osan irrottaa valtakunnan puolustukseen. Vaikka piispa Särkilahden
läänityksen sijaintia ei mainita lähteissä, niin silti läänityksenä oli todennäköisesti mainittu
Vehmaan puolikas. Tosin Maariankin on arveltu olleen piispan palkkapitäjä. Mistä kiistasta
Vehmaan talonpojat kävivät v:na 1513 valtionhoitajan luona valittamassa, koska piispa Kur
jen piti sitä puolustella vetoamalla piispa Hemmingin kirjeeseen, se ei käy lähteistä selville.
Siksi ei tiedetä, liittyikö se veronkantoon vai kruununläänitykseen, sillä piispa Hemmingin
kirje ei ole säilynyt. 10
Turun piispan läänitys käsitti Vehmaalla 2 verokuntaa "suomalaisen" oikeuden alueelta.
Savuittain maksetusta rahaverosta päätellen, mikä oli n. 150 mk, piispa sai läänityksestä
enemmän kuin Särkilahti oli v:na 1493 väittänyt. Kruunu kantoi lisäksi Vehmaalta savuittain
tai verokunnittain ruista, mailasta, heinää ja teuraseläimiä. Koska piispa Särkilahti arvioi saa
vansa rahaveron tai hiukan enemmän viljaa ja muita tuotteita, niin piispan tulot kruununlää
nityksestä olivat 1490-luvulla varovaisesti arvioiden 250 mk. Samaan aikaan asemiehen vuo
sipalkka oli n. ·15 mk ja lisäksi varusteiden osuus n. 10 mk, joten läänityksen tuotto vastasi
10 asemiehen ylöspitoa. 11
Keskiajan lopulla valtionhoitaja suurensi Turun piispan läänitystä, sillä Arvid Kurjella oli
läänityksenä kokonainen pitäjä, jonka nimeä ei kuitenkaan mainita. Omanarvontuntoisena
piispa esittäessään 30.3.1513 kiitoksensa läänityksestä valtionhoitajalle rohkeni ehdottaa
lisäläänityksen antamista. Piispa sai puolelleen "koko Suomen päämiehen" Aake Yrjänän
poika Tottin, joka piispan puolesta kiitti 30.3.1513 Sturea läänityksestä korostaen Kurjen
luotettavuutta. 12 Kernaasti tulee mieleen, että kansallinen puolue läänityksen suurentamisel
la yritti saada Turun piispan puolelleen unionipuoluetta vastaan. Toisaalta läänityksen suu
rentaminen saattoi johtua aikakauden melskeistä, joiden seurauksena piispa oli valmis jopa
antamaan laivojaan valtakunnan käyttöön. 13
Piispa Kurjella saattoi olla läänityksenään Parainen, jonka palauttamista Turun linnan alai
suuteen piispa pyysi 21.9.1521 kuningas Kristian 11:lta toivoen korvaukseksi Sauvaa ja Sau
van Ruonankartanoa.1 4
Piispa Skytten läänitykset käsitellään tuonnempana piispanpöydän purkamisen yhteydes
sä, koska niiden luonne oli erilainen.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

FMU 4573-4574:"J röre och i ider scriffuelse hwre staar rentae thenn... bispen j Abo haffuer aff
siith biscopsdome", Pirinen 1956 b, s. 395.
FMU 5655, Oja 1944, ss. 220-225.
FMU 4433, Renvall 1949, ss. 240-241, Suvanto 1952, ss. 54-56, 66-67 ja 310-311, Pirinen 1956
b, ss. 303 ja 394. Kappalaisen vuosipalkka oli v:na 1492 5 mk. Laskumarkan hopeamäärä laski v:sta
1478 v:een 1540 kolmasosaan, joten läänityksen tuotto 250 mk voidaan projisoida v:een 1541 kertomalla se kolmella !vrt. s:-, 77).
Fiv1U 5644:"Käre her Steen, for tHen store venss tekn och gönst vij befijne i edher herredömes for:
de schriffuelse, oss besogendes met en sokn i förläningh... at edher herredöme aff syn infödde godhet
hänne ytherligere förbätre viii", FMU 5645:"Käre herre... tacker iach eder herredom... biscope·ns
wegne, ati haffua hans nade betencht met nagon förläningh... tha haffue i ther en troo huld wen",
Grönblad 1857, n:ot 314-315, Pohjolan-Pirhonen 1953, s. 83.
FMU 5469:"Thy haffwer ... jach i dagh giort vart folk tiil redhe met two snecker j mooth them",
Pohjolan-Pirhonen 1953, ss. 28-29.
FMU 6059:"vnne oss Sawo soken met Rwne gordh ... och anama Parghas met th11 bool jgen vnder
Abo sloth", Pohjola�--Pirhonen1!f53:-ss. 251-252, Oj� 1955:-S. 75�---
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55. Piispanpöydän satunnaisia tuloja
Koska tukimaksujärjestelmän ulkopuolelle jäi jopa vauraita rintapitäjiä, niin P i r i n e n
päättelee siitä epäsuorasti, että näistä pitäjistä on todennäköisesti maksettu t u k i m a k s u
i a (pensiones) piispanpöydälle tai piispan virkamiehille. Ennen kaikkea tämä koskee piispan
hallintokeskusten lähellä sijaitsevia Euran, Pöytyän ja Piikkiön pitäjää ja niiden kirkkoher
raa.1
Papit joutuivat mahdollisesti maksamaan "s a k k o j a" oikeudesta elää konkubinaatissa.
Arvattavasti kirkkoherrannimityksissäkin etenkin nimityksen jälkeen annettiin "lahjoja" piis
palle, jolle nimitysvalta kuului, vaikka suoranaiset todisteet puuttuvat. Lisäksi piispat saivat
koi masosan määräämästään kirkkorakennusten hyväksi tarkoitetusta 10 vuoden r a k e n
n u s a v u s t a. Piispalla oli maanlain mukaan oikeus saada maksu k i r k o n v i h k i m i s i s
t ä, ja lisäksi hän sai korvauksen k o n f i r m o i n n i s t a, v i i m e i s e s t ä v o i t e I u s
ta jne.2 Vaikka keskiajan lähteet vaikenevat tällaisista tuloista, niin ne ovat silti mahdollisia.
Niinpä Kustaa Vaasa, joka oli monien piispan entisten tulojen perillinen, sai esimerkiksi lah
joja vastanimitetyiltä papeilta.3
Yksityiset henkilöt saattoivat muistaa pienellä I a h j a 1 1 a. Niinpä tallinnalaisen kaup
piaan Hans Suurpään leski lahjoitti 14.6.1511 piispa Kurjelle paidan ja pari nenäliinaa.4 i
Tuomiokapitulin suostumuksella kirkon hyväksi voitiin kantaa a p u v e r o j a. Piispa
Bitz kantoi apuveroa v:na 1474 ja 1486. Jälkimmäisenä vuonna veron tuotto oli tarkoitus
käyttää Kuusiston korjaamiseen. Piispa Särkilahti vetosi kirkon taloudellisiin vaikeuksiin
pyytäessään 16.7.1495 apuveroa. Neljä vuotta myöhemmin tehtiin hiippakuntasynodissa
päätös tällaisen veron kantamisesta, ja perusteluna oli piispanpöydän heikko taloudellinen
tilanne. Apuveron maksaminen perustui taksoitukseen, ja sen kantaminen ja tilittäminen
kuului rovasteille.5 Kirkon suorittamat apuverot näyttää käytetyn pääasiassa piispan aseväen
muonittamiseen ja varustamiseen.6 Päänvaivaa veron luonteesta saattaa aiheuttaa raumalais
ten 27.2.1512 piispa Kurjelle tekemä valitus kinkeriveron nostamisesta Didrik Hannunpojan
toimesta. Valittajat halusivat maksaa kinkerinsä vanhan tavan mukaan. Kyseessä ei ole kui
tenkaan kirkollinen apuvero, vaikka niin voisi äkkipäätä otaksua, koska veron oli kantanut
kuninkaan vouti. Piispa Kurjen tehtävänä oli vain toimia kruunun apuveron järjestelijänä ja
avustajana. 7
Taloudellisesti vaikeina aikoina piispan oli turvauduttava suoranaisiin I a i no i h i n tuo
miokirkolta. Piispa Pentti luovutti 12.6.1328 Turun tuomiokirkolle velkansa maksuksi tilan
Kaarinan Maakastosta sekä piispankymmenyksenä Saastamalasta {ss. 33 ja 125). Piispa lie
nee ostanut tilan 45 mk:lla, joten velkamäärä oli melkoinen.8 Sama piispa luovutti tuomio
kirkon rakennusrahastolle 30.4.1338 70 mk:n lainansa maksuksi tilan Paraisten Mutaisten
kylästä (s. 128).9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pirinen 1956 b, ss. 198-201.
Cederlöf 1934, ss. 82-83, Kuujo 1949, s. 91.
Cederlöf 1934, s. 83.
FMU 5525.
FMU 4618, 4853 ja 4860: "atque in diuersis edificiis ecclesie castri et mensa episcopalis expensas
graues", Hildebrand H 1879, s. 293, Pirinen 1956 b, ss. 322-324 ja 384. Hildebrandin mukaan esi
merkiksi värmlantilaiset maksoivat piispalleen ylimääräisenä verona vasikannahkoja.
Pirinen 1956 b, s. 396.
FMU 5570, Pirinen 1956 b, ss. 394-396. Voudin kantama uusi kinkeri oli 1 lästi olutta, 12 silavaa
(ei mainita yksikköä). 1 tr lohta, 100 kapakalaa (benffiisk,Söderwallin sanakirjassa sanan sisältöä ei
ole selvennetty) ja 20 lv haukea.
REA 33, 45 ja 57, Pirinen 1956 b, s. 41.
REA 92.
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6. TURUN PIISPAN KOKONAISTULOT REDUKTIOKAUDEN LÄHTEIDEN MUKAAN
61. Turun hiippakunta valt.Jkunnan hiippakuntien joukossa

Turun hiippakunta oli asukasmäärältään ja pinta-alaltaan Ruotsin hiippakuntiin verrattu
na melkoisen suuri. Paavinistuimelle maksetun Pietarinpenningin (= denarius sancti Petri)
mukaan oli 1300-luvun puolimaissa Upsalan arkkihiippakunnassa n. 104 640, Linköpingin
hiippakunnassa n. 132 480, Skaran n. 77 760, Strängnäsin n. 129 020, Västeråsin n. 65 380
ja Växjön hiippakunnassa n. 13 440 henkeä. Turun hiippakunnasta ei ole käytettävissä vas
taav:a tietoja samalta ajalta, koska maassamme ei lie□e kannettu Pietarinpenninkiä.1 Suomen
väkiluvusta antaa hiukan osviittaa Johan Buren maatamme koskevat otteet Eerik Pommeri
laisen verokirjasta v:lta 1413. Sen mukaan Turun hiippakunnassa oli yhteensä 2 783 1/2 sa
vua, 173 boolia, 1 965 1/3 koukkua ja 1 011 manttaalia. Näiden neljän eri-ikäisen veroyksik
kökerrostuman perusteella ei kuitenkaan väkimääriä voida laskea, koska niihin liittyy liikaa
epävarmoja tekijöitä. 2
Kustaa Vaasan kuolinvuotena 1560 Ruotsissa oli n. 605 090 henkeä, joista 103 070 asui
arkkihiippakunnassa, 181 280 Linköpingin hiippakunnassa, 146 960 Skaran, 77 460 Sträng
näsin, 66 670 Västeråsin ia 29 650 Växjön hiippakunnassa.3 Samaan aikaan maassamme oli
32 668 maatila:.i, ja mikäli F o n t e 1 1 i n tavoin laskemme tilalla asuneen keskimäärin 7
henkilöä, niin Turun hiippakunnan väkimäärä oli lähes 230 000 henkeä. 4 S u n d q u i s t i o
suuritöisten laskelmien muka,:m Suomessa oli 1600-luvun alussa todistettavasti 219 000 asu
kas·�a. mutta todennäköinen väkiluku oli jo 347 000.5 1:; e n v a 1 1 i n mukaan Varsinais
Suomen osalta Sundquistin laskema todistettava väkimäärä on realistisempi kuin todennä
köinen.6 Sensijaan J u t i k k a I a ja L u u k k o päätyvät laskelmissaan koko Suomen
osalta lähelle jälkim,näistä.7
Turun piispanpöydän kantokyky arvioitiin valtakunnan hiippakuntien joukossa 1300-lu
vun lopulla verraten alhaiseksi servitium commune-maksun perusteella, joka oli vain Växjön
hiippakunnassa pienempi. Keskiajan loppua kohti Turun piispan taloudellinen asema suh
teellisesti parani, mikä näkyi mm. siitä, että v:na 1533 Växjön piispan lisäksi myöskin Skaran
ja Västeråsin piispat maksoivat kruunulle µienemmän taksan kuin Turun piispa.8

1.
2.

Hildebrand H.1879, ss. 59-62.
BFH 1, SS. 305-306 ja 312, SHD 1 (1968),
SS 42-48.

3.
4.

Heckscher 1935, s. 29, Lönnroth 1940, ss. 9 ja 20, Schalin 1955, s. 87.
Jutikkala 1934, ss. 98-:101, Lönnroth 1940, ss. 9 ja 20, Schalin 1955, s. 87, Jutikkala 1968 b, s. 21.
Tilamäärä vaihtelee eri tutkijoilla jonkin verran, mutta sillä ei ole kokonaisuuden kannalta merkitystä.

5.
6.
7.

Sundquist 1931, ss. 56-67.
Renvall 1949, ss. 104-105.
Jutikkala 1934, SS. 98-101, Jutikkala 1945, SS. 175-193, Luukka 1967,
ss. 21-37, Luukka 1968, ss. 1-20.
Forssell 1'369, ss. 153-156, Nylander 1953, ss. 209-252.

8.

SS.

125-127, Hildebrand H.1879, s. 58, Carlsson 1953,

SS.

5-7, Jutikkala 1968 b,
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62. Piispan vuositulot servitium commune -maksun perusteella
Paaville kuuluva plenitudo potestatis edellytti, että hänellä ainakin periaatteessa oli oikeus
täyttää kaikki katolisen kirkon virat. Paavit alkoivat kiinnostua tästä oikeudestaan 1100-lu
vulta alkaen, koska maallinen mahti pyrki vaikuttamaan kirkollisiin nimityksiin. Sen seu
rauksena paavit alkoivat varata täyttövaltaansa tiettyjä virkoja tai virkanimikkeitä, joihin
paavi Clemens V (1305-1314) sisällytti myöskin piispanvirat. Paavi Senedictus XII (13341342) kodifioi siihen astiset virantäyttöä koskevat ohjeet ja määräykset.1
Paavin täyttövaltaan kuuluvasta virasta paavillinen verokamari vaati usein ensimmäisen
virkavuoden tulot kokonaisuudessaan itselleen. Avignonin paavit alkoivat kiinnostua Pohjo
lasta saamistaan tuloista etenkin Johannes XXll:sta (1316-1334) alkaen.2 Tilityksessä paa
ville kannetuista maksuista todetaan 1.5.1328 yksivakaisesti, ettei Turun piispa köyhyytensä
takia maksanut paaville mitään (Episcopus nichil dedit excusans pro paupertate).3 Tässä on
huomattava lisäksi, ettei ole säilynyt tietoja siitä, että Turun hiippakunta olisi velvoitettu
Pietarinpenningin maksamiseen.4
Paavi Urbanus V :n aikana ( 1362-1370) tilanne kuitenkin olennaisesti muuttui. Paavi näet
ilmoitti varanneensa Turun piispanviran täyttöoikeuden jo piispa Hemmingin aikana. Silti
paavi armollisesti nimitti ilman servitium commune-maksua Turun piispaksi tuomiokapitulin
valitseman Henrik Hartmannin. Samanlainen menettely uusiutui v:na 1367 Johannes 11 Pet
rin ja v:na 1370 Johannes 111 Westfalin kohdalla, jolloin paavi ensin kumosi kapitulin suorit
taman vaalin, mutta nimitti sen jälkeen kapitulin ehdokkaan vaatimatta kuitenkaan servitium
commu ne-maksua. 5
Piispa Sero 11 Saikin saadessa 16.11.1387 paavin vahvistuksen valinnalleen taksoitettiin
Turun piispan vuositulot ensimmäisen kerran. Ne arvioitiin 620 floriiniksi. Tästä summasta
servitium commune oli 200 floriinia eli kolmasosa. Lisäksi uusi piispa joutui suorittamaan
kuurian henkilökunnalle servitia minuta-maksuja 5/28:a servitium commune-maksun määräs
tä. Vahvistusmaksusta oli puolet maksettava 6 kuukauden kuluessa siten, että koko servitium
commune tuli maksetuksi vuoden aikana. Kun otetaan huomioon piispan matka Roomaan,
niin piispanviran täyttöprosessi saattoi kestää pari vuotta maksaen jopa piispan ensimmäisen
virkavuoden tulot. 6
Servitium commune oli niin suuri, että sen hankkiminen tuotti Turun piispalle toisinaan
ongelmia jopa niin, että summan saamiseksi oli turvauduttava erikoisjärjestelyihin. Niinpä
Turun tuomiokapituli joutui Sero 11 Saikin matkan kustantamiseksi "paavinkartanoon"
myymään Rymättylästä tuomiokirkon tilan 180 mk:lla Sauvon kirkkoherralle.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Sägmilller 1914,ss.351-355.
FMU 277,341 ja 406, Brilioth 1915,s.61, Palmer 1966,s. 66.
FMU 357.
FMU 20-21,63,301,306,336-337, Hildebrand H,1879,ss. 291-292,von Törne 1911,ss.33-34,
55 ja 58, Brilioth 1915, ss.5 ja 42.
FMU 750,763 ja 789,von Törne 1911,ss.100-101, Rinne J.
1952,s.77,Matinolli 1976, s.7.
FMU 968: "sex centum uiginti florenorum de camera, et ex hoe taxatur ad terciam partem, que est
ducentos florenos de camera ... promisit camere et collegio pro suo communi servitio ducentos
florenos ... et quinque servitia consueta", Hildebrand E.1896,s.200,Tawaststjerna 1898,ss.330331, Bergroth 1902, s. 147, von Törne 1911, ss. 97-110, Brilioth 1915,ss.61-62 ja 71-74, West
man 1918, s.5, Jaakkola 1944, ss.210-214, Feine 1950, s. 2i:i1, Jaakkola 1950, s. 84, Rinne J.
1952, SS. 78, 103-104 ja 154-155,Pirinen 1956 b, SS.304 ja 413, Plöchl 1955, s. 379, Piöchl 1960,
s.379,Schrfck H.1964,p. 654, Nielssen 1970, pp. 155-156.
REA 258,Pirinen 1956 b,ss.58-59.
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Syrjäisen Turun hiippakunnan servitiurn commune oli silti muihin hiippakuntiin verrattu
na vaatimaton, sillä se oli Kölnin, Mainzin, Trierin ja Salzburgin arkkihiippakunnissa 10 000,
Strassburgin 2 500, Upsaldn 1 000, Augsburgin 800, Linköpingin 660, Skaran 470, Sträng
näsin n. 266, Västeråsin 250 ja Växjön hiippakunnassa 50 floriinia.8
Berc 11 Balkin jälkeen Turun piispat maksoivat. säntillisesti keskiajan loppuun saakka ser
vitium commune-maksunsa. Maunu 11 Tavast lupautui 26.10.1412 suorittamaan apostoliselle
istuimelle 200 floriinia sekä lisäksi 5 servitia minuta-maksua kuurian virkamiehille.9 Upsalan
tuomiorovasti antoi piispa Olavi Maununpojan puolesta 9.-10.2.1450 lupauksen, että piispa
suorittaisi paavilliselle verokamarille 200 floriinia servitium commune-maksua sekä 5 servitia
minuta-maksua siten, että puolet summasta maksetaan 6 kk aikana ja toinen puoli vuoden
aikana. Maksut hoidettiin lähes ajallaan, sillä verokamari antoi 28.1. ja 16.2_1451 kuitin lop
puerän eli 100 floriinin maksun saapumisesta ltaliaan.1 Konrad Bitzin vahvistusasia oli käsi
teltävänä verokamarissa 21.-23.7.1461, ja hänenkin oli maksettava 200 floriinia servitium
commune-maksua ja 5 servitia minuta-maksua.11 Maunu 111 Särkilahden asiamiehenä Roo
massa toimi kanunki Mathias Nicolai, joka antoi 17.7.1489 päämiehensä puolesta sitoumuk
sen, jonka mukaan piispa suorittaa vuoden kuluessa apostoliselle istuimelle 200 floriinia sekä
5 servitia minuta-maksua.12 Lauri Suurpään asiamiehenä Roomassa toimi 22.8.1500 firenze
läinen kauppias Jakob de Doffis, joka piispan puolesta antoi sitoumuksen, että tämä vuoden
kuluessa suorittaa servitium commune-maksuna 200 floriinia sekä 5 servitia minuta-maksua.13
Johannes IV Olavin asiamiehenä paavinhovissa toimi lyypekkiläinen pappi Georgius Vinne
stad, joka antoi päämiehensä puolesta edellisen kaltaisen sitoumuksen 16.7.1507, ja kolme
päivää myöhemmin annettiin kuitti, jonka mukaan hän oli maksanut ensimmäisessä erässä
95 dukaattia.14 Dukaatti oli floriinin _kanssa c1rvoltaan identtinen. Arvid Kurki kirjoitti kesäl-

°

lä 1510 arkkipiispalle, että hänen vahvistusmaksuaan kerättiin parhaillaan, vaikkakin se oli
seurakuntien köyhyyden takia vaikeaa (maxime cum ecclesiarum facultates superioribus
annis penitus sint exhauste). Kirjeestä voi havaita, että seurakunnat ovat osallistuneet vahvis
tusmaksun rahoittamiseen, mikä oli mahdollista taloudellisesti vaikeina aikoina, jolloin piis
panpöydällä ei ollut varoja välttämättömän vahvistuksen hankkimiseen. Arvid Kurjenkin
servitium commune oli 200 floriinia, jonka loppuerä 88 dukaattia toimitettiin Roomaan
Fuggerien välityksellä, mistä annettiin 30.5.1511 kuitti.15
Piispa Kurki oli Tnrun piispoista viimeinen, _joka suoritti paaville servitium commune- ja
servitia minuta-maksun, sillä kuningas Kustaa Vaasa kirjoitti 2.11.1523 paaville Kurjen kuo
lemasta ja Eerik Sveninpojan valinnasta uudeksi piispaksi pyytäen samalla, ettei vahvistus
maksua enää tarvitsisi suorittaa uhaten muussa tapauksessa järjestää kirkon asiat ilman paa
via.16
Suuriko sitten oli Turun piispan vuositulo 620 floriinista laskattuna? P i r i se n arvion
mukaan vahvistusasian hoitaminen Roomassa maksoi 1400-luvun lopulla hieman alle 1 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FMU 1106, 2104 ja 4895, Schulte 1904, ss. 30 ja 37-38, von Törne 1911, ss. 102-105, Brilioth
1915, ss. 281-282, 287, 300-305 ja 332, Feine 1950, s. 287, Nylander 1953, ss. 209-254, Nielssen
1870, pp, 155-156.
FMU 1385, Tawaststjerna 1898, ss. 331-333, Jaakkola 1950, s. 264.
FMU 2827-2829, 2860, 2875 ja 2877, Gummerus 1904, s. 129.
FMU 3122-3123, von Törne 1911, s. 104.
FMU 4251, von Törne 1911, s. 105, Matinolli 1976, s. 36.
FMU 4878.
FMU 5254-5255 ja 6697, von Törne 1911, s. 105.
FMU 5460 ja 5523, Schulte 1904, ss. 16, 38 ja 265, Kellerman 1939, s. 41.
FMU 6138, Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 22.
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Ruotsin markkaa, mutta sittemmin kulut hieman laskivat, kun electus ei enää matkustanut
itse Roomaan. 17 Hopeamarkka oli 1400-luvun alussa 6 flciriinia, v:na 1466 5 floriinia ja
v:na 1515 4 1/8 floriinia. Siten 1400-luvun jälkipuoliskolla 620 floriinia vastasi 124 hopea
markkaa. Hopea- ja rahamarkan suhde oli v :na 1520 1 :16 ja v:na 1536 1 :25,6 (s. 177), joten
620 floriinia v:n 1536 tason mukaan laskien oli lähes 3 200 Ruotsin markkaa, mikä ei vastan
nut vielä piispan todellisia tuloja lähimainkaan. 18 Koska vuositulot oli sidottu vuosimenoi
hin, niin tällaisen ylimäärän hankkiminen oli vaikeaa. Tosin ylimäärä oli suuri, muutenhan
piispan käytössä ei olisi ollut esimerkiksi 2 laivaa (s. 192).

17. Pirinen 1956 b, s. 304.
18. Forssell 1875, ss. 90-91, Ruuth J.W. 1909, s. 5, von Törne 1911, s. 92, Hjelt 1921, ss. 230-231,
Thordeman 1936, ss. 61-64, Pirinen 1956 b, ss. 414-415.
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63. Piispan vuositulot r,1artti Skytten v: na 1528 maksaman sopimusveron perusteella 1
Västeråsin resessistä ja ordinantiasta huolimatta v :na 1527 kruunu ei ottanut vielä piispan
pöydän omaisuutta ja tuloja lopulliseen omistukseensa, vaan lyhyen takavarikointivaiheen
jälkeen niistä määrättiin korkea sopimusmaksu,jonka suuruus oli Linköpingin hiippakunnas
sa 2 000 mk rahaa ja 1 1/2 lästiä•voita,Skaran ja Strängnäsin hiippakunnassa 1 200 mk rahaa,
Västeråsissa 200 mk, ja Växjösia piispa joutui maksmaan 200 mk sakkotuloistaan sekä 2 läs
2
tiä voita yhdessä tuomiokapitulinsa kanssa.
Turun hiippakunnassa kuniJ,kaan virkamiehet ottivat Västeråsin ordinantian perusteella
aluksi haltuunsa piispanpöydän tulot niin tarkoin, että kruunun oli maksettava piispa Skyt
telle v:na 1527 kipeimpään tarpeeseen 4 lästiä viljaa. Pian sen jälkeen kuningas kuitenkin teki
piispan kanssa 17.1. 1527 alustavan sopimuksen, jonka mukaan piispa saisi pöytä!1sä tulot
haltuunsa lähes kokonaisuudessaan pienin poikkeuksin maksamalla kruunulle sopimusveron,
3
joka yksilöitäisiin lähitulevaisuudessa. Samana päivänä kuin kuningas antoi määräyksen
Kuusiston piispanlinnan hävittämisestä, hän yksipuolisesti antoi 3.6.1528 ohjeet Turun piis
pan sopimusveron määrästä ja sisällöstä. Sen mukaan piispan oli vuosittain maksettava kruu
nulle taksana 1 000 mk rahaa, 10 lästiä voita, 10 kippuntaa haukea,3 lästiä lohta, 10 ruotsa
laista lästiä ruista, 10 ruotsalaista lästiä ohraa ja 6 ruotsalaista lästiä kauraa. Näistä raha ja vil
ja oli lähetettävä Tukholmaan heti meren auettua sekä voi ja kala Mikkelinpäivään mennessä.
Sopimusveroa vastaan Turun piispa sai kantaa entiset tulonsa pienin rajoituksin, joista huo
mattavin oli se, että Kuusiston linna ja kartano sekä Kuusiston saaren 26 piispanlampuotiti
4
laa jäivät kruunun haltuun. Lisäksi todennäköisesti Niittukartano ja Saaren kartano joutui
vat jo tässä vaiheessa kruunulle lampuotilääneineen, vaikka lähteet siitä vaikenevatkin. Mah
dollisesti muualtakin piispanpöytä menetti muutamia hajatiloja kruunulle ja aatelisille.
Piispa Skytten sopimusmaksun arvo lienee ollut suunnilleen puolet piispan vuosituloista.
Taksan raha-arvo oli v:n 1541 hintatason mukaan 6 764 mk,josta rahan osuus oli 1 000 mk,
voin 2 880 mk, hauen 100 mk, lohen 576 mk, rukiin 960 mk, ohran 960 mk ja kauran 288
mk. Ohran ja rukiin osuus oli suunnilleen 2/3 piispan näinä parseleina saamista tuloista re
duktiokaudella. Sen sijaan kauraa oli enemmän kuin piispa sai kymmenyksinä tai kiinteistö
tuloina. Tosin on muistettava, ettei kinkeriä vielä tuolloin ollut kokonaisuudessaan korvattu
Siirtyessään v:na 1450 eläkkeelle piispa Tavast pidätti itselleen 200 dukaatin tulot A_hvenanmaan se
kä Ala- ja Ylä-Satakunnan omistuksilta sekä Köyliön- ja Niittukartanosta. Alueella sijaitsi lähes puo
let piispanpöydän tiloista. Koska kyseinen summa koski vain kiinteistötuloja (super possessione),
niin voi havaita, että servitium commune-maksun perusteena oleva vuositulo ei Turun hiippakunnas
sa vastannut enää todellisuutta. Piispa varasi ehkä tarkoituksellisesti itselleen servitium commune
maksun edestä tuloja, vrt. FMU 2825, liite XVI 1,Jaakkola 1959,ss. 160 ja 626.Tanskalaiset suorit
taessmin elokuussa 1509 ryöstöretken Turkuun vaativat piispalta paloverona 12 000 mk rahaa (xij
twsande mark .. . aff oss for war biscops hat och krijcken) eli yhtä paljon kuin Turun kaupungilta,
vrt. FMU 5398. Kruunu vaati v :na 1526 kirkolta valtakunnan velan maksamiseen 15 000 mk,josta
T.urun hiippakunnan osuus oli 20 % eli 3 000 mk, Upsalan 4 000 mk, Linköpingin 2 500 mk, Skaran
2 000 mk, Strängnäsin 2 000 mk, Västeråsin 1 000 ja Växjön 500 mk,joten Turun hiippakunta arvi
oitiin valtakunnassa toiseksi vauraimmaksi heti arkkihiippakunnan jälkeen,vrt: FMU 6308, Gumme
rns 1937,ss.1--18, Rinne J.1952,s.157.
2. HH Xl:1 (1880),ss.147 ja 150-151.
3. FMU 6496, Arwidsson 1
. 848,n:o 156.
4. FMU 6416: "hann skal giffua oss årliga åff biscopstolensa räntte och opbyrdt jm marck päninga,x
lester smör, x skeppundt gedder, iij läste lax, x läster rog,x läster korn och vj läster haffra i swänskt
tai", Arwidsson 1848, n:o 162, KG I R V, ss. 98-99, Juusten 1862, s. 633, Rhyzelius 1752, ss.
343-344, Bergroth 1902, s. 232, Grotenfelt 1902, s. 39, Almquist 1919-1922, s. 525, lsaksson
1925, ss.120-121, Cederlöf 1934,ss.322-326, Luukka 1950,s.427,Pirinen 1956 b,s.45. Kunin
gas tiedotti piispalle samana päivänä taksasta,vrt. FMU 6417.
1.

199
rahalla, vaan siihen sisältyi mm. hevosenrehuksi kannettua kauraa. Voin määrä oli yli puolet
piispanpöydän kaikista voituloista uuden ajan alussa. Lohen määrä vastasi suunnilleen piis
panpöydän kaikkia lohituloja. Tosin niiden määrässä tapahtui vuosittain suuria vaihteluja.
Kevyimmin Skytten sopimusvero kohdistui haukiin, joista piispan ei tarvinnut luovuttaa
kolmatta osaakaan. Piispanpöytä sai runsaasti muitakin parseleja, joista kruunu ei vaatinut
lainkaan sopimusveroa. Kuitenkin taksa oli niin korkea, että piispan oli pakko sen suoritta
miseksi tehdä erityisjärjestelyjä. 5 Toisaalta kirkkoreduktion mukana katosi monia piispan
vanhoja, kalliiksi tulleita velvollisuuksia, ennen muuta oman sotaväen ylläpito. Näin pienem
mätkin tulot riittivät supistuneiden menojen kattamiseen.
Piispa Skytte piti taksaa silti korkeana, ja hän riensi oitis siitä kuninkaalle valittamaan.
Kuningas ei kuitenkaan ollut 2.7.1528 lähetetyn kirjeen mukaan siihen taipuvainen.6 Sittem
min piispa sai 7.3.1529 tehdyn merkinnän mukaan sopimusverosta alennusta 4 lästiä ruista
ja 4 lästiä ohraa lähettämällä 8 lästiä suomalaista olutta kuninkaan tarpeisiin.7 On huomatta
va, että reduktiokauden lähteiden mukaan piispa sai lampuodeiltaan vain 4 tr olutta, joten
olut valmistettiin kotimaisen ja ulkomaisen humalan ja kotimaisen maitaan voimalla piispan
todennäköisesti Kuusistossa sijainneessa panimossa.
Taksan suuruuden seurauksena saapui v:na 1529 edelliseltä vuodelta rästissä oleva 1 000
mk:n rahamaksu Tukholmaan vasta helluntain vaiheilla ja 200 mk:n arvoinen viljaerä 12.7.
1529. 8 Heinäkuussa 1529 sopimusveroa alennettiin huomattavasti niin, että piispan tarvitsi
suorittaa vuosittain 1 000 mk rahaa, 6 lästiä ruista, 6 lästiä ohraa, 4 lästiä kauraa, 9 lästiä voi
ta, 3 lästiä lohta ja 10 kippuntaa haukea.9
Piispa Skytte suoritti sittemmin tinkimättä taksansa, jonka rästiytyminen oli peräti harvi
naista. Tosin sellainen käytännön sanelema muutos tapahtui, että piispa alkoi vaihtaa jo Suo
messa viljan rahaksi, jonka hän lähetti Tukholmaan. Piispanpöydän taloudellisen tilanteen
vakiintumista ja sopeutumista osoittaa, että piispa Skytte saattoi 1536 lahjoittaa kruunulle
lähes 1 450 mk.1 0

Liite XVII, Pirinen 1962 b, s. 279. Käytetyt mitat: 1 lästi = 12 puntaa= 96 pannia, 1 lästi voita=
12 tynnyriä = 192 leiviskää,1 lästi lohta = 12 tr = 192 lv,vrt. mitoista Forssell 1869,s. 150, Forssell
1875,ss. 90-91,Hildebrand H 1884, s. 753, Melander 1891,ss. 67-74.
6. FMU 6421.
7. FMU 6437.
8. Todistuskappaleita ... 111:1 (1892),s.4.
9. FMU 6453,SHD 1 (1968),s. 164,Todistuskappaleita ... 111 :1 (1892), s. 15,Hammarström 1956,ss.
332 ja 339,nootti 1.
10. FMU 6522 ja 6548, ES 474:VA 4:21-24, HH Xl:1 (1880), ss. 3, 7 ja 148, Todistuskappaleita ...
111:1 (1892),ss.7,23,29,33, 37 ja 56.
5.
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64. Piispanpöydän kokonaistulojen rakenne, määrä ja arvo reduktiokauden lähteiden perus
teella

Ennen kuin käydään otsikon edellyttämään tehtävään, on syytä tähdentää sitä, että säily
neet lähteet ovat säilyneet eri vuosilta ja toisaalta verotuksen tuotto vaihteli suuresti vuoden
tulon mukaan. Voudintilit, joihin nämä laskelmat perustuvat, on laadittu kruunun tarpeiden
mukaan, ja siksi verojen ja maksujen määrä ja sisältö ovat ainakin jossain määrin erilaisia kuin
silloin, kun piispa vielä sai nauttia tulot itse. Seuraavat tiedot perustuvat erittäin laajoille
taustaselvityksille, joiden yhteydessä on käyty läpi mm. voudintilit pitäjittäin ja kylittäin n.
v:een 1560 saakka. Näin saatu materiaali on taulukoitu pitäjittäin ja kylittäin tämän tutki
muksen liitteiksi, joista osa on talletettu Valtionarkistoon ja Jyväskylän maakunta-arkistoon.
Tästä syystä seuraavia tietoja voidaan pitää vähintäänkin suuntaa antavina piispanpöydän
tuloista.
Piispanpöydän tulot voidaan jakaa 7:ään erilliseen ryhmään, nimittäin vero-, kiinteistö-,
kinkeri-, testamentti-, sakko-, läänitys- ja satunnaistuloihin. Näistä v e r o t u I o j e n osuus
oli kaikkein suurin eli n. 45 %. K i i n t e i s t ö t u I o t koostuivat erittäin monista parse
leista, joista muutaman tuotto oli aivan minimaalinen. Kaikkiaan piispanpöydällä oli tällaisia
tuloja n. 21 % eli n. 3 750 mk, kun taas verotulojen määrä oli n. 8 000 mk. K i n k e r i t u
i o i s t a papiston procuratio on kiistaton. Sen sijaan talonpoikien kestitysraha, jonka suu
ruus oli Pohjois-Pohjanmaalla 1 ä talolta, on tässä yleistetty koskemaan koko hiippakuntaa.
Menettelyä voi tuskin pitää aivan perusteettomana, koska alun alkaen piispanpöydän tulot
ovat muodostuneet pääasiassa tästä tulotyypistä. Mikäli edellä mainittu yleistys hyväksytään,
niin piispanpöydän kinkeritulot nousevat jopa kiinteistötuloja suuremmiksi, eli niiden osuus
oli n. 4 300 mk ja n. 24 %. T e s t a m e n t t i t u I o t vaihtelivat luonnollisesti suuresti
vuodesta toiseen. Seurakuntien lukumäärän perusteella voidaan arvioida, että vuosittain kes
kimäärin 3-4 pappismiestä laati testamentin. Realistisesti arvioiden näiden tulojen osuus oli
n. 400 ml-' ja n. 2 % vuosituloista. Sen sijaan s a k o n I u o n t e i s t e n tulojen tuotto oli n.
920 mk eli n. 5 % kokonaistuloista. L ä ä n i t y s t u I o t on laskettu piispa Särkilahden
antamien tietojen perusteella siten, että v:ljana saatujen tulojen määrä on arvioitu rahatuloa
suuremmaksi. Läänitystulojen määrä 250 mk tuntuu realistiselta, mutta sen osuus 1 % kaikis
ta piispanpöydän tuloista näyttää vaatimattomalta, koska kruunu ainakin pyrki näiden varo
jen ohjaamiseen piispan puolust\,Jspoliittisiin tehtäviin. S a t u n n a i s t u I o j e n -määrästä
ei ole käytettävissä numeraalisia tietoja, ja siksi niiden osuus on laskettu vain 100 mk:ksi eli
0,6 %:ksi. Kaikkiaan Turun piispalla Uenee ollut vuosituloja n. 17 750 mk.1
Turun piispanpöydän tulot olivat todella mittavat, ja siksi piispa oli kruunun ohella
maamme tärkein pääomanmuodostaja. Näihin aikoihin saakka tiedot piispan tulolähteistä ja
varojen käytöstä ovat olleet puutteellisia, ristiriitaisia ja jopa uskonvaraisia. Niinpä piispan
pöydän tilojen määrä eri tutkimuksissa on vaihdellut 137:n ja 247:n välillä, joista jälkimmäi
nen on lähellä totuutta (s. 174).2 Reduktiokauden lähteiden mukaan piispanpöydän tuloista

1.
2.

Liite XV 11,Pirinen 1952,ss.239-241,Pirinen 1952 a,s.70.Pirisen hyvää I uetteloa kruunun pappis
miehiltä saamista testamenttituloista ei liene tässä tarpeellista toistaa (vrt.s. 187).
Forssell 1869, bilagor, Tab B ja C 5 sekä J 7, Westman 1918, s. 73, Gummerus 1921, ss. 168-169,
Almquist 1919-1922, ss. 527 ja 539, Cederlöf 1934, s. 321,Gummerus 1937,s.10, Brilioth 1941,
s. 625, Salomies 1944, ss. 182-183, Anthoni 1949, ss. 113-115, Rinne J.1952,ss.144-152. Rin
teellä on tilamäärä 247, mikäli tilat lasketaan yhteen,vrt.myös Todistuskappaleita ...111 :5 ( 1904),
SS.8-11,23,49-50 ja 76.
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kannettiin n. 7 000 mk rahana, n. 5 000 mk eli n. 3 250 lv voina, n. 1 500 mk eli 1 500 pn
rukiina, n. 1 500 mk eli n. 1 500 pn ohrana, maltaana ja jauhoina, n. 234 mk eli 468 pn kau
rana, n. 420 mk eli n. 840 lv haukena, n. 630 mk lohena ja n. 400 mk teuraseläiminä, lihana
ja silavana. Loppuosa jakaantuu n. 20 eri parselin osalle. On syytä tähdentää, että vielä keski
ajan puolella kilttivero maksettiin turkiksina, läänitystuloista yli puolet oli viljaa, kinkeri
suoritettiin kestityksenä,ja testamenttituloista huomattava osa oli jalometalliesineitä.3

3.

LiiteXVII.
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65. Vertailua muihin valtakunnan huomattavimpiin tulonsaajiin
Piispanpö ytien taloudellista asemaa on etenkin Ruotsissa tutkittu kauan ja hartaasti, ja sa
malla on myöskin esitetty lähinnä uskonvaraisia arvioita Turun piispan tuloista. Nämä jonkin
verran ristiriitaiset tutkimustulokset ovat kuitenkin.vertailussa erinomaisia:
PIISPANPÖVTIEN TALOUDELLINEN ASEMA ENNEN REDUKTIOTA

Hiippakunta

Seurakuntien
lukumäärä/
kpl

Upsala

yli

Linköping
Skara
Strängnäs
Västerås
Växjö
2
Turku

486
n.
630
läh. 150
n.
80
n.
60
n.
120 (100)

300

Piispanpöydän
lampuotitilat/
kpl
97
326
n.200
188
68
144
247

1

Piispantulot
reduktiokaudella/mk

Väkiluku
v:na 1560

yli

103 070+
Norrlanti
181 280
146 960
77 460
66 670
29 650
n. 230 000

20 000

lähes 17 000
n.
8 000
n.
9 000
yli
7 000
yli
3 000
yli
10 000

F o r s s e 1 1 i n laskelmat ovat jonkin verran erilaisia ja osittain vanhentuneita, mutta silti
niillä on kiinnostavuutta:

3

PIISPANPÖVDÄN TULOT JA SOPIMUSVERO REDUKTIOKAUDELLA

Hiippakun�a

l-

Upsala
Linköping
Skara
Strängnäs
Västerås
Växjö
Turku
Yhteensä

1.
2.
3.

Piispanlampuoteja/kpl

Sopimusveroa/
mk v:na 15301546

Kymmenykset
mk/v:na 1559

Kestitys ( = fodring)/mk/
v:na
1559

100
325
207
172
60
144
171

3 350
3 500
2 400
2 500
750
800
1 850

18 060
13 140
5 685
6 455
6 360
2 225
4 000

750
1 900
1 450
600
200

1 179

15 150

55 925

5 150

250

Almquist 1919-1922, ss. 75-78, 194-198 ja 288-296, Westman 1918, ss. 69, 73, Olsson 1947, ss.
33-34 ja 40-42.
Brilioth 1941, s. 617, Klockars 1960 b, s. 109.
Forssell 1869, Tab J 2-6 ja Tab K 1. Piispanlampuoteja oli v:na 1543 Uplannissa 120, Västmanlan
nissa, Bergslagenissa ja Taalainmaassa n. 68, ltä-Göötanmaalla ja Smoolannissa vähintään 312 ja v:na
1540 Länsi-Göötanmaalla ja Värmlannissa 214 kpl, vrt. Forssell 1869, Tab A 1-5 ja Tab B. Sen si
jaan v:na 1560 piispantiloja oli Uplannissa 16, Västmanlannissa 5, Bergslagenissa ja Taalainmaalla 16,
Södermanlannissa 85 (+5 to,ppaa), ltä-Göötanmaalla 61, Smoolannissa 214 (+6 torppaa), Länsi
Göötarimaalla 188 (+2 torppaa), Värmlannissa 4 ja Suomessa 137 eli Ruotsissa oli yhteer,sä 739 piis
pantilaa, ja mikäli siihen lisätään piispanpöydän menettämät 415 tilaa, niin luku on 1 154, vrt. Fors
sell 1869, Tab C 1-5, Tab D ja Tab E. Växjö sisältyy Linköpingin kestitykseen.

203
Kirkontilojen määrässä oli eri maissa ja hiippakunnissa suuria eroja. Niinpä Saksassa 1400·
luvun lopulla kerrassaan 1/3 pinta-alasta kuului kirkolle ja Wormsin hiippakunnassa peräti
2/3:a. 4 Ruotsin hiippakuntien välillä oli suuria eroja. ltä-Göötanmaalla kuului kaikista tilois•
ta kirkolle 34 %, Länsi-Göötanmaalla 28 %, Tukholman ympäristömaakunnissa 20 % ja Var
sinais-Suomessa 8 %. Valtakunnassa kuului kaikista tiloista kirkolle 15 %, kun taas Turun
hiippakunnassa vastaava luku oli alle 3 %, josta piispantilojen osuus oli 0,8 %. 5
0 1 s s o n on laskenut pääasiassa Forssellin laskelmien perusteella valtakunnan piispojen
tulot reduktiokaudella. Turun piispan tuloista hän ei kuitenkaan ole ottanut huomioon kaik·
kia eriä, ja siksi taulukko jää puutteelliseksi:
PIISPANPÖVDÄN TULOT REDUKTIOKAUDELLA

Hiippakunta
Upsala
Linköping
Strängnäs
Skara
Västerås
Växjö
Turku

Omaisuuden tuotto (= ränta)
Viljaa/
Rahaa/
lästiä
mk
220
282
256
15
93
61
404

6

lä

Voita

tr

lv

2
8

15

32
17
17
30

3

4

16

1
2

7
3

4

Kymmenykset
Viljaa/
Rahaa/
lästiä
mk
3
36
109
1
36
455

186
134
62
55
65
23
23

Ainakin Turun piispan osalta Olssonin arvio on reilusti alle todellisuuden, sillä hänen mu•
kaansa piispan tulot olisivat olleet v:n 1541 hintatason mukaan "vain" 4 321 mk, mikäli vil·
jalästiin lasketaan 12 puntaa ja puntaan 6 pannia sekä voilästiin 12 tynnyriä ja tynnyriin 16
lv.
P i r i s e n päättelemällä tekemä arvio, että Turun piispan tulot olivat n. 13-14 000 mk,
osoittautuu odottamattoman realistiseksi. T u r u n t u o m i o ka p i t u Ii sai 1540-luvun
alussa 4 704 pn viljaa, 2 049 1/2 lv voita ja 4 250 mk rahaa eli rahaksi arvioituna yli 13 900
mk. Tästä viljan osuus oli 41 %, voin 24 %, rahan 32 % ja muiden luonnontuotteiden 3 %.
Tulolähteiden mukaan ryhmitellen tuloista saatiin 28 % kymmenyksinä, 37 % prebendaomai•
suudesta ja 35 % inkorporaatiosuhteista. Tuloista käytettiin 56 % tuomiokapitulin, 13 %
kuoripalveluksen, 8 % pappissäädyn huollon jne. sekä 23 % tuomiokirkon ylläpidon tarpei•
siin. Tuomiokirkko sai siis vähemmän tuloja kuin piispa.7
Arkkipiispa Jaakko Ulvinpojan kopiokirjojen mukaan S t e n S t u r e sai Suomesta, jo
ka hänellä oli läänityksenään 1400-luvun lopulla vuosittain 12 450 mk eli vähemmän kuin
Turun piispa reduktiokauden tietojen mukaan.8 Kruunu sai v:na 1538 Turun linnaläänistä
pääveroa n. 4 666 mk ja v:na 1541 7 444 mk sekä lisäksi erilaisia luonnontuotteita.9 Kaik·
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Lortz 1962, s.82.
Cederlöf 1934, s. 322, Pirinen 1964,pp. 695-697,Juva M,1965,s.21. Pirisen mukaan Suomessa oli
802 kirkontilaa,joista 226 kuului piispalle.
Forssell 1869,bitagor,Tab F 1,Tab J 7, Olsson 1947,s. 317,Tab 1.
Pirinen 1962 b, ss. 276-280. Pirinen laskee Skytten sopimusveron v:na 1528 olleen puolet piispan
pöydän tuloista,ja koska sen määrä oli 6 764 mk, niin piispan kokonaistulot olivat yli 13 500 mk.
FMU 4776, SHD 1 (1968), s. 80, Lönnroth 1940, ss. 244-246, Westin 1951-1952, ss. 130-136,
Suvanto 1952, ss. 60-61 ja 313, vrt. Svante Niilonpojan läänitystuloista Hammarström 1956, ss.
36-38,51,55,61 ja 471-473.
Oksanen 1911,ss.11-12.
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kiaan kruunun vuotuisveron tuotto oli v :na 1539 Varsinais-Suomesta 12 738 1/4 mk eli vä
hemmän kuin piispan tulot koko Suomesta.1 0
Turun piispan asemaa korosti Suomen sijainti erillään muusta valtakunnasta meren takana
katolisen kirkon itäisessä etuvartiossa. Turun piispa oli mahtavin Suomen valtaneuvoksista ei
ainoastaan suurten tulojensa, vaan myöskin maallisesta mahdista riippumattoman kirkollisen
asemansa vuoksi. On syytä lisäksi tähdentää sitä, että Bero 11 Balkista alkaen kaikki Turun
piispat lukuunottamatta Lauri Suurpäätä kuuluivat rälssisukuihin. Yleisvaltakunnallisessa
mielessä Turun piispan merkitys oli suurempi kuin muiden valtakunnan piispojen, sillä hän
ulottui jopa valtiolliselle, taloudelliselle ja sotilaalliselle alalle. Turun piispalta edellytettiin
muita piispoja eneiJ1män moraalista lujuutta ja diplomaatista taitoa monesti hyvin vc1ativien
11
tehtävien suorittamisessa.
V a d s t e n a n luostari oli Ruotsissa yksi tärkeimmistä tulonsaajista. Sille kuului keski
ajan lopulla 1 010 kiinteistöä, joista se sai 1 283 mk tuloa. Lisäksi luostarille kuului 89 myl
12 U p
lyä tai myllynpaikkaa, 24 kalastamoa, 148 "autiomaata" ja 13 kaupunkikiinteistöä.
s a I a n t u o m i o k i r k o 1 1 a oli 430 lampuotitilaa, jotka suorittivat keskimäärin tilaa
kohti 3,14 mk. 13
L i n k ö p i n g i n piispanpöydän tuloista on tietoja v:lta 1503-1525, mutta ne ovat
liian niukkoja kokonaistulojen ilmaisemiseen. Vuosien 1540-1546 tietojen mukaan
S t r ä n g n ä s i n piispan kiinteistötulo (= landgille) oli 256 mk rahaa ja 17 lästiä ohraa,
V ä s t e r å s i n 93 mk rahaa, 3 lästiä ohraa sekä 1 lästi 8 vatia rautaa, V ä x j ö n 61 Tans
kan markkaa, 19 tr voita ja 103 pt silavaa, S k a r a n

15 mk rahaa, 367 tr ohraa, ruista,

kauraa ja mailasta ja 40 tr voita. A r v i d T r o 1 1 e sai tilakompleksistaan 467 mk rahaa,
18 lästiä 7 1/2 pt viljaa ja jauhoja sekä 5 lästiä 9 pt voita eli enemmän kuin piispat 1400-lu
vulla. 14

10. Pirinen 1955 a, s. 48, Pirinen 1962 b, s. 279. Kirkon bruttotulot Varsinais-Suomesta olivat reduktioka•Jdella 37 281 mk.
11. Pohjolan-Pirhonen 1953, s. 28, Anthoni 1970, s. 189.
12. Norborg 1958, ss. 218, 284-292 ja 299.
13. Norborg 1958, s. 218.
14. Olsson 1947, ss. 27-28, 33-34, 48-54 ja 65, SchLlck H.1958, ss. 381-386.
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7. PIIPANPÖYDÄN TULOJEN HYVÄKSIKÄYTTÖ
71. Liikennereittien merkitys
Veroparselien kuljetus oli keskiajalla epäilemättä vesitse edullisinta. Siihen ei kuitenkaan
Turun hiippakunnassa kaikkialla ollut mahdollisuuksia, ja siksi oli pakko turvautua maakulje
tuksiin. Tällöin oli kannattavinta suorittaa kuljetukset talvisin talviteitä pitkin, jotka kulkivat
pitkin jokia ja järvenselkiä ja ylittivät maaston matalimmista kohdista. Kuljetuskapasiteetti
oli talvella suurempi kuin sulan maan aikana, ja siksi vain poikkeuksellisesti turvauduttiin
kesäkuljetuksiin.
Maassamme oli todennäköisesti jo rautakaudella yhteisesti ylläpidetty tieverkko, joka yh
disti silloisia kulttipaikkoja eli hiisiä ja niiden liepeillä sijainneita käräjämäkiä toisiinsa. Risti
retkellä katolisesta kirkosta tuli kehittyneen organisaationsa takia tieverkon laajentaja ja ke
hittäjä, koska sille hyvät kulkuyhteydet olivat suorastaan elintärkeitä veroparselien kuljetuk
sen, pyhiinvaellusreittien järjestämisen ja yleensäkin kirkollisten tehtävien hoitamisen takia.
Sittemmin 1200-luvulla myöskin kruunu alkoi osallistua tieverkon kehittämiseen hallinnol
1
listen, sotilaallisten, taloudellisten ja oikeudellisten näkökohtien perusteella.
Tieverkon kehittämisen tarve ilmeni selvästi siitä, että teitä koskevia ohjeita sisällytettiin
maakuntalakeihin, joissa tienrakennusvelvollisuus sidottiin maanomistukseen. Maunu Eeri
kinpojan maanlain mukaan maakunnan- ja käräjätien tuli olla 10 kyynärää ( 1 kyynärä =
59,38 cm) leveä. Sen sijaan kirkko- ja myllytie sai olla kapeampi. Samassa laissa kutsuttiin
yleiseksi tieksi mitä tahansa kahden kylän välistä tieyhteyttä.2
U u d e nm a a n

r a n t a t i e, joka yhdisti Turun Viipuriin, lienee ollut keskiajalla

maamme tärkein tieosuus. Se kulki Viipurin pitäjän Tervajoen (Terwjoki), Säkkijärven Vila
joen (Wylliocki), Virolahden Pyterlahden (Pytterla)(), Vehkalahden Strömsbyn (= Salmenky
län), Pyhtään Kyminkartanon ja pappilan, Pernajan pappilan, Porvoon kuninkaankartanon,
Sipoon Massbyn tai Gesterbyn, Helsingin pitäjän kuninkaankartanon, Espoon Kvarnbyn
(= Myllykylän), Kirkkonummen Korkkullan ( Korffkulla), Inkoon pappilan, Karjaan Kavas

tonkosken (Skaffesta forss, nyk. Pohjan Kavastossa?), Pohjan vanhan lukkaril'an, -Tenholan
Undermalmin tai Olsbölen, Perniön kuninkaankartanon, Halikon Hajalan, Paimion Kirkon
kylän ja Piikkiön Kosken kautta 1550-luvulla Turkuun. Alkuaan tie on kulkenut Karjaan
Högbenin ja Siuntion Kockisin (= Kokkilan) kautta, mutta Raaseporin linnan rakentamisen
seurauksena tieura sii,tyi Inkoon kohdalla etelämmäs. Koska Uudenmaan rantatie syntyi
meriyhteyden kilpailijaksi, se sivusi lahtien tuntumassa satamapaikkoja.3
Viipurista johti Hämeenlinnaan Y I i n e n

V i i p u r i n t i e, josta on tietoja 1400-lu

vun alusta saakka. Se kulki Viipurin pitäjän Nurmen (Normis), Vainikkalan, Taipaleen litiän
(nyk. Lemillä), Elimäen Lyöttilän, litin (Nyeby), Hollolan pappilan, Tuuloksen (nyk. Lam
min) Syrjäntaan eli Saarelan (Sörientackenne eller Sarela) kautta Hämeenlinnaan. Tämän
1.
2.
3.

Suvanto 1973,ss. 149-150,Viertola 1974,ss. 36-37.
Suvanto 1973,ss.150-151,Viertola 1974,ss. 37-38.
Wallin 1893, ss. 41-42 ja 48-51,T eitti 1894, ss. 84-85, Voionmaa 1933,ss. 446-448, Kerkkonen
G.1945, s. 277, Bremer 1953, ss.457--458, Rinne T.T.1963,s. 78,Gardberg J.1Q68,ss.137 ja 208,
Ylikangas 1973, s. 71, Viertola 1974,ss. 39-41.
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osittain Salpausselkää kulkevan tien suunnasta on ollut erilaisia käsityksiä, mikä johtuu siitä,
että I itiä ( ltieby) on erheellisesti ymmärretty I itiksi.4
Ylinen Viipurintie jatkui Hämeenlinnasta Turkuun H ä m e e n h ä r k ä t i e n ä, joka
kulki Rengossa sijaitsevan kirkkoherra Söyringin kartanon, Tammelan Portaan, Someron
Lahden kylän ( Lactis), Marttilan Juutilan (Juttila) ja Liedon Pinomäen kautta. Alkuaan tämä
jo 1300-luvulla käytössä ollut tie lähti Turusta N a u r i s t i e n uraa pitkin, mutta viimeis
tään keskiajan lopulla se korvattiin Turusta Liedon kautta Tarvasjoelle johtavalla haaralla.
Somerolla Härkätiestä erkani H i i d e n t i e Halikonlahdelle ja H u o v i n t i e Oripään
kautta Kokemäelle. 5
V i i p u r i n ja S a v o n I i n n a n välinen tie lienee rakennettu vasta aivan keskiajan
lopulla Olavinlinnan rakennustöiden yhteydessä. Tie kulki Lappeen Kaukilan, Taipaleen ku
ninkaankartanon ja Säämingin Liistonsaaren kuninkaankartanon kautta. 6
Myöskin Hämeen- ja Savonlinnan välisen S u u r e n S a v o n t i e n rakentaminen liit
tyi Olavinlinnan valmistumiseen. Tosin sillä oli edeltäjänään vanha talvitie, jonka varrelle
piispa Tavast rakennutti Hirvensalmen Vahvajärvelle majapaikan (ss. 164-165). Tie kulki
Rantasalmella Hartikan kartanon, Juvan Partalan, Savilahden Kiialan kuninkaankartanon
ja Toivolan, Hollolan (nyk. Heinolan mlk:ssa) Lusin, Asikkalan (Askala), Lammin Kurjalan
(nyk. Koskella) ja Hauhon kirkonkylän kautta. 7
Suuri Savontie jatkui H ä m e e n I i n n a s t a U I v i I a a n Sääksmäen vanhan nimis
miehentalon, Pälkäneen kirkonkylän, Kangasalan kirkonkylän, Pirkkalan kirkonkylän, Kar
kun, Tyrvään, Huittisten Takkulan (Tackola), Kokemäen Lammaisten ja Ulvilan kartanon
kautta. Hämeenlinnasta pääsi keskiajalla Satakuntaan lisäksi Hattulan, Kalvolan, Saarioisten,
Vesilahden ja Pirkkalan kautta. Hämeenlinnan ja Ulvilan välinen tieyhteys oli ainakin osittain
käytössä jo 1400-luvun alussa.8
Korsholman linnan rakentamisen seurauksena raivattiin M u s t a s a a r e s t a tieyhteys
sekä U I v i I a a n että ns. K y r ö n k a n k a a n tie Hämeenkyrön kautta Hämeenlinnaan.
Näistä jälkimmäinen oli parempi ja tärkeämpi. Edellinen kulki Maalahden, Lapväärtin, Ah
laisten ja Merikarvian kautta Ulvilaan. Kyrönkankaan tie oikaisi erämaiden halki Kyrönjoki
vartta pitkin Isonkyrön, Ikaalisten ja Hämeenkyrön kautta.9
V a r s i n a i s - S u o m e n ja S a t a k u n n a n välisistä tieyhteyksistä oli tärkein se,
joka kulki Liedon takamaiden halki V a r k a a n t i e n suuntaa Pöytyän kirkolle, Oripää
hän, Virttaalle, Köyliön Kankaanpäähän, Köyliönkartanoon, Kokemäenkartanoon ja sieltä
jokivartta Ulvilaan. Piispa hankki tämän reitin varrelta Kulhuan Pöytyältä 1400-luvulla yöpy
mispaikakseen (s. 144). Oripään ja Ulvilan välillä tie noudatteli H u o v i n t i e n suun
taa.1

°

4.

VVaiiin 1893, s. 43, Teitti i894, s. 86, Voionmaa i933, ss. 446-448, Lehtinen ivi.i950, s. 63, Niite

maa 1955,ss. 217-218,Viertola 1974,ss. 42-44.
Wallin 1893, ss. 43 ja 56-59, Teitti 1894, ss. 86-87, Voionmaa 1933, ss. 446-448, Oja 1945, s.
161, Niitemaa 1955, ss. 216-217, Oja 1955, s. 54, Oja 1959, ss. 24-25 ja 70-72, Rinne T. T. 1963,
s. 78, Viertola 1974, s. 42.
6. Wallin 1893, ss. 43 ja 67-70,Teitti 1894,s. 87,Lappalainen 1967,s. 433, Viertola 1974,s. 50.
REA 510 ja 521, Wallin 1893, SS. 44 ja 61-63, Teitti 1894, SS. 87-88, Voionmaa 1933, SS. 4467.
448, Pärnänen 1947,ss. 260-261, Viertola 1974,s. 49.
REA 392, Wallin 1893,.ss. 63-65, Teitti 1894, ss. 88-89, Voionmaa 1933, ss. 446-448, Niitemaa
8.
1955,SS. 219-220,Suvanto 1973,SS. 158-160,Viertola 1974, SS. 44-45.
9. Wallin 1893, ss. 45, 54-56 ja 65-67, Teitti 1894, s. 89, Voionmaa 1933, ss. 446-448, Jaakkola
1944 a, SS. 321-324, Alanen 1949, SS. 443-449, Luukko 1950, SS. 447-448, Suvanto 1973, SS.
149-161, Viertola 1974, ss. 45-49.
10. Wallin 1893, ss. 44-46 ja 51-54, Teitti 1894, ss. 89 ja 125-126, Voionmaa 1933,ss. 446-448, Oja
1944, ss. 54 ja 190-198, Oja 1955, s. 64, Rinne T. T. 1963, s. 78, Suvanto 1973, s. 155, Viertola
1974, SS. 41-42.
5.
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Luetellut yleiset maantiet yhdistivät toisiinsa sotilaallisesti ja hallinnollisesti tärkeät kes
kukset, nimittäin Turun, Viipurin, Korsholman, Hämeenlinnan, Savonlinnan ja Kokemäen
kartanon. Voidaan havaita, että tieverkon synnyssä ja kehittämisessä on keskeisesti otettu
huomioon Turun ja Viipurin asema. 11
Muita keskiaikaisia pienempiä tieyhteyksiä ei tämän tutkimuksen puitteissa ole aiheellista
käsitellä. Siksi tähän lukuun on otettu pelkästään ne tieyhteydet, joilla oli merkitystä piispan
pöydän tuoton hyödyntämisessä. Keskiajalla järjestettiin Nousiaisten ja Köyliön välille pyhiin
vaellusreitiksi P. H e n r i k i n t i e, joka kulki Yläneen ja Säkylän kautta. Varsinais-Suomesta
pääsi Satakuntaan myöskin A i r i k i n t i e t ä pitkin, joka kulki suorempaan. E u r a s t a oli
tieyhteys jokilaaksoa pitkin Köyliönjärven länsipuolitse S ä k y I ä ä n ja Y Iä n e e 11 e, jossa
se yhytti P. Henrikintien. Satakunnassa oli keskiajalla ainakin kolme H u o v i n t i e t ä, joista
kaksi on jo edellä mainittu. Niistä ensimmäinen kulki Laitilasta Rauman kautta Eurajoelle ja
Kokemäelle, toinen Huittisten, Tyrvään ja Pirkkalan kautta sekä kolmas Turusta Loimaan,
Oripään, Köyliön ja Kokemäen kautta Ulvilaan (s. 206). 12
Piispanpöydän tiloista sijaitsi eniten merellisessä ympäristössä, jokien varsilla ja järvien
rannoilla tässä järjestyksessä. Silti useimmat tilat samalla sijaitsivat yleisen maantien läheisyy
dessä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, jossa valtaosa tiloista ryhmittyi Huovintien lähei
syyteen.13 Eniten tiloja oli Turusta Ulvilaan vievän tien varrella,nimittäin Maariassa,Pöytyällä,
Loimaalla, Köyliössä, Kokemäellä ja Ulvilassa. Lisäksi Eurasta ja Huittisista oli tälle tielle yhteys
sekä Huittisten kautta Pirkkalasta. Lampuotitilat sijaitsivat tällä suunnalla Turusta katsottuna
kaukana, sillä Pöytyälle oli 5, Virttaalle 9, Köyliö�kartanoon 14, Lamm-aisiin 17 ja Ul�ffäan
21 vanhaa peninkulmaa (mii). Toiseksi eniten tiloista sijaitsi Suuren rantatien tuntumassa
Kaarinassa, Piikkiössä, Sauvossa, Uskelassa, Halikossa, Pohjassa, Pyhtäällä ja Karjalassa. Tilat
sijaitsivat tällä suunnalla lähellä Kuusistoa ja Turkua, josta oli matkaa Piikkiön Koskelle
1 1/2, Paimion kirkonkylään 4 1/2 ja Halikon Hajalaan 7 1/2 vanhaa peninkulmaa. Uuden
ajan alussa "Pohjois-Suomessa" ei ollut juuri yleisiä maantietä. Tosin jonkinlainen tieyhteys
oli Turusta Nousiaisten ja Mynämäen kautta Vehmaalle. Hämeen härkätie kulki Liedon,
Marttilan ja Vanajan kautta Hämeenlitinaan,josta pääsi edelleen Suurta Savontietä Vahvajär
velle. Matka Hämeenlinnasta Turkuun oli 27 vanhaa pnk.1 4
Näyttää siltä, että Ahvenanmaan, Pohjanmaan, osittain Satakunnankin, Paraisten, Kuusis
ton, Lemun, Rymättylän ja Taivassalon lampuotien parselit kuljetettiin vesits� määräpaik
kaansa, mikäli niitä ei toimitettu läheisten piispankartanoiden ylläpitoon. Niiltä' alueilta,
jossa oli huonot kulkuyhteydet, piispanpöytä hankki vain vähän tiloja itselleen. Lampuoti
maksut olivat monipuolisimmat Turun läheisyydessä,ja lampuodeilta vaadittiin myöskin viljaa,
jotu painosuhteensa vuoksi oli epätaloudellista kuljettaa maitse pitkiä matkoja. Sen sijaan kau
kana asuvilta lampuodedta maksut vaadittiin rahana,voina tai arvokalana. Samanlainen tilanne
oli piispallisten verosaatavien kohdalla, sillä vero-oikeudet määräytyivät pitkälti liikenteellis
ten tekijöiden mukaan vertaamalla parselin hinnan ja painon suhdetta kuljetusmatkaan.

11. Viertola 1974,ss.106-107.
12. Voionmaa 1933, ss. 444-445,Oja 1945,ss. 161-163, Haavio 1948, ss. 60-69 ja 230,Jokipii 1953,
SS. 20-21, Jokipii 1956, SS. 10-12, Rinne T. T.1963, SS. 78-79, Ylänen 1969,SS. 54-57,Suvanto
1973,ss.151-161, Viertola 1974,s.41.
13. Niitemaa 1955, ss.215-234,Oja 1956,ss. 128-129,Valonen 1958,ss.234-250 (Sääksämäen Kou
konkallio), Suvanto 1973,s.48. Satakunnassa pitäjäyhteisö luovutti toisinaan piispalle vanhan päälli
köntilan.
14. Teitti,1894, ss.84-89. Etäisyydet on otettu Teitin luettelosta.
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72. Piispan ulkomaankauppa

Turun piispan ja tuomiokapitulin oli pakko taloudellisten olojen kehittymättömyyden ta
kia markkinoida v�roina ja lampuotimaksuina saamiensa luonnontuotteiden ylijäämä, jota ei
omassa taloudessa voitu tai jota ei aiottu kuluttaa. Vilja voitiin yleensä hyvinäkin vuosina
myydä kotimaan kuluttajille, koska sitä ei yleensä esiintynyt vientitavaroiden joukossa. Sen
sijaan voita, kalaa ja turkiksia myytiin Hansan välityksellä manner-Eurooppaan. Suomen kau
punkilaitoksen ja porvariston kehittymättömyyden vuoksi piispa ja kapituli joutuivat osta
maan ulkomailta sellaisia tuotteita, joita porvaristo ei kotimaassa ainakaan riittävästi pysty
nyt tarjoamaan kaupaksi, kuten suolaa, viiniä, mausteita, metalleja, tekstiilejä, lasia, salpie
taria jne. Siten piispa ja kapituli kävivät kauppaa suoraan ulkomaisten porvarien kanssa omil
la laivoillaan kotimaisten porvarien ohi.1
Suomen kirkonmiesten ulkomaankaupasta on säilynyt tietoja v:lta 1509-1516 Paavali
Scheelin kirjekokoelrnassa, jossa on jokunen maininta myöskin piispa Kurjen kaupallisista
yhteyksistä. Kirjeiden mukaan Suomesta oli kauppayhteyksiä mm. Tallinnan, Tukholman,
Lyypekin, Rostockin ja Stralsundin porvareihin. Vaikka kauppakirjeet laadittiin alasaksaksi,
niin Scheelin ja Kurjen ·kauppatuttava., danzigilaisporvari Hans Chonnert piti suomenkielen
osaamista niin tärkeänä, että hän lähetti v:na 1513 poikansa maahamme sitä opettelemaan
(lere.n fijnijc:hi}
Piispa Kurki käytti Scheelin palvelusten lisäksi omia yhteyksiään ja omia laivojaan. Piis
pan kauppatuttavina I olivat mm. lyypekkiläinen Herman Bremer, danzigilainen_ Hans Chon
nert, stralsundilainen Oluf Lorbeer, tallinnalainen (alkuaan suomalainen) Hans ·suurpää, rii
kalainen Herman lssechel ja mahdollisesti tukholmalainen Herman Lutinck.3
1Keskiajan kauppatapoihin kuului lähettää asiakkaalle lahjoja ja tavaranäytteitä toivossa saa
da tilaus. Siitä syy�tä piispa Kurki sai v:na 1511 Chonnertilta lahjaksi hollantilaista silliä
(hollandych bwchynk), piparkakun (peper koke) ja näkinkengällä somistetun preussilaisen
esineen (pruschschenn tuarch myt negelkenn).4
Scheelin kokoelmasta löytyy kirjeitä, jotka on osoitettu suoraan piispa Kurjelle ja jotka
osoittavat piispalla olleen omaa kirjeenvaihtoa hansaporvarien kanssa. Hans Chonnert kirjoit
ti 14.8.1511 piispa Kurjelle. Sen mukaan Chonnert oli velkaa piispalle 20 mk, mikä osoittaa
kauppasuhteen pysyväisluonnetta. Velka oli syntynyt siten, että Kurki oli antanut laivuri
Peter Langen tehtäväksi myydä 40 mk:lla tavaraa (vor xxx effte xl mrk), ja Chonnert oli os
tanut erästä puolet. Chonnert toimitti Langen mukana piispalle 1 1/2 kippuntaa 1 leiviskän
humalaa arvoltaan 12 1/2 mk, joten velaksi jäi 7 1/2 mk. Sittemmin Chonnert toimitti turku
lais•an Hans Purenpään välityksellä Kurjelle 1 lästin suolaa arvoltaan 10 1/2 mk, jolloin sum
maan on laskettu mukaan erinäisiä kuluja, kuten 17 tynnyrin hinta. Samassa lähetyksessä

Chonnert toimitti piispalle vielä 1 kp 6 lv humalaa arvoltaan 9 mk 24 killinkiä eli koko toi
mituksen arvo oli 20 mk 9 killinkiä. Mikäli 7 1/2 mk:n velka vähennetään summasta, niin
Chonnertille jäi piispa Kurjelta saamista 12 1/2 mk 9 killinkiä (markkaan laskettu 30 killin
kiä). Lisäksi Chonnert oli lähettänyt piispalle 1 pn muskottia (muschate).5 Kahta viikkoa

1.
2.
3.
4.
5.

Gummerus 1937, s. 15, Rörig 1926, ss. 36, 40 ja 44, Olsson 1947, ss. 58-59, Pirinen 1956 b, ss.
440-448, Dencker 1959, ss. 89-93, Dollinger 1964, ss. 105 ja 293.
FMU 5687, Carlie 1925, s. 3, Pirinen 1956 b, s. 442.
FMU 5539, 5749, 5751, 5758 ja 5982, Pirinen 1956 b, s. 454.
FMU 5537-5539.
FMU 5539: "vme soit vnd vme happe".
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myöhemmin lähetetyn kirjeen mukaan suola ja humala oli toimitettu Hans Suurpään (Swrpel)
ja lahjat Jörgen Kurgenin laivassa.6
Chonnert toimitti v:na 1512 piispa Kurjen laivassa Turkuun 3 kvarteeria tammilautoja
arvoltaan 11 mk. Ostajana lienee ollut joko Scheel tai tuomiokirkko tai piispa itse.7
Hans Chonnert piti piispa Kurjen kanssa solmimaansa kauppatuttavuutta niin tärkeänä,
että hän pyysi v:na 1514 Turussa oleskelevaa poikaansa suorittamaan jäähyväiskäynnin piis
pan luona ennen paluutaan kotikaupunkiinsa.8
Riikalainen Herman lssechel tarjosi Scheelin välityksellä taulujaan piispan ja tuomiokapi
tulin ostettavaksi eikä suotta. Taulut olivat kalliita, sillä lssechel vaati eräästä kerrassaan
400 mk.9
Piispa Kurjella oli stralsundilaiseen Olut Lorbeeriin suora kauppayhteys ilman Scheelin
välitystä, koskapa Lorbeer kertoi piispan kirjoittaneen hänelle monta kertaa (om mange
hande). Kirjeenvaihto ei ole kuitenkaan säilynyt. Kirjeessään Scheelille Lorbeer mainitsi piis
pan halunneen ostaa häneltä verkaa (clede) 24.8.1514, mutta sitä ei kuitenkaan ollut sillä
haavaa saatavissa, koska Frieslandin kreivi oli ostanut kaupungin porvareiden kangasvarastot.
Lisäksi piispa yritti saada Stralsundista lääkäriä onnistumatta, ja siksi hänen oli sillä kerralla
tyydyttävä lääkkeisiin käyttöohjeineen. 10
Piispa Kurki lienee toiminut Scheelin asiamit!henä v:na 1514 Tälgessä tavatessaan Herman
Lutinckin.11
Monet hansakauppiaista toimivat ulkomailla opiskelevien suomalaisten avustusten välittä
jinä ja jopa opintojen lainoittajina. Niinpä lyypekkiläinen Herman Bremer lainoitti piispa
Kurjen sisarenpojan Jaakko Kurjen opintoja ainakin 300 Lyypekin markalla. Tosin summaan
saattaa sisältyä myöskin kauppatavaroita, sillä kyseinen 18.8.1519 päivätty asiakirja on osit
tain turmeltunut. 12
Vapaustaistelun aikana piispa Kurjella oli kauppayhteyksiä Tallinnaan. Hän pyysi 2.2.
1522 Tallinnan raadille lähettämässään kirjeessä haluamiensa tavaroiden esteetöntä toimitta
mista.13 Piispan palvelija Niilo Skytte osti 3.5.1522 annetun kuitin mukaan isännälleen
6 1/2 kp 8 lv kaapelilankaa arvoltaan 82 Tallinnan markkaa. Tavaraerä ostettiin mahdollisesti
Victor van der Lippeltä, jolle piispa jäi kuoltuaan velkaa 605 1/2 mk rahana ja muina tavaroi
na sekä lisäksi Niilo Skytten ostoksista 80-90 mk.14
Piispanpöydän kauppaa koskevia lähteitä ei ole säilynyt niin paljon, että niiden perusteel
la voitaisiin laatia tase. Silti hajallisten lähteiden perusteella voi havaita kaupan·o:leen Itäme
ren alueella laajaa ja monipuolista ja piispan osallistuneen siihen toisaalta suurten verotavara
määrien saajana ja toisaalta ylhäisrälssiin kuuluvana kuluttajana.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FMU 5545: "j lasst ssolt vnd j sach hoppen vnd Jwrgen Churgen ok j peperchoken vnd j prwschen
twark". Vrt. Purenpää ja Suurpää.
FMU 5748: "Jnt erste jn des her bisshop barse iij qvarte wagenschott steht xj mk j f ." Mickwitz 1938,
s. 24, Pirinen 1956 b, ss. 443 (nootti 7). Pirinen on ajoittanut tämän Hausenin varauksellisesti datee
raaman asiakirjan vuoteen 1512.
FMU 5739.
FMU 5749, 5759 ja 5875, Olsson 1947, s. 59, Pirinen 1956 b, s. 451. Brochausin tietosanakirja ei
tunne lssecheliä.
FMU 5751.
FMU 5758.
FMU 5982.
FMU 6715.
FMU 6080, 6102, 6151, 6715 ja 6716.
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73. Piispan palveluskunnan ja asemiehistön palkkaus

Voudintilit laadittiin tulotyypeittäin, ja siksi voidaan vain summittaisesti arvioida, mihin
piispanpöytä tulonsa käytti. Luonnollisesti suurin osa meni piispanviran ylläpitoon, palvelus
kunnan ja asemiesten palkkaukseen, Kuusiston piispanlinnan ja Turun piispantalon ylläpi
toon jne.
Piispalla oli Kuusistossa pienoishovi, jonka jäsenet a�ustivat piispaa erilaisten tehtävien
hoidossa. Paulus Nicolai Byskalle ehti avustaa 1400-luvulla useitakin piispoja.1 Paavali Scheel
toimi nuoruudessaan piispa Särkilahden sihteerinä. 2 Maisteri Henrik toimi piispa Kurjen
kamlerina osallistuen v:na 1518 yhdessä Jaakko Wennen kanssa Tyrvääseen tehtyyn piispan
tarkastukseen.3
Joillakin piispan palveluskuntaan kuuluvilla näyttää olleen kaupallisia tehtäviä, vaikka he
eivät olleetkaan faktoreita. Antti Jaakonpoika (Anders Jacobsen tai -son) oli v:na 1515 Lyy
pekissä kaupallisissa tehtävissä, ja tällöin Herman Bremer sai hänen välityksellään Suomesta
voita.4 Hän oli mahdollisesti sittemmin kanunkina toiminut Andreas Jacobi. Samanlaisia
velvollisuuksia näyttää olleen myöskin v:na 1515-1516 mainitulla Hans Wichmanilla, joka
nimestään ja sukulaissuhteestaan päätellen oli Balttian saksalainen. 5 Niilo Skytte, joka maini
taan v:na 1520-1522 piispan palvelijana, suoritti vapaustaistelun loppuvaiheissa isäntänsä
puolesta Tallinnassa pakomatkan valmisteluihin liittyviä ostoksia (s. 209) .6
Kuningas Eerik Maununpoika antoi 19.9.1358 piispa Hemmingin palvelusväelle vapau
tuksen asepalveluksesta? Kuningas Albrekt Mecklenburgilainen puolestaan lupasi 13.12.1364
verovapauden piispa Hemmingin neljälle kalastajalle ja yhdelle sepälle.8
Kuusistoon sijoitettujen piispallisten asevoimien määrä oli suurempi kuin ennakolta voisi
olettaa. Kuningas Albrekt Mecklenburgilainen lupasi 113.12.1364, että piispa Hemming sai
kantaa sakkotulot 40 asemieheltään.9 Piispa Särkilahden aikana 1400-luvulla piispan ase
miesten päällikkönä oli Maunu Frille. Hänen johdollaan tämä asemiesjoukko, johon Sture
kronikan mukaan kuului 150 ja Knuut Possen mukaan 100 miestä, osallistui syksyllä 1495
Vatikiven kahakkaan, jossa kaatui 35 piispan asemiestä ja suunnilleen saman verran joutui
vangiksi. Noin suuren miesjoukon ylläpito palkkoineen ja varusteineen maksoi vuosittain
vähintään 2 500 mk (ss. 191_:_192) .10 Näin suuri asemiesjoukko oli myöskin piispalle vaara
tekijä. Niinpä Johannes IV Olavi (1506-1510) joutui ensi töikseen lunastamaan Kuusiston
200 mk:lla lakkoilevilta asemiehiltä.11 Samalla piispalla oli v:na 1509 rästissä 1 300 mk ase
miesten palkkoja. 12
Piispa Kurjen ajalta on asemiehistä useita mainintoja. Piispan nihdit toimittivat v:na 1516
FMU 6688: '"Pauius Nicoiaj, huiiken c:tltid och rnest vvai brv·vkadh 1.,avty Biscopcrs tier:ist her j Finland,
then ene biscop epter then andre".
FMU 4781-4782: "secretarius episcopi Aboensis", Matinolli 1976, s. 17.
2.
BFH 1, s. 414, Pirinen 1956 b, ss. 359-362, Matinolli 1976, s. 44. Maisteri Henrik oli van Asken-su3.
kua, joka kuului Turun porvaristoon.
FMU 5837-5838: "bisschopp dener Anders Jacobsen", Matinolli 1976, s. 39.
4.
FMU 5836, 5876 ja 5885: "byschoff Erwertz dyner mit namen Hans Wychman".
5.
FMU 6006: "familiares noster Nicolaus Skytthe", FMU 6080: "Jtem bekennes iac Niclis Skutthe ath
6.
haffua tagiith utaff Sielhorsth opa min herres biscops vegna i Åbo".
7.
REA 169: "officiales et bonorum ipsius prouisores".
FMU 715-718, REA 184: "quatuor homines piscatores et vnum fabrum".
8.
REA 185: "quadraginta armigeris seu seruitoribus suis".
9.
10. FMU 4627-4631 ja 4636-4637, Suvanto 1952, ss. 66-67, Jaakkola 1959, ss. 452-453.
11. Rhyzelius 1752, s. 340, Juusten 1862, s. 588, Schmidt 1943, s. 63, Jaakkola 1959, s. 542.
12. FMU 5359.
1.

211

Viipuriin kirjeen. 13 Piispa Kurki kertoi arkkipiispa Trollelle lähettämässään kirjeessä v:na
1520 toimittaneensa asemiehiään (familiares) Ruotsiin.14· Vapaustaistelun tiimellyksessä
piispa pyysi saada R itarivaltiosta pestata 100-300 nihtiä omaan ja Kustaa Vaasan laskuun.
Vain vähän aiemmin kuningas Kristian II oli ehtinyt pyytää Kurjelta asemiehiä ja laivoja, mi
hin piispa I upasi 21.9.1521 suostua.1 5 Asemiesjoukon johtajana lienee toiminut Kuusiston
prefekti, jossa tehtävässä toimi v:na 1519 Gregorius Stut antaessaan eräälle kauppiaalle suoja
kirjeen Ritarivaltioon tehtävää matkaa varten.16

13.
14.
15.
16.

FMU 5886: "bysschoppes knecten".
FMU 6006: "misimus nuper aliquos familiares nostros ad Sveciam",
FMU 6057, 6059, 6074, 6076 ja 6714.
FMU 5984: "prefectus castri Kwstensis". Kuusiston prefekti Johannes Pietarinpoika (prefectum
nostrum in Kwsto) mainitaan lähteissä jo 31.6.1356, vrt. REA 163.
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74. Laivanvarustus
Sotilaallisten, liikentee.ilisten ja kaupallisten tekijöiden vuoksi Turun piispojen oli keski
ajalla pakko toimia laivanvarustajana. Kuusiston linna, joka oli rakennettu tarkoituksellisesti
Turust2 itään vievän merireitin varrelle, sopi hyvin laivojen tukikohdaksi samoin kuin piispal
linen residenssikaupunki Turku.
Lähteistössä on luonnollisesti vasta myöhäiskeskiajalta tietoja piispan aluksista. Turun
raati vakuutti 17.3.1461 piispa Olavi Maununpojan pantanneen Tallinnan satamassa olevan
holkkinsa turkulaisille ja tallinnalaisille porvareille 1 039 mk:lla ja 25 killingillä Riikan rahaa.
Holkkiin voitiin lastata verraten paljon tavaraa, ja se oli aikanaan syrjäyttänyt koggin kaup
pa-aluksena.1 Eerik Akselinpoika Tottin ja piispa Bitzin alus (barsse) ryösti 1461 Gotlannin
vesillä hansa-aluksen. Tosin viisi vuotta myöhemmin Eerik Tott torjui syytöksen yhdessä
Turun raadin kanssa omasta ja piispan puolesta.2
Vielä keskiajan lopulla laivat olivat taistelijoiden kuljettajia ja taistelukorokkeita, joten sa
maa laivaa voitiin käyttää sekä kaupan- että sodankäyntiin. Laivoihin alettiin 1400-luvulla
sijoittaa myöskin tykkejä. Piispa Särkilahden aikana 1490-luvulla piispan aluksen palatessa
idästäpäin Kuusistoon ja ammuttaessa tervehdyslaukausta linnanväelle Paavali Scheel menetti
peukalonsa pienoistykin (bombarda) räjähdyksessä.3
Valtionhoitaja Svante Niilonpoika pyysi piispa Lauri Suurpäätä v:na 1506 asettamaan lai
vansa miehistöineen, aseineen ja muonineen valtakunnan käyttöön, mutta piispa ei sillä ker
taa ollut halukas heikentämään hiippakuntansa puolustusta.4 Piispa sai saman vuonna halva
uksen ollessaan suorittamassa Ahvenanmaalla piispantarkastusta, jonka suorittaminen edel
lytti laivalla liikkumista.5
Viipurin linnanisäntä Eerik Tuurenpoika Bielke pyysi v:na 1507 piispa Johannes IV Ola
viita laivaa miehistöineen juutteja vastaan.6 Piispa näyttää suostuneen pyyntöön, koskapa
ssuraavana vuonna laiva palasi vahingoittumattomana takaisin Tallinnan vesiltä?
Piispa Kurki asetti jo electuskaudellaan v:na 1510 kaksi alustaan (snäcka) miehistöineen
valtakunnan käyttöön yhdessä valtionhoitajan puolison kanssa.8 Piispalla oli omistuksessaan
myöskin toisentyyppinen alus (barse), joka kävi kauppamatkoilla Lyypekissä saakka.9 Syk
syllä 1521 piispa Kurki tilasi Lyypekistä sotalaivan Tonnies Schactilta hinnaltaan 1 600 mk.
Laiva oli purjehdusvalmiina seuraavana keväänä Sven Karlin komennossa.10
Electus Eerik Sveninpoika joutui v:na 1526 muiden mukana varustamaan kuninkaan kans
lian määräyksen perusteella jahtinsa miehistöineen valtakunnan käyttöön.11 Kuninkaan
kanslian määräyksen mukaan v:na ·1527 Eerik Sveninpojan oli luovutettava Jöns Västgötelle
kuninkaalle lupaamansa laiva varustettuna korkea-aatelisten tapaan.12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FMU 3148, Landström 1969, s. 82.
FMU 3271: "utliggare", FMU 3272, 3274, 3297-3298 ja 3309.
FMU 4782, Hornborg 1965, ss. 132-182 (laivojen kehitys) ja 211.
FMU 5181: "wort skip", FMU 5182: "syt skep til redhe met syt folk, bysser, wrerier och fetalie tili
ri•�sens tirenist", FMU 5186 ja 5206.
Juusten 1862, s. 582.
FMU 5243 ja 5247.
FMU 5352.
FMU 5463, 5469 ja 5475.
FMU 5748: "jn des her bisschop barse", Pirinen 1956 b, s. 443.
Pohjolan-Pirhonen 1953, ss. 267-268.
FMU 6301.
FMU 6360.

213
75. Piispa lainanantajana ja lahjoittajana

Kirkko oli keskiajalla yksi tärkeimmistä pääomanmuodostajista, ja siksi rahantarvitsijat,
joista kruunu oli usein kyltymättömin ja epäluotettavin, kääntyivät huolissaan kirkon ja piis
pan puoleen. Laina annettin useimmiten panttia vastaan.
Juho Pieni (dictus Litin) panttasi 19.12.1325 vaimonsa kanssa piispa Pentille 21 mk:lla
puolet Lieden Loukinaisissa olevasta tilastaan sillä ehdolla, että pantti lunastettaisiin ennen
1
seuraavaa Martinmessua uhalla, että se muuten joutui kirkon haltuun (s. 124).
Närpiöläinen Klaus Pentinpoika panttasi 9.1.1331 piispa Pentille 80 mk:lla Piikkiön Finn
byssä olevan tilansa rikoksensa sovituksena. Mikäli panttia ei lunastettaisi määräajassa, oli
suoritettava taksoitus, jonka jälkeen mahdollinen panttisumman ylittävä osa oli maksettava
panttaajalle. Näin tapahtuikin, koska tila kuului uuden ajan alussa piispanpöydälle (s. 120).2
Vanajan kirkkoherra Johannes veljineen panttasi 21.3.1333 piispa Pentille 1/4 ja 1/8 pyö
liä Jomalasta korvauksena siitä, että kruunun asiamiehet olivat takavarikoineet piispan Hä
meen turkisverosta neljännet nahat, ja panttaajat olivat näistä nahoista vastuussa. Pantin arvo
oli 80 mk (ss. 73, 92-93 ja 161).3
Folke Skälge panttasi piispa Pentille 1.5.1338 1 1/2 kiihtelyksestä oravannahkoja Kaari
nan Kairisista 12 kuormanalan niityn sillä ehdolla, että mikäli panttia ei lunastettaisi määrä
ajassa, piispa saisi niityn omakseen maksamalla vielä lisää 6 mk, mikä näyttää tapahtuneen
kin (s. 126).4
Paimion kirkkoherra Nikolaus Ripsa (= Vellus) sekä Haakon ja Jaakko Ripsa yhdessä ko
kemäkeläisen Gunnen kanssa olivat saaneet piispa Hemmingiltä lainaksi 80 mk, minkä suorit
tamiseksi he tarjosivat 20.2.1344 piispalle joko rahamaksua tai maatilaa Eurajoelta tai Mas
kun Kaverista. Piispa valitsi aluksi edellisen, jonka hän sitten vaihtoi jälkimmäiseen (ss. 137
ja 153).5
Kanunki Tord Andreae Garp panttasi piispa Bero 11 Balkille Laitilan Syttyästä tilan 20
Englannin noobelilla, 35 Ranskan kultakruunulla ja 50 Ruotsin markalla Tallinnan rahana
sillä ehdolla, että sukulunastusoikeuden perusteella peril!isillä olisi oikeus lunastaa se takai
sin, ja koska niin ei tapahtunut, kanunki luovutti tilan 22.1.1431 lopullisesti piispanpöydälle
(ss. 144-145). 6
Upsalan arkkipiispa Olaus Laurentii, jota kuningas Eerik Pommerilainen ei tunnustanut,
sai piispa Tavastilta lainaksi 100 Englannin noobelia voidakseen matkustaa asiansa vuoksi
paavinkartannon.7 Piispa ja kapituli antoivat 20.6.1445 tunnusteen, että Upsalan tuomioka
pituli oli maksanut lainan takaisin.8
Asemies Otte Pietarinpoika möi 5.11.1417 120 mk:lla perintötilansa Piikkiön Hadvalasta,
Rungosta ja Kavaltusta Vibrud Kortymman (= Kortumne) perillisille, jotka puolestaan pant
tasivat 6.11.1443 kyseiset tilat piispa Tavastille samasta hinnasta (s. 12°1).9
Asemies Hartikka Olavinpoika panttasi 10.9.1447 Sauvan Halslahdesta 200 mk:lla tilan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

REA41.
REA63.
REA 72.
REA93.
REA104, 114-115ja 136, Klockars 1960a ,s.108.
REA435 ja 484.
FMU 1998, Jaakkola 1950,ss.403-404.
FMU 2623.
REA519, Rinne J.1948 b, s.60, Anthoni 1970,s. 206.
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piispa Tavastille ja ritari Henrik Bitzille. Piispan osuutta panttauksesta ei voida tarkalleen
sanoa (s. 132). 10 ,6 ). 10
Piispa Särkilahti lahjoitti Venäjän sodan aikana (1495-1497) lvangorodin varusväen muo
nitukseen 30 lästiä viljaa omista varastoistaan. Lisäksi hän salli valtionhoitajan lainata P, Hem
mingin uhrilahjasta varoja, ja v:na 1506 lainan sanottiin olevan 5 000 mk hopeaa ja puhdasta
rahaa. 11
Paaville 17.7.1494 esitetyssä supliikissa pyydettiin vahvistusta sille, että jo piispa Bitzin
aikana oli lahjoitettu piispankymmenyksiä kapitulin tarpeisiin residenssivelvollisuuden edis
tämiseksi, koska immuniteettivaatimus ulotettiin kirkonkin piiriin. Se tarkoitti käytännössä,
että se kirkollinen viranhaltija, jolle jokin pitäjä oli täysin inkorporoitu, oli ainoa edunsaaja.
Täydennetyn supliikin mukaan 8.5.1496 piispan pappiskommuunin perustamiseksi antamat
piispanpöydän tulot eivät nousseet 1 %:iin piispan vuosituloista. Asiakirjasta ei ilmene, mil
laisista tuloista luku on saatu, mutta piispan tuomiorovastille, arkkiteinille ja arkkipresbytee
rille lahjoittama jako-osuus Ruskon, "Vanhan" Nousiaisten ja Taivassalon viljakymmenyksis
tä oli raha-arvoltaan v:na 1542-1543 tätä suuruusluokkaa (liite 11). 12
Piispa Särkilahti lahjoitti 11.9.1496 Mariefredin kartusiaaniluostarille 2 tr voita vuodessa
piispanpöydän tuloista Ahvenanmaalla.13
Fleming panttasi piispa Lauri Suurpäälle 100 mk:lla tilansa, koska hän oli joutunut lainaa
maan vastaavan summan valtionhoitajalle. Fleming joutui karhuamaan summaa takaisin
2.12.1503, koska piispa oli aikeissa ottaa tilan itselleen. (s. 162).14
Vapautus maaverosta ei merkinnyt sitä, että hengellinen rälssi olisi ollut kokonaan ilman
yhteiskunnallisia velvollisuuksia ja rasituksia, vaan vaaratilanteissa siltä vaadittiin avustusta
kokonaistulojen eikä läänitysten tai rälssimaan suhteessa. Arkkipiispan v:na 1501 esittämä
jyrkkä tulkinta, että piispoja sai rasittaa vain kruununläänityksen puitteissa, oli jo vastoin
aikakauden yleistä käytäntöä. Valtionhoitaja pyysi v:na 1504 piispalta ja tuomiokirkolta
kinkerin luonteista veroa, m• tta piispa Suurpään mukaan se ei ollut hänen vallassaan.15 Kirk
ko joutui kuitenkin siihen taipumaan, mutta piispan tehtäväksi jäi sen järjestäjänä valvoa
yhdessä aateliston edustajien kanssa etuoikeutettujen säätyjen etua.16 Valtionhoitaja pyysi
v:n 1505 lopulla piispalta ja tuomiokirkolta lainaksi 2 000 mk seuraavan kesäveron kantoon
asti kertoen samalla laivamuonan tarpeesta seuraavana kesänä. Lisäksi hän pyysi piispaa avus
tamaan ylimääräisen rahaveron kannossa maassamme. Svante Niilonpojan lainapyyntö tor
juttiin vetoam�lla rahapulaan.17 Valtionhoitaja lähetti syksyllä 1508 maahamme kirjuri Ee
rik Laurinpojan hankkimaan rahaa, jota tämä pyysi myöskin piispalta, joka kuitenkin torjui
pyynnön vetoamalla Rooman matkan kalleuteen virkavahvistusasiassa ja siihen, että hänellä
oli vielä 1 300 mk palkkoja maksamatta väelleen.18 Kirkon maksamat apuverot lienee käy10. REA 533.
11. Liite 11, FMU 4717,4724 ja 5169,Pirinen 1956 b,ss. 383-384.
12. FMU 4556-4557: " certam tunc expressam partem nonnullarum decimarum etiam tunc expressam
Aboensis diocesis ad mensam episcopalem pertinentem pro huiusmodi diuini cultus augmento donauit",
FMU 4671: "sub sua mensa episcopali fructuum,redituum et obuentionum eiusdem mense episcopalis
an, va. se. co. ex. centessimam partem nunc ascendentium etiam tunc expressorum prefate mense
communi perpetuo eadem auctoritate applicauit", Pirinen 1956 b, ss. 166-169.
13. FMU 4698-4699: "de sub mensa episcopalj annuatim ij tunnas butiri ex Alandia prouenientes" .
14. FMU 4994.
15. FMU 5061, Kellerman 1938, s. 41, Pirinen 1956 b,s. 395.
16. FMU 5486.
17. FMU 5161-5162 ja 5169, Pirinen 1956 b,ss. 384-385 ja 396.
18. FMU 5359: "Ecke kwnne wij heldher sancti Martini tiid affl(l)ne wart folk mynne en m och iij
marcher vthen theris borgh klredhe, vndhentagendis och thet folk wij finghe frim Rreffle, som en
stander olönth" , Pirinen 1956 b, s. 385.
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tetty pääasiassa piispan väen varustamiseen ja muonittamiseen. Siksi ehkä raumalaiset valitti
vat v:na 5
1 2
1 juuri piispa Kurjelle eikä kruunulle vouti Didrik Hannunpojan kantaman kin
keriveron suuruutta. 19 Apuveron myöntämiseen on osallistunut näet aina tuomiokapituli. 20
Lydike Laurinpoika panttasi piispa Kurjelle Kangasalan Sarsankoskesta myllynsä. Piispan
kuoltua syntyi kuitenkin kiistaa oikeustoimen luonteesta, ja käräjät ratkoivat ongelmaa v:na
1542ja 5
1 63 (s. 158).21
Säilyneet osittain katkelmalliset tiedot osoittavat, että Turun piispalla oli yhtenä valta
kunnan suurimmista pääomanmuodostajista keskeinen merkitys pääomamarkkinoilla.

19. FMU 5770.
20. Pirinen 1956 b, s. 396.
21. BFH 111, s. 184, BFH IV, s. 136, Anthoni 1970, s. 354.
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76. Piispanvirkaan kuuluvan irtaimiston hankkiminen
Pääosa piispan virkatuloista meni kulutukseen, palvelus• ja aseväen palkkaukseen, piispan•
pöydän kartuttamiseen, piispanlinnan ja kartanoiden sekä kaupunkiasuntojen rakentamiseen
ja ylläpitoon, laivanvarustukseen, lainoihin ja lahjo"ituksiin jne. Rahanreikiä löytyi toki mui·
takin. Piispa Hemmingin arvokas k i r j a I a h j o i t u s on tunnettu, eikä sitä kannata ker•
rata. Kirjan hinta oli erittäin korkea, sillä mm. v:na 1352 missalen hinnaksi sanotaan 100 mk.
Piispa Tavast kadotti Ahvenanmaalla käsikirjansa, ja kun eräs talonpoika löysi sen ja salasi
löytönsä, hän joutui antamaan epärehellisyytensä sovitukseksi 40 mk:n arvoisen tilansa piis·
1
palle (s. 160).
Piispan v i r k a •a s u oli arvokas. Piispa Hemming oli täydentänyt sitä hankkimalla kai·
liin piispansauvan. Virka-asuun kuului lisäksi alba, humerale, stola, casula, capa, agrafiksi,
sukat, sandaalit, käsineet, mitra ja piispansormus. Kun juutit suorittivat elokuun 3:nnen päi•
vän vastaisena yönä v:na 1509 ryöstöretken Turkuun, he eivät jättäneet rauhaan tuomiokirk
koakaan, josta he saivat saaliikseen mm. piispan mitran ja sauvan (skrwer och krikcher). Sau•
va oli hopeinen (siluer) ja mitra oli koristettu jalokivillä (schonen perlen gesticketh). Tosin
ne saatiin v:na 1516 takaisin, mutta mitrasta oli anastettu jalokivet (spoliatam lapidibus
preciosis) ja sauvasta puuttui kullattu hopein:m käyräpää.2
Piispan virkamerkkejä säilytettiin, kuten luonnollista olikin, tuomiokirkossa. Sen sijaan
muut aarteet olivat Kuusistossa. Kun Severin Norby v:na 1522 valloitti ja ryösti Kuusiston
linnan, hän sai sieltä saaliikseen "piispan aarteen" (Bischofis schacz). Sen laatua ei Stegmanin
kronikassa seliteti:i, mutta tuskin erehdytään suuresti, jos sanotaan aarteeseen kuuluneen eri·
3

maalaista rahaa sekä kulta· ja hopeaesineitä, joista osa on voinut olla jalokivikoristeisia.

1.
2.
3.

REA 150 ja 158,Teitti 1894, s. 175, SHD 1 (1968), ss. 97-98.
FMU 5398, 5433, 5454, 5456 ja 5870, Rhyzelius 1752, s. 331, Rinne J.1945, ss. 220-231, Rinne J.
1948b,ss.142-154.
Stegman 1876, ss. 313-314, FMU 6099.
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8. PIISPANPÖYDÄN PURKAMINEN
81. Keskiajalla käyty kamppailu piispanpöydästä

Vaikka piispat valassaan sitoutuivat siihen, että he jättävät piispanpöydän vähintään yhtä
suurena seuraajalle, niin silti pöydän omaisuutta joutui paitsi laillisen myynnin ja vaihdon
kautta myöskin laittomasti vieraisiin käsiin etenkin melskeisinä aikoina tai heikkojen piispo
jen aikana. Etenkin kruunu ja maallinen rälssi olivat kiinnostuneet piispanpöydän omaisuudes
ta.
Paavi Martinus IV lähetti 30.11.1283 Skaran ja Strängnäsin piispoille kirjeen, jossa hän
kehotti näitä palauttamaan ne oikeudet ja omistukset, jotka Turun piispa oli menettänyt
joko silloisen piispan Katilluksen ( 1266-1286) tai hänen edeltäjiensä aikana.1 Kirjeen mu

kaan Turun piispa oli luovuttanut papeille ja maallikoille pysyvään omistukseen piispanpöy
dän omaisuutta tekaistulla apostolisella luvalla. Mahdollisesti tässä oli tarkoitus kiinnittää
huomio Tuomas-piispan lahjoitukseen kappalaiselleen v:na 1234 ja piispa Bero 1 :n v:na 1249
kuninkaalle lahjoittamaan "suomalaisten" veroon (ss. 28 ja 104-105).2' Paavin kirje lienee

ollut vastaus Upsalan arkkipiispan raportoimiin epäkohtiin siltä tarkastusmatkalta, jonka hän
suoritti maahamme v:n 1276 vaiheilla uudistettaessa Turun tuomiokapitulia. Tarkastuksen
aikana näyttää käyneen ilmi, että Turun hiippakunnassa oli kirkollisen omaisuuden luovut
tamisessa oma järjestelmänsä. Koska ainakin osan luovutuksista paavi oli yleiseen muotoon
laadituissa kirjeissä vahvistanut, niin tarkastajien oli pakko valtuuksiensa riittämättömyyden
vuoksi alistaa koko luovutusjärjestelmä paavin tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Sysäyksenä
arkkipiispan menettelylle on voinut olla kuningas Maunu Ladonlukon kruunajaisissaan 29.
1.1281 antama kirje, jossa mm. kiinnitettiin huomiota tuomio- ja pitäjänkirkkojen omaisuu
teen. Kirjeen mukaan ne kirkontilat, jotka olivat olleet kirkon hallussa ennen v:na 1279 pi
dettyä Tälgen provinsiaalisynodia, saivat vapautuksen sakoista ja muista kuninkaallisista saa
tavista. Samalla kirkon privilegioita laajennettiin niin, että kirkon nimissä joko pehtorien
(uillicos) tai lampuotien (colones) tai itsenäisten maanvuokraajien (inquilinos) tai 1Judisvilje
lijöiden (nouali excultores) hoitama kiinteä ja irtain omaisuus vapautettiin sellaisista vero
luonteisista maksuista kuin "laivaeväistä" (skiphwister), viljaverosta (spannemaale), "sukuve
lasta" (ettergireld), "sotalomaverosta" (ledungxlame), mielivaltaisista veroista (tallia), !ahjois
ta (munera), veroluonteisista maksuista (exacciones) ja mistä tahansa muusta verosta (quae
cunque tributa) .3
Paavin kirjettä ja kuninkaan kirkolle antamaa privilegiokirjettä analysoitaessa käy selville,
että kirkon saamat privilegiot saattoivat tarkoittaa vain niiden tilojen lueteltuja veroja ja
1.

2.

3.

REA 15: "Ad audienciam nostram peruenit, quod tam venerabilis frater noster, episcopus Aboensis,
quam predecessores sui, episcopi Aboenses, qui fuerunt pro tempore, decimas, terras, domos, vineas,
prata, pascua, nemora, molendina, iura, iurisdicciones et quedam alia bona, ad mensam suam episco
palem spectancia", REA 58, Leinberg 1895, s. 4, Pirinen 1956 b, ss. 40-41. Formeleista huolimatta
sisältö lienee ollut pääasiallisesti oikea.
REA 15: "nonnullis clericis et laycis, aliquibus eorum ad vitam, quibus dam vero ad non modicum
tempus, et aliis perpetuo ad firmam possessionem ... quorum aliqui super hiis litteras confirmacionis
in forma communi dicuntur a sede apostolica impetrasse", REA 10, Maliniemi 1945, s. 388, Juva
E.W.1964, s.286, Pirinen 1976, ss. 19-20.
REA 14, Jaakkola 1924 a, ss. 1-9, Jaakkola 1958, ss. 302-309, Juva E.W.1964, s. 287, Österberg
1970, pp, 417-423.
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maksuja, joita hallittiin kirkon nimissä. Siksi näyttää varmalta, etteivät saadut etuoikeudet
voineet koskea muita maallisen mahdin määräämiä rasitteita ja velvollisuuksia eikä muunlais
ta kirkon omaisuuden luovutusjärjestelmää kuin käyttöoikeuden siirtämistä, ja siitähän pri
4
vilegioissa oli kysymys. On syytä tässä palauttaa mieleen, että Vilhelm Sabinalaisen 1.3.
5
1248 antaman ohjeen mukaan kirkon omaisuutta ei saanut luovuttaa maallikoille. Puheena
olevan paavin kirjeen mukaan Turun piispat olivat kuitenkin luovuttaneet kirkon omaisuutta
neljällä eri tavalla, ja niiden joukossa oli sellaisiakin luovutustapoja, joissa ei ollut kyseessä
enää pelkkä käyttöoikeuden siirto. Ainakin omaisuuden luovuttaminen pysyvään hallintaan
(ad firmam possessionem) oli jyrkästi ristiriidassa kuninkaan privilegiokirjeen kanssa, ja to
dennäköisesti samanlainen oli tilanne kolmen muunkin luovutustavan kohdalla. Paavin kir
jeen tarkoituksena lienee ollut saattaa kirkon omaisuuden luovutusehdot Turun hiippakun
nassa sopusointuun kuninkaallisen privilegiokirjeen kanssa, koska muuten kirkko ei voisi
6

nauttia ja hyötyä erioikeuksistaan.

Kuninkaan privilegiokirjccssään luettelema verotusjärjestelmä soveltui vain osittain sydän
keskiajalla maamme olosuhteisiin. Siksi etuoikeuksien soveltamisessa oli otettava huomioon
paikallinen käytäntö. On syytä huomata, että samanlainen verotusjärjestelmä mainitaan
myös kuningas Birgerin ja Kristoffer Baijerilaisen privilegiokirjeissä v:na 1305 ja 1441. Kaik
ki kolme kirjettä on sisällytetty Mustaankirjaan , joten niiden on katsottava tarkoittaneen
7
myöskin Turun hiippakuntaa.
Paavin tarkoittama kirkontilojen reduktio tapahtui viimeistään 1290-luvun alussa (ss.
8
103-106).
Kirkon omaisuuden kasvu johti kruunun toimesta rajoituksiin. Sellaisena voidaan perus
tellusti pitää jo v:n 1281 privilegiokirjettä, jossa etuoikeudet rajattiin tarkasti ennen v:n
1279 provinsiaalisynodia kirkolle kuuluneisiin tiloihin ja niihinkin määrätyin edellytyk
sin. Seuraavan kerran kruunu ryhtyi samanlaisiin toimiin 1300-luvun alussa Torkkeli Kriuu
tinpojan ollessa sijaisha!!ituksen johdossa. Kun hän joutui kirkon kanssa ristiriitaan, hän
9
pyrki rajoittamaan sen taloudellista vaikutusvaltaa.
Avignonin kaudella (1309-1377) paavin ja samalla koko katolisen kirkon mahti heikkeni,
mikä heijastui perifeeriseen Pohjolaan asti. Kruunu pyrki hyötymään tilanteesta antamalla
v:na 1352 Jönköpingin säännön, jonka mukaan kirkon piti palauttaa kaikki haltuunsa joutu
1
nut rälssimaa. Tästä reduktiosta ei kuitenkaan Turun hiippakunnasta ole säilynyt tietoja. 0
Turun tuomiorovasti ja kapituli valittivat paaville, että erisäätyiset henkilöt o�ivat otta
neet haltuunsa kirkontiloja ja -tuloja. Vai ituksen tuloksena paavi Gregorius X 1, joka oli vast' ikään siirtynyt Avignonista Roomaan, kehotti 28.3.1377 Tallinnan ja Strängnäsin piispaa
sekä Paadisten luostarin apottia estämään sellainen kehitys ja turvautumaan tarpeen tullen
maallisen mahdin apuun. Piispa Johannes 111 \AJastfal ( 1370-1385) teki paaville kapitul:nsa
kanssa erillisen valituksen piispanpöydän omaisuuden kohtalosta. Paavi antoi samana päivänä
Jaakkola 1924 a, ss. 10-11.
SD 11 11837), n:o 359: "precepimus archiepiscopo et omnibus suffraganeis eius, quod nulli laico
decimas alicuius ecclesie parochialis concedant".
6. REA 15: "aliquibus eorum ad vitam (1), quibusdam vero non modicum tempus (2), et aliis perpetuo
ad firmam possessionem (3) uel sub censu annuo concesserunt (4)", Jaakkola 1924 s, ss. 6-12.
7. REA 20 ja 498, Kerkkonen G, 1970, pp. 436-441.
8. REA 10 ja 17: "propter meritum• Vilhelmi heredis cappellani supradicti, cum ipse temporibus
dominj lohannis, bone memorie, predecessoris nostra quandam mansionem, que Saris vocatur,
ecclesia nostre Aboensi contulerit", Jaakkola 1924 s, ss. 17-24.
9. Pirinen 1964, pp. 713-714.
10. Pirinen 1964, pp. 713-714.
4.
5.
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28.3.1377 vastauksen tähänkin kirjeeseen saman kaavan mukaan valtuuttaen mainitut kolme
miestä toimimiehikseen.11 Paavin kirjeen perusteella voi havaita, että piispa oli valittanut
hengelliseen rälssiin kuuluvien sekä aatelisten ja muiden maallikkojen anastaneen piispanpöy
dän omaisuutta. Koska kirje on täynnä formeleita, sitä ei voi käyttää yksityiskohtaisena läh
teenä. Paavin tarkoituksena oli suorituttaa Turun hiippakunnassa tutkinta, jossa pyrittäisiin
saamaan piispanpöydän menettämä omaisuus takaisin. Kiinnostavaa on, että kaksi tutkinnan
suorittajaa oli Balttiasta.12 Vaikka lähteet tästä reduktiosta vaikenevat, sellainen silti lienee
tapahtunut. Samanlainen lähdetilanne on myöskin kruunun v: na 1�96 Nyköpingin resessin
perusteella suorittamien peruutusten osalta. Sen mukaan kirkon oli palautettava kruunulle
v:n 1363 jälkeen kruunulta saamansa tilat.1 3 Suomessa suoritettiin v: na 1405 etsikkökärä
jien jälkeen rälssinperuutus, joka koski jossain määrin myöskin kirkon omaisuutta.14
Piispanpöydän omaisuuden joutuminen Suomessa vääriin käsiin huolestutti jopa 25.6.
1417 Konstanzin kirkolliskokousta, joka valtuutti Tallinnan piispan hankkimaan sen takai
sin.15 Vaikka kirjeessä on runsaasti formeleita, niin silti siinä kuvataan piispanpöydän omis
tukset niin todentuntuisesti, että ne voivat perustua Turun hiippakunnasta saatuihin tietoi
hin. Kirjeen mukaan piispanpöytä oli menettänyt Maunu 11 Tavastin ja hänen edeltäjiensä
aikana kymmenyksiä, maanvuokraajien maksuja, tuottomaksuja, maa-alueita, taloja, omis
tuksia, niittyjä, lehtoja, latokartanoita, myllyjä, oikeuksia, päätösvaltaa jne., joita oli luovu
tettu pysyvään omistukseen.16 Piispa Tavastin edeltäjillä tarkoitetaan ainakin Bero 11 Balkia
(1385-1412) ja Johannes 111 Westfalia (1370-1385). On huomattava, että kirkolliskokouk
sen kirje on lähes sanasta sanaan samanlainen kuin paavin kirje 30.11.1283. Tosin se vastasi
paremmin Suomen olosuhteita, koska siinä ei enää väitetty Turun piispanpöydän omistavan
viinitarhoja. Kirkolliskokouksella oli siis käytössään sama kaava kuin v:na 1283. Kuitenkin
herää kysymys, miksei paavi käyttänyt samaa kaavaa 28.3.1377 antamassaan kirjeessä. Näyt
tää siis siltä, että kirkolliskokouksella oli kirjettä laatiessaan käytettävissään paikallisten olo
jen tuntija, jolla lienee ollut mukanaan kopio paavin kirjeestä v:na 1283. Kirkolliskokouksen
kirjeen lähimpänä aiheena saattoi olla se, että Växjön piispa oli vasta saanut Suomesta Sää
minginsalon. Tallinnan piispan valitseminen tutkinnan suorittajaksi osoittaa, että toimenpide
oli tähdätty pääasiassa Paadisten luostarin Suomessa olevia oikeuksia vastaan.1 7
Kuningas Kaarle Knuutinpoika suoritutti 1400-luvun puolimaissa kiertävillä tutkintokä
räjillä rälssintarkastuksen, joka kohdistettiin myöskin kirkon oikeuksiin. Sen_ seurauksena
Strängnäsin, Västeråsin ja Linköpingin hiippakuntien edustajat esittivät kuninkaalle vastalau
seen kirkon oikeuksien loukkaamisesta ja etuisuuksien vähentämisestä. Tarkastuksen merki
tyksestä Suomen kirkolle ei ole säilynyt tietoja lähteistössä. Tosin siihen liittynee mitä to11. FMU.859, REA 235-236, Jaakkola 1944, s.424.
12. REA 236: "Sane... episcopi Aboensis conquestione

percepimus, quod nonnul archiepiscopi, epi
scopi, aliique ecclesiarum prelatj et clerici ac ecclesiastice persone, tam religiose quam seculares,
necnon duces, marchiones, comites, barones, milites, nobiles et laici, communia ciuitatum, vniversi
tates oppidorum, castrorum, terrarum, villarum . .. occuparunt et occupari fecerunt castra, villas
et alia loca, terras, domos, possessiones, iura et iurisdicciones, necnon fructus, consus, redditus et
prouentus ... ad mensam suam episcopalem spectancia".Kirjeeseen voi liittyä Andreas Dacus-nimi
sen pappismiehen toiminta, jonka sanotaan 31.7.1374 anastaneen Kemistä ja I istä piispan ja papin
osuuden kymmenyksistä, vrt.REA 227 ja FMU 828.

13. Pirinen 1964,pp . 713-714.
14. Jaakkola 1944 a, ss.55-67.
15. FMU 1511, REA 374.
16. REA 374: "decimas, census, redditus,
17.

terras, domos, possessiones, prata, pascua, nemora, grangias,
molendina, iura, iurisdicciones . .." .
REA 15,354,358 ja 371-372,Jaakkola 1950,ss. 268 ja 563, nootti 18.
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dennäköisimmin valtaneuvoston 5.10.1436 antaman kirjeen vidimointi, jonka julkinen no
taari suoritti 25.2.1454 Upsalan tuomiorovastin ja Turun tuomiokapitulin kanungin toimesta
ja Turun tuomiokapitulin pyynnöstä.18
Kaiken kaikkiaan, keskiajallakaan kirkon omaisuutta ei pidetty koskemattomana, vaan
kruunu suoritti toisinaan jyrkkiäkin rajoitus- ja peruutustoimia. Siksi uuden ajan alussa ta
pahtunut kirkon omaisuuden peruuttaminen on nähtävä keskiaikaisen kehityksen onnistu
neena jatkona.

82. Piispanpöydän purkaminen uuden ajan alussa
Juuttisodan raunioitettua 1520-luvun alussa valtakunnan talouden Kustaa Vaasan oli löy
dettävä kruunulle uusia tulolähteitä. Tällöin katolinen kirkko joutui kuin luonnostaan ensiksi
tulilinjalle koskemattomina voimavaroineen. Tosin kruunun kääntymistä kirkon suuntaan ei
voi pitää ainutlaatuisena, sillä kirkko oli jo keskiajan lopulla joutunut, tosin penseästi, avus
tamaan rahallisesti valtionhoitajia.19
Kustaa Vaasan ja Kristian 11 :n kamppailulla oli samalla oma kirkkopoliittinen rintamansa,
sillä Kristian 11 :n ja aristokratian häviö merkitsi Ruotsin kirkolle vakavaa takaiskua. Voiton
jälkeen Kustaa Vaasa sai hyvän perusteen kajota kirkon omaisuuteen vetoamalla valtakunnan
velkaan, joka oli sodan vuoksi suuresti kasvanut. Jo ennen taistelun taukoamista Vaasa vaati
29.6.1523 avoimessa kirjeessään valtakunnan kirkoilta ja luostareilta arvoesineitä ja rahaa
valtakunnan Lyypekistä ottaman sotavelan maksamiseksi.20 Tukholmassa tammikuussa 1525
pidetyillä herrainpäivillä kruunulle päätettiin pidättää sen vuoden kirkonkymmenykset lu
kuunottamatta viinin ja öylättien hankkimiseen tarvittavia varoja.21 Seuraavana vuonna pi
detyillä Vadstenan herrainpäivillä päätettiin ottaa kruunulle 2/3:a pitäjänkirkkojen kymme
nyksistä sotavelan maksamiseen.22 Saman vuoden elokuussa pidetyillä Tukholman herrain
päivillä papisto suostui maksamaan kruunulle hiippakunnittain 15 000 mk:n taksan (s.
198). 23
Piispa Kurjen kuolinpesä näyttää otetun takavarikkoon jo vapaustaistelun aikana. Kunin
kaan kansliasta v:na 1525 lähetetyn kirjeen mukaan Ivar Fleming kuitenkin määrättiin luo
vuttamaan Juho Knuutinpoika Kurjelle piispalle (= Juho Kurjen eno) kuulunut omaisuus.
Samalla Juho Kurki sai valtuudet ottaa haltuunsa myöskin muihin käsiin piispanpöydästä
siirtynyt omaisuus, kuten maatilat, hopean ja rahavarat.24 ·Piispan sisarenpoika ajoi kui
tenkin omia etujaan, mistä oli seurauksena riitoja, joita kuningas joutui ratkomaan käydes
sään v:na 1530 Suomessa. Tällöin Antti-ratsumies tuomittiin maksamaan takaisin 170 mk
piispan kuc!inpesästä ottamiaan varoja, jotka hän o!i luovuttanut tuorniokapitulille.25
Kesällä 1527 pidetyillä Västeråsin valtiopäivillä ei Turun hiippakunnasta ollut mukana
yhtään edustajaa. Kuningas teki tällöin valtiopäiville selkoa valtakunnan taloudellisesta tilas18.
19.
20.
21.
22.

REA 563-564, Jaakkola 1959, s. 184, Pirinen 1964, pp. 713-714.
FMU 4717, 4724, 5161-5162, 5169 ja 5369, Pirinen 1956 b, ss. 383-385.
FMU 6113 ja 6134, SRA 1887, s. 10.
Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 24, Pirinen 1962 b, s. 28.
SRA 1887, ss. 39-40: "tvedelana af alle kyrkotiende i alle rikene i thenne vinther", Pirinen 1962 b,
s. 30.
23. FMU 6307-6308, 6310, 6324 ja 6331, Grotenfelt 1902, s. 32, Pohjolan-Pirhonen 1960, ss. 24-25,
Pirine11 1962 b, s. 30, vrt. myös SRA 1887, s. 51.
24. FMU 6209, 6531 ja 6534, Pirinen 1962 b, ss. 29-30.
25. FMU 6531 ja 6534, jossa summaksi sanotaan 1 070 mk,
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ta vaatien kirkolta avustusta sotavelan maksamiseen. Samalla kuningas esitti kirkkoa vastaan
syytöksiä. Valtaneuvoston ja aateliston vastauksessa kannatettiin luostarien lisäksi piispan
linnojen takavarikoimista. Kaupunkien ja vuorimiesten vastauksessa ratkaisujen tekeminen
jätettiin kuninkaan ja valtaneuvoston harkintaan. Talonpoikien vastauksessa kruunun tulojen
lisääminen jätettiin kuninkaan ja valtaneuvoston tehtäväksi. Heidän mielestään piispoilta
voitiin ottaa kruunua varten laina ja heidän linnans� takavarikoida.26
Valtiopäiväpäätös noudatteli aateliston ja valtaneuvoston kantaa, ja sen mukaan tuomio
kapitulien ja kanunkien oli maksettava tulojensa ylijäämä kruunulle. Lisäksi aatelisto sai oi
keuden peruuttaa laillisen tutkinnan perusteella kuningas Kaarle Knuutinpojan jälkeen sää
dyltä kirkolle joutuneet tilat. Päätöksen mukaan piispojen, kanunkien ja tuomiokirkkojen
kanssa oli tehtävä sopimus vuosittaisesta verosta kruunulle. Samalla päätettiin ottaa piispan
linnat kruunun haltuun, ja samalla pyrittiin heikentämään piispojen yhteyksiä luostareihin.27
Linköpingin, Skaran, Strängnäsin ja Västeråsin piispat suostuivat 24.6.1527 kirjallisesti
Västeråsin resessin edellyttämään sopimusveroon ja linnojensa takavarikoimiseen sekä siihen,
että tuomiokirkkojen ja kanunkien kanssa kruunu voisi neuvotella taksasta.28
Västeråsin valtiopäiväpäätöksen toimeenpanoasetuksessa eli ordinantiassa kuningas tulkit
si resessiä valtaneuvoston suostumuksella omaksi ja kruunun eduksi. Sen mukaan piispojen
tuli antaa tarkka luettelo tuloistaan kuninkaalle, joka sitten määrittelisi sopimusveron suu
ruuden. Valtiopäiväpäätös saatettiin väestön tietoon kuninkaan ja valtaneuvoston 27.-28.6.
1527 antamilla kirjeillä.2 9 Turun piispa ei liene tehnyt tällaista luetteloa, ainakaan se ei ole
säilynyt.
Kuningas ryhtyi Suomen suunnalla takavarikoimisiin odottamattoman nopeasti, sillä jo 7.7.
1527 hän oikeutti Turun voudin Jöns Västgöten kantamaan Kuusiston piispankartanon tuoton
ja tekemään tilityksen piispanpöydän kymmenyksistä, lampuotimaksuista, rahavaroista, kalas
tamoiden tuotosta sekä sakoista ordinantian edellyttämissä puitteissa. Voudille annettiin
piispanpöytään samat oikeudet kuin piispalla oli ollut. Näin piispa Skytte jäi joksikin aikaa
tuloitta. Kruunajaistensa jälkeen kuningas teki tammikuussa piispan kanssa alustavan sopi
muksen taksasta. Sen mukaan Skytte saisi kantaa pöytänsä tulot vasta seuraavana kesänä, ja
siihen saakka hänen oli tultava toimeen kruunun antamalla 4 lästin vilja-avustuksella (ss.
198-199). 31 Jo ennen resessin antamista ja sen jälkeenkin yksityiset henkilöt pyrkivät saa
listamaan kirkon omaisuudella, minkä seurauksena piispanpöytä menetti ainakin 4 tilaa.32
Tuomiorovasti ja arkkipresbyteeri tekivät 7.11.1527 Turun tuomiokapitulin ja h_iippakun
nan papiston puolesta sopimuksen taksasta, johon kuului 200 mk rahaa ja 4 lästiä voita vuo
sittain aiemmin Uudeltakuorilta peruutettujen tulojen lisäksi. Toisaalta kuningas sai tuloja
prebendoista jättämällä kanunginvirkoja täyttämättä. Sittemmin v:na 1530 tuomiokapitulin
26. SRA 1887, ss. 56-82, Pohjolan-Pirhonen 1960, ss. 30-36, Pirinen 1962 b, ss. 36-37.
27. SRA 1887, ss. 82-85, HUFKH NF IV, ss. 1-2, Nilsson 1947, ss. 233--235, Pohjolan-Pirhonen 1960,
ss. 30-34, Pirinen 1962 b, s. 37.
28. SRA 1887, ss. 87-88: "et stycke pänninga och ther med theres slott", Forssell 1869, ss. 153-156.
29. SRA 1887, ss. 89-100: "Biskopana skola latha vår nadugista herra få registren på alla theris rentho e
huad thet helst rer j affrad tiende peninga, smör, jrern etc", KG I R IV (1527), ss. 241-246, Herlitz
1957, s. 58, Pirinen 1962 b, ss. 37-38.
30. FMU 6386: "Jöns vpbrera biscop gårdzens rentho på våra vegne göra oss rrekenskap ther vppa huad
thet rer aff tyende, awradt, fiskerij, peninga, saköre, effter for:ne ordinanties innehållilse", Cederlöf
1934, s. 321, Pirinen 1955 a, s. 20, Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 35, Pirinen 1962 b, s. 39, Renvall
1964, s. 288, Juva M.1965, s. 40.
31. FMU 6387, Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 39, Pirinen 1962 b, ss. 44-45.
32. FMU 6387: "Erich Flreming biscopstunnan och the dagxuerkie ther vnder liggia j forlreningh", Piri
nen 1955 a, ss. 27-28.
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taksa nostettiin 700 mk:aan voimaksun säilyessä ennallaan. Hiippakunnan papiston taksa oli
600 mk rahaa. 33
Kirkon omaisuuden takavarikoiminen heikensi välittömästi veromoraalia, sillä v:na 1528
kuningas joutui jo tähdentämään, että suomalaisten oli maksettava kirkolliset verot tunnol
lisesti. Kustaa Vaasa joutui 26.5.1528 antamaan lisäksi kiellon kajoamasta kirkon omaisuu
teen ilman kuninkaan suostumusta ja tutkintaa. Seuraavana vuonna kuningas kehotti maas
samme olevia kruunun virkamiehiä avustamaan piispa Skytteä, jottei piispanpöydästä vastoin
lakia ja oikeutta riistettäisi kalastamoita, niittyjä ja muuta omaisuutta. Vaasa joutui vielä
25.6.1530 muistuttamaan väestöä, että se suorittaisi ulostekonsa piispalle ja kirkkoherroille.34
Kesäkuussa 1529 pidetyillä' Strängnäsin valtiopäivillä kuningas joutui puolustelemaan
kirkon omaisuuden peruutusta. Hänen mukaansa takavarikointi oli tapahtunut valtaneuvos
ton suostumuksella sotilaspoliittisen tilanteen takia. Piispanpöytien kohtelua kuningas perus
teli sillä, etteivät piispat olleet käyttäneet tulojaan yleiseksi hyväksi, joten niistä väärin käy
letty osa voitiin ottaa kruunulle. Toisaalta valtakunta tarvitsi kipeästi kirkolta peruutettuja
tuloja. Kuninkaan mielestä piispat kyllä tulivat toimeen vähennetyillä tuloillakin, koska hei
dän maalliset velvollisuutensa olivat vastaavasti vähentyneet. Suurine tuloineen piispat olivat
vain vaaraksi valtakunnalle. Samanlaisilla hyötynäkökohdilla kuningas perusteli myöskin
tuomiokirkon ja kanunkien omaisuuteen kajoamista.35
Piispa Skytte valitti kuninkaalle taloudellisia huoliaan, ja aihetta olikin, sillä mm. Köy
liönkartano oli joutunut pois piispanpöydästä v:na 1529 Hoijan kreivin läänitykseksi.36 Piis
pa pyysi itselleen Uudellekuorille kuulunutta Danskullan tilaa Sauvosta, ja kuningas luovutti
sen v:na 1530 käydessään Suomessa, tosin piispa ei sitii jostain syystä saanut haltuunsa.
Skytte valittiin yllättäen Upsalan arkkipiispaksi Eerikinmessun tienoilla. Tällöin käydystä
kirjeenvaihdosta käy ilmi piispan valittaneen, ettei hän tule toimeen ilman Finnholman ja
Mjölön saaria, jotka lienevät olleet Uudenmaan rannikolla sijainneita ankkuripaikkoja. Finn
holma tarkoittanee Snappertunen Väckskäriä, ja Mjölö sijaitsee Helsingin edustalla. Loppu
jen lopuksi Skytte ei kuitenkaan suostunut vastaanottamaan arkkipiispan virkaa. 37
Tammikuussa 1531 kuningas antoi ohjeet kelloverosta, joka koski pitäjänkirkkojen sääs
tövaroja ja arvokkainta omaisuutta. Piispa Skytte joutui myös maksamaan tätä veroa, jonka
määrä oli 24 1/2 puhdasta markkaa, 6 1/2 luotia hopeamaljoja ja -lusikoita sekä mahdolli
sesti piispan juhla-asuun kuuluneita hopeavöitä, -nauhoja ja -vitjoja sekä hiukan harkko
hopeaa. Veron arvo oli 1 359 mk 5 1/2 ä 2 pnkiä.38
Kirkon omaisuus julistettiin jonkinlaiseen hukkaamiskieltoon v:na 1533, jolloin piispaa ja
tuomiokapitulia kiellettiin myymästä, vaihtamasta tai panttaamasta kirkon tiloja ilman ku
ninkaan lupaa. Usein murrosvaiheen syvyyttä osoittaa sen kesto, ja kuvaavaa on, että vielä
26.5.1538 kuningas joutui varoittamaan kirkon tilojen anastamisesta vaatien f että jokainen

33. KG I R IV (1527),ss.367-368,FMU6397,HHXl:1 (1880),ss.3,146 ja 148,Todistuskappaleita .
. • 111 :1 (1892), ss. 2-5, 15, 24, 29, 30, 33, 36-37 ja 56, Pohjolan-Pirhonen 1960, ss. 36 ja 39-40,
Pirinen 1962 b, ss. 40 ja 52.
34. FMU 6413, 6426, 6454 ja 6523, SHD 1 (1968), ss. 165-166, KG I R V (1528), ss. 87-88, KG I R
VI (1529),s. 228, Pirinen 1955 a, s. 24, Pohjolan-Pirhonen 1960,s. 40.
35, SRA 1887, ss. 124-151: "ltem är och alle veterliged nogh, ath then renthe, som biskoppar haft
hafve, är icke theres arf och egid, uthen thet är åf mongom gifvit i en god ackt tili ene allmendelige
nytto och gang",Forssell 1869, ss.138-147.
36. FMU 6462, BFH V (1917), ss. 138-139, Salminen 1905, s. 21, Kuujo 1947, ss. 48-50. Juhana 111
läänitti v:na 1577 Kuusiston,jolloin sen alaisuuteen kuului 24 lampuotia.
37. FMU6538, KG IRVI (1529), s. 228, Arwidsson 1852,n:o 168, Pirinen 1962, s. 51.
38. SRA 1887, ss. 155-166,FMU6498, Pirinen 1962 b, ss. 60-61.
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tapaus oli alistettava hänen tutkittavakseen ja rangaistavakseen. Määräyksen noudattaminen
uskottiin Turun hiippakunnassa v:na 1539 piispan ja tuomiokapitulin tehtäväksi, ja asia oli
esillä vielä v:na 1540 Lödösen herrainpäivillä.39
Peruutusten toinen aalto alkoi v:n 1540 vaiheilla, jolloin saksalainen Yrjö Norman tuli
valtakunnan superintendentiksi. Jo Örebron herrainpäivillä v:na 1539-1540 keskusteltiin
uusista kirkon verotustoimista. Kuninkaan käskystä Mikael Agricola laati 27.3.1542 päivätyn
luettelon tuomiokirkon, prelatuurain, kanonikaattien ja prebendain tuloista v:na 1540-1541.
Myöskin Turun piispa määrättiin laatimaan luettelo tuloistaan, mutta hän ei sitä liene laati
nut, ainakaan se ei ole säilynyt. Näin maassamme ordinantian edellyttämä kirkollisten tulo
40

jen luettelointi viivästyi yli 10 vuotta sopimusverokäytännön vuoksi.

Luettelon valmistumisen jälkeen kruunun peruustuspolitiikka tiukkeni huomattavasti.
Kymmenystulojen peruutukseen ryhdyttiin jo v:na 1542 ennen kuin kyseisen vuoden kym
menyksiä oli alettu kuluttaa (liite 11). Seuraavan vuoden lääniluettelossa mainitaan maamme
rovastit ja heidät velvoitetaan vastaamaan piispan nokkaverosta sekä tuomiokirkon, pitäjän
kirkon ja kanunkien osuudesta. Piispan kymmenysten peruuttaminen siirtyi kuitenkin joita
kin vuosia. Sen sijaan tuomiokirkon ja -kapitulin tulojen peruutus tapahtui asteittain siten,
että viimeisenä vaiheena ne otettiin kruunun haltuun tilivuodesta 1544 alkaen. .Agricolan
luettelon valmistumisen jälkeen prebendoja otettiin kruunulle sitä mukaa, kuin niitä vapau
tui. Piispanpöydän omaisuuden purkaminen sai vauhtia v:na 1543, jolloin Växjön hiippakun
nan tuomiokirkon, kanunkien ja piispan tilat määrättiin peruutettavaksi. Linköpingin hiip
pakunnassa otettiin elokuussa 1544 piispan ja kanunkien tilat kruunulle, ja he joutuivat tyy
tymään kymmenysläänityksiin.41
Laskukamarissa arveltiin, että piispa Skytten eroaikeiden takia piispantulojen peruutta
minen tapahtuisi lähitulevaisuudessa, ja siksi v:n 1544 toisessa lääniluettelossa tuomiokirkon,
k
- apitulin ja pitäjänkirkon kymmenykset sekä piispan nokkavero merkittiin rovastien tilitet
täväksi, eikä piispaa mainittu tilivelvolliseksi. Kuningas suostui 17.4.1545 periaatteessa
Skytten eroon, ja 27.4.1545 hän kertoi Turun linnanvoudille luopuvansa piakkoin piispan
taksan perimisestä ja ottavansa piispanlampuodit kruunulle. Linnanvouti sai kehotuksen laa
tia luettelon näistä tiloista omasta ja muista maamme linnalääneistä, ja vasta luettelon val
mistuttua kuningas aikoi tehdä lopullisen ratkaisun. Parin kuukauden kuluttua kuningas sai
tällaisen luettelon Ahvenanmaalta, jossa kuninkaan mielestä piispanlampuoteja oli liian vä
hän. Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta saadut tiedot olivat lohdullisempia, mutta silti
42
sekä piispan eroaie että piispanpöydän peruuttaminen siirtyivät parilla kolmella vuodella.
Piispa Skyttelle ilmoitettiin 20.10.1547 piispantulojen peruutuksesta, minkä hyvityksenä
hänelle läänitettiin "Pohjois-Suomen" papiston procuratio. Muutamaa päivää myöhemmin
Turun uudeksi linnan\oudiksi nimitettiin Kastelholman entinen päällikkö Olavi Trottenpoi
ka, joka valtuutettiin mm. tekemään tiliä kirkkojen, pappien ja prelaattien lampuotien sekä
piispanpöydän tuloista. Vouti sai peruutusta varten luettelon piispan ja tuomiokapitulin
tuloista. Turun hiippakunnan johto kääntyi tällöin suoraan kuninkaan puoleen, joka antoi
23.12.1547 Olavi Trottenpojan valtuuksista sellaisen tulkinnan, ettei peruutus koskenut
39. SRA 1887, ss. 255-289, HUFKH NF IV, ss.1-2,Pirinen 1955 a,s. 24, Pohjolan-Pirhonen1960,s.
128,Pirinen1962 b,ss.69-70.
40. HUFKH NF IV,ss.1-2,Cederlöf1934,ss.336-337,Pohjolan-Pirhonen1960,s. 127,Pirinen1962
b,ss. 118-124,Juva M.1965,s.70.
41. Pirinen 1962 b, ss.126-129,132-133 ja 135-136.
42. KG I R XVII (1545), ss. 242-243, 252-253 ja 429-430, Forss ell 1869, ss. 161-162, Almquist
1919-1922, SS. 525-526, Pirinen1962 b, SS. 137-138.
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piispan ja tuomiokapitulin saamaa avustusta, mikä tarkoitti pääasiassa kruunun läänitystä.
Piispan tulojen peruutus toteutettiin v:een 1549 mennessä, jolloin piispa viimeisen kerran
tilitti rästeinä viljasopimusmaksuja v:lta 1547 ja nokkaverovoita seuraavalta vuodelta.43 Sa
mana vuonna oli Varsinais-Suomessa valtaosa piispan lampuotitiloista kihlakunnanvoutien
hallinmtssa eli 64 tilaa ja 1 torppa.44
Miten suuret tulot sitten piispalle jäi? On arveltu, että piispalle jäi vain 10 % entisistä tu
loista, tosin piispan tehtävätkin ja velvollisuudet olivat vähentyneet huomattavasti.45 Piispa
Skytten suunnitellessa eroa hänelle luvattiin v:na 1544 Pappisalttarin prebenda om.ista pyyn
nöstä. Piispa tuli kuitenkin katumapäälle ja vaihtoi sen P. Johanneksen prebend.ian 3.10.
1544. Sille kuului uuden ajan alussa Maskusta, Lemusta, Mynämäestä, Maariasta, Ruskolta,
Raisiosta, Vehmaalta ja Paimiosta yhteensä 16 lampuotitilaa, joiden sääntömaksu oli 20 mk
rahaa, 12 tr 2 lv voita ja 1 tr lohta raha-arvoltaan 327 mk. lnventaariokarjan määrä oli 30
härkää, 34 lehmää, 92 lammasta, 1 nuori nauta ja 1 vasikka.46 Skytte ei kuitenkaan ollut
tyytyväinen läänitykseensä, ja siksi kuningas antoi hänelle 11.7.1545 kaksi entistä piispan
pöydän tilaa, nimittäin Lemun Niittukartanon ja Maarian Jänessaaren. Tosin nämä järjestelyt
maksoivat piispalle Lammilta kaksi perintötilaa, jotka hän luovutti 10.4.1545 kruunulle.47
Piispa sai lisäksi v:na 1549 Turusta Piispantalon ja Piispanpellon sekä Maariasta Halistenkos
ken myllyn.48 Skytten kuollessa seuraavamt vuonna hänelle kuului "Etelä-Suomesta" lisäksi
9 entistä piispanpöydän iampuotitilaa, joiden läänitysajankohtaa ei tunneta.49
P i r i n e n on tehnyt laskelman kruunun voitosta kirkolta Turun hiippakunnassa. Hänen
mukaansa kirkollisten tulojen bruttosumma voidaan arvioida 37 281 markaksi, josta kirkko
sai edelleen käyttöönsä 11 929 mk, joten kruunun voitto kirkolta oli 25 352 mk eli 68 % ko
konaistuloista.50
Pitkän aikaa piispa sai ylläpidokseen 8 lästiä viljaa sekä muutaman lampuotitilan tuoton.
Olipa v:na 1584 viljamäärä vain 6 lästiä, ja tuonkin määrän saaminen tuotti vaikeuksia. Ee
rikki Eerikinpoika Sorolainen sen sijaan sai 7.8.1587 alkaen ylläpitoon 12 lästiä viljaa "Etelä
Suomesta" ja Satakunnasta. Lisäksi hänelle kuului Pispala Kaarinasta, Maarian Koroinen, 3
verotaloa Vehmaalta ja Piispanpellon muutamien prebendaniittyjen tuotto. Piispan kokonais
tuloiksi arvioitiin 667 1/2 taaleria.51
Mikäli piispan kruunulta saama vilja-avustus oli 8 lästiä, niin sen arvo v:n 1541 hintatason
mukaan oli 768 mk, kun taas 12 lästiä maksoi 1 152 mk. Vaikka vielä otettaisiin huomioon
piispan kiinteistötulot joistakin tiloista, niin silti jälkimmäisessä tapauksessa tulot olivat
43. KG I R XVI 11 (1546-1547), ss. 801-803 ja 824-825, Pirinen 1955 a, s. 31, Pohjolan-Pirhonen 1960,
ss. 135-136, Pirinen 1962 b, ss 146-148, Juva M.1965, ss. 70-71. Vrt. piispan jako-osuudesta Koke
rnäeiiä, piispankinkeiistä Pistar:m�ressa ja Skytten testamentista kruunu!!� KG I R XXI 1 ( 1551}: ss.
204 ja 381, KG I R XXIV (1553-1554), s. 538, KG I R XXVI (1556), s. 523.
44. Pirinen 1955 a, s. 31, Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 127.
45. Pohjolan-Pirhonen 1960, ss. 126-136, Renvall 1964, s. 289.
46. ES 476:VA 29:38-41, Pirinen 1962 b, ss. 137-138 ja 306.
47. KG I R XVII (1545), ss. 231-232 ja 447-448, Leinberg 1 (1892), n:ot 4-5.
48. Pirinen 1955 a, ss. 31 ja 75, Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 127. Vrt. piispa Agricolan läänityksestä v:na
1557 Leinberg 111 (1898), n:o 10.
49. ES 543:VA 572:26, Pirinen 1955 a, s. 31.
50. Pirinen 1955 a, ss. 48-49 ja 69, Pohjolan-Pirhonen 1960, s. 136. Koko valtakunnassa kruunu sai kir
kolta (v:een 1560 mennessä) 13 738 tilaa, joista 6 341 oli kuulunut pitäjänkirkolle tai -pappilalle,
3 639 piispanpöydälle ja tuorniokapitulille, 3 536 luostareille ja 222 hospitaaleille, mikä oli 13,3 %
valtakunnan tiloista. Jos otetaan huomioon lisäksi 2 000 aateliston kirkolta saarnaa tilaa, niin valta
kunnan tiloista 15,4 % oli kirkollista alkuperää, vrt. Olsson 1947, ss. 25-32.
51. Cederlöf 1934, ss. 326-329.
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nipin napin 10 % piispanpöydän entisistä vero- ja kiinteistötuloista ja ehkä n. 7 % kaikista
tuloista. 52
Piispanpöydän purkaminen suoritettiin pitkän ajan kuluessa, ehkä se ei muuten olisi on
nistunutkaan, mutta kun lopullinen ratkaisu tehtiin, piispan keskiaikaisista tuloista ja maalli
sesta vaikutusvallasta jäi jäljelle vain riutuva muisto, muisto, joka yltää siinä meidän aikaam
me asti, että valtio yhä edelleen maksaa piispojen palkan ja tuomiokapitulien ylläpidon, vaik
ka nykyinen sukupolvi todennäköisesti on näkevä sen ajan, jolloin tämä viimeinenkin side
reduktiokaudel la tapahtuneeseen piispanpöydän purkamiseen katkeaa.

52. Cederlöf 1934, ss. 326-329. Lästi

=

12 puntaa

=

96 pannia, 1 pn = 1 mk.
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YHTEENVETO
1-2

Vaikka Turun piispa oli keskiajalla mahtåvin maassamme asuneista valtaneuvoksista, silti piis
panpöydän tuloja ja omaisuutta ei ole tutkittu tyhjentävästi. Piispanpöydän keskiaikaisen
historian uupumista voidaan pitää suoranaisena puutteena, koska maassamme on jo laadit
tu varsin perusteellinen tutkimus Turun tuomiokapitulin, Turun hiippakunnan papiston ja
Suomen maallisen rälssin taloudellisesta asemasta keskiajan lopulla.
Keskiajan lähteistö on pääosaltaan painettu, kun taas uuden ajan alkupuolelta on käytet
tävissä lähinnä painamatonta aineistoa, josta voudintilit muodostavat tärkeimmän lähdesar
jan.
Vaikka keskiajan vaihtuminen uudeksi ajaksi merkitsi piispanpöydälle jyrkkää murrosta,
tässä tutkimuksessa on historiallisen perspektiivin syventämiseksi sisällytetty samaan lukuun
kumpaakin aikakautta koskevat tutkimustulokset. Niiden todistavuuden lisäämiseksi voudin
tilit on käyty läpi mahdollisimman varhaisesta vuodesta alkaen n. v:een 1560. Saadut tiedot
on laskettu taloittain ja taulukoitu kylä-, ·pitäjä- ja vero-oikeuskohtaisesti n. v:lta 15481560. Koska kaikkia taulukoita ei ole mahdollista julkaista, niin lähes 150 taulukkoa on tal
letettu omana kokoelmanaan Jyväskylän maakunta-arkistoon ja Valtionarkistoon tutkijoiden
käyttöön. Mahdollisimman kattavien taulukkojen perusteella on saatu selville erilaisia kehi
tystrendejä keskiajan ja uuden ajan taitteessa, ja niiden avulla on voitu täydentää voudinti
leistä puuttuvia tietoja. Selvittämällä ajan depresiaatiokehitys piispan kokonaistulot on pyrit
ty projisioimaan mahdollisimman varhaiseen vuoteen. Erilaisina luonnontuotteina maksetut
suoritteet on muunnettu rahaksi 1540-luvun alun hintatason mukaan.
Vaikka Uudessa testamentissa puhutaan piispasta, sillä ei ole keskiajan loppupuolen mah
tipiispojen kanssa paljonkaan muuta yhteistä kuin nimi, sillä piispanviralla oli silloin jo taka
naan yii vuosituhantinen kanonistinen kehitys. Piispanpöytä (mensa_episcopa(is) alkoi itsenäis
tyä omaksi kameraaliseksi yksikökseen jo 800-luvulla. Kun sitten suomalaiset ristittiin, voitiin
maamme kirkollisessa verotuksessa soveltaa modifioidussa muodossa muualta saatuja koke
muksia. Vaikutteet ovat löydettävissä lähinnä Englannin-Tanskan-Lundin-Gotlannin suunnal
ta.
3

Siirtyminen uuteen uskoon tapahtui kirkollisessa verotuksessa orgaanisesti pakanuuden
ajan uhriverojen muuttuessa kirkollisiksi maksuiksi. Vanhinta kerrostumaa edustanee paikan
päällä nautittu kinkeri, ja alkuaan kirkonmiehen näkyvä toimitus ja veronmaksu ovat ehkä
olleet selvässä riippuvuussuhteessa toisiinsa.
Suomessa oli kirkollisten verojen maksussa useita vero-oikeuksia riippuen alueen tai maa
kunnan taloudellisesta kehitysasteesta, liikenneyhteyksistä maamme tärkeimpään kaupun
kiin Turkuun, väestön kansallisuudesta ja ehkä muistakin tekijöistä.
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kuului 33 pitäjää osittain tai kokonaan "suomalai
seen" oikeuteen, jossa ainoana kanonisena kymmenysoikeutena piispa sai syysviljakymme
nyksistä kolmasosan ja kevätviljakymmenyksistä puolet. Vaikka ruis oli tuolloin maassamme
pääviljalaji, piispa jakotavan vuoKsi sai ruista ja ohraa suunnilleen yhtä paljon arvoltaan yh
teensä n. 80-85 %. Loppuosa piispan jako-osuudesta käsitti kauraa, vehnää sekä papuja ja
herneitä. "Suomalaisen" oikeuden alueella oli n_ 6 300 savua eli n. 20 % kaikista maamme
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maatiloista. Piispa sai verotuloistaan n. 33 % tämän maamme vauraimmilla ja vanhimmilla vil
jelysseuduilla sijaitsevan oikeuden piiristä. Vuodentulo vaikutti suuresti jako-osuuden mää
rään. Muut Turun hiippakunnan vero-oikeudet selvisivät yleensä savua kohti sopimusvero-oi
keuksina pienemmällä maksulla piispalle kuin "suomalainen" oikeus, jossa jako-osuuden ra
ha-arvo oli 1540-luvun alussa taloa kohti 3,4 ä.
Missä karjanhoidolla oli maataloudessa keskeinen taloudellinen merkitys ja mistä olivat
pitkät tai huonot kulkuyhteydet viljan kuljettamiseksi Turkuun, piispa sai viljajako-osuuden
sijasta nokkaverona 1 naulan voita vuodessa hengeJtä. Nokkaveroalueella oli useita eri oi
keuksia. Alkuaan nokkaveroa kannettiin jokaiselta, keskiajalla alaikäraja nostettiin 7 vuoteen
ja uuden ajan alussa sitä kannettiin oikeudesta riippuen 12 tai 15 vuotiaasta alkaen. Nokkavero
alueella. sijaitsivat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa "ruotsalainen" oikeus, Uudenmaan oi
keus, Ahvenanmaan oikeus ja Pohjanmaan nokkaveroalue. Veroselitysten mukaan piispa sai
kultakin alueelta nokkaverovoita lähes samoin perustein, mutta savukohtaisessa nokkavero
rasituksessa löytyy huomattavia eroja. Piispa sai Pohjanmaalta nokkaverovoita keskimäärin
jopa 6 naulaa savulta, kun taas "ruotsalaisessa" oikeudessa rasitus oli vain 2-3 naulaa, sillä
Pohjanmaalla myöskin talonpojan palkolliset olivat nokkaverollisia. Kaikkiaan nokkaveroalu
eella sijaitsi n. 11 700 maamme savuista eli 38 %. Nokkaverovoin kertymä oli n. 2 400 leivis
kää eli yli 20 000 kg vuodessa.
Missä kalastuksella ja metsästyksellä oli kauimmin taloudellista merkitystä, sieltä piispa
sai alkuperäisen turkisveron korvauksena kilttirahaa, jota suoritti 42 % maamme savuista. Sil
ti sen osuus piispan verotuloista oli vain 10 %. Kilttiveroalueella sijaitsi useita vero-oikeuksia,
mutta savukohtaista verorasitusta laskettaessa voidaan erottaa kolme kerrostumaa. Kyrön ja
Hämeen oikeudessa sekä Etelä-Pohjanmaan kilttialueella rasittavuus oli lähes yhtä suuri, joten
nämä oikeudet näyttää muodostetun samoin perustein. Savon ja Karjalan oikeudessa piispan
saama savukohtainen maksu oli alhaisin koko Suomessa. Siihen näyttää vaikuttaneen paitsi
Novgorodin (Venäjän) läheisyys, rajan riidanalaisuus sekä erilainen käytäntö piispan palkka
uksessa ortodoksisen uskonnon alueella. Huolimatta keskiaikaisista tiedoista, että Savon kir
kollinen kehitys on saanut vaikutteita lännestä Hämeen oikeuden piiristä, näyttää selvältä,
että pääasiallisin esikuva on sittenkin ollut Karjalan oikeus. Kemijokivarren toista sataa talon
poikaa muodostivat Turun hiippakunnan pienimmän kirkollisen vero-oikeusalueen. Heidän
kilttimaksunsa oli monin verroin suurempi kuin muissa kilttialueen oikeuksissa. Se jos mi
kään osoittaa pyyntitc1louteen perustuvaa vaurautta. Liekö sitten lappalaisten piispanvero ka
navoitunut Kemijokivarren talollisten kautta: ainakaan lappalaisia samoin kuin ei kaupunki
laisiakaan mainita piispan verollisten joukossa.
Pohjanmaan talolliset maksoivat piispanpöydälle 5-10 naulaa nokkaverohaukea yhteensä
n. 650 leiviskää. Vöyrin, Kyrön, l lmajoen ja Laihian alueelta piispa sai nokkaverohaukien si
jasta -ohraa 1 vakan talolta yhteensä n. 70 pannia. 1 in pitäjän talonpojat suorittivat piispalle
nokkaverolohena 5 naulaa lohta jouselta, yhteensä n. 35 leiviskää. Kemin asukkaat suoritti
vat tuottoisasta kalastuksestaan Kemijoessa v:na 1548 piispalle n. 18 tynnyriä lohikymme
nyksiä.

4

Piispanpöydän tulojen ja omaisuuden lisääminen oli piispojen vapaaehtoinen velvollisuus,ja

pöytä oli jätettävä seuraajalle vähintään yhtä suurena, kuin se oli saatu. Siksi piispanpöytä vau
rastui vuosisatojen kuluessa. Turun piispa sai pöytänsä tilat pääasiassa ostamalla, vaihta
malla, testamenttilahjoituksina, sakkoina ja lunastamattomina pantteina. Osa piispalle kuu
luneesta maaomaisuudesta on toisaalta varmasti pakanuuden aikaista kulttimaata.
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Piispanpöydän tilat sijaitsivat pääasiassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Keskuskar
tanon läheisyyteen ryhmittyneet lampuotitilat muodostivat kartanoläänin.
Kuusiston kartano oli eittämättä tärkein piispanpöydän kiinteistöistä. Sen äärellä sijaitsi
Kuusiston piispanlinna vartioimassa Turkuun vievää tärkeää itäistä merireittiä. Lisäksi piis
panpöydälle kuului Varsinais-Suomesta Halikon V.artsala, Liedon Vanhalinna, Maarian Ko
roinen, Lemun Niittukartano ja Maskun ·stenberga (sittemmin Iso-Saari), Satakunnasta Köy
liönkartano, Curia Kumo (sittemmin Forsby) ja mahdollisesti Pirkkalan Nokiankartano, Hä
meestä Curia Vanö sekä Ahvenanmaalta Curia Saltvik. Voudintilien mukaan piispanpöydäl
le kuului kaikkiaan 245 lampuotitilaa .ia 2 torppaa. Niistä sijaitsi 118 Varsinais-Suomessa,
100 Satakunnassa, 8 Ahvenanmaa! la, 8 Karjalassa, 5 Pohjanmaalla, 3 Hämeessä, 2 Uudella
maalla ja 1(2) Savossa. Piikkiössä oli lukumääräisesti eniten piispantiloja eli 47 alustalaisti
laa, kartano ja kalastamo, sitten Kokemäellä 42 lampuotia ja suhteellisesti eniten(= 1/3) Köyli
össä eli 24 tilaa ja kartano, jota reduktiokaudella hoiti kaksi lampuotia, sekä kalastamo. Kai
kista maamme tiloista vain 0,8 % kuului piispanpöydälle, tosin Varsinais-Suomessa ja Sata
kunnassa luku on korkeampi. Piispan omistuksia oli kaikkiaan yli 30 eri pitäjässä. Piispan
pöydälle kuului kalastamo Kuusiston, Köyliönkartanon ja Koroisten yhteydessä. Lisäksi piis
palla oli oikeus arvokalaan Lammaistenkoskessa Kokemäenjoessa, Suurahven- ja Kuusankos
kessa Kymijoessa sekä Helsinginkoskessa Vantaanjoessa. Kahden kaupunkitalon lisäksi Tu
russa ja Naantalissa1 piispalla oli v:na 1549 Turun Pispalan alueella 57 tonttiäyrinmaksajaa.
Eri puolilta Varsinais-Suomea piispalle kuului 8 erillistä niittylohkoa. Piispanpöydän kiin
teistöjen kylvömäärä oli n. 380 puntaa, niittyjen määrä n. 2 600 kuormanalaa ja inventaario
karja n. 570 nautayksikköä. Myöhemmästä kehityksestä päätellen piispanpöydiin kiinteistöt
olivat monesti keskimääräistä suurempia ja vauraampia.
Piispanpöydällä oli reduktiokaudella :rahaksi muunnettuna kiinteistötuloja n. 3 700 mk;
kun taas verotulojen määrä oli n. 8 000 mk. Kiinteistötuloista rahan osuus oli 14 %, rukiin
11 %, ohran 3 %, maitaan 5 %, kauran 1 %, vehnän, papujen ja herneiden 0,5 %, humalan,
hampun ja pellavan 0,4 %, heinän 10 %, voin 29 %, villan 0,8 %, juuston 0,4 %, oluen 0,2 %,
kalan ja vedenviljan 11 %, teuraseläinten 9,5 %, silavan ja lihan 1,4 %, munien, kynttiläin,
ruis- ja vehnäleipien sekä halkojen 0,7 % ja päivätöiden 0,9 %.
5

On mahdollista, että Ruotsissa ja Suomessa piispan tarkastusmatkoillaan saamat maksut ja
ylöspito ovat alkuaan muodostaneet hänen pääasiallisimman toimeentulolähteensä. Piispan
oli tarkastettava joka 3. vuosi jokainen seurakunta. Reduktiokauden alussa maassamme oli
n. 100 seurakuntaa, ja mikäli lasketaan kunkin seurakunnan tarkastuksen kestäneen 3-4 päi
vää, niin piispa vietti vuosittain tarkastusmatkoi!laan n. 100 päivää.

Seurakuntien papisto suoritti uuden ajan alussa piispankinkeriä eli procuratiota 5 mk eli
yhteensä n. 500 mk. Pohjois-Pohjanmaalta on säilynyt tieto talonpoikien kestitysmaksusta
piispalle, jonka suuruus oli 1 äyri savulta ja 1 /2 ä lesken hoitamalta talolta. Kyseistä maksua
lienee peritty koko· hiippakunnasta, joten talonpoikien suorittama kestitysmaksu oli n.
3 800 mk eli hiukan enemmän kuin piispanpöydän kiinteistötulot. Kinkeritulojen osuus piis
pan taloudessa oli 24 %.
Piispanpöydän testamenttitulot olivat satunnaisia. Piispalla oli ius spolii- eli tyhjentämisoi
keus pappien haltijattomiksi jääneisiin kuolinpesiin. Reduktiokaudella kruunu otti itselleen
·piispan entiset testamenttitulot, joihin kuului paitsi erilaista rahaa myöskin usein jalometalli
. esineitä. Etenkin jälkimmäisten arvon muuntaminen markoiksi tuottaa vaikeuksia, mutta silti
on realistista arvioida vuosittaisiksi testamenttituloiksi keskimäärin 400 mk, mikä oli vain
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2 % piispan kokonaistuloista.
Sen sijaan piispanpöydän sakkotuloilla oli enemmän merkitystä. Piispa sai sakkotuloja sel
laisista rikoksista, jotka olivat uskonnon ja kirkon etiikan vastaisia. Voudintileissä on tietoja
näistä piispan- tai rovastinkäräjillä langetetuista sakoista, joiden suuruus oli yleensä 1-3 mk.
Taulukoimalla eri pitäjien sakkomäärät mahdollisimman tarkkaan näyttää sakkojen kokonais
määrä olleen vuosittain n. 800 mk. Lisäksi oikeudesta kalastaa pyhisin Kemin pitäjän kukin
neljänneskunta suoritti yhteensä 4 tynnyriä lohta. Samasta syystä Satakunnan ja Hämeen ta
lonpojat maksoivat pohjoisissa erämaissa olevista kaukonautinta-alueistaan yhteensä n. 110
leiviskää pyhäpäivähaukia arvoltaan n. 55 mk. Piispa sai sakonluonteisia tuloja kaikkiaan yli
900 mk, mikä oli n. 5 % kokonaistuloista.
Mahdollisesti ensi kerran unioniajan alussa kruunu rupesi antamaan piispalle läänitykseksi
joitakin verokuntia tai pitäjän korvauksena osallistumisesta maallisiin tehtäviin, joista voi
daan mainita valtaneuvoksena toimiminen ja n. 100 miehen asemiesjoukon asettaminen tar
peen tullen kruunun käyttöön. Piispa Särkilahti sanoi saavansa läänitykseltään tuloina yli
100 mk rahaa ja saman verran tai hiukan enemmän viljaa ja muita luonnontuotteita. Varovai
sesti arvioiden 1540-luvun hintatason mukaan tuotto oli n. 250 mk eli 1 % piispan kokonais
tuloista.
Lisäksi piispalla oli satunnaisia tuloja, kuten tukimaksuja, lahjoja, osuus rakennusavusta,
apuveroja, maksuja kirkollisista toimituksista jne. Niiden määrä oli täysin arvionvaraisesti
n. 100 mk vuodessa, mikä oli n. 0,6 % piispan kokonaistuloista.
6

Turun hiippakunta kuului valtakunnassa asukasmääränsä ja pinta-alansa perusteella suu
rimpiin. Servitium commune-maksun perusteella Turun hiippakunta arvioitiin 1300-luvulla
valtakunnassa Växjön hiippakunnan jälkeen köyhimmäksi, mutta v:na 1533 Växjön lisäksi
Skaran ja Västeråsin piispa maksoivat kruunulle pienemmän taksan kuin Turun piispa.
Piispa Bero II Balkin saadessa v:na 1387 paavilta vahvistuksen virkaansa servitium commu
ne -maksua, laskettaessa määriteltiin Turun piispan vuositulot 620 floriiniksi, eikä sitä us
konpuhdistukseen mennessä muutettu. Mikäli summa muutetaan v:n 1536 hintatason mu
kaan Ruotsin markoiksi, niin piispan vuositulot olivat "vain" 3 200 mk.
Piispa Skytten v:na 1528 kruunulle maksaman sopimusveron perusteella p�ästään lähem
mäksi todellisuutta. Sen raha-arvo oli 6 764 mk, mikä lienee ollut suunnilleen puoiet piispan
vuosituloista.
Piispalla oli 1540-luvun alussa kaikkiaan n. 17 750 mk:n kokonaistulot, mistä vero-, kiin
teistö- ja kinkeritulojen osuus oli n. 90 %. Piispa oli tulojensa ansiosta kruunun ohella tär
kein pääomanmuodostaja Turun hiippakunnassa. Piispanpöydän tuloista kannettiin reduk
tiokaudella 7 000 mk rahana, 5 000 mk eli 3 250 leiviskää voina, 1 500 mk eli 1 500 pannia
rukiina, 1 500 mk eli 1 500 pannia ohrana, maltaana ja jauhoina, 234 mk eli 468 pannia kau
rana, 420 mk eli 840 leiviskää haukena, 630 mk lohena, 400 mk teuraseläiminä, Iihana ja si
lavana. Loppuosa jakaantui n. 20 e�i parselin kesken.
7

Liikenneyhteydet ja etäisyys Turusta otettiin tarkasti huomioon veroparselia valittaessa.
Voihin nähden painosuhteeltaan epäedullista viljaa piispa sai läheltä Turkua hyvien kulkuyh
teyksien päästä. Seuraavana "kehänä" Turun ympärillä oli nokkaveroalue, sillä viljaa paino
suhteeltaan huomattavasti kalliimpaa voita kannatti kuljettaa kauempaakin .. Uloimpana "ke
hänä" oli kilttiveroalue, josta piispa sai veronsa pääasiassa alkuaan turkiksina ja sittemmin ra-
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hana. Kemistä piispa sai toki lohta, joka oli toki helposti laivattavissa ja kuljetettavissa joko
Turkuun tai muualle.
Piispan alustalaistilat ryhmittyivät selvästi hyvien kulkuyhteyksien varteen, eniten Turus
ta Ulvilaan vievän ja toiseksi eniten Uudenmaan rantatien varrella. Asumattomien taipaleit
ten varsilta piispa osti itselleen maata rakentaakseen sinne levähdys- ja yöpymispaikan. Lii
kennereitit olivat tärkeitä paitsi veroparselien kuljetuksessa myöskin piispantarkastuksen
suorittamisessa.
Porvariston kehittymättömyyden takia piispan piti markkinoida pääasiassa omilla laivoil
laan lähinnä hansakaupunkeihin luonnontuotteina saamiensa tulojen ylijäämä ja ostaa ulko
mailta sitä, mitä kotimaassa ei ollut saatavissa tai porvaristo ei kyennyt toimittamaan.
Piispalla oli Kuusiston linnassa oma miniatyyrihovi ja lisäksi eri alojen käsityöläisiä. Piis
pan asemiehistöön kuului enimmillään n. 100 miestä, joiden palkkoihin kului n. 2 500 mk
vuodessa.
Piispa tarvitsi aluksia sekä kaupan- että sodankäyntiin. Toki tuohon aikaan sama laiva so
pi kumpaankin tarkoitukseen. Keskiajan lopulla piispalla oli ajoittain useita laivoja, jotka oli
varustettu tui iaseilla.
Suurten tulojensa ylijäämän takia piispan toiminta muistutti tavallaan pankkiiria. Piispan
puoleen käännyttiin lainan saamiseksi, jolloin lainanottaja luovutti vakuudeksi tavallisesti
jonkin kiinteistönsä. Kruunu kuului epäluotettavimpiin lainanottajiin. Suoranaisin lahjoi
tuksin piispa avusti mm. pappiskommuunin perustamista ja prelatuuroja.
8
Piispanpöytä menetti jo keskiajalla heikkojen piispojen aikana tulojaan ja omaisuuttaan
vieraisiin käsiin etenkin aatelistolle ja kruunulle. Siten Kustaa Vaasan uuden ajan alussa suo
rittaman piispanpöydän reduktio oli vain keskiaikaisen kehityksen orgaanista jatkoa sillä ero
tuksella, että kruunun pyrkimykset nyt pysyvästi onnistuivat.
Juuttisodan raunioitettua 1520-luvun alussa valtakunnan talouden Kustaa Vaasan huomio
kääntyi melkeinpä luonnostaan kirkon lähes koskemattomiin voimavaroihin. Piispa Skytte
selvisi tästä ensimmäisestä peruutusaallosta maksamalla v:sta 1528 alkaen kruunulle huomat
tavan sopimusveron. Tosin piispanpöytä menetti jo tässä vaiheessa osan omaisuudestaan ja
tuloistaan kruunulle. Toinen peruutusaalto tapahtui 1540-luvun lopulla, jolloin piispanpöy
tä menetti loput tuloistaan ja omaisuudestaan kruunulle. Tosin kruunu jätti reduktiokaudåfla
piispalle vain nipin napin 10 % entisistä vero- ja kiinteistötuloista.
Piispanpöydän purkaminen tapahtui pitkän ajan kuluessa. Ehkä se ei olisi muuten onnis
tunutkaan, mutta kun lopullinen ratkaisu tehtiin, piispan keskiaikaisista tuloista ja maallises
ta vaikutusvallasta jäi jäljelle vain riutuva muisto, muisto, joka siinä yltää meidän aikaamme
asti, että valtio edelleenkin maksaa piispojen palkan, vaikka tämä sukupolvi on todennäköi
sesti näkevä sen ajan, jolloin tämä viimeinen side reduktiokaudella tapahtuneeseen piispan
pöydän purkamiseen katkeaa kirkon alkaessa maksaa itse piispojen palkan ja tuomiokapitu
lien ylläpidon.
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Liite 1: 1

Kymmenysoikeudet pitäjittäin 1

= "suomalainen"

[Ililil]

= "ruotsalainen"

lfflffll

= kumpaakin oikeutta

samassa pitäjässä

--

• ••-�maantie

Hämeenlinnaan

,,,_,

Hämeenlinnaan

._ ___ Viipuriin

1. ·Karttapohjana Jutikkala 1959,
n:o 15. Kartan on puhtaaksi
piirtänyt FL Heikki Rantatu
pa. Pitäjien nimet on merkit
ty Ii itteeseen 1 : 2.
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Liite 1: 2

"Suomalaisen" ruokalisäoikeuden levinneisyys 1

= "suomalainen" ruoka
lisäoikeus

1. Vehmaa
2. Nousiainen
3. Lemu
4. Masku
5. Maaria
6. Raisio
7. Rymättylä
8. Parainen
9. Kaarina
10.Lieto
11.Piikkiö
12.Paimio
Kartan on puhtaaksipiir
tänyt FL Heikki Ranta
tupa.

1. Lähteenä mm. Oja 1933, ss.
196-197, Ruokalisän ... 1936,
ss. 87-93, Jokipii 1948, ,. 225,
Jutikkala 1959, n:o 15.
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Liite 11

Piispan viljakymmenysosuus "suomalaisessa" oikeudessa
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X
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X
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Viljalajien arvon pro•
senttiosuus v. 1543
1.

ES 475: VA 6:1-117 ja 214-215, ES 475: VA 6a (ei numerointia). Jälkimmäisessä ovat tiedot pelkästään syysviljasta. Kirkolliset verot luetellaan v:na
1542-1543 papinveron näkökulmasta. Paraisilla kirkkoherra sai päältä 1 pn ruista !vrt. ES 475: VA 6:22). Mynämäessä kirkkoherra ja kappalainen saivat
yksinään viljakymmenykset viideltä talonpojalta (vrt. ES 475: VA 6:10, Cederlöf1934, ss. 352-353, Pirinen1962 a, ss. 64-65).
Käytetyt mitat: 1 lästi = 12 puntaa,1 punta = 8 pannie,1 penni= 20 kappaa tai vakkaa (vrt. Melander1891, ss. 25, 31, 38, 45-46, 67-68 ja 72-73). Kau
rapanni on arvioitu 1/2 markan ja muut viljet 1 markan arvoisiksi pannilta (vrt. Pirinen 1962 a, s. 3091. Kemiössä jakotapa oli sellainen, että voisi olettaa
piispan siellä saaneen alkuaan tuomiorovastin jako-osuuden, joka oli v:na 1542 5 pt 1 pn 4 2/3 kp ruista, 2 1/2 pt 1 /2 kp ohraa, 11/2 pn 21/2 kp vehnää
ja 1 pt 3 1/2 pn 1 1/2 kp kauråa. Seuraavana vuonna tuomiorovastin osuus oli 6 pt 2 pn11/3 kp ruista, 3 pt 11 /4 pn 3 kp ohraa, 2 3/4 pn 2 kp vehnää ja
1 1/2 pt 1 1/4 pn 1/2 kp kauraa. Kemiö kuului kokonaan ruotsalaiseen ruokalisäoikeuteen. Koska piispa sai vielä reduktiokaudella koko Kemiöstä nokkaveroa, on verraten epätodennäköistä. että kyseessä olisi vanha piispan jako-osuus.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Asiakirjasta puuttuu Maariaa koskeva alkuosa.
Kevätviljakymmenysten määrä on lask. piispan jako-osuuden per.
Piispa sai jonkin verran nokkaveroa.
Piispan ja papin jakoosuudessa on kevät viljan kohd. epätarkkuutta.
Piispa sai nokkaveroa.
Taloja oli 363 kpl, joista 68 kuului "ruotsalaiseen" ruokalisäoi•
keuteen.
Piispa sai nokkaveroa,
Piispa sai nokkaveroa.
Piispa sai nokkaveroa.
Kevätviljan määrä on laskettu piispan jako-osuudesta,
Piispa sai nokkaveroa,
Piispan osuus kevätviljasta on laskettu kokonaismäärästä.
Paraisilla oli 355taloa. Piispa sai yksin vehnä- sekä papu·
ja hernekymmenykset .
Sauvossa oli 294 taloa.
Piispan jako-osuudessa hiukan epätarkkuutta.
Perniössä oli 30 9 taloa.
Uskelassa oli 27 8 taloa. Piispa sai v. 1542 papuja ja herneitä 41/2
pt 3 pn 1 0 1/2 kp, mikä lienee kopiointivirhe. Piispa ei saanut nokkav.
Halikossa oli 253 laloa. Piispa ei saanut nokkaveroa, vaikka hänellä ei ollut osuUtta rukiiseen ruotsalaisessa oikeudessa.
Paimiossa oli 176 taloa.
Marttilassa oli 216taloa,
Pöytyällä oli 1 37 taloa.
Ohran kohdalla on epätarkkuutta.
Liedossa oli 201 taloa.

-

7
4
101/4 1
151/2 1
314 2
3
1/2 3
3 3/4
7 1/4 31/2 1 1/4 3
10 1/2 5
1 3/4 - 3
5
231/2 5
- 1 1/2 3
3
- 1 3/4
11
21/2
6
21/2 1
71/4 4 1/2 4
4 1/4
31/2 4
6 3141112
91/2 41/2
4112
6
- 1114 1/2 1 1/41 314
- 1
3112 11/2 21/2
- 4
5
9
31/2
- 5 3/4 101/2 61/2
3
1/2
2

100

1 %

-

-

5/6

42 %

-

11/2 21/2
21/2 11/2

-

71/2

"'

21/2
7

-

-

-

-

-

-

{!
-

Hu o m atu k s i a

i,

-

-

-

-

[

21/2
3/4 21/2 11/2 3
1/2
31/4 31/2 91/2
21/2 91/2
1/2 21/2 11/2
41/2 1
21/4
- 21/4 - 6
- 4

-

-

-

.

-�
;:_
-

11/2 4
1 3/4 3
8
1/2
1/2 1/2 41/2
4
1
4
6
21/2
21/4 3
3

-

-

{!
-

1

-�
;:_
-

herneet

1 1/2 11/2 3
1 1/2
3 1/4 31/2
- 2
2
- 11/2 4
1/2 51/2
1/2 3

-

-

J

0.

Pavut ja

Kaura

1
21/2
11/4 31/2
1 3/4
71/2
i
11/2
71/2
6

-

-

-�
;:_
-

il.

"�

61/2 8 1/3
11/2 1 2/3
3
6 2/3
31/2 2
21/2
21/2 8
31/2 1 1/4 1 2/3
1/41 1/2
4
3
11/4 4
11/2 3 1/2 42/3 11/2 31/2 41/2
11/2 21/2
2
2
3
2
11/2 31/2 7 1/2
2
112 4
2
1/2 3 2/3 1
1114 1/2
5
3
6 2/3
1
7
3
31/2 11/3
9
9
31/4 1
3 1/2 1
2
1
2 3/4
31/2 2
21/2 1
41/4
71/3
2 1/2 2
51/4 9
41/2 3
2
21/2 1/4 1/2
5
21/2 6
11/2 1
2
2 3/41 2/3
3
- 1 314 21/2
11/2 3/4 41/2 4
31/2
2
2/3
3
11/2 1/3 11/2 31/2 51/2
11/2 2
7
21/2 2 1/4
1
3
61/3
2
2
182/3 41/2 51/2
5
1/41 2/3
8
4
2
31/3
1011'2 1
2
31/2. 31/2 4
101/2
1/4 21/2 2
81/3
41/2 1/4 21/2
5
21/2 1 1/2 1/2 2 1/2
41/3
11/2 3
21/2 2 •
5
2 2/3
4 1/2
5
41/2
3/4 31/2 2
5
4
21/2 1 2/3
6 1/2 3
1 3/4 2
2
3
21/2 21/2
3 1/2 81/3
4 1/2 31/2 71/2
21/2
6 2/3
11/2 1/2 31/3
4
31/2 71/2
5 1/2 1
6
1
1 1/2 31/3
2
1
6 2/3
21/2 21/2 21/2
5
2
4
31/2 3
5
8 1/3
4
2
21/2 31/2
- 131/3 31/2 1 3/4
5
1 1/4 3
3
7
31/3
- 5 3/4 21/2
1
3/41 2/3
1
3
71/4 1/4
2
4 1/2 3 3/41 1/2
31/4 1/3
4
11/4 51/3 51/2 2 3/4
41/2 3
1 1/3
71/2 2
61/2 1/4 2 2/3
81/2 11/2 7
6 1/2 11/2 1
2
1/2 31/3 11/2 11/2
51/2 31/2 61/2
31/2 1/4 7
6
3 3/4 5
7
3/4 3
41/2 21/4 6
2 314 2
1
5
2 3/4 3
2
6
11/2 2
3
6
4
4
2 3/4 4
1/2 11/4 2
21/2 1 1/2 4
4 1/2 1
7
21/2 2
2 2/3
4 1/2 112 2
11/2 31/3
2
1 314 21/2
3
1
2 3/4 1/2 3
4
11/4 21/2 1 3/4 4
1/3
51/2 3
31/2 3
- 5
71/3
7
61/4 61/2 31/2
2
21/2 11 /2 5 1/2
1/2 3
4
4
1/2 5 2/3
51/2
1
6
21/2 31/3 1
1 3/4 3
3
4

il.

m

183'4
61/4
9 %

Kaarinassa oli 94 taloa.
Vehnän, kauran, papujen ja herneiden määrä on lask. piispan j.-osta
Tiedot puuttuvat kevätviljan osalta.

Tileissä on pannia pienempi mitta "618". joka näyttää olleen
4 kappaa.
Kokonaismäärä on laskettu piispan jako-osuudesta.
Tileissä on pannia pienempi mitta "618", joka näyttää olleen
4 kappaa,
Tileissä on myös "618 " suuruudeltaan 4 kappaa. Kevätviljan määrä on laskettu piispan jako-osuudesta.
Tileissä on myös "618 ", joka vastaa suuruudeltaan
4 kappaa.
Tuomiorovasti sai piispan osuuden.
Piispa sai nokkaveroa.
Herneiden osalta epätarkk. Naantalin luostari sai piispan osuuden.
Rauman kirkkoherra sai piispan osuuden.
Piispa sai nokkaveroa.
Arkkiteini sai piispan osuuden.
Arkkipresbyteeri sai piispan osuu':1en. Piispa sai nokkaveroa.

Piispan kymmenysosuus 1550-luvulla

Liite 11:a

R u ista

0 hr a a

Pitäjä

Vuosi

Maaria1

1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1553
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1556
1553
1556
1555
1555
1555
1555
1555
1555
1555
1555
1555

21/3
3
3
1
3
31/3
2
2 2/3
2
4
5
4
6
51/2
31/3
2 2/3
4
4
4
3
3
2/3
1 2/3
4

1558
1556
1555
1555
1553

1/3
1 2/3 1
1 1/3
3
4
5
2
31/2 21/3
29
4
121/2

Vuosia, joilta on tietoja viljakyrnmenyksistä11
pt

Raisio1

Nousiainen1
Lemul
Mynämäfi1
Vehmaa

Uusikirkko2
Laitila2

Rymättyläl

Parainen3
Sauva4
Perniö4
Uskela4
Halikko4
Paimio4
Marttila4
Pöytyä1
Lieto4
Piikkiö3
Kaarina4
Somero5
Euraboki6
Eura

Kokemäki6
Köyliö6

Ulvila6

Huittinen6
· Loimaa6

Tyrvää 7}
Karkku
Rusko8

Masku1

Rauma6

Taivassalo9

Ahvenanmaa 10

Papuja ja herneitä

Ka u r a a

Vehnää

pn

-

-

-

1/2

1
1

-

4
3
1
1 1/2
6
2 2/3
31/3 1/2
1 1/2
4
3
6 1/3

-

-

kp

41/6
1
31/3
2
2
9
2
11
2
1/3 4 5/6
1
.5
11 2/3
2
6
5
2/3 51/3
2/3

2
6
-

12
111/2
17 3/4
131/3
3 5/6
-

-

pn

pt

1
1
3

2
2

kp

-

12 1/2
81/2
101/4
3
1
5
81/4
6 1/2
3/4
2
2
81/2 4
15 3/4
9 3/4 1
191/2
3
6 1/2
6 1/2 2
5
4
21/2
21/4
4
121/2
5
31/2
2
1
13
4
1
171/2
2
14
7
21/2 41/4
2
6
5
21/2 �1/�
1
21/2
51/2 31/2
4
5/6

-

-

-

-

-

4

-

-

-

1 1/2
2

-

-

-

1
6

1/2

2
51/2
7
4
10

pt

-

pn

kp

-

-

51/2

21/4
-

21/4
6
3 3/4

1/2

-

-

-

-

3
7

-

81/2
-

-

4
51/2

-

1/2
41/2
5

-

-

5

-

1 1/2
1
-

-

pt

pn

kp

21/2
1/2 2
31/2
15
2
5
3
2
21/4
1 1/2
2 1/2 81/2
31/4
1

-

-

-

-

-

-

131/2 4 1/2 41/2
21/2 31/4
3
1
2
31/2 1/2
2
2
4
2
121/2
2 1/2 1
2
3
7 1/2
1/2 91/2
21/4
6 1/2
1
11/2
1 1/2 31/2
1

-

-

-

-

3
4
-

-

1.
ES545:VA620: 1-8. Kirkkoherra Pietarin tilitys.
ES545: VA 620: 2-7. Kirkkoherra Antin tilitys.
2.
3.
ES543: VA 557: 1-4. Kirkkoherra Martin tilitys.
4.
ES545:VA638 a:2-49.
5.
ES767:VA 3787:·2.
ES640: VA 1981: 1-6 ja 1. Kirkkoherra Sigfridin tilitys.
6.
ES640:VA1982:1-2. Kirkkoherra Matin tilitys.
7.
ES549:VA 738: 27-28.
8.
ES543:VA585:1-15.
9.
10. ES685: VA2642: 1-4 ja 5-39. Piispa sai lisäksi kyrnrnenysrahaa 1 mk 3 pnkiä.
11. Vrt. liitteet 11:1-34 VA-ssa ja JYMA-ssa.

-

-

101/2
31/2
51/2

-

pt

-

pn

kp

-

-

11
5
5
3
6 1/4
2
8 3/4
5
1 1/2 6 3/4
3/4
5
3
1
18
51/2
41/2 7
31/2 4
2
4

-

-

-

-

-

-

2
1
1
1

-

-

-

111/2
3

-

16

1/2
111/12

1 1/2 2
16 1/2
3
21/2
3/4 1
-

-

1551,1556 ,1557,1558, 1559,1560 ja 1561
1556 ,1557,1558,1559,1560ja 1561
1556 ,1557,1558,1559,1560ja1561
1556 ,1557,1558,1559,1560ja1561
1556 ,1557,1558,1559,1560ja1561
1551,1552,1555,1556 ,1557,1558,1559,1560ja 1561
1551,1552,1555,1556 ,1557.1558,1559,1560 ja1561
1551,1552,1555,1556 ,1557,1558,1559,1560ja1561
1556 ja1558
1552,1553,1559,1560 ja 1561
1552,1553,1556 ,1558,1559.ja1560
1552,1553,1556 ,1557,1558,1559ja1561
1552,1553,1556 ,1557,1558,1559ja1561
1552,1553.1556 ,1557,1558, 1559ja1561
1547,1548,1549,1550,155i.1553,1556 ,1557, 1558,1559 ja 1560
1547,1548,1549,1550, 1552,1553, 1556 ,1557,1558. 1559 ja 1560
1556 , 1557,1558,1559,1560ja 1561
1547,1548,1549,1550, 1552,1553,1556 ,1557,1558. 1559ja 1560
1547,1548, 1549, 1550,1552. 1553,1557,1558,1559 ja 1560
1550,1552,1553,1556 ,1557,1558,1559,1560 ja1561
1548,1550,1552,1553,1554,1555ja1561
1548,1-555ja1557
1548,1555ja1557
1553,1555,1558,1559,1560ja1561
1553, 1554,1555,1556 ,1557ja 1558
1548,1555,1557,1558,1560ja 1561
1555,1558,1559ja 1561
1553,1555, 1558,1559ja 1561
1550,1551,1555,1556 ,1558ja 1560
1551,1555,1556 ,1558,1559ja 1560
1556 ,1557.1558,1559, 1560ja1561
1556 ,1557,1558,1559,1560ja1561
1555,1557.1558,1559,1560ja1561
1551,155 2,1555 ja1556
1547ja1553

Liite IV:10

Nokkaveron kertymä Ahvenanmaalta
Nokkave ro 5
1

pitäjä

Lemland

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

- - - - - - - -

Jomala
Finström

-

Yhteensä

179

ä

V. 549
1

lv

-

nl

-

-

- - - - - -

-

2

1

Voita

Rahaa

mk
Saltvik
Sund
Kumlinge
Föglö
Hammarland
Eckerö

548

1/

2

-

-

64

13

-

ä

7
3
1 3
44 7
/2

2

1

0

1

20

V. 1

nl

mk

1 7
4 7
3

24

lv

1

1

-

7

7

1 1 7 /2
5 3
4 4
3 7

-

10

5 13

1

2

2

5

1

12

5

2

2

25

2 7

8

3

6
7

3

0

55

Rahaa

Voita

Rahaa

mk

2

15

ä

lv
4

6

nl
-

28 2

5

5

4

12

14

0 3

1

14

5

4

9
4

22

1

5 3
18 2
1 2 /2
38 3 /

2

1

4

1

1

38 3

2

2

6

4

4

mk

1
34 7 /
6 7
/2
4
4
/
6 3
/
17 7 /
24
/2
46 6
/2
3
5 /
1

2

10

3

2

1

5

1

2

1

2

1

2

5 1
1

1

5

2

84

1

1

2

Rahaa

ä

2

6

5

15

29

10

0 -

1

mk

- 2

5

Rahaa

Voita

2

28

ä
1

33 7
8 6
44 5
6 1/2
17
/2

25

1

4

4

3

1

281

1

/2

1 1

/2

9

5548

mk

ä

Rahaa
ä

41

/2

35

6

2 82 1 1/2

274

1
9
44

2

28

1

16

7

17

3
40 7

24

3

7

2

2

36 2

3
3

0

/2
1/
1

2

0

41

2

1

5

1

1 555

4
4 /
7
/
6
1/2
/2
1/
1

27

25

1

36 7

mk

1

Rahaa

28 2

2

24

7

553

Rahaa

1

2

1

2

1

1 1

2

1/

2

mk

10

55 6

Voita

ä

lv

nl

1557

11

Voita
lv

nl

7 1

2

-

1

nl

lv
23

31
3 3 /
44 7
27 3
1 8 6 /2
1

12

155 8

Voita

2

25

12

3

2

12

1

2

25

18
17

25

15

20

19

22

1

1559

3

1

1560

Voita

Voita

lv

lv

18
2
7

nl

2

nl

7
4

18

15

19

15

18

7
1
18

1
1

5

17

2

6

18

10

1

7

1
37

1

31

2

2

;6

0

2

1

84 4

2

1

/

3

1

/

21

2

2

5 17

25 1

1

6
6
20

5

15

lv

3

1 56

nl

nl

lv

16

Rahaa

Voita

mk

ä

1

4 -

- - - - - - - - - - - - -

14 -

9

63 1 1

1

mk ä

0

25

4

1

Voita

4

16

1

156
Rahaa

19

2

4

14 -

123

6

12

1

s

1

4 -

ES 684: VA 2618: 10. Nokkaverovoin lunastusarvo oli 1/2 äyriä. Nokkaveron maksoi rahana 2853 ja voina 1293 henkilöä.
ES 684: VA 2620: 3 ja 9, ES 684: VA 2623: 5 ja 39, ES 684: VA 2625: 29-33. Nokkaveron maksoi rahana 4046 ja voina 767 henkilöä.
ES 685: VA 2629: 59-62. Nokkaveron maksoi rahana 3814 ja voina 800 henkilöä. ES 684: VA 2627: 1-4 ja 8.
Luvut on laskettu yksityiskohtaisesti. Nokkaveroa perittiin 4546 henkilöltä.
ES 684: VA 2625: 1 ja 27. Veroselityksen mukaan v:na 1549 nokkaveroa perittiin "vanhoilta ja nuorilta" talonpoikaisperheissä. muttei palkollisilta. Sen suuruus oli 1 naula
voita tai 1/2 äyriä rahaa hengeltä.
Luvut on laskettu yksityiskohtaisesti. Nokkaveroa perittiin 4499 hengeltä.
ES 685: VA 2635: 7, ES 685: VA 2637: 6 ja 14 sekä 32-39. Mainitaan myös 2 äyriä suurempi summa. Yksityiskohtaisesti laskien nokkaveroa perittiin 4501 hengeltä 281mk
2 1/2 ä.
ES 685: VA 2647a: 63-64. Nokkaveroa perittiin 4385 hengeltä.
ES 686: VA 2649: 14-16. Nokkaveroa perittiin 4553 hengeltä.
ES 686: VA 2658: 3, ES 686: VA 2659: 2. Muista pitäjistä ei ole käytettävissä kantoluetteloa.
ES 687: VA 2677: 15-18, ES 687: VA 2671: 16 ja 23, KA.Finska Cameralia 5 (VA. Ruotsin filmirulla 91:6). Veroselityksen mukaan nokkavero perittiin talonpoikaisperheen
jokaiselta jäseneltä (hwar personn) muttei palkollisilta.
ES 687: VA 2690: 12-16 ja 26-29.
ES 688: VA 2701: 32-34.
ES 688: VA 2707: 65-66 ja 69, ES 688: VA 2708: 17, ES 688: VA 2714: 5, ES 688: VA 2706: 8.
ES 688: VA 2729: 14. Summa kertyi Föglön, iHammarlandin, Eckerön, Lemlandin ja Jomalan nokkaveroista.
KA. Finska Cameralia 5 (VA. Ruotsin filmirulla 91:6). Föglön nokkaveroraha oli Kökarin saaristolaisten sopimusvero. Veroselityksen mukaan v:na 1563 nokkaveroa perit
tiin talonpojalta ja hänen vaimoltaan sekä 12 vuotta täyttäneiltä lapsilta muttei palkollisilta. Voimääräksi sanotaan myös 10 tynnyriä 1 1/2 leiviskää. Vrt. edellinen nootti.
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Liite V: 18: a-c Piispan tulot Uudenmaan oikeuden alueelta
PIISPANKINKERI
Pitäjä
Virolahti16
Vehkalahti16
Pyhtää
Pernaja
Porvoo
Sipoo
Helsinki
Espoo
Vihti
Lohja
Kirkkonummi
lnkoo
Siuntio
Karjaa
Tenhola
Pohja
Kisko (Muuria)
Karjalohja
Yhteensä

1547
mk1

1554
mk

1552
rnk

1551
mk

1550
mk

1548
mk

5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
6

55

20

55

15

15

10

Liite V: 18: d-e Piispan tulot Uudenmaan oikeuden alueelta
VARRASLOHTA

PIISPAN SAKKOTULOT
Pitäjä
Virolahti
Vehkalahti
Pyhtää
Pernaja
Porvoo
Sipoo
Helsinki
Espoo
Vihti
Lohja
Kirkkonummi
lnkoo
Siuntio
Karjaa
Tenhola
Pohja
Kisko (Muuria)
Karjalohja
Yhteensä

1.

1549
mk ä

16

1550
mk ä

-1

1551
mk ä

3
3
2
1
2

-

4
4

'

1552
mk ä

6
7
7
2
3

4

-

4

.

1555
mk
ä

3
5
4
2

1556
mk ä

2

-

22

2
6

2
142

6

150

2

114

142

6

2

140

4
18

2
3
3

162

1

-

16 -

-

1557
mk ä

15

2

-

-

-

4
6

34

-

1548
kpl

1550
kpl

-41

50

. 41

50

.}

5
6
7

-

37

4

2
4

Nootit liitteessä V:18 on merkitty :vuosittain: si:ten,-että v:na 1547 on nootti n:o 1, v:na 1548 nootti
n:o 2., ..·v:na 1561 nootti n:o 1
. 5 ..
ES 706:VA 2969: 1-11. Kirkkoherra Karl Folkenpojan tilitys v:na 1548. Sen mukaan edellisen vuo
den piispankinkeri oli rästissä. Vehkalahden nokkavero tarkoittaa vain Vehkalahden saaristoa, kuten
kahtena seuraavana vuotenakin. ES 707:VA 2988:3-8.
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Piispan tulot Uudenmaan oikeuden alueelta

Liite V:18:f

NOKKAVEROVOIN KERTYMÄ

,,

1547

Pitäjä
Virolahli
Vehkt1lahti
Pyh1ää
Pernaja
Porvoo
Sipoo
Helsinki
Espoo
Vihti
Lohja
Kirkkonummi
lnkoo
Siuntio
Kcirjaa
Tenhola
Pohja
Kisko (Muurlal
Karjalohja

"'

6 19

1548

7 17

1549

"'

6 16

74 18

38 2
74 16

74 7
55 14
98 10

51 18
63 17

51

7
6
4

64
44
93 18

6 19

Yhteensä

,, "' ,,

195 13

604 17

,,

,,

1550

7
76
87
84
40
83
73
100
51
62
52
64

1551

"'
-

7 _ {

3
5
1
4
1
7

99

52 4
86 6

48 17
59 19

50

45 2
93 1
17 7

937

2

69 18

17
3
11
7

-

"'

7

58 16
44 5
85 12

,,

,,

1552

98 -

72
86
74
32
84
67
49
91
48

1553

"'

16
9
2
7

-

3
17
10
14

{

98

"'
-

72
86
74
34
73

16
9
4
10
10

62 15

49 16
58 2
45 10

15
87
48
58
45
59
50

85 19

80

58 11

19
10
4
2
9
8
4
7

,,

1554

"'

47 6
50 7

59 4

,, "' ,,
1555•

78 11�
·97 7
66 4
66 11

42 18

81
47
54
32
53
42

7 111 5
7
59 7
13 62 9
9
52 10
55 10
5
44 8

77 16

57 18

1556

"'

42 2
54 5

[,11 10

34
63
35
46
59
42
49

12
7
5
15

33
46
43
97

13
13
14
19

-

2
3

,,

1002 16

947

7 589

74
95
81
88
66
42
75
34

10
105 8
81 88 89 6
71

35 17

41 5

78 17
37 17

32 9
25 14
30 44 13�

,,

1559

1558

"'

35 6

9 662 6

,,

1557

[

"'
-

"'

99 12

,,

1560

97 18

90 16 97
77 8 122
78 18
68
81 14
82
36 15 116
63 15
38 2
34 8
40
66 13 78
31
40 19
25 16

6

14

4
8

-

9
11

108 10

-

40 19
46 13
31 1
47 4
36 1

44 17

64 16
11 19

35 5
72 9

"'
-

1
8

,,

"Saarirahe"

78
92
125
46

"'

•

1554

1561

mk

18
5
10
6

8

31/2

8

3 112

16

2
49 13

2
13

31 6
47 10
18 6

28
34
62
33
34
19
30

8

14

2
6
9

-

13

29 12

53 3

- 819 2 826 - 802 5 944 15 918 9 800 2 717 19
;

1< Espoosta lähtien luvut on otettu v:n 1553 niteastä (VA 30171. Näiden pitäjien nokkaverovoin määräksi
sanotaan 516 lv 19 1/2 nl.

Liite V: 18: g

Piispan tulot Uudenmaan oikeuden alueelta

PIISPAN KALATULOT PY'HTÄÄLTÄ
Vuosi
1549
1550
1552

2.
3.
4.

5.

6.

Osuuslohta
tr

Sääntölohta
tr
1/2
3/4

"Joka neljäs
lohta"
tr

"Joka neljäs
siikaa"
tr

1
2

2

Osuussiikaa
tr
1/2

ES 706:VA 2969:1-30. Kirkkoherra Karl Folkenpojan tilitys v:na 1548. Sen mukaan nokkaveroa
kertyi Porvoosta.·5 .tr'. voita. ja. Sipoosta.·2 tr voita. Helsinginkoskelta kannettiin piispan varraslohta
(Bispens Tiende Spikilax) ja jotain muuta lohimaksua (2 små öör Lax). ES 706:VA 2969:23.
.
ES 706:VA 2975:1-62, ES 706:VA 2977:14, ES 764:VA 3716:1-5 ja 15
ES 706:VA 2983:1-29, ES 706:VA 2979:1-2, l;:S 707:VA 2983:30-54, ES 707:VA 2985:13 ja 7,
ES 707:VA 2988:1-7, ES 707:VA 2999:1-7, ES 542:VA 526:11-12. Piispa sai kalatulonsa Pyh
tään Suur-Ahvenkoskelta, jossa oleva piispan kalastustilan haltija suoritti kyseisen sääntölohen .. Kirk
koherra Karl Folkenpojan tilitys.Porvoosta, Sipoosta •ja Helsingistä sekä kirkkoherra Henrikin tilitys
Pyhtäältä ja Pernajasta, Pernajan nokkaverovoin määrä on asiakirjassa hieman epäselvä.
ES 707:VA 2992:1-'51, ES 707:VA 2990:8 ja 13. Länsi-Uudenmaan nokkavero oli 3 lästiä4 tr. 2 lv
voita. Kirkkoherra Henrikin tilityksen· mukaan Pernajasta ja Pyhtäältä oli rästissä nokkaverorahaa
v:lta 1547 8 mk 5 1/2 ä, v:lta 1548 9 mk 6 1/2 ä ja v:lta 1549 8 1/2 mk. ES 707:VA 3001:7 ja 10.
Itä-Uudenmaan nokkaverovoin määrä on hiukan epäselvä. ES 707 :VA 2999:1-7, ES 765:VA 3732:
69-72.
ES 707:VA 3002:56-111. Luettelossa mainitut muut kalatulot eivät kuulune piispalle. ES 708:VA
3005:11-12. Kirkkoherra Antin tilitys Itä-Uudeltamaalta v:na 1552. ES 708:VA 3009:11�12. Nokka
veroa kertyi Raaseporin läänistä 505 lv 5 nl. Tynnyriin laskettiin 12 lv 6 nl voita. Ylipainoksi sano
taan 6 tr 7 1/2 nl. Vehkalahdelta perittiin 8 mk 3 1/2 ä "saarirahaa". ES_707:VA 3002:110-111.
Nokkaveron määräksi mainitaan myös 3 lästiä 9 tr 6 lv 8 1/2 nl. ES 707:VA 3001:7 ja 10. Kirkko
herra Tuomas Gregoriuksenpojan tilitys. ES 708:VA 3022:15-20, ES 707:VA 3003:1-5, ES 708:
VA 3022:1-14. Porvoosta·kannettiin 5 1/2 tr nokkaverovoita. ES 765:VA 3744:67-70. Vihdissä
oli 246, Kirkkonummella 231, Inkoossa 193, Siuntiossa 276, Lohjalla 434, Karjaalla 350, Tenholassa
300 ja Pohjassa 334 taloa. ES 858:VA 5050:1-5.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

KA. Prostarnas tionderäkenskaper: Åbo stift 1553 (VA. Ruotsin filmirulla 318). Kirkkoherra Pietari
Soroin tilitys . Viro- ja Vehkalahden "ruotsalaisessa" oikeudessa maksettiin rukiista joka 10. ja ke
vätviljasta samoin joka 10.. panni kymmenyksinä toisin kuin Ala-Satakunnassa. Voitynnyrissä oli 14
lv. ES 856:VA 5017:9,ES 708:VA 3017 :1-56 ja 24-69. Länsi-Uudeltamaalta kertyi joistakin pi
täjistä 353 lv 9 nl nokkaverovoita. Siuntion ja Vihdin nokkavero oli 64 lv 8 nl yhteensä. Helsingin
maakauppiailta ja Helsinginkoskella asuvalta Niilo-räätäliltä perittiin maakaupasta (för Landzköp)
4 1 /2 lv voita. ES 708:VA 3017:58. Samassa niteessä on kaksi nokkaveroluetteloa v:lta 1553. Niistä
jälkimmäinen trendistä päätellen on v:lta 1555.
ES 860:VA 5086:94-109,ES 708:VA 3024:22 ja 27,ES 708:VA 3027:12-75. Länsi-Uudeltamaal
ta kannettiin yhteensä 461 lv 6 nl. nokkaverovoita.
Kirkkoherra Antin tilitys. ES 709:VA 3039 a:1-4 ja 56-58. Länsi-Uudeltamaalta kertyi yhteensä
3 lästiä 10 tr 11 lv 3 1/2 nl nokkaverovoita. Tynnyrissä oli 12 lv 6 nl voita. ES 709:VA 3032:32,ES
861:VA 5120:9,ES 861:VA 5113.
ES 709:VA 3046:1,--18 ja 40-66. Siuntion, Inkoon ja Kirkkonummen nokkaverovoin määrä oli yh
teensä 124 lv 18 nl. ES 709:VA 3050:6 ja 42-52,ES 710:VA 3053:1 ja 13-29,ES 710:VA 3059:
40-58,ES 710:VA 3063:6 ja 15,ES 710:VA 3068:1-9 ja 26-29,ES 710:VA 3069:10, ES 710:
VA 3077:2-6, ES 711:VA 3082:21, ES 862:VA 5022:41-64, ES 862:.VA 5123:10 ja 16. Rovas
tinkäräjät pidettiin Karjaalla 18.5.1556, Tenholassa W.5.1556, Kiskossa 21.5.1556 ja Pohjassa 23.5.
1556. ES 861:VA 5113:34-45,ES 861:VA 5120:9.
ES 710:VA 3080:2-13, ES 711:VA 3082:15 ja 21, ES 711:VA 3083:19 ja 1,ES 711:VA 3084:5,
ES 711:VA 3085 :1-6, ES 711:VA 3087:1-29, ES 711:VA 3093:172-185 ja 191-195,ES 711:
VA 3094:14,ES 863:VA 5145:4 ja 69, ES 863:VA 5146:85-109. Rovastikäräjät pidettiin Tenho
lassa 5.4.1557 ja 24.8,1557, Pohjassa 7.4.1657 ja 25.8.1557 sekä Karjaalla 9.4.1657 ja 27.8.1557.
ES 711:VA 3101 :12-33, ES 712:VA 3115:3, 20 ja 25, ES 712:VA 3125:24 ja 42,ES 712:VA
3133:1-2, ES 712:VA 3134:1-117, ES 712:VA 3137:10,ES 712:VA 3138:41-63,ES 713:VA
3139:8, 20 ja 24, ES 713:VA 3142:1-20.
ES 713:VA 3134:13-14, 32, 34 ja 60,ES 713:VA 3149:1-19,ES 713:VA 3153:20 ja 25, ES 713:
VA 3154:24, ES 713:VA 3155:3-5 ja 9-30,ES 713:VA 3144:13-14, 62, 32 ja 34,ES 713:VA
3159:25, ES 713:VA 3161:8, ES 713:VA 3164:3, ES 713:VA 3168:1-67,ES 713:VA 3170:14,
ES 713:VA 3172:66-,-81, ES 713:VA 3174:13-14, 45 ja 8,ES 771:VA 3878:13-14,ES 865:VA
5181:15-16 ja 36,ES 865:VA 5182:1-27,ES 865 :VA 5183:10.
ES 714:VA 3175:4, 6 ja 5.6,ES 714:VA 3179:6,ES 714:VA 3180:1,ES 714:VA 3182:23-41,ES
714:VA 3185:28, ES 715:VA 3189:1-25,ES 715:VA 3191:12-15, 19 ja 35,ES 715:VA 3192:
66-,-67,ES 866:VA 5026:12,ES 866:VA 5207:31-55 ja 77. Länsi-Uudenmaan nokkaverovoin mää
rä oli ilman Lohjaa ja Vihtiä 276 lv. 17 nl.
ES 715:VA 3199:15,ES 715:VA 3204:2-21,ES 715:VA 3206:22. Länsi-Uudenmaan nokkaverosta
oli !äänitetty 5 lv 13 nl. ES 716:VA 3210:1-56,ES 716:VA 3212:13 ja 41-48,ES 716:VA 3214:
16 ja48�67,ES 715:VA 3193:•10, ES 715:VA 3197:10,ES 867:VA 5227:15 ja 53-75.
Piispanpöydän muut tulot Virolahdelta ja Vehkalahdelta ovat liitteessä n:o IX :2.
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KEMIN KILTTIMAKSU

Maksu
ä
mk

Vuosi

46

1 5481

·

1 549 2

47

1 5514

45

1 5503

48

1 5525

15536
1554
1 5558
15569

45
45
44
45
44
47

1 55811

47

7

1 55 71 0

15591 2

49
49

1 5601 3

KYRÖN JA ILMAJOEN
KILTTIMAKSU
Vuosi

Maksu
mk
ä.

3
3 1/3
1 1 /3
4
5 2/3

1 548

40

1 54 9

5 1 /3
6
2 2/3

1554
1 555
1 556

60
65
65
65
65
65
90
1 34

1 550
1 551

1 552

1 553

3 1 /2
6 1 /2
7
7
7
7
5 5/24
4 4 /1 2

KEMIN KYMMENYSLOHEN
MÄÄRÄ
MÄÄRÄ
Vuosi

Määrä
tr

1 548

18

1 549

2
37
18
36
59
56
51
42

1/4

7

1 550

1 551
1 552

1 553
1 554

1 555
1 556
1 55 7

47

1558
1 559
1 560

5 1 /3
1 1 /3

lv

68 1 /2
99

6

279 1/2
2 3/20

156114

1.

Raffwal Halwardsonin tilitys v:na 1 548. Tilitys ja kantoluettelo pitävät hyvin yhtä. Kemin kirkko
herra maksoi lisäksi kruunulle 2 kippuntaa kymmenyshaukia ja Iin kirkkoherra 4 tr kyrnmenyslohta,
1 0 lv kymmenyshaukia ja 1 2 varraslohta, ES 81 : VA 4534 c: 1 -5 ja 52-5 (sakot). Rovastin talvi
käräjät pidettiin tammikuun puolenvälin jälkeen ja kesäkär�jät heinäkuun lopulla. Sakoista langetet
tiin talvikäräjillä Vöyrissä 6 mk, Kyrössä 12 mk 6 ä, Ilmajoella 2 mk 6 ä ja Mustasaaressa 5 1/2 mk.
Mustasaaren kirkkoherra Mikko Olavinpoika piti käräjät. Kemin haukimaksu oli kymmenysvero.
Noottien numerot viittaavat kaikkiin liitteessä VI: 10: a-n oleviin vuosilukuihin.
ES 81 7: VA 4536: 8, ES 817: VA 4537: 1-2 ja 59-60. Salon kirkkoherran tilitys piispankinkeristä.
Tilitys ei pidä yhtä kantoluettelojen kanssa kymmenien laskuvirheiden takia. Nokkaveroa koskevat
tiedot on otettu pääasiassa kantoluetteloista, ES 817: VA 4536: 1 -7, ES 817: VA 4537: 2-58 (kan
toluettelot). Kyrön ja Ilmajoen kiltti maksu oli 1 5 1/2 pnkili tai 1 5 3/4 pnkiä punnanmaalta. Jälkim
mäinen luku vastaa paremmin kantotulosta. Nokkavero-ohrea kannettiin Vöyristä ja Kyröstä 284 ta
losta eikä 295:stä, joten ohran kantotulos oli 89 pn 5 vk eikä 90 pn 5 vk. Mustasaaresta kertyi nok
kaverohaukia kantoluettelon mukaan 111 1/2 lv eikä 111 lv 1 nl. Tilityksessä olevan yhteenvedon
mukaan nok.kaverovoita perittiin 668 lv 7 nl ja kymmenyslohta 2 lästiä 3 tr.
ES 81 : VA 4540: 1 -8, ES 81 : VA 454 1: 1 -51. listä tilitettiin nokkaverolohta pyöristetty määrä.
Tilityksessä on Kokkolan nokkaverohaukien määrä 10 lv kannettua vähemmän. Kokkolan ja Pietar
saaren nokkaverovoihin sisältyy myös nokkaverohaukien sijasta kannettu voi. Kymmenyslohen mää
rä oli 3 lästiä 1 tr.
ES 81 : VÄ 454 3: 2-50. Kyrössä maksoi 67 taloa nokkaverovoita. Lohilästi oli yleensä 12 tr, mutta
tilityksessä laskettaessa kymmenys- ja pyhäpäivälohet yhteen (1 1/2 lästiä
4 td saatiin summaksi
2 lästiä, joten lästissä oli vain 8 tr lohta. Iin nokkaverolohen määrä on tilityksessä pyöristetty. Tili
tyksen mukaan Kokkolan ja Pietarsaaren nokkaverohaukien määrä oli 1 84 lv 7 1/2 nl. Tilityksen mu
kaan voitynnyrissä oli 1 6 lv. Yhteenvedon mukaan nokkaverovoita kertyi 61 2 lv 12 nl ja -haukia
663 lv, mikä johtuu pienistä laskuvirheistä kantoluetteloon verrattuna. Kantol.uettelon lopussa ole
van yhteenvedon mukaan kymmenyslohen määrä oli 18 tr.
ES 81 8: VA 4 550: 1-3. Kirkkoherra Pietarin tilitys v:na 1553. Sen mukaan edellisvuode'l sakkoja
oli rästissä kyseinen määrä. ES 818: VA 454 5: 1 -7. Kyrössä maksoi 6 taloa nokkaverovoita. Kym
menyslohta kannettiin 3 lästiä. Nokkaverovoin määrä on tilityksessä 1 /2 lv pienempi. ES 81 8: VA
4 546: 1 -58.
ES 81 8: VA 4 550: 1 -3. Kirkkoherra Pietarin tilitys. ES 818: VA 4 548: 1 -9 ja 1 3-14. Kymmenys
lohen määrä oli 4 lästiä 11 tr. Yhteenvedon mukaan nokkaverovoita kertyi 582 1 /2 lv ja -haukia
688 lv 1 2 1/2 nl. Edellisvuoden rästit vaikuttanevat pieniin eroihin kantoluetteloon verrattuna. Edel
lisvuoden rästi oli verraten suuri. ES 81 8: VA 4549: 2-68 (kantoluettelo). Kemissä oli 1 60, lissä
1 05, Limingassa 232, Salossa 242 ja Kalajoella 89 tilaa.
7
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7
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KEMIN "PYHÄPÄIVÄLOHET"

IIN NOKKAVEROLOHET

Vuosi
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557

7.

8.

9.

tr
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Vuosi
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560

PIISPANKINKERI

Pitäjä

Määrä
lv

nl

36
32
33
33
33
32
32
33
33
40
40
40
42

5
12
15
5
15
5
15

5
5

Kemi
Ii
Liminka
Salo
Kalajoki
Kokkola
Pietarsaari
Vöyri
Mustasaari
Kyrönjoensuu
Ilmajoki
Yhteensä

1548

1549

1553

mk

mk

mk

ä

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
4

4

55

55

24

4

ES 818: VA 4555 a: 2-6 ja 9-19 (sakkojen kantoluettelo). Kirkkoherra Jaakon tilitys, jonka mu
kaan sakkojen määrä oli Pohjanmaan kuudessa alimmaisessa pitäjässä joko 128 mk 6 ä tai 128 mk
2 ä. Kyseinen ero johtuu Kokkolan sakkomäärästä. Sakoista langetettiin rovastin kesäkäräjillä v:na
1553 Mustasaaressa 5 mk 2 ä, Kyrössä ja Ilmajoella 13 mk 2 ä, 'vöyrissä-S mk ja Pietarsaaressa
12 1/2 mk. Rovastin talvikäräjillä sakoista langetettiin Mustasaaressa 12 mk 2 ä, Kyrössä ja Ilmajoella
6 mk 2 ä, Vöyrissä 8 1 /2 mk, Pietarsaaressa 10 mk ja Kokkolassa 10 mk. Rovastin kesäkäräjillä tuo
mittiin v:na 1554 sakkoja yhteensä Mustasaaressa 8 mk 6 ä, Kyrössä ja Ilmajoella 4 mk 6 ä, Vöyrissä
17 mk, Pietarsaaressa 7 1 /2 mk ja Kokkolassa 4 mk 6 ä eli yhteensä 128 mk 6 ä. ES 818: VA 4555 a:
1-2. Kirkkoherra Pietarin tilitys Kalajoelta pohjoiseen olevista pitäjistä. Yhteissummasta päätellen
Iin kohdalla sakot ja taksa ovat tilityksessä vaihtaneet paikkaa. ES 818: VA 4553: 1-2, ES 818: VA
4554: 1-3, 4-66 ja 96-97. Lohilästissä oli 12 tynnyriä. Kokkolassa oli 363, Pietarsaaressa 455,
Vöyrillä 250, Mustasaaressa 530, Kyrössä 503 ja Ilmajoella 109 tilaa.
ES 818: VA 4557: 1-2 ja 5-2 sekä 4-10. lissä oli 132 jousta. Kantoluettelo ei ole säilynyt. Kyrössä
ja Ilmajoella oli 725 pm 2 km. Kilttimaksuna perittiin 1 ä punnanmaalta. Kyrössä mak�oi 72 taloa
nokkaverovoita.
ES 818: VA 4559: 1-21. Etelä-Pohjanmaan kilttialueella oli 1 076 pm 4 km. Kilttimaksu oli 1 ä pun
nanmaalta. Limingasta etelään olevista pitäjistä maksettiin 5 717 henkilöltä nokkaverovoita 17 tr
13 lv 17 nl. Mustasaaresta ja Vöyriltä kannettiin 627 talosta nokkaverohaukia 7 kp 16 lv 15 nl. ES
818: VA 4561: 1-26, ES 818: VA 4562: 2-5. Veroselityksen mukaan Salossa ja Kalajoella nokkave
rovoita perittiin 1 ni jokaiseita taionpoikaisperheen jäseneltä, myöskin palkollisilta, "yhteensä 1 570
hengeltä. ES 818: VA 4564: 1-27, ES 818: VA 4565: 1-4. Kemistä kannettiin 3 1 /2 lästiä kymme
nyslohta. Tilityksen mukaan Iistä kannettiin 2 1/2 tr nokkaverolohta 132 jouselta. Tilityksen mu
kaan Limingasta perittiin 129 1/4 lv nokkaverohaukia. Piispan kestitysrahaa (gestning) perittiin 507
talosta 1 ä ja 12:sta lesken hallitsemasta talosta 12 pnkiä Limingassa, lissä ja Kemissä. Lukuun sisäl
tyy Kemistä 148 taloa ja 20 lesken hallitsemaa taloa, listä 109 taloa ja 9 lesken asumaa taloa sekä
Limingasta 250 taloa ja 17 lesken asumaa taloa. ES 818: VA 4566: 3-8, 51 ja 19. Piispan sakoista
langetettiin v:na 1555 rovastin kesäkäräjillä Kokkolassa 6 mk, Pietarsaaressa 4 mk, Vöyrissä 14 mk,
Kyrössä 19 mk ja Mustasaaressa 26 mk. Rovastin talvikäräjillä tuomittiin v:na 1556 yhteensä sakkoa
Kokkolassa 2 mk 6 ä, Pietarsaaressa 12 mk, Vöyrissä 1 mk, Kyrössä 22 1/2. mk, Mustasaaressa 7 mk
6 ä ja Ilmajoella 2 mk 2 ä. Rovastin kesäkäräjillä langetettiin v:na 1556 sakkoa Kokkolassa 7 mk, Pie
tarsaaressa 9 mk, Vöyrissä 9 1 /2 mk, Kyrössä 7 1/2 mk ja Mustasaaressa 34 mk. Sakkojen kokonais
määrä ei täsmää kantoluettelon kanssa. ES 818: VA 4568: 2-9: Kirkkoherra Tuomaan tilitys. Vero
selityksen mukaan piispankiltti oli edelleen 4 äyrityistä koko- ja 1 äyri puolijouselta. Piispankiltti
kutsutaan lähteessä nimellä "Biscopz killte".
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Liite VI: 10: g

PI ISPANSAKOT
Pitäjä
Kemi
Ii
Liminka
Salo
Kalajoki
Kokkola
Pietarsaari
Vöyri
Mustasaari
Kyrönjoensuu
Ilmajoki
Yhteensä
1 O.

11.

11
9
29
2
52

ä

2
6

{�

mk

40

ä

6

6

mk
21
21
8
7

60

ä
6
7
5
6

mk
12
24
25
16
3
14
30
33
26
19
4
210

ä

mk

ä

7
1
3
6

4
2
4
6

15
25
24
67
49
2
194

6
4
6
2

1560

1559

1558

1556

1554

1553

1552

1548
mk

mk

ä

mk

2
5
13

4
2
6

2
{

ä

mk

ä

4
{

4
2
23
25
27
3

6 108

4
6
6
4
2

4

ES 819: VA 4570: 2-25, 32, 3-6, 13 ja 42. Mustasaaresta, Vöyristä, Kyröstä ja Ilmajoelta perittiin
nokkaveroa 8 454 hengeltä. Veroselityksen mukaan näissä pitäjissä nokkaveroa maksettiin "effther
Manttalet szå att vtaff hwartt barn eller kari vti bondens gård". Pitäjässä oli 632 taloa, jotka maksoi
vat 5 nl nokkaverohaukia, sekä 3 taloa, joiden nokkaverohaukimaksu oli puolta pienempi. ES 819:
VA 4574: 2-35 (kantoluettelo), ES 819: VA 4577: 11-17. Pietarsaaren, Kokkolan, Kalajoen ja Sa
lon veroselityksen mukaan nokkaveroa kannettiin 1 nl vuodessa "för hwar person som bonden
haffuer", yhteensä 5 871 hengeltä. Nokkaverohaukia kannettiin Kokkolassa ja Pietarsaaressa 775 ta
losta 1O nl sekä Kalajoella ja Salossa 330 talosta 5 nl. Kyseisten pitäjien nokkaverohaukien määräksi
sanotaan joko 367 lv 13 nl tai 358 lv 15 nl, joista jäi kimmäinen vastaa parhaiten kantoluetteloa. ES
819: VA 4579: 2-25 ja 48 (kantoluettelo), ES 819: VA 4582: 2-12. Limingan ja Iin veroselityksen
mukaan nokkaverovoita perittiin 1 nl "wtaff hwartt barn eller kari udi bondens gårdhen", yhteensä
2 399 hengeltä. Nokkaverohaukia kannettiin 10 nl koko- ja 5 nl puoli verolta. listä kannettiin nokka
verolohta 2 1/2 tr, mutta kantoluettelo ei ole säilynyt. Lisäksi listä kannettiin uudisasukkailta 3 lv
nokkaverovoita ja 10 nl nokkaverohaukia. Kemin "pyhäpäivälohia" kutsuttiin nimellä "Stadga
saköris Lax". Kemistä ja Limingasta kannettiin 3 lästiä 1 tr kymmenyslohta, josta Kemin osuus lienee
ollut 279 lv 10 nl. ES 819: VA 4583: 9-31, 38-39 ja 56.

ES 819: VA 4589: 7-8 ja 11, ES 819: VA 4586: 4-331 (kantoluettelo Kyröstä, Ilmajoelta, Musta
saaresta ja Vöyristä), ES 820: VA 4589: 18-24 (sakkoluettelo). Rovastin talvikäräjät pidettiin Mus
tasaaressa 20.2.1558, Kyrössä 20.1.1558 ja Vöyrissä 23.1.1558 sekä Ilmajoella 8.2.1558. Rovastin
kesäkäräjät pidettiin Mustasaaressa 19.7.1558 ja Kyrössä 21.7.1558, jolloin edellisessä langetettiin
15 1/2 mk ja jälkimmäisessä 11 1/2 mk sakkoja. ES 820: VA 4593: 1-203 (Kokkolan, Pietarsaaren,
Kalajoen ja Salon kantoluettelo). Näistä pitäjistä kannettiin 372 lv 13 nl nokkaverohaukia. ES 820:
VA 4596: 7-12 (sakkoluettelo). Rovastin talvikäräjiä pidettiin Pietarsaaressa 26.1.1558, Kokkolassa
7.2.1558 ja Lohtajalla 17.12.1558. ES 820: VA 4598: 5-24. lissä maksoi 161 jousta-nokkaveroloh
ta. ES 820: VA 4599: 12-21 (kantoluettelo). ES 820: VA 4600: 1-86 (kantoluettelo). Kemistä ker
tyi 710 kpl= 3 lästiä 11 tr 2 lv 3 nl kymmenyslohta. ES 820:VA 4603: 111-136 (kantoluettelo).
12. ES 820: VA 4602: 20-22, ES 820: VA 4603: 1-110, ES 821: VA 4603: 111-136 (kantoluettelo),
ES 821: VA 4607: 6-9. Pietarsaaren, Kokkolan, Kalajoen ja Salon nokkaverohaukien määräksi sa
notaan myöskin 375 lv. ES 821: VA 4611: 2-212 (kantoluettelo), ES 821: VA 4615: 8, 10, 13-15
ja 17-19. listä kannettiin 2 tr 12 1/4 lv nokkaverolohta. Kemistä kertyi 5 lästiä 8 1/2 tr kymmenys
lohta. ES 821: VA 4615: 1-110 (kantoluettelo). Tynnyrissä oli 14 lv lohta.
13. ES 821: VA 4616: 3-6 ja 8. Tynnyrissä oli 25 vk ohraa. ES 823: VA 4617: 3 ja 5-395. Etelä-Poh
janmaalla perittiin kokoverolta 5 nl haukea ja 1 vk ohraa sekä puoliverolta puolta vähemmän. Nokka
vero-ohraa kutsuttiin nimellä "Bispens korn". Kyrössä, Ilmajoella, Mustasaaressa ja Vöyrissä maksoi
626 koko- ja 1 puolivero nokkaverohaukia sekä 846 koko- ja 11 puoliveroa piispan nokkavero-ohraa.
ES 822: VA 4623: 1-4 ja 26-184 (kantoluettelo). Kokkolan ja Pietarsaaren veroselityksen mukaan
nokkaveroa perittiin 1 nl "wtaff hwart barn, pigo eller dreng bonden haffuer wdj sin gårdh". Puolive
ro maksoi nokkaverohau
. kia puolta vähemmän kuin kokovero. Pietarsaaressa oli 425, Kokkolassa
387, Kalajoella 93 ja Salossa 225 kokoveroa sekä Pietarsaaressa oli 7, Kokkolassa 7 ja Salossa 3 puoli
veroa. ES 822: VA 4625: 3-16, ES 822: VA 4626: 15-16, 35, 2, 4 ja 7-114 (kantoluettelo). Ke
mistä 1585 kpl = 8 lästiä 3 tr kymmenyslohta, joten tynnyrissä oli 16 lohta. 1 istä kertyi 3 tr nokka
verolohta. Nokkaverorahan määrä oli 1 ä hengeltä.
14. ES 822: VA 4627: 11-14, ES 823: VA 4628: 1-226. Nokkavero-ohraa kannettii,n 857 koko- ja 26
puoliverolta.

Liite VI: 10: j-kx

Piispan vEiroluonteiset tulot Pohjanmaalta

NOKKAVEROVOII\I KERTYMÄ

Pitäjä

Kemi
Ii
Liminka
Salo
Kalajoki
Kokkola
Pietarsaari
Vöyri
Mustasaari
Kyrönjoensuu
Ilmajoki
Yhteensä

1548

1549

lv

nl

lv

40
65
54
24
97
137
84
157
24

15

44
67
56
27
90
121
83
138
36

687

15
11
8
16
15
13
15
8

nl

1550

lv

nl

1551

lv

nl

Vöyri
Mustasaari
Kyrön joensuu
Ilmajoki
Yhteensä

1548

pn vk

11 1
4 5
55
{
70

6

666 9

1549

pn vk

[�
89

lv

nl

1553

lv

nl

1554

lv

nl

1555

lv

f

nl

1556

lv

nl

1557

lv

nl

1558

lv

nl

35 17
31 2
36 18
33 12
32 17 33 9
36
7 38
34 2
73 9
58 1 20 13 87 3 83
58 3 57
63 12
12
65 12
51 2
45
45 14
50 12
61 2
48 15
51 18
6 48 15
18 14 18 16
23 4
27 18
26
15 24 3 21 10 19 19
73 19
90 10
9 94 15 86 14 79 11 79 3 79 15 87 7 84 1
128 7 125 19 128 12
116 8 {1
11 131 5 112 17 105 18 110
13
77 18 75 1
74 1 73 19 15 3 86 16 78 3
13
82 19
176 12 171 5
144 19 143 8 143 11 {2
149 17 144
17 17 18 16 19 6 18 4 22 9 73 6
15 19 17 18
{1
655

3 610 12 580 14 579

NOKKAVERO-OHBAN KERTYMÄ
Pitäjä

155.2

5
5

1550
pn

vk

14 7
7 1
2

t789

1551
pn

14
7
66
{

88

vk

8
1
9
8

1552

pn vk

13 8

67 2
{

1· 4

88

4

1553

pn vk

13 4
7 5
3 2
r
84

592

1554

pn vk

13 4
7 2
3 4
r
84

572

9

1555
pn

vk

t

4

eo
82

7

699 19 836

1556
pn

vk

13 5
12 2
8 2
r
83 9

1557
13
8

f

1

84

x Liitetaulukot VI: 10: h-i on poistenu, koska piispa .ei saanut niissä taulukoituja tuloeriä eli nihtirahaa ja taksaa.
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lv
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lv
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vk

8
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33 17
65 4
68
58 17
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22 14
23
83 1 102 12
136 11 139 15
7
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rrrr
,
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r
f· r

4 812 16

pn vk

1559

811 7 828 19

1559
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84
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1560
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2

410
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1561
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85 1 1/2 87 -

Liite VI: 10: I-n

Piispan veroluonteiset tulot Pohjanmaalta

NOKKAVEROHAUKIEN KERTYMÄ
Pitäjä

1548 x
lv

Ii
Liminka
Salo
Kalajoki
Kokkola
Pietarsaari
Vöyri
Mustasaari
Yhteensä

67
112
87
45
83
103
33
112
684

nl

1549
lv

61
10 101
10
94
10
47
5
86
104
35
10 111
5 641

nl

5

1550
lv

68
116
10
108
47
10
121/2 78
5
93
55
10
113
121/2 681

nl

5

1551
lv

67
118
100 10

Pitäjä
Salo
Kalajoki
Kokkola
Pietarsaari
Vöyri
Mustasaari
Yhteensä

lv

11

,.
17

nl

10
10
15
12 1/2
12 1/2
10
10

1552
lv

64
113
103
43
10
44
18 89 121/2 82
10
98 15
98
10
34 121/2 34
118
10 113 10
3 666
657

x Kemistä kannettiin lisäksi 40 lv kymmenyshaukea.
NOKKAVEROVOITA -HAUKIEN
SIJASTA V:NA 1548

nl

nl

5
10
5
15
15
10

1553
lv

65
123
105
42
87
103
37
118
683

nl

10

1554
lv

65
124
112
10
10
43
5
88
15
105
21/2 37
15
117
7 1/2 693

NOKKAVERO RAHAA
V:NA 1560
Pitäjä
Ii
Liminka
Yhteensä

mk

82
164
246

ä

4
4

nl

10
10

1555
lv

nl

1556
lv

nl

62
64 10
127 5 131
112 10
109
44
47 10
9 1/2 87 5
90
2
102 5 104 5
21/2 36 15
37 21/2
118 15 119 10
18
12
686 15 706 7 1/2

1557
lv

68
129
11·6
48
88
104

nl

5

1558

lv

66
129
15
126
5
40
171/2 89
10
108
156
38
{
120 7 1/2
714
716

nl

1559

lv

66
15
126
15
123
45
3 1/2 86
5
106
17 1/2 56
t
711
16

nl

1560

lv

nl

1561
lv

nl

15
67 10
128 10
10
121/2 126 15
10
46 10
121/2 99
103 7 1/2
7 1/2 56 121/2 57 10
t
t
7 1/2 728 15
157 10
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Liite VII: 1 a
KEMIN KI LTTIMAKSU1
Jouset2
Vuosi

Jousia

15323
15333
15343
15353
15363
15373
15383
15393
15424
15435
15446
15457
15458
15489

215 1/2
215 1/2
210
215
206 1/2
217 1/2
233 1/2
185
259
263
273
277
288 1/2

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

276

Jouset2

Kilttimaksu

Koko- Puolijousia jousia

3

mk

ä

35
35
35
36
34
36
38
30
43
43
45
46
48
46

7
7
6
3
2
7
6
1
6
4
1

4

pnkiä

Vuosi·

8 154910
8 . 155011
- 155112
16 155213
8 155314
- 155415
8 155516
16 155517
8 1555l8
16 155719
- 155820
8 155921
8 156022

Jousia

Kilttimaksu

Koko- Puolijousia jousia

mk

ä

pnkiä

280
286
270
272
270
262
273
275
266
276
286
295
294

47
48
45
45
45
44
45
45
44
46
47
49
49

3

8
8

6

4
4
3
11
2
3

4
5
5
"6
6
2
5

16
8
16
16
8
8

3

. Raffwal Halwardsonin tilityksen mukaan piispa sai kilttimaksuna 4 äyrityistä koko- ja 1 äyrin puoli
jouselta. Kruunun kilttivero oli 50 % suurempi. ES817: VA 4534 c: 1-2. Kruunun- ja piispankilttien
määrä saattoi olla samanakin vuonna erilainen.
Lasse Olavinpojan tilityksen mukaan v:na 1539 jousi oli "bägetalet, och thz kalla bönderne kiiltitt,
oc gåår samma bllgetal så tili, att hwar och en som j bondens gärd är, som kan eller orkar bära en
båga tili skog", ES 817: VA 4539: 1-3. Puolijousia olivat edellisen vuoden aikana syntyneet poika
lapset, ES817: VA 4543: 2, ES818: VA 4548: 1-2.
ES 817: VA 4529: 1-3, 8, 15, 21, 26, 32, 37 ja 42. Kilttimaksun suuruus on v:een 1546 saakka las
kennallinen, ja se on saatu laskemalla, jousen kilttimaksuksi 4 äyrityistä.
ES 475: VA 5: 148-160, 170, 366 ja 389, ES 817: VA 4530: 2. Verottaja lienee nähnyt Kemin ja
Karjalan kilttiverossa yhtäläisyyttä luettelemalla ne samassa yhteydessä.
ES817: VA 4531: 5. Jpusiluettelon alkuosa on jonkin verran turmeltunut.
ES817: VA 4532: 4 a ja 3-6 (jousi luettelo).
ES817: VA 4533: 2.
ES817: VA 4534: 3-8 (jousiluettelo). Kokojousia oli 283 ja puolijousia 11 kpl.
ES817: VÄ 4534 c: 2-5, 1 ja 1
. -4. Kruunun kilttivero oli 2 äyriä kokojouselta eli yhteensä-69 mk 3 ä.
ES817: VA 4536: 2, ES817: VA 4537: 2-5 (jousilliettelo), ES817: VA 4538: 1-2.
ES 817: VA 4540: 1-5, ES817: VA 4541: 4-7. Kilttiveroa ei mainita tilityksessä ehkä siksi, että ro
vasti tilitti sen kruunulle. Kilttimaksu on siksi laskennallinen.
ES817: VA 4543: 2 ja 19-21 (jousi luettelo). Vrt. edellinen nootti. Kilttimaksun määrä on laskennalli
nen.
ES 818: VA 4546: 2, ES818: VA 4550: 1-3. Kirkkoherra Pietarin tilitys.
ES 818: VA 4548: 1-2, ES 818: VA 4550: 1-3 ja 8-11. Kirkkoherra Pietarin tilitys. Piispankilttiä
sanotaan "jousikiltiksi" (bogha kijltet).
ES 818: VA 4554: 4-7, ES 818: VA 4555 a: 1-6. Kirkkoherra Pietarin tilitys. Jousiluku ei täsmää
täysin kilttimaksuun, koska kyseessä ei ole piispankiltit.
ES818: VA 4557: 5-12 ja 4-10, ES818: VA 4557: 3-6 (jousiluettelo).
ES818: VA 4566: 3-8 (jousiluettelo).
ES 819: V,A 4568: 2-'9. Kirkkoherra Tuomaan tilitys. Kyseessä on "piispankiltti" (Biscops killte).
Jousimäärä on pienempi kuin saman vuoden kuninkaankiltin jousiluettelossa.
ES819: VA 4583: 28-31, 38-39 ja 56. Kyseessä on "piispankiltti" (Biscopz kiiltis pngr).
ES 820: VA 4600: 1-8.
ES821: VA 4615: 1-110. Kyseessä on piispan kilttiraha,
ES 822: VA 4625: 3-10, 13-14 ja 16. Kyseessä on piispankiltti, jota edelleen perittiin 4 äyrityistä
kokojouselta.
Lähdeviitteet on löydettävissä liite VI 1: 1 a:n vuosilukujen kohdalta.

Liite VII: 1 b
KEMIN KILTTIMAKSUN KYLÄKOHTAINEN KERTYMÄ23
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Kylä

" "
j

0

�

0

Rovaniemi

0
j

Cl.

46

" "
j

j

0

'ei ;g.

x

1550

1549

Maksu

.ö

mk ä

x

�

0

7 5 1/3

44

Korkala

7

1 1 1/3

7

Muurola

6

1

6

Jaatila

3

-4

Koivu

15

24

19

-

Paakkola

37

6 1 1/3

36

Koroiskylä

25

1

4 2 1/3

25

llmola

46

1

7 6 1/3

49

Liedakkala

48

8

45

Lautiosaari

43

1

·Yhteensä

276

3

Jousiluku/savut

277 1/2/134 = 2,1

-

7 2 1/3
46 3

Maksu
:ll

j

j

g

0
j

Cl.

7 2 2/3

40

1 1 1/3

9

1 -

2

0

j

Cl.

0

mk ä

16

6 2

37

4 1 1/3

25

1

8 2 1/3

54

74

44

49

3

8 4 1/3

52

280

6

47 3 1/3

286

.ö
x

�

0

"

�

0
j

Cl.

34

1

4

mk ä

288/134 = 2,1

j

�

0

34

0

mk ä

i
�
0

0

:g.

0
j

Cl.
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" "
3
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3

°ö :g.
x 0
0

�
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j
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33

"

j

0
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:ll

j

0
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�
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"

0
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�
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8
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5

5

5

4

5

5

16

15
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1

16

14
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19

37

37

35

1

38
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24

21

19

1

20

2

49

47

51

55

1

53

50

2

44

37

4

44

270

4

45 4

272/128 = 2,1

270

45

-

271/131 = 2,1

3

1

47

262 11

44 5 1/3

273

38

1

37

20

1

22

23

49

42

52
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47
1

57

1

42
2

45 6

274/128 = 2,1
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43
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45 6 2/3
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Liite VII: 2
PIISPANKILTTI KYRÖN OIKEUDEN ALUEELTA
Verotusyksikl
\
"':, :, CX):, =i

"':, "'
"'

Pitäjä

"'"' "'
:,

:,
0
S!

Hämeenkyrö
Pirkkala
Kangasala
Orivesi
Lempäälä
Vesilahti
Yhteensä

1.
2.
3.
_4.
5.
6.
7.
8.

0

C
0

:,

"'0C

..

-t ·5.

�

0..
·X

X
X
X
X
X

"'"'
"'
E
�

:,
0

"'
"'0

�=�
.. :,

�'�
3
3
3
3
3
3

15471

15512

Kiltti-

"'

'5'
"'"'
:,
0
S!

78 7/24
80 7/24
80 11/24

-

maksu

"'

E

,

..

'"'

:.;

C
C.

29 2 21
30
21
30 1 9
-

-

- -

-

68
73 5/24

25 4
27 3 15

3001/4

142 4 18

"'
"'"'·;;:,

0
S!

61
63 5/12
44 1/3
14
53
60
295 3/4

• maksu

"'

E ,

22
23
16
5
19
22

15564

15553

Kiltti-

..

7
6
5
2
7
4

110 7

Kiltti-

"'
·;;"'
"'

..

,
:.;

C
C.

-

:,
0
S!

maksu

_,,

E
-

..
,

"'
·;;"'
..,,

..

,

:.;

:,

0

C
C.

S!

-

-

2
1
2
7

6
-

-

-

70 1/12
532/3
14
53
56

6

307 3/< 115 3

6

6

-

26
20
5
19
21

- -

-

_,,

..
-

E ,

-

""

:.;

C
C.

- - - - - - - - - -

3>4 7/12 114 1 18

"'

Kilttimaksu

·;;-

"'

:,
0
S!

61
56
53 1/3
15
123 2/9
}
308 5/9

"'
E

22
21
20
5
46

15597

15586

15575

Kilttimaksu

'"'

'"'
:.;

C
C.

7 - - 5 -

"'
·;;"'
"'
:,
0
S!

, 61
59 1/3
3323/24
18 7/8
531/12
16
) 55 5/8

115 5 16

281 7/8

Kilttimaksu

"'

E

22
22
12
7
19·
20

..

,

'"'

:.;

C
C.

-

7
2
5 21
15
7 6
6 21

-

105 5 15

Kilttimaksu

"'

"'"'

·;;:,
0
S!

173 1/6

108 3/4
281 11/12

_,,

)

(

E ,

..

'"'

:.;

64 7 12

40 6

1}

C
C.

6

105 5 18

KA. Finska Cameralia 5 (VA. Ruoti,in filmirulla 91). Kilttiveron suuruus on laskettu koukkuluvusta.
ES 639:VA 1945: 1-3ja 17-18 (kilttimaksun erittely). Kilttimaksua kutsuttiin "piispan kymmenyksiksi" (biscops tiende).
ES 640: VA 1982: 1 ja 5-6. Laukassa oli 4 koukkua,joiden kilttimaksu oli 1 1 /2 mk.
ES 642:VA 2033: 1-3, ES 642: VA 2027: 13, ES 641: VA 2002: 1ja 8-9, ES 641: VA 2003: 19.
ES 642: VA 2003: 19ja 48, ES 642: VA 2027: 13, ES 642: VA 2033: 1-3. Kokemäenkartanon läänin kilttimaksu oli 156 mk 4 ä 16 pnkiä.
ES 643: VA 2058: 5 ja 9, ES 643:VA 2060:15-17, ES 643: VA 2064: 5 ja 9, ES 643: VA 2065: 29-30, 37-38 ja 40.
ES 644: VA 2085: 3 ja 6, ES 644: \/A 2088: 13 (vähennystenjälkeen Hämeenkyrön, Pirkkalan, Kangasalanja Oriveden kilttimaksu oli 61 mk 7 ä 21 pnkiä), ES 644:
VA 2095:2-3, ES 644:VA 2096: 1-6 (Lempäälässäja Vesilahdella vähennettiin kilttimaksusta 3 1/2 ä), ES 644: VA 2097:31, 33 ja 36.
ES 640: VA 1982: 1 ja 5-6. Nimitvstä kilttikoukku (kiltis kroker) käytettiin v:na 1555.
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Liite VII· 3

Kilttimaksu l

,

X
0

i

}

E

E

:Ii

i<

1539 2

15403

Maksu

Maksu

-g

Hollola

15414

f ,. a "f

,. a

"

:;a

��

:;a

-g

. a "f
:;a

-g

15425

15476

Maksu

Maksu

X

E

f

,. f

"

1548-15516

f

,. a

"

:;a

-g

352 7/2

Yhteensä
Sääksmäki
Pälkäne
Hattula
Mäskälä (Vanaja)
Janakkala
Saarioinen (Akaa)
Porras (Tammela)

132 - 21

353

132 3

-

35815/24

134 3 21

361 3/8

135 4

3

362 1/2

135 7 12

38
8
15
31
12
8
13

341 1/12

26
20
52
36
40
18
12

40 2/3
105
71
80
3611/48
24 1/2

Yhteensä

4781/24 239 -

4

4631/3

231 5

8

Kaikki yhteensä

830 8/2< 371 1

1

816 1/3

364 -

8

f

"

1552-15537

.!!�

·�g
e�
Z1

..E�
�1
,io O

a:x

Maksu
X

E

,. i

.

35815/24

134 3 21

1554-15558

f !i ,. t

"

Maksu

a:x

-g

Hollola
Iitti
Lammi
Hauho
Sysmä

Jämsä

460 19/24

230 3

6

822 1/6

365 7

9

411 3/8
362 1/2

135 7 12

3 21
5 15
3
- 18
7 3
2 12
1 12

-

128 -

53 1/4

4

,.
,. a
:;a

-g

102 15/24
23 5/24
41
82 11/12
34 5/12
22 1/6
351/6

Iitti

Lammi
Hauho
Sysmä
Jämsä
Padasjoki

�

9

-

5
2 16
4
4
- 22
2

206 2 14

75211/24 334 2 23

.

15579

155910

155911

155012

156113

Maksu

Maksu

Maksu

Maksu

Maksu

-g

,.
,. a
:;a

X

E

:io.

I

-g

,.
,. a
:;a

-g

,.
,. a
:;a

44 6

-

44 6

-

48 5

58 -

6

61 1 16

58 1

9

58 ·1

35 4 12

34 3 12

34 3

8

34 5 15

-g

,. ä
,

:;a

6
9

Padasjoki
Yhteensä

138 2 18

Sääksmäki
Pälkäne
Hattula
Mäskälä (Vanaja)
Janakkala
Saarioinen (Akaa)
Porras (Tammela)

41 1/12
42 1/6
143 3/4
71 11/24
02 2/3
40 13/l4
20 1/6

1
4
2
2
1
1

Yhteensä

421 23124

12

Kaikki yhteensä

1.

2.
3.
4.
5.

6.

-

11 1/6
2 2/3

-

-

22
21
78
37
32
20
10

4
4
5
2
6
4

8
16
12
20
16
4
16

16 5/E 223 4 20

42 1/3
43 1/6
147 3/4
73 11/24
64 2/3
41 13/24
21 1/6
434 1/12

12 2/
2 2/3
2
18 1/3

21
21
78
37
32
21
10

6
4
5
5
2

224 2

8
16
18
20
16
4
16
2

141 1 23

140 3

4

6

62 6

4

63 4

112 - 12

109 6

-

91 4 14

92 1 14

89 4 14

60 1 20

60 1 20

60 5 12

61

61 5

60 1 20

-

233

10

232 6

-

215 2 10

372

4

373 1

4

356 4

63 4 22

-

-

214 1 12

9

Kirkkoherra Olavin veroselityksen mukaan v:na 1550 Hollolan kihlakunnassa ei kannettu kymme
nyksiä vaan rahaa jousiluvun mukaan. Jousi tarkoitti miestä, joka kykeni jännittämään jousen, kui
tenkin vain talonpoikaa, hänen poikaansa tai vävyään muttei palkollista (vtan allenest penr effr boga
talett. Ethz är hwar fulvuxt kari som haffr machth att vpspänna en boga, allenesth bonden, sonen
ellr bond mäg och icke legehion). Kilttimaksu oli selityksen mukaan kihlakunnassa 3 ä koukulta, ES
765: VA 3729 a: 1-2 ja 4. Kirkkoherra Olavin veroselityksen mukaan v:na 1551 jousi määriteltiin
Sääksmäen kihlakunnassa samalla tavalla, mutta kilttimaksu oli 4 ä koukulta, ES 765: VA 3735:
1-10.
Niitemaa 1955, s. 444. Kilttimaksu on laskettu koukkuluvusta. Hämeen oikeuden nimi mainitaan
litin kohdalla papinverojen luettelossa v:na 1542-1543, ES 475: VA 6: 228.
ES 761: VA 3669: 77, 119 ja 148. Kilttimaksu on laskettu koukkuluvusta.
ES 761: VA 3761: 1-17. Kilttimaksu on laskettu koukkuluvusta.
ES 762: VA 3675: 1-3.. Kilttimaksu on laskettu koukkuluvusta. Vuosien 1539-1542 kilttimaksu on
liian suuri siksi, että siihen sisältyy nokkaveroalueeseen kuulunut Vihti (= n, 17 koukkua) ja osa So
meroa.
Tammelassa verotusyksikköä kutsuttiin "s a v u k s i" ja Vanajalla "k o u k k u r a h a k s i". Rälssi
koukkujen kilttimaksu oli 3 ä. ES 764: VA 3698: 1-11, ES 764: VA 3708: 1-7, ES 764: VA 3708
a: 1-2, ES 765: VA 3729 a: 1-4, ES 765: VA 37.35: 1-10, ES 766: VA 3746 a: 1-4, ES 766: VA
jatk. seur. sivulla
3755: 1-7.

250

Piispan kokonaistulot Savon oikeuden aluee!ta

Liite VIII: 5

15552

15501

Kinke- Sakot
ri

Pitäjä
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Juva
Sääminki
Tavinsalmi
Yhteensä

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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,ro

.,,

E

,ro
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.,,
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]

.,,

.,,

7
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E
5
5
5
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-

E ,ro
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-
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E
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9

,ro

-

C.

-

15573
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.,,
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]C

.,,
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E ,ro C.
30 5 8
23 7 6
21 2 8- 18

E ,ro
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8

-

E

,ro

-

maksu

.,,

15595

15584
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]

Sakot

Kilttimaksu

.,,

.,,

Sakot

]
C

E ,ro å.
22 2
24 2 18
22- 6
11 4 6

22 4
5 4
6 4

E
17
26
23
7

80 1

34 4

74 7 12

-

6

E ,ro

,ro

-

C.

1
4 18
5 18
4 -

_,,,
E ,ro
8 4
21 6
30 2

15616
Kilttimaksu

.,,

E
16
30
6
12

,ro

C.

6 12
1
1
3

-

65 3 12

Kirkkoherra Filippuksen tilitys Savon rovastikunnasta. Siitä on vain Juvan kantoluettelo säilynyt.
Juvalla oli kiltti maksu savua kohti 0,15 ä. ES 942: VA 6156: 1-27.
ES 944-945: VA 6211: 1-62, ES 945: VA 6217: 1-4. Veroselityksen mukaan kiltti tarkoitti puoli
veron suuruista taloa (theett är ther bondenn haffuer enn haallff skaath). Tavinsalmella ei pidetty
venäläissodan (för rysserne skuldh) vuoksi rovastinkäräjiä. Tavinsalmen savumäärä ei ole tiedossa,
mutta kolmessa muussa Savon pitäjässä oli 2 623 savua, joiden kilttivero oli keskimäärin 0,23 ä savua
kohti, eli määrä oli nousussa. Savossa oli Visulahden, Pellosniemen, Jukaisten (= Juva), Säämingin,
Rantasalmen ja Tavinsalmen hallintopitäjät, joilla oli erilaiset rajat kuin kirkkopitäjillä. Pitäjät
jakaantuivat neljänneskuntiin, joissa oli 6 kymmenyskuntaa (tiendt), Rinne J. 1947 c, ss. 150-153 ja
271-273.
ES 946: VA 6255: 22, ES 946: VA 6256: 48-57. Tavinsalmen rovastinkäräjillä langetetuista sakoista
määrättiin 1 mk 2 ä kesäkäräjillä. ES 945: VA 6235: 17-18 ja 22. Savilahden piispansakot kertyivät
yksinomaan Pellosniemen hallintopitäjästä. ES 946: VA 6243: 22-23, ES 946: VA 6244: 2. Säämin
gissä pidettiin rovastin talvikäräjät 25.3.1557, jolloin käsitellyistä kahdeksasta jutusta langetettiin
2 1/2 mk sakkoja. Säämingissä pidettiin rovastin kesäkäräjät 8.9.1557, jolloin käsiteltiin 5 juttua,
joista määrättiin 1 1/2 mk sakkoa. ES 946: VA 6252: 8-10. Säämingin sakkomäärään on sisällytetty
2 ä rovastin talvikäräjillä Rantasalmella ja 6 i:i rovastin talvi käräjillä Säämingissä langetettuja sakkoja.
ES 946: VA 6252: 8-10. Juvalla pidetyillä piispan talvikäräjillä langetettiin 1 mk 7 ä ja kesäkäräjillä
5 1/2 mk sakkoja. ES 945: VA 6232: 13. Lisäksi Partalan kartanon alaiselta lähinnä Juvaan kuuluval
ta alueelta kertyi 10 mk 5 ä sakkoja. Kruunu sai kirkkoherra Matilta edesmenneen kirkkoherra Hen
rikin testamentin nojalla 40 mk, jonka Joan Haraldinpoika tilitti kruunulle. Savilahden pitäjässä ei
ole tietoja Hallilan ja Pellosniemen neljänneskunnista, joiden kilttimaksu oli v:na 1556 n. 8 mk. Sa
vua kohti kilttivero oli 0,24 ä.
Savi lahden piispansakot langetettiin Pellosniemen hallintopitäjässä. Summasta on 17 1/2 mk tuomit
tu kesäkäräjillä. Suurin sakko oli 3 mk. ES 947: VA 6269: 6-8 (sakkoluettelo), ES 948: VA 6288:
41. Säämingissä pidettiin rovastin syyskäräjät joulukuussa Putkilahdessa, ES 94 7: VA 6276: 47. Sa
vua kohti oli kilttiverorasitus edelleen 0,24 ä.
ES 948: VA 6292: 5-6 (kantoluettelo). Savilahden rovastinkäräjien sakot langetettiin Pellosniemes
sä. ES 948: VA 6294: 72-73. Säämingin rovastinkäräjien sakot on tuomittu sekä kesä- et�ä talvikärä
jillä.
Vrt. liitteet VI 11: 1-4. Savua kohti oli kilttivero edelleen 0,24 ä.

jatk. ed. sivulta
Kiltti maksu oli v:na 1553 yhteensä 223 mk 1 ä 20 pnkiä ja v:na 1554 216 mk 4 ä 10 pnkiä, koska
7.
12 piispankilttiä oli saanut siitä vapautuksen. ES 767: VA 3776 a: 1-6, ES 767: VA 3787: 1-11, ES
766: VA 3755: 2-20 ja 45 (kirkkoherra Bertilin tilitys). Rälssikoukut oli toisinaan kilttimaksutto
mia.
ES 767: VA 3776 a: 1-6, ES 767: VA 3787: 1-11, ES 767: VA 3773: 1-7.
8.
ES 768: VA 3827: 9-10, 13, 22 ja 26-29 (kantoluettelo), ES 769: VA 3830: 8, ES 769: VA 3833:
9.
9, ES 769: VA 3834: 4 ja 1-7, ES 769: VA 3838: 43, ES 769: VA 3843: 34, ES 769: VA 3846: 1,
ES 769: VA 3848: 5.
10. ES 769: VA 3852: 17, ES 770: VA 3855: 17-19 ja 26-32, ES 770: VA 3857: 12 ja 17, ES 770: VA
3857: 1-6, ES 770: VA 3859: 12, ES 770: VA 3862: 11 ja 16, ES 770: VA 3864: 11-12, ES 770:
VA 3866: 2-3 ja 10 sekä 26, ES 770: VA 3866: 5-9.
11. ES 771: VA 3871: 12 ja 17, ES 771: VA 3873: 17, 23 ja 33, ES 771: VA 3874: 25-26, 36, 43, 48,
54 ja 57, ES 771: VA 3876: 6 ja 18, ES 771: VA 3878: 13-14, ES 771: VA 3844: 13, ES 772: VA
3887: 8-9, ES 772: VA 3888: 6, ES 772: VA 3888: 1-7 ja 12.
12. ES 772: VA 3892: 10, ES 772: VA 3894: 22, ES 772: VA 3896: 39, ES 772: VA 3898: 13 ja 17, ES
772: VA 3900: 20, 25 ja 33, ES 773: VA 3904: 11 ja 14-15.
13. ES 773: VA 3912: 11, ES 773: VA 3913: 19, ES 773: VA 3916: 21 ja 24, ES 773: VA 3921: 12.

Piispan tulot Karjalasta

Liite IX: 2

15511

15501
Kiltti·
maksu

mk ä

Viipuri

Äyräpää = Muolaa
Kivennapa =
Hanttula
Uusi kirkko
Jääski

Lapp ee ja Taipal e
V eh kalahti
Virola hti
Yhteensä

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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-
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555565-
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5
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-
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-
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1 äyrin. Li
Kirkkoherra Pietarin tilitys v:lta 1550-1552. Veroselityksen mukaan kilttimaksua perittiin veroluvun(; maaluvun) mukaan siten, että kokovero maksoi
1-5.
5050:
VA
858:
ES
1-2).
V:
(liitteet
vuodessa
nokkaverovoita
lv
98
kannettiin
Virolahdella
säksi Vehka- ja
tuloutettu v:sta 1550
KA. Prostarnas tionderäkenskaper: Åbo stift 1553 (VA. Ruotsin filmirulla 318). Kirkkoherra Pietarin (Soroi) tilityksen mukaan kruunulle oli
kannettiin 1 162
Kilttiveroa
summa.
lukujen
pitäjittäisten
kuin
suurempi
oli
yhteismäärä
Sakkojen
rästejä.
edelleen
oli
1551
v:lta
Lisäksi
saatavia.
piispan
alkaen
miespuo
talonpoikaispertieen
tullutta
ikään
"lailliseen"
tarkoitti
jousi
mukaan
yksiköltä ja Vehkalahdella ja Virolahdella nokkaveroa 1 960 hengeltä. Veroselityksen
lista jäsentä. Kilttiveroa sanotaan perittävän myöskin 1 ä jouselta (?). Uudelta kirkolta kiltti maksu oli 1 ä savulta. ES 859: VA 5069: 1-14.

ES 860:VA 5086: 1-99.
ES 862: VA 5123: 27. Viipurin pitäjässä kilttiveroa maksettiin 1 ä verolta sekä Uudellakirkolla 1 ä savulta sekä 1/2 ä kirkonrahaa ehtoolliselle pääseviltä talonpoikaisperheen miespuolisilta jäseniltä. ES 862: VA 5123: 34 ja 45.
sa
ES 862: VA 5135: 6 ja 13, ES 862: VA 5137: 10, 32, 38 ja 70-71. Kinkeri lienee Jääsken kihlakunnasta kolmen pitäjän yhteismäärä. Jääskessä oli 1 323 (833)
pnkiä
3
"haukimiehiltä"
ja
ä
/2
1
perittiin
ialckar)
(yxi
yksjaloilta
ja
skatter)
(stubbe
kantoveroilta
Jääsken
vua ja 299 kokoveroa. Kilttimaksu oli 1 ä kokoverolta.
kilttimaksua. ES 862: VA 5140: 2.
ES 864:VA 5160:73-74.
ES 864: VA 5178: 8,'10, 21 ja 27, ES 864: VA 5179:29. Viipurin 115 1 /2 verolta kannettiin kilttimaksua 1 ä verolta. ES 865: VA 5190:32. Jääsken kilttimaksu
oli 1 ä kokoverolta ja 1 /2 ä kantoverolta. Siellä oli 293 kokoveroe, 59 kantoveroa ja 4 haukimiesveroa maksavaa taloa. ES 865:VA 5188:15 ja 53-54.
ES 866: VA 5204: 8 ja 9 sekä 4. Viipurin pitäjässä bli 116 1/2 veroa. ES 866: VA 5209: 28. Lappeella piispan kiltti maksua kutsuttiin nimellä "Biscopz Penninger",
VA
ES 866: VA 5213: 16, ES 866: VA 5214: 9. Jääsl<essä oli 293 kokoveroa, 59 kantoveroa ja 4 haukimies(; sääntö-) veroa. ES 867: VA 5216: 7 ja 14, ES 867:
5216: 9-1Oja 20. Uuden kirkon ja Hanttulan pitäjissä oli 385 veroa, mikä edellyttäisi, että kiltti maksu olisi 48 mk 1 ä.
1 /4
ES 866: VA 5223: 15, ES 867: VA 5228: 15. Lappeelta ja Taipaleesta piispa sai kilttiveronsa taksan nimellä (bispens taxa) 1 ä kokoverolta. Sitä perittiin 332
ja
kokoverolta 41 1/2 mk 6 pnkiä. Es 846: VA 5162: 21, 24 ja 96, ES 868: VA 5234: 19 ja 21, ES 868: VA 5234: 11-12 ja 119-120. Uudenkirkon, Hanttulan
19.
5231:
VA
866:
ES
veroa.
387
yhteensä
Muolaan pitäjissä oli

Liite X

Piispan verotulot ja niiden rakenne

1\.)
01
1\.)

Savut

0,27
0,16
0,67
0,67
0,70
2,77

Yhteensä
Pohjanmaan nokkaveroalue 1
Uudenmaan oikeus2
Ahvenanmaan oikeus3
"Ruotsalainen" oikeus4

42

0,46

7
18
3
8

3,7
2,2
2,4
2,4
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11735

38
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''Suomalainen" oikeus5
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3,4

1543

1,9

1548

4300 33
2600 20
4000 30
1700 13
4
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1
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13199
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Pohjanmaa6
Summa summarum

1.
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4.
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6.
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1548
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8 3 1/2 2535 15
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8
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4
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48

48

-

-

9
9

Pohjanmaan nokkaverovoihin sisältyy 17 1/2 lv nokkaverohaukien sijasta maksettua voita.
Uudenmaan nokkaverovoihin on lisätty Vehka- ja Virolahden nokkaverovoi 98 lv (liite IX:1). Nokkaverorahaa perittiin Vehkalahden saaristosta. Maakaupasta kan
nettua nokkaverovoita ei ole sisällytetty summaan.
Ahvenanmaan nokkaveroon lienee sisältynyt Kökarin verokunta. Koska veroselityksen mukaan 1 nl nokkaverovoita vastasi 1 /2 ä, niin alueen nokkaveroraha vastasi
143 lv 9 nl, mitä on käytetty laskelmissa apuna.
Ala-Satakunnasta kertyi v:na 1547 nokkaverovoita 178 lv 3 nl, sekä v:na 1550 Kemiöstä ja Nauvosta 144 lv 8 nl. Nokkaverovoin kehitystrendistä päätellen Varsi
nais-Suomen nokkaverovoin määrä oli v:na 1550 25 % suurempi kuin v:na 1556. Lisäksi lukuun on sisällytetty Taivassalon nokkavero 48 lv, vaikka se oli lahjoitettu
pois piispanpöydästä.
"Suomalaiseen" oikeuteen on sisällytetty myöskin piispanpöydästä lahjoitetut erät.
Piispa sai nokkaverohaukea Närpiön ja Iin väliselt� alueelta, nokkaverohaukien sijasta maksettua nokkavero-ohraa Ilmajoelta, Kyrönjoensuun pitäjästä ja joistakin
Vöyrin kylistä, nokkaverolohta listä sekä kymmenyslohta Kemistä. Piispa-sai lisäksi kalaa Kokemäen-, Kymi- ja Vantaanjoen varrella olevista kalastamoistaan, mut
ta nämä tulot on sijoitettu kiinteistötulojen yhteyteen.
Veroparselit on muunnettu rahaksi siten, että voileiviskä maksoi 1 1 /2 mk, haukileiviskä 1 /2 mk, lohitynnyri 16 mk, ruis-, ohra-, vehnä- sekä herne- ja papupanni 1
mk ja kaurapanni 1 /2 mk.

253
Liite X:1

Maksuyksikön keskikoon kehitys eri nokkavero-oikeuksissa
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"Etelä-Suomen" piispanlampuotien sääntö.maksut ja kinkeri 1

Liite XIV: 3
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Liitteet X 1: 8-15 (VA :ssa ja JYMA :ssa). Kuusistonkartanossa oli v:na 1557 lisäksi inventaariona 10
porsasta ja 11 varsaa. Vaikka Kuusistonkartano ei ollutkaan lampuodin hoidossa, niin silti on karta
non tuotoksi laskettu vain puolet sadosta siemenviljan vähentämisen jälkeen Köyliönkartanon tavoin.
Vartsalan inventaarioon kuului lisäksi 3 hanhea. Kuusistosta toimitettiin teuraaksi 1 härkä, 3 sonnia,
15 !ehmää, 2 mullia, 9 vasikkaa, 69 pässiä ja uuhta, 9 karitsaa ja 2 nuorta karjua. Lisäksi Turun lin
naan toimitettiin 18 tr maitoa.

"Pohjois-Suomen" piispanlampuotien sääntömaksut ja kinkeri

Liite XIV: 4

Vuosi

Vehmaa
1550
Taivassalo 1550
Pöytyä
1550
Nousiainen 1550
Maaria
1550
Rymättylä 1550
Maaria
1551
Maaria
1552
Lemu
1552
Lemu
1557
Mynämäki 1557
Vehmaa
1559
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Sääntömaksut ja kin keri
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8

4

3

8

4

4 8 23
4 4 7
8

200

56

5
8

9
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1. Liitteet XI: 1-7 (VA:ssa ja JYMA:ssa).
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Satakunnan piispanlampuotien sääntömaksut 1

Liite XIV: 5

Pitäjä+
Köyliönkartano

.
·e

1547
Rahaa

1549

Rahaa

Voita
..<.!,

0.
..J

mk ä

lv nl

Köyliö
Kokemäki
Ulvila
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Loimaa
Huittinen
Pirkkala
Köyliönkartano

19
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5
5
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192412 1 4
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Yhteensä
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2 5
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2 -
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1.
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Pirkkala
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>
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Pitäjä+
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7 1/10

1

7 1/2

8

23

42

22
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24
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13

5

6

6
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16 4
8 3 2/3

1/2

7 1/10

1

7 1/2

8

23

42

22

42

24

25

13

5

6

6

2

158 4 2/3

Liitteet XI: 16-22 (VA:ssa ja JYMA :ssa). Köyliönkartanoa hoiti kaksi jakolampuotia. Vaikka luvut
ovatkin laskennallisia, ne täsmäävät verraten hyvin myöhempiin tilityksiin. Kartanon kalastamon
tuotto on tuloutettu taulukossa kokonaan kruunulle. Vuonna 1547 Kokemäeltä puuttui v:een 1549
verrattuna 1 lampuotitila Kaurulasta sekä Köyliössä Pehulan ja Polsun tilat. Köyliönkartanosta kertyi
v:na 1549 lisäksi 1 pt 1 1/6 pn papuja ja herneitä. Pellavan ja hampun määrä on otettu v:lta 1552.

Sääntömaksut muista maakunnista sekä piispanpöydän muut kiinteistötulot 1

Liite XIV: 6

PäiväMaakunta

Pitäjä

Ahvenanmaa

Saltvik
Sund
Finström
Pohja
Vanaja.

Uusimaa
Häme
Pohjanmaa

Savo
Karjala
Uusimaa

Satakunta
Varsinais-Suomi

Yhteensä

1.

Salo
Kalajoki
Mustasaari
Vähäkyrö
Ii (Liminka)
Savitahti

4
3

Rahaa

työrah. Ruista

Ohraa

Kauraa Voita
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mk ä

mk ä

pt pn

pt pn

Pt pn
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4
2 1 2 112
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1 2 112
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2
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1
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1

15
2
16
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-

Teuras- Kalamaksut
eläimiä

Pyhtään Ahvenkoski
Pyhtään Kuusankoski
Helsingin Helsinginkoski
Kokemäen Lammainen
Köyliön Köyliönkartano
Maarian Halinen
Piikkiön Kuusistonkartano
Turun tonttiäyrit
Mar1tilan, Sauvoo, Piikkiön ja Halikon niityt

3
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4 12 20 10
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1/2
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1 4
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----Kylvö: määrä
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lnventaariokarja

8

24 6
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4 1/2

4 1/2

2

4

38 10

1 14

3 1

2 11 1/4 4

2

1 1/2

4 15 27 12 2

14 31/2

Liitteet XI: 23-27 ja 9a, liitteet XII: 1-2 ja liite XIII (VA:ssa ja JYMA:ssa). Vrt. myös liitteet XIV: 1-2 (VA:ssa ja JYMA:ssal sekä liitteet X IV: 3-5.
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Liite XIV: 7

UI

Uskela, Halikko, Sauvo, Piikkiö, Lieto, Parainen, Kaarina ja
Maaria. Kartan on puhtaaksipiirtänyt FL Heikki Rantatupa,

•
0
•

0

Hepojoki

0 Katavakankare
0Hi1S1

a)

'?: ....

0

Moisio

Sauvola

= lampuotiCita
= kalastamo
• kartano

= linna

CX>o;,

0 Vanhapappila
0Myllykylä

�

Liite XIV: 8
Vehmaa, Taivassalo, Rymättylä, Lemu, Mynämäki
Nousiainen, Maaria ja Parainen.
Kartan on puhtaaksi piirtänyt FL Heikki Rantatupa.
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Liite XIV: 9
Ulvila, Kokemäki, Köyliö ja Eura.
Kartan on puhtaaksipiirtänyt FL
Heikki Rantatupa.

Myllykylä
Nakkila

CX)

Hiirijärvi
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Liite XIV: 10 Piispanpöydän tulot reduktio-

kaudella tulolajeittain

Liite XIV: 11
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Parseliryhmä

Piispan sakkotulot reduktiokaudella 1

Liite XV: 5

Maakunta
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Liitteet V: 18, VI: 10, VIII: 5, IX: 1 ja XV: 1-4, Pitäjien,yhteismäärään sisältyvät myöskin kappelit. Pitäjien määrä tarkoittaa niitä pitäjiä, joiden rovastinkäräjien sa
koista on lähteitä käytettävissä. Keskiarvo on saatu jakamalla sakkomäärä pitäjien määrällä.
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Liite XVI

Piispan pyhäpäivähauet 1
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Vuoden 1550 veroselityksen mukaan pyhäpäivähaukia kannettiin pyhäpäivän rikkomuksista (för
helge dagz brott), mikä oikeutti pyhäkalastukseen (fiskarn hadhe frij loff om helge dagen fiskie).
Vuoden 1553 veroselityksen mukaan pyhäpäivähaukia oli maksettava 5 nl vuodessa niiden talonpoi
kien, joilla oli "Pohjanmaalla" kaukonautinta-alueita. Piispan nimismies (lentzman) peri kyseisen
maksun, vrt. ES 765:VA3729 a: 1-2 ja 4, ES 766:VA3755: 2-20.
ES 638:VA 1933: 48 (helge dagz geddor). Niitä kannettiin pyhätyöstä (fför helge dagz arbete).
ES 765:VA3729 a: 1-2 ja 4, ES 765:VA3735: 1-10.
ES 765: VA 3735: 1-10, ES 765: VA 3739: 2. litistä kertyi 2 lv ja Sääksmäen kihlakunnasta 40 lv
haukea.
ES 767:VA3776 a: 1-6.
ES 766:VA3755: 1-7, ES 767:VA3776 a: 1-6.
ES 767:VA3773: 1-7, ES 767:VA3776 a: 1-6.
ES 767:VA3787:1-11.
Hämeenkyrön pyhäpäivähauet mainitaan Kokemäenkartanon läänin kokonaismääränä, joka kuiten
kin rajoittunee tarkoittamaa1� vain kyseistä pitäjää, vrt. ES 642:VA2003: 47 ja 52. Lähteissä maini
tut "erämaahauet" eivät kuuluneet piispallisiin saataviin. Vertauksena sanottakoon, että v:na 1557
Kokemäen kartanon läänistä kertyi 5 1/2 kippuntaa "erämaahaukia" ja v:na 1558 3 kp 14 lv, vrt. ES
642: VA2003: 47 ja 52, ES 642:VA2017: 43-50. Hämeen pyhäpäivähauista vrt. ES 769:VA3835:
18-20 (tarkka luettelo maksajista).
ES 770:VA3857:12 ja 17 sekä 60-62 (tarkka luettelo maksajista).
ES 772:VA3887:8-9, ES 772:VA3888:6.
ES 773:VA3904: 11 ja 14-15.
ES 773: VA3916: 21, ES 773:VA3921: 12.
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Liite XVII

Tulolaji

VEROTULOT

Piispanpöydän arvioidut kokonaistulot 1
(yhteenveto edellisistä taulukoista)

Parseli tai peruste
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Kiltti rahaa
Nokkaverorahaa
Nokkaverovoita
Kymmenysruista
Kymmenysohraa
Nokkavero-ohraa
Kymmenyskauraa
Kymmenysvehnää
Kymmenyspapuja ja -herneitä
Nokkaverohaukea
Kymmenyshaukea
Nokkaverolohta
Kymmenyslohta

761
8

Rahaa
Ruista
Ohraa
Mailasta
Kauraa
Jauhoja
Vehnää
Papuja ja herneitä
Hamppua
Pellavaa
Humalaa
Heinää
Voita
Villaa
Uuhenjuustoa
Olutta
Teuraslehmiä
Teurasmulleja ja -hiehoja
Teurasvasikoita
Teuraslampaita
Lampaan- ja vuohenkaritsoja
Teurassikoja
Kanoja
Lihaa
Silavaa
Munia
Kynttilöitä
Ruis- ja vehnäleipiä
Halkoja
Hiiliä
Päivätöitä
Siikaa
Lohta
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156
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9 1/2 2770
13 1/4 43
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3
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1111 71 19740 247 332 20 36
292 8002- 45,1
521 -420
110 185 37233 16 1424
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Yhteensä

KIINTEISTÖTULOT;
"RÄNTA"

'"'
·:n,

36

15 348 5 1 ·3318 16 33 85 244 -

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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KIINTEISTÖ- Nahkiaisia
Haukea
TULOT
Lahnaa ja säynävää
Siianmätiä
Ahventa ja ruokakalaa
Kuivattua silliä
Silakkaa

27
101

Papiston procuratio
Talonpoikien kestitysraha

Yhteensä
TESTAMENTll
SAKOT

Piispansakot
Pyhäpäivälohta
Pyhäpäivähaukea

492
3840
400
800

Kruununläänitys

MUUT TULOT Apuvero, lahjat jne.
Summa
summarum
1.

64

110

Yhteensä
LÄÄNITYSTULOT

1/3
10 1/2
2

Yhteensä
KINKERI

1/4

250
100

200

1 -14 51 421 - 6
6 3746 2 21,1
492 3840 4332 - 24,4
2,3
400 800 64 55 919 5,2
250 100 -

1,4
0,6

11749 2 100,0

Liitteet II-XV 1. Lukuja on jonkin verran pyöristetty, mutta sillä ei ole lopputuloksen kannalta merki
tystä. Läänitystuloissa ei ole otettu huomioon depresiaatiokehitystä.

Liite

XVIII

Yleiset maantiet uuden ajan alussa
(Teitin mukaan)

Karttapohja on valittu siten, ettå teiden siJa1nt.1a on m.1hdoll1s1a
verrata saman ajan pitåjiin. vrt. Jutikkala 1959, n:o 15. M"Jut
uuden aj,in alkupuolella k3ytössä olleet tiet on rnerkiuy Vieno
lan tutkimukseen Suomen teiden historiasta. v,t. V1ertola 1974,
s. 107. Kartan on puhtaaksipiirtanyt FL He1kk1 Rantatupa
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KÄYTETYT LYHENTEET
BFH
OS
EF
FMU
HAik
HArk
HH
HSH
HT
HTfF
HTutk
HUFKH NF
JYMA
KG I R
KHL
KÅ
REA
SAY
SD
SHD
SHL
SKHS ptk
SKHS Toim
SKHS Vsk
SKH
SKS:n Toim
SLSF
SM
SMYA

SRA
SVTK
THArk
VA

VMK

= Bidrag tili Finlands historia.
= Diplomatarium Suecanum.
= Eerik Flemingin maakirjat.
= Finlands medeltidsurkunder.
= Historiallinen Aikakauskirja.
= Historiallinen Arkisto.
= Historiska handlingar.
= Handlingar rörande Skandinaviens historia.
= Historisk Tidskrift, utg. av Svenska Historiska Föreningen.
= Historisk Tidskrift för Finland.
= Historiallisia Tutkimuksia.
= Handlingar till upplysn�g i Finlands kyrk�_historia.Ny följd.
= Jyväskylän maakunta-arkisto.
= Konung Gustaf den förstes registratur.
= Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid.
= Kyrkohistorisk Årskrift.
= Registrum ecclesiae Aboensis eller Åbo domkyrkas .svartbok.
= Suomen asutuksen yleisluettelo.
= Svenskt Diplomatarium.
= Suomen historian dokumentteja.
= Suomen hopeaveroluettelot.
= Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran pöytäkirjat.
= Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia.
= Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja:'
= Suomen kulttuurihistoria.
= Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia.
= Svenska Litteratursällskapet i Finland.
= Suomen Museo.
= Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja.
= Svenska riksdagsakter.
= Suomen vanhimmat tuomiokirjat.
= Turun Historiallinen Arkisto.
= Valtionarkisto.
= Varsinais-Suomen maakirja v:lta 1540.
··-

Käytetyt mittojen lyhenteet

ha
km
kp
krm
lv
mk
nl
ny

= hehtaari
= karpiomaa
= kappa, kippunta
= kuorma
= leiviskä
= markka
= naula
= nautayksikkö

pm = punnanmaa
pn = panni
pnk = peninkulma
pnkiä = (pkiä) penninki
pt
= punta
tr
= tynnyri
vk = vakka
= äyri
ä
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LÄHDE- JA 1<1 RJAL LISUUSLUETTELO
Arkistolähteisiin,jotka on käyty läpi systemaattisesti v:een 1560 saakka, on perehdytty
pääasiassa mikrofilmien avulla. Seuraavassa luetellaan pelkästään lähteenä käytetty arkistoai
nes.
1. PAINAMATTOMAT LÄHTEET
Ka m a r i a r k i s t o (KA),Tukholma

Finska Cameralia
Prostarnas tiondelängder: Åbo stift
V a I t i o n a r k i s t o (V A),Helsinki
Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY): mikrofilmirullat 1, 3-9, 13-15, 19, 22-30,
39-40,42-49,52-60ja 89-91.
Voudintilit:
Yleiset asiakirjat: 5,6,6 a,8,9,12,13,23,23 a,27,28,29, 30,31,50 ab,52,56,57,
58,59,60,60 abd,62,69 a,78,81ja 82 acd.
Varsinais-Suomi: 252 a, 334, 485, 490, 495, 498, 506,507,510,515,520, 526, 528,
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Henrik-piispa 25,27,110
Henrik 11 Hartmanni 74,133,195
Hieronymys 20
Hintu 154
Hoffman Gudstorm 159
Hogenskild Klemet 186
Holmger-laamanni 107,132
Horn Klaus Kristerinpoika 136
Huukainen Olavi 138
Hympi Pentti 149-150
Höna Hemminki 155-156
Höna Paavali 155

llle-suku 156
1 nge-kuningas 23
1 ngeborg Haakonintytär 124
1 ngevald 93,159
lnkoinen Juho 142,144
lnnocentius IV 24,98,185
lsak Antinpoika 128
lssechel Herman 208-209
Jaakko,exactor 93-94
Jaakko Andrissanpoika 33,93-94,152,160
Jaakko Arvinpoika 147-148
Jaakko Henrikinpoika 58
Jaakko Matinpoika 157
Jaakko Olavinpoika 149-150
Jaakko Tapaninpoika 147-148
Jaakko Tuomaanpoika 147
Jaakko Ulvinpoika, arkkipiispa 107, 131-132,134,
139,142,186,191,196,203,214
Jacobus Johannis 186
Jacobus-kirkkoherra 1B6
Jasper 112
Jeppe Folmerinpoika 156
Jeppe Pietarinpoika 131
Joddae jn Burghaesundum 143
Johannes-kirkkoherra 73, 93,161,213.
Johannes 1105, 218
Johannes 11 Petri 80,110,114,174, 195
Johannes IV Olavi 100, ·129, 156,171, 181,196,
210,212,214
Johannes XX11195
Johannes Allonis 73
Johannes. �nundi 159
Johannes Erici 162
Johannes Laurenti 73
Johannes Pieterinpoika, Kuusiston vouti 101,211
Jokakota (Tavast) Juho Olavinpoika 138
Joosef Olavinpoika 63
Juhana 111 155,170,222
Juho 109,111,123, 141-142, 155-156,162
Juho Finkenpoika 124
Juho Gudvastinpoika 138
Juho Juhonpoika 132
Juho Järlinpoika 104,121
Juho Lassenpoika 128,147-148
Juho Niilonpoika 58,138
Juho Pekanpoika 112
Juho Pieni 124,213
Juho Ravanninpoika 65
Juho Tanelinpoika 134
Kaarina Hannuntytär 130
Kaarina Ulvintytär 137,170
Kaarle Botvidinpoika 124
Kaarle Haraldinpoika 93,161
Kaarle VIII Knuutinpoika 112, 127, 144, 158,
160,219,221
Kaarle Näskonunginpoika 73, 93, 161
Kaarle Sverkerinpoika 23,101
Karl 129
Karl Sven 212
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Karpalainen Mikael 43
Kati Sigri 112
Katillus-piispa 104,106,165,217
Keipi Antti 149-150
Kiäpuni Tyddi 143,162
Klaus Pentinpoika 120,213
Klemetti Heikinpoika 149-150
Knuut 11 Pyhä 22
Kogg Mattias, ali laamanni 107
Kokemäkeläinen Olavi 163
Kokko Lasse 149-150
Konrad Henrikinpoika 124, 126
Konstantinus Suuri 19-20
Korlafas Jaakko 139
Kortymma Vibrud 121,213
Kouhi Tuomas 150
Kristian 11 102,118,192,211,220
Kristiina Eskilintytär 121
Kumpulainen Olavi 149
Kunis Lasse 111
Kurgen Jörgen 209
Kurki Arvid 97,100-102,112,121, 140,158,185186,192-193,196,208-212,215,220
Kurki Jaakko 209
Kurki Juho Knuutinpoika 220
Kurki Matti 111
Kurki Pekka 150
de Kyren Lyder 133
Kyrre Olavi, kuningas 22
Kyröläinen Heikki 153
Kärki Arvi 149-150
Kärki Matti 149-150

Martinus IV 23,97,105,217
Martti 122,140, 147-148, 157
Martti-kirkkoherra 73,93
Martti Björninpoika 111,153
Martti Heikinpoika 111
Mar-tti Matinpoika 65
Martti Mikonpoika 111,152,154
Martti Olavinpoika 119
Martti Tuomaanpoika 154
Maunu 129
Maunu 1 72-73,99,105,107,118,
Maunu Anundinpoika 111
Maunu Eerikinpoika 36, 40-41, 52-53, 72-73,
80, 83, 92, 94-95, 101, 107, 116, 118,126,
165,167-168,181,205
Maunu Niilonpoika 64,165
Maunu Pietarinpoika 39
Maunu Tostenpoika 159
Mathias Nicolai 196
Matti 119,122,154
Matti Arvinpoika 147-148
Matti Martinpoika 144,162
Matti Nuutinpoika 147-148
Matti Olavinpoika 132
Mecklenburgilainen Albrekt 34, 70-71, 74, 80,
94-95,105,188,210
Mikko 122
Mikko Antinpoika 132
Mikko Heikinpoika 150
Montoinen Mikko 164
Montoinen Mikko Mikonpoika 164
Mört Henrik 138

Labbe 138
Ladonlukko Maunu 104,188,217
Laiha Mikko Antinpoika 154
Laikko Olavi 111
Lalli 110-112
Lange Antti 135
Lange Peter 208
Lasse 157
Lasse Björninpoika 111-112,114-115,153
Lasse Gunnarinpoika 124
Lasse Juhonpoika 119,137,170
Lasse Matinpoika 119-120
Lasse Tordinpoika 119
Laurentius-pappi 138
Lauri-kirkkoherra 39
Lelle Henrik 101
Lindelöf 124
Lindved 40,53,93
van der Lippe Victor 209
Lon Göbelinus 139
Lorbeer Oluf 208-209
Lutinck Herman 208-209
Luukas Matinpoika 15 4
Lydike Laurinpoika 158,215

Niilo 122
Niilo-räätäli 61
Niilo Henrikinpoika 116,128,131
Niilo Lassenpoika 111,149-150
Nikolaus-dekaani 105
Norby Severin 99,102,118,216
Nordman-suku 130
Norman Yrjö 223
Nuutti 122
Nuutti Erkinpoika 149-150
Nuutti Juhonpoika 64
Nygranne (Huukainen) Olavi 138

Makerland Henrik,kirkkoherra 186
Margareeta-kuningatar 191
Margareeta Dalkarbystä 160-161
Markku Hakuninpoika 149-150

Oja Maunu 145
Olaus-arkkipiispa 73
Olaus de Nousis 73
Olaus Laurentii,arkkipiispa 213
Olaus Petri 92
Olavi Koroisista 107,129
Olavi lllonpoika 154
Olavi Jaakonpoika 147
Olavi Juhonpoika 131,142
Olavi Lassenpoika 157
Olavi Matinpoika 132
Olavi Maununpoika, piispa 111, 121, 123, 139140,154,167-168,196,212
Olavi Niilonpoika 124,162
Olavi Olavinpoika 159
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Olavi Paavonpoika 154
Olavi Trottenpoika 159,170,223
Oldenburgilainen Kristian 95,188,
Ollila Pekka 149-150
Otte Pietarinpoika 121,213

Scheel Paavali 99,101, 208-210, 212
Seppälä Matti 167
Sigge-piispa 166
Sigurd-kanunki 95
Simo 146,149-150
Simo Antinpoika 165
Paavali 18-19
Simo Erkinpoika 157
Paavali Vesunnasta 116
Simo Juhonpoika 149-150
Paavo Heikinpoika 150
Simo Tuomaanpoika 162
Paris Gerhard 139
Sipi 122, 125
Pekka 120, 135
Sipi Erkinpoika 154
Pekka Erkinpoika 126
Sipi Heikinpoika 150
Pekka Heikinpoika 154
Sipi Matinpoika 147-148
Pekka Lassenpoika 119
Sivichinus 73
Pekka Niilonpoika 119,137,162
Själhorst 210
Pekka Pekanpöika 154
Skytte Karl 128
Pentti-piispa 33, 52, 73, 83, 100,116,120, 124126, 128, 130-131, 135,139,143,145,152, Skytte Martti 33,49,78,109, 118-119, 128,140,
159, 164-165, 182-183, 188, 192, 198-'199,
160-162,165,174,193,213
203, 221-224
Pentti 93,161
Skytte Niilo 131,209-210
Pentti Gudvastinpoika 110-111,114-115
Skälge Folke 126,213
Pentti Pentinpoika 111
Skälge Lucia Olavintytär 131-132,134,139,142,
Perttu Arvinpoika 147-148
186
Perttu Niilonpoika 141
Skälge
Mattias 126
Petesche 171
Sluk Karl 163
Petrus Philippi 73
Smit Herman 107
Petrus Tyrgilli 70-71,74
Soroi Pietari,kirkkoherra 84
Pietari-arkkipiispa 23
Sorolainen Eerikki Eerikinpoika,piispa 127,224
Pietari-kirkkoherra 73
Spinke Torkkeli 73
Pipin Pieni 20
Stig Ragvaldinpoika 121
Pirkkala Juho 111
Sture-suku 210
Pommerilainen Eerik 160,191,194,213
Sture Sten vanh. 129, 131-132, 134, 139, 142,
Posse Knuut 132,134,139,142,186,210
191-192,203,214
Priia Lasse 149-150
Sture Sten, nuorempi 192,212
Prusi Erkinpoika 154
Stut Gregorius 101,211
Pruukka Markku 154
Suni Torkkelinpoika 155-156
Pumpula Martti 111
Suurpää Hans 193,208-209
Purenpää Hans 208
Suurpää Lauri 97, 132, 162,181,185,196,204,
Ragvald 1 28,52-53, 106
212,214
Ragvald 11 53,72-73,92,100,159
Svante Niilonpoika 203,212,214
Ragvald Juhonpoika,tributarius 73, 92
Sven 93,161
Ranke Leopold von 17
Säijäri Heikki 149-150
Ravanti 142
Särkilahti Maunu 16, 93, 99-101, 107, 121, 124,
Ravanti Ravanninpoika 163
131-132, 134, 139,142,165, 191-193, 196,
Ravanti Sipinpoika 119
200,210,212,214
Rehu Sipi Olavinpoika 154
Särkilahti Niilo Olavinpoika 126,139
Reko Niilonpoika 66
Söyrinki-kirkkoherra 206
Renhufvud Henrik Steninpoika 127,145
Tapani Martinpoika 147-148
von Retting-:;uku 123
Tapani Olavinpoika 119-120
Ripsa Haakon 137,153,213
Tavast Elina Niilontytär 134,139
Ripsa Jaakko 137,153,213
Tavast Juho Olavinpoika 128-'-129,134,138-139
Ripsa Nikolaus 137,153,213
Tavast Kaarina Niilontyrät 139
Romen Olavi 145
Tavast Kristiina 131
Rothovius lsaacus,piispa 127
Tavast Lauri Olavinpoika 120
Räikkä Juho 157
Tavast Margareeta Tuventytär 145
Räikkä Olavi 149-150
Tavast Maunu 34, 48, 100, 104, 107,109, 111Räikkä Pekka 157
112,121-122,124,126-128, 131-132, 134,
Rättöinen Juho 124
137-139,141-145,147,154-156,160,162Sabinalainen Wilhelm 16,24,185,218
165, 168, 170-171, 174,181-182,186,191,
Sai menperä Klemetti 146
196,198,206,213-214,216,219
Schacht Tonnies 212
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Tavast Niilo Olavinpoika 128
Tavast Olavi 128,138
Tavast Olavi Niilonpoika 134,139,163
Tassilo 111 20
Teitti Jaakko 110 ,207
Torkkeli-kirkkoherra 112
Torkkeli Juhonpoika 124,129
Torkkeli Knuutinpoika 160
Torsten 141
Torsten Henrikinpoika 160
Tott Aake Yrjänänpoika 192
Tott Eerik Akselinpoika 127,212
Tott Klaus Åkenpoika 127
Trolle Arvid 176,204
Trolle Birger 34
Trolle Gunnar 126
Trolle Kustaa,arkkipiispa 211
Tuomas-piispa 25,98-99,104-105,217
Tuomas,Växjön piispa 103
Tuomas 122,129,149-150
Tuomas Heikinpoika 119
Tuomas Juhonpoika 150
Tuomas Matinpoika 157
Tuomas Pekanpoika 111
Tyrkkö Heikki 156

Undranck Lasse 115
Urbanus IV 104,195
Urbanus Niilonpoika 78
Vaasa Krister Niilonpoika 166
Vaasa Kustaa 16, 33, 43, 99, 102, 106, 109,
119, 159, 161, 182-183, 186-188, 193-194,
196,198-199,211,220-224
\/admal Antti 121
Vadmal Lauri 123
Valdemar-herttua 73,92,100
Vanhalinna Mauno ja Ester 108
Vari Antti 113
Vellus Nikolaus 137,153,213
Wenne Jaakko 21O
Westfal Johannes 73, 77, 109,114,132,135,138,
140,142,162,195,218-219
Wichman Hans 210
Viinikka Heikki 153
Vilhelm-kappalainen 99, 104-105,217-218,
Vinnestad Georgius 196
Västgöte Jöns 119,157,188,212,221
Yrjänä 125
Yrjänä Pekanpoika 127
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PAI KANNIMIHAKEMISTO
Aakkoinen 131
Adolfsnäs 141
Aerla 106
Ahlainen 206
Ahvenanmaa 26, 39, 48-52, 54, 62, 68, 7 3, 78,
88-91,9 3-9 5,1 00,1 12,1 16-177, 1 45,1581 61 , 1 73-174, 1 81, 1 83-18 4, 189, 198, 207,
21 2,214,216,223
Ahvenkoski 168-1 69
Airikintie 167,207
Aitolahti 1 57
Ajosenpää 106
Akaa 71,74-75,182-184
Alajärvi 64
Alakylä 123
Alalaihia 65
Alanen 157
Ala-Paavola 157
Ala-Penilä 130
Ala-Satakunta 31-33, 37,40-41, 44, 46-47, 51 53, 61,70,91,9 4, 113-1 14, 183,189,1 98
Alasjoki 128,1 39
Alastaro 7 8,154-155
Ala-Vääntelä 124
Ali-Forsby 115
Alistalo 1 23
Alistaro 132
Alitalo 1 23,125
Ali-Viinikka 153
Alsnö 101
Andiala 64
Angelniemi 134-1 35
Aninen 1 35-1 36
Aninkainen 1 70
Annala 154
Anola 152,167
Antas 1 20
Artjärvi 55
Asikkala 206
Askainen 140-1 41
Augsburg 196
Aura 34
Aurajoki 26, 9 9, 106-10 8, 124-127, 169 -170
Auvainen 40
Avignon 195,21 8
Baijeri 20
Balttia 26, 83,210,219
Bastö 1 60-161
Bergby 64
Bergslagen 202
Bergö 46
Biskopsböle 169
Biskopsö 42
Biurstekt 133
Björklinge 145

Bjqrnskog 135
Blankas 120
Boda 117
Boijas 1 20
Borgby 162
Bornholm 10 1
Brahenkirkko 1 02
Brandenburg 25
Bremen 22
Brytiatekt 133
Bälinge 126,1 31,165
Böle 106,132,135,142
Börsta 131,165
Böömi 20
Cecilian sarka 126
Curia Kumo 113-115,149,174
Curia Saltvik 11 6-11 7,158,174
Curia Vanö 115-116,1 62,174
Dalkarby 160-1 61
Danskulla 222
Danzig 2 08
Djupvik 145
DjurgånJen 166
Eckerö 49-51,9 1
Eikniemi 131-133
Eli mäki 55, 76,205
Empo 119
Emäkoski 155
Engelsby 128
Englanti 20-22,24-26, 173,187, 21 3
Erkkilä 1 55
Eskola 151,154
Espanja 20
Espoo 53,56-57,59-61,91 ,184,205
Etelänkylä 163
Etelä-Pohjanmaa 65-68, 70, 76, 78 -80 , 82, 8889
"Etelä-Suomi" 30-31, 41 , 43, 102 , 118, 136137, 1 46,175,224
Eura 32-33, 36-38, 41, 46-47, 91, 1 11-1 12,
152-153,158,177,184,193,207
Eurajoki 32-33, 36--37, 41 , 44, 46-47, 91, 137,
153,18 4,207,213
Eurooppa 20 -22,97,208
Fagerkulla 128- 130 ,1 37
Falsterbo 101
Faringe 1 45
Finby 11 9
Finnby 1 20,122-123, 129 -130 ,137,213
Finnen niitty 12 3
Finnholm 1 23
Finnholma 222
Finström 49, 51 , 9 1, 95,116,152,1 60-161,183
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Firenze 196
Flossböle 132-133
Forsby 113-115,149-151,174,179
Frankkivaltakunta 19-21
Friesland 209
Friisilä 164
Friskala 140
Froomi 151
Futka 151
Futtari 151
Föglö 49-51,91,183
Germundby 162
Germundö 117
Gesterby 205
Geta 152,160
Glimmingehus 101
Gotlanti 24-26, 106,212
Grelsby 116
Gripala 28,144
Grävsnäs 102
Gudhemin luostari 165
Gulating 23
Gumtäckt 133
Gustafslund 141
Haahdenkallio 124
Haapajärvi 63
Haaroinen 145
Hadvala 121,213
Haga 117
Haijainen 106
Hailuoto 63
Haistila 113-114
Hajala 205, 207
Hakoinen-Rehakka 75
Hakuni 151
Halikko 30-33, 36-37, 41, 48, 91,95,108-110,
130, 132-138, 162, 173, 175, 178, 184,205,
207
Halikonlahti 206
Halistenkoski 107-108, 120, 127, 140,169,224
Hallela 132
Haloinen 138
Halslahti 132,213
Hammarland 49-51,91,183
Hammershus 101
Hampuri-Bremen 25
Hannula 141
Hanttula 82,85
Harjavalta 112,149,151,167
Harola 153
Harviala 75,115,163
Hattula 69, 72-73, 75, 91, 100, 116, 162, 184,
190,206
Hauho 72-73,75,91-93, 184,190,206
Haveri 153
Havinki 149
Hederby 134
Heikkilä 139,144,151,154,157
Heikkinen 126
Heinola 206

Heinäinen 142
Helsinginkoski 61, 169, 175
Helsingin kuninkaankartano 172
Helsingin pitäjä 53, 56, 59-61,91,133,169,184,
205,222
Helsinglanti 24-25, 28, 30, 40, 42, 52-53, 180
Hepojoki 122-123
Heristal 20
Hermu 151
Herra 151
Herttula 43
Hiidenala 125
Hiidenlaidun 156
Hiidenmaa 156
Hiidenmaannokka 156
Hiidenmäki 123
Hiidenniemi 110, 112
Hiidenoja 149,151
Hiidenpäännokka 110
Hiidentie 206
Hiirijärvi 98,112,149-151
Hiiripelto 98,164
Hiisi 98,110,113,121-123,125
Hiitinen 123
Hiivola 151
Himanka 163
Hintsa 156-157
Hirmuinen 138
Hirsund 98,122-123
Hirvensalmi 164,182,206
Hirvensalo 139-140
Hirvijoki 103
Hoija 222
Hollanti 208
Hollola 54,75-76,82,91,184,205-206
Honkilahti 153
Horo 78
Hova 128
Huddinge 145
Huittinen 32-33, 36-38, 91,154-155,158,184,
206-207
Hulkis-Tuorla 120
Hulkkinen 120-123
Hulkkio 120-121
Hulsby 113
Humalaojanhaara 112
Huovintie 206-207
Huttala 106
Hympi 151
Hyvättylä 125
Häklinge 131,161,165
Hälli 151
Hälsingborg 101
Häme 21, 33-34,57,69-76,79-80,82-83, 8689, 91-93, 95, 100, 108, 115-116,161-164,
174,181-182,184,187,189-190,213
Hämeen härkätie 108, 206-207
Hämeenkyrö 70-72, 75-76, 88-89,91,184,190,
206
Hämeenlinna 26, 205-207
Hämeenmäki 164
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Hännikböle 116,128, 131-132
Härkälä 148
Härmä151
Härmälä 137,144,170
Häslaberg131
Högben205
Ii 21, 62, 66-67, 76-77, 79, 86, 91, 164, 169,
179,183,219
Iinainen106
litiä205-206
Iitti 52,54,61, 75, 91,184,190, 205-206
1 kaalinen206
Ilmajoki 62,65-67,69,91,183
lnkoinen 142
lnkoo53,57-61,91,184,205
Islanti23
lso-Haveri 153
Iso-Heikkilä172
lsojärvi 141
lso-Kildenmaa 112
lsokylä 119-120
lsokyrö164,206lsomoisio 156
Iso-Nokia 156
Iso-Pentti 114
lsoperä148
Iso-Saari 105-106, 108, 115, 174-175, 178
Italia 20,142,191
ltä-Göötanmaa24,26,180,202-203
Itämeri209
ltätalo140
lvangorod214
Jaakkola157
Jakola144
Janakkala 72,75,91,163,184
Joensuu119-120,122-123,136
Jomala 26, 49-51, 73, 91, 145, 161, 183-184,
213
Joro151
Jullas120
Junnila155
Juopas120
Juris142
Jurva 69
Juuritaipale 165
Juutas123
Juutila206
.Juva80-82,91,181,183-184,206
Jämsä75, 91,184,190
Jänessaari 139-140,224
Järvenkylä119-120
Järviseutu78
Jääski 82, 84,91,184
Jönköping 218
Jörala 64
Kaakamajoki 85
Kaarina 32-33, 36-37, 91, 99 103, 118, 120121, 124-127, 134, 136-137, 178, 193,207,
213,224

Kaarleinen138
Kairinen 125,170,213
Kaitaranta134
Kaknäs 121,166
Kaknästornet 166
Kakskerta129
Kalajoki 21, 62-63, 66-67, 91, 163--164, 183
Kalanti 41
Kalenningiatekt 133
Kalliala93, 181
Kalvola 206
Kangasala 70-71,91,155,158,184,206,215
Kaninkola134
Kankaanpää206
Kannuskylä163
Kantola115-116, 163
Kapellstrand 129-130
Kappala132,142
Kappelinmäki99
Kappola163
Karhia112
Karhumäki104
Kari 167
Karinkylä106
Karjaa53,58-61,91,184,205
Karjala 36,52,54,68-71,75-77, 79-80,82-85,
88-89,91,164-165,168,177, 181-182,184,
189,207
Karjasjärvi b8
Karkkoinen138
Karkku 31-33, 36, 38, 70, 72, 91,155-156,206
Karthago 19
Karuna132-133
Karvatti141
Kaskinen139
Kastelholma158,160,223
Katari123
Katavakankare 121-123,166
Katavaluoto113
Katinen 163
Katinsaari132
Katumajärvi 116,163
Kaukila206
Kaukola155-156
Kaulanperä144
Kaunis lähde112
Kaunispää163
Kaupunginlahti171
Kaurissalo143-144
Kaurula149-150
Kaustela 128
Kauttua152-153
Kavaltu121,213
Kavastö 205
Kavastonkoski205
Kcikyä155
Keipi 151
Keipilä 149-151
Kelkka154
Kello(nkylä) 62,77,86,164,169
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Kemi 76-79, 83, 85-88, 90-91, 164, 183,190,
219
Kemijoki 76-77,85,168
Kemin maalaiskunta 69
Kemiö 33, 36, 41-45, 53, 58-60, 91, 128,135,
184
Kemppilä 28,142,144
Kepola 112
Keriharju 81
Kerreby 119
Kerrom 119-120
Kerruby 119-120
Kerttula 142
Keski-Pohjanmaa 77
Keski-Suomi 190
Kesti 148
Ketola 144
Kiiala 81,206
Kiertilä 123
Kiikeröoja 85
Kiltilä 69
Kiltilänkangas 69
Kiltilänmaa 69
Kiltti 69
Kimi 114
Kintikkala 138
Kirjakkala 135-136,162
Kirjata 129-130
Kirjalansalmi 128
Kirjalaö 128
Kirjota 136
Kirkkokari 110,170
Kirkkolahti 143
Kirkkomäki 104
Kirkkonummi 53, 57, 59-61, 91, 121, 137, 162,
184,205
Kirkkosaari 152
Kirkkotori 170
Kirkkovaltio 20
Kirstilä 106
Kisko 41, 52-53,57-61,91,184,189
Kirvisoja 114
Kiukainen 153
Kivennapa 82,85,91,184
Kiviniemi 155
Kiwla 112
Kleemola 151
Klemetsö 164,169
Knivsta 145
Kockis 205
Kohmo 126
Koisaari 143
Koivuniemi 156
Kokemäenjoki 41, 87, 113,149, 152-153,167168
Kokemäenkartano, 72, 110, 113, 115, 151, 167,
206-207
Kokemäenlinna 113
Kokemäki 32-33, 36-38, 91, 96, 98, 111-116,
188, 149-150, 153, 156, 158, 167, 169, 174,
178-179,182,184,206-207,213,224

Kokemätaro 149
Kokki 148
Kokkila 205
Kokko 151
Kokkoböle 164
Kokkola,21,61-64,66-67,91,183
Kaila 44
Konstantz 219
Karisto 127
Korkkula 205
Koroinen 105-108, 115,126,132,139-140,170,
174-175,179,224
Korppoo 33,41-45,91,184
Korsholma 78-79,172,206-207
Korsnainen 119
Korsnäs 120
Koruzk 106
Koskeby 64
Koski 141,205-206
Kostianvirta 158
Kouhi 151
Koukonkallio 207
Koustar 128
Kaveri 104,137,153,162,213
Krapila 122-123
Krogsby 119-120
Kruunun kylä 64
Kruununtoe 167
Kuitia 128-129
Kuivanen 106
Kukkaroniemi 146

Kukonharje 149,167
Kulovesi 155
Kulhua 144,174,206
Kultaranta 43
Kumila 144
Kumlinge 39,49,51,91,183
Kuolisojanmaa 111
Kurala 126-127
Kurina 138
Kurjala 206
Kurjenrauma 143
Kurru 151
Kustavi 144
Kutkumaa 143
Kuttila 108
Kuurola 111,149-151
Kuusankoski 168,175
Kuusisto 15-16, 26, 32, 40, 73, 78, 93-94,98103, 105-107, 113, 118-120, 122,126,128,
132-133, 136-137, 169, 172-175,178-179,
183, 191, 193, 198-199, 207, 210-212, 216,
222
Kuusistonsalmi 120,125,127
Kuuttila 65
Kuuvajoki 103
Kvarnbo 117,159
Kvarnby 205
Kvillby 131-133
Kyllälä 131
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THE TURKU BISHOP'S "TABLE": INCOME AND PROPERTY IN MEDIEVAL TURKU'S
BISHOPRIC

1-2
Despite the Bishop of Turku's position in the Middle Ages as the most powerful councilor
of state then living in Finland, to date no comprehensive study has been made of the income
and posessions attached to the Bishop's "Table" (mensa episcopalis). That this area should
have veen neglected in medieval, historical research is quite surprising, because thorough
studies have been completed on the financial status of the Turku Bishop's Council, of the
clergy in the Turku bishopric, and of the Finnish secular nobility at the end of the Middle
Ages.
The large part of the source material dealing with the Middle Ages has been published; on
the other hand, in the beginning of the postmedieval century material is available primarily
in unprinted form, notably the records of overseers' bookkeeping.
In order to broaden the historical perspective in the study, both the close of the Middle
Ages and the start of the modern era have been considered, despite the radical change that
the transition caused in the Bishop's "Table". By way of increasing the source reliability of
the overseers' accounts, the researcher gone through them from as early a point as possible
up through around the year 1560. The results have been calculated by household, and tabulat
ed individually by village, parish, and tax district between (approximately) 1548 and 1560.
Since it was not possible to include every table prepared, nearly 150 tables have been filed as
a separate collection in the Jyvaskyla Provincial Archives (Jyvaskylan maakunta-arkisto) and
the State Archives (Valtionarkisto) for researchers' use. By utilizing tables which were as
all-inclusive as possible, various developmental trends were discovered in the transition
period between the medieval and the modern eras, and on the basis of these trends certain
missing data have been supplied in the overseers' bookkeeping. By determining the monetary
depreciation in the era, an attempt was made to project the bishop's total income to as early
a year as possible. Payments made in various forms of natural products have been converted
into monetary value according to the price level at the beginning of the 1540's.
Although mention is made of bishops in the New Testament, there is really little corres
pondence with the early term and that which we find in medieval Europe more than a
thousand years later. The canonistical history of millenium supported the powerful Roman
Catholic Bishop of high medieval times. The Bishop's "Table" began to break away into its
own autonomous fiscal unit in the ninth century; and when the Finns were converted,
precedents were available from other countries for application to Finnish ecclesiastical
taxation. Influence came largely from England, Denmark, Lund, and Gotland.
3

The transition from paganism to Christianity in Finland took place organically in the area
of ecclesiastical taxation, by replacing pagan offerings with payments to the Church. Perhaps
the oldest form of Church taxation was the food and lodging provided the bishop by parish
ioners during his visits to the different parishes. It may be, that in the beginning, tax pay
ments and the clergyman's ceremonial duties were directly interdependent.
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In Finland during this period various ecclesiastical tax rights were available depending
upon a number of factors. Some of these were the region's or province's level of economical
development, traffic connections to the capital city Turku, the nationality of the popula
tion, and possibly others.
In Finland-Proper and Satakunta, 33 parishes belonged in part or in whole to the "Fin
nish" tax district, where the bishop's only tithing privilege included one-third of the autumn
grain tithe (= rye) and one-half of the spring grain tithe. Although rye was the primary grain
in Finland at that time, due to the distribution methods employed the bishop received
approximately the same amoun� of rye and barley for a total of some 80-85 % of the grains
received. The remainder of the bishop's distributional share comprised oats, wheat, beans,
and peas. The "Finnish" district contained some 6.300 family units or 20 % of the total
number Finnish farms, and bishop received some 33 % of his total tax income from the
district located in this region, Finland's oldest and wealthiest farming area. The harvest greatly
affected the size of one distributional share. Other tax districts in the Turku bishopric
generally ended up paying less to the bishop with their fixed tax rights than did the "Fin
nish" district, where the monetary value of one distributional share in the beginning of the
1540's was 3,4 ore, or nearly half a mark (4 ore).
Wherever livestock breeding was of central economic importance in agriculture, or where
the connections were bad for transporting grain to Turku, the bishop received, instead of
the usual grain share, one pound (= 425 g) of butter per person per year, and therefore its
name was literally "a nose tax" or per capita tax. There were several tax right areas in these
per capita tax regions. Originally this tax was collected from each person; in the Middle Ages
the minimum tax age was raised to 7 years, and at the beginning of the modern era this tax
was collected, depending upon the district, from persons 12 or 15 years of age and older.
This per capita tax area included the "Swedish" district in Finland-Proper and Satakunta,
the Uusimaa district, the Aland district, and the Ostrobothnia district. Medieval taxation
decrees indicate that the bishop received the per capita tax butter nearly by the same criteria
from all areas, but the per capita tax burden by family unit shows remarkable differences.
For example, from the Ostrobotnia district the bishop received as much as 6 pounds of
butter per family unit, while the corresponding tax burden in the "Swedish" district was
only 2 to 3 pounds, due to the fact that in Ostrobothnia farmer's hired men and women
were also taxable. In all some 11. 700 family units or about 38 % of the total in Finland were
located in the per capita tax area. The total amount of per capita tax butter collected was
some 2.400 twenty-pound weight (1 twenty-pound=8 1/2 kg) or over 20.000 kg per year.
Where hunting and fishing held economic significance the longest, in place of the original
fur tax the bishop received gild money, which was paid by 42 % of the family units in the
country. Despite this high percentage of family units, however, from these areas the bishop
received no more than 10 % of his total tax income. Several tax districts were located in the
gild tax area, but in calculating the tax burden per family unit we may break these down
into three levels. In the tax districts of Kyra and Harne and the gild tax area of Southern
Ostrobothnia the tax burden was approximately the same, and we may assume that taxes
were collected from these areas by the same criteria. In the Savo and Karelian tax districts
the payment per family unit was the lowest in Finland. This seems to have stemmed from
the close proximity. of Novgorod (Russia), the disputed border, and different criteria for
calculating the bishop's income in the Orthodox regions. Despite the information provided
by medieval sources to the effect that the development of the Church in Savo was influenced
by the West, specially by the Harne tax district, it seems clear that the chief model was the
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Karelian district. The hundred-plus peasant farmers living on the banks of the Kemijoki
River formed Finland's smallest ecclesiastical tax district, but their gild payment was many
times larger than that of other gild tax areas. This area clearly shows the potential for accru
ing wealth by means of hunting and fishing. It it possible that the bishop's tax owes by the
Lapps was channeled through these Kemijoki Riyer land-owners; at any rate neither the
Lapps nor the urban population were mentioned in the list of the bishop's taxpayers.
Ostrobothnian land-owners paid the bishop 5-10 pounds of pike as a "nose" tax, for a
total of some 650 twenty-pound weight. From the Voyri, Kyra, I lmajoki, and Laihia parish
es the bishop received in place of pike - barley about two dry gallons (= 1 vakka, about
9 liter) per household or a total about 1.400 dry gallons. The p1::.isants of the Ii parish paid
the bishop 5 pounds of salmon per "bowman" for a total of some 35 twenty-pound weight. In
1548 inhabitants of the Kemi parish paid out of their productive fishing returns approximate·
ly 18 barrels of salmon in tithes to the bishop.
4

Increasing the income and possessions of the Bishop's "Table" was the voluntary duty of
each bishop, and each was to leave his successor as much or more as he received upon accept
ing the position. Thus the Bishop's "Table" became gradually richer as the centuries passed.
The Bishop's "Table" obtained land primarily through purchase, exchange, inheritance,
donations, fines, and unredeemed pledges. A portion of the real estate belonging to the bishop
was certainly the sacred land of the pagan cults.
The lands owned by the bishop were located largely in Finland-proper and Satakunta.
The lands leased to tenant farmers near the central manor formed the bishop's fief.
The Kuusisto estate was undoubtedly the most important piece of the bishop's real
estate. On it stood the Kuusisto Bishop's Castle guarding the important eastern sea approach
to Turku. In addition the Bishop's "Table" possessed, in Finland-Proper, the Vartsala estate
in Halikko, Vanhalinna (Old Castle) in Lieto, the Koroinen estate in Maaria, the Niittukarta•
no (Meadow Manor) in Lemu, and $tenberga (later renamed I so-Saari, or Great I sland) in
Masku. In Satakunta the bishop owned the Koylio Manor, Curia Kumo (later renamed Fors
by), and possibly the Nokia Manor in Pirkkala; in Harne the bishop owned Curia Vano, and
in Aland Curia Saltvik. According to the overseers' accounts the Bishop's "Table" owned a
total of 245 tenant farms and two crofts. Of these, 118 were located in Finland-Proper,
100 in Satakunta, 8 in Aland, 8 in Karelia, 5 in Ostrobothnia, 3 in Harne, 2 in U usimaa, and
1 (or 2) in Savo. The largest number of farms belonging to the bishop were located in Piik
kio, totaling 47 tenant farms, a manor estate, and a fishery; second largest in number was
Kokemaki, with 42 tenant farms, and proportionately largest was Koylio, with 24 farms
(of a total 72 farms in the parish), a manor estate, which was farmed in the reduction period
by two tenant farmers, and a fishery. Of the total number of farms(= about 32.000) in Fin
land, 0,8 % belonged to the Bishop's "Table" - this figure was slightly higher in Finland
Proper and Satakunta. The bishop owned real estate in over 30 different parishes. The
bishop owned three fisheries, in connection with the Kuusisto, Koylio, and Koroinen estates;
in addition he had rights to the more valuable species of fish in the Lammaistenkoski rapids
on the Kokemaenjo�i River, in the Suurahvenkoski and Kuusankoski rapids on the Kymijoki
River, and in the Helsinginkoski rapids on the Vantaanjoki River. In addition to two town
houses in Turku and Naantali, in 1549 the bishop collected rent from 57 tenants in the Pis
pala area in Turku. In various parts of Finland-Proper the bishop owned eight separate pieces
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of pasturage. The total sowing amount 'of the bishop's lands came to some 380 "pounds"
(a "pound" is here about 720 liters); the total pasturage was sufficient to produce a 2.600cartload harvest; and he owned a total of some 570 "neat units". Judging from later develop
ment, the Bishop's "Table's" real estate frequently exceeded these averages.
During the reduction period the Bishop's"Tab(e'.s"income from real estate converted into
monetary value totaled some 3.700 mk, while his income from tax revenues came to some
8.000 mk. Of the real estate income, 14 % was in monetary form, 11 % in rye, 3 % in barley,
5 % in malt, 1 % in oats, 0,5 % in wheat, beans, and peas, 0,4 % in hops, hemp, and flax,
10 % in hay, 29 % in butter, 0,8 % in wool, 0,4 % in cheese, 0,2 % in beer, 11 % in fish and
other marine products, 9,5 % in slaughter livestock, 1,4 % in lard and meat, 0,7 % in eggs,
candles, rye and wheat bread and firewood, and 0,9 % in labor.
5
It is possible that in Sweden and Finland the payments, and room and board received by the
bishop on his episcopal inspection trips, originally constituted his chief source of income.
The 'bishop was required to inspect each parish every third year; during the reduction period
there were some 100 parishes in Finland, and if we assume the inspection of each parish to
have lasted three to four days, the bishop would have spend some 100 days a year on inspection
journeys.
At the beginning of the modern era the parish clergy paid the bishop a procuration of
5 marks, thus making 500 mk for the 100 parishes. The only piece of information which has
been preserved regarding the size of the peasants' payment for hosting the bishop on his
triennial visits comes from North Ostrobothnia, where the payment was 1 ore per family unit,
or 1/2 ore when the household was supported by a widow. This payment most probably was
collected from the entire bishopric, bringing the total sum to 3.800 mk, or slightly more
than the Bishop's "Table's" income from real estate. The procurations and entertainment
received on these journeys supplied 24 % of the bishop's annual income.
The Bishop's "Table's" income from inheritance was incidental. The bishop was entitled
to the i u s s p o I i i, the right to inherit priests who left no heirs. In the reduction era,
the Crown took this inheritance income formerly belonging to the bishop, including both
money and precious metals. The latter are particularly difficult to convert to monetary value,
but we may realistically estimate the bishop's inheritance income to have totaled an average
of 400 mk, or only 2 % of his annual income.
Income from fines, on the other hand, was of greater significance. The bishop levied fines
for infractions of the Christian ethical code as defined by the Church. The overseers' accounts
include mention of these fines levied by deans in ecclesiastical assizes as ranging from one to
three marks in sum. Tabulation of the toal fines levied in each parish shows the figure for
the bishopric to have reached some 800 mk. In addition, certain payments were made for
special fishing rights, such as in the Kemi parish, where each quarter of the parish paid the
bishop one barrel of salmon for the right to fish on Sundays, or the peasants of Satakunta
and Harne, who paid 110 twenty-pound weight of "Sunday pike" for a value of about 55 mk
for the use of fishing and hunting areas in the North on Sundays. Total income from fines
and related causes came to over 900 mk, or some 5 % of the bishop's annual income.
Perhaps for the first time in the beginning of the Union period the Crown began to grant
the bishop, by way of feoffment, tax districts or an entire parish as remuneration for parti•
cipation in secular tasks, of which acting as councilor of state and mustering a 100-man
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militia for the Crown's use may be mentioned. Bishop Sarkilahti claimed to obtain over
100 mk in monetary income from his fiefs and the same amount or slightly more in grain
and other natural products. A conservative estimate of the income derived from this source
on the 1540's price level would be about 250 mk, or 1 % of bishop's total income.
In addition the bishop had certain incidental sources of income, such as support pay
ments, donations, a share of construction payments, extra taxes, payments for ceremonial
duties, etc. A rough estimate of the total value of these would be 100 mk per annum, or
0,6 % of the bishop's income.
6

The Turku bishopric was one of the largest, in terms both of population and of geographical
size, in the Swedish realm. Judging from the s e r v i t i u m c o m m u n e paid to the
chair of St. Peter, in the fourteenth century the Turku bishopric was considered the second
poorest in Sweden, after the Vaxjti bishopric; by 1533 the bishops of Vaxjti, Skara, and
Vasteras all paid the Pope less than did the Bishop of Turku.
In 1387, when Bishop Bero II Balk was appointed to his post by the Pope, the s er v i
t i u m c o m m u n e was calculated and the Bishop of Turku's income set at 620 florins,
where it officially remained untill the Reformation. Converting this sum into Swedish marks
on the 1536 price level, the bishop's annual income was "only" 3.200 mk.
Using the amount of "set tax" paid the Crown by BishopSkytte in 1528 brings us dos.er
to the actual figure. Its monetary value was 6.764 mk, which was likely about half of the
bishop's total income.
In all, the bishop received an income of about 17.750 mk at the beginning of the 1540's,
of which taxes, real estate, and episcopal entertainment during inspection journeys provided
some 90 %. On the basis of his income, the bishop was the second most important collector
of capital stock in the Turku bishopric, after the Crown. The bishop's income in the reduction
period was collected as follows: 7.000 mk in monetary form, 5.000 mk or 3.250 twenty
pound weight in butter, 1.500 mk or about 135.000 liter of rye, 1.500 mk or about 135.000
liter of barley, malt, and flour, 234 mk or about 42.000 liter of oats, 420 mk or 840 twenty
pound weight of pike, 630 mk in salmon, 400 mk in slaughter livestock, meat, and lard. The
remainder of the bishop's income was divided among some twenty different items.
7

Transport connection and distance from Turku were carefully calculated in determining
the article in which taxes to be paid. Grains, which were relatively heavy and difficult to
transport, were collected from the area surrounding Turku, wherevergood connections were
extant. The second nearest "belt" was the per capita tax area, which paid its taxes in butter,
which was more expensive but lighter than grain, and thus easier to transport to Turku. The
furthest "belt"1 from Turku was the gild tax area, from which the bishop received taxes
originally in furs and later in money. The exception to this was Kemi, which paid its taxes in
salmon, due to the good transport connection by.sea to Turku or elsewhere.
The bishop's tenant farms were clearly grouped along the good transport routes, primarily
from Turku to Ulvila, and secondly along the Uusimaa coastal route. Along uninhabited
stretches of road the bishop himself bought land on which to build houses for resting or
spending the night during his travels. Travel routes were important both in transporting
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articles of taxation and in inspecting the bishopric parishes.
Due to the underdeveloped state of the bourgeoisie at this point, the bishop was forced to
market the surplus of natural goods received in income with his own ships, chiefly to the
Hanseatic cities, and buy in return those goods which were not available in Finland or which
the bourgeoisie could not deliver.
The bishop had a miniature court in the Kuusisto Castle, and a number of crafsmen of
various professions. The bishop kept a militia never exceeding 100 men, whose pay required
an expense of about 2.500 mk per annum.
The bishop needed ships for both trade and war; often in fact the same ship served both
purposes. At the end of the Middle Ages the bishop occasionally had a number of ships
which were equipped with firearms.
Due to the bishop's large surplus income, his business activities rather resemled those of a
banker. Applications for loans were made to him, in which case the recipient of the loan
normally gave the bishop a piece of real estate as collateral. The bishop also supported, by
means of direct donations, the founding of various Church activities such as the Priests'
Commune and prelateships.

8
The Bishop's "Table" began already in the later Middle Ages to lose its income and
possessions to other hands, as the result of weak bishops and the assiduos efforts of the
nobility and the Crown. Thus Gustav Vasa's reduction of the Bishop's "Table" at the beginn•
ing of the modern era was but the organic continuation of a medieval trend, with the single
difference that now the Crown's efforts were permanently succcessful.
When in the beginning of the 1520's the Jutland War ruined the realm's economy, it was
natural that Gustav Vasa should fix his attention on the virtually untouched resources of
tht! Church. Bishop Skytte managed to avoid the full brunt of this first wave of reduction by
agreeing to pay a considerable tax to the Crown beginning in 1528. The second wave of
reduction was initiated at the end of the 1540's, at which point the Bishop's "Table" lost
the remainder of its income and property to the Crown, which has paid the bishop's wages
ever since, right up to our times. In fact during the reduction era the Crown did leave the
bishop with a scant 10 % of his former and real estate income.
The appropriation of the income and property of the Bishop's "Table" occurred over a
long period of time - indeed, perhaps it would not have been possible otherwise. In any
case, once the decision had been made to drain the bishop's resources, all that was left of
his medieval substance and influence was a waning memory - a memory which remains even
to our day, in fact that the state still pays the salaries of its bishops. Very likely it will be
this generation who will witness the severing of this final bond with the reduction era
appropriation of the Bishop's "Table's" resources, and the Church will begin to· pay the
bishop's salary itself.

