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Uudenkaupungin rauha (1721) ja sen vaikutukset
Ruotsin valtakunnan suvereniteettiin ja asemaan

Suuri Pohjan sota (1700–1721) päätti Ruotsin suurvalta-ajan, joka oli alkanut
Vironmaan eli Pohjois-Viron rauhanomaisesta liittymisestä valtakuntaan yli 150 vuotta
aiemmin. Suuressa Pohjan sodassa Ruotsin naapurit hyökkäsivät sen kimppuun
tarkoituksenaan saada revanssi Pohjolan valtiaaksi nousseesta harvaanasutusta ja
köyhästä valtiosta. Nykyisen Ukrainan keskiosissa käyty Pultavan taistelu vuonna
1709 vauhditti Ruotsin mahtiaseman loppua.

Suurista menetyksistä huolimatta Ruotsi soti aina itsevaltaisen kuningas Kaarle XII:n
(1682–1718) kaatumiseen saakka. Kaarle XII:n tärkeimmäksi avustajaksi oli vuoden
1715 tienoilla noussut Holstein-Gottorpin herttuakunnasta kotoisin ollut paroni Georg
Heinrich von Görtz, joka järjesteli kuninkaan kanssa muun muassa sotavoimia ja
valtakunnan raha-asioita uudelleen. Von Görtzistä tuli keskeinen toimija myös Ruotsin
ulkopo li tiikassa. Hän neuvotteli hallitsijan mandaatilla ulko valtojen kanssa tavoitteena
saada aikaan Ruotsille suotuisat rauhansopimukset. Lopullinen päätösvalta sodasta ja
rauhasta päätettäessä oli tässä vaiheessa kuitenkin yksin itsevaltaisella kuninkaalla, joka
ei epäröinyt käyttää tätä Jumalan hänelle suomaa oikeutta.

Von Görtz aloitti rauhanneuvottelut venäläisten kanssa toukokuussa 1718
Ahvenanmaalla. Hän neuvotteli alkusyksyllä paljolti omin päin lähes valmiin
sopimusluonnoksen Venäjän yksinvaltaisen tsaari Pietari Suuren (1672–1725) kanssa.
Suunnitelman mukaan Ruotsi luovuttaisi Venäjälle jo de facto menettämänsä alueet
Baltiasta, Inkerinmaalta ja Viipurin läänistä. Ruotsi saisi pitää loput Suomesta.
Raskaiden aluemenetysten korvaukseksi Ruotsi saisi Venäjältä luvan valloittaa
Tanskalle kuuluneen Norjan ja liittää sen valtakuntaan. Huomionarvoista on, että
Pietarin turvallisuutta painottaneet Venäjän aluevaatimukset olivat lähes samat kuin
lopulliset jo yli kolme vuotta ennen rauhansopimuksen allekirjoitusta.

Suunnitelmaa ei kuitenkaan päästy käytännössä panemaan toimeen, sillä Kaarle XII ei
lopulta hyväksynyt jo pitkälle hierottua sopua. Hänen mukaansa Ruotsin valtakuntaa ei
yksinkertaisesti voitu silpoa. Erityisen vaikea oli kysymys Baltian luovuttamisesta, sillä
alueesta oli tullut kruunulle kultakaivos 1680-luvulla toteutetun isoreduktion eli
aatelistolle aikanaan lahjoitettujen läänitysten valtion hallintaan palauttamisen jälkeen.
Kaarle ei silti halunnut suoraan torjua tsaarin ehdotusta, mutta hyökkäsi silti omin päin
Norjaan. Suunnitelmana oli lyödä ensin Norja ja suunnata sen jälkeen kaikki voimat
Venäjän murskaamiseen. Norjan sotaretki jäi kuitenkin hänen viimeisekseen, sillä hän
kaatui rintamalla marraskuun lopussa 1718.

Ruotsin tilanne kuninkaan kuoleman jälkeen oli erittäin vakava, mikä heikensi valtion
valmistautumista myös edessä väistämättä oleviin rauhanneuvotteluihin. Tukholmassa
aiemmin usein lamaantuneelta vaikuttanut valtaneuvosto alkoi viimein tosissaan
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hieroa rauhaa valtakunnan monien vihollisten kanssa. Itsevaltiudesta siirryttiin
poikkeuksellisen nopeasti – vain muutamassa kuukaudessa – valtiopäiville
kokoontuneiden säätyjen johtamaan järjestelmään. Kansa oli perin juurin kyllästynyt
pakkovaltaan ja sodan aiheuttamiin kärsimyksiin. Lisäksi oli jo pitkään ollut selvää, että
Ruotsi oli rutiköyhä maa. Tilanne vaati välitöntä rauhantilan palauttamista. Enää ei ollut
kyse erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisesta, vaan ennen muuta rauhan
välttämättömyydestä.

Valtakunnan johdossa ei silti täysin ymmärretty tilanteen vakavuutta, mikä näkyi edelleen
asioihin paneutumisen hitautena ja toiveajatteluna. Valtaneuvosto pyrki tekemään
rauhansopimukset erikseen kaikkien vihollistensa kanssa. Tarkoitus oli käydä vasta
viimeisenä neuvottelut kaikkein vaarallisimman vastustajan eli Venäjän kanssa. Strategia
perustui ajatukseen, jonka mukaan Ruotsi voisi näin pakottaa Venäjän neuvotteluissa
merkittäviin myönnytyksiin.

Ensiksi solmittiin Englannin välitystuella rauha syksyllä 1719 Hannoverin kanssa.
Sopimuksen mukaan Hannover sai Ruotsilta Breme nin ja Verde nin. Vastaanottajan
kompensaationa maksama miljoonan riikinta alerin kertakorvaus tuli tarpeeseen. Samoin
Englanti avusti Ruotsia vuoden 1720 alussa Preussin kanssa tehdyssä
rauhansopimuksessa. Tällä kertaa Ruotsi menetti Stetti nin kau pungin, Oder- ja Peene-
jokien välisen alueen sekä Use do min ja Wolli nin saaret. Preussi maksoi korvauksena
Ruotsille kaksi miljoo naa riikin taaleria. Samana vuonna päästiin sopuun myös Tanskan
kanssa. Tällä kertaa alueluovutuksilta vältyttiin, mutta Ruotsi joutui muun muassa
maksamaan sotakor vauksina 600 000 riikintaaleria ja menetti ulkomaankaupalleen
tärkeän Juutinrauman tulliva pauden. Kaikkia edellä mainittuja neuvotteluja on pidetty
epäonnistumisina: Ruotsissa ei tuolloin kerta kaikkiaan ollut riittävästi kansainvälisen
politiikan osaajia ja selkä seinää vasten saadaan muutenkin vain harvoin hyviä tuloksia.

Viimein käännyttiin Venäjän puoleen. Ruotsi käytti tällä kertaa välittäjänä Ranskan
Tukholman lähettiläs Jacques de Campredonia (1672–1749). Hän vei Pietariin
tammikuussa 1721 ruotsalaisten tarjouksen, jossa Ruotsi tarjosi Venäjälle Käkisalmen
lääniä, Inkerinmaata sekä Narvaa. Muut alueet eli Suomi (mukaan luettuna Viipuri), Viro
ja Liivinmaa tuli ehdotuksen mukaan palauttaa Ruotsille. Esitys osoitti, ettei Ruotsin
päättäjillä ollut realistista käsitystä tilanteesta. Venäjän kanssa rauhaa hahmotellut Georg
Heinrich von Görtz ei ollut enää elävien kirjoissa, sillä hän – ”valtakunnan vihatuin mies”
– oli pian Kaarle XII:n jälkeen tuomittu umpipoliittisen ja epäoikeudenmukaisen
pikaoikeudenkäynnin jälkeen kuolemaan ja teloitettu helmikuussa 1719. Von Görtz oli
ollut ainoa, joka tiesi, mitä Pietari Suuren kanssa oli puhuttu, suunniteltu ja sovittu.
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Keväällä 1721 ruotsalaiset olivat menossa tyhjin käsin ja mitättömin tiedoin
neuvottelemaan voimansa tunnossa olevan tsaarin – jonka titteli oli jo lokakuussa 1721
muuttuva Venäjän keisariksi – edustajien kanssa valtakunnan tulevaisuuden kannalta
hyvin merkittävästä rauhasta.  Rauhanneuvottelujen paikaksi sovittiin
varsinaissuomalainen sodan ja miehityksen vuoksi ränsistynyt piskuinen Uusikaupunki
(katso tässä blogissa heinäkuussa 2021 julkaistu Antti Räihän teksti, linkki. Venäläisten
edustajat rauhankonferenssissa olivat kenraali Jakob Bruce (1669–1735) ja kanslianeuvos
Andrej Osterman (1686–1747). Kummatkin olivat neuvotelleet jo aiemmin von Görtzin
kanssa. Ruotsia edustivat parhaiten kenties runoilijana tunnettu valtaneuvos Johan
Paulinus Lillienstedt (1655–1732) ja juristitaustainen maaherra Otto Reinhold Strömfelt
(1679–1746). Ruotsalaisilla edustajilla oli kummallakin tuntemusta Baltian ja Suomen
oloista, mutta heidän osaamisensa oli kevyttä verrattuna kokeneisiin venäläisiin
virkaveljiin, joiden toimintaa motivoi ankaran itsevaltiaan käskyt.

Neuvottelut olivat ruotsalaisille hyvin vaikeat. Pietari Suuri ei luopuisi valloittamistaan
alueista, mutta hän oli silti halukas tekemään rauhan, sillä sota oli kuluttanut myös
Venäjän voimia. Tukholmasta saamiensa ohjeiden mukaisesti ruotsalaiset neuvottelijat
yrittivät aluksi palauttaa jokseenkin kaikki jo pitkään Venäjän hallussa olleet provinssit
takaisin Ruotsille. Venäläisten asenne ei käytännössä koko aikana lieventynyt, mutta silti
Tukholmassa pohdittiin vielä pitkin kevättä 1721 erilaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia.
Valtaneuvokset esittivät ilmeisen vakavalla naamalla ja toistuvasti ajatuksia muun muassa
siitä, kuinka Viipuria ja Tallinnaa voitaisiin käyttää toistensa vaihtoehtoina eli Ruotsi
luovuttaisi vain toisen niistä. Myös Viipurin tai Liivinmaan vaihtoehtoisuudesta
spekuloitiin. Valtaneuvosto oli pitkään lähes yksimielinen siitä, että Viipuri oli
ehdottomasti pidettävä Ruotsilla. Tallinnan menetys oli pelottavaa ennen muuta siksi, että
sieltä Venäjä voisi sotalaivastollaan tehdä suoria hyökkäyksiä Ruotsin keskusalueille.

Uudenkaupungin rauhansopimuksen kansilehti. Teksti on julkaistu yhtä aikaa sekä saksaksi että ruotsiksi.
Sopimustekstissä on yhteensä 24 artiklaa ja sen laajuus on saatesanoineen ja liitteineen 40 liuskaa. Lähde: LIBRIS.

https://pohjolanhistoriankirjoitus.blogspot.com/2021/07/suomi-ruotsi-ja-300-vuotta.html
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Vasta Itämeren pohjoisosia suvereenisti hallinneen Venäjän laivaston suorittamat
tuhoamisretket Ruotsin puoleisen valtakunnan rannikon kaupunkeihin,
teollisuuslaitoksille ja kyliin purjehduskauden alettua keväällä 1721 kypsyttivät
valtaneuvoston viimein antamaan neuvottelijoille vapaat kädet alistua käytännössä
kaikkiin venäläisten vaatimuksiin.

Uudessakaupungissa elokuun 30. päivänä vuonna 1721 laaditun rauhansopimuksen
mukaan Ruotsi me net ti Liivinmaan, Viron ja Inkerinmaan, suuren osan Kä kisal men
lääniä ja Viipurin lääniä sekä Ruot sin Itämeren meriher ruu den kannal ta aikanaan erittäin
tärkeät Hii den maan ja Saaren maan.

Rauhansopimuksen aluemenetysten ohella asiakirjan seitsemäs artikla kävi myöhemmin
ongelmalliseksi Ruotsille. Ruot sa lai set olivat jo aikaisem min tiedosta neet venäläis ten
halun vaikut taa Ruotsin sisäisiin asioi hin ja ennen kaikkea hallitsi jan valin taan. Maan
suvereniteetti haluttiin turvata sopimuksessa, minkä vuoksi siihen kirjattiin artik la, jonka
tarkoi tukse na oli estää Venäjän puuttuminen Ruotsin sisäpoli tiik kaan. Klausuulin
muotoilu epäonnistui kuitenkin surkeasti. Käytännössä teksti voitiin tulkita niin, että se
antoi Venäjälle oikeuden puuttua Ruotsin sisäisiin asioihin, mikäli Ruotsin juuri vuosina
1719 ja 1720 hyväksyttyjä ”vapaita” hallitusmuodon määräyksiä oltaisiin muuttamassa.
Nämä perustuslait olivat vieneet lähes kaiken vallan sekä itsenäiset toimintaedellytykset
hallitukselta eli monarkilta ja valtaneuvostolta. Valta oli siirtynyt virkamiehille ja
valtiopäiville kokoontuneille säätyjen edustajille. 1700-luvun Euroopassa tällainen ei-
hallitsijakeskeinen valta-asetelma oli uusi, poikkeuksellinen ja suorastaan outo. Se edusti
monille aikalaisille ennen muuta heikkoa järjestelmää, jota ulkovaltojen oli mahdollista
manipuloida mieleisekseen. Todellisuudessa Ruotsin vapaudenajalla (1718–1772) tilanne
ei aina ollut näin synkkä, mutta mainittu määräys oli tarkoitettu pitämään Ruotsi
heikkona ja ainakin osittain Venäjän määräysvallassa.

Venäjä pyrittiin pitämään erossa Ruotsin sisäisistä asioista, mutta rauhansopimuksen
seitsemännen artiklan muotoilu antoi Venäjälle legitiimin syyn puuttua
sisäpolitiikkaan. Venäjän vaikutusvalta Ruotsin asioihin oli suurimmillaan hattujen
sodan (1741–1743) jälkeen. Tuolloin valtakunnassa elettiin eräänlaisia ”vaaran vuosia”
aina 1750-luvun alkuun saakka. Kysymys Ruotsin tulevasta hallitsijasta aktivoitui
1740-luvulle tultaessa, sillä Ruotsia kuninkaana vuodesta 1720 olleen Fredrik I:n
avioliitto Ulrika Eleonooran kanssa oli lapseton. Kruunuperimys oli esillä esimerkiksi
Turun rauhansopimusneuvotteluissa vuonna 1743.

Itäinen naapuri painosti ja pystyi vaikuttamaan 1700-luvun kuluessa moniin Ruotsin
sisäisiin asioihin, mitä myös suoranaiseen maanpetturuuteen syyllistyneet ruotsalaiset
valtiopäiväpoliitikot yrittivät käyttää hyväkseen omien etujensa ajamisessa. Kustaa
III:n (1746–1792) valtaannousu 1771 ja seuraavana vuonna toteutettu vallankaappaus
veivät suuren osan Venäjän vaikutusmahdollisuuksista ja viimein Kustaa III:n Venäjän
sodan (1788–1790) päättäneessä Värälän rauhassa (1790) Uudenkaupungin
rauhansopimuksen seitsemäs artikla kumoutui.

Ote rauhansopimuksesta, seitsemäs artikla. Lähde: LIBRIS.
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(Teksti on muokattu versio kirjoituksesta, joka on ilmestynyt Postimees-lehdessä
4.9.2021 otsikolla ”Uusikaupunki rahu tähendas Rootsi suurriikluse löppu ja Vene
suurriikluse algust”.)

Petri Karonen on Suomen historian professori Jyväskylän yliopiston historian ja
etnologian laitoksessa.
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