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Aino Katermaa

Yerokarhu talonpojan ia powann lynsissci
Mitdtulemanpitiiii
Verotus on yleensatulkittu vastenmieliseksi
ja tuottoisaksikeriiiijiilleen.Asiaa
kohteelleen
voi kuitenkinliihestyiitoisinkin:"raatajatrahan
(eli veron)alaiset"
eivdtoleolleetniin sorrettuja kuin usein kuulee sanottavan.Onhanolemassapaljonkinna''ttoasiitakiinnostavasta
tosiseikasta,etta verojaei ole maksettuajallaan
tai kokonaan.
Verottaja, vekkuli verokarhu, tarkoittaa
ylipaiataian
tAssaesitelmassa
veronkeriiajiia.
Olipa han yksityinen veronvuokraajatai taman
edustajatai kruunun veronkeriiajatai olipa
hanon verokarhunase"han"pitajanedusmies,
massa,kun joutuu ulostekojavaatimaan.TAma
ja siiiilimkarhuparka
on siis nyt sympatiamme
mekin kohteena.HAn on joutunut moninkin
ja suorastaan
pakottamaan
keinoinpatistamaan
velvollisuuksien
tayttamiseen.
Karhu parkaon
ja joskusonnistunut,
joskusepaonponnistellut
nistunut.Helppoaei senkaan
elamaole ollut.
Kasiteltavanajanrajaanl600luwsta 1800lurulle. Tiimiijakso voidaannahdeyhteneisena
senkaruralta,ettaverojamaksettiinhyvin monenlaisina parseeleina.Tama merkitseeitse
kannaltavarsinpaljonl
maksutapahtuman
Vero tarkoittaatassa esityksessakaikkia
ulostekoja, jorta "raatajatrahanalaiset"joutui
Talla tarkoitetaan
vat esivallalleentekemaian.
joihin laki tai muu
siiskaikkianiita suorituksia,
siirdosvelvoitti kaikkia alamaisi4ellei nimenomaanjotakutaollut siita vapautettu.Kasittelyssa ovat niin kirkolliset kuin kunnallisetja
valtiollisetverot. Niin yhteisettyosuoritukset
kuin raha-ja tavaramaksutkuuluvat esitykseen.
rasVerotuksenabsoluuttiseen
tai suhteelliseen

kauteentai verotaakankasluun tai pienenemiseenei tassasensijaanpuututalainkaan.Kaikkiisitelliiiinsamanlaisina
kia verotapauksia
tapahtumina.
Verojen ryhmaanei ny,t kuitenkaanlueta
niiti\ kertamaksuja,joita jostain yksittaisesta
toimestamakseniin.
Mukaanei siis otelaesimerkiksihautauksesta
tai virallisestaasiakirjasta perittyAmaksua.
mydspalkEsityksenulkopuolellejld'rel]J'iln
katilql. Mor,rssavaltakunnanviroissapalvelemisestaosoitettiinpalkaksijokin tietty tila. Vi
ran haltijajoko itse asuija viljeli tilaa tai sita
hoiti ruokraaja,joka maksoituotostasovrtun
osan viranhaltijalle.Jos virka oli merkittava,
saattoi palkkaetuihinkuulua montakin tilaa.
viran
Tuotonpiti olla kohtuullisessa
suhteessa
arvokkuuteen.
Palkkatilojaoli niin kirkonmiehilliikuin upseereillakin.Viljelijan kannaltakysymys oli
suunnilleensamastaasiastakuin talonpoikaisenkin tai aatelistenmaan wokraamrsessa
vaikutii
Isiintiitai hanenpaikallinenedustajansa
hyvin paljontodellisiinoloihin.
Verovelvolliset, eli esityksensqnkaril, jaeja porvareitalonpoikiin
taankahteen
ryhmiirin.
hin. Tiimii on valttiimiitonta,
koskaverovelvolja kaupungeislisuusoli erilainenmaaseudulla
vzikeanimitetaantassatalonposa.Maaseudun
jiksi, vaikka maaseudulla
asui myds muila
Kaupunkilaisiasanotaanporvareiksisamalla
Tiilla ei viiiteta, eta
tavalla yksinkertaistaen.
kaik-kikaupunkilaiset
olisivatpoftareita- nimityksella vain yksinkertaistetaan
sanontaa.
Kaupungeissa
asui myds muita,esim.kasityoja heitakasitellaisia ilman porvarioikeuksia,

laan taman samantermin alla. Kaikki nema
rdlssinxlkoryolisetihmisetovatsiismukana.
Esitykseenotetaar mukaankaikki saavat
yhteisiit.Tamatarkoittaasita, eftAkasittelyssa
joissaverojasaavana
on tapauksia,
osapuolena
on kirkko,kruunutai paikallisyhteis0,
pitajatai
kunta.

Kirkonsaamisten
kiertoa
Kirkkoinstituutio oli veroja saavanaosapuolena kahdellatavalla.
Seurakuntalaisten01i maksettavakirkkoherralle tai muulle papille "elatusapua".Palkkatilaa ei aina pidetty riittavana, joten lisiiii oli
maksettava.Pappi saattoi itse kiertiia kerran tai
kaksi r,uodessaseurakunnassaannaita saamisiaankeraAmAssa.
Aina matka ei varmasti ollut
mielllttava, kun verovelvolliset vastustelivat.
Seurakuntalaistenoli myds pidettava kirkkorakennusja pappila asianmukaisessa
kunnossa. Tata velvollisuutta valvottiin katselmuksilla. Hyvin usein havaittiin puutteita.Niiden korjaamiseen verovelvolliset olivat ehkii viel,ikin
haluttomampia.
Hcimeenlintmn kaupungin pappi lan korjasnisesla riideltiin qnkarqsti.l Isonvihan i(ilkeen
pappila oh jopa niit huonossa kutnoisq, ettci
ruvastintarkastuksessa 25.1. 1732 sen katsotliin olevan hengenvoarallinen, vaik*a joitain
korjauksia oli edelli.senketselmuksenjcilkeen jo
yrilelly lehdA. Pappi perheineen jotltui a&tmaqn siksi muualla. lbsin on qDtd suhlaulua
vqrovasli sanaot " hengenv<mrallinen ", oli hmt
ajan puhc parsi lleisesti vqrsin vcirikristti.2
Kamian kappelin awkkaat vdlittivat edustajiensa lalonpoika Anders Skantzin ja kauppias
Zimmermanin vdlilykseud wonna 1835, ettd
hei&itt oli mahdotonla osqllistua entiseen lapaan emiihirkon eli lkaalistun kirkon kunnossapitoon, koska heilla ny oli omakn kirkko rakznnefisvana ja hoidettavqnq. Yleinen pitdjdtI Heikkilii. Markku Linnan pastoraatistakarpunkiseu!.akunnaki. Hameenlinna[ seurakunnanhistoria 163919E9.Jweskvla 1989.Ss.37-42.
: Ahonin. Voitto, Hame€nlinnanpappila
l7o0luvun
alussa.Arx Tavastica8. Hemccnlinnas.1..s.a.(19E9).ss.
125-13l; Suolahti.Gunnar,Suomenpappilatl700-lNulla. Ponoo 1912.Erit. ss.165-167.

kokous ei kuitenkoan stoslttnul vqpquftqmqan
heit.i naistci velvollifluksista, kuten ei muit.rkaan ktppeleita. 3
Hiimeenlinnan kaupungin kirkko qihe fii
kaupunkilaisi lle jatkuvaa \)qivctct.Ii ii mmaiine
puukirkko rqkennelliitt
1660-htvullq aivan
maen byrticille kaupungrn alueen luotei.sreunaan. Vanajaveden suuret tulvlvaihlelul htilenkin kul tivot sdvist{t rfitqa qnksrasti, ,tiitl
ettti kirkko oli pian luisua jcineen ja se piti takea. Vaikka se purettiin isonvihan jcilkeen ja
uusi rqkentcfliin keskzmmrille, sama ongelnta
jathti. I/asla kun ka punki oli siirretry nyh)isen
keskustan paikalle, sai kaupungin kolnes kirkko kunnollisen pen8tuksen. Kellotapulia ei
sqqlu alulrti kinkstn aikaan, yaikkt asiasttr
vqlileftiin vuosikausia ja eri lerkasluksissa sen
puulluminen kirja ifu llAs. ,'qsta 1698 torni
vdlmislui ja sitten siki va4eltiinkin niin, ettd
se siirreftiin uuden kirkon rqkentqmisen jdlkeen parempaan paikkaa. Kaupunkilqiset hidqsteliyqt
velyollisuuMensq
tdyttdmisessci
yleensd vedoten kbyhlryteensci.a Vrtrmcr<tnhe
olivqt kq,hiA, mntta myds ja nimenomaa eritt{ifu laitaviq atioiden velkull eIUoila I

Kruunun
verojenkummallisuudet
Kruunun saataviksiluen varsin monenlaisia
veroJa.
Ensinniikinoyat kuninkaan saatavat.
NamA
erotettiinmuistakruununtuloistasiinii vaiheess4 kun kuninkaankassaeroteltiinvaltion kassasta.Tietenk,ianaina ne eivAt pysyneeterillAAn,yarsinkinsittenkun kuningaskaytti absoluuttistavaltaa.Kassakiisi oli kuitenkin Dian
jos varojakaytettiinhuolettomasti,
edessii.
niin
ettakruununtilinpito pantiinlopultakuriin absoluuttisessakin
monarkiassa
!
Kuninkaallekannettiinvain yksittaisiiikertaluonteisiaveroja, esim. kun oli maksettava
ja niismydtajAisiaTapaukset
ovatharvinaisia.
shniskoittelu
sitenmydssatunnaista.
Kuninkaan edustajia varten kannettiin
myris kertaluonteisiaveroja. Erityislahettiliiat
seurueineen
saivatmatkallaan
kyydinja kesti3 tkaalistenscurakunnan
piCijankokouksen
ptk E.3.I835.
Ikaalisten srkin arkisto.
44Heikkila mt.
ss.26-29.
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I kaalisten pitdjimkokous 8. 3. I 835:
$ 1 kisittelee karvialaisten valitusta.
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tyksen, kuten kruunun virkamiehetkin. Lapikulkumatkalla vaikkapa toiseen valtakuntaan
oleva llihettiliis rasitti kuitenkin paikallisesti
kovin lyhyen ajan, niin etta ars)tyskynnystaiei
juuri ylitetty. Joskus tosin kruunun paikallisedustaja, esim. nimismies, joutui maksamaan
mielestaanliikaa ilman pitajalaistenapuaja haki sitten saataviaanjalkikateen.
Korppoon kiiriijillii
1638 kprtot ninismtcs
Tomas Steninpoikq, milci h.inen oli edellisend
s*synti ldylynyl kiyuad tut dari lqiskihetystait
elalukseen. Hdn lodisli, eltd ncim.i 12 henketi
olivqt holmena pdiycinci ia kahlena ldnci kufutlatrcet hdnen hnnaan: yhden naudqn, 2 lamasla, I tynnlri leipdci, 2 ndulqa voilq, I naulctnjuustoa, 2 lynnyriA oh a, 2 narkklxt kynllil'ih ja 3 kannua paktviinaa. Sitten he oliv.rl
olleet Kinrsissa yhden ydn .jq pciivci , jq siell.i
he olivat htluttaneel I lynn!fin olaftq, 5 tnulaq
leipaurja liheqja 2 lammqste ja I naulan juustoq.'l'cimd todisleltiin nyt. Asi.r esitetliin ko/keqn esivallan p[idlellcivciksi, .jott(J he sqisivctl
jonkin korvauksen."
Kalliimmaksi kavivatkin kuninkaan nimissii
Kuninkaanvaltainen
kaydyt oikaisukirijiit.
tuomari matkasi lapi maakunnanja istui karajia
ilmenneiden valitusten tutkimiseksi. Nama
matkat saattoivatviedii viikkoja. Paikkakuntalaisten oli taaskin kustannettavakyyti ja kestitys niin tuomarille kuin hiinen seurueelleen.Jos
asiat olivat hankalia, saattoi istunto venyA.
Vaikka tuomari itse saattoi oleskella vieraana
seudullaasuvanaatelisenluona- kannettiin kesKysymys on siis
tivero siiniikin tapauksessa.
talonpojallekalliista toimesta.
Laiinintason verojen saaja oli maaherran
virasto siine mielessa, etta residenssi kuului
paikallisen veeston yllapidettaviin paikkoihin.
Sen rakentamiseenja yllapitamiseenosoitettiin
suoraanverotoitii ja tarveaineita,joten niistakin
sitten voitiin riidella! Muuten hallinto hoitui
kruunun suunnastatulevilla rahoilla ja palkat
palkkatiloina.
Oikeuslaitoksen toimintaan saatiin suoraan veroja, joiden maksamisessaniskuroitiin.
Kiirajien kaytanndnjarjestaminen oli paikallisten verovelvollistentehtava. Se tarkoitti tuoma-

ja kestirin ja hanenseurueensa
kyyditsemista
tysta ja huoneen varustamistaistuntoa varten
OJi my<ishoidetr.avamahdollistenvankien kiinniotto, sailytys ja kuljetus linnaan jatkokasittelya varten. Saattomiestenlaht<ikesken muiden
ty6kiireidenoli usein vastenmieli$aja aiheutti
riitaakin. Tosin kar4at jairjestettiin mahdollisuuksien mukaan sellaisiin aikoihin, efta niistai
aiheutui mahdollisimmanvahan haiddta.
Oli tietystimyos hyvii kruunun edustajia,
vaikka heistii - kuten hyvistii asioista muutenkin - on jaanlt varsin vahantodistusaineistoa!
Mustqsqqren ja Maalahden kescikircijil lci
1650 entinen vouti Isrdel Stajfaninpoiks ilmoilli, ettti hdrr on lnlvelful kruunua 20 woltq
ja pylsi sen takia, elld jos jollohtllq on hcinti
va,\ldqn esitel ldrtdntidn .iokin syyl6s, i Imoi I lctq
.lq todistoq sen nyt. He kqikki satrcivat yhdeski
suusta, ellei heillri ole misscicinsuhleessq syyldksen qihetta hdntd vaslqan, wan hiitt on kohdellut heitci oikein sekci veronkannossq eltci
nuuten. Milci tulee siihcn viljqqn, jonks h.in orl
pitcijdin puolesta malr\anul, he lupativat sen hcinalle suorittqlt rahqrm ja ktroltae summqa vcihdn.6
Useastisen sijaan saadaantietoja eripurasta
kruunun edustajienja rahvaanvalilla.
Sakkolqn talvikiiriijien 1669 iltaistunto alkoi rqilakka.rsli:
Kun Pentli luli illallq sisddtt. hcin scutoi
(\rm sqlvq venia: Anlakaa tilaa, hunsvolil,
kruttnun miehel. Silloin laulqmies Sipi vctst.rsi:
Mhtci olen myits kruunun mies, suutele l(:tkepuoltani. Sillen Penlti larllui Sipiti luklrslq j.t
parrasta tdmtin isluessq scinglldain. Penlilld ei
ollut mrutq sqnollqvaq ldhcin kuin ettd hmci Sipi oli kntkenyl hdtlld suutelemqqn takapaoltqan jq sen taki.t hdn oli larttunul Sipici tukesta. Koskq kima on fipahlunut pikaisluktissa
heiddn ollessaan ptiihlyneiki, luomitliin Penlli
kddjarauhqn rikkomisestq 10 markqn, tukan ja
parrdn vetarmiseski6 markan ja Sipi 3 markan
sakkoon, koskath{in oli ldskenyt Penttici saulelemqqn takapuohqan.'
Kun kuitenkin oikeuden toimeenpanoapidettiin erittain tarkeana myos rahvaan piirissii,
aiheuttivat karaiat loDultakin melko vahan rii-

: Mantyla, Ilkka, Jayhtcincn rahvastodisti. Kollaasi
l600lu\un suonulaisislatuomiokirjoista.Porvoo1969.
Ss.190-191.

" Mrntylit. mt. s. 197.
' Miintylii. mt. s. 199.

taa. Ylpea ja rdyhkea tuomari saattoikylla nostattaavastarintaaja kuninkaissakiyntiiikin.
Kruunun paikallisedustajaksi.nimismieheksi, valittiin mielellzian sellainen henkil0,
jolla oli itselliiiin niin paljon omaisuutta, etta
hAn kykeni hoitamaan aseman vaatimat tehtavAt. Hanella piti olla dittAv,in suuri talo, johon
mahduttiin vaikkapa karajille. Vaikka rahvaan
velvollisuus oli kustantaakruunun palvelut, oli
nimismiehen tosiasiassapystyttaya asiat hoitamaan.
1657
Scinmingtn jq Kerimiten nlvikircijilh
kisilellifu nimismiehen valintaa. Erkki Pektnpoika kertoi, kuinkq vouti Erkki Laurinpoika
oli ptrhutrut fuinen kanssaanja ehdollqnul, etki
eikA hitn halwisi tulle nimismieheksi Antti
L<turinpojott tilalle. Trihtin Erkki oli \)astannut:
Enpci osaa vasktla tuohon tcilld kertaa. youti
oli halunnut yfui taiwttqq hdnet nimismieheksi
ja lupasi fuinelle, etld k/rikki rqlsu-, rqkuunq-,
rcilssi- ja kruununlilallisel samoin kuin vapaa.ja mcicircijakoislalonpojal pikiisivdt hcinen luonqqn joka viikko 7 hollihevosm ja etld ne kirdjdkqpat, jotkq edellinen nimismies on kcutlqru.t,
Itlmdn on annettava tqkaisin. Vield wati oli htvqnnul hqnkkiq Hdnen Armollaan jalostrkui selta mqaherrqltq vqhakirjan virkaan. Siihen Erkki Pekanpoika vaslqsi: Saanpa ,fihdd, nitci
teen, jahka sellaisen valtakirjan sadn. .Ja niin
oli puristettu ktfid jq lalonpojal olivctt noslqneet hdtet nimismiehenddn llas. Tdmtin jdlkzen vouti Erkki Pekanpoika oli 9.1.1657 kirjoitlqnut komende ille " -- eltci milci lulee kapinalliseen nimismieheen Erkki Rcitildliin, en
suinkaan kalso sormieni ldpi, efid hcin velciyw
niin rumqsti kruunun palveluksesta, johon hAnet otl otetlu kiclenlydntrilld .ja rahvaan nostqessq hdnel ylds koko pilcijcin kitn.i ollessa,
minki vuoksi fuinen on loimillava woden lopauun asti nimismiehenci. kosks hcin on yirqllisestivirksqnsq joulumrt jne.'E

Kaupungeissa
kannettuja
saamisia
Kaupunkien pikkutullit olivat sekii maaseudunvaelleettakaupuntilaisilleraskaitaja vastenmielisiiimaksaa.Pikkutullitarkoittisita,ettii
' Mintyle.mt.ss.199-200.

kaikesta kaupunkiin tuotavastamyltavaksi tarkoitetusta tavarasta oli maksettava kruunulle
vero. Maksu kannettiin kaupunginportilla. Siksi kaupungin aidan oli oltava kunnossal
Kaupunkien aitoj€n rakentaminen ja kunnossa pitaminen oli yleensd kaupunkilaisten
velvollisuus, mutta myOs lAhistdn talonpoikia
saatettiin velvoittaa tahAn. Asia aiheutti valituksia, mutta harvoin miiifayksia peruutettiin.
Ncitpiiilciisten rqhvaqnwlins

22.5. I 626.

ylhdissynlyinen Kaikkein armollisin Herra ja
Kuningqs, me kayfuit lbiddn Msjesteeltinne uskolliset qlamqiset ja veronmqksqjat N{irpi6n
pikildski Pohjanmsaha loivomme Tbidrin Maj esleetillenne nbyrcLni b^,aKi voinl ia hengeI lisesli jq ruumii lli sesti. .l<t kci kkein qlqmqisimmatsa niiyrwdessd qnommejq prydcimme, ettci
Teid.in Maiesteettinne tahloisi h lla sen t{ihden meidcin keikkcin v(ilflar.naflan i mmdl val iluksemme iq anlqq meille niihin armollisen
vaslmtksen.
L E a Teiddn Majesteettinne tahtoisi armollisimmin sticisad meid{il osqsla ksrjqveroa, koske nyllylulli on rasittqnut meil{i paljon yli sen, mitd luolamme, v&tloin vqla lehneiden tahloa.
2.Ettd me voisinme sqada purjehtia Tukholmaan rriiden lqvqroiden kqtsse, iolkq \Jorsinaisesti eivdl ole kouppabvaroila, varsinkaon Vaasan porvareiden kauppalqvaroi la,
katen kqrja, veneet, tuohel ja kctla, mild on
eritldin ldrkecici meille. Meidcitr on mahdolonta ilman purjehdusoikeuttlt suoriulua veloistamme. Teidtin Mqjesleettinne uluqs IsA
Jumalan hrcna tqivaqssq, htningas Kaarle,
on luvanm meid<in,jotko asummepilkin lciki Narpian karuq rqntqq, ptrjehtia ennen
kaikkia muita Pohjanmaan pilcijiti meiddn
hedelm{ittomdn asxinpai kkamme wolcsi.
3. Kysymme t qmqisesti Teiddn Mdjesteetiltdnne, onko Teidiin Msjesteettinne
kiisky, ettii meiddn kAyhien alomaisan pitdiJi rakentaa aita Voasan ympiiille, minkd he ovql asettaneet meidiin kanneflavaksemme niiyttiimiiltii meille Teidiin Majesteettinne kib*vii siitil

Varmemmaksi vakuudeksi alle pit.ijcin

si-

Ja uskomme Teid{in Mqjesteettime .jd Teid.in Maiesteellinne rakk(Mt omai.;et korkimmqn huomean.
Ndry' )i.\i toukokuun 22 pdtv.itt.i vxonrl
I 626 l.ei&in Majesteellinne uskalliset alamaiset rqhvqet niehet NdrpiAn pikijcistd Pohjqnmaalla.'
Pikkutullia kierrettiin parhaan kyvyn mukaan.
Tavara yritettiin toimittaa kaupunkiin salaa.
Tavaranmaaraeyritettiin vahatellaja mytis laatua valehdella.- Nayttae siltri ettii tiima veronkierto ja verokarhunhuijaus onnistui melkoisen
hyvinl On melkeinpii mahdotonta,eftAkaupungit olisivat voineet pysya pystyssA niin vahin
tavaroin, kuin mista niissaipiklutullia kannettiin. Samaansuuntaanviittaa myiis se, etta kaupunkeja jatkuvasti huomautettiin pikkutullin
kannosta.
lisimerkiksi Hiimeenlinnun ktupungin tullisidalla oli meno mjua. Kaupunkilaisten menestyk.tekkAinelinkei o, krouv(nrs, vqqti ohtenpanoon pdton vilja.r jq malktitq. Niiden kuljettqminen txlliltq oli erittciin tqvqllista. lircnn.t
1610 ncicir{illiin nllin kzrciyksen tueksi .jopcr
sotamiehiti pqikalle. Osasyynci oli kyllakin se,
eIld I ull inhsnlqjqlkitl kirftaryb)iv.il ratyhke.isli.
Salakaupyrukin hqrjoitettiin n liaiden ulkopuolella ni menomaon pikkutu llin kierltin i seksi. Iitllinies Gabriel Wallman kirjoifti esimiehilleen Helsinkiin 1.9.1732, ettd "muiden
kaupn*ien porvaril ostqvqt sen karjan, joka
on aiolla luods Olovin markkinoille, varsin*in
Kqtkaisten, ldcinpatdn, Hdtikin, Hqttelmdlqn,
I/lprenlm\lqtL Parolan ja Ki"slulon b)Iissci.
jolkq ovql Helsingin-Haminan mqanlien varrella, seki Satlulan, Niheuulen jq Kqtinqlqn
kylt sui". Jok i oi sl en nqrk h noi l le menness{i{in
h{in oli lisdksi kuullu' elki Turun porvafil olivql jo oslqneel ympti'isldn karjan, niirt eltci Jo'lullilukioisten markkinoilla ei oll mWAvAa.
loa Jokioisten mqrkkittoilla kcrryikin nih vdfuin, elld sinne ei ka nattqnut lcihelldci tullimiesld lainkeqn! Myds vqllakunrcn Kdupry-

e Alkuperdinenruotsinkielin€n

asiakirja Ruolsin Riksarkivetissakokoelmassafuksdrgs Allmiinna b€wer.

kollegio tiesi qriqntilqsta, mullei \oinul silla
juuri mittitin.'"
Kun veronkeruu ei tuntunut mitenkaAn onnistuvan, se wokrattiin Ylitullivuokraajayhtidljonka omistile (generaltullarendesocieteten),
vat suurtenkaupunkienporvarit. SekAAnei kuitenkaansaanutasioita sujumaanerityisemmin
hyvin."
Ulkomaankaupan tullit olivat myds kaupungeissa kannettavia. Aina ulkomaankaupan
vapauttamiseen asti 1800-luvun puolivalissa
vain osa kaupungeistasai kayda kauppaa suoraan ulkomaille. Naita veroja kierrettiin ennen
muuta siten, etta ulkomaisettavarat tuotiin suoraanmaahanohi laillisentapulikaupungin.
Varsinkin 1600-luvulla na''ttiiA ka''tetyn
seuraavanlaistakiertotapaa. Kun Mustion ruukin omistaja oli aatelinen ja siis asemansa
vuoksi veronmaksustavapautettu,tuotiin Mustion laivoilla maahanmyos muuta kuin ruukin
toimintaan tarvittavaa tavaraa. - Aatelisarvon
hankkimiseenhoukrnelikin paitsi sen itseisarvo myds sen taloudellinenedullisuusl Verokarhu jiii nuolemaannzippejdiin,kun lihava saalis
pakeni aatelisarvonsuojiin.i2
Porvarien paaasiallisetverol olivat porrarismaksu ja lonlliyero. Niita jai rastiin joko
maksajan haluttomuuden tai kantajan levaperdisyyden vuoksi. Tampereen kaupunki oli
perustamisestaan
lahtien ilmeisesti niin oivallisessapaikassaja niin menestyvii, eft6 varullomuudestalohluviariistejii ei juuri ollut 1800-lu''
vun alussa. Himeenlinnan kaupunki sen sijaan perustettiin ilman onnistumisen keinoja,
niin etta aina 1700luwn loppuun asti verot
olivat jatkuvasti rAstissa. Kuinka todellista

"'Lindcqvist. K. O.. KaupounginhistoriaRuolsinvallan
aikana. Hafte€nlinnan kaupungir hisloria II. Hlmecnlinna 1926.ss.88. 92. 360-Mielenkiintoinenon mydsanikkeli: Suolahti. Gwnar. Hiim€enliruun tulliporteilla. SuoIahti.Gunnar.ELimiiASuomessa1700-lu\ulla-SKS.J\.
viskyla 1991.Ss.I l3-126.
" Lindcqvisl mt. s. 351.
'- Esimerkiksi kenraalikuvemaiiiriPietari Brahen
asiakirjoja kokoclmassa:Tigersted! lturl. Handlingin rtirandc
Finlimds historia lcing medlet af l7:de irhundradct. i
akademiska
disputationer
utgifne.Helsingfors18,+9.
1850
rr Tampcreenkaupunginkassan
tilit 1806.Rasila.Vilio.
Marktiiapaikasta tehdask upungiksi. Tamper€enkaupungi! historiaL Tampere1988.s-498.
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kanlomies Klaus Hannunpoika rydstcinlt ninuha veron selci Lillebystci eftd,J(irppilcin torpasta seki lisdksi aiheuttqnut minulle ki,yhtille
Ieskelle monia muita rqsituksia, enl(t nind kykene ilse saapumqqn hcinen htninktellisen maSotimisen
kustannuksia
.jesleellinsa eleen valittamaan suartq hcitcicinija
ahdinkoqni, jolq minun tdy4t) k{irsid. KuitenValtakunnan erityisiii saatavia olivat viela
kaan he eivAt (voi) koota enempdd veroa htin
erilaisetyksillciisetsuoshntwerol ja eriryisryhhtni nktollisen hdnen mqjesteettinsq aseh*se t
miin, kulen rikkaisiin. kohdistetutmqksut.Naita olivat huonostisujuneestasodastaaiheutu- hyvin m!6nt6aiL minki vroksi on minun qlaneetkantoluettelon
siiilymisenruoksi kuuluisa mainen.ja nayrd pryntdni htrnen kuninkaalliselle maiesleetilleen, e d saisin naullia hdnen
hopeaveroja Alvsborgin lunnaat. Niima olija my6s tarkoinkankuninkaal hsen maiesteefiinsq herfti iscin mu isvat hatatilassa
saadettyja
bssq kuningas Kustq{t Aqdolfit minulle antqnettuja,niin ettakarhusaiyleensiisaaliinsa.
mqq kirjeltci Lillebystd ja Jdrppilcin torpastq
Sota aiheutti muutakinveroluontoistamenoa verovelvollisille.Sotapalvelu oli myris ,htd hevosta ja rqtsupslvelustq yastqan, kuten
vanhastaan on ollut laitq ia teidcin kuninksallialarnaistenmaksettava.Ratsupalveluun
sitounen majesleettinne qrmossa soisi jct mldntciisi
duttiin vapaaehtoisesti.
Sitoumuskoski vain
minulle kiiyhdlle leskelle ylld mainitut tilat Lil"miestiija ratsua",eli kuka tahansasaattoiolla
se varsinainenlahtija.Ratsukonvarustamiseen Iebynja Jdrppiktn torpm somaa ratsupalvelussitoutumisella
sai tietyn tilan vapaaksiverosta. la vatlqqr, miki vanhqslctqn on ollut. Ja minci
Kun sotiaka!'tiinjatkuvasti,ei mitaiiinrajoituk- sikntdun omqsta ja perillisteni pxolesta pitcimddn pys)/vdd ratsurylvelusla lciski lcihlien kusia katsottutarpeellisiksi.fumeija tarvitsijatlen tdlKinkin asli, jos vain voisin saada nautlia
kuvastiuuttaratsuvakea.
urmostq vanhqslqan floritethta pctlveluq .ja tiIaani, sillci minA en saa ollq rauhassa kanto&urivahaisin kuninsatar Kqikkein armollisin
miehihci enki uska, etki se olisi tullut hdnen
neili.lt
kuninkoallisen mqjesteetlinsa tieloo,t lai lryddyksi, hun siih lehd{iam tarkastrs, .ja odotan
I'aikka hc pn kntittkaallinen majesteeftinsq,
armollista pddtdski ja yastausta htinen hninmuislossa kunnioi tetlsvin kuningas Kustaa Aakaallisen mqjesleettinsq herrq isdn antamaan
dolf on antnntt miesydinajalleni Heikki Hankirjeeseen kulen m)/ds olen korkeimman velvolnunpojqlle Lillebyn tilan Suomesse Turun ldcilisuuleni mukaisesti
nissci, Piikkibn pitttjdssA ja sen pelloille on rakennellu,ldrppilcikJi kutsuttu torppa kiytettti'l.e
idcin kuninkaallinen majesteettinne
vdksi, viAehdvdksi jct qsutttrvqksi ja sqmqsta tiAlamaisin alamqinen
lasta olen aina saoriltqnut vanha,ttaan vakiKdyhd sokea leski
tu isla ralsupalve lud jq nyt kqhdentoi sta vuoden
Piikkidn piktj*td Li lleby;td Turun Inctni stci
aikqna menetldnyt yhdeksam miestci jq hevosta
varusleineen. Ensiksi mieheni Heikki HqnrnotSesiliq Henrikin Ut.ir
pojqn jq neljd poik<tani .tekd lisdksi palvelus29 huhlikuutq 1615
miehid vqhahnnan vihollisen woksi ja yhci pidi, yllci Wsyvatd rqlsupqlvelusta ihollisia vasVarjopuolena oli se, etta niiin siirtyi paljon
ldan ja sen woksi olen fliurissa veloissq momaata verotuksenulkopuolelle Kun verojen
(hankinnan)
nien varusluslen
taoksi, enki saa
tarve ei suinkaan vAhentyn]'t,tuli toisten veronaullict lilaq hyvdkseni enl{{i mybskicin hdnen
taakka entist,ikinraskaammaksi.
kuninkaolli,sen majesteertinsq minulle ontamao
Jalkavden kohdalla l600Jurun uutuus oli
kirjettd, vaan mieheni kuolemqn jcilkeen on
ruotujqkolaitos. Se kehitettiin, jotta rasitusja'" Lindeovist.
kaantuisi mahdollisimman tasaisesti velvollismt..ss.I54-155.
|5Alkupereinen
ruotsinkielinen
onRuotsinRikarkiveten kesken. Talot ryhmitettiin ruoduiksi, joista
tissaRiksdagsAllmannabesvlr -sa{assa.

k-ukin piti ylla sotamiesu. NAin saatiin jatkuvasti tietty maara miehia viikeen ja periaatteessa ruodun talot joutuivat vastaamaansamassa
mii?idntasta velvoitteesta.
Sotaanlahtd merkitsi miehelle yleensa sita,
etta h,in ei eniiii palannut. Niinpa lahtij<iita ei
ollut liiemmin. Sijaisia yritettiin katfte ja
muutenkin lahtdii viiv)4taii. Eniten lieneekin
juuri tata "veroa" kierretty. Esimerkkeja kilayy
niin siitii, etta vakeenotettuaon jahdattu ympari metsiiija pakoilijoita kulj€tettu vankeina kokoomapaikoille, kuin siita, etta arvan nostanut
on itseAAnvahingoittanut,jotta valttaisi todellisen lAhdon.
Asikkalan syysk)rtijilki 1619 kisitehiin sG
tomiesten ottojs. "H{tn vqstasL elld vaikka hcin
ja hdnen edesmennyl ciitipuolensa olivLrl seitsemcin vuodett aikanu ant&leet krtksi sotamiesh
isdntansd rdlstimuqha, nimittciin fuinen veliensa Tuomo Niilonpojan ja velipuolerca Eskeli
Antinpoj(m, hdnen iscintdnscioli kuilenkin 1618
kevd{illd l.iheltdnyt kolme omaa palvelijaansa
ja lEmmenen lampuolia pid{itldmdcin hcinet ja
viemddn hdrct sol.rmieheksi. |'.im.i oli tepqhlunul keskiyolld hdnen, hanen ciitittui jq siskojense nukhtessq. Kun htin oli kuullut miesten olevan pihalla, hcin oli noassut .ja mennyt katsomqqn ulos ikkunasla. Tcilliiin ercit mainituislcl
lampuodeista, Sipi Haaru nimehd.in, oli lyijtlyt
hdnt.i sauvqlla pcicihcinniin, ettci hdn oli kltalumtt seldlleen penkille. Sitten hcin, h.inen dilinsd
jq useal hainen sisqrislaan olivql aselluneel
vaslqrintdmt. Hcin oli ottanul eteisessd olevol
pyssyn lrileensci. Hdnen ciilirlsci oli puhtutut jaIosukuisen Mqts Tdnnenpojqn laihettcimien
mieslen kanssq rcippcindinkipi ja sanomrL ettci
hdnen toiset poikansa on lrcinehci oleltu eil{/i
hdn ole saqnut )/hkitin poik{m tilalle. Jq ield
ciili olr sanotut. ettei hhn halua menettcicikuolemalle useampiapoihqqn. "''
Ei ollut kruunun edustajanhelppoa tii''ttiiii
teht,ivaansaja tuoda kokoomapaikalle hanen
koottavakseen mditrifiya joukkoal Kaikesta
laillisestakin yldspidosta saattoi saada ankarat
solvauksetosakseen.
m.idrdttyj en upseerien ja aliupseerien oli stalava joukkonsa kokoon. Jq vqlituksia l{{isiteltiin mm, Pellosniemen kes{ikcircijilld 1615:
'" MAntylii,mt., s.205.
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yrjo Inkeroine anloi valiltaen liedokti, ettd
nyl ltinri kescinti, kun trihdil vietiin pois, Jukob
Nasakin komppanisn qlaircn furiiri Maunu Eerikinpoika oli tullut juosten yhden solilqan jct
talonpoika Heikki Simonpoika Rauhi.risen
kdn.\id taLItpotka YrJo f|rIittpoJqt percissci.
joka pdkeni heitci. yrjA Perlinpoiks juolni Inkeroisen t.tloon, piiloului sinne ja.juoksi sitten
Hannu Bomgiirdin ldloott kdikki kolme per.issddn. Muttq yrjd Pertinpoiks livtthli vdenl paan jq piiloului sielld penkin qlle. Tekaa-ajajat tuliv.rl teloon jq elsivcit miekka kidessci, mutla eivcil l'ltcineel hcinlci. BomgArdin
vaino tuli ulos jq pyysi heilci tcislci luopumqqt.
He palasivctt Yrjb Inkeroisen laloon ja ottivqt
tc osta hturon pojqn ja halusivqt vied{i hdnel
mukaneqn. He lrysyivtil, mihin Ytii Perlinpoika
oli k{itkq)lyry)1. Sitten Inkeroitrcn olli poik&tsa
jd pry.ti heild jdtkimddn fuinet reuhadn, koska
poik{t on knro kuin kivi. Samassefuriiri veti
esiifi iekktnsa, minki vuoksi htkeroinen pakeni talliitl, nisld hcin loysi sauvan. Sen tekia
hcinpalasi jq liti miekqn /uriirin kadest{i. Sitten
Heikk Simonpoika Rauhiainen tuli lqkaqp.iin
ja lai hkeroista kepi ci pcitthdn niin, ett.i hdn
ksqlui mauhan _jq oli k{tkti tufiliq kaifi kaollul.
Kun htin oli pqbnnut jonkin veffan tajuihinsct,
he vqinosivctt fuinlci ja ajoivt hdnl.i lqkaa taloslq kivenheiton pciciss.i olevdlle pellolle. .Ia
ellei hcitt olisi pci.itsyl tLtdpurinsct veneeseen,
he olisivqt lydneet hdnet kuolidqkti. Sitlen he
otlivdl kakti hevosta, kaksi takkia, yhden paid{.n ja veit,ten, Mfttq hm Inkeroisen toitkn
poikq huomasi tdm.in palalessqq koliin, htin
malkasi heidtin perciamscija ampui jousellq loisen hevosistq, jolloin he jciltivcil hevosel j.r t.rkil, muttq paidan ja veitsen he pitivc . neLi
h.in todisti, L'tl.i sqma k('titdlhanhatrmth Ja
nppelun yhteydessri furiiri oli (salva venia) pistcinyt Inkeroisen tykirld miek{rlla tdkapuoleen seki lybnyt htinen vqimoonsa viisi mustelmaq, minl(i Simo Anninen, Olli Orhainen _ja
Antti 7uukkoinen lodistivqt vannotluaan valqn
yrjii Pe inpoika todisti, etki he
lakikrjallc.
olivqt kohdanneet hcinet m(mntielk), mullq eivdl
olleet puhuneel hdnelle mitcici , enrcn kuin Juriiri liji h.inkt kepillct kolme kertaa ptuituin. Silloin hdn oli sqnonu\ ellei sellaisen hmppuun
sovi hyt)ktitci, joka on lcihddssci sotaretkelle,

vaan semmoinen on koiramaista. Samqssq he
l
kai kh al koivat j uosta hcinen pe n i,;.scicit
t.
Ilmajoen tqlvikirAjilld 1680 nimisnies Valentin Hannunpoika valilti suuresti, ettd osa nimelki ntqinitsematonta rqhvctst{r on muonlvarojen kannon yhteydessct haukkunut hdntii ja
hiinen seuruettusn pahoin sietdmcittdmilld sanoillaja herjquksilla niin, etlct hctnpelkid pitd.jdnmiesten v.rstaisuudessa kieltdyryydn tulemqsta hcinen qvukseen kqultqmqrssien muondn
kennossq. Hdn .Wti nyt Niilo Rusinpoikaa
Miedosta, joks on Wtautyl httntd pitdjdn muonavarojen sydmisestci ja kutsunul lxinlci niin
kelmiksi, vqnhqksi koiraksi kuin hunsyotiksikin.
Hdn hqlusi Niiloq rangaistavan laillisesti sellaisista puheisla. Niilo ))ritti kieltci{i sqnoneensq
nciin. Nimismies toi todistajiksi lautqmies .Iqakko Niilonpojan, Pertti fibunpojqn Jqlqsjiirvellct jq Jqakko Mattnpolan Peltoniemeltd, jotka
vannoival Nii lon sqnoneen kiivqstuneena useila
eri kerlojq, ettd nimismies, se rdnha koira ja
kelmi, syo Hornin nimissd (ta*oiltaen htinen
hra sotamarsalkkaa korkeasti ja),lhtiiwhdn
losukuista hrq Henrik Hornia. ioka matkusti
siihen aikaan fitc, ksulla) pildjdn muoncyqrat,
ja jos ninulla olisi s( hunsvo i kisissdni. mind
repi sin hametk{tppqlei ksi.' "

siihen asli, kun talonpojat kokoonluisivat. Hcin
oli oltqnut plrcinalusekseen nrkh. Samella
mainitun Sipin poika Simo oli tullut sisaramjq
Iuullen hrinen oltaneen turkin pantiksi sillqnrqkennuslen ktkiq ry)k)i.\syl kiireesti sen hdnen
pcicinsd altq niitl, etn pdti kolahti penk*ici vqsten. Siltqvouti brttui turkkiin, josta jdi polanen
'I'cimcin
Simon k{isiin.
lshq Simo riisui takin siltavoudin pddl4i. Sen jdlkeen siltavouti sonoo
menneensd hevosensa luo, multa heti sen jdlkeen talonpoika oli fuinen p)tmndstcidn tarjonnut lqkkjq lqkoisin. Siltsvouli otti takkinse jq
meni uudelleen sisdAn ja lupasi talonpojalle
sopijqisiksi lampaannahan, joll{.t tdmci voisi
pailcata turkkinsa. Kun Inuri Pentinpoika vaimoineen ja useitd muitq lKinen jciljessddtr luli
sisAcin, fuin istui hiljaa penkillci, eiki hcinellci
ollul mitcidn kisisscicin, Ncim{i eivcit qinoqttaotl
hyal{/inneet iskuin ja lydnnein hrinen kimpWunsa, vqen tarltuiva, myds lopulta hdneen,
jotkut lukkmn, jotkut takkiin ja jotkut housuihin ja kantoivqt fuinet viimein ulos luyqsta jq
heillivdt hamet kellqrifuoppaan. Niin eltd sihavouli sqnoi kiittdneensd ontetmn, kun heidrin
luotqan si Ilci p.icisi. "
Tien pito oli varsin vaativaa.Ensinniikin oli
huolehdittava siit4 etta vayla oli kulkukelpoinen joka saalla. Soiset paikat oli kuivattava tai
kivettiivii ja pahimmat ryteikot kaadettava.Vesien yli oli saatavavenekyt'ti tai jopa silta. Talvisaikaan talviteiden merkit oli pidettava kunnossa.Jo 1600luru1la m,iifattiin pystltettaviksi matkan pituuden osoittavat "kilometripylvaiit", jotta matkustavanoli mahdollista tietiiii
kulkemansa matka. Teiden varsille oli myds
perustettava kievareita. Ne huolehtivat siitii, etta matkustavapaasi eteenpainilman omia hevosiakin. Kun postinl':uljetus saadettiin saannolliseksi - ensimmiiisille reiteille Suomessa
1638- oli my<isnimitettava ns. postitalonpojat.
He kuljettivat postia vapautuen siten muista
velvoitteista. Matkustavaistenmajoitus- ja kuljetustaksatm,iarasikruunu ja niita tuli noudattaa. Kuinka hyvin tama toteutui, siita saajonkinlaisen kuvan, kun katsoo esitettyja valituksia.
Kestikievorin pitiijiiksi oli huhtikuussa I 8 46
md{irdt1) lolonpoi kq Johan Miche Isson Turckis
(Turkki / Turkkinen?) Ikaqlisten krkonlqldsfi.

Omaosuusyhteisiste
toista
Paikallisyhteis0lle kuuluvat verot olivat
enimmakseenyht€isiii tiiita. PitajAn tai sittemmin kunnan tuli pitiiii huoli siita, etta sen
alueella oleyat yleiset liel ja sillat olival katft'kelpoisessa kunnossa. Naita titiu johtivat ja
valvoivat siltavoudit.
tehtdva saattoi ollq vqikea
Siltavoudinkk
jq futntd sqatettiin epdi lld omdvallqisuudesta.
Nriin esimerkiksi Holblqssa (1650J.): - - Silavouti Pertti Erkinpoika sanoi, eftd hdnen oli
l(4)tynyt mainitturn lqtqnlainq virksvelvollisuuksiensa takiq matketa Sipi Heikinpojan luo
Kdstariin Liskemcian hAnen lakcntaa osansq
silloisla ja mqqnleistd. Triksi pciivdksi lrcin oli
kulsunut koolle muitakin talonpoikia. Jq kun
hamelki oli ollut vrjhrin pd{insdrkyd, lKin oli
Iaitlqutunut Sipin tuvqssq pitknk;een penkille
rr Mihtyla,m1..ss.206-207.
'* M:tntyla.t., s. l9t.

reMintylii.mt . ss 200-201.
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I kaalisten pi@dnkokous I 1. 6. I 816.
$ 1 k)sitte ke kestikievqri sta luopumisanomusta.
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'lbimi,

jola hdn oli hoilqnut jo kquan qiemmnkin, oli kuitenkin niin lydlds, cltd hctu hah$i
pcicisfi siitci eroon.- Hcin loi asian lkaalisten pitcijcinkokoulcseen."'Kuinka qsialle k ivi, selvidisi maaherran kit'ieistAsti Turust.t.
Tiet kulkivat myds pi6ja$a toiseen.Oli siis
pystyttAvemyOs sopimaan yhteistyitsta. Hyvin
merkittAvatrakennustydt.kuten ki'"i- ja muut
suuret sillat, tehtiin esimerkiksi koko liiiinin
voimin. Samalla tavalla korjauskin oli jaettu
kenen nimikkopaikka tarvitsi kodaust4 se korjauksen joutui suorittamaan.Talla koetettiin estaa se. efta rakennustavaranlaadussayritettiin
petkuttaa. Valituksia tuli tastakin jatkuvasti ja
tdiden suorittamisissahidasteltiin. Verokarhun
osa ei ollut tiissiikiitinhelppo.
Hdmeenlinnan kaupungin kohdalla olevq
merkillcivd silla, jor*a kaulle ns. Ylinen Viipttrintie poikki koko maan kulki, oli jaellu lddnin
pikijien hoiloon. Koska konl{reellisia pAivdlitih
ei lielenkdiirr k!,tnqttqnul kovin kqukqq lulla tekemcicin,kqttkqiset maksoivql " sillak<tpal " kaupungtn ja lcthiseudun qsukkaille, jolka suorittivat hei&in puoleslqrr korjauksel. Vuonna 1738
tehd))n larkesl ksen mukann:
Sillan koko pilttus oli 396 Wvircid ja Ieveys 6r;. Tdsld kuului pormesla lle 118 Wndrdd nim. thmmelan ja Someron (yhl. 22 k.),
Akaan, Urjalan.ja Kalvolan (yhr. 22 k.), Pdlkdneen, L.ingelndan jq Sahqlahden 6/ht. 60 k.) ja
Saarjanven, Rautalammin, Viilasaaren, Lsukaan ja Saaksmtien (yht 36 k.) seki Jdnsdn (8
k.) onudet; kAnnerille hului Hauhon (21 k.),
Hollolan (12 k.), Sysncin (17 k.), Padasjoen
(20 k.), Asikkalan (16 k.), Tennilcin (osa Hollolaa), Kdrkdhtt (!ht. 20 k.) jq Asikkslqn (10 k.),
yht. I19 bt ndrcict; raalimiehille Syvoniuksel|e
ja Simo Matinpojalle @ruki) ktnthrivat Lehijcirven (11 k.), Vihdirr (10 k.), Jarmkkalan (10 k.),
Uudenl<ylan (Nastolan) (19 k.) ja Hattulqn (l I
k.) osuudel, yhl. 6I byncira(i; kaupunginpalveliialle hurhri vain Lqmmin pildjcin osuus (19
k.). Vanajan pitdjd piti itse huoltq sihqosuudestaan, joka yhdesscipaikassa on meftitty l8:ksi,
joka viineksi maitoisessq 30:ksi Wrirdksi,
nittu on ncihtdvcisli oikea."
:o lkaatistcn seurakulan piujankokouksen ptk
14.6.1846.Ikaalistensrkn ark
'' Lirdeq\ist. ml.. ss. 386-387. Koko kil akuulan wlsiltaNkYisessaVamYollisuustaasoli Vammaskosken

Myospetojenmetsdstys
kuului pitiijiilleyhteisesti.Senjohdossaoli jahtivouti.Pedotna''ttavat olleenniin todelliseksikoettuuhka, etta
suudstaajoistaei naytakieltayd),tyn.

Tietoaja taitoa tarvittiin
hiikelly.ttiiii
nykyVeroparseelienmoninaisuus
ihmistii.Nykyinenverotuson suorastaan
kasitja helppoa,k-unveryksinkertaista
tamattdman
taasitirmenneisiin
aikoihinNythdnon vainrahasta kasymys.Rahaa kerataiinjohonkin ja
sielta sitten maksetaan
kaikenlaistatarke,iaja
Ennensensijaanoli tydsuorituksia
tarpeellista.
ja eri tavaroinaja erilaisinamittayksikkdina
suoritettaviamaksuja.Ja vielii kaikkienmahdollisten parseelienyhteiskayttdaja korvaavuuksienmiettimistA.
Verovelvollinensita paitsijoutui itse huolehtimaanmaksamisesta
ajallaan- kukaanei
huolehtinut.Ja kun josiitii hanenpuolestaan
rangaistus
saattoiolla todeltainjai hoitamatta,
la raskas.Jopaomistetuntalonja tilan men€ttaminenilmanennakkovaroitusta.
Kruununvouti hoiti ptidosqn maaseudutr
verolle kirjaamisesb. Kaapungissalehlcivdloli
jaeuu. Mmttadihirjoius eli verollepanotehtiin raasluvassu Myds ka4a.ruhat,joila esinerkiksi Hrineenlinnan kallqisessqpikfukaupungssq maksettiin, hoideltiin sielki. Mqislraatti kerdsi kontributiot eli suostuntaverotja
sota-apurahst. Leivinuuniveru, ol,t:t-ia palG
viina-aksiisinkarasi tulIinhoitaiu''
Miten tasH kaikestasaattoiselvita?Kuuntelemalla kuulutuksia! Tiissaeras esimerkki
(Rasilanselviikielenn6ksena):
Tampereelta
KUULUTLIS 15.7.17913
" Senpcicitoktenjohdo.tta,johon kaupunginkcr
kouksessainsnehbri. herra Wedtnin hmn viimalassa-Pcrusteellincnesitvs siitii on Jokipii. Mauno.
VamrMskoske[ kihlakunnansilta 1600-luvulta l800lunrlle. TJTvaturseudunKotiseutuyhdistyken julkaisuja
L)OOll. Kokcm?iki1992.Ss.3-15.Jasillanhistorianjatko Koskineq Pekka,Kivislii siltaa pitkin Vammaskosk€n yli 75 luoden ajan.Vamrnaskoskcn
silta 19l5-1990.
Sama.ss.17-40.
" Lindeqvist.mt.. ss. 129-11t.
" Kuva Rasila-ml-. s. .195.
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Veronmaksu
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me keskiviikkonasuoslullii , elki suoritel(mn
herra kaupunginpapin ulkohuoneidenkunostqmiseen8 killinkia joka tonttrqJq samoutJokaista lcissdkaupungissqsqatuaporvarioikeutta kohden,ja rahan perin?iseksipadtu iin, eltd
jokaisen on ollava huomennaliislaina onakohtaisesti mqksamassqse hauppias Sjdstedtin
fuona,jos tshtoo vciltkiaipikaiskt kruununpalvelij an suori llamqq uIosolloa.

mAaraista
syntyneetriidat. Saatettiintietysti olla
sita mielta, efia viisi nqrkkru on liikqq, mutta
oltiin yhta mielta siita. kunko pqlJo o vitsi
nqrkkm. TAmAhelpotti verokarhuparantoimia
suunnattomasti.
Multd jos milla kiylq)i, saalettiin ryhryA
nyos pitkuin veronmo*sula*koon, kulen Ruokolqhde kirdjdpoyktkirjqskt
wodeltd 1661
kiy ilmi:

Jo kolme vuollq on vqlitetlu kolmeslq ylimieliseski blonpojqsta tdssd seurakunnassa, Jar6
Heikinpoika Juntusta, Antti Heikinpoika HonGabriel Sjasedt"
k(1Jeslqja Ha nu Heikinpoike Halakssla, jolkll
k{tikki asuval eri tiloilla. Etenkitt kaksi ensin
Vain valveutunut alamainen saattoi selvita mainittud ovdt olleel /enpaht isen vqskthakoi siq, ylimielisi{t ja uppiniskeisia eivdtkti ole meleteenpAlnl
Yleinenkaytantitoli, ettii veronsai maksaa ko moneen woteen mqksqneel krunulle mirahallatai sellaisillatavaroilla,jotka sopivat lddn veroa, vqqn vouti on wosiltain merkinntt
paikkakunnanoloihin. Karjaseuduillah1.vin heidtit veronlyhennyksiin, vai kka heill.i onki n
siiilyvi voi oli kaypainen,rannikkopitajissa runsaasti mieydked tiloilladn, osdksi siitci
suolakalatai vaikkahylkeentraani.Maanvilje- sly$a, e eivdt he ole vapqqehloisesli maksalyalueilla maksettiinviljana ja siell6, missa neel milAdn eil<i kuksan ole uskallatrut panna
metsastysedelleeno1i tuottoisaa,nahkoinaja
toimeen ulosmittausta heid{in luonaqn. Ja vaikka niin maaherrc kuin kihlakunnanoikeuskin
turkiksina.
Kaikilla parseeleilla
oli jokin laskennallinen ovat anlaneel - - qika monta m&irti/sld heiddl
maksettava
maaraosoi
kiirutiottqmisestqqn, seki enli en maaherra
arvo,jonka perusteella
tettiin.Eri rrosina satooli kuilenkineri suuri Erik Kruse aikoinaan mddrdsi kapleeni Anders
ja vapaa kauppahintavaihteli. Saatettiinsiis
Skalmin piirityttdmAAn osalla komppaniaslaan
myos pohtia,kannattaisikoitse yrittiu myyda heistd vqnhimman, Junlun, talon, pid{itkim{kilt
tuoteja maksaasittenrahassavero. Varsinkin hdnet jq viemddr hcinet linnaan, ei kakaan sittenkidn ole uskcthcnul sinne mennci. Siihen aitervantuottajat
tekivatniiin- toimittivatitsetaja maksoivat kaan nciistci kaksi vanhintd ka*asi Kdkisalmen
varan kauppiaillerahamaksusta
Iddniin, missa Anfti Honkanen vieldkin oleskarahassaveronsa.Niin kauan kuin kysyntaoli
Iee. multa vqnhin, Jwttu, on tullut tqkltisin sasuuri tuotantoonnahden,tama menettelyoli
manlaisena kuitt oli ldhtiessdcin.ja asunut enliverovelvollisilleedullinen.
selld tilallaan, kunnes min<i allekirjoittanul kihHyvin paljon valituksiaja vastustustaaiviime
lakunnanhromqri tulin virkmqtkallani
heuttise,ettamittayksikdteivatolleetyhtenai
pidettiin elolcuussasille seudulle, mnoin pid.itlciti hcinel
set. Viela 1500-luwlla epatasaisuutta
ja viedti hdnel Viipurin linnqqn, mish hdnet
ylittamattdmana
vaikeutena,mutta l600luvulla hallinnonotteentiukennuttuamyosmittojen nyt luotiin oikeuden eteen,jq nimismies Martti
yhdenmukaistaminen
Amidittpoika sty i lrdnfi k ta ylimieliwdesvahitellenonnistui.Vaai
tct.
tuslaitospiti huolensiita,ettamitatolivat laill!
Siis lrysyltiin tdltd Jdns Junlultq, koska han
sen suuruiset.Valvontatapahtuimarkkinoilla
ja kaupungeissa
kaupoissaja toreilla. Vai?iran on iimeksi maksanut kraunulle veroja lilasmitankayttd,varsinkinjos verokarhunepailtiin lssn, jokq on jonkin aikaq silten merhlly rakuunqrullaqn. Tahdn hdn vastasi, ettd hci,t oli
sellaiseenlangenneen,tuomittiin ankarastija
joka paikassa.
maksanul 9 pannia viljaa Petter Sncickille, jokt
oli vahtin yli 20 woltq sitlen voulirc. - -Hqns
Sita mukaa kun siirrlttiin rahan kayft66n
Sals, ioka oli sitlen I wrctta voutinq, otfi hanelveroiamaksettaessavahenivAtmaksetunveron

ktmmerkoskeldq Se 15. Pdiwa Heind Kusq
1797.

td lehm{in. Antli Pqulinpoika, joks oli silten 3
wotta voudin virassa, sqi hdneltci 3 kuparitaalarid. Mutta seuraaville kolmelle voudille hcin
ei ollul maksqnut ki inkidkkin. Krister Eerikinpoika, joka oli sitten kaksi wottq voutina,
sai h{ineltd ktksi suurta koiraa, joiden fuin
vdilti olevqn veroaqn, ja tcille nykyiselle voudilIe hiin ei ole koko trimdn neljd wottq kestdneend virkakautena maksanut puolidyri sldk<iiin.
Viel.i mdinittu imismies ja voudinpalvelijqt
Heikki Palvainen ja Pertli Hqwrunpoikar todistivat, eltd kun he kerrqn lulival sinne isdnkinsci
vouti Antti Juhonpojan mukana ja alkoivat
polttaa kruununmerkkici hdnen lehmiinsd, neljci
hdnen miestdiin luli heiddn Wpdrilleen Wssyt
jd kpihtiat kisissd{in ja uhkasi heidcin henkecidn. Tdndn woksi heid<in oli pqkko jdtldai
karja, pqetq lalosta jq he pctctsivtit sieltti iscintdnsd kanssq ksrkuun henkensa kaapalla.
l/ield vouli Krister Krisler@oika todisti, ettd kun hdn oli joilakin vuosia sitlen iscipuolensa puolesla - - ollul Wtelyn luotm vaalimassa
kruunun rcittejd ja tuli tupaqn, hAn sqttui otlqmaan yhden pystyista, jotks riipryivqt ruutipulloineen seindlld. Juntun poika temrySi pyssyn hrinen kideslcicin ja senoi: Jos kosket pyssy1m,saat selkrkisi. Silloin isti-Juntu oli lydnyt

.ruurella veitselk) projossi Sven Suikaria, joka
oli hcinen mukanaan, niin ettai trimd suurellq
vaivalla pddsi syrjiutn jq niin heiddn kaikkien
piti pqetq talosla - -.
Kysyttiin lautqmiehistdhci, onko tcimci.Junlu
ollut niin k6thd, e ei hdnellci ole ollut millti
maksad. Vastmts: htinelkj on qinq ollul yhld
pqljon varoja l in muillakin yhteiseen rahvqaseen kuuluvilla, ja silti on monen kiiyhemmcinkin kiytynyt suorittaa esivallalle veronsa lqi
p)ttdd alennustq. Muttq tdmti jq hdnen veljensd ovat toisella tqw la olleet niistd vapaikt.
Todistettiin myds, ettd lKin on lryllci vdlislci kestitltlyt oluella jq paloviinolla sinne tulleita voudinpalvelvoita, niin kausn kuin ruim{i eivcit Whuneet kruunun rasfien mqksqmisestq, muttd
heti hm rcimd koskettivqt asiqq sqnallqktqn,
silloin olivqt keih.i.it jtr .t"teetvalmiina niin, efia
itse kukin sai kiilt&i onneqan, jos pcicisi bkuja
sqamqttq talosta. Todistetliitr - - Juntun sellqisiss4 tapqtksissa kiyttdneen nciitd sanoj.r: Mind en ole mqksamrl enki maksa, painu tiehesi,
kruunu eldd ilman minuqkin. ,los sinulkt on
muulq asiad, saat sen loimiltut, muttq jos puhut sanqnkitt kruunun rdsleistci, varo selkidsi.2a

'?4Mantyle,mt., ss. 194-196.

