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Tapio Salminen

Suomen kielen sana rdlssi tulee ruotsin sanasta
'fralse', vapaa. Sama juuri niikyy tutummin
myds keskiajalta periisin olevassa sanassa
'fralsare', vapahtaja. Keskiajalla ralssi tarkoitti
ratsupalvelua vastaan saatua verovapautta sekd
siihen perustunutta yhteiskuntaluokkaa, riilssiii.
Yleisessii kielenkiiytossd se sekoitetaan kuiten-
kin helposti aateliin, joka on eri asia. Riilssi on
pohjoismaiden keskiaikaiseen yhteiskuntaan
liittyva ilmio, jonka synonyymind voidaan
kayttaA sanoja ylimys ja ylimysto, mutta ei aa-
teli, joka ei kuulu pohjoismaiden keskiaikaan.
Vaikka aateluuden kasite muotoutui Euroopas-
sa viimeistiiiin Ottojen ajalla 900-luvun lopulla,
se vakiintui pohjoismaissa vasta 1 500-luvulla,
jolloin kiisitys kuninkaan vallan ja.yhteiskun-
nan jarjestyksen perusteista muuttui.'

Keskiaikainen Ruotsi oli vaalivaltakunta,
jossa kuningas valittiin vaalilla, eik6 virkaa
voinut periti. Perint6valtakunta Ruotsista tuli
vasta 1544, jolloin Viisterisin valtiopiiivilli
piidtettiin, ettd kruunun tuli kulkea perinnolli-
seni Vaasan suwssa. Ensimmiiiset aatelin pri-
vilegiot annettiin Juhana III:n kruunajaisissa
1569, jolloin mtiiiriittiin, ettei aatelinen voinut
menettaa aatelisarvoaan, vaikka ei olisi en66
kyennyt suorittamaan ratsupalvelua. Samalla
tehtiin ylhtiis- ja alhaisaatelin oikeuksien viililld
ero, joka oli edeltaneen vuosikymmenen muu-
tosten tulos.

Kun perintdkuninkuudesta wonna 1544 oIi
paatetty, oli sovittu, ettii kruunun perisi Kustaa
Vaasan vanhin poika Eerik. Muut Kustaan
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kolme poikaa saisivat hallittavakseen herttua-
kunnat, jotka perustettiin vuonna 1556. Kun
Eerikistii vuonna 1561 tuli kuningas, hiin alkoi
nimittaa tdrkeimpiti kannattajiaan kreiveiksi ja
vapaaherroiksi ja laanitti heille pienehk6jd alu-
eita herttuakuntien vastapainoksi. Tavoitteena
oli valtakunnan ulkoisen olemuksen kohotta-
minen. Kuninkaaksi tultuaan Juhana III teki
kreivi- ja vapaaherrakunnista perinnOllisiii ja
takasi niiden haltijoille osuuden alueen tuloista
sekii oikeuden nimittaa oma tuomari, joka oli
suoraan ldiinityksen haltijan alainen. Korkein
tuomiovalta sdilyi silti kuninkaalla.

Vaikka kreivi- ja vapaaherrakuntien m6iirii
oli kuningatar Kristiina hallituskauteen saakka
pieni, aatelin privilegiot ja sen saamat perin-
nolliset lii6nitykset tukivat yhteiskunnan hie-
rarkisoitumista ja vahvistivat yhteiskuntaryh-
mien viilisid eroja. Erityisen hyvin tamA nakyy
1500- ja 1600-lukujen taitteessa, jolloin kiisitys
maailmasta ja yhteiskunnasta selvisti muuttui.
Hallitsijan vallan rinnalle tuli aatelin valta, joi-
den ideologinen sisdlt0 oli sama; suvereeni-
suus, perinndllisyys ja muuttamattomuus. Kes-
kiajan rlilssistii sukeutui aateli; virka- ja sotilas-
sii6ty, joka sailytti asemansa 1800-luvulle
saakka.'

Genealogiasta yhteiskuntahistoriaan

Keskiajan rdlssin tutkimus sai alkunsa suur-
vallan rakennustyon yhteydessii 1600-luvun
alussa. Taustalla olivat samaan aikaan tehdyt
hallinnolliset uudistukset.

' Englun4 Peter, Det hotade huset. Adliga ftirestiillnin-
gar om samhiillet under stormaktstiden. Stockholm 1989,
120-127.
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Keskiaikaisten maanlakien mukaan valta-
kunnan hallinnosta ja asioista paafti kuningas
Uusia veroja ja rasituksia asetettaessa oli kui-
tenkin oltava valtakunnan asukkaiden suostu-
mus, joka oli vanhastaan hankittu joko maa-
kunnittain maakuntien kokouksissa tai suurissa
valtakunnallisissa tapaamisissa, joihin ottivat
osaa mahdollisuuksien mukaan kaikkien kihla-
tai laamannikuntien edustajat. Jo keskiajalla
ntiita kokouksia alettiin nimittaa valtakunnan-
kokouksiksi (riksmote), myohemmin valtiopdi-
viksi (riksdag). l500Juvulla kiiytiinnoksi muo-
toutui, ettii suostumus otettiin kultakin siiiidylta
erikseen. Samalla vakiintui kasitys, ettii pdte-
vimpiti olivat kaikkien siiiityjen valtiopiiivillii
tekemiit ptitit6kset. Tuloksena oli vuonna 1617
annettu valtiopdiv6jbrjestys, joka lopullisesti
sementoi ajatuksen valtakunnan kantaa edusta-
vista neljiistd siiiidystii ja valtiopiiivistii, joilla
niiden kanta vahvistettiin.

Siiidyistii tiirkein oli aateli, jonka toimintaa
varten annettiin vuonna 1626 ritaihuonejir-
jestys. Kutakin sukua edusti valtiopiiivillii su-
vun piitimies. Osallistumista varten suvun oli
kirjoitutettava itsensl ritarihuoneen jtiseneksi,
mikd kiiytiinnOssii tarkoitti, ettd sen oli kyett6vi
niiyttiimiidn toteen aateluutensa ja sen mahdol-
liset perusteet. Kaytannossi ndmd olivat joko
keskiaikaisia, rdlssivapautta koskevia asiakir-
joja tai tunnustettu ylimuistoinen kuuluminen
Ruotsin valtakunnan aateliin. Tuloksena virisi
keskiajan rdlssib koskeva genealoginen tutki-
mus, joka keskittyi ritarihuoneeseen, jossa sitii
on harjoitettu ndihin ptiiviin saakka. Tutkimus
oli pitkiibn tasoltaan kirjavaa, sillii suurvalta-
kaudella tavoitteena oli sukujen tarunhohohtoi-
sen menneisyyden tukeminen, mika johti yli-
lyonteihin sekii sukujohdossa ettd suwn saa-
wtusten dokumentoinnissa.

Kun Suomesta Haminan rauhan jblkeen tuli
autonominen suuriruhtinaskunta, maahan jiilL-
neistii aatelissuvuista muodostettiin oma ritari-
huone, joka jatkoi aatelin genealogisen tutki-
muksen perinteitii maassamme. Vuodesta 1858
se on julkaissut aateliskalenteria, joka on aloit-
telijalle kayttokelpoisin viiline nykyisten aate-
lissukujen historian tutkimukselle autonomian
ja itseniiisyyden ajan Suomessa. Se antaa hy-
v6n kuvan my0s nykyisen aatelin suhteesta
keskiaikaisiin juuriinsa. Suvuista vain neljiillti
(Blifield, Carpelan, Creutz ja Roos af Hjelm-

s6ter) on keskiaikainen ruotsalainen tai suo-
malainen tausta.

Keskiaikaisen riilssin tutkimuksen suuri
linja 1800-luvulta meiddn ptiiviimme on siir-
tyminen genealogiasta talous- ja sosiaalihisto-
riaan, sukujohdon selvittamisesti kysymykseen
siita, mika oli riilssin yhteiskunnallinen rooli ja
merkitys keskiajan suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Viel6 1950-luwlle saakka tutkimus oli
piidosin genealogista ja keskittyi t6ydentdm66n
Jully Ramsayn 1909 julkaiseman perusteoksen
'Frdlseslikler i Finland intill sto-ra ofreden' jiit-
timiti aukkoja ja epiiselvyyksii.' Vaikka moni-
puolisesti yhteiskuntahistoriaa kAsitelleet Yrjo
Koskinen ja Viiino Voionmaa kirjoittivat jo
l88l sekti 1919 lyhyet yleiskatsaukset 'Suo-

menmaan keskiaikaisesta aatelistosta' sekil
'Suomen aatelin alkuhistoriasta',  ensimmiiisen
varsinaisen keskiajan rSlssin koostumusta, ta-
loudellista asemaa ja yhteiskunnallista merki-
tysta kasitelleen laajan tutkimuksen julkais.
Eric Anthoni wonna 1970. 'Finlands medeltida
frllse och 1500-talsadel' oli synteesi yli kolme
vuosikymmentd kestdneestd genealogisesta ja
rtilssin maaomaisuutta koskeneesta selvitys-
tyost6, mutta jiii lopulta valitettavan luettelon-
omaiseksi niin, etti varsinaista yhteiskuntahis-
toriallista ndkdkulmaa siita on vaikea tavoit-
taa.5 Silti kyseessd on perusteos, jonka rinnalle
yltavat ainoastaan harvat muut aihetta kasitte-
leviit tekstit. Niiistii on mainittava sittemmin
elokuvien pariin siirtyneen Jerker A. Eriksso-
nin rtilssid koskevat kirjoitukset seka Seppo
Suvannon Hiimeen ja Satakunnan talonpo!
kaistoa koskevien tdidensii yhteydessii riilssistd
julkaisemat tutkimukset. Suvannon toitd lu-
kuunottamatta rtilssin varsinainen tutkimus
tyrehtyi jo 1970-luwn alussa eikd kokoavaa
katsausta sen asemasta suomalaisessa keskiajan
yhteiskunnassa ole sittemmin tehty. Aikai-
semman tutkimuksen tulokset kiiyviit kootusti
ilmi Jerker A. Erikssonin Koonenhaminassa

' Ramsay, Jully, Frlilsesliikter i Finland intill Stora ofre-
den. Heklsingfors 1909.
' Koskinen, Y{d, Suomenmaan keskiaikaisesta aatelis-
tosta. Historiallinen Arkisto YK; Voionmaa, VAin6,
Suomen aatelin alkuhistoriasta. Historiallinen aikakaus-
ki{a 19l9; Muista varhaisista ki{oitulaista mainittakoon
Wilhelm G. Lagulaen Finska adelns gods och 6tter.
Helsingfors 1860.
' Anthoni, Eric, Finlands medeltida friilse och 1500-
talsadel. Slcifter utgiwa av Svenska litteratursAllskap€t i
Finland 442. Helsingfors 1970.

t 7



1 971 pohjoismaisessa historioitsijakokouksessa
pitiimiistii esitelmasta, joka on julkaistu osana
kokouksen loppuraportteja niteessd 'Den nor-
diske Adel i senmiddeladeren'.'

Keskiajan rdlssi - s€iEity ja
sen tunnusmerkit

Taloudellisten resurssien, yhteiskunnallisen
merkityksen ja sukuyhteyksien kannalta Suo-
men ja Ruotsin keskiaikainen rblssi voidaan
jakaa kihla- ja voutikuntien alueelliseen pien-
rdlssiin, valtakunnalliseen keskirdlssiin sekli
valtakunnan rajat ylittiineisiin sukuyhteyksiin
ja suurtalouteen tukeutuneeseen suurriilssiin.
Suurrdlssiin ei keskiajalla kuulunut yksikaan
Suomesta ldhtdisin ollut suku, mutta sen sijaan
tiiiillb vaikutti viimeist66n I 3 00Juvulta liihtien
useita sellaiseksi katsottavia ruotsalaisia ja
tanskalaisia sukuja, kuten Bielke, Vaasa, Bon-
de, Tott ja Sture. Sensijaan Ruotsin valtakun-
nalliseen riilssiin kuului viimeist66n 1400-
luvun alussa useita Suomesta ltihtoisin olleita
tai tainne asettuneiden henkiloiden aloittamia
sukulinjoja, kuten Tavast, Balk, Fleming ja
Kurki/Sviird. Tyypillistii on myos se, ettd suu-
rin osa keskiaikaisista suomalaisista keskiriils-
sin suvuista sammui 1500-luvun kuluessa. kun
jotkut aivan keskiajan lopulla pienriilssistii
nousseet suvut pdisivat vahitellen huomatta-
viinkin valtakunnallisiin asemiin (Horn ja
Creutz).

Hierarkkisesti riilssi jakaantui keskiajalla
kahteen luokkaan, joiden juuret olivat sydiin-
keskiaj an ritarikulttuurissa j a ratsuarmeij oiden
taistelujiirjestyksessb. Ylempdni olivat ritarit,
(lat. miles, sv. riddare), jotka vielii myohtiis-
keskiaj al la toimivat kaytannossa sotaj oukkoj en

' Suvanto, Seppo, lds. erityisesti: Riilssimies ja talonpoi-
ka keskiajan Hiimeessii. Arx Tavastica 4. Hiimeenlinna
I 978, Ruotsin valtaneuvosto ja Suomi vuosina 143 4-41.
Societas Scientiarum Fennica. Vuosiki{a LVI B N:o 4,
1978, Knaapista populiin. Tutkimuksia erilaishrmisesta
Satakunnan talonpojistossa vuosina 1 3 90- 1 57 1. Histori
allisia tutkimulaia 142. Helsinki 1987, Yksild mydhiiis-
keskiajan talonpoikaisyhteiskunnassa. Siiliksmiien kilrla-
kunta l4OOJuvun alusta 1570-luvulle. Historiallisia
tutkimuksia 193, Helsinki 1995; Erilason, Jerker A.,
Finland. Den nordiske adel i senmiddelalderen. Struktur,
funktioner og internordiske relationer. Rapporter til det
Nordiske Historikerm0de i Ksbenhavn 1971,9-12 Al-
gust. Nordiska historikermoten 15. Ksbenhavn 1971.

johtavissa asemissa, vaikka varsinainen sodan-
ktiynti olikin jo jalkajousien ja tuliaseiden
vuoksi muuttanut huomattavasti muotoaan.
Varhaisin tunnettu Suomesta lahtoisin ollut
ritarin arvon saanut henkild on 1396 ritarina
mainittu Niilo Olavinpoika joka omisti unioni-
ajan alussa Tyrvdnnon Suontaan kartanon.'
Riilssin perusaineksen muodostivat kuitenkin
asemiehet, (lat armigerus, sv. vdpnare), jotka
alunperin suojasivat raskasaseisia panssaroituja
ritareita taistelutilanteessa. Viimeistiiiin 1300-
luvun lopulla ktiytiinn0ksi muodostui se, ett6
osa keskirdlssiin kuuluneista ja l6hes kaikki
suurrilssin miespuoliset jiisenet lyotiin kruu-
najaisten tai jonkin suuremman kokouksen yh-
teydessii juhlallisin menoin ritareiksi, mikti
kohotti valtakunnan statustaja tuki sen ulkoista
niyffevyytte ajan muihin valtoihin piiin.

Riilssiin kuuluneen henkilon ulkoinen tun-
nus oli vaakuna, heraldinen merkki sekii sille
ominaiset viirit, jotka ritarin ja asemiehen ar-
vojen tavoin liittyivat alunperin henkiloiden ja

ryhmien tunnistamiseen taistelutilanteissa. He-
raldinen kulttuuri saapui Ruotsiin 11O0-luvun
lopulla, mutta kaytainnossa se ntiyttaii saaneen
laajempaa jalansij aa vasta I 200luvulla samaan
aikaan, kun ledungista luovuttiin ja ritarier-
meijoista sekA niiden tukikohdiksi varustetuista
linnoista tuli sodankiiynnin perusta. Albrekt
Mecklenburgilaisen aikana 1370-luvulla va-
kiintui kiiytZinto, jonka mukaan riilssiin otetun
henkilon verovapaus ja palvelussitoumus vah-
vistettiin erityisellii rtilssikirjeellii, jossa oli
hallitsijan tai hinen edustajansa sinetti. Unioni
ajan alussa 1420-luvulta liihtien niiissii kirjeissii
alettiin toisinaan vahvistaa rblssimiehen vaa-
kunakilpi.s Kuten Eric Anthoni on osoittanut,
naFtaa silta, efta kaikki riilssisuvut eiviit kos-
kaan saaneet varsinaista riilssikirjettii" vaan
tulivat joko ratsupalvelun tai muun tradition
kautta riilssin jiiseniksi. Tiill6isiii self-made
sukuja ja henkiloitti oli paljon etenkin keskiajan
lopun pienriilssissii, mika selittiu osin Kustaa
Vaasan 1500-luvulla Suomen riilssid ia sen

t Anthoni, Finlands medeltida fiiilse och I500-talsadel,
7 t .
8 Fralsebrev, Kulhuhistorisk Lexikon ltir Nordisk Me-
deltid 5. 2. oplag, Kopenhaven 1981, p. l-2.
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Ruotsin valtakunnan varhaisin riilssi perus-
tui kuningas Mauno Ladonlukon wosien
1279-81 viilillii antamaan Alsnon sdiint66n,
joka koski kuninkaan seurueen, ts. hiinen lli-
himpien miestensd verovapautta ratsupalvelua
vastaan. Alunperin riilssi oli henkilokohtainen,
mutta muuttui viimeistiiiin l3O0Juvulla k?iy-
tiinnossii perinnolliseksi. Ensimmdiset perin-
ndlliset riilssikirieet ovat Suomesta vuodelta
l4}7.t0 Riilssiin ottamisesta ja ratsupalvelun
suorittamisesta maiirattiin tarkemmin 1340-
luvun lopulla kodifioidussa Maunu Eerikinpo-
jan maanlaissa sekii wonna 1441 vahvistetussa
Kristoffer Baij erilaisen maanlaissa. Niiden mu-
kaan riilssimieheksi haluavalla tuli olla viihin-
tiiiin neljtinkymmenen markan arvoinen hevo-
nen, satula, kypiirii ja haarniska sekii tiiydet
aseet. Varusteet ja miehet tarkastettiin jokaises-
sa laamannikunnassa vuosittain pidetyssi ase-
katselmuksessa, joka Suomessa tapahtui Turus-
sa kahdeksantena Pietarinpiiivtin jdlkeisenii
ptiiviinti eli maaliskuun alussa. Lain mukaan
paikalla oli oltava jokaisen ritarin ja asemiehen
itse, mutta kaytiinnossa tilanne saattaa olla ollut
toinen.l  

I

Riilssikirjeessa annettu verovapaus koski
rdlssimiehen asuinkartanoa, joka oli vapa
kruunun maaverosta ja kestitysvelvollisuudes-
ta. Ajan myotti kavi kuitenkin usein niin, ettii
myds muuta rdlssin omistuksessa ollutta maata
ajautui riilssimaaksi pois kruunun verolta.
Kruunu pyrki tietenkin sailyttamadn verotulo-
jensa perustan koskemattomana, minkii vuoksi
silloin tiilloin pantiin toimeen kuninkaan etsik-
kokiiriijiksi kutsuttuja oikaisukarajakierroksia,
joiden yhteydessii hallitsijan m66rii6mdt hen-
kilot kiersiviit laamannikunnat ja peruuttivat
muutaman pitajan ryhmissii pidetyilla karajilla
riilssin haltuun tullutta veromaata takaisin ve-

'Anthoni, Finlands medeltida friilse och I500-talsadel,
102.
r0 Frelsebrev, Kulturhistorisk Lexikon fiir Nordisk Me-
deltid 5. 2. oplag, Kopenhaven 1981, p. l-2.
" Maunu Eerikinpojan maanlaki. Elias Wessenin nyky-
ruotsiruroksesta suomentanut Aulis Oja. Codex Aboen-
sis. Turun k?isiki{oitus. Kommentaarit ja suomennokset.
Helsinki 1977, Kuninkaankaari )il-)ilIl. ; Ulkuniemi,
Martti, Kunings Kristofferin maanlaki. Muinaisruotsista
suomentanut Martti lJlkuniemi. Suomalaisen ki-{allisuu-
den seuran toimituksia 340. Vaasa 1978. Kuninkaankaari
I  l -14 .

roll e. Tunnetuimmat n6i stii kiiriij i stii perustuivat
unioniajan alussa 1396 Nykopingissii tehtyyn
piiiitokseen, jossa mtiariityt oikaisukiiriijiit pi-
dettiin Suomessa 1405. r2

Toisin kuin 1500-luwlla syntynyt aateli
keskiajan riilssi ei ollut suljettu ryhma, jonka
jiiseneksi riittavan vauras talonpoika ei olisi
saattanut kohota omin avuin. Maanlain mukaan
riilssimieheksi haluavan talonpojan oli tarkas-
tutettava hevosensa ja varusteensa asekatsel-
muksen pitajilla sekii osoitettava olevansa riit-
tdvdn varakas yllapitaakseen ratsupalvelua.
Toisaalta rdlssistii saattoi myos pudota, ellei
kyennyt yllapitdmtHn palveluaan. Suomesta on
merkkejd siita, etta etenkin siirtymiit kaupungi-
en porvaristosta pienriilssiin ja piiinvastoin oli-
vat tavallisia myOhiiiskeskiajalla. Varsinais-
Suomessa ja Satakunnassa rllssisti pudonneet
talot esiintyvit 1500-luvun maakirjoissa usein
nk. fldte-verotiloina, joiden perusteella voidaan
yrrttaa arvioida myos taloudellisten suhdantei-
den vaikutusta eri alueiden maanomistuksen
rakenteeseen ja yhteiskunnalliseen jtisentymi-
seen. Ttillaista tutkimusta on kuitenkin toistai-
seksi tehty vain vahan.13

Suomen rdlssi

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana
Suomen riilssiii koskevissa kirjoituksissa on
noussut esille kolme ptidteemaa.

Ensimmdinen koskee Suomen keskiaikaisen
r6lssin suhdetta esihistoriallisen ajan ylimys-
luokkaan ja Suomesta ldhtoisin olleen aineksen
osuutta rtilssissd yleensd. Ruotsissa yhteys vii-
kinkiajan lopun piiiillikkosukujen ja varhaisen
rdlssin osalta on ollut selvii jo kauan. Huoli-
matta siitii, ettd Alsnon siiiinto koski vain ku-
ninkaan palveluksessa olleita henkil0itii eika
varsinaista alueellista piiiillikkOluokkaa, on sel-
viiii, ettii esihistorialliset suursuvut muuttuivat
1200-luvun murroksen yhteydessii keskiaikai-
seksi ratsupalvelusta tekeviiksi ralssiksi. Kavi-
ko niiin myos Suomessa?

Sekti Viron ettii Karjalan osalta on merkkejii
paikall i sten suomensukui sten piiiillikkosukuj en

t' Anthoni, Eric, Drotbring Margaretas friilseriifst i Fin-
land Historisk Tidslaift fttr Finland 40 (l 955), l-3 l.
13 

Fldteskatt, Kulturhistorisk Lexikon fiir Nordisk Me-
deltid4. 2. oplag, Kopenhaven 1981, p. 440-441.
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assimiloitumisesta Baltiaan tunkeutuneiden
saksalaisten ja tanskalaisten vallanpitiijien sekii
Novgorodin valtarakenteeseen. Esihistoriallisen
taustan omaavia suomalaisia r6lssin jtisenid
voidaan etsia kuitenkin vain nimiston ja maa-
omaisuuden perusteella. Nimistollisesti tehtava
on vaikea, sillii 1200-luvulta tarkoitukseen kel-
paavaa materiaalia ei juurikaan ole ja 1300-
luvun alkupuoleltakin sitii on sdilynyt vain vd-
hiin. Viimeisttidn 1300-luvun puolimaissa etu-
nimiaines muuttuu lapikotaisin kristilliseksi
niin, ettii kansallisuuksien erottaminen ruotsin-
tai saksankielisissii muodoissa esiintyvien etu-
nimien ja patronyymien perusteella ei ole enii6
mahdollista. Samalla on muistettava, ettii ky-
seessa on pikemminkin yhteiskuntaluokka kuin
kansallisuuteen pohjautuva ryhmittymii, minka
vuoksi koko kansallisuuskysymys on r6lssin
osalta merkitykseton.

Jotakin kuitenkin tiedetiiiin. Hlimeen Lehi-
jiirvellti kirkkohena ja muuan Melewaldus to-
distivat wonna 7332 maakauppaa koskevan
asiakirjan. Asemansa perusteella Melewaldus
kuului r6lssiin ja han oli kotoisin Hiimeestd,
"de Tavastia". Asiakirjan latinankielinen nimi
kii4ntyy suomeksi muotoon Mielivalta, joten
kyseessd on johonkin paikalliseen suursukuun
vuosisadan alusa syntynyt mies, joka sittemmin
oli osa valtakunnan rdlssiii Hiimeessa. Samalla
tavoin Taivassalossa mainitaan 1372 "Mele-
valtae i Saerkelax", Siirkilahden Mielivalta.
130O-luwlta tunnetaan Varsinais-Suomesta
riilssiin kuuluneet Raision Hyvdlempi, Sukkis-
ten ja Kankaisten Antit, Michel Halikkolainen
ja Paimion Johan sek6 Paimiossa Spurilan
mycihemmtin rdlssikartanon omistanut Erik
Puranpoika. Satakunnan laamannina 1362 mai-
nittu Jaakko Kurki omisti tiloja elinaikanaan
Kokemiiellii, Pirkkalassa ja Vanajassa. ra

Suomen riilssin suomalaiseen alkuperliiin
viittaavat myOs eraat tiluskompleksit tairkeim-
pien vesi- ja maareittien yhtymiikodissa ja ka-
peikoissa. Useimmat niistti kuten Vanajan
Niemenpiiii/H awiala, Tyrvdnnon Suontaka./Le-
paa, Nokian Viik/Nokiankartano sekii Penttilii/
Kulju niiyttbv6t takautuvan rautakauden lopulle
ja pulpahtavat esiin rdlssin asuinkartanoina
1300luvun lopulla tai 1400-luwn alussa. Tdl-
10in omistaja oli useimmissa jo kansallisuu-

to 
Attthotti, Finlands medeltida fr2ilse och Is0O-talsadel,
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deltaan maarittelemAton tai selkeiisti muualta
kotoisin ollut tulokas, joka oli saanut tilan hal-
tuunsa kaupan, vaihdon, avioliiton tai muun
jarjestelyn seurauksena. Jaakko Kurjella Va-
najan Niemenpiib oli kuitenkin viel6 1383, jon-
ka jiilkeen se siirtyi avioliiton kautta keskim-
miiselle Kurki- eli Svdrd-suvulle. r5

1300-luvun jiilkeen suomalaisen aineksen
osuutta rtllssissd on vaikea todentaa. Tiiltii osin
kysymys lihestyykin toista viimeaikaisen riils-
si6 koskeneen tutkimuksen merkittavaiA teemaa;
kysymystii rdlssin tiiydentymisestd ja alueelli-
sesta liikkuvuudesta seka niihin vaikuttaneista
taloudellisista tekijoista.

Valtaosa Suomessa keskiajalla vaikutta-
neista pien- ja keskiriilssin suvuista takautuu
1300-luvun lopulle ja 1400-luwn alkuun, A1-
brekt Mecklenburgilaisen hallituskauteen ja
unioniajan alkuun, jolloin tanne siirtyi huo-
mattava miiiirii ulkomaisia tulokkaita samaan
aikaan kun yhii useampi suurtalonpoika niryttaa
saaneen tuekseen riilssikirj een. Erityisen paljon
tietoja riilssikirjeist6 on siiilynyt unioniajan
alusta, jolloin 1407 Eerik Pommerilaisen vie-
railun yhteydessii useita varsinaissuomalaisia ja
uusmaalaisia ratsupalvelijoita nostettiin rlilssin
jdseniksi. Muualta tulleet olivat p66asiassa pe-
riiisin Pohjois-Saksasta; Mecklenburgista,
Schlesvig-Holsteinista ja Westfalenista ja saa-
puivat tiinne joko ensimmdisen polven tulok-
kaina tai olivat aiemmin Tanskaan ja Ruotsiin
siirtyneiden maahanmuuttajien jalkelaisia.

Saksasta 13OOluvun jalkimm6isellii puolis-
kolla alkaneen muuttoliikkeen taustalla oli
Mustan surman jiilkeinen taloudellinen kriisi,
joka vaikutti etenkin maaseudun elinoloihin.
Kun vlikiluku ruton seurauksena romahti, syn-
tyi tilanne, jossa viljelysmaata oli liikaa, mikii
johti maan ja viljan hinnan laskuun. Seurauk-
sena monet pohjoisen Saksan ruhtinaskunnissa
maaomaisuutensa tuotolla eliineet pienaateliset
ja jotkut suurempienkin sukujen jiisenet sekti
suurehko mddrii maaseutuviiestod hakeutui ru-
ton tyhjentiimiin kaupunkeihin ja edemmds
Itamerelle kaupan, sodanktiynnin ja hallinnolli-
sen palvelun tarjoamien elinkeinojen pariin.
Osa ryhtyi kokonaan kauppiaiksi, toiset palve-
livat linnoissa vouteina, alipiiiillikoinii ja ase-
vdkenii, jotkut myiviit koko omaisuutensa, osti-
v at laiv an, palkkasivat merikaupungeista mie-

15 Anthoni, Finlands medeltida frlilse och l5O0-talsadel,
362.
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histdn ja ryhtyiv6t merirosvoiksi tai merisodan
ammattilaisiksi Itdmeren alueen valtakuntien
palvelukseen. Tiitii kautta myds Suor4een aset-
tui suurehko miiiirii alpnperin Saksasta ja muu-
alta pohjoisr4aish lahtenytf{ ainesta, jo$a sitten
vtihitellen sekoiltui vanherypaan s\omalaiseen
ja rugisalaiseen ainekseen avioliittojeq, liike-
toimipn ja maakauppojen seuraukseqa. Junne-
tuinllia niiistd olivat Flemingit, Lydelreripoiki-
en Qjflkn-suku sekii Sviirdit, jotka solmivat no-
peasli sukulaisuussuhteet maassa jo olleeseen
r4fssiin ja s4ivat johtavan aseman suomalaisten
lirlpojen hallinnossa ja oikeuslaitoksessa unio-
niajpp alussa.

Kolmas piiilasiallinen riilssin viimeaikaises-
sa tutkimuksessa esille noussut nak0kulma liit-
tyy elimellisesti edellbesitettyyn riilssin t6yden-
tymistd ja sen taustalla olleita taloudellisia
muutoksia koskevaan linjaan. Tata suuntausta
voitaisiin nimittaa erd.iinlaiseksi selvitymistra-
tegioita koskevaksi tutkimussuuntaukseksi ja se
nousee esiin etenkin unioniajan alun riilssia
koskevissa kirjoituksissa.

Vaikka ruton kokonaisvaikutukset pohjois-
maissa olivat Keski-Eurooppaan verrattuna
huomattavasti v6h6isemmit ja Suomi ntiyttaii
siiistyneen Mustan surman piiiiepidemialta
1340-luvun lopulla, aiheutti ruton seurauksena
syntynyt taloudellinen kriisi vaikeuksia myos
ttiiillti. Yleiset maatalouden ongelmat heijastui-
vat pohjoismaissa rdlssin vaikeuksina yllapitiia
asemansa vaatimaa elintasoa, mikii johti vaih-
toehtoisten ratkaisumallien hakemiseen kaikis-
sa riilssin sosiaalisissa kerroksissa. l300Juvun
lopulta liihtien suur- ja keskiriilssi alkoi yhii
enemmdn kiinnostua valtakunnan linnoista ja
niiden hallinnosta sekii erilaisista tuomarinvi-
roista ja niihin liittyvistd sakko-osuuksista toi-
meentulonsa turvaajina. Valtakunnallisella ta-
solla tiimii johti lapi koko myOhiiiskeskiajan
jatkuneeseen suurylimystOn ja hallitsijoiden
sekii ndiden muodostamien erilaisten ryhmit-
tymien riitelyyn linnojen hallinnosta ja voutien
nimitysoikeudesta. Paikallisella tasolla hou-
kuttelevaksi muodostuivat karajilla annettujen
tuomioiden sakot, joista osa kuului kihlakun-
nantuomarille ja osa kuninkaalle. Koska kier-
rossa ollut raha oli viihiiistii sakot hyvitettiin
usein maaomaisuutenq tavallisimmin niittyina
tai erimetsinii tai erilaisina osuuksina kylien
yhteismaista ja kalavesistii. Monet kihlakun-
nantuomareina toimineet pien- ja keskirlilssin

jiisenet saivat ntiin koottua itselleen mittavan
maaomaisuuden. Kuten Seppo Suvanto on to-
dennut, erityisen haluttuja niiyttdviit olleen
myllypaikat, joiden avulla tavoiteltiin alueel-
lista jauhatusmonopolia sekii kalavedet, joiden
tuottoa vdlitettiin kauounkien kautta ulkomaille
asti.16

Hyvii esirperkki esimodernista monipuoli-
seen taloudelf iseen voittoon tiihdiinneestii riils-
simiehestd on Vii-Satakunnan, eli nykyisen
Pirkanmaan alueen kihlakunnantuomarina
l4l0-luvun lopulta l450luvun lopulle toimi-
nut Pentti Lydekenpoika (Djiikn), joka riilssi-
miehend oli ensimmdisen polven tulokkaita
Suomessa. Joko maakaupan, sakkosovitusten
tai sukulaisuussuhteiden kautta hiin sai 1410-
luvulla haltuunsa Nokianvirran juuressa sijain-
neen vanhan Niemenpii?inlKuljun tiluskomp-
leksin ja laajensi sittemmin rivakasti omistuk-
siaan alueella. 1440-luvulle tultaessa han omis-
ti Ylii-Satakunnassa 14 miehenmetsiiii sekii
osuudet kaikissa alueen tirkeimmissi koskissa
kuten Nokian Siurossa, Nokianvirrassa, Lem-
ptiiiliin Kuokkalassa ja Kangasalan Sarsassa.
Htinen hallussaan oli osuuksia Sotkanvirran
kalavesistd sekii maatiloja Varsinais-Suomessa.
Turussa Pentti Lydekenpojalla oli kaupunkita-
lo, jonka kautta kalavesien ja eriimetsien tuot-
teita on voitu hyvir.r_valittaie ulkomaisille kaup-
piaille myytdviiksi."

Lopuksi

Suomen keskiaikainen riilssi oli monimuotoi
nen kokonaisuus, jota on vaikea m,Uritella
minkiiiin yksittaisen sosiaalisen tai kansallisen
kriteerin perusteella. Kyseessii oli selkedsti
yhteiskunnallinen luokka, jolla oli oma valta-
kunnan sisiiistii koheesiota ja rakennetta tukeva
tehtaviinsa, mutta joka oli sekii alueellisesti,
ajallisesti ettii hierarkkisesti erittiiin heterogee-
ninen ryhm6, niin ettii minkaanlaista koko kes-
kiajan kattavaa tyypillisyyfta siita on vaikea
tavoittaa. Toisaalta juuri sama monimuotoisuus
ja yhteisollisyys on juuri se piirre, joka keski-

16 Suvanto, Riilssimies ja talonpoila keskiajan Hiimees-
gi i ,3641.
" Salminen, Tapio. Erlilinvoudin muotokuva: "Bengt
LydilJcaeson, foghde offrrer Tauestehus". Linnassaja sen
liepeilla. El?imiili Hiimeen linnassa. Hiimeenmaa 15.
HAmeenlinna 1990.
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ajan suhteen nousee miiiiriiiiviiksi kaikkien yh-
teiskuntaryhmien osalta niin Suomessa kuin
Itiimeren alueella yleensi. Paikallisesti riilssin
kerros ei ollut viilttiim6ttd suuri. Anthonin las-
kelmien mukaan Hameen linnavoutikunnan
alueella eli keskiajan lopulla 15-17 riilssiper-
hettii, joilla oli 114 lampuotia. Y16-Satakunnan,
eli nykyisen Pirkanmaan alueella riilssiperheitii
oli 4 ja lampuoteja 15.r8

Kulttuurillisesti riilssi edusti kansainviilistii
katolisen Euroopan yliikulttuuria. Sen miespuo-
liset jiisenet perehtyivat ritarikulttuurin perin-
teisiin, opiskelivat eurooppalaisissa yliopistois-
sa, palvelivat hallinnollisissa viroissa ja kiersi-
viit kiiriijiii kihlakuntiensa pittijissii. Noin vuon-
na 1460 kuolleen Lammin Porkkalan ritarin
Olavi Tavastin irtaimeen jdlimistodn kuului
haarniskan ja aseiden ohella luuttu. Nuoruudes-
saan hiin oli oniskellut 1420Juvulla Pariisin
yliopistossa.re Monet tunsivat henkilokohtai-
sesti kaikki asuinseutunsa asukkaat stidtyyn tai
varallisuuteen katsomatta. Seurakuntakirkoille,
tuomiokirkoille ja luostareille tehdyt lahjoituk-
set, kirkkojen hautakivet ja kalkit seka ralssin
asuinkartanot manifestoivat rilssin kulttuuria
paikallisella tasolla. My0s riilssisukujen naisten
osuus oli tiissd merkittiivii. He eiv6t olleet vain
avioliittoj iirj estelyitten tahdottomia vtilikappa-
leita. vaan saattoivat elaa mittavan elaman kar-
tanoiden ja omaisuuden todellisina isiintinii.
Vieltikiiiin keskiajan riilssi ei ole kuollut vaan
se elaa meissii kaikissa osana sita kulttuuria
johon olemme syntyneet.

t8 Anthoni, Finlands medeltida friilse och l500-talsadel,
259-264.
re Finlands medeltidsurkunder IV. Samlade och i ayck
utgiftn afFinlands Statsarkiv genom Reinhold Hausen.
Helsingfors 19. Nro 3001, s. 95.

22

Tampereen seu

Kimmo Kem

Tiimdn Tamper

ry:l le 23.11.19'
sena oli tuoda
Romania, joka
rusteella vaikul
miolle Suomesr
oli periiisin. Vi
malaista alkupe
kii tiedi asiaa
tun, mutta on I
pohjaa Romani
nakin hienon, 1
televtin Roman.
Oberg tuntuu c
sen syntyperiin

Oli asia niin
arvoinen henkil
Roman ihmisen
musiikkinsa, jor
rokin syvdllisy,
laissyntyinen sr.
meltiidn Rauma
lyhyesti tunnetl
ja henkil0itii.

Raumi
sukutut]

Kirjallisuudesta
semdstii Rauma
tiiisestii henkilt
yhteys Rauman

Ensimmiiine
oluenpanijan
Bnicher, Brygg
pojanpoika Ur
Mathiae Ceresr
synnyinpaikkan


