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1. Johdanto 
 

Helsingin kaupungin edustalla sijainneille saarille alettiin rakentaa vuonna 1748 

linnoitusta, joka vuonna 1750 sai nimekseen Sveaborg eli suomalaisittain Viapori (ks. 

Karttaliite).1 Tämän suuren keskuslinnoituksen rakennustyötä on luonnehdittu Ruotsin 

valtakunnan suurimmaksi ja kalleimmaksi rakennuskohteeksi 1700-luvulla. 2 

Vahvuutensa puolesta Viaporia on verrattu Gibraltarin linnoitukseen, joka selviytyi 

useita vuosia kestäneestä piirityksestä 1780-luvulla. Samalla vuosikymmenellä Viapori 

rinnastettiin ensimmäisen kerran tähän tunnettuun Välimeren linnoitukseen.3   

Linnoitustöitä johtanut Augustin Ehrensvärd katsoi, että Viapori muodosti Suomen 

puolustuksen kulmakiven. Ehrensvärd piti Viaporin ja Helsingin strategista asemaa 

erityisen hyvänä. Helsingin alueella oli yhteydet sekä ulkosaaristoon että sisäsaaristoon. 

Satamaa Ehrensvärd piti parhaana mahdollisena, koska sieltä voitiin purjehtia ulos 

kaikilla tuulilla ja siellä laivasto oli varmassa turvassa talven ajan.  Viaporin tehtävänä 

oli pitää yllä yhteyksiä Ruotsiin. Koska meri jakoi valtakunnan kahtia, ja Suomi oli 

usean kuukauden ajan lähes täysin erillään muusta valtakunnasta, Suomea täytyi 

puolustaa maan omilla voimavaroilla kunnes Ruotsista saataisiin apua. Viaporin 

linnoitusta voitiin käyttää Ruotsista lähetettävien apujoukkojen vastaanottamiseen ja 

sieltä käsin voitiin tehdä maihinnousuja sekä Suomeen että vihollisen maaperälle. 

Viaporissa yhdistyivät kaikki Suomen puolustuksessa tarvittavat osapuolet: laivasto, 

linnoitus ja armeija. Se oli suojattu varastopaikka sotavoimien tarvikkeille ja se viivytti 

vihollisen etenemistä. Samalla linnoitusta voitiin käyttää myös tukikohtana sotatoimille 

Venäjää vastaan.4  

Vahva linnoitus tarvitsi myös vahvat varuskuntajoukot ja näiden lisäksi 

hallintohenkilökuntaa, paljon käsityöläisiä ja muuta linnoituksen huollosta vastannutta 

väkeä. Kiihkeimmän rakennuskauden päätyttyä Viaporiin muodostui kaupunkimainen 

väestökeskittymä. Kun venäläiset piirittivät Viaporia vuonna 1808, saarilla on laskettu 

olleen 9 600 ihmistä, joista varuskuntajoukkoja oli ainoastaan noin 6900. Muut 2700 

ihmistä olivat siviilejä. Näistä 1800 oli niin sanottuja ”hyödyttömiä suita” eli naisia ja 

lapsia. Siviilejä ei ollut alun perin tarkoitus jättää linnoitukseen piirityksen ajaksi, vaan 
                                                           
1
 Eerikäinen 2006, 14.  

2
 Mäntylä 1987, 297; Paloposki 1986, 115−116. 

3
 Eerikäinen 2006, 31−32.  

4
 Nikula 2008 (1933), 33−34, 37−38; Nikula 1960, 93−94.  



2 
 

heidät piti lähettää pois lukuun ottamatta henkilöitä, joita tarvittiin hoitamaan sairaita ja 

pesemään pyykkiä. Jostain syystä tätä suunnitelmaa ei kuitenkaan toteutettu.5  

 

Siviiliväestön pitäminen linnoituksessa piirityksen aikana herättää kysymyksiä siitä, 

millainen Viaporin siviiliväestö oli rauhan aikana juuri ennen sotaa. Aikalaiskuvausten 

perusteella tiedetään, ettei Viapori ollut yksinomaan puolustusvarustus; sen on katsottu 

olleen myös kaupunki. Esimerkiksi Erik Tuneldin Ruotsin maantiedettä käsittelevässä 

teoksessa Viaporia pidetään kaupunkina.6 Wilhelm Odelberg on henkilöhistoriallisessa 

väitöskirjassaan puolestaan verrannut Viaporin viimeistä komendanttia Carl Olof 

Cronstedtia kaupungin pormestariin.7 Tähän liittyen J. E. O. Screen on huomauttanut, 

miten Cronstedt joutui komendanttina puuttumaan sotilasasioiden lisäksi myös moniin 

siviiliasioihin, kuten kauppojen aukioloaikoihin ja koirien hallintaan linnoituksessa.8  

 

1.1. Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset 
 

Viaporin siviiliväestöä ei ole tutkittu aikaisemmin juuri lainkaan. 

Historiankirjoituksessa ja -tutkimuksessa on keskitytty pääosin linnoituksen 

rakennushistoriaan, laivastohistoriaan, henkilöhistoriaan, tapakulttuuriin, strategisen 

merkityksen arviointiin ja vuoden 1808 piiritykseen. Lisäksi linnoituksen 

varuskuntarykmenttejä on tutkittu sekä julkaistuissa kirjoissa että painamattomissa pro 

gradu -tutkielmissa. Sen sijaan sosiaalihistoriallinen näkökulma linnoituksen historiaan 

on jäänyt puutteelliseksi. Lukuun ottamatta pro graduja se on ollut kiinnostuksen 

kohteena ainoastaan välillisesti. Esimerkiksi J. E. O. Screen käsittelee kirjassaan The 

Queen Dowager’s Life Regiment in Finland 1772−1808 lyhyesti upseerien, aliupseerien 

ja sotilaiden perheitä, mutta ei pureudu aihepiiriin sen syvällisemmin.  

Pro gradu -tutkielmissa sosiaalihistoriallinen ote on ollut painettuja teoksia näkyvämmin 

esillä. Kaarina Lindholm on tutkinut yhden Viaporiin sijoitetun varuskuntarykmentin 

upseeristoa pro gradussaan (1975) Hamiltonin-Leskikuningattaren henkirykmentin 

                                                           
5
 Generalstaben II 1895, 275, liitteet 44−45.  

6
 Tuneldin maantieteen kuvaus Viaporista (1790-luvulta). Juva et al. 1968, 368−369. Suomen 

maantiedettä ja olosuhteita käsittelevän osuuden Erik Tuneldin maantieteen vuosina 1793–1794 
ilmestyneeseen painokseen oli laatinut Henrik Gabriel Porthan. Alun perin Tuneldin teos oli ilmestynyt 
vuonna 1741.   
7
 Odelberg 1954, 342. 

8
 Screen 2007, 150−151.  
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upseeriston kansallinen ja sosiaalinen rakenne vuosina 1742−1808. Vesa-Markku 

Kilpelä (2007) on puolestaan laatinut samaisen rykmentin aliupseeristosta pro gradu -

tutkielman nimeltä Aliupseeriston asema sääty-yhteiskunnassa. Leskikuningattaren 

rykmentin (LkHR) aliupseerit 1790−1808 (1812). Linnoituksen käsityöläisiä on tutkinut 

Sirkku Laine pro gradussaan (1989) Viaporin käsityöläiset 1748–1808. Ammattialat ja 

ammattilaisten lukumäärä.  

Edellä mainituissa pro gradu -tutkielmissa on kaikissa keskitytty ainoastaan yhteen 

linnoituksen väestöryhmään, jota on tutkittu pitkältä aikaväliltä. Näin ollen linnoituksen 

väestön kokonaiskuva on jäänyt varsin hämäräksi. Millainen väestö Viaporissa oli 

hetkellisesti? Paljonko upseereita ja heidän perheitään siellä oli? Kuinka merkittävän 

osan linnoituksen kokonaisväestöstä sotilaiden perheet muodostivat? Muun muassa 

näihin kysymyksiin ei ole ollut aikaisemmin vastausta. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena onkin ollut selvittää Viaporin väestön rakenne ja koostumus yhden 

vuoden ajalta. Vaikka tutkimuksessa on käsitelty koko väestöä, painopisteenä on ollut 

siviiliväestön merkityksen ja roolien selvittäminen linnoituksen sisällä. Tätä kautta on 

pyritty muun muassa löytämään vastaus kysymykseen, miksi Viaporissa oli niin paljon 

siviilejä piirityksen aikana. Toisin sanottuna on selvitetty sitä, miten kiinteäksi osaksi 

linnoitusta siviiliväestö oli muodostunut.  

Viaporin kokonaisväestön tutkiminen ja siviilien merkityksen selvittäminen edellyttää 

sitä, että ymmärretään millaisista erilaisista hallinnollisista väestöryhmistä 

linnoitusyhteisö oli muodostunut. Esimerkiksi Viaporin käsityöläiset eivät olleet mikään 

yhtenäinen ryhmä He olivat jakautuneet hallinnollisesti kolmeen osaan: laivaston 

käsityöläisiin, linnoituslaitoksen käsityöläisiin ja Linnan (Slotts staten) käsityöläisiin. 

Vastaavasti siviilivirkamiehiä oli laivastossa, varuskuntajoukoissa, linnoituslaitoksessa 

ja Linnassa. Vasta sitten kun ymmärretään eri väestöryhmien merkitys linnoitukselle, 

voidaan saada kokonaiskuva siitä, millainen merkitys siviiliväestöllä oli Viaporin 

kaltaisessa sotilasyhteisössä. Samalla käy ilmi myös yksityiskohtaisesti, millaisiin 

tehtäviin ja ammatteihin siviiliväestöä tarvittiin linnoituksessa. Tutkimuksen 

pääluvuissa 2.−5. käsitellään tämän vuoksi väestön hallinnollista jakautumista 

henkikirjoissa ja rippikirjoissa olevan aikalaisten laatiman jaon mukaisesti. Tällä tavoin 

läpikäyty väestö on pääluvussa 6. ryhmitelty sosiaaliryhmittäin, jotta perheiden ja 

palvelusväen määrä voitaisiin esittää kattavasti ja kuvaavasti.  
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Tutkimusvuodeksi on valittu 1806. Lähtökohtana on ollut oletus, että Viaporin 

kaupunkimaiset piirteet näkyivät parhaiten Ruotsin vallan lopulla ja että siviiliväestö oli 

tuolloin kehittynyt laajimpaan mittaansa. Viaporin vuoden 1807 henkikirja on 

viimeinen Ruotsin ajalta säilynyt. Koska henkikirjamerkinnät on päivätty vuoden 1806 

lopulla, tutkimuksessa keskityttiin tähän vuoteen. Tällaista aikarajausta tukee myös se, 

että ainoassa säilyneessä Viaporin siviiliryhmiä käsittelevässä rippikirjassa (1796−1808) 

on aloitettu uusi osa vuonna 1806, mikä mahdollistaa väestön hetkellisen tutkimisen 

myös rippikirjan osalta. Tämä on tärkeää, sillä kuten liitteessä 2 todetaan, rippikirjassa 

on paljon sellaista väestöä, jota henkikirjassa ei ole. Kyseisen tutkimusvuoden etuihin 

kuuluu myös se, että Viaporin väestötietoja voidaan verrata Ruotsin tabellilaitoksen 

vuoden 1805 väkilukutaulukoissa oleviin tietoihin. Taulukkoja tehtiin viiden vuoden 

välein, mutta Viaporin väestö on itsenäisenä kokonaisuutena ainoastaan vuoden 1805 

taulukoissa.  

Viaporin linnoitussaarilla asuneet ihmiset eivät eläneet eristyksissä, vaan he olivat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Linnoituksen läheisyydessä 

sijaitsi Helsingin kaupunki, jonka väkimäärä oli vuoden 1805 väkilukutaulukkojen 

mukaan 4337 henkeä.9 Helsingillä oli suuri vaikutus Viaporin oloihin ja vastaavasti 

Viapori vaikutti merkittävästi Helsingin asukkaiden elämään. Näiden kahden paikan 

välinen vuorovaikutus käy kuvaavasti ilmi englantilaisen Edward Daniel Clarken 

matkakertomuksesta vuodelta 1800. Talvella matkaansa tehneen Clarken mukaan 

Helsingistä Viaporiin johti jään yli havunoksin merkitty tie, jolla kävi taukoamaton 

liikenne kumpaankin suuntaan. Tiellä liikkui hevosten vetämiä kuomurekiä, 

kaupparekiä ja kuormarekiä. Näiden lisäksi jäätiellä kulki suuri joukko jalankulkijoita. 

Aamuvarhaisesta iltamyöhään asti Viaporin ja Helsingin välillä liikkui upseereita, 

sotamiehiä, palvelijoita, talonpoikia, pioneereja ja käsityöläisiä.10   

Helsingin ja Viaporin asukkaiden väliset suhteet olivat niin kiinteät, että monessa 

suhteessa väestöjä oli vaikea erottaa toisistaan. Eirik Hornborgin mukaan lukuisat 

sotilashenkilöiden perheet oleskelivat osaksi Viaporissa ja osaksi Helsingissä. 

Laillisessa mielessä heidän ei kuitenkaan katsottu kuuluneen kaupungin väestöön. 

Linnoitusalueelle asettui puolestaan asumaan monia siviilejä kuten kauppiaita, 

kapakoitsijoita ja käsityöläisiä. Asuinpaikastaan huolimatta nämä kuuluivat 
                                                           
9
 RA, Kungl. statistiska centralbyrån, Tabellverkets tabeller 1749–1859, Folkmängdstabeller 1805, 

Kopparbergs − Norbottens län – Finland, vol 10, År 1805 Folkmängd i Hellsingforss Stad, fol. 229. (KA, mf 
FR 1645). 
10

 Clarke 1990 (1824), 195.  
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kaupunkiyhteisöön ja heitä kohdeltiin kuin kaupunkilaisia. Koska he eivät asuneet 

kuitenkaan kaupungin maalla, he olivat vapaat monista velvoitteista, jotka kohtasivat 

kaupunkitonttien omistajia. Voikin sanoa, että Viapori oli eräissä suhteissa osa 

Helsingin kaupunkia, mutta toisissa suhteissa se oli Helsingistä irrallinen. 11  Vaikka 

Helsingin ja Viaporin välinen vuorovaikutus oli hyvin merkittävää, näiden kahden 

väestökeskittymän välistä suhdetta ei pystytä tässä tutkimuksessa selvittämään ainakaan 

suoranaisesti. Laajuutensa puolesta se olisi nimittäin oman tutkimuksensa arvoinen 

tehtävä.  

 

1.2. Henkikirjat ja rippikirjat väestöhistoriallisina lähteinä  
 

Päälähteinä tutkimuksessa on käytetty Viaporin vuoden 1807 henkikirjaa ja linnoituksen 

siviiliväestön vuosien 1796−1808 rippikirjaa. Näiden molempien väestöhistoriallisten 

lähdetyyppien syntyhistoria ulottuu 1600-luvulle asti. Rippikirjat olivat vuoden 1686 

kirkkolain mukaisesti ruokakunnittain laadittuja luetteloita seurakunnan asukkaista. Jo 

alusta alkaen rippikirjoissa oli tiedot ihmisten sosiaalisesta asemasta. Merkinnät jäivät 

kuitenkin usein todellisuudesta jälkeen, koska tietoja kopioitiin niteestä toiseen 

välittämättä mahdollisista muutoksista. Vuodesta 1748 alkaen rippikirjoihin merkittiin 

ihmisten syntymäajat, kuolemantapaukset ja muutot. Koska rippikirjat toimivat yhdessä 

historiakirjojen kanssa tabellilaitoksen väkilukutaulukkojen perusmateriaalina, näissä 

lähteissä olevat puutteet heijastuivat myös väkilukutaulukkoihin.12  

Henkikirjat olivat luetteloita henkirahaa maksaneista henkilöistä. Henkirahan 

kerääminen aloitettiin 1600-luvun alkupuolella. Vuonna 1652 henkirahan maksun 

alaikärajaksi määrättiin 15 vuotta ja yläikärajaksi 63 vuotta. Nämä ikärajat olivat 

voimassa vielä 1800-luvun alussa. Monet väestö- ja ammattiryhmät olivat vapautettuja 

henkirahasta. Näiden vapautettujen joukkoon kuuluivat esimerkiksi sotaväen päällystö 

ja miehistö silloin, kun he olivat palveluksessa. Pitkään henkikirjaan merkittiin vain 

henkirahaa maksaneet ihmiset. Vuonna 1765 määrättiin kuitenkin, että koko väestö oli 

kirjattava henkikirjaan.13  

                                                           
11

 Hornborg 1950, 230. 
12

 Sirén 1999, 170. 
13

 Sirén 1999, 169, 171−173.  
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1800-luvun alussa varsinaisten henkikirjojen yhteyteen on liitetty yksittäisten 

kotitalouksien ja väestöryhmien laatimat selvitykset niihin kuuluneista perheenjäsenistä 

ja palvelusväestä. Esimerkiksi Helsingin osalta tämä on varsin työläs aineisto 

käytettäväksi, koska valtaosa kaupungin asukkaista laati omat pienet lappuset 

kotitalouksiensa väestä. Viaporin osalta tilanne on kuitenkin tutkijan kannalta helpompi 

ja selvempi, sillä sotilasyhteisössä vain harvat ihmiset laativat itse selvityksen omasta 

kotitaloudestaan. Suurin osa väestöselvityksistä oli laadittu keskitetysti. Asiakirjojen 

allekirjoittajien joukossa oli esimerkiksi linnanvouti, kamreeri ja kirjuri. 

Komppanioiden henkikirjamerkinnät oli laatinut komppanian päällystö. Näiden 

väestöselvitysten etuna varsinaiseen henkikirjaan nähden on se, että niissä on enemmän 

tietoa ihmisistä. Esimerkiksi alle 15-vuotiaat lapset eivät ole ainoastaan numeroita 

sarakkeissa kuten henkikirjan kokoomaosassa, vaan heillä on myös nimet.  

Periaatteessa henkikirjojen pitäisi olla vuodesta 1765 alkaen yhtäpitäviä rippikirjojen ja 

väkilukutaulukkojen kanssa.14 Käytännössä näissä lähteissä olevia tietoja ei kuitenkaan 

voi suoraan yhdistää toisiinsa. Esimerkiksi Henrik Georg Wärnhjelmin kotitalouteen 

kuului sekä rippikirjan että henkikirjan mukaan yksi renki. Henkikirjaan merkitty renki 

oli nimeltään Anders Lundin, mutta rippikirjaan merkitty renki oli sen sijaan nimeltään 

Eric Nyström. Koska nimet ovat näin erilaiset, ei ole mahdollista, että kyseessä oli yksi 

ja sama henkilö. Wärnhjelmillä on täytynyt olla vuosina 1806−1808 yhteensä kaksi 

renkiä, vaikka heistä on hetkellisesti saattanut olla palveluksessa vain yksi.15 

Hetkellisen väestön selvittämisen kannalta ongelmana väestöhistoriallisissa lähteissä on 

se, että niistä on hankalaa erottaa laillinen ja taloudellinen väestö. Laillinen väestö 

koostui henkilöistä, jotka oli kirjattu paikkakunnan kirkonkirjaan ja henkikirjaan, vaikka 

kyseiset ihmiset eivät välttämättä asuneet paikkakunnalla. Taloudelliseen väestöön 

puolestaan kuului henkilöitä, jotka asuivat paikkakunnalla siitä huolimatta, että he eivät 

välttämättä olleet siellä kirjoilla. Porvoon tuomiokapitulin vuonna 1805 antaman 

kiertokirjeen mukaan kaikkien seurakunnassa asuvien tuli olla siellä myös 

kirkonkirjoilla. Tämän ajankohdan jälkeen laillisen ja taloudellisen väestön olisi pitänyt 

kirkollisissa lähteissä periaatteessa vastata toisiaan.16  

                                                           
14

 Sirén 1999, 173. 
15

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Wärnhjelmin 
henkikirjamerkintä, fol. 369v  (mf LT 496); KA, Viaporin linnoituksen seurakunta, Rippikirja vuosilta 
1796–1808,  I Aa 1, s. 136−137 (mf ES 3198).   
16

 Happonen 2009, 15−16.  
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Taloudellisen väestön, eli siis todellisen väestön, hahmottamisen ongelmat ovat 

yleisluonteisia. Viaporissa asukkaiden määrän selvittämistä vaikeuttaa kuitenkin vielä 

lisäksi se, ettei linnoituksen väestön ja Helsingin kaupungin asujaimiston välillä ollut 

selvää rajaa. Linnoituksen väestön henkikirjoitus tapahtui sekä Viaporissa että 

Helsingissä. Tämän vuoksi osa Viaporissa asuneista henkilöistä oli kirjoilla Helsingissä. 

Viaporin rippikirjassa ja henkikirjassa olevien tietojen eroja on pohdittu tarkemmin 

liitteessä 2. Näiden lähteiden tietojen yhteensovittamisessa noudatettuja periaatteita on 

puolestaan käsitelty liitteessä 3.  

 

2. Armeijan laivasto 
 

Itsenäisen saaristolaivaston perustamisajankohdaksi voidaan katsoa vuosi 1756, jolloin 

saaristolaivasto erotettiin avomerilaivastosta omaksi, maa-armeijan kenraalin 

alaisuudessa olevaksi kokonaisuudekseen. Samassa yhteydessä saaristolaivasto jaettiin 

kahteen eskaaderiin, joista toinen sijaitsi Viaporissa ja toinen Tukholmassa. Nimi 

”Armeijan laivasto” (arméns flotta) otettiin käyttöön vuonna 1760. Armeijan laivaston 

ensimmäinen päällikkö ja perustamispäätöksen syntyprosessissa keskeisesti vaikuttanut 

Augustin Ehrensvärd perusteli uutta nimeä kirjoittamalla vuoden 1763 Armeijan 

laivaston ohjeissa, että kaleerilaivasto oli osa armeijaa17 ja siksi sen nimi oli Armeijan 

laivasto.18  

Armeijan laivaston tehtävät ja tavoitteet käyvät ilmi Ehrensvärdin vuonna 1765 

laatimasta valtiopäiväkertomuksesta. Soudettavista laivoista koostuvaa saaristolaivastoa 

tarvittiin, koska Ruotsin avomerilaivaston sota-alukset eivät voineet liikkua matalissa 

saaristovesissä. Koska venäläisillä oli kaleerilaivasto, myös ruotsalaiset tarvitsivat 

sellaisen. Ehrensvärdin mielestä saaristolaivasto piti sijoittaa nimenomaan Suomeen, 

koska Tukholman eskaaderin sijainti kaukana rajasta aiheutti puolustuksen kannalta 

monia ongelmia. Tukholman eskaaderia tulikin Ehrensvärdin mukaan käyttää 

puolustuksen sijasta vahvistusten kuljettamiseen Suomeen. Valtakunnan itäosaan 

sijoitetun saaristolaivaston tehtävänä oli estää venäläisten pyrkimys päästä 

saaristovyöhykkeen herraksi. Laivaston suojissa armeija voitiin koota rauhassa. 
                                                           
17

 Tässä yhteydessä sanalla armeija tarkoitetaan nimenomaan maa-armeijaa.  
18

 Nikula 2008 (1933), 50–53, 56. Suurikokoisten Viaporin ja Tukholman eskaaderien lisäksi 1800-luvun 
alussa Armeijan laivaston pienempiä osastoja oli sijoitettu myös Göteborgiin, Malmöhön, Turkuun, 
Varkauteen (Laivalinna), Ristiinaan ja Stralsundiin. Generalstaben I 1890, liite 21. 
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Laivaston tuli lisäksi suojata rannikkoa pitkin operoivan maa-armeijan sivustaa sekä 

pitää yllä armeijan yhteyksiä. Tarpeen vaatiessa laivoja voitiin käyttää armeijan 

tarvikkeiden ja joukkojen kuljettamiseen. Vihollisarmeijan merenpuoleista sivustaa 

vastaan oli mahdollista tehdä maihinnousuja ja vihollisen etenemistä saatettiin 

vaikeuttaa estämällä tämän elintarvikekuljetukset meriteitse. Ehrensvärd uskoi, että 

saaristolaivaston ollessa Suomessa venäläiset kaleerit eivät voisi ohittaa Viaporia 

joutumatta kahden tulen väliin. Ehrensvärdin ajatukset perustuivat olettamukseen, että 

Suomessa voitaisiin käydä sotaa vain rannikkoalueella, koska sisämaa oli liian köyhää 

ja harvaanasuttua laajamittaiselle sodankäynnille.19  

Pommerin sotaan (1757−1762) asti Ruotsin saaristolaivasto koostui pääosin kaleereista, 

jotka pystyivät liikkumaan matalissa vesissä mutta joiden aseistus oli varsin heikko. 

Sodassa saatujen kokemusten pohjalta alettiin kehittää Augustin Ehrensvärdin johdolla 

ja Fredrik Henrik af Chapmanin suunnittelemana saaristolaivastolle uusia alustyyppejä: 

Pojama, Udema, Turuma ja Hemmema. Verrattuna vanhoihin kaleereihin näillä uusilla 

alustyypeillä, niin sanotuilla saaristofregateilla, oli muun muassa parempi 

purjehduskyky ja enemmän tulivoimaa. Saaristolaivaston kehitys jatkui 1770-luvulla, 

jolloin otettiin käyttöön tykkisluuppi ja tykkijolla. Ne olivat raskailla tykeillä 

aseistettuja pieniä aluksia, joita rakennettiin runsaasti Kustaan sodan (1788−1790) 

aikana sekä taloudellisten syiden että saatujen sotakokemusten vuoksi.20 Vuonna 1807 

Viaporin eskaaderiin kuului kaikkiaan 98 tykeillä aseistettua alusta. Näistä yli puolet oli 

tykkijollia ja noin neljännes oli tykkisluuppeja. Saaristofregateista kolme oli 

Hemmema-tyyppisiä aluksia ja seitsemän Turuma-tyyppisiä.21  

Saaristolaivaston alukset tarvitsivat suuren miehistön, sillä laivojen piti pystyä 

liikkumaan sekä purjeilla että airoilla. Miehistön tarve vaihteli suuresti laivatyypistä 

riippuen. Viaporin eskaaderissa eniten miehistöä oli saaristofregateilla (Hemmema ja 

Turuma), joilla normaaliolosuhteissa tarvittiin yli 200 hengen miehistö laivaa kohti. Sen 

sijaan tykkisluupit ja tykkijollat tarvitsivat suhteellisen pienen miehistön. Tykkisluupin 

miehistön koko oli noin 60 henkeä. Tykkijollalla puolestaan oli vain noin 20 hengen 

miehistö.22 

                                                           
19

 Nikula 2008 (1933), 31, 34−35. 
20

 Berg 2000, 52–59, 64–66; Nikula 2008 (1933), 114–118, 121–127, 132–133, 145–154. 
21

 Generalstaben I 1890, liite 20.  
22

 Generalstaben I 1890, liite 23. Tiedot perustuvat sijaishallitsija Kaarlen vuonna 1795 antamaan 
laivojen miehistön määrää koskevaan miehistöluetteloon.  
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Viaporissa laivaston tarpeisiin rakennettiin lukuisia varustuksia ja rakennuksia sekä 

Isolle Mustasaarelle että Susisaarelle. Susisaarella sijaitsi kaleeritelakka, jossa 

saaristolaivaston aluksia voitiin säilyttää kuivalla maalla ja siten suojata niitä laholta. 

Telakka-allas oli jaettu ulompaan korjaustelakkaan ja sisempään säilytysosastoon, johon 

mahtui kaksitoista saaristofregattia. Kaleeritelakan yhteydessä oli laivatelakka, joka oli 

tarkoitettu avomerilaivaston alusten korjauspaikaksi. Se ei kuitenkaan koskaan 

valmistunut. Laivaston käytössä olivat telakkaa ympäröineet bastionit Taube ja 

Stiernstedt sekä traverssi Adlerfelt. Näistä ainakin Taubessa ja Adlerfeltissä oli 

varastotiloja.23  

Pääosa laivaston rakennuksista sijaitsi Isolla Mustasaarella, jossa oli myös laivaston 

kaksi veistämöä. Iso veistämö toimi kruunulinna Ehrensvärdin suojissa, missä oli lisäksi 

pursisuoja. Pieni veistämö oli puolestaan saaren toisella puolella. Laivastoeskaaderin 

verstaat sijaitsivat kruunulinnan bastionirakennuksen sisällä. Varustuksen länsisiiven 

pohjakerroksessa oli suuri varasto ja ylemmissä kerroksissa toimistotiloja. Itäsiivessä oli 

muun muassa purjeompelimo. Isolle Mustasaarelle oli lisäksi rakennettu pyöröpuusuoja 

(rundhultskjulet) ja laivaston suuri varasto, jota kutsuttiin inventaariokamariksi. 

Laivaston suuri tykkijollien ja tykkisluuppien määrä edellytti venesuojia. Nämä täytyi 

sijoittaa varsinaisen linnoituksen ulkopuolelle Ison Mustasaaren itärannalle, jossa ne 

muodostivat valtavan puurakennusten ryhmän.24 

Isolle Mustasaarelle suunniteltiin 1760-luvulla kasarmi- ja asuinrakennusten 

ympäröimää Armeijan laivaston linnanpihaa. Tästä suunnitelmasta valmistui kuitenkin 

vain toinen kahdesta upseereille tarkoitetusta asuinrakennuksesta eli niin kutsuttu 

”Nooakin arkki”. 25  Veistämön, telakan ja varastojen ansiosta laivoja pystyttiin 

korjaamaan ja huoltamaan Suomessa. Tavoitteena oli, ettei laivastojen tarvinnut 

sotatilanteessa palata varustautumaan ja talvehtimaan Pohjanlahden länsipuolelle, missä 

vielä 1700-luvun alkupuolella olivat sijainneet Ruotsin ainoat laivastotukikohdat.26  

Armeijan laivaston tärkeä rooli Suomen puolustuksessa ja samalla Viaporin 

linnoituksessa näkyi rakennusten ohella myös siinä, miten merkittävä osa linnoituksen 

väestöstä kuului laivaston alaisuuteen. Laivastossa oli vuonna 1806 yhteensä 1061 

sotilashenkilöä eli 43,5 % kaikista linnoituksen sotilashenkilöistä. Kaikkiaan laivaston 

                                                           
23

 Af Hällström 1986, 22, 39–40, 93 kuva 115; Nikula 2008 (1933), 163–165; Pettersson 1968, 152–153. 
24

 Af Hällström 1986, 39–40; Nikula 2008 (1933), 165. 
25

 Pettersson 1968, 173–178. 
26

 Nikula 2008 (1933), 33. 
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yhteyteen kuuluvissa kotitalouksissa oli edellä mainittuna vuonna 2049 henkeä, mikä oli 

45,2 % koko linnoituksen väestöstä.27 Taulukkoihin 1 ja 2 on koottu tiedot laivaston 

kotitalouksien määristä ja niihin kuuluneista henkilöistä. 28  

TAULUKKO 1. Armeijan laivaston kotitalouksien määrä sosiaaliryhmittäin vuonna 
1806 

Sosiaaliryhmä Kotitalouksien 
lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 64 5,5 

Aliupseerit 129 11,0 

Miehistö 868 74,1 

Virkamiehet 34 2,9 

Käsityöläiset 65 5,6 

Palveluksesta eronneet ja lesketa 11 0,9 

Yhteensä 1171 100 
a Ryhmään palveluksesta eronneet ja lesket on laskettu ilman palveluspaikkaa tai virkaa olevat 
henkilöt sekä itsenäiset lesket, jotka asuivat omissa kotitalouksissaan. Siihen ei ole laskettu 
sellaisia leskiä, jotka oli kirjattu henkikirjoihin toisten kotitalouksien alla elävinä.  

TAULUKKO 2. Armeijan laivaston kotitalouksiin kuulunut väestö sosiaaliryhmittäin 
vuonna 1806  

Sosiaaliryhmä Henkilöiden 
lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 207 10,1 

Aliupseerit 327 16,0 

Miehistö 1185 57,8 

Virkamiehet 117 5,7 

Käsityöläiset 188 9,2 

Palveluksesta eronneet ja lesketa 25 1,2 

Yhteensä 2049 100 

 a Ks. taulukon 1 alaviite.  

Taulukkojen 1 ja 2 tiedot on koottu Viaporin vuoden 1807 henkikirjoista. Vaikka 

henkikirjojen nimi viittaa vuoteen 1807, tiedot väestön lukumääristä ovat vuodelta 

1806, sillä henkikirjat on laadittu kyseisen vuoden marras-joulukuussa.  

                                                           
27

 Linnoituksen kokonaisväkilukuna on käytetty liitteen 4 taulukossa 2 laskettua lukumäärää 4500.  
28

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Viaporin laivastoa 
koskevat henkikirjamerkinnät, fol. 311–364 (mf LT 496). Kaikki tässä pääluvussa esitetyt tiedot 
perustuvat vuoden 1807 Viaporin henkikirjaan yllä mainituilta osin, jollei toisin viitata.  
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Armeijan laivastoon kuului väkeä niin siviilipuolelta kuin sotilaspuoleltakin. 

Sotilashenkilöihin lukeutuivat laivaston upseerit, aliupseerit ja sotilaat. Siviilipuolta 

puolestaan edustivat laivaston hallinto- ja oikeusasioista vastannut virkamiehistö sekä 

laivaston rakentamisesta ja ylläpidosta vastanneet käsityöläiset. Lisäksi siviiliväestöön 

kuuluivat kaikkien edellä mainittujen ryhmien, myös sotilashenkilöiden, perheet ja 

palvelusväki. Varsinaisen sotilasväestön osuus olikin vain noin puolet koko Armeijan 

laivaston väestöstä.  

Laivaston väki asui ilmeisesti pääsääntöisesti Isolla Mustasaarella, jonne oli rakennettu 

päällystölle ja miehistölle kaupunkimaisia asuinrakennuksia. Nämä rakennukset 

toimivat samalla myös saaren itäisen bastionirintaman osina. 29  Kaiken kaikkiaan 

laivaston asema Isolla Mustasaarella oli niin merkittävä, että saaren voi katsoa olleen 

suhteellisen itsenäinen osa Viaporia. Laivastoeskaaderissa palvellut majuri Johan Gustaf 

Olander onkin todennut elämänkerrallisessa kirjoituksessaan, että asemansa puolesta ja 

suuren varuskuntansa vuoksi Isoa Mustasaarta pidettiin päälinnoitukseen nähden 

erillisenä osana. 30  Tämä laivaston erillisasema on saattanut olla yksi syy niihin 

jännitteisiin, joita linnoituksen sisällä oli laivaston joukkojen ja varuskuntarykmenttien 

välillä. Kapteeni Båth on nimittäin todennut Viaporin antautumiseen liittyvässä 

kertomuksessaan, että edellä mainittujen joukkojen kesken vallitsi ammattikateutta.31 

Sodan seurauksena epäyhtenäisyys linnoituksen sisällä oli varmasti lisääntynyt, mutta 

todennäköisesti pahaa verta näiden eri aselajien kesken on ollut jo rauhan aikana.  

 

2.1. Upseeristo 
 

Upseeristoon kuului vuonna 1806 kaikkiaan 64 henkilöä. Vaikka upseerit olivat 

lukumääräisesti suhteellisen pieni ryhmä, monien upseerien kotitaloudet olivat varsin 

suuria. Niihin kuului noin kymmenesosa eli 207 henkeä siitä väestöstä, joka oli 

laivastossa kirjoilla (ks. Taulukot 1 ja 2). Armeijan laivaston esimiesasteet vastasivat 

avomerilaivastossa käytettyjä. Upseerinarvoja olivat amiraali, vara-amiraali, kontra-

amiraali, eversti, everstiluutnantti, majuri, kapteeni, luutnantti ja aliluutnantti. Vaikka 

saaristolaivastolla ja avomerilaivastolla oli omat erilliset upseerikuntansa, laivastojen 

                                                           
29

 Linnanmäki 1997, 112. Asuinkäytössä olleet varustukset olivat niin sanottu Vinkkelitalo, bastioni Bielke 
ja Kurtiinitalo.  
30

 Olander 1931, 98. 
31

 Odelberg 1954, 398.  
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amiraalinarvoiset kolme ylintä upseeriarvoa olivat molemmilla yhteiset. 32  Jokaisella 

saaristofregatilla tarvittiin kapteeni, luutnantti ja vähintään yksi aliluutnantti. Sen sijaan 

pienemmillä aluksilla ei upseereja juurikaan ollut.  Tykkisluupeille oli määrätty kolme 

upseeria (kapteeni, luutnantti ja vänrikki) neljää alusta kohden, mutta tykkijollilla ei 

katsottu tarvittavan yhtäkään upseeria.33 

Upseereilta edellytettiin hyviä merimiestaitoja. Heidän piti muun muassa kyetä itse 

navigoimaan laivaa. Kun vasta perustettuun Armeijan laivastoon 1760-luvun alussa 

valittiin upseereita, heillä tuli olla Ehrensvärdin asettamien ehtojen mukaan taipumusta 

merielämään ja käytännön kokemusta sodankäynnistä. Heidän piti olla myös 

perehtyneitä matematiikkaan, navigointiin, linnoitustaitoon ja tykistöön. Vaikka 

Karlskronassa oli kadettikoulu vuosina 1761−1792, suurin osa upseereista rekrytoitiin 

tuona aikakautena ilmeisesti sisäisesti. Useimmat upseerit aloittivat uransa meriväessä 

vapaaehtoisina ja ylenivät aliupseeriarvojen kautta upseereiksi.34  

Upseerien koulutusoloissa tapahtui muutos, kun Karlbergiin perustettiin vuonna 1792 

sota-akatemia. 35  Akatemian vaikutus näkyi erityisesti Viaporin laivasto-osaston 

aliluutnanttien keskuudessa, sillä näistä ainakin seitsemän oli ollut siellä kadetteina.36 

Sotakoulutuksen kautta sotilasuralle pyrkivät nuorukaiset pystyivät muutaman vuoden 

opiskelun jälkeen siirtymään akatemiasta suoraan upseereiksi ohi aliupseeriarvojen.37 

Sota-akatemiassa opiskelu oli myös sen takia edullista, että vain akatemian käyneet 

saivat toimia alle 18-vuotiaina upseereina ja aloittaa virkaikänsä laskun ennen tätä 

ikärajaa.38 

Korkea-arvoisin Viaporin upseereista vuonna 1806 oli vara-amiraali Carl Olof 

Cronstedt, joka oli samalla linnoituksen komentaja. Laivaston arvoasteikossa 

seuraavana ollut kontra-amiraali Carl Adolf Danckwardt kuoli 5.12.1806 Viaporissa.39 

                                                           
32

 Generalstaben I 1890, 309−310. Kun Armeijan laivasto perustettiin, sen upseerinarvot otettiin 
maajoukoista. Vuonna 1771 maajoukkojen upseerinarvoja otettiin käyttöön myös avomerilaivastossa, 
minkä vuoksi 1800-luvun alussa laivaston ja maa-armeijan upseeriston virkanimikkeet ovat pitkälti 
yhtenevät. Hägg 1943, 433. 
33

 Generalstaben I 1890, liite 23. Vänrikin arvo vastasi 1800-luvun alussa käytössä ollutta aliluutnantin 
arvoa. 
34

 Nikula 2008 (1933), 225–226 
35

 Screen 2010, 30, 72. 
36

 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 269 (IV), 443 (I), 505 (IV), 570 (V), 794 (II); Gräsbeck 1954, 114; 
Hulthander 1892, 28.  
37

 Wirilander 1950, 217. 
38

 Screen 2010, 31. 
39

 Svenskt biografiskt lexikon 1931, 156.  
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Danckwardt oli ollut Viaporin eskaaderin virkaa toimittanut päällikkö. 40  Eskaaderin 

everstinä oli henkikirjojen mukaan Hans Henrik Ankarheim, mutta todellisuudessa hän 

ei ilmeisesti ollut vuonna 1806 Viaporissa.41 Everstiluutnantteja oli peräti viisi. Vielä 

vuonna 1791 heitä oli ollut ainoastaan yksi.42 Rykmentinupseereihin lukeutui lisäksi 

vielä kaksi majuria. Kapteeneja oli 14, joista yksi kapteenina toiminut upseeri oli 

arvoltaan majuri.43 Komppanioiden päällystön joukossa luutnanttien määrä oli suurin, 

sillä heitä oli 22. Luutnanteista neljä oli arvoltaan kapteeneja, vaikka he palvelivatkin 

luutnantteina.44 Aliluutnantteja eskaaderiin kuului 17.   

Upseeristo sai paljon täydennystä siviilimerenkulun päällystöstä sotien aikana. Nämä 

saaristolaivaston normaaliin väkeen kuulumattomat upseerit muodostivat tällöin suuren 

osan tykkisluuppien päälliköistä. 45  Tämä selittää osaltaan sen, miten upseereiden 

määrän katsottiin riittävän miehittämään sekä saaristofregatit että tykkisluupit. 

Varsinaisten laivastoupseerien lisäksi vuoden 1806 Viaporissa oli kaksi hallinnollisesti 

muusta upseeristosta erillään olevaa rakennusupseeria, jotka kuuluivat laivastojen 

rakennusosastoon (Flottornas constructjons staten). Rakennusjoukot (konstruktions-

korps) olivat yhteiset avomerilaivaston ja saaristolaivaston kesken. Siihen kuulunut 

henkilöstö oli jaettu valtakunnan eri laivastotukikohtien kesken ja se käsitti vuonna 

1800 yhteensä 14 henkeä. Kun uudisrakentamisesta päätettiin, siitä ilmoitettiin 

laivastotukikohdan vanhimmalle rakennusupseerille. Tämän upseerin tehtävänä oli 

toteuttaa laivojen rakentaminen, minkä lisäksi hän myös vastasi laivojen säilyttämisestä 

ja ylläpidosta. Hänen alaisuudessaan olivat kaikki laivastotukikohdan nuoremmat 

rakennusupseerit, työnjohtaja, päällysmiehet, kirvesmiehet sekä muut käsityöläiset.46 

Vuonna 1806 korkea-arvoisin rakennusupseeri oli kapteeni Wiggman, jonka lisäksi 

rakennusjoukkoihin kuului yksi luutnantti. Rakennusosastoon kuuluneeseen väestöön 

                                                           
40

 Odelberg 1954, 307. 
41

 Ankarheim oli vuonna 1800 nimitetty Länsi-Intiassa sijainneen St. Barthelemyn saaren kuvernööriksi ja 
oli ilmeisesti siellä edelleen vuonna 1806. Tämä selittäisi myös sen, miksi everstintasoisella 
sotilashenkilöllä ei ollut henkikirjassa palvelusväkeä. Odelberg 1954, 219. 
42

 Nikula 2008 (1933), 228. 
43

 Sotilasarvot ja palkat eivät olleet sidoksissa toisiinsa, minkä vuoksi joillain upseereilla oli korkeampi 
arvo armeijassa tai laivastossa kuin mitä heillä oli rykmentissä. Virantoimitus oli riippuvainen siitä, mitä 
palkkaa upseeri nautti, mutta korkein saavutettu arvo määritteli upseerin sotilaallisen ja sosiaalisen 
aseman suhteessa muihin. Screen 2010, 19−20, Wirilander 1950, 179−180. 
44

 Luutnantteina toimivat kapteenit erottuvat parhaiten muista luutnanteista Armeijan laivaston vuoden 
1807 taksoitusluettelossa. KrA, Sveaborgs fästnings arkiv, vol. 5: 1749−1808, Taxerings Längd, år 1807 
(KA, mf FR 393). 
45

Larsson 2000, 333−335, 340. 
46

Generalstaben I 1890, 308, 311–312. 
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voidaan laskea myös rakennusosaston kapteenin Johan Gabriel Uhrlin leski Theodora 

tyttärensä kanssa.  

Sotilasvirkojen määrän runsaus ja virka-asteikon monitasoisuus vaikuttivat siihen, että 

upseerit olivat jatkuvassa liikkeessä yhdestä virasta toiseen. Upseerin uraan kuului 

hänen elämänsä aikana lukuisia ylennyksiä, siirtoja ja viranvaihtoja. 1700-luvun 

jälkipuolella virkanimityksiin vaikutti ratkaisevasti virkavuosien määrä eli virkaikä, 

vaikka myös kyvykkyyteen pyrittiin kiinnittämään huomiota. Rykmentinkomentajalla 

oli oikeus esittää aliupseerin ylentämistä vänrikiksi. Tämän oikeuden kautta eversti 

pääsi merkittävästi vaikuttamaan ensimmäisen upseeriasteen täyttämiseen, vaikka 

nimitykset vahvistikin kuningas. Vänrikkiä korkeampien virka-asteiden nimityksistä 

päätti kuningas rykmentinkomentajan laatiman ehdokaslistan pohjalta. Ylennys perustui 

tällöin virkaikään ja ansioihin. Upseerien virkavuosien laskeminen aloitettiin siitä 

ajankohdasta, kun he saivat ensimmäisen upseerin valtakirjansa. 47  Vuonna 1798 

määrättiin, ettei upseerien palvelusajan laskemista saanut aloittaa ennen kuin he 

täyttivät 18 vuotta. Määräys ei kuitenkaan koskenut niitä, jotka olivat päässeet ennen 

vuotta 1796 alaikäisinä ja ilman aikaisempaa palvelusta upseerinvirkaan. Ikäraja ei 

myöskään pätenyt sota-akatemiasta valmistuneisiin kuten edellä mainittiin. 48 

Virkaikäjärjestelmä vaikutti ratkaisevasti upseerien ikärakenteeseen ja sitä kautta myös 

perherakenteeseen. Tätä aihetta käsitellään tarkemmin luvussa 6.1. 

Virkaikäjärjestelmän näennäisestä mekaanisuudesta huolimatta urakehitykseen pystyi 

vaikuttamaan myös monilla epävirallisilla keinoilla, joihin kuuluivat raha, syntyperä ja 

suhteet. Nepotismi oli yleistä, vaikka sukulaissuosintaa ja henkilökohtaisiin 

ystävyyssuhteisiin perustuvia ylennysehdotuksia pidettiin laittomina. Asiaa 

monimutkaisti vielä se, että sukulaisten urallaan hankkimia ansioita pidettiin toisaalta 

usein myös etuina. Isän ansioihin saatettiin esimerkiksi viitata silloin, kun oli kyse pojan 

viransaannista tai ylennyksestä. Omien lasten lisäksi myös sukulaisten ja tuttavien 

lapset pääsivät nauttimaan viroista ja ylennyksistä. Sukulaisuussuhteiden lisäksi 

virkauraa pystyi vauhdittamaan esimerkiksi suhteilla Tukholman hoviin ja 

                                                           
47

 Wirilander 1950, 158−161, 167.  Virkaiän lisäksi ylenemiseen vaikuttivat viranostot eli akordi-
järjestelmä. Virat olivat 1700-luvulla eräänlaista omaisuutta, jota voitiin ostaa ja myydä. Virkaikä antoi 
ylenemismahdollisuuden, mutta kaikki eivät viran hankintaan vaadittavan rahasumman vuoksi voineet 
tai halunneet ottaa virkaa vastaan. Screen 2007, 102; Screen 2010, 35−36; Wirilander 1950, 204−205, 
235−238. 
48

 Screen 2010, 30−31.  
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keskusvirastojen virkailijoihin. Myös ulkomailla suoritetusta upseeripalveluksesta oli 

hyötyä, kun upseerit palasivat kotimaan virkoihin.49  

Sukulaisten suosimista on havaittavissa myös tarkasteltaessa Viaporin 

laivastoeskaaderissa vuonna 1806 palvelleiden upseerien urakehitystä. Isän korkean 

aseman ja ansioituneisuuden vaikutus näkyi selvästi esimerkiksi kapteeni Henrik Gustaf 

Standertskjöldin ja luutnanttien Carl Ulric af Klerckerin sekä Johan Fredrik 

Malmborgin urakehityksessä. Laivaston majurin Henrik Johan Standertskjöldin pojasta 

Henrik Gustafista oli tullut vänrikki vain 8-vuotiaana vuonna 1782. Kun Standertskjöld 

kohosi vuonna 1801 kapteeniksi 28-vuotiaana, hän kuului kapteenikunnan nuorimpien 

joukkoon. Carl Ulric af Klerckerin isä oli puolestaan Viaporin entinen komendantti Carl 

Nathanael af Klercker. Isän uran vuoksi ei olekaan ihmeellistä, että poika kohosi jo 6-

vuotiaana vänrikiksi ja 18-vuotiaana luutnantiksi. Aatelittoman, Ruotsinsalmen 

meritaistelussa kunnostautuneen everstiluutnantti Per Adolf Malmborgin poika Johan 

Fredrik pääsi vänrikiksi 11-vuotiaana vuonna 1790 ja yksitoista vuotta myöhemmin 

hänestä tuli luutnantti. Omien poikien lisäksi myös muita sukulaisia suosittiin, mistä on 

esimerkkinä luutnantti Carl Lorentz Danckwardt, joka todennäköisesti setänsä kontra-

amiraalin vaikutuksen ansiosta kohosi vain 6 vuoden iässä vänrikiksi. 50  Ilmeisesti 

vuoden 1798 ikärajamääräystä noudatettiin, minkä vuoksi vuoden 1806 aliluutnanttien 

joukossa ei ollut niin sanotusti alaikäisiä. Nuorimmatkin aliluutnanteista olivat noin 20-

vuotiaita. Myöskään yli 30-vuotiaita ei ollut montaa, mikä ainakin osittain johtui 

Karlbergin sota-akatemiasta valmistuneiden kadettien siirtymisestä suoraan Viaporiin 

aliluutnanteiksi.51  

 

2.2. Aliupseeristo 
 

Aliupseereita Viaporin eskaaderissa oli yhteensä 129, ja heidän kotitalouksiinsa kuului 

327 henkeä (ks. Taulukot 1 ja 2). Aliupseeristo jakaantui kolmeen pääryhmään: 

tykistökuntaan, perämieskuntaan ja laivurikuntaan. Tykistöaliupseerit huolehtivat 

tykistömateriaalista ja taisteluiden aikana he valvoivat tykkimiesten toimintaa. Laivurit 

hoitivat puolestaan takilointiin liittyviä töitä eli vastasivat mastoista, purjeista ja 

                                                           
49

 Wirilander 1950, 168−172, 186−189. 
50

 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 136−137 (IV), 144 (V), 147 (V), 158 (II), 160 (II), 530−531 (VII).  
51

 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 269 (IV), 412 (III), 443 (I), 505 (IV), 570 (V), 628 (II), 634 (I), 794 (II); 
Gräsbeck 1950, 52−53; Gräsbeck 1954, 111−114; Hulthander 1892, 28; Schelgel ja Klingspor 1875, 111. 
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köysistöstä. Perämiehet toimivat laivojen luotseina ja navigaattoreina. 52 

Saaristolaivaston suurilla aluksilla tarvittiin kaikkien kolmen aliupseeristoryhmän 

edustajia. Sen sijaan tykkisluuppien ja tykkijollien miehistöön edellytettiin kuuluvan 

vain yksi tykistöaliupseeri. Laivastotukikohdilla aliupseerit palvelivat veistämöillä sekä 

valvoivat pajoja ja verstaita.53 

Vuonna 1806 suurin kolmesta palvelushaarasta oli tykistökunta, johon kuului noin 

puolet kaikista aliupseerista. Tämä johtui pääosin kersanttien suuresta määrästä, sillä 

heitä oli 55 henkeä. Kersanttien tarve selittyy mahdollisesti osittain sillä, että 

saaristolaivastoon kuului lukuisia tykkisluuppeja ja tykkijollia, joilla tarvittiin kussakin 

ainakin yhtä tykistön aliupseeria. Toisaalta suuri lukumäärä johtui ainakin osittain 

alaikäisten nimittämisestä aliupseereiksi. Tykistökuntaan kuului kersanttien lisäksi 

lippukonstaapeleita (flaggconstapel) ja tykkijunkkareita (styckjunkare). Laivurikunta oli 

väkimäärältään tykistökunnasta seuraavaksi suurin. Siihen kuului lippulaivureita 

(flaggskeppare), ylilaivureita (öfver skeppare) ja alilaivureita (under skeppare). 

Kolmesta aliupseerikunnasta pienin oli perämieskunta, johon kuului vain kahdeksan 

henkeä. Perämieskuntakin jakaantui kolmeen osaan, joihin kuului lippuperämies 

(flaggstyrman), yliperämiehiä (öfverstyrman) ja keskiperämiehiä (medelstyrman). 

Lippualiupseerin (flaggunderofficer) arvo oli varsinaisen aliupseerikunnan korkein arvo, 

ja vain harvat kussakin palveluhaarassa saivat sen. Jos laivalla oli lippualiupseeri, hän 

oli oman palvelushaaransa eräänlainen esimies.54 

Pääryhmien lisäksi aliupseeristoon kuuluivat lippujunkkarit (flaggjunckare), joita 

Armeijan laivastossa palveli 21 henkeä vuonna 1806. Lippujunkkarit olivat aliupseereja, 

jotka olivat suorittaneet upseerintutkinnon ja joilla oli oikeus käyttää upseerin 

arvomerkkejä. Vallinneen upseeripulan vuoksi lippujunkkari saatettiin vuoden 1796 

kuninkaallisen kirjeen perusteella määrätä hoitamaan upseerin virkaa.55  Aliupseerien 

menosäännön ulkopuolella (utom stat) oli yksi ylimääräinen kersantti ja yksi 

ylimääräinen alilaivuri. 

Fredrik Thisner on tutkinut Viaporin saaristolaivaston aliupseerien rekrytointia muun 

muassa vuoden 1806 osalta. Hänen mukaansa saaristolaivaston aliupseerit rekrytoitiin 

                                                           
52

 Nikula 2008 (1933), 223–224. 
53

 Generalstaben I 1890, 313, liite 23. 
54

 Generalstaben I 1890, 312−314; Nikula 2008 (1933), 223−224. 
55

 Generalstaben I 1890, 312-313; Nordisk familjebok 1908, 529. Vaikka lippujunkkarit kuuluivat 
virallisesti aliupseeristoon, vuoden 1807 henkikirjoissa heidät on merkitty upseeriston joukkoon. 
Taulukoissa 1 ja 2 heidät on laskettu aliupseereiksi.  
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1800-luvun alussa lähes yksinomaan oman organisaation sisältä. Vielä 1700-luvulla 

monet aliupseerit olivat palvelleet aikaisemmin maa-armeijassa, avomerilaivastossa tai 

siviilimerenkulun alalla. Tykistökunta sai suuren osan aliupseereistaan 

laivapoikakoulusta, mutta väkeä rekrytoitiin myös meritykistöstä. Laivurikuntaan 

puolestaan siirryttiin useimmiten kauppalaivojen merimiehistä koostuneesta 

kauppalaivamerimieskomppaniasta (kofferdibåtsmanskomppani).56  

Virkaikäjärjestelmä ei ulottunut aliupseeristoon. Sen sijaan sotilasuransa alkuvaiheessa 

olevien henkilöiden ura riippui ratkaisevasti rykmentinkomentajasta, joka sai valita 

aliupseerikuntansa jäsenet ja joka päätti aliupseerien virkaylennyksistä. Joukko-

osastojen komentajat käyttivät tätä valintavaltaansa usein häikäilemättä hyväkseen, 

vaikka virkavalassaan he vakuuttivat valitsevansa aliupseerit kyvykkyyden ja 

ansiokkuuden perusteella. Aluksi rykmentin rulliin pantiin omat pojat ja tämän jälkeen 

myös lähiomaisten ja ystävien pojat, jos vakansseja vapautui. 57  Myös komppanian 

päälliköillä oli valtaa nimitysasioissa, sillä rykmentinkomentajat olivat pitkälti 

riippuvaisia komppanian päälliköiden suosituksista tehdessään nimityspäätöksiä.58 

Viaporissa vanhempien suhteet ja vaikutusvalta näkyivät erityisesti Armeijan laivaston 

kersanttien kohdalla. Kersanteista monet olivat merkittävässä asemassa olevien tai 

olleiden viaporilaisten alaikäisiä lapsia. Nuorin heistä, Karl Adrian Justander, oli vasta 

3-vuotias vuonna 1806. Alle kymmenvuotiaita olivat Justanderin lisäksi myös August 

Edvard af Trolle, Carl Henrik Möllersvärd, Carl Petter Limnell ja Johan Kuhlberg. 

Suhteiden vaikutus näyttää ilmeiseltä, sillä esimerkiksi August Edvard af Trollen isoisä 

oli ollut kenraaliamiraali Henrik af Trolle (1730−1784). Johan Kuhlbergin isä 

puolestaan palveli laivastossa luutnanttina ja hänen isoisänsä oli ollut Helsingin 

pormestari Johan Kuhlberg (1726−1790). Edellä mainittujen poikien lisäksi kersanttien 

joukossa oli myös laivastoeskaaderin korkea-arvoisten upseerien poikia. 

Everstiluutnantti Carl Paco Hårdin 12-vuotias poika Mauritz Paco oli ollut merkittynä 

kersantiksi jo vuodesta 1801 alkaen, jolloin hän oli 7-vuotias. Vastaavasti 

                                                           
56

 Thisner 2000, 267−274. Thisnerin tutkimukseen on suhtauduttava varauksella, sillä hän esittää vuoden 
1806 tykistökunnan, laivurikunnan ja perämieskunnan aliupseerien lukumääräksi yhteensä 43 henkeä, 
vaikka henkikirjojen mukaan heitä oli tuon vuoden lopulla 106 henkeä. Vaikka Thisner olisi tarkoittanut 
näillä 43 hengellä vain vuosien 1790 ja 1806 välisenä aikana rekrytoituja uusia aliupseereita, erotus 
näiden kahden luvun välillä on suhteettoman suuri. Esimerkiksi henkikirjoihin kirjatuista kahdeksasta 
perämiehestä olisi Thisnerin mukaan rekrytoitu yhteensä vain kolme vuosina 1781 – 1806. Thisnerin 
lähteenä tutkimuksessa on ollut: ”KrA Armens pensionsskassas arkiv. Armens flottas meritband 4-5, 20, 
22, 33 och 52. Finska eskadern 1765, 1781, 1782, 1783, 1790 och 1806”. 
57

 Wirilander 1950, 80, 136, 159−160. 
58

 Screen 2007, 85−86. 
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everstiluutnantti Carl Lilliehöökin 11-vuotias poika Knut August oli nimellisesti 

palvellut laivastossa vuodesta 1804 alkaen.59  

Upseerien lisäksi myös virkamiehet onnistuivat saamaan poikiaan alaikäisinä 

orastavalle sotilasuralle. Virkamiesten lapsia olivat laivaston kamreerin poika Johan 

Ulrik Tauvon, laivaston sotatuomarin ja sihteerin poika Carl Petter Limnell ja laivaston 

lääkärin poika Claes Wilhelm Hornstedt. 60  Viaporin kauppiaiden pojista puolestaan 

kersanttien joukossa oli ainakin Johan Gustaf Österberg. Toinen kauppiaan poika oli 

mahdollisesti Johan Fredrik Teckenberg, sillä kauppias Carl Teckenbergillä oli 

rippikirjan mukaan samanniminen 15-vuotias poika.61  

Muutaman vuoden ikäisten poikien kuuluminen laivaston aliupseerikuntaan ei 

todennäköisesti ollut sallittua, sillä ainakin ruotujakoisissa joukoissa aliupseerien 

alaikäraja oli 16 vuotta. Suuri alaikäisten aliupseerien määrä heikensi armeijaa ja johti 

tilanteeseen, jossa täysi-ikäiset aliupseerit joutuivat hoitamaan myös alaikäisten työt.62 

Saattoi kestää lähes kymmenen vuotta ennen kuin nuorina poikina aliupseereiksi 

päässeet olivat tarpeeksi vanhoja aloittamaan viranhoitonsa. Kuvaava esimerkki tästä on 

Carl Georg af Trolle, joka oli päässyt jo 7-vuotiaana kersantiksi, mutta aloitti 

sotapalveluksen vasta kahdeksan vuotta myöhemmin.63 Merkillepantavaa on myös se, 

että vaikka suuri joukko kersanteista oli alaikäisiä, heidät kaikki oli merkitty 

henkikirjoihin yli 15-vuotiaiksi. Väärät tiedot saattavat johtua 

henkikirjoituskäytännöistä, sillä soittokuntaa, rumpaleita ja laivapoikia lukuun ottamatta 

ketään ruokakunnan päätä ei ole merkitty alle 15-vuotiaaksi. Toisaalta virheellisten 

merkintöjen avulla on samalla onnistuttu peittämään alaikäisten kersanttien suuri 

lukumäärä laivastossa.  

Näyttää siltä, että laivaston kersantinvirka oli muodostunut monien Viaporin upseerien 

ja virkamiesten poikien uran aloitusviraksi. Useilla vuonna 1806 kersanteiksi 

merkityillä pojilla oli nimittäin vanhempia veljiä, jotka olivat myös toimineet 

aikaisempina vuosina ainakin nimellisesti kersantteina. Näiden veljien joukkoon 
                                                           
59

 KA, Helsingin kaupungin ruotsalais-suomalaisen seurakunnan arkisto, Syntyneiden ja kastettujen 
luettelot 1793−1816, I C 5, 13.9.1800 (mf KK 15); Blomstedt ja Wanne 1951, 115; Elgenstierna 
1925−1936 (I−IX), 334 (V), 378 (VIII), 729 (III), 713 (IV); Parland-von Essen 2010, 95; 
60

 KA, SHPT, Kortisto (Hornstedt); Bergholm 1901, 1294; Kotivuori, Yrjö: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852: 
Karl Limnell. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8307>. 
Luettu 1.2.2011.  
61

 KA, Viaporin linnoituksen seurakunta, Rippikirja vuosilta 1796–1808,  I Aa 1, 300−301, 308−309. Myös 
Johan Gustaf Österbergin vanhempi veli Ferdinand oli aikaisemmin ollut kersanttina.  
62

 Screen 2007, 86, 93. 
63

 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 381 (VIII). 
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lukeutuivat esimerkiksi Mauritz Paco Hårdin veli Gustaf Adolf, Knut August 

Lilliehöökin veli Nils Adolf ja Fredrik Wilhelm Wärnhielmin veli Ulrik Georg. 64 

Aliupseerin virka muodosti yläluokan pojille ensimmäisen askeleen ylöspäin johtavassa 

sotilashierarkian portaikossa. Mitä nuorempana poika pääsi tälle portaikolle, sitä 

enemmän hänelle kertyi etumatkaa muihin nähden. Urakehityksen vauhdittaminen on 

varmasti ollut yksi syy, miksi poikia pantiin muutaman vuoden ikäisinä kersantin 

virkoihin. Tämän ohella taustalla ovat mahdollisesti vaikuttaneet myös taloudelliset 

näkökulmat, sillä jos kersantin virasta sai palkkaa, se oli suoraa taloudellista tukea 

nuoren aliupseerin vanhemmille.65 

Taloudellinen tuen merkitys perheelle käy parhaiten ilmi niissä tapauksissa, joissa 

upseeriperheen huoltaja oli kuollut, ja pojan aliupseerinviralla oli nähtävästi haluttu 

taata edesmenneen upseerin lesken ja lasten toimeentulo. Sotilasperheissä perheen 

elättäjällä oli suuri merkitys ainakin jakopalkkaisissa rykmenteissä, sillä Wirilanderin 

mukaan edesmenneen upseerin perheellä ei ollut mitään suojaa perheen pään kuoltua. 

Leski ja lapset joutuivat lähtemään puustellista maantielle viimeistään armonvuoden 

kuluttua.66  Viaporin vuoden 1806 kersanttien joukossa entisiä upseeriperheitä olivat 

majuri Per af Trollen perhe, kapteeni Henrik Johan Möllersvärdin perhe ja kapteeni 

Daniel Justanderin perhe. Sekä majuri af Trollen poika Georg Carl että kapteeni 

Justanderin poika Carl Adrian olivat saaneet kersantin arvon samana vuonna kuin 

heidän isänsä kuoli, Justander ilmeisesti syntymävuotenaan. Vaikka henkikirjoissa 

kotitalouksiin kuulunut väki oli merkitty nuorten kersanttipoikien alle, lähes varmasti 

todellisina perheen päinä toimivat leskiäidit. Vastaavanlainen elättiperhe oli 

todennäköisesti 5-vuotiaan kersantin August Edvard af Trollen (Georg Carl af Trollen 

pikkuserkku) perhe.67 Ainoastaan August Edvard oli merkitty Viaporin henkikirjaan, 

mikä mahdollisesti tarkoittaa, ettei perheestä todellisuudessa asunut ketään 

linnoituksessa.  

August Edvardin lisäksi oli myös muita laivaston kersantteja, jotka eivät ilmeisesti 

olleet Viaporissa vuonna 1806, vaikka heidät oli merkitty linnoituksen henkikirjoihin. 

Kersanteista ainakin kolme oli nimittäin kadetteina Karlbergin sota-akatemiassa ja yksi 

oli Haapanimen sotakoulun oppilas. Esimerkiksi Gustaf Adolf Brummer -nimiset 
                                                           
64

 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 101 (IX), 713 (IV), 729 (III).  
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 Screen 2007, 87, 92; Wirilander 1950, 222.  
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 Wirilander 1950, 132−133.  
67

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1804, nide 8520, laivastoa koskeva 
henkikirjamerkintä, fol. 101 (mf 728); Blomstedt ja Wanne 1951, 115; Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 
334 (V), 378 (VIII), 381 (VIII). 
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serkukset olivat molemmat vuonna 1806 sota-akatemiassa, vaikka heidät oli kirjattu 

laivaston henkikirjaan. Ensimmäinen serkuksista oli aloittanut akatemiassa vuonna 1801 

ja toinen heistä oli seurannut perässä kaksi vuotta myöhemmin. Brummerit valmistuivat 

akatemiasta vuosina 1807 ja 1808.68 Vastaavan kaltaisia tapauksia on ollut laivaston 

lisäksi myös Leskikuningattaren henkirykmentissä. J. E. O. Screen on katsonut, että 

syynä opiskelevien alaikäisten nimittämiseen upseereiksi ja aliupseereiksi on ollut halu 

tukea rahallisesti sotilasuralle pyrkivien yläluokan poikien koulutusta.69  

Laivaston aliupseerin viroista kersantin virka näyttää olleen selvimmin virka-asema, 

johon merkittävät Viaporissa vaikuttaneet henkilöt saattoivat sijoittaa alaikäisiä tai 

opiskelevia poikiaan. Ainoastaan perämiehistön joukossa on havaittavissa jossain 

määrin vastaavaa toimintaa. Seitsemästä perämiehestä nimittäin kaksi oli 13-vuotiasta ja 

yksi 16-vuotias. Näsistä kolmesta sekä Olof Adlerberg että Gustaf Adolf von Stauden 

olivat saavuttaneet asemansa 11-vuotiaina vuonna 1804. Michael Silvius von 

Hohenhausen voidaan puolestaan laskea edellä mainittujen kersanttien tavoin Viaporista 

poissaolevaksi Karlbergin kadetiksi. Hän oli nimittäin vuonna 1806 viidettä vuotta 

kadettina sota-akatemiassa ja valmistui vasta seuraavana vuonna. 70  Lippualiupseerit, 

tykkijunkkarit ja erityisesti yli- sekä alilaivurit näyttävät sen sijaan olleen henkikirjan 

perusteella virka-asemaansa vakiintuneita aatelittomia sotilashenkilöitä.  Tämä käy 

selvästi ilmi siinä, että valtaosa edellä mainituissa aliupseeriarvoissa palvelevista 

henkilöistä oli perheellisiä. Myös kersanttien joukossa oli perheellisiä viranhaltijoita 

(7/55) ja voikin olettaa, että vaikka kersanttien joukossa oli suuri määrä alaikäisiä ja 

poissaolevia, suurin osa 55 kersantista oli aikuisia miehiä, jotka todella hoitivat 

virkaansa.   

 

2.3. Komppanioiden miehistö 
 

Eskaaderin miehistöön kuului yhteensä 868 henkeä. Miehistön suuren lukumäärän 

vuoksi lähes kolme neljäsosaa kaikista laivaston kotitalouksista kuului tähän ryhmään. 

Koska ruokakunnat olivat varsin pieniä, sotilastalouksiin kuului yhteensä kuitenkin vain 
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 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 101 (IX); Hulthander 1892, 32, 38, 46−47; Karlbergissä on saattanut olla 
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1185 henkeä eli noin 58 % laivaston koko väestöstä (ks. Taulukot 1 ja 2). Miehistö oli 

jaettu 16 komppaniaan, joista 13 kuului meritykistörykmenttiin. Loput kolme olivat 

erikoiskomppanioita: luotsikomppania, kauppalaivamerimieskomppania ja 

laivapoikakomppania. Näiden komppanioiden lisäksi oman erillisen ryhmänsä 

muodostivat laivaston soittajat (Spelet).  

Luotsikomppanian tehtävänä oli luotsata armeijan laivaston sotalaivoja merimatkojen 

aikana. Vuosittaisten meriharjoitusten avulla komppanian miehistön piti oppia 

tuntemaan suomalainen saaristo. Kun miehet eivät olleet merillä, heitä käytettiin 

takilointi- ja veistämötöihin. Tähän 50 henkeä käsittäneeseen komppaniaan kuului 

yliperämiehiä, saaristoperämiehiä (skärgårdsstyrman) ja oppipoikia. Oppipojaksi ei 

päässyt ennen kuin oli purjehtinut vähintään kolme vuotta saaristossa. Luotsiksi pääsy 

puolestaan edellytti taitoa luotsata alusta suuressa osassa suomalaista ja ruotsalaista 

saaristoa sekä luotsin virkaan liittyvän tutkinnon suorittamista. Perusteellisesti saariston 

tuntevalla luotsilla oli etusija täytettäessä aliupseerinvirkoja. 71  Vuoden 1806 lopulla 

luotsikomppania oli täysilukuinen eli käsitti 50 henkeä, minkä lisäksi komppanian 

väestöön lukeutuivat yliperämiehen leski ja ylimääräinen oppipoika. Kaikkiaan 

oppipoikia oli komppaniassa kuusi. 

Vuonna 1781 Viaporiin oli perustettu 30 henkeä käsittänyt 

kauppalaivamerimieskomppania. Henrik af Trollen laatiman ohjesäännön mukaan 

komppanian miehistön ydinjoukko oli tarkoitus muodostaa laivapoikien joukosta 

otetuista soveliaista nuorukaisista. Jos näiden joukosta ei löytynyt riittävästi taitavia 

henkilöitä miehistöön, komppanian päälliköillä oli oikeus värvätä kauppalaivojen 

merimiehiä komppaniaan. Näiltä merimiehiltä edellytettiin usean vuoden kokemusta 

merillä olosta, eivätkä he saaneet olla yli 30-vuotiaita. Komppanian miehistö työskenteli 

pääosin takilointitöissä. Merimatkojen aikana he auttoivat itseään vähemmän kokeneita 

laivamiehiä purjeiden käsittelyssä ja muissa tarvittavissa merimiehentöissä. 72 

Kauppalaivamerimiehet olivat tavallisesti palveluksessa puoli vuotta kesäkuukausina. 

Lopun osaa vuodesta he olivat vapautettuja palveluksesta. 73  Myös vuonna 1806 

komppania oli kooltaan 30 henkeä. Varsinainen miesvahvuus oli kuitenkin 29 henkeä, 
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sillä komppanian numeroidun miehistön joukkoon oli laskettu yksi alilaivuri, joka 

kuului aliupseerikuntaan.74 

Vuosien 1769–1770 valtiopäivillä Armeijan laivastoon perustettiin 80 henkeä käsittänyt 

laivapoikakomppania. Augustin Ehrensvärd käsitteli laivapoikien asemaa ja 

koulutusta valtiopäiville laatimassaan ohjesäännössä. Tämän ohjesäännön mukaan 

laivapojiksi otettiin 10–12-vuotiaita poikia. Heidän tuli aluksi oppia lukemaan, 

kirjoittamaan ja laskemaan. Opittuaan nämä taidot heidät lähetettiin merille joko 

kruunun laivoissa tai kauppalaivoissa. Heidän oli tarkoitus olla merillä 16 ikävuoteen 

asti, minkä jälkeen opetus jatkui geometrian opiskelulla ja käytännön 

perämiehentaitojen opettelulla. Laivapojat osallistuivat myös jalkaväki- ja 

tykistöharjoituksiin. Opetuksen päämääränä oli kouluttaa taitavista laivapojista 

laivaston alipäällystöä. Alipäällystön tehtäviin sopimattomat laivapojat oli tarkoitus 

sijoittaa joko meritykistörykmenttiin tai sitten ruodutettuihin laivamieskomppanioihin.75 

Ollessaan Viaporin eskaaderin päällikkönä Carl Olof Cronstedt nosti 

laivapoikakomppanian koon 100 henkeen.76 Viaporin eskaaderin aluksista laivapoikia 

palveli saaristofregateilla. Vuoden 1795 miehistölistan mukaan heitä oli kahdeksan 

henkeä laivaa kohden.77  

Vuonna 1806 laivapoikakomppania oli jaettu kolmeen korpraalikuntaan, joita kutakin 

johti yksi laivapoikakorpraali. Lähes kaikki laivapojat olivat nuoria, sillä vain kolme 

heistä oli yli 15-vuotiaita. Myös kaikki kolme korpraalia lukeutuivat näiden niin 

sanotusti alaikäisten joukkoon. Ikärajat näyttävätkin 1800-luvun alussa olleen 

toisenlaiset kuin mitä Ehrensvärdin ohjesäännössä on mainittu. Toisin kuin tavallisissa 

komppanioissa, laivapoikakomppaniassa ei ollut yhtäkään aliupseeriston paikkaa 

miehistön joukossa. Koska yksikään paikka ei ollut myöskään täyttämättä, komppania 

koostui tasan sadasta laivapojasta.  

Varsinaiseen värvättyyn meritykistörykmenttiin
78  kuului henkikirjojen mukaan 

vuoden 1806 lopulla 13 komppaniaa, joissa oli yhteensä 667 sotilasta. 
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 Nygren on laskettu taulukoissa 1 ja 2 aliupseeriston joukkoon, kuten muutkin komppanioiden 
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Merikomennusten aikana meritykkimiehet toimivat tykkien komentajina tai 

alikomentajina. Meritykkimiehiä palvelikin kaikilla aluksilla, jotka oli varustettu 

tykeillä. Tykkisluupit tarvitsivat vain neljä tykkimiestä ja vastaavasti tykkijollat kaksi. 

Suhteellisen raskaasti aseistetuilla saaristofregateilla tarvittiin 40 tykkimiestä alusta 

kohden. Ollessaan maalla miehiä käytettiin enimmäkseen vartiopalvelukseen.79 Koska 

palvelukseen tarvittiin päivittäin 100 miehestä vain 15, suurin osa miehistöstä oli 

lomautettuina (permittera) pääosan vuotta. Toukokuussa koko miehistö kokoontui 

kuitenkin kolme kuukautta kestäviin harjoituksiin, joiden aikana sotilaat harjoittelivat 

tykkien käyttöä ja opettelivat merimiehentöitä. Tällöin pidettiin myös miehistön 

katselmus.80  

Komppaniat oli koottu passevolanssijärjestelmän mukaisesti. Tässä järjestelmässä 

upseerit värväsivät omalla kustannuksellaan komppanian miehistön. Kun komppania oli 

valmis, kruunu maksoi passevolanssina rahallisen korvauksen jokaisesta miehestä. Vain 

sodan aikana kruunu hoiti itse värväyksen. Passevolanssijärjestelmä hyödytti upseereja, 

koska nämä saivat sen avulla taloudellista voittoa. 81  Passevolanssiin perustunut 

värväysmenetelmä näkyi vuoden 1806 laivastoeskaaderin komppanioiden nimissä. 

Lukuun ottamatta henkikomppaniaa jokainen 13 tavallisesta komppaniasta oli nimetty 

jonkun upseerin mukaan. Kaikilla viidellä everstiluutnantilla ja molemmilla majureilla 

oli omat komppaniansa. Lisäksi kontra-amiraali Danckwardtilla oli ollut nimeänsä 

kantava komppania.  

Komppanioita oli myös sellaisilla upseereilla, jotka eivät vaikuttaneet Viaporissa. 

Tällaisia komppanioita oli esimerkiksi everstiluutnantti Johan Herman Schutzercranzilla 

ja majuri Axel Vilhelm Lilliestrålella. He olivat molemmat Armeijan laivaston 

upseereja, mutta he palvelivat ilmeisesti Tukholman eskaaderissa. Schutzercranzilla oli 

Viaporissa olevan komppanian lisäksi myös muita komppanioita komennossaan. Omaa 

komppaniaa voi pitää eräänlaisena upseerille tarkoitettuna palkkana.82  

Meritykistörykmentin kolmestatoista komppaniasta yhteentoista kuului 50 henkeä ja 

kahteen 75 henkeä.83 Kaksi suurempaa komppaniaa olivat henkikomppania ja kontra-

amiraali Danckwardtin komppania. Näihin kahteen komppaniaan kuului 
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meritykistörykmentin kaksi profossia. Toinen profossin paikka oli tosin täyttämättä, 

sillä sen palkka oli varattu soittokunnalle (vacant för musiquen).84 Henkikomppaniaa 

lukuun ottamatta jokaiseen komppaniaan kuului aliupseeristosta yksi kersantti. 

Henkikomppaniassa kersantin sijasta aliupseerina oli tykkijunkkari. Koska aliupseerit 

oli merkitty sotilasnumeroille, he ilmeisesti saivat sotilaan palkkaa. He olivat näin ollen 

ylimääräisiä aliupseereja, mikä osaltaan selittää luvussa 2.2. käsiteltyä kersanttien suurta 

määrää. Useimpiin komppanioihin kuului myös rumpali, joka oli laskettu laivaston 

soittajien joukkoon. 50 hengen komppanioihin kuului kaksi korpraalia eli komppaniat 

oli jaettu kahteen korpraalikuntaan. Poikkeuksellinen tapaus oli majuri Liljestrålen 

komppania, jossa oli neljä korpraalia. 75 hengen komppaniat oli jaettu kolmeen 

korpraalikuntaan, minkä lisäksi henkikomppaniaan kuului vielä kaksi muuta korpraalia.  

Yhteensä korpraaleita oli kyseisessä komppaniassa siis viisi. Tavallisten värvättyjen 

ohella komppanioihin kuului vaihteleva määrä niin sanottuja tarjokkaita (volontair).  

Täysilukuisissa komppanioissa meritykistöväkeä olisi pitänyt olla 700 henkeä, joista 

aliupseereita oli 13 henkeä. Koska osa komppanioiden paikoista oli täyttämättä, sotilaita 

oli kuitenkin yhteensä 667. Vuonna 1764 annetun ohjesäännön mukaan täyttämättömiä 

paikkoja hyväksyttiin enintään kolme tai neljä jokaista komppaniaa kohden. Tyhjät 

paikat piti täyttää neljän kuukauden sisällä. Paikkojen täyttämistä valvottiin 

pääkatselmuksessa vuosittain. 85   Useimmissa komppanioissa oli yksi tyhjä sotilaan 

paikka vuonna 1806. Joissakin komppanioissa näitä täyttämättömiä paikkoja oli 

kuitenkin kaksi tai kolme. Pääosa paikoista oli tarkoituksella täyttämättä, sillä niiden 

palkat oli varattu laivaston soittokunnalle.  

Suomessa varsinaiset sotilassoittokunnat yleistyivät vasta Ruotsin ajan viimeisinä 

vuosikymmeninä. Soittokunnat käsittivät yleensä noin kymmenen soittajaa, jotka olivat 

pääosin klarinetisteja. Klarinetin lisäksi muita käytettyjä soittimia olivat käyrätorvet, 

fagotit, trumpetit ja oboet. Joukko-osastot pyrkivät ylläpitämään ja edistämään 

soittokuntien toimintaa erilaisten musiikkikassojen avulla. Heikki Klemetti on katsonut, 

että Leskikuningattaren henkirykmentin soittokunta olisi ollut ainoa kruunun ylläpitämä 

soittokunta. 86  Näyttää kuitenkin siltä, että myös Armeijan laivaston soittokunta sai 
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rahansa kruunulta, koska komppanioissa pidettiin sotilaan paikkoja tyhjinä soittokuntaa 

varten. Täyttämättömien paikkojen palkat ilmeisesti menivät soittokunnalle.  

Laivaston soittokuntaan kuului vuonna 1801 viisi klarinettia, kaksi oboeta, käyrätorvi ja 

trumpetti eli yhteensä yhdeksän soittajaa. Vaikka rumpalit oli lueteltu henkikirjoissa 

yhdessä soittokunnan kanssa, he eivät kuuluneet siihen. 87  Silti heidät on nähty 

henkikirjoissa kuuluvan hallinnollisesti yhteen, sillä molemmat ryhmät on lueteltu 

soittajiin (Spelet). Vuonna 1806 soittokunta käsitti kymmenen henkeä. Soittimista 

ainoastaan oboe on mainittu nimeltä, mutta todennäköisesti muitakin soittimia oli 

käytössä kuten vuonna 1801. Rumpaleita oli myös kymmenen, joista yksi oli alle 15-

vuotias. Ilmeisesti muutkin rumpalit olivat varsin nuoria, sillä kenelläkään ei ollut 

perhettä.  

Vaikka laivastoon kuulunutta miehistöä oli linnoituksessa paljon, täytyy muistaa, että 

vain pieni osa laivaston koko miehistöstä oli sijoitettuna Viaporiin. Esimerkiksi 

saaristofregatin miehittämiseen tarvittavasta miehistöstä vain noin neljäsosa oli 

laivastotukikohdan väkeä. Pääosa saaristolaivaston miehistöstä muodostuikin 

laivamiehistä ja maa-armeijan joukoista. Vuoden 1808 alussa Suomen eskaaderin 

alaisuudessa olivat Ahvenanmaan ja Etelä-Suomen laivamieskomppaniat. Edellisen 

vuoden lopussa näissä komppanioissa oli laivamiehiä yhteensä 888 henkeä. 88 

Saaristolaivaston aluksilla laivamiehiä käytettiin erityisesti merimiehen taitoja 

vaatineissa tehtävissä. Laivojen soutajina ja maihinnousujoukkoina toimivat maa-

armeijan sotilaat, minkä vuoksi he muodostivat suuren osan miehistöstä. Maajoukkojen 

keskeinen rooli näkyy erityisesti laivaston pienemmillä aluksilla, joilla tarvittiin vain 

vähän merenkulkutaitoista väkeä. 89  Tykkisluupeilla maa-armeijan joukkojen oli 

tarkoitus muodostaa neljä viidesosaa miehistöstä.90 

Osa laivamiehistä palveli Viaporissa myös rauhan aikana. Vuonna 1805 Viaporissa 

tapahtui vankilapako, kun työvanki Carl Ericsson pakeni käymälän reiän kautta. 

Ericsson oli juuri ennen pakoaan ollut hoidettavana sairaalassa, jossa vahteina oli 

palvellut kaksi Ahvenanmaan ja Etelä-Suomen laivamieskomppanian miestä.91 
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2.4. Virkamiehistö  
 

Laivastoeskaaderin virkamiehet on tässä tutkimuksessa koottu neljästä henkikirjoissa 

mainitusta hallinnollisesta ryhmästä, jotka olivat hallinto (Civil Stat) 92 , sotapapisto 

(Clerecie Staten), sairaanhoito (Medicinal Staten) ja konttori (Contoiret). Näihin 

hallintoryhmiin kuului vuoden 1806 lopulla kaikkiaan 34 henkeä. Koska virkamiehet 

olivat usein perheellisiä ja heillä oli palveluskuntaa, kotitalouksiin kuului yhteensä 117 

henkeä (ks. Taulukot 1 ja 2). Suurin osa virkamiehistä hoiti laivaston hallintoon ja 

oikeudenkäyttöön liittyviä tehtäviä. Erityisesti taloudenhoidon parissa työskenteli monta 

miestä. Tehtäviä hoitivat erilaiset kamreerit, reviisorit ja kirjurit. Usean henkilön 

virkanimikkeet olivat kaksiosaisia. Esimerkiksi kassanhoitajan ja postimestarin tehtäviä 

hoiti Carl Lagus ja Johan Schildt puolestaan oli yhtä aikaa reviisori ja kamarikirjuri. 

Merkittävä osa siviilipuolen henkilöstöstä oli erilaisia kirjureita. Heitä oli yhteensä 11 

henkeä eli kolmasosa kaikista virkamiehiksi luetuista. Selvästi muista hallintoviroista 

erottautuvia toimenkuvia olivat postimestarin ja sairaalan komissaarin virat. 

Postimestari ja postikirjuri (postkrifvare) työskentelivät Viaporin omassa 

postikonttorissa, joka oli perustettu Carl Olof Cronstedtin aloitteesta vuonna 1802.93 

Vuodesta 1803 alkaen sekä avomerilaivaston että saaristolaivaston ylin johto kuului 

Tukholmassa toimineelle meriasiainhallinnolle (förvaltning af sjöärendena), jonka 

puheenjohtaja oli samalla myös Armeijan laivaston päällikkö. Meriasiainhallinnon 

tehtäviin kuului muun muassa eskaaderitukikohtien hallinnon johtaminen ja 

valvominen. Se jakaantui kahteen osastoon, joista yksi vastasi Armeijan laivastoa 

koskevista asioista ja toinen avomerilaivaston asioista.   Kumpaankin osastoon 

kuuluivat kanslia, kanneviskaalikonttori (advokatfiskalkontor), kamarikonttori 

(kammarkontor), merisotakonttori (sjömilitiekontor), luotsikonttori (lotskontor) ja 

rakennuskonttori (konstruktionskontor) 94 . Näistä ainakin merisotakonttorilla oli 

henkilöstöä myös Viaporissa, sillä siviilipuolen henkikirjaosia oli allekirjoitettu 

merisotakonttorin puolesta. Henkikirjamerkinnät oli tehnyt kamreeri ja rykmentinkirjuri 

Henrik Grönvik.  
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Saaristolaivaston Tukholman ja Viaporin eskaadereilla oli yhteinen ylioikeus. 

Kummallakin oli sen sijaan oma alioikeutensa, jonka sotatuomari toimi samalla myös 

eskaaderin päällikön sihteerinä.95 Vuodesta 1784 näitä tehtäviä Viaporissa oli hoitanut 

Carl Limnell, joka oli saanut 1791 saanut Turun hovioikeuden asessorin arvonimen.96 

Muita oikeudenhoidosta vastanneita henkilöitä olivat kanneviskaali, kanslisti, 

oikeusvääpeli (rättegångs väbel) ja vahtimestari.97 

Armeijan laivaston paikallinen tilihallinto oli jaettu kahteen osaan. Kamari- ja 

merisotakonttorin alaisuudessa käsiteltiin muun muassa merisotaväen palkkausta, 

ylläpitoa ja vaatetusta koskevat asiat. Asekonttori (tygkontor) sen sijaan vastasi laivoista 

ja rakennuksista. 98  Tarkemmin eri virkamiesten tehtävät käyvät ilmi Ehrensvärdin 

vuonna 1763 Armeijan laivastolle laatimista ohjeista. Ohjeiden mukaan Tukholmassa 

sijainneessa molempien eskaaderien (Tukholman ja Viaporin) merisotakonttorissa 

työskentelivät rykmentinkirjuri ja sotilaskirjuri (militieskrivare), joita avustivat 

komppaniankirjurit ja katselmuskirjurit.  Kummallakin eskaaderilla oli oma 

asekonttorinsa, jota johti kamreeri. Konttorissa hoidettiin eskaaderin tilinteko ja tilit.  

Kamreerin päätehtävänä olikin eskaaderin tilinpäätöksen laatiminen, minkä lisäksi hän 

valvoi käteisvarojen ja tarvikkeiden tilejä. Hän hoiti myös eskaaderin velkojen ja 

saatavien maksamisen. Eskaaderin laivoista ja tarvikkeista vastasi asemestari 

(tygmästare), joka valvoi, että niitä pidettiin kunnossa määrätyllä tavalla. Eskaaderin 

veistämön ja tykistön varastoja valvoi kaksi asevahtia (tygvaktare). Näiden asevahtien 

tehtävänä oli huolehtia laivaston varusteiden säilytyksestä siten, että eskaaderi voitaisiin 

saada tarvittaessa kuukauden sisällä varustetuksi. Asevahtien alaisuudessa oli kolme 

asekirjuria (tygskrivare), jotka toimivat samalla myös asekonttorin kassanhoitajana tai 

kirjanpitäjänä, reviisorina ja konttorikirjurina.99  

Henkikirjoissa hallintoon lukeutuneita virkamiehiä ei ole tarkemmin eritelty eri 

konttoreiden kesken. Monien henkilöiden tehtävänimikkeet olivat kuitenkin samoja 

kuin Ehrensvärdin aikana. Näin ollen Viaporin varuskonttoriin näyttää kuuluneen 

vuonna 1806 ainakin kamreeri, kassanhoitaja, reviisori ja kaksi asevahtia. Nämä 

henkilöt ovat henkikirjassa listattuina peräkkäin, mikä tukee olettamusta, että heidän 

tehtävänsä liittyivät toisiinsa. Ilmeisesti Israel Tauvon oli eskaaderin pääkamreeri, sillä 
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hän oli kolmesta kamreerista ainoa, jolla oli vain yksi virkanimike. Viaporin 

asemestarina toimi vuonna 1806 everstiluutnantti Aadolf Fredric Wirgin. 100 

Merisotakonttorin palveluksessa olivat todennäköisesti ainakin henkikirjoissa mainitut 

rykmentinkirjuri, sotilaskirjuri, komppaniankirjuri ja katselmuskirjuri. 

Hallintoon liittyviä tehtäviä hoitaneiden henkilöiden lisäksi virkamiehistöön kuuluivat 

laivaston papisto, sairaanhoidosta vastanneet henkilöt ja konttorin vahtirengit. 

Hallintoryhmän nimikkeestä ei selviä, minkä konttorin alaisuuteen vahtirengit 

kuuluivat. Lisäksi yksi vahtimestari oli menosäännön ulkopuolella (utom stat). 

Sairaanhoidon alle on luettu henkikirjoissa luutnanttimekaanikko (ljeutenant mecanicus) 

ja laivapoikakoulun opettaja, vaikka näiden tehtävät eivät liittyneetkään 

sairaanhoitoon.101  

Meritykistörykmentin sotapapistoon kuuluivat rykmentinpastori Daniel Backman ja 

pataljoonansaarnaaja Anders Cantenius. He molemmat olivat saaneet virka-arvonsa 

lisäksi kirkollisen arvonimen. 102  Backman oli arvonimeltään kuninkaallinen 

hovisaarnaaja ja Cantenius oli puolestaan saanut rykmentinpastorin arvonimen. 103 

Viaporin puinen kirkkorakennus sijaitsi linnoituksen muurien ulkopuolella lähellä 

Hamiltonin bastionia. Kirkko oli kaikkien Viaporissa toiminneiden seurakuntien 

yhteinen, minkä vuoksi eri seurakuntien pastorit joutuivat jakamaan keskenään kirkon 

käyttöajat.104  

Laivaston miehistön keskuudessa sairaudet olivat suuri ongelma koko 1700-luvun ajan. 

Erityisesti vuosisadan jälkipuolella terveydenhoitoon ja hygieniaan yritettiin kiinnittää 

huomiota, mutta esimerkiksi vielä Kustaan sodassa sairaudet tappoivat suuren määrän 

miehiä. Saaristolaivastossa erityisongelmia aiheutti miehistön oleskelu tykkisluupeilla 
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ja tykkijollilla, jotka eivät olleet katettuja. Miehistö oli näin ollen luonnonvoimien 

armoilla. Asiaa vaikeutti vielä se, ettei näillä aluksilla voinut valmistaa ruokaa.105 

Vuonna 1806 laivaston sairaanhoidosta vastasivat eskaaderin lääkäri, rykmentinvälskäri 

ja kaksi välskärin kisälliä. Ennen 1700-luvun viimeisiä vuosia Viaporin laivastossa ei 

ollut omaa lääkäriä.106 Vuonna 1796 eskaaderin lääkäriksi saatiin kuitenkin tohtori Klas 

Fredrik Hornstedt. Hän oli valmistunut lääketieteen tohtoriksi Greifswaldin yliopistosta 

vuonna 1786 matkusteltuaan sitä ennen laajasti muun muassa Itä-Intiassa. 107  Neljä 

henkeä käsittänyt sairaanhoitohenkilökunta oli sodan ajan oloihin täysin riittämätön. 

Vuonna 1782 oli laskettu, että varustettuna Suomen eskaaderi tarvitsisi 25 välskäriä. 

Vuoden 1795 miehistölistan mukaan jokaisella saaristofregatilla tarvittiin kaksi 

välskäriä alusta kohden. Täydennysten saamiseksi sota-aikana täytyi turvautua 

värväykseen, joka ei ollut helppoa.108 

Laivastolla oli oma sairaalansa Viaporissa.109 Sairaalan toiminnasta vastasi ilmeisesti 

sairaalan komissaari Carl Gustav Sundström, joka on laskettu hallintoväen joukkoon. 

Komissaarin ruokakuntaan kuului myös sairaalan keittäjän leski. Leskikuningattaren 

henkirykmentin henkikirjoissa olevan väen joukossa oli sairaalan keittäjätär Uldrika 

Sundström, joka on mahdollisesti sukua komissaarille. 110  Carl Gustav Sundström 

näyttää vastanneen myös Linnan (Slottans) sairaalasta, sillä vuoden 1805 vankilapaon 

yhteydessä hän pyysi saada poistaa Linnan sairaalan kirjoista vangin paon myötä 

menetetyt vaatteet. Numeroituja sairashuoneita kyseisessä laitoksessa oli ainakin 

viisi.111 Kyseessä saattaa olla myös yksi ja sama sairaalarakennus, koska on epäselvää, 

mitkä tilat linnoituksesta olivat sairaiden käytössä.  Sairaala on saattanut sijaita Länsi-

Mustasaarella, kuten Reino Aaltonen on esittänyt.112 Toisaalta Olof af Hällström on sitä 

mieltä, että saarelle suunniteltu sairaala ei koskaan toteutunut. Aaltosen sairaalaksi 

tulkitsema rakennus on af Hällströmin mukaan kasarmirakennus.113 
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Laivapoikakoulu oli jaettu kolmeen luokkaan, joiden inspehtorina toimi laivaston 

rykmentinpastori. Alimman luokan opetukseen kuului sisälukua, kaunokirjoitusta ja 

matematiikan alkeita. Opetuksesta vastasi tehtävään palkattu opettaja. Keskimmäisellä 

luokalla opeteltiin katselmuskirjurin johdolla uskontoa, aritmetiikkaa ja ruotsin kieltä. 

Pataljoonansaarnaaja opetti ylimmälle luokalle uskontoa, historiaa, maantiedettä, 

aritmetiikkaa ja geometriaa. Sekä pataljoonansaarnaaja että katselmuskirjuri saivat 

opetustyöstään palkkion. Koulussa opetti lisäksi ilmeisesti yksi kapteeni, yksi luutnantti 

ja yksi aliupseeri. Nämä saivat palkkion työstään ja olivat vapautettuja 

sotilaspalveluksesta. 114  Vuonna 1806 laivapoikakoulun varsinaisena opettajana oli 

Johan Ek, joka oli aikaisemmin toiminut lukkarina Linnan väestöryhmässä. 115 

Kaksikerroksinen puinen koulurakennus sijaitsi Nooakin arkin länsipuolella olevalla 

kentällä nykyisen kirkon itäpuolella.116 

 

2.5. Käsityöläiset 
 

Armeijan laivaston käsityöläiset oli vuoden 1807 henkikirjoissa jaettu kahteen ryhmään. 

Yhdessä ryhmässä olivat laivaston veistämöiden ja verstaiden käsityöläiset, joita oli 

yhteensä 23. Toiseen ryhmään kuuluivat laivaston rakennusosaston (Constructjons 

detaillen) käsityöläiset. Heitä oli yhteensä 42 henkeä. Yhteensä käsityöläisten 

kotitalouksia oli 65, ja niihin kuului 188 henkeä. Lähes kymmenesosa laivastoon 

kuuluneista ihmisistä oli käsityöläisväestöä. Käsityöläisten joukossa oli lisäksi yksi 

puusepän leski ja vanha sorvarin vaimo. Nämä on laskettu leskien ja palveluksesta 

eronneiden joukkoon. (ks. Taulukot 1 ja 2). 

Laivaston veistämöillä ja verstailla työskenteli seppiä, kirvesmiehiä (timmerman), 

puuseppiä (snickare), muurareita ja tynnyrintekijä. Kahdeksasta sepästä yksi oli mestari. 

Muut olivat kisällejä, joista neljä oli määritelty ylimääräisiksi kisälleiksi. Rippikirjan 

mukaan yksi kisälleistä, Johan Gustav Teckenberg, oli toiminut ennen laivastoon 

siirtymistään linnoituslaitoksen seppämestarina vuoteen 1806 asti.117 Sepät valmistivat 
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laivanrakentamiseen tarvittavat naulat, työkalut ja muut tarvikkeet. He saattoivat 

osallistua myös laivaston käytössä olleiden rakennusten pystyttämiseen. Kustaan sodan 

(1788–1790) jälkeen seppien määrä väheni kunnes se alkoi uudelleen kohota 1790-

luvun lopulla. Huippuvuosi oli 1805, jolloin seppiä oli yhdeksän.118 Sepät työskentelivät 

Kruunulinna Ehrensvärdin länsisiivessä sijainneessa pajassa.119  

Kirvesmiehiä veistämöillä ja verstailla oli yhtä monta kuin seppiä eli kahdeksan. 

Henkikirjoissa kirvesmiehiä ei ole eroteltu mestareihin ja kisälleihin, minkä suhteen he 

eroavat muista käsityöläisistä. Kaikki muut käsityöläiset olivat joko mestareita tai 

kisällejä. Puuseppiä oli kolme, ja heistä yksi oli mestari. Myös muurarien joukossa oli 

yksi mestari ja kaksi kisälliä. Muurarien läsnäolo on hyvä osoitus siitä, että laivasto teki 

linnoituksessa vielä 1800-luvun alussakin rakennustöitä. Tynnyrintekijöitä oli vain yksi, 

mutta hän oli alallaan mestari. Sirkku Laineen mukaan tynnyrintekijän ammatti oli 

sellainen, jonka edustajaa linnoituksessa tarvittiin suhteellisen pysyvästi. Vuosina 

1785–1807 Viaporissa työskenteli yksi kerrallaan kolme tynnyrintekijää.120 Ilmeisesti 

yksi tynnyrintekijä pystyi valmistamaan riittävästi tynnyreitä laivaston tarpeisiin. 

Laivaston rakennusosaston käsityöläiset toimivat rakennusupseerien alaisuudessa. 

Rakennus- ja kunnostustöitä tehnyt väki oli hierarkkisesti järjestetty. Huipulla oli 

työmestari (wärckmästare), jonka alaisuudessa oli neljä päällysmiestä (qvartersman). 

Näiden alapuolella olivat kirvesmiehet. Käsityöläisistä työmestari ja päällysmiehet 

saivat kuukausipalkkaa ja olivat arvoltaan samanveroisia aliupseerien kanssa. Tavalliset 

kirvesmiehet työskentelivät päiväpalkalla. 121  Työnjohdon järjestäytyneisyys johtui 

todennäköisesti osaltaan kirvesmiesten suuresta määrästä, sillä heitä oli 37.  

Kustaan sodan jälkeen laivastossa oli suuri määrä kirvesmiehiä ja puuseppiä (noin 40), 

mikä johtui ilmeisesti siitä, että taisteluissa vaurioituneet laivat täytyi korjata. Määrä 

kuitenkin laski niin, että vuosina 1793–1798 puukäsityöläisiä oli vain noin 30 henkeä. 

Seuraavina vuosina määrä kuitenkin kohosi jälleen noin 40 henkeen. Määrä pysytteli 

suhteellisen vakiona 1800-luvun alkuvuodet kunnes vuonna 1806/1807 se kohosi jälleen 

merkittävästi. Tuona vuonna puukäsityöläisiä oli Viaporissa enemmän kuin milloinkaan 
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aikaisemmin Ruotsin vallan aikana.122 Vuoden 1807 henkikirjan mukaan eli siis vuoden 

1806 lopulla laivastossa oli 53 puualan käsityöläistä. Lars Otto Bergin mukaan Kustaan 

sodan jälkeen koko saaristolaivastoon rakennettiin vain 13 uutta alusta. Näistä yksi oli 

kannellinen tykkisluuppi ja loput olivat avonaisia tykkisluuppeja. Sodan jälkeen 

laivojen määrä oli niin suuri, ettei uudisrakentamista tarvittu. Bergin mukaan 

vanhojenkin laivojen ylläpito lyötiin laimin monelta osin.123  

Mihin Viaporissa sitten tarvittiin ennätyksellistä määrää kirvesmiehiä? Vastaus 

kysymykseen löytyy Ruotsin vallan ajan lopun ulkopoliittisesta tilanteesta. Englannin ja 

Ranskan välinen kauppasota kärjistyi 1790-luvun lopulla. Suojellakseen 

laivaliikennettään Venäjä, Tanska, Ruotsi ja Preussi solmivat vuonna 1800 aseellisen 

puolueettomuusliiton, joka oli suunnattu pääosin Englantia vastaan.124 Kun Englannin 

laivasto uhkasi vuonna 1801 purjehtia Itämerelle, saaristolaivaston eskaadereista 

ainakin sekä Göteborgin eskaaderia että Tukholman eskaaderia varustettiin.125 Lähes 

samaan aikaan kohosi myös Viaporin kirvesmiesten määrä merkittävästi, mikä viittaa 

siihen, että myös Viaporin eskaaderia kunnostettiin.  

Aseellinen puolueettomuusliitto päättyi vuonna 1801, mutta ulkopoliittinen tilanne 

jatkui edelleen kireänä.  Vuonna 1803 sota Venäjää vastaan oli lähellä, minkä vuoksi 

Viaporin ja Turun eskaadereita varustettiin. Seuraavina vuosina Ruotsin suhteet 

Ranskaan huononivat niin, että Ruotsi yhtyi Napoleonin vastaiseen kolmanteen 

liittokuntaan. Tämän toisen Pommerin sodan (1805–1807) aikana Ruotsi sai runsaat 

apurahat Englannilta. 126  Pommerin sodan aikaan ajoittuu Viaporin puukäsityöläisten 

lukumäärän kohoaminen huippuunsa.  

Bergin väite saaristolaivaston huonosta kunnosta ei näytä pitävän paikkaansa ainakaan 

Viaporin osalta.  Vuoden 1807 lopulla eskaaderi oli hyvässä kunnossa. Saaristolaivaston 

98 tykeillä varustetusta aluksesta vain kaksi oli suuren korjauksen tarpeessa. Kevyttä 

korjausta vaati seitsemän alusta. Korjauksen tarpeessa olivat ennen kaikkea 

saaristofregatit. Sen sijaan kaikki tykkijollat ja tykkisluupit olivat kunnossa. Viaporin 
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eskaaderia pienemmässä Tukholman eskaaderissa 24 alusta vaati korjausta. Turun 

eskaaderissa tilanne oli suhteellisesti vielä tätäkin huonompi. 127  Näyttää siltä, että 

Viaporissa käsityöläisiä tarvittiin runsaasti, jotta laivaston kuntoa pystyttiin 

ylläpitämään kriisien aikana.   

3. Varuskuntarykmentit ja tykistö 
 

Ruotsin maa-armeija koostui kolmenlaisista joukoista. Suurimman ryhmän muodostivat 

ruotusotilaat, joita oli 68 % armeijan kokonaisvahvuudesta vuonna 1808. Toisen 

ryhmän muodostivat värvätyt varuskuntajoukot ja tykistö. Nämä molemmat olivat 

ainakin nimellisesti täysiaikaisessa palveluksessa. Kolmanteen ryhmään kuuluivat ne 

värvätyt rykmentit, joihin kuuluvat miehet eivät olleet jatkuvassa palveluksessa mutta 

joilla ei ollut ruotusotilaiden tavoin torppia viljeltävänään. Värvättyjen joukkojen määrä 

kasvoi Ruotsin vallan lopulla ja vuonna 1808 värvättyihin joukkoihin kuului Suomessa 

6013 henkeä. Samana vuonna armeijaan kuului, lukuun ottamatta upseereita ja 

aliupseereita, kaikkiaan 19 012 miestä.128  

Viaporissa oli vuonna 1806 maa-armeijan joukoista ainoastaan varuskuntajoukkoja ja 

tykistöä. Linnoituksen varuskunnan muodosti kaksi rykmenttiä: Leskikuningattaren 

henkirykmentti ja Jägerhornin rykmentti. Ainoastaan ensiksi mainittu rykmentti oli 

Viaporissa kokonaisuudessaan, sillä Jägerhornin rykmentistä linnoitukseen oli sijoitettu 

vain toinen rykmentin kahdesta pataljoonasta. Tykistöjoukkoja Viaporissa oli varsin 

vähän. Linnoitukseen oli sijoitettu tykistöstä ainoastaan yksi Svean tykistörykmenttiin 

kuulunut komppania. Suomen tykistörykmentistä Viaporissa ei näytä palvelleen muita 

henkilöitä kuin muutama Aseväen (Tyg Staten) virkamies. Värvättyjen maajoukkojen 

kotitalouksien määrä vuonna 1806 näkyy taulukosta 3. Näihin kotitalouksiin kuulunut 

väestö on esitetty taulukossa 4. Kaikkiaan sotilashenkilöitä oli 1349. Näistä miehistöön 

kuului 1235 henkeä ja loput olivat upseereita ja aliupseereita. 129  Kaikista Suomen 

värvätyistä joukoista Viaporissa palveli noin viidesosa (1349/6013).130 
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TAULUKKO 3. Varuskuntarykmenttien ja tykistön kotitalouksien määrä 
sosiaaliryhmittäin vuonna 1806  

Sosiaaliryhmä Kotitalouksien 
lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 48 3,5  

Aliupseerit 66 4,8 

Virkamiehet 25 1,8 

Miehistö 1235 89,9 

Yhteensä 1374 100 

 

TAULUKKO 4. Varuskuntarykmenttien ja tykistön kotitalouksiin kuulunut väestö 
sosiaaliryhmittäin vuonna 1806 

Sosiaaliryhmä Henkilöiden 
lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 130 7,7 

Aliupseerit 127 7,5 

Virkamiehet 64 3,8 

Miehistö 1369 81,0 

Yhteensä 1690 100 

 

Varuskuntajoukot oli koottu samalla tavoin passevolanssijärjestelmään perustuen kuin 

Armeijan laivaston meritykistörykmentin komppaniat. Komppanian päälliköt olivat 

velvollisia kruunulta saamaansa rahasummaa vastaan hankkimaan tietyn määrän 

sotilaita. Sotilaiden sovittua määrää tarkkailtiin katselmuksissa. Jos sotilaita ei ollut 

riittävästi, komppanian päälliköiden piti maksaa saamiaan rahoja takaisin kruunulle. 

Varsinaisen värväyksen hoitivat komppaniaan kuuluneet upseerit ja aliupseerit.131 

Värväys perustui ainakin periaatteessa pääosin vapaaehtoisuuteen. Värväystoiminnan ei 

katsottu olevan lainmukaisesti pätevää, jos värvättyjä painostettiin tai jos he olivat 
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värväyshetkellä humalassa. Miesten piti olla itse halukkaita lähtemään sotilaiksi. 

Värvättyjen piti olla iältään 18−36-vuotiaita, eivätkä he saaneet olla 168 senttimetriä 

lyhyempiä. Sotilaiksi pestautuneet henkilöt olivat taustaltaan valtaosin 

ammatintaidotonta työväkeä. Miehistön joukossa oli kuitenkin myös monia sellaisia 

henkilöitä, joilla oli ollut jokin ammatti ennen armeijaan värväytymistään. Erilaiset 

käsityöammatit olivat vallitsevia ammattitaitoisten sotilaiden joukossa.132  

Pakkovärväyksen uhan alla olivat erityisesti irtolaiset, mutta myös esimerkiksi 

työttömiä entisiä sotilaita, juopumuksesta rangaistuja kisällejä ja sotavankeja voitiin 

pakottaa armeijaan. 133  Irtolaisten värväys perustui 1700-luvulla voimassa olleeseen 

palveluspakkoon, jonka mukaan kaikkien maattomien rahvaan miesten oli mentävä 

aatelin, porvariston ja talonpoikien palvelukseen vuodeksi kerrallaan. Ilman isäntää 

olevia henkilöitä kohdeltiin irtolaisina, joita voitiin pakottaa yleisiin töihin tai liittymään 

armeijaan.134 Irtolaisten ja vapaaehtoisesti värväytyneiden lisäksi sotilaiden joukossa oli 

pikkurikollisia, sillä nämä saattoivat vapautua syytteestä, jos he ryhtyivät sotilaiksi. 

Pikkurikolliset ja pakkovärvätyt tekivät tyhjäksi periaatteen, jonka mukaan värvättyjen 

henkilöiden piti olla kunnollisia miehiä.135 

Sotilaiden palkka oli niin huono, että värväytymisen täytyi olla monille miehille 

viimeinen keino, johon turvautua. Pienen palkan lisäksi värväyksen houkuttelevuutta 

vähensi Viaporin tapauksessa myös linnoituksen huono maine palvelupaikkana. 

Sotilaita rasittivat Viaporissa vartiopalveluksen lisäksi linnoitustyöt ja muut 

työvelvoitteet. Näiden ohella ongelmana pidettiin linnoituksen eristäytynyttä asemaa 

saarilla.136 

Sotilaiden oli mahdollista täydentää pientä palkkaansa tekemällä ylimääräisiä töitä, joita 

olivat muun muassa linnoitus- ja satamatyöt.137 Esimerkiksi vuonna 1801 Viaporista 

lähetettiin Karlskronaan suuri määrä leipää, jota kantamaan palkattiin useiksi päiviksi 

33 henkeä varuskuntajoukoista. Näiden työskentelyä valvoi yksi aliupseeri ja kaksi 

korpraalia. Kolme vuotta myöhemmin sotilaille maksettiin puolestaan elintarvikkeiden 
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kuljettamisesta linnoituksen ja pursisataman välillä.138 Kruunun töiden lisäksi sotilailla 

oli oikeus hankkia lisäansioita perheensä elättämiseksi työskentelemällä käsityöläisinä, 

mitä on käsitelty tarkemmin luvussa 5.1. Sotaväkeä saatettiin myös komentaa erilaisiin 

tehtäviin niin linnoituksen sisälle kuin sen ulkopuolellekin. Sotilastyövoimaa 

hyödynnettiin tällä tavoin muun muassa linnoituksen leipomossa ja lähiseudun 

tiilitehtaissa. Vaikka värvättyjä varuskuntajoukkoja käytettiin mitä moninaisimmissa 

työrooleissa, heidän varsinaisena toimenaan linnoituksessa oli kuitenkin 

vartiopalvelus.139    

Viaporissa oli monia vartiopaikkoja. Esimerkiksi Susisaarella joukkoja oli sijoitettu 

vartiointitehtäviin Hårlemanin, Hamiltonin ja Palmstiernan bastioneihin. 

Kustaanmiekalla sotilaita tarvittiin vartioimaan ruutivarastoa, ja Länsi-Mustasaarella 

puolestaan oli miehiä vartiointitehtävissä sairaalassa. Linnoituksen ruokavarastojen 

läheisyydessä oli kolme vartiopaikkaa. Sotilaita käytettiin vartioimaan itse linnoituksen 

lisäksi myös Viaporiin sijoitettuja työvankeja.140  

Värvätyt varuskuntajoukot oli Viaporissa majoitettu Länsi-Mustasaarelle ja 

Susisaarelle. Vuodesta 1774 alkaen Jägerhornin rykmentti oli sijoitettuna ensin 

mainitulle saarelle ja Leskikuningattaren henkirykmentti oli majoitettuna 

jälkimmäiselle. 141  Länsi-Mustasaarelle majoitettujen joukkojen käytössä oli kolme 

kasarmirakennusta, joista yksi oli upseeripaviljonki. Susisaarelle sijoitettuja joukkoja oli 

majoitettuna ainakin Palmstiernan bastionissa sijainneisiin suurehkoihin kasarmitiloihin. 

Bastioniin kuului kaksi linnanpihaa, joita ympäröivät kolmi- ja nelikerroksiset 

kasarmirakennukset. Susisaarella oli myös muita asuinkäytössä olleita bastioneja, kuten 

Ekebladin ja Sethin bastionit. Puolustusvarustusten yhteydessä olleiden majoitustilojen 

lisäksi asuinkäytössä olivat Varuskunta-aukiolla sijainneet Polheimin paviljonki ja 

Varuskuntakasarmi. Paviljonki oli tarkoitettu asunnoksi Viaporin vanhimman joukko-

osaston komentajalle. 142  Jos tämä periaate päti vielä 1800-luvun alussa, on 

todennäköistä, että paviljongissa asui Leskikuningattaren henkirykmentin eversti Johan 

Adam Cronstedt. 
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Asumisjärjestelyiden kautta upseerit saattoivat asua myös muualla kuin siellä, mihin 

heidät oli alun perin sijoitettu. Leskikuningattaren henkirykmentin everstiluutnantti Carl 

Johan Nordenstam sopi vuonna 1799 linnoituslaitoksen rahastonhoitajan Carl Petter 

Nybergin kanssa siitä, että hän saisi asua linnanpihan siipirakennuksessa niissä tiloissa, 

jotka linnoituslaitoksen eversti Henrik Georg von Kjerting (aateloituna Wärnhjelm) oli 

antanut Nybergin käyttöön. Korvaukseksi Nyberg sai Palmstiernan itäisen kasarmin 

ylimmästä kerroksesta Nordenstamin rykmentin kapteenin Adolf Ulric Brobergin 

käytössä olleet kolme huonetta sekä näiden lisäksi kaksi huonetta alemmasta 

kerroksesta.143 

Ruotsissa käytiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa väittelyä siitä, kummat olivat 

parempia joukkoja, värvätty väki vai ruotujakoiset joukot. Koska värvätyt joukot olivat 

läpi vuoden asepalveluksessa, monet aikalaiset pitivät upseeriston kohdalla värvättyä 

esimiehistöä sotilaallisesti huomattavasti korkeatasoisempana kuin ruotuväen 

esimiehistöä, joka oli aseissa vain lyhyiden harjoituskokousten aikana. Toisaalta eräät 

katsoivat, että jakopalkkainen upseeristo eli maaseudulla terveempää ja rauhallisempaa 

elämää kuin varuskuntaupseeristo, jonka katsottiin noudattavan huonoja elintapoja.144  

Miehistön osalta ruotusotilaiden katsottiin olevan hengeltään ja moraaliltaan parempia 

kuin värvätyt sotilaat, vaikka viimeksi mainitut olivatkin paremmin harjoitettuja.145 

Ruotujakoista armeijan osaa ja värvättyjä joukkoja erotti toisistaan myös rykmenttien 

sisäinen korporaatiohenki. Kaarlo Wirilander on luonnehtinut jakopalkkaisia 

rykmenttejä koteloituneiksi etuyhteisöiksi, joiden upseerikunta muodosti eräänlaisen 

ammatillisen korporaation. Upseerit pyrkivät valvomaan omaan rykmenttiinsä 

kuuluneiden henkilöiden etuja ja estämään ulkopuolisten tunkeutumisen omaan joukko-

osastoonsa. Ruotujakoisista rykmenteistä värvättyyn väkeen siirtyminen ei ollut yleistä, 

koska sekä jakopalkkaisten että värvättyjen joukko-osastojen sisäinen korporaatiohenki 

ehkäisi tällaista toimintaa. 146  Tämä näkyi esimerkiksi Leskikuningattaren 

henkirykmentissä, josta ei siirrytty kovin usein muihin joukko-osastoihin.147 

Korporaatiohenki ilmeni linnoituksen sisälläkin siinä, että eri joukko-osastojen välillä 

oli jännitteitä. Jo edellisen pääluvun yhteydessä on mainittu, miten Armeijan laivaston 
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ja varuskuntarykmenttien välillä vallitsi ammattikateutta. Myöskään tykistön ja 

varuskuntajoukkojen välit eivät näytä olleen kovin hyvät. Vuonna 1804 linnoituksen 

komendantti Carl Olof Cronstedt yritti määrätä tykistöupseerit osallistumaan 

varuskuntapalvelukseen. Tykistön joukkojen haluttiin osallistuvan vankien vartiointiin 

muiden varuskuntajoukkojen tavoin. Asemestari (tygmästare) ja majuri Gustaf Hjärne 

vastusti kuitenkin ajatusta uusista tehtävistä, koska hänen mukaansa tykistöjoukkojen 

tavallinen palvelus oli jo riittävän raskasta ja vastuullista. Hjärne valitti asiasta tykistön 

päällikkö Armfeltille, joka kirjoitti asiasta Cronstedtille. Komendantin ei auttanut muu 

kuin perääntyä asiassa, ja tykistöjoukot olivat jatkossakin vartiointitehtävien 

ulkopuolella.148 

Viaporin eri joukkojen välisiä suhteita huononsi myös 1700-luvulla vallinnut 

arvoasteluokitusjärjestelmä, jonka mukaan aselajista riippuen tietyt upseerit olivat 

korkeampiarvoisia kuin toiset. Kaikilla viroilla oli tarkoin määritellyt paikat 

yhteiskunnallisessa arvoasteikossa, ja arvoasteluokitus vaikutti siten jokaisen 

virkamiehen ja virkamiesperheen asemaan sosiaaliseen ympäristöönsä nähden. Arvosta 

oltiin äärimmäisen arkoja, minkä vuoksi kiistoja syntyi silloin, kun paikkakunnalla 

oleskeli monia eri aselajien edustajia. Ongelmia aiheutui erityisesti 

varuskuntakaupungeissa ja linnoituksissa, joissa oli yhtä aikaa palveluksessa tykistön, 

linnoitusjoukkojen, jalkaväen ja laivaston upseeristoa. Arvoasteluokituksen mukaan 

esimerkiksi tykistön ja linnoitusjoukkojen virat olivat korkeammassa arvoluokassa kuin 

jalkaväen virat.149 

 

3.1. Leskikuningattaren henkirykmentti 
 

Alun perin Leskikuningattaren henkirykmentti oli nimetty ensimmäisen komentajansa 

mukaan Hamiltonin rykmentiksi. Rykmentti oli perustettu jo vuonna 1741 eli ennen 

Viaporin rakentamista, ja aluksi rykmentin sotaväki palveli Etelä-Ruotsin kaupungeissa 

varuskuntajoukkoina. Suomeen ja Viaporiin rykmentti saapui kahdessa erässä 1750-

luvulla. Ensimmäiseksi lähetettiin Suomeen toinen rykmentin kahdesta pataljoonasta 

vuonna 1751. Kun kaksi vuotta myöhemmin Viaporiin päätettiin perustaa vakinaiset 

varuskuntajoukot, myös loput rykmentistä lähetettiin Suomeen. Tämän jälkimmäisen 
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joukkojensiirron yhteydessä rykmenttiin kuuluvien henkilöiden vaimoille ja lapsille 

myönnettiin oikeus kruunun laskuun siirtyä sotaväen mukana valtakunnan itäosaan. 

Rykmentin nimi vaihtui useita kertoja, kunnes vuonna 1772 rykmentti sai kunnianimen 

Leskikuningattaren henkirykmentti leskikuningatar Loviisa Ulriikan mukaan. Tätä 

nimeä rykmentti kantoi vuoteen 1808 asti. Lukuun ottamatta Pommerin sotaa, jolloin 

rykmentti oli sijoitettuna Tukholmaan, rykmentin joukot toimivat Viaporin 

varuskuntajoukkoina 1750-luvun alusta alkaen aina vuoteen 1808 asti.150  

Rykmenttiin kuului vuonna 1806 kaikkiaan 847 sotilashenkilöä. Upseeristoa ja 

aliupseeristoa näistä oli 72 ja miehistöä loput 775. Sotilashenkilöiden lisäksi 

rykmentissä oli runsaasti siviiliväestöä, johon lukeutuivat sotilashenkilöiden perheet ja 

palvelusväki. Näiden ohella siviilien joukkoon voidaan laskea myös rykmentin 18 

sotilasvirkamiestä perheineen. Kun kaikki edellä mainitut väestöryhmät lasketaan 

henkikirjassa ja rykmentin katselmusrullissa olevien tietojen pohjalta yhteen, saadaan 

Leskikuningattaren henkirykmentin vuoden 1806 väestön kooksi 1060 henkeä. Tämä on 

kuitenkin vain väestön vähimmäismäärä, sillä monet sotilashenkilöt ja 

sotilasvirkamiehet esiintyvät ainoastaan rykmentin rullissa, joissa ei ole tietoa 

perheistä.151  

Leskikuningattaren henkirykmentti jakautui kahteen pataljoonaan, joihin kumpaankin 

kuului neljä komppaniaa. Yhteensä rykmentissä oli näin ollen kahdeksan komppaniaa. 

Eversti komensi sekä koko rykmenttiä että henkipataljoonaa. Toista pataljoonaa 

komensi everstiluutnantti, joka oli samalla myös rykmentin varakomentaja. 

Kahdeksasta komppaniasta neljä oli esikuntakomppanioita, joita teoriassa komensivat 

eversti, everstiluutnantti, ensimajuri ja alimajuri. Käytännössä näissä komppanioissa 

olivat kuitenkin sijaiskomentajina esikuntakapteenit. Neljää muuta komppaniaa johtivat 

kapteenin palkalla olleet upseerit. Nämä komppaniat oli nimetty komentajansa mukaan 
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ja numeroitu viidestä kahdeksaan. Henkipataljoonaan kuuluivat everstin komentama 

henkikomppania, ensimajurin komppania ja viides sekä seitsemäs komppania. 

Everstiluutnantin pataljoonaan kuuluivat puolestaan everstiluutnantin komppania, 

alimajurin komppania ja kuudes sekä kahdeksas komppania.152 

Rykmenttiä johti esikunta, joka oli jaettu kolmeen eriarvoiseen osastoon: ylempi 

esikunta, pienempi esikunta ja pikkuesikunta. Ylempään esikuntaan (övre staben) 

kuuluivat eversti, everstiluutnantti ja molemmat majurit. Pienempään esikuntaan 

(mindre staben) kuuluivat rykmentinmajoitusmestari, ensiadjutantti, aliadjutantti, 

sotatuomari, rykmentinpastori, pataljoonansaarnaaja, rykmentinvälskäri ja 

rykmentinkomissaari. Kolmijaon alimmaiseen ryhmään, pikkuesikuntaan (ringare 

staben), kuuluivat rykmentinvääpeli, välskärin kisällit ja neljä profossia.153 Tämä edellä 

mainittu esikuntarakenne oli esikunnan perusrunko, johon ajankohdasta riippuen saattoi 

tulla muutoksia. Esimerkiksi vuonna 1806 ylempään esikuntaan kuului normaalien 

rykmentinupseerien lisäksi kapteenin palkalla omaa komppaniaansa johtanut 

everstiluutnantti Axel Gabriel Leijonhufvud. Pikkuesikuntaan puolestaan kuului neljä 

ylimääräistä aliupseeria. Pienemmässä esikunnassa oli katselmusrullissa poissaoleviksi 

merkitty neljä upseeria ja virkamiestä, jotka eivät henkikirjojen perusteella olleet läsnä 

myöskään vuoden lopulla. 

Komppanioilla oli omat esikuntansa. Näiden rakenne riippui siitä, oliko kyseessä 

esikuntakomppania vai kapteenin johtama komppania. Jos komppanianpäällikkönä oli 

kapteenin palkkaa nauttiva henkilö, hänen alaisuudessaan oli upseeristosta yksi 

luutnantti ja yksi vänrikki. Aliupseeristoon kuuluivat vääpeli (fältväbel), kersantti, 

lippumies (förare), majoittaja (furir) ja varusmestari (rustmästare). 

Sotilasvirkamiehistöstä komppanioihin kuului yksi katselmuskirjuri komppaniaa kohti. 

Neljän katselmuskirjurin palkat menivät kuitenkin rykmentinkomissaarille, minkä 

vuoksi rykmentissä oli ainoastaan neljä katselmuskirjuria. Oman erillisen osansa 

komppanian esikunnassa muodostivat komppanian kaksi rumpalia (trumslagare). 

Näiden lisäksi henkikomppaniassa oli kaksi huilunsoittajaa (pipare).154 

Esikuntakomppaniat erosivat tavallisista komppanioista siinä, että niiden 

sijaispäällikköinä olivat esikuntakapteenit, jotka saivat luutnantin palkkaa. 

Esikuntaluutnantit puolestaan saivat vänrikin palkkaa ja esikuntavänrikit saivat 
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kersantin palkkaa. Koska kersantin palkka meni esikuntavänrikille, 

esikuntakomppanioihin ei kuulunut kersantteja.155 Katselmusrullista käy myös ilmi, että 

ensiadjutantti ja aliadjutantti saivat myös kersantin palkkaa, minkä vuoksi rykmentissä 

oli vain kaksi varsinaista kersantin palkalla ollutta kersanttia.  

Upseeristoa Leskikuningattaren henkirykmentissä oli vuonna 1806 kaikkiaan 30 

miestä. Näistä rykmentinupseeristoon kuului yksi eversti ja neljä everstiluutnanttia. 

Komppanianupseereita oli yhteensä 22 henkeä. Näiden kahden upseeriryhmän lisäksi 

upseeristoon kuuluivat vielä rykmentinmajoitusmestari ja kaksi adjutanttia.  

Rykmenttiä komensi vuodesta 1793 alkaen eversti Johan Adam Cronstedt, joka oli 

linnoituksen komendantin Carl Olof Cronstedtin pikkuserkku.156 Eversti oli rykmentin 

johtaja, jonka tehtäviin kuului vastata rykmentin järjestyksestä ja palveluskunnosta. Hän 

nimitti ja ylensi aliupseerit sekä teki kuninkaalle suosituksia upseerinimitysten osalta. 

Koska rykmenteiltä puuttui niin sanottu keskijohto, everstit olivat rykmenttejään 

koskevissa asioissa suoraan yhteydessä kuninkaaseen ja Tukholman 

sotilasviranomaisiin.157 Johan Adam Cronstedt nimitettiin vuoden viimeisenä päivänä 

31.12.1806 Savon prikaatin päälliköksi ja Savon jalkaväkirykmentin päälliköksi. Kului 

yli vuosi ennen kuin rykmenttiin nimitettiin uusi eversti. Väliaikaisena 

rykmentinpäällikkönä toimi siihen asti everstiluutnantti Carl Johan Nordenstam. 

Everstin nimityksen viivästyminen liittyi mahdollisesti suunnitelmiin yhdistää 

Leskikuningattaren henkirykmentti ja Jägerhornin rykmentti yhdeksi rykmentiksi. 158 

Henkikirjan laadintahetkellä joulukuussa 1806 Cronstedt oli kuitenkin vielä läsnä 

linnoituksessa yhdessä suuren kotitaloutensa kanssa.  

Everstin poissa ollessa everstiluutnantti johti rykmenttiä kiinnittäen erityisesti huomiota 

kuriin ja taloudenpitoon. Hän vastasi myös sairaanhoidosta. 159  Leskikuningattaren 

henkirykmentissä oli everstiluutnantteja vuoden 1806 lopulla kaikkiaan neljä. Näistä 

ainoastaan Carl Johan Nordenstam oli rykmentin todellinen everstiluutnantti, joka nautti 

virka-arvonsa mukaista palkkaa. Muiden everstiluutnanttien asema perustui siihen, että 

he olivat saaneet palkkaansa korkeamman arvon rykmentissä. Majureista sekä 

ensimajuri Gustaf von Gutofsky että alimajuri Gustaf Wilhelm Conradi olivat nimitetty 

rykmentin everstiluutnanteiksi. Suurin ero arvon ja palkan välillä oli everstiluutnantti 
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Axel Gabriel Leijonhufvudilla, joka sai ainoastaan kapteenin palkkaa, vaikka hoiti 

everstiluutnanttina majurin tehtäviä.  

Rykmentin ensimajuri ja alimajuri todennäköisesti jakoivat ne tehtävät, jotka jalkaväen 

ohjesäännössä oli määrätty ensimajurille. Majurit valvoivat kuria ja huolehtivat siitä, 

että annetut määräykset toteutettiin. Majurien vastuualueisiin kuuluivat lisäksi 

rykmentin kanslian johtaminen ja alokkaiden kouluttaminen. Kansliatyössä majureita 

avustivat adjutantit, joiden tehtäviin kuului esimerkiksi laatia listat niistä henkilöistä, 

jotka oli määrätty vartiopalvelukseen. He myös pitivät tarkasti silmällä aliupseereita ja 

valvoivat näiden toimintaa.160 

Rykmentinmajoitusmestari vastasi majoitustiloista ja huolehti leiriytymiseen liittyvistä 

asioista rykmentin ollessa linnoituksen ulkopuolella. Hänen vastuualueisiinsa kuuluivat 

lisäksi elintarvikkeet, univormut, sängyt, vuodevaatteet ja parakeissa olleet huonekalut. 

Rykmentinmajoitusmestari oli upseeristoon kuuluva sotilashenkilö, jolla oli kapteenin 

arvo.161  

Kapteenit toimivat komppanianpäällikköinä. He vastasivat sotilaiden värväyksestä 

komppaniaan ja huolehtivat siitä, että miehistö oli asianmukaisesti koulutettua. 

Kapteenien piti lisäksi varmistaa, että komppanian alemmat upseerit, aliupseerit ja 

korpraalit tunsivat miehistön. Heillä oli oikeus nimittää komppaniansa korpraalit ja 

korottaa ansioituneita sotilaita varakorpraaleiksi. 162  Kapteeneja oli vuonna 1806 

ainoastaan kaksi, sillä Axel Gabriel Leijonhufvud palveli majurina ja 

komppanianpäällikkö, armeijan eversti Adolf af Schenbom oli ylisotakomissariaatin yli-

intendentti. Tehtäviensä vuoksi Schenbom oli henkikirjoilla Viaporin sijasta 

Helsingissä.163  Koska lisäksi kapteenin palkalla ollut Hans Gustaf von Hauswolff oli 

sotilasarvoltaan armeijan majuri, varsinaisia kapteeneja oli itse asiassa vain yksi. 

Rykmentissä oli komppanianpäälliköiden lisäksi neljä esikuntakapteenia, jotka olivat 

esikuntakomppanioiden sijaispäälliköitä. Näistä neljästä Adolf Ulrik Broberg oli 

armeijan majuri, vaikka saikin esikuntakapteenina vain luutnantin palkkaa.  

Luutnantit ja vänrikit auttoivat komppanianpäällikköä komppanian johtamisessa. 

Luutnantit keskittyivät värväykseen liittyviin asioihin ja vänrikit puolestaan huolehtivat 
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sairaanhoitoasioista.164 Luutnantteja oli neljä. Näistä Carl Fredrik Bergenstråhle hoiti 

kuitenkin komppaniassa kapteenin tehtäviä komppanianpäällikön eversti Schenbomin 

ollessa sotakomissariaatin palveluksessa. Vänrikkejä oli myös neljä. 

Esikuntakomppanioissa oli vastaavasti neljä esikuntaluutnanttia ja neljä 

esikuntavänrikkiä.  

Näiden 30 läsnä olleen upseerin lisäksi vuoden 1806 katselmusrullissa oli kolme 

upseeria, jotka eivät olleet läsnä linnoituksessa katselmuksessa tai vuoden lopulla 

henkikirjaa laadittaessa. Armeijan everstiluutnantti ja rykmentin kapteeni Adolf Ludvig 

von Rosenheim sai jatkuvasti uudistettua lomaa palvellakseen Napolin armeijassa, jossa 

hän toimi muun muassa kenraalimajurina vuonna 1800.165 Rykmentin kapteeni Fabian 

Ernst Wrede osallistui puolestaan kuninkaan esikunta-adjutanttina vuosien 1805−1807 

Pommerin sotaan, eikä voinut siksi olla läsnä katselmuksessa vuonna 1806. 166 

Schenbomin tehtävät ylisotakomissariaatissa on jo mainittu. Vaikka hän asui 

Helsingissä, komppanianpäällikön asemansa vuoksi hän osallistui toisinaan 

katselmuksiin.167 

Armeijan laivaston osalta on jo todettu, miten virkaikäjärjestelmä vaikutti upseeriston 

ikärakenteeseen. Myös Leskikuningattaren henkirykmentissä virkaiällä oli suuri 

vaikutus upseeriston ikäjakaumaan. Rykmentin vuoden 1807 upseerikunnasta luutnantit 

olivat joutuneet palvelemaan vänrikkeinä keskimäärin 10 vuotta ennen kuin olivat 

saavuttaneet sen hetkisen asemansa. Kapteenit olivat saavuttaneet asemansa virkaiältään 

lähes samanikäisinä kuin luutnantit. Sen sijaan kapteenien ja tätä ylempien upseerien 

välillä oli suuret erot virkaiässä. Majurin ja everstiluutnantin virkaan oli päästy vasta, 

kun palvelusvuosia upseerina oli kertynyt yli 20.168 Kapteenin virka olikin monille uran 

huipentuma. Kaarlo Wirilander on todennut jakopalkkaisen upseeriston osalta, että 

kapteenin virka merkitsi monille karriäärin ylintä tavoitetta. Kun tämä tavoite 

saavutettiin, virassa pysyttiin kunnes eronhetki tai kuolema koitti.169 

Virkaikä oli suoraan verrannollinen upseerien todellisen ikään. Vuoden 1807 

upseeristosta vänrikit olivat saavuttaneet keskimäärin asemansa 18-vuotiaina, luutnantit 

25-vuotiaina ja kapteenit 29-vuotiaina. Edellä mainitut erot kapteenien ja ylempien 
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upseerien virkaiässä näkyivät iän suhteen siinä, että majurit ja everstiluutnantit olivat 

saavuttaneet asemansa vasta noin 40-vuotiaina. Huomattavaa on, että majurit olivat 

hieman vanhempia kuin everstiluutnantit.170 Upseerien iän vaikutusta avioliittoihin ja 

kotitalousrakenteisiin käsitellään luvussa 6.1. 

Toisin kuin Armeijan laivastossa Leskikuningattaren henkirykmentissä kadettikoulujen 

rooli upseerikoulutuksessa oli vähäinen. Valtaosa upseeristosta joutui oppimaan 

tarvitsemansa tiedot virkapalveluksen kautta.171 Vuoden 1806 upseeristosta Karlbergin 

ja Haapaniemen kadettikouluissa tiedetään olleen ainoastaan vänrikkien Johan August 

Hjelmstierna ja Karl Magnus Gyllenstorm sekä adjutanttien Karl Johan von Kræmer ja 

Karl Johan Blom. Huomattavaa on kuitenkin, että kaikki nämä neljä saivat suoraan 

upseerin viran valmistuttuaan kadettikoulusta. Kuten luvussa 2.1. todettiin, niin 

ainoastaan kadettikoulun käyneet saattoivat saada upseerin viran alle 18-vuotiaina.  

Hjelmstiernasta tuli vänrikki 15-vuotiaana ja von Kræmerista  17-vuotiaana. 172 

Adjutantin ja esikuntavänrikin virkoihin pääsyä oli lisäksi nuorten ja köyhien osalta 

helpotettu siten, ettei niistä tarvinnut maksaa akordia, sillä nämä virat oli jätetty 

viranostojärjestelmän ulkopuolelle.173  

Aliupseereita Leskikuningattaren henkirykmenttiin kuului kaikkiaan 42 vuonna 1806. 

Aliupseeriston virka-arvot voidaan jakaa kahteen ryhmään. Vääpeli ja kersantti 

kuuluivat niin sanottuun ylempään päällystöön ja vastaavasti lippumies, majoittaja ja 

varusmestari olivat niin sanottua alempaa päällystöä.174  

Vääpelin tehtäviin kuului ylläpitää kuria ja valvoa, että annetut määräykset toteutettiin.  

Kersantit puolestaan kouluttivat alokkaita ja olivat vastuussa miehistön varusteista ja 

ulkoasusta. Näiden kahden viran lisäksi ylempään päällystöön kuuluivat lippujunkkarit. 

Lippujunkkarin arvo oli otettu käyttöön vuonna 1805, ja se oli tarkoitettu palkkioksi 

ansioituneimmille aliupseereille. Käytännössä tämä tarkoitti, että lippujunkkareiksi 

nimitettiin tiettyjä valittuja vääpeleitä. He eivät saaneet kuitenkaan ylimääräistä palkkaa 

tehtävästään, vaan jatkoivat palveluaan vanhalla vääpelin palkallaan.175  

Alemmasta päällystöstä lippumiesten vastuulla oli huolehtia siitä, että sairaista pidettiin 

huolta. Marssien aikana he kantoivat komppanian lippua. Komppanioiden majoittajat 
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avustivat rykmentinmajoitusmestaria. Majoitukseen liittyvien tehtävien lisäksi he 

valvoivat kaikkia tavarankuljetuksia ja niihin liittyviä varastoja sekä jakoivat leivän ja 

muut elintarvikkeet miehistölle. Varusmestarit vastasivat kaikista ammuksista ja 

musketeista sekä opettivat miehistöä aseiden hoitoon liittyvissä asioissa.176 

Rykmentissä otettiin käyttöön vuonna 1803 aliupseerikorpraalin arvo. Syynä uuden 

arvon käyttöönottoon oli pyrkimys saada päteviä miehiä aliupseereiksi nimittämällä 

korpraaleita aliupseerikorpraaleiksi. Aliupseerikorpraalit saivat lippumiehen, 

majoittajan tai varusmestarin palkkaa. Arvo ei ollut muiden aliupseeriarvojen tavoin 

pysyvä, vaan aliupseerikorpraalit nimitettiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.177 Vuoden 

1806 kymmenestä aliupseerikorpraalista vain kolme oli aikaisemmin palvellut 

korpraaleina. Muut olivat saaneet viran suoraan nuorella iällä ilman aikaisempaa 

palvelua. Kymmenestä viranhaltijasta ennen vuotta 1781 oli syntynyt kuusi henkilöä, 

joista kaksi oli  alle 15-vuotiasta.178 

Sotilasvirkojen arvot ja palkat vastasivat harvoin toisiaan. Tätä aihepiiriä käsiteltiin jo 

Armeijan laivaston upseeriston kohdalla luvussa 2.1. Leskikuningattaren 

henkirykmentissä tilanne oli kuitenkin muodostunut poikkeuksellisen sekavaksi 

erityisesti aliupseeriston keskuudessa. Esikuntavänrikkien, adjutanttien, lippujunkkarien 

ja aliupseerikorpraalein virka-arvot aiheuttivat suurta epäjärjestystä 

palkkausjärjestelmään, minkä vuoksi vain harvoilla viroilla oli tehtävää vastaava 

palkka. Tämä käy hyvin ilmi sekä henkikirjoista että katselmusrullista. Tilannetta voi 

hyvin kuvata kahden esimerkkikomppanian avulla.  

Ensimajurin komppaniassa vain lippumies Henric Johan Malmsten sai virkansa 

mukaista palkkaa. Kersantin palkka meni esikuntavänrikille, minkä vuoksi komppanian 

kersantti Nils Adolf Paqvalin sai ainoastaan majoittajan palkkaa. Vääpelin palkka oli 

lippujunkkari Gustaf Kjellströmin hallussa ja varusmestarin palkkaa nautti 

aliupseerikorpraali Anders Gabriel Ingman. Majuri Gustaf von Hausvolffin komppanian 

kersantin palkka puolestaan meni ensiadjutantille. Komppanian majoittajalla Axel 

August Brummerilla oli kersantin arvo, mutta hän ei ilmeisesti pystynyt hoitamaan 

kumpaakaan virkaa, sillä katselmusrullan mukaan hän oli Haapaniemen 
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kadettikoulussa.  Samalla tavoin kuin ensimajurin komppanissa Hausvolffin 

komppaniaan kuului lippujunkkari, joka sai vääpelin palkkaa. Komppaniassa oli 

kuitenkin lippujunkkarin lisäksi myös vääpeli, joka sai varusmestarin palkkaa. Ainoa 

aliupseeri, joka sai virka-arvonsa mukaista palkkaa, oli lippumies Michael Roos.179 

Palkkauksen sekava tilanne vaikeuttaa aliupseeriston eri virka-arvojen lukumäärien 

laskemista. Jos aliupseerit ryhmitellään pelkästään virka-arvon mukaisesti, käy ilmi, että 

ylempiä aliupseereja oli enemmän kuin alempia aliupseereja. Vääpeleitä, kersantteja ja 

lippujunkkareita oli yhteensä 23. Näiden joukossa oli kaksi ylimääräisen menosäännön 

mukaan palkattua kersanttia ja neljä sotilaan palkalla ollutta aliupseeria. 

Lippujunkkareita oli yhteensä viisi. Lippumiehiä, majoittajia ja varusmestareita ja 

aliupseerikorpraaleja oli sen sijaan yhteensä vain 19. Tähän lukuun sisältyy 

ylimääräisen menosäännön kautta palkattu yksi lippumies ja yksi varusmestari.  

Aliupseerit olivat taustaltaan joko tarjokkaita tai sitten entisiä korpraaleja. Tarjokkaat eli 

niin sanotut volontäärit olivat rykmenttiin nuorina poikina otettuja henkilöitä, jotka 

odottivat ylennystä aliupseeriksi. Jotkut tarjokkaista jatkoivat aliupseeriarvojen kautta 

upseereiksi, toisille aliupseerin virka oli itse tavoite. Tarjokkaat näkyivät harvoin 

katselmusrullissa. Tästä huolimatta he palvelivat rykmentissä odotellessaan pysyviä 

virkanimityksiä. 180  Koska tarjokkaat eivät näy vuoden 1806 katselmusrullissa tai 

vuoden 1807 henkikirjoissa, heidän määräänsä ja merkitystään ei voida selvittää tässä 

tutkimuksessa. Sotilastausta aliupseerien keskuudessa oli suhteellisen harvinaista. 

Vuoden 1806 aliupseeristosta vain viisi oli palvellut aikaisemmin sotamiehenä tai 

korpraalina.181  

Leskikuningattaren henkirykmentissä palvelleiden aliupseerien isät olivat useimmiten 

olleet poikiensa tavoin aliupseereja. Merkittävän ryhmän muodostivat lisäksi ne 

aliupseerit, jotka olivat kotoisin upseeriperheistä. Sotilastaustaisten aliupseerien isät 

olivat tavallisesti olleet sotamiehiä tai korpraaleja.182 Upseerien pojista monet olivat 

alaikäisiä. Kaikkiaan seitsemästä alaikäisestä neljä oli upseerien poikia vuonna 1806. 
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Näistä neljästä majoittaja/kersantti Axel August Brummer ja majoittaja Karl Adolf 

Nordenborg eivät voineet hoitaa virkojaan, sillä he olivat kadetteina Haapaniemessä.183  

Miehistöä Leskikuningattaren henkirykmentissä oli kaikkiaan 775 henkeä vuonna 

1806. Miehistöön on katsottu kuuluvan 754 sotamiehen ja korpraalin lisäksi myös 21 

rumpalia, huilunsoittajaa ja profossia184. Miehistö oli jaettu kahdeksaan komppaniaan 

niin, että jokaiseen komppaniaan kuului periaatteessa 100 numeroitua sotamiestä ja 

korpraalia, mutta käytännössä tätä määrää laskivat soittokunnalle varatut paikat, 

vakanssit ja sotilaiden palkalla olleet aliupseerit. Soittokunnan rahoittamiseen oli 

varattuna jokaisesta komppaniasta kaksi sotilaan palkkaa, minkä vuoksi 16 

sotilasnumeroa oli pysyvästi täyttämättä. Muita vakansseja eli täyttämättömiä paikkoja 

oli yhteensä 26 kappaletta. Neljä sotamiehen palkkaa oli aliupseerien käytössä. 

Kuhunkin 100 hengen komppaniaan kuului pääsääntöisesti neljä korpraalia.  

Vuoden 1806 lopulla Leskikuningattaren henkirykmentin miehistö oli suuren 

mullistuksen kohteena. Kuningas Kustaa IV Aadolf oli määrännyt 11.10.1806, että 

kolmen kuukauden kuluessa korpraalien ja sotilaiden määrä tuli vähentää 

aikaisemmasta 800 miehestä 640 mieheen. Komppaniatasolla vähennys tarkoitti sitä, 

että jokaiseen komppaniaan tuli kuulumaan 100 miehen sijasta vain 80 miestä. 

Joukkojen vähentämisen syynä oli kuninkaan halu lisätä Mörnerin husaarirykmentin 

miehistön määrää ilman värvättyjen joukkojen kokonaiskustannusten nousua. 185 

Vähennykset eivät vielä suoranaisesti näkyneet rykmentissä henkikirjan laadintahetkellä 

joulukuussa 1806. Komppaniat olivat edelleen 100 miehen kokoisia. Voi kuitenkin 

olettaa, että joukkojen vähennystarve saattoi jossain määrin vaikuttaa vakanssien 

määrän kasvuun, sillä rykmenttiin tuskin otettiin uusia sotilaita määräyksen tultua julki.  

Sotilaiden määrä riippui vuodenajasta. Talvella vakansseja oli suhteellisen paljon. 

Tyhjät paikat pyrittiin täyttämään kuitenkin ennen kesää, jolloin pidettiin joukkojen 

katselmus ja jolloin rykmentti harjoitteli. Esimerkiksi vuonna 1802 rykmentissä oli 

tammikuussa vain 706 sotilasta, mutta kesäkuuhun mennessä määrä oli kasvanut 739 

henkeen. Vuosina 1804−1806 sotilaiden määrä oli suurimmillaan kesäkuussa. 186  
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Henkikirjan perusteella joulukuussa 1806 sotilaita oli 723 henkeä ja tyhjiä sotilaan 

paikkoja oli 24 kappaletta. Kaksi muuta vakanssia olivat korpraalin paikkoihin.  

Vakanssit pyrittiin ja onnistuttiinkin täyttämään ajoissa. Jos sotilaan paikka oli tyhjänä 

yli kuukauden, komppanianpäällikön piti maksaa takaisin sotilaasta saamansa 

passevolanssimaksu. Tällaiseen takaisinmaksutilanteeseen jouduttiin kuitenkin vain 

harvoin. Vakansseja jouduttiin jatkuvasti täyttämään ja värväystoiminta jatkui 

taukoamatta. Vuosittain poistui rykmentistä lukuisa määrä sotilaita ja uusia piti värvätä 

heidän tilalleen. Esimerkiksi vuosien 1803 ja 1805 pääkatselmuksien välisenä aikana 

rykmentistä poistui yli 100 miestä. Suurimpina syinä mieshukkaan olivat sotilaan 

kuolema, karkuruus ja palveluksesta erottaminen. Monet myös erosivat itse 

palvelusaikansa päätyttyä tai ollessaan liian vanhoja tai sairaita jatkamaan 

palveluksessa. Vastaavasti vuosien 1803 ja 1805 välisenä aikana värvättiin yli 100 uutta 

miestä.187  

1800-luvun alussa sotilaiden palvelusajan pituus vaihteli kolmesta vuodesta 

kahteentoista vuoteen. Pääsääntöisesti armeijaan värväydyttiin kuudeksi vuodeksi. 

Palvelusaikansa päätyttyä sotilaiden oli mahdollista värväytyä uudelleen. Vaikka osa 

sotilaista menetteli näin, suuri osa miehistä palveli vain suhteellisen lyhyen aikaa 

rykmentissä. Vuonna 1805 alle kuusi vuotta palvelleita oli 43 % kaikista sotilaista. 

Kuudesta kahteentoista vuoteen palvelleita oli 32,6 % ja yli kaksitoista vuotta 

palvelleita oli 24,4 % eli noin neljäsosa.188 

Rykmentin miehistö oli 1800-luvun alussa ikääntymässä. Sotilaiden keski-ikä oli 

kohonnut vuosina 1795−1807 niin, että vuonna 1806 sotilaista 59,9 % oli yli 30-

vuotiaita. Yli 40-vuotiaita sotilaita oli peräti 18,8 % edellä mainittuna vuonna. 

Rykmentin ikääntymistä kiihdytti entisestään vuoden 1806 päätös vähentää sotilaiden 

määrää. Vapautuneet sotilaan paikat täytettiin sisäisesti palkatta jääneillä sotilailla ilman 

uusia värväystoimenpiteitä.  Korkeasta keski-iästä huolimatta suurin osa oli värväytynyt 

alle 26-vuotiaina. Esimerkiksi vuonna 1803 noin kolmasosa oli värväytynyt alle 21-

vuotiaina ja toinen kolmasosa oli värväytynyt 21−25-vuotiaina.189  

Tavallisten sotamiesten yläpuolella olivat korpraalit, joiden tehtävänä oli huolehtia 

vartiopalveluksen järjestämisestä ja varmistaa, että annetut käskyt toteutettiin. He 
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saattoivat myös tarpeen vaatiessa hoitaa aliupseerintehtäviä.190 Rykmentin kahdeksassa 

komppaniassa oli yhteensä 31 korpraalia vuonna 1806. Lukuun ottamatta 

everstiluutnantti Conradin komppaniaa jokaisessa komppaniassa oli neljä korpraalin 

paikkaa. Conradin komppaniassa oli poikkeuksellisesti viisi korpraalia. Kaksi 

korpraalin paikkaa oli henkikirjoitushetkellä täyttämättä.  

Korpraalit olivat taustaltaan pääosin ylennyksen saaneita sotilaita. Heidän edellytettiin 

olevan kirjoitustaitoisia, mikä ilmeisesti oli yksi syy siihen, että suurin osa korpraaleista 

oli syntynyt nykyisen Ruotsin alueella toisin kuin valtaosa sotilaista. Vaikka korpraalien 

iät vaihtelivat suuresti, useimmat heistä olivat kokeneita ja pitkään palvelleita miehiä. 

Korpraalit olivat pääsääntöisesti yli 30-vuotiaita. Alle 20-vuotiaat korpraalit olivat 

harvinaisia, ja esimerkiksi vuonna 1807 näin nuoria viranhaltijoita ei ollut yhtään. Sen 

sijaan yli 50-vuotiaita oli edellä mainittuna vuonna peräti kolme. Korpraalien oli 

mahdollista saada ylennys aliupseeriksi, mutta suurin osa pysyi korpraalina 

palvelusaikansa loppuun asti.191 

Korpraalien ja sotilaiden lisäksi jokaiseen komppaniaan kuului kaksi rumpalia. 

Henkikomppaniaan kuului näiden ohella kaksi huilunsoittajaa. Rumpalit olivat pääosin 

nuoria poikia, jotka olivat värväytyneet armeijan keskimäärin 13- ja 14-vuotiaina. 

Jotkut olivat syntyneet Viaporissa, mikä viittaa siihen, että he olivat sotilaiden poikia. 

Keski-ikä rumpalien keskuudessa oli noin 17 vuotta. Huilunsoittajat ja rumpalit eivät 

kuuluneet varsinaiseen rykmentin soittokuntaan, vaikka he saattoivatkin osallistua myös 

sen toimintaan. Rykmentin soittokunnan rahoitus oli järjestetty 1790-luvun puolivälistä 

alkaen niin, että jokaisesta komppaniasta jätettiin soittokunnan hyväksi kaksi sotilaan 

paikkaa täyttämättä. Näin ollen soittokunnan käytössä oli 16 sotilaan palkat.192 Vuosina 

1798−1808 soittokuntaan kuului kuusi klarinettia, kolme fagottia, kolme käyrätorvea ja 

yksi trumpetti eli yhteensä 13 henkeä.193 Soittokuntaa ei ole laskettu taulukoissa 3 ja 4 

miehistön joukkoon, sillä siihen kuuluneita henkilöitä ei ole kirjattu vuoden 1807 

henkikirjaan tai vuoden 1806 katselmusrulliin.  

Profosseja rykmenttiin kuului neljä. Nämä toimivat rykmentin poliisivoimina, minkä 

lisäksi heidän tehtävänsä oli huolehtia ruumiillisten rangaistusten toimeenpanosta. 
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Profossit olivat useimmiten entisiä sotilaita.  Palkkansa puolesta heidän asemansa oli 

rinnastettavissa korpraaleihin.194  

Sotilasvirkamiehistöä Leskikuningattaren henkirykmentissä oli kaikkiaan 14 henkeä 

vuonna 1806. Virkamiehiä rykmentissä tarvittiin hoitamaan kirjurintöitä, vastaamaan 

oikeusasioista ja huolehtimaan miehistön sielun- ja sairaanhoidosta. Lisäksi rykmentin 

talousasiat työllistivät rykmentinkomissaaria. 

Sotatuomari oli sotilasvirkamiehistä korkea-arvoisin henkilö. Oikeusasiantuntijana ja 

rykmentin sotaoikeuden jäsenenä hän huolehti oikeudenkäytöstä rykmentissä, minkä 

lisäksi hän avusti rykmentinkomentajaa hallinnollisissa asioissa. Oikeuden käyttöön 

liittyvien tehtävien parissa työskenteli myös rykmentinvääpeli, jonka tehtäviin kuului 

tutkia rykmentissä kaikki tapaukset, jotka olivat vastoin kuria ja järjestystä. Jos hän 

havaitsi rikkomuksia, hän ilmoitti niistä majurille. Rykmentin sotaoikeudessa 

rykmentinvääpeli toimi syyttäjänä lukuun ottamatta niitä tapauksia, jotka koskivat 

upseereja. Näiden tehtäviensä lisäksi hän oli vastuussa vartiohuoneessa pidetyistä 

miehistä.195 

Rykmentin hengellisistä asioista huolehti rykmentinpastori, jota tehtävien hoidossa 

avusti pataljoonansaarnaaja. Nämä kaksi sotilaspappia vastasivat rykmentin 

muodostaman seurakunnan toiminnasta. He huolehtivat sekä sotilasväestön että 

siviiliväestön sielunhoidosta rykmentissä. Paikallisella tuomiokapitulilla oli 

sotilaspappien nimitysvalta, vaikka rykmentin komentaja saikin ehdottaa virkoihin 

haluamiaan henkilöitä.196 Rykmentinpastori Edvard Daniel Hartman toimi varsinaisten 

tehtäviensä lisäksi myös sekä Svean tykistörykmentin pappina että 

vankilasaarnaajana.197  

Rykmentinvälskäri ja kolme välskärinkisälliä huolehtivat sairaanhoidosta. 

Rykmentinvälskäriltä vaadittiin lääketieteellistä pätevyyttä. Hänet nimitti virkaansa 

rykmentinkomentaja vuoteen 1806 asti, minkä jälkeen nimitysoikeus siirtyi kuninkaalle. 

Välskärit hoitivat rykmenttiin kuuluvan väen lisäksi myös linnoituksessa olevia 
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vankeja. 198  Sairaanhoitohenkilökuntaan voidaan välskärien lisäksi lukea myös 

henkikirjassa ollut sairaalan keittäjätär Uldrika Sundström.  

Rykmentin talousasiat kuuluivat rykmentinkomissaarin toimialaan. Hän hoiti 

palkanmaksun ja oli vastuussa rykmentin tilinpidosta. Raha-asioiden lisäksi hänen 

vastuullaan oli katselmusrullien laatiminen ja katselmuskirjurien työn valvominen. 

Rykmentinkomissaarin virka vastasi tehtäviltään jakopalkkaisten joukkojen 

rykmentinkirjurin virkaa. Palkkaus oli järjestetty niin, että rykmentinkomissaari sai 

neljän katselmuskirjurin palkat, minkä vuoksi rykmentissä oli vain neljä 

katselmuskirjuria kahdeksan sijasta. Nämä neljä joutuivat hoitamaan puuttuvien 

katselmuskirjurien työt. Tehtävää ei helpottanut se, että katselmuskirjureiksi otettiin 

toisinaan alaikäisiä.199 Ulric Österberg, yksi vuoden 1806 neljästä katselmuskirjurista, 

oli vasta 12-vuotias vuoden lopulla. Nuoresta iästään huolimatta hän oli ehtinyt olla 

virassaan jo kaksi vuotta.200  

 

3.2. Jägerhornin rykmentti 
 

Jägerhornin rykmentti oli yksi Ruotsin 1700-luvun vanhimmista värvätyistä joukko-

osastoista, sillä se oli perustettu jo vuosisadan alussa. 201  Kuten Leskikuningattaren 

henkirykmentillä myös Jägerhornin rykmentillä oli monta nimeä historiansa aikana. 

Viimeisimmän nimensä rykmentti oli saanut vasta vuonna 1801, jolloin Fredrik Adolf 

Jägerhornista tuli rykmentin eversti. Tätä ennen rykmentti oli kantanut muun muassa 

nimiä Flemingin rykmentti ja Stackelbergin rykmentti. Lähes koko rykmentti oli 

siirretty Ruotsista Suomeen vuosina 1751 ja 1753. Ruotsiin jäi jäljelle ainoastaan 

vähäinen joukko miehiä, ja vuonna 1763 nämä viimeisetkin joukot siirrettiin Suomeen. 

Tästä eteenpäin rykmentti oli kokonaisuudessaan Suomessa vuosien 1808−1809 sotaan 

asti. Kaikki naimisissa olevat sotilaat olivat saaneet luvan halutessaan tuoda vaimonsa 

ja lapsensa mukanaan Suomeen joukkojen siirron yhteydessä.202 
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Koko rykmentti oli aluksi sijoitettu Helsinkiin ja Viaporiin. Vuonna 1762 osa joukoista 

päätettiin kuitenkin sijoittaa Loviisaan ja Svartholmaan, minkä jälkeen rykmentti oli 

jakautunut kahtia Suomen sotaan asti. Viaporiin oli pitkään sijoitettuna viisi 

komppaniaa rykmentin kaikkiaan kahdeksasta komppaniasta. Kun vuonna 1774 

Loviisaan päätettiin siirtää Viaporista vielä yksi komppania, rykmentti oli tämän jälkeen 

jaettu tasan Viaporin ja Loviisan−Svartholman kesken siten, että kummassakin paikassa 

oli neljä komppaniaa. Everstin komentama henkipataljoona oli Viaporissa aina siihen 

asti kunnes Berndt Fredrik Johan Stacklebergista tuli eversti vuonna 1788. Stackelberg 

päätti siirtyä Viaporista Venäjän rajan läheisyydessä sijaitsevaan Loviisaan. Tässä 

yhteydessä henkipataljoonan ja everstiluutnantin nimet vaihdettiin niin, että 

henkipataljoona oli tästä eteenpäin Loviisa−Svartholmassa ja everstiluutnantin 

pataljoona oli Viaporissa. Nimenvaihdoilla haluttiin välttää komppanioiden siirtämistä 

paikasta toiseen. Myös rykmentin viimeinen eversti Fredrik Adolf Jägerhorn oleskeli 

Stackelbergin tavoin Viaporin sijaan Loviisassa.203  

Jägerhornin rykmentti oli organisaatioltaan hyvin samanlainen kuin Leskikuningattaren 

henkirykmentti. Koska värvätyn rykmentin sotilas- ja siviilivirkoja on jo käsitelty 

Leskikuningattaren henkirykmentin yhteydessä edellisessä luvussa, niitä ei käsitellä 

tässä yhteydessä enää uudelleen. Sen sijaan tässä luvussa keskitytään sellaisiin näiden 

kahden värvätyn joukko-osaston välisiin eroihin, jotka aiheutuivat Jägerhornin 

rykmentin kahtiajaosta Viaporin ja Loviisa−Svartholman kesken.  

Viaporiin sijoitettuun everstiluutnantin pataljoonaan kuului yhteensä 527 henkeä. 204 

Vaikka puolet rykmentin komppanioista oli Viaporissa, rykmentin kaikkiaan neljästä 

esikuntakomppaniasta linnoituksessa oli vain alimajurin komppania. Muita kolmea 

everstiluutnantin pataljoonan komppaniaa komensivat kapteenin palkalla olleet upseerit. 

Pataljoonan komentajana toimi everstiluutnantti Johan Henrik von Gutofsky. Hän itse 

oleskeli Viaporissa siitä huolimatta, että hänen oma everstiluutnantin komppaniansa oli 

sijoitettu Loviisaan.  

Everstiluutnantin pataljoonalla oli Viaporissa oma esikuntansa, joka tosin oli monessa 

suhteessa rakenteeltaan typistetty verrattuna täysivahvuiseen rykmenttiin. Ylempään 

esikuntaan kuuluivat everstiluutnantti Gutofskyn lisäksi alimajuri Göran Mannerstråle 

                                                           
203

 Hirn 1970, 49, 52, 159, 172−174.  
204

 Toisin kuin Leskikuningattaren henkirykmentin kohdalla, Jägerhornin rykmentin osalta henkikirjaan 
on merkitty myös esikuntaan kuuluneet ihmiset. Jägerhornin rykmenttiin kuulunut väki on tämän vuoksi 
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ja majuri Johan Gustaf Stiernschantz. Stiernschantzilla oli palkkaansa korkeampi arvo 

rykmentissä, sillä hän oli komppanianpäällikkö ja sai siten vain kapteenin palkkaa. 

Pienempään esikuntaan kuului ainoastaan neljä henkilöä: aliadjutantti, sotatuomari, 

rykmentinvälskäri ja pataljoonansaarnaaja. Verrattuna kokonaisen rykmentin esikuntaan 

puuttuvia henkilöitä olivat rykmentinmajoitusmestari, ensiadjutantti, rykmentinpastori 

ja rykmentinkomissaari. Kaikki nämä neljä virkaa olivat henkipataljoonan esikunnassa 

Loviisassa. Pikkuesikunnan osalta Viaporissa oli välskärinkisälli, 

pataljoonanhuilunsoittaja ja kaksi profossia. Loviisan pataljoonassa oli puolestaan 

rykmentinvääpeli, välskärinkisälli, rykmentinhuilunsoittaja ja kaksi profossia.  

Monet niistä Jägerhornin rykmentin esikunnan viroista, joita hoiti normaalisti vain yksi 

henkilö, olivat henkipataljoonan yhteydessä. Sotatuomarin ja rykmentinvälskärin virat 

olivat kuitenkin yhden hengen virkojen kohdalla poikkeuksellisia, sillä niitä molempia 

oli rykmentissä kaksi. Viaporiin sijoitettuun pataljoonaan oli perustettu vuonna 1798 

oikeudenkäyntikirjurin virka. Tätä tehtävää vuodesta 1801 hoitanut Johan Fredrik 

Runneberg oli saanut sotatuomarin arvon, minkä vuoksi rykmentissä voidaan sanoa 

olleen kaksi sotatuomaria, vaikka varsinainen rykmentin sotatuomari oli Loviisassa. 

Toinen sotatuomari oli katsottu tarpeelliseksi, koska sotaoikeuden istuntojen pitäminen 

kahdessa paikassa aiheutti ongelmia silloin, kun viranhaltijoita oli vain yksi. Vuonna 

1798 everstiluutnantin pataljoona oli saanut myös oman rykmentinvälskärinsä.205 

Everstiluutnantin pataljoonaan kuului kaikkiaan 15 upseeria. Koska 

esikuntakomppanioita oli vain yksi, esikuntaupseereja oli periaatteessa vain kolme. 

Katselmusrullien perusteella käytännössä kuitenkin myös kaksi tavallisten 

komppanioiden vänrikkiä sai kersantin palkkaa samalla tavoin kuin esikuntavänrikit. 

Toinen näistä, Anders Conrad Blåfield, on merkitty katselmusrullissa 

virkanimikkeeltäänkin esikuntavänrikiksi. Epäselväksi jää, miksi tavallisen komppanian 

upseeriston joukossa on esikuntavänrikki.  

Jägerhornin rykmentin upseeristolla näyttää olleen erityinen rooli linnoitushallinnossa 

siinä suhteessa, että suurin osa Viaporin paikallismajureista oli entisiä tämän rykmentin 

upseereja. Kolmestatoista tunnetusta paikallismajurista peräti seitsemän oli palvellut 

Lantingshausenin−Jägerhornin rykmentissä. Näiden joukkoon lukeutui myös vuoden 

1806 paikallismajuri Ferdinand Ernst de Carnall.  Kaikkiaan rykmentissä palvelleet 
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upseerit hoitivat paikallismajurin virkaa yhteensä 55 vuotta eli lähes koko linnoituksen 

ruotsalaisen historian ajan.206 

Suurin osa upseeristosta oli läsnä vuoden 1806 katselmuksen aikana. Poissaoleviin 

upseereihin kuuluivat esikuntavänrikki Berndt Johan af Forsell, luutnantti Carl Svante 

Hofflander ja vänrikki Otto Fleming. Näistä kolmesta henkilöstä Fleming oli pidätettynä 

Viaporissa ja Hofflander oli sairaana Loviisassa. 207  Sen sijaan toisin kuin muut af 

Forselles näyttää olleen pitkäaikaisesti poissa Viaporista. Katselmusrullassa 18-vuotias 

af Forselles oli merkitty alaikäiseksi. Merkintä todennäköisesti viittaa siihen, että hän 

opiskeli, sillä hänet oli kirjattu ylioppilaaksi Upsalan yliopistossa joulukuussa 1805. 

Aiemmin hän oli ollut noin puolitoista vuotta kadettina Karlsbergin sota-akatemiassa. 

Esikuntavänrikiksi af Forselles oli nimitetty vuonna 1803 eli samana vuonna, jolloin 

hän aloitti opintonsa Karlbergissä. 208  Ilmeisestä poissaolostaan huolimatta myös af 

Forselles oli muiden upseerien tavoin merkitty vuoden 1806 henkikirjaan.  

Aliupseereita Viaporiin sijoitettuun pataljoonaan kuului kaikkiaan 19 vuonna 1806.209 

Näistä yhdeksän kuului ylempään päällystöön ja loput kymmenen kuuluivat alempaan 

päällystöön. Lippujunkkarin ja aliupseerikorpraalin virat olivat käytössä Viaporissa 

Leskikuningattaren henkirykmentin lisäksi myös Jägerhornin rykmentissä. 

Lippujunkkareiksi oli nimitetty kaksi vääpeliä. 210  Aliupseerikorpraaleiksi oli myös 

ylennetty kaksi henkilöä. Näistä molemmat olivat kohonneet aliupseereiksi palveltuaan 

tätä ennen pitkään miehistön joukossa ensiksi sotilaana ja sitten korpraalina.211 Sekä 

lippujunkkareita että aliupseerikorpraaleita oli suhteellisesti vähemmän Jägerhornin 

rykmentin everstiluutnantin pataljoonassa kuin Leskikuningattaren henkirykmentissä. 

Erityisesti aliupseerikorpraalin virka oli selvästi yleisempi viimeksi mainitussa 

rykmentissä, jossa virkaan oli nimitetty kaikkiaan yhdeksän henkilöä.  
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Kuten Leskikuningattaren henkirykmentissä myös Jägerhornin rykmentissä oli monta 

aliupseerin paikkaa täyttämättä, koska näiden virkojen palkat olivat upseerien käytössä. 

Pataljoonan neljästä kersantin palkasta kaksi meni vänrikeille ja yksi oli aliadjutantin 

hallussa. Erikoista on se, ettei kumpikaan vänrikeistä kuulunut esikuntakomppanioihin, 

vaikka he saivat ainoastaan aliupseerin palkkaa. Aliadjutantti sai palkkansa alimajurin 

komppaniasta, minkä vuoksi komppanian esikuntavänrikki sai ilmeisesti ainoastaan 

lippumiehen palkkaa, sillä lippumies Carl Wilhelm Svanin palkka oli katselmusrullan 

mukaan upseerin käytössä.  

Jägerhornin rykmentin osalta Viaporin vuoden 1807 henkikirjaan on muihin joukko-

osastoihin verrattuna poikkeuksellisesti merkitty kaikkien aliupseerien iät, joiden 

perusteella voidaan laskea aliupseerikunnan keski-ikä. Jos sotilaan palkoilla olleita 

kahta kersanttia ei lasketa mukaan, niin aliupseerien keski-ikä oli noin 37 vuotta. 

Ylemmän ja alemman aliupseeriston välillä oli iän suhteen suuria eroja. Ylemmän 

aliupseeriston keski-ikä oli peräti 47 vuotta. Osittain tämä poikkeuksellisen korkea ikä 

johtui siitä, että Björnbergin komppanian kersanttina palveli Fredric Sonnborn, joka oli 

henkikirjan mukaan 73-vuotias.212 Jos tämä ikä pitää paikkansa, hän oli todennäköisesti 

vanhin linnoituksessa palveluksessa ollut sotilashenkilö. Korkea keski-ikä ei kuitenkaan 

johtunut ainoastaan Sonnbornista, koska muutkin ylemmät aliupseerit olivat vähintään 

40-vuotiaita. Alemmat aliupseerit olivat selvästi ylempiä aliupseereja nuorempia, sillä 

heidän keski-ikänsä oli noin 30 vuotta. Jos kokeneita ja pitkään palvelleita 

aliupseerikorpraaleita ei lasketa mukaan, alempien aliupseerien keski-ikä oli vain noin 

25 vuotta.  

Kahdesta sotilaan palkalla olleesta kersantista toinen oli alimajurin komppaniassa 

kirjoilla ollut Anders Gustaf Stiernschantz. Hän oli vuonna 1806 vasta 11-vuotias, mutta 

oli silti ehtinyt olla sotilaan palkalla jo vuodesta 1802. Hänet poistettiin rullista vuonna 

1807 ilmeisesti alaikäisyyden vuoksi.213 Henkikirjoihin Stierschantzin iäksi oli merkitty 

virheellisesti 16 vuotta. Jää epäselväksi oliko ikää vääristelty tarkoituksella todellisen 

iän salaamiseksi, vai oliko hänet merkitty täysi-ikäiseksi esimerkiksi verotuksellisista 

syistä.  
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Jägerhornin rykmentin Viaporiin sijoitettujen sotilasvirkamiesten määrä oli suhteellisen 

vähäinen, koska suurin osa siviiliviroista oli henkipataljoonassa. Viaporissa oli vain 

kuusi sotilasvirkamiestä: sotatuomari, rykmentinvälskäri, välskärinkisälli, 

pataljoonansaarnaaja ja kaksi katselmuskirjuria. Katselmuskirjureita olisi pitänyt 

periaatteessa olla neljä, mutta kaksi virkaa pidettiin tyhjänä rykmentinkomissaarin 

palkkaa varten.  

Miehistöä Jägerhornin rykmentin everstiluutnantin pataljoonaan kuului 380 henkeä. 

Miehistöön on laskettu kuuluvan sotilaiden ja korpraalien lisäksi 

pataljoonanhuilunsoittaja (bataillons pipare) ja seitsemän rumpalia. Myös pataljoonan 

kaksi profossia on laskettu miehistön joukkoon, kuten on menetelty muidenkin joukko-

osastojen kohdalla. Korpraaleita jokaiseen komppaniaan kuului neljä eli yhteensä heitä 

oli 16 henkeä. Henkikirjassa Björnbergin komppanian miehistön joukkoon oli merkitty 

aliupseerin leski. Taulukossa 4 hänet on laskettu miehistön kotitalouksiin kuuluneen 

väestön joukkoon.214  

Pataljoonan neljästä komppaniasta kolmeen kuului henkikirjojen laadintahetkellä 

16.12.1806 lopulla 100 miestä. Neljänteen komppaniaan kuului poikkeuksellisesti 80 

miestä.  Vielä kesäkuun katselmuksen aikana tähän Tigerstedtin komppaniaan kuului 

muiden komppanioiden tavoin 100 miestä. Miehistön määrän vähentyminen selittyy 

sillä, että Jägerhornin rykmentin kokoa oli päätetty pienentää samalla tavoin kuin 

Leskikuningattaren henkirykmentin kokoa. Jokaisesta komppaniasta vähennettiin 20 

miestä niin, että rykmentin vahvuus kutistui 800 miehestä 640 mieheen.  Aikaa 

vähennysten toteuttamiselle oli annettu kolme kuukautta alkaen siitä hetkestä, jolloin 

rykmenttiin saapui tieto kuninkaan päätöksestä. Koska kuninkaallinen päätös asiasta oli 

päivätty vasta lokakuun 10. päivänä, Tigerstedtin komppaniassa oli ryhdytty toimeen 

poikkeuksellisen nopeasti verrattuna muihin komppanioihin.215  Yhdessäkään toisessa 

värvätyn jalkaväen komppaniassa vähennys ei näkynyt vielä henkikirjojen 

laadintahetkellä.  

Tyhjiä sotilaan paikkoja pataljoonassa oli kahdeksan kappaletta. Näistä vakansseja oli 

ainoastaan viisi, sillä kolmen muun tyhjän paikan palkat menivät soittokunnalle. 

Tyhjinä pidettävien paikkojen lisäksi soittokunnan rahoittaminen näyttää olleen 
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järjestetty myös niin, että osa soittokunnan jäsenistä oli kirjoilla rykmentissä ja sai siten 

suoraan sotilaan palkkaa. Katselmusrullissa on nimittäin mainittu viisi henkilöä, joista 

käytettiin nimitystä ”spel i nummer”. Näistä viidestä kaksi oli käyrätorvensoittajia 

(wallhornist).  Muiden kolmen instrumentteja ei ollut merkitty rulliin.  

 

3.3. Linnoitukseen sijoitetut tykistön joukot 
 

Lähes koko ruotsalaisen ajan Viaporiin oli sijoitettuna tykistöjoukkoja. Alkuvaiheessa 

tykistökomppanioita oli linnoituksessa kaksi, mutta jo ennen kustavilaista aikaa 

komppanioiden määräksi vakiintui yksi. Vasta Ruotsin vallan lopulla linnoitukseen 

sijoitettiin jälleen enemmän komppanioita. Viaporiin sijoitetut tykistöjoukot kuuluivat 

vuoteen 1803 asti Suomen tykistörykmenttiin, joka oli perustettu vuonna 1794. 

Rykmentin kaikkiaan kymmenestä komppaniasta linnoituksessa oli yksi vuoteen 1801 

asti. Tämän jälkeen komppanioita oli hetken aikaa kaksi. Suomen tykistörykmentin 

joukot poistuivat Viaporista vuonna 1803, kun linnoitukseen lähetettiin Ruotsista kolme 

komppaniaa Svean tykistörykmentin väkeä. 216  Vaikka Suomen tykistörykmentin 

komppanioita ei Ruotsin vallan viimeisinä vuosina ollut Viaporissa, rykmentistä oli 

sijoitettuna linnoitukseen aseväkeen (Tyg staten) kuuluneita virkamiehiä. 

Svean tykistörykmenttiin kuului kaikkiaan 13 komppaniaa, joista pääosa oli 

Tukholmassa. Viaporiin oli sijoitettu rykmentin komppanioista kolme vuosina 

1803−1805, minkä jälkeen komppanioiden määrä vähennettiin yhteen. Kaksi muuta 

komppaniaa palasi takaisin Tukholmaan. Kolmas komppania jäi Viaporiin Suomen 

sotaan asti.217   

Viaporiin jääneen tykistökomppanian komentajana toimi majuri Gustaf Hjärne. 

Komppanianpäällikön virkansa ohella hän oli vuodesta 1804 alkaen myös linnoituksen 

asevaraston hoitaja eli asemestari (tygmästare). 218  Hjärnen lisäksi komppanian 

upseeristoon kuului kaksi muuta upseeria, joista ensimmäinen oli luutnantti ja toinen oli 

aliluutnantti. Aliupseeristoon kuului kaikkiaan viisi miestä. Tykkijunkkareita ja 
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kersantteja oli molempia kaksi. Viides aliupseerin virka kuului majoittajalle. 219 

Sotilasvirkamiehistöön kuului ainoastaan yksi välskärinkisälli.  

Tykistön osalta Viaporin vuoden 1806 henkikirjat ovat puutteelliset. Upseeristo ja 

pääosa aliupseeristosta on kirjattu henkikirjaan. Sen sijaan miehistöstä ei ole mainittu 

mitään. Myöskään sotilasvirkamiehiin kuulunutta välskärinkisälliä ei ole kirjattu ylös. 

Tämän vuoksi komppanian miehistön tiedot on jouduttu ottamaan vuoden 1805 

pääkatselmusrullasta.  

Komppanian miehistöön kuului vuonna 1805 kaikkiaan 80 henkilöä. Lukuun ottamatta 

komppanian rumpalia miehistö oli jaettu viiteen osaan. Kaksi ensimmäistä jaostoa olivat 

konstaapelikuntia, joihin kuului konstaapelin ja alikonstaapelin lisäksi 14 tykkimiestä. 

Kolme muuta jaostoa olivat tulittajakunta (fyrvärkareskapet), miinoittajakunta 

(mineurskapet) ja sapöörikunta (sappeurskapet). Tulittajakuntaa johtivat alitulittaja 

(under fyrvärkare) ja oppitulittaja (lär fyrvärkare). Miinoittajakunta puolestaan toimi 

alimiinoittajan (under mineur) ja oppimiinoittajan (lär mineur) alaisuudessa ja 

vastaavasti sapöörikuntaan kuuluivat alisapööri (under sappeur) ja oppisapööri (lär 

sappeur). Konstaapelikuntien tavoin myös näihin kolmeen muuhun jaostoon kuului 

jokaiseen 14 tykkimiestä. Yhteensä tykkimiehiä olisi pitänyt olla komppaniassa 70. 

Koska katselmuksen aikana yksi tykkimiehen paikka oli kuitenkin täyttämättä, 

tykkimiehiä oli tuolloin 69.  

Tykistöjoukot olivat Viaporissa keskittyneet Pikku Mustasaarelle, jossa sijaitsivat 

tykistön verstaat, asevarastot (tyghus) ja joukkojen majoitustilat. 220  Todennäköisesti 

juuri tällä saarella työskentelivät Suomen tykistörykmentin Viaporiin sijoitetut aseväen 

virkamiehet. Pääosa rykmentin aseväestä asui ja toimi Helsingissä, jossa myös 

väestöryhmän henkikirjoitus tapahtui. 221  Kaikkiaan Helsingissä ja Viaporissa oli 

yhteensä 12 aseväen virkamiestä, joista kolmasosa työskenteli Viaporissa. Helsingissä 

oli virkamiesten lisäksi aseväen joukossa käsityöläisiä ja yksi tykkijunkkari.  

Viaporiin sijoitettuihin virkamieheen kuului yksi asevahti (tygvaktare), kaksi asekirjuria 

(tygskrifvare) ja yksi asepalvelija (tygtjenare).  Näistä neljästä kahdella oli perhettä ja 

kolmannella oli yksi piika. Perheiden sijainnista on hankalaa sanoa mitään varmaa, 

mutta todennäköisesti Viaporiin sijoitetuilla miehillä oli perheet mukanaan 
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linnoituksessa. Tämän voi päätellä esimerkiksi asevahti Johan Eskelinin talouteen 

kuuluneista ihmisistä. Eskelinin ruokakuntaan kuului 8-vuotias tytär ja yksi piika. On 

epätodennäköistä, että pieni tytär olisi asunut ilman isäänsä jossain muualla kuin 

linnoituksessa pelkästään piika seuranaan.  

 

4. Linnoituslaitos  

 
Viaporin linnoituslaitos (Fortification staten)222 kuului kiinteänä osana koko Ruotsin 

valtakunnan kattaneeseen linnoituslaitokseen, jonka tehtävänä oli rakentaa ja ylläpitää 

maan linnoituksia. Pääosan 1700-luvusta linnoituslaitos oli ollut jaettuna prikaateihin. 

Näistä yksi oli ollut koko Suomen alueen käsittänyt Suomen prikaati. Vuonna 1798 

järjestelmä kuitenkin uudistettiin linnoituslaitoksen johtajan Nils Mannerskantzin 

laatiman ehdotuksen pohjalta niin, että koko valtakuntaan tuli yksi yhteinen 

linnoituslaitos lukuun ottamatta Pommeria. Uudistuksen taustalla oli kruunun 

rahanpuute, minkä vuoksi linnoitusten uudisrakentaminen lakkasi, ja henkilöstön 

määrää haluttiin vähentää niin paljon kuin mahdollista. Uudessa järjestelmässä väki 

jakaantui eri linnoitusten kesken sen mukaan, paljonko henkilöstöä tarvittiin kussakin 

linnoituksessa.223  

Linnoituslaitoksen osuus Viaporin kokonaisväestöstä oli varsin pieni. Kaikkiaan 

kotitalouksien lukumäärä oli vain 48, ja niihin kuului yhteensä 158 henkeä (taulukot 5 

ja 6).224 Säästötoimet linnoituslaitoksessa ja linnoitusten uudisrakentamisen loppuminen 

olivat koskeneet erityisesti Suomea, minkä vuoksi Viaporin linnoituslaitoksen 

henkilökuntaa oli vähennetty.225 Ruotsin vallan loppuvaiheessa vuodesta 1791 alkaen 

Viaporissa oli vain vähän rakennustoimintaa. Ison Mustasaaren varustuksia yritettiin 

vähitellen saattaa valmiiksi ja varuskunnalle rakennettiin uusia majoitustiloja 

korottamalla vanhoja kasarmeja lisäkerroksella. 226  Linnoituslaitoksen käytössä oli 

Susisaarella Komendantin talon takana ollut Kenraalintalo, jota kutsuttiin myös 
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 Henkikirjoissa linnoituslaitoksesta käytetään nimitystä ”Fästningsbyggnads Staten”. 
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 Ericsson ja Rabe, 1930, 30, 48, 380.  
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Linnoituslaitosta 
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1806 Viaporin väestöön liittyvät tiedot perustuvat yllä mainituilta osin Viaporin vuoden 1807 
henkikirjaan ja Viaporin seurakunnan vuosien 1806–1808 rippikirjaan, jollei toisin viitata.  
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Linnoitusprikaatin taloksi. Talon rakentaminen aloitettiin vuonna 1764 ja se käsitti neljä 

kerrosta, joissa kussakin oli 12–13 huonetta.227  

TAULUKKO 5. Linnoituslaitoksen kotitalouksien määrä sosiaaliryhmittäin vuonna 
1806 

Sosiaaliryhmä Kotitalouksien 
lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 7 14,6 

Aliupseerit 3 6,2 

Virkamiehet 5 10,4 

Käsityöläiset  25 52,1 

Lesket 8 16,7 

Yhteensä 48 100,0 

 

TAULUKKO 6. Linnoituslaitoksen kotitalouksiin kuulunut väestö sosiaaliryhmittäin 
vuonna 1806 

Sosiaaliryhmä Henkilöiden 
lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 40 25,3 

Aliupseerit 5 3,2 

Virkamiehet 19 12,0 

Käsityöläiset 72 45,6 

Lesket 22 13,9 

Yhteensä 158 100,0 

 

Vaikka Viaporissa palveli määrällisesti vain pieni osa koko valtakunnan 

linnoituslaitoksen henkilöstöstä, sinne oli sijoitettu monia korkea-arvoisia ja merkittäviä 

virkoja. Valtakunnan linnoituslaitoksen johdossa oli Tukholmassa toiminut 

linnoituslaitoksen päällikkö (Chef för Fortificationen)228. Tämän päällikön alaisuudessa 

toimivat rykmentinupseeristosta eversti, everstiluutnantti, ensimajuri ja kaksi alimajuria. 

Vuonna 1806 Viaporissa oli näistä korkeista upseerinviroista kaksi. Everstinä Suomen 
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 Ennen vuoden 1806 nimiuudistusta linnoituslaitoksen päällikköä kutsuttiin yleismajoitusmestariksi ja 
everstiluutnanttia yleismajoitusmestariluutnantiksi. Ericsson ja Rabe 1930, 32. 
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prikaatissa oli ollut vuodesta 1791 Henrik Georg Wärnhielm. Ensimajurina oli 

puolestaan everstiluutnantti Axel Gustav Magnus von Arbin.229 Mannerskantz perusteli 

uudistusehdotuksensa yhteydessä rykmentinupseerien virkojen sijoittamista valtakunnan 

eri osiin siten, että jokaisen raja-alueen päälinnoituksessa tuli olla rykmentinupseeri, 

jonka valvonnassa olivat kaikki saman raja-alueen puolustuslaitteet. 230  Muita 

linnoituslaitoksen upseereja Viaporissa olivat vuonna 1806 esikuntakapteeni Nils Israel 

Wetterling, luutnantti Gabriel Melan ja kolme konduktööriä.231 Aliupseeristoa oli vain 

kolme henkeä, nimittäin vallimestari ja kaksi kersanttia.  

Virkamiehistönkin osalta Viaporilla oli keskeinen asema linnoituslaitoksessa. Jokaiseen 

valtakunnan linnoitukseen oli sijoitettu yksi tarvikekirjanpitäjä (material bokhållaren). 

Muilta osin linnoituslaitoksen siviilivirkamiehet olivat pääosin Tukholmassa. 

Pääkaupungissa olleeseen siviilikansliaan kuului kanslisti, sihteeri ja kopioitsija. 

Kassanhoitajan (casseur) virkoja oli alun perin kaksi.232 Kun Tukholman kassanhoitajan 

virka lakkautettiin vuonna 1806, linnoituslaitoksen ainoa jäljelle jäänyt kassanhoitaja 

toimi Viaporissa. Tätä virkaa hoiti asessori Carl Petter Nyberg. Viaporin 

tarvikekirjanpitäjä oli Gustaf Fredric Nycander. Nyberg ja Nycander kuuluivat 

linnoituslaitoksen vakinaiseen menosääntöön (Ordinarie staten). Viaporissa oli näiden 

lisäksi väkeä ylimääräisestä menosäännöstä (Extra ordinarie staten). Tämän 

menosäännön virkamiehiin kuuluivat 1806 sotakamreeri (fältkamrer) Gustaf Adolph 

Nycopp, sotatuomari (auditeur) Carl Gustaf Warenberg ja konttorikirjuri (contoir 

skifvare) Söderman. Kamreeri Nycopp oli laatinut linnoituslaitoksen 

henkikirjamerkinnät.233  

Linnoituslaitoksen kassanhoitajalla oli oman varsinaisen toiminta-alueensa lisäksi 

tärkeä rooli myös Linnan (Slott staten) hallinnossa. Vuonna 1772 laaditussa Linnan 

menosäännön suunnitelmassa oli käsitelty viran perustamista muonamestarille (proviant 

mästare), joka olisi vastannut linnoituksen makasiinin ylöskannosta (uppbörd) ja 

tilinteosta. Koska mitään varsinaista Linnan omaa makasiinia ei ollut kuitenkaan 

perustettu, muonamestarin tehtävät oli annettu linnoituslaitoksen kassanhoitajalle, joka 
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 Von Arbinista oli tullut yleismajoitusmestariluutnantti vuonna 1794, mutta vuoden 1798 uudistuksen 
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oli jo aikaisemmin huolehtinut muonan hankkimisesta linnoitukseen. Kassanhoitaja 

vastasi Linnan makasiinia koskevista tehtävistä linnoituslaitoksen makasiinin hallinnon 

ohessa.234 Nybergillä oli myös monia muita vastuualueita, minkä vuoksi hänen toimiaan 

on syytä käsitellä hieman tarkemmin kuin muiden linnoituksen virkamiesten. Lisäksi 

käsittelemällä hänen asemaansa Viaporissa käy samalla monelta osin ilmi, millainen oli 

linnoituksen hallintojärjestelmä.  

Carl Petter Nyberg syntyi vuonna 1766 Loviisassa.235 Hänen isästään oli tullut Suomen 

linnoitusprikaatin kassanhoitaja neljä vuotta aikaisemmin. Samana vuonna, jolloin Carl 

Petter syntyi, perhe muutti Loviisasta Viaporiin.236 Carl Petter otettiin vuonna 1778 

vapaaehtoiseksi linnoituslaitokseen, mutta ensimmäisen varsinaisen virkansa hän sai 

vasta vuonna 1783, jolloin hänestä tuli ylimääräinen kamarikirjuri linnoituslaitoksen 

kamarikonttoriin. Neljän vuoden kuluttua nuorempi Nyberg sai jo vastuulleen 

Linnoituslaitoksen ja varuskunnan leipomomakasiinit (Fortification och garnizons 

bagerie magaziner). Hän vastasi niiden ylöskannosta ja tilinteosta. Seuraavana vuonna 

Carl Petteristä tuli Suomen linnoitusprikaatin väliaikainen kassanhoitaja.237  

Vuosien kuluessa Carl Petter Nybergin vastuualueet Viaporissa laajenivat, kun hän sai 

yhä uusia tehtäviä hoidettavakseen. Tultuaan väliaikaiseksi kassanhoitajaksi kesäkuussa 

1788 Nyberg sai jo seuraavana kuukautena tehtäväkseen vastata samana vuonna 

perustetun kenttäleipomon (Fält bagerie) toiminnasta. Vuonna 1791 Nybergistä tuli 

varuskunnan sotilaiden lastenkoulun (Garnizons soldat barns schola inrättningen) 

sihteeri, minkä tehtävän ohella hän vastasi myös koulun kassan tilinteosta. Viaporiin 

perustettiin vuonna 1796 kenttäleipomon kenttämuonamakasiini (Fält proviant 

magazin), jonka ylöskannosta vastasi Nyberg. Samana vuonna perustettiin myös 

muonavarastomakasiini (Proviant lager magazin), jonka hoito annettiin myös hänen 

tehtäväkseen. Carl Petter Nyberg sai samaisena vuonna lisäksi hovioikeuden asessorin 

arvon ja seuraavana vuonna (1797) hänestä tuli Suomen linnoitusprikaatin varsinainen 

kassanhoitaja. Kun prikaatijärjestelmä lakkautettiin vuonna 1798, Nybergistä tuli 
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 KrA, Sveaborgs fästnings arkiv, Vol. 3 1740-1775, Underdånigt Projekt till Slotts Stat på Sveaborgs 
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valtakunnan yhtenäisen linnoituslaitoksen toinen kassanhoitaja. 238  Edellä mainittujen 

tehtäviensä ohella Nyberg vastasi myös kruunun myllyjen toiminnasta. Tämä ilmenee 

rippikirjasta, jossa hänen kohdalleen oli merkitty mylläriväkeä (Herr assessor Nybergs 

mölnare folck). Lyhyesti sanottuna Nyberg näyttää vastanneen koko Viaporin 

ruokahuollosta linnoituslaitoksen kassanhoitajan työnsä ohella. Työtehtävien laajuus 

selittää osaltaan sen, miksi Nybergin palvelusväen joukossa oli sekä kirjanpitäjä että 

kirjuri. 

Sotilashenkilöiden ja virkamiesten lisäksi linnoituslaitos tarvitsi toimiakseen 

käsityöläisiä, jotta Viaporin varustuksia olisi voitu ylläpitää ja uudisrakentamista 

toteuttaa. Linnoituslaitoksen käsityöläisistä valtaosa oli toiminut eri rakennusvaiheiden 

aikana. Viimeisin rakennusvaihe oli päättynyt vuonna 1791, jonka jälkeen käsityöläisten 

määrä oli vähentynyt. 239  Linnoituslaitoksen vakinaiseen menosääntöön ei kuulunut 

käsityöläisiä. Nämä oli jätetty tileistä pois jo 1760- ja 1770-lukujen uudistuksien 

yhteydessä. Suuria rakennushankkeita varten tarvittavat käsityöläiset katsottiin voitavan 

palkata ylimääräiseen menosääntöön kaupunkien käsityöläisten joukosta. 240  Edellä 

mainituista tekijöistä huolimatta vuonna 1806 käsityöläiset muodostivat 

linnoituslaitoksen alaisuuteen kuuluneesta väestöstä määrällisesti enemmistön.  

Kotitalouksista noin puolet kuului käsityöläisille. Koska käsityöläisillä oli usein 

perheitä, heidän osuutensa kotitalouksiin kuuluneesta väestöstä oli myös suuri, vaikka 

heillä oli vain harvoin palvelusväkeä.  

Pääosa vuoden 1806 käsityöläisistä toimi kirvesmiehinä ja puuseppinä. 

Puuseppämestareita oli yksi ja kisällejä kaksi. Henkikirjassa mainitun puuseppämestarin 

Gustaf Fredric Lindholmin lisäksi rippikirjassa on mainittu kaksi muutakin mestaria. 

Näistä toinen oli Jacob Avéen, joka oli ilmeisesti siirtynyt vuoden 1806 aikana laivaston 

kirvesmieheksi ja kuollut myöhemmin samana vuonna. 241  Laivaston kirvesmiesten 

joukossa on Jacobin perhe, jonka päänä toimi hänen poikansa Johan. Kolmas 

puuseppämestari oli Carl Fredric Avéen, joka henkikirjojen mukaan työskenteli 

puuseppänä Linnan käsityöläisten joukossa. Sirkku Laineen mukaan Carl Fredric ja 

Jacob olivat veljeksiä. Myös puuseppämestari Gustaf Fredrik Lindholm ja hänen 
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veljensä Henning Gabriel Lindholm työskentelivät linnoituksessa samalla alalla. 242 

Henning Gabriel oli rippikirjan mukaan puusepän kisälli, kun taas henkikirjan mukaan 

hän oli kirvesmiehen kisälli. Kaikkiaan kirvesmiehiä oli seitsemän, joista yksikään ei 

ollut mestari. Kaikki henkikirjassa olleet kirvesmiehet oli luokiteltu kisälleiksi yhtä 

oppipoikaa lukuun ottamatta. Rippikirjassa sen sijaan heidät kaikki on merkitty 

pelkästään kirvesmiehiksi. Henkikirjan oppipoikaa ei rippikirjassa ole.  

Muut linnoituslaitoksen käsityöläiset olivat neljä muuraria, kaakeliuunintekijä, neljä 

seppää ja lasimestari oppipoikansa kanssa. Kaakeliuunintekijän läsnäolo viittaa siihen, 

että rakennusten sisätilat olivat vielä keskeneräisiä vuonna 1806. Myös ikkunalasien 

valmistaminen linnoituksen rakennuksiin oli ilmeisesti vielä kesken, sillä lasinpuhaltajia 

tarvittiin todennäköisesti ennen kaikkea ikkunalasien puhaltamiseen, koska heidät oli 

sijoitettu rakennustöistä vastaavaan linnoituslaitokseen.  Sirkku Laineen mukaan 

lasimestari Anders Lindblom oli aloittanut toimintansa vasta vuonna 1805. Tätä ennen 

linnoituslaitoksessa oli ollut lasimestari viimeksi 1780-luvulla. Välissä olevana aikana 

linnoituksen lasinvalmistustarpeen on saattanut kuitenkin kattaa laivaston palveluksessa 

ollut lasimestari, joka työskenteli 1790-luvulla ja 1800-luvun ensimmäisinä vuosina.243 

Muurarien ja seppien joukossa ei ollut enää vuoden 1806 lopulla mestareita. Vuoden 

alussa tilanne oli kuitenkin ollut toinen, kun muurarimestarina oli ollut Anders Casper 

Müller ja seppämestarina Johan Gustaf Teckenberg. Müller oli kuitenkin kuollut 

elokuussa ja Teckenberg oli siirtynyt laivaston käsityöläiseksi.244  

Käsityöläiset eivät näytä olleen tiukasti sidottuja yhteen tiettyyn alaan. Tämä ilmenee 

verrattaessa henkikirjan ammattinimikkeitä rippikirjassa oleviin. Henkikirjassa 

esiintyvistä neljästä muurarista rippikirjassa Gabriel Malmberg on merkitty 

kaakeliuunintekijäksi ja Fredrick Wickman levysepäksi (plåtslagare). Rippikirjan 

puusepän kisälli Henning Gabriel Lindholm puolestaan on henkikirjassa katsottu 

kirvesmieheksi. Käsityöläiset eivät myöskään näytä olleen väestökirjanpidon kannalta 

tiukasti jonkin tietyn hallintoryhmän jäseniä. Rippikirjan linnoituslaitoksen 

puuseppämestari Carl Fredric Avéenin on henkikirjassa katsottu kuuluneen Linnan 

väkeen. Vastaavasti rippikirjaan merkitty päällysmies (qvarterman) Nils Öberg on 

henkikirjoitettu kirvesmiehen kisällinä Linnan väestöön. Thomas Nymalm puolestaan 
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oli rippikirjan mukaan linnoituslaitoksen kirvesmies, vaikka hän esiintyy armeijan 

laivaston henkikirjan kirvesmiesten joukossa. Nymalmin olisi siis samalla pitänyt olla 

eri seurakunnan jäsenenä, mutta tästä ei ole rippikirjassa mitään mainintaa. Kuten 

Nymalm myös vuoden 1806 aikana kuollut Jacob Avéen oli siirtynyt laivaston 

palvelukseen.245  Näyttää siltä, että käsityöläisiä työskenteli siellä missä heitä kulloinkin 

tarvittiin, eivätkä nämä toimenkuvien ja toimipaikkojen muutokset ole aina välittyneet 

rippikirjaan tai henkikirjaan. On myös mahdollista, että neljän käsityöläisen siirtyminen 

muihin hallinnollisiin ryhmiin on merkki Linnoituslaitoksen tarpeesta vähentää 

palveluksessaan olleiden käsityöläisten määrää.  

Oman erillisen ryhmänsä käsityöläisten joukossa muodostaa Carl Petter Nybergin 

alaisuudessa ollut mylläriväki, johon kuului neljä henkeä. Kruununmyllärinä oli porvari 

Carl Fredric Malmqvist. 246  Muita myllärintyötä tehneitä olivat varamylläri (vice 

mjölnare) Carl Eric Engberg ja myllärirengit Henric Mathson sekä Daniel Björkroth.247 

Taulukoissa 5 ja 6 myllärit on laskettu käsityöläisten joukkoon, vaikka heidän 

ammattinsa ei ollut varsinaisessa mielessä käsityöammatti. Myllärintyö vaati liian vähän 

erityistä ammattitaitoa, jotta sen voisi katsoa muodostaneen oman ammattiryhmänsä. 

Toisaalta myllärit olivat käsityöläisiä siinä mielessä, että he ottivat muokattavakseen 

raaka-ainetta eli jauhoivat viljan jauhoksi.248   

Kruununmylläri apulaisineen vastasi ilmeisesti sekä Susisaaren tenalji von Fersenissä 

sijainneen hevosmyllyn että Länsi-Mustasaarella sijainneen Thunbergin tuulimyllyn 

toiminnasta. Suunnittelijansa mukaan nimetty Thunbergin mylly oli Viaporin korkein 

rakennus. Se rakennettiin Susisaarelle vuosina 1749–1751, mutta siirrettiin 1782 Länsi-

Mustasaarelle, jossa sijaitsi myös iso leipomo.249  Hevosmylly rakennettiin Susisaarelle 

tenalji von Ferseniin vuosina 1773–1776. Olof Af Hällström on esittänyt, että 

hevosmyllyn valmistuttua Thunbergin mylly menetti vähitellen merkitystään 
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viljanjauhatuksen osalta. Syyksi hän katsoo sen, ettei tuulimylly voinut taata riittävän 

tasaista jauhojen toimitusta leipomoon.250 

Linnoituslaitoksen väestöön kuului huomattavan monta naispuolista leskeä. Heidän 

kotitalouksiensa osuus oli 17 % kaikista linnoituslaitoksen kotitalouksista. Lesket on 

ryhmitetty rippikirjassa kahden otsikon alle. Ensimmäinen näistä otsikoista on 

linnoituslaitoksen sotaväen lesket. Kun rippikirjan ja henkikirjan päällekkäisyydet 

otetaan huomioon, tähän ryhmään kuului vain yksi ruokakunta. Toiseksi 

linnoituslaitoksen käsityöläisten joukosta on erotettu leskille oma osionsa, johon kuului 

vuoden 1806 lopulla kuusi henkeä. Käsityöläisten leskiin kuuluivat näiden lisäksi vielä 

henkikirjaan merkityt varsinaisten käsityöläisten ruokakunnissa olleet kaksi leskeä.251 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki lesket olivat siis Linnoituslaitoksessa aikaisemmin 

työskennelleiden ja palveluksessa kuolleiden käsityöläisten puolisoita.  Henkikirjassa on 

näistä rippikirjan leskistä vain kolme. Näiden lisäksi henkikirjassa on tosin kaksi leskeä, 

joita rippikirjassa ei ole. Kokonaisuudessa rippikirja on kuitenkin Viaporin seurakunnan 

osalta leskiväestön osalta tarkempi kuin henkikirja.  

Henkikirjasta voidaan kuitenkin nähdä leskien asumisjärjestelyistä asioita, joita ei 

rippikirjasta voida havaita. Yksi rippikirjan mukaan itsenäisesti esiintyneistä leskistä oli 

muurarin kisälli Müllerin leski Maria Björkman, joka asui henkikirjan mukaan 

lapsineen sepän kisällin Eric Björkmanin luona. Yhteinen sukunimi viittaa 

sukulaisuussuhteeseen heidän välillään.252 Vaikka Maria oli jäänyt leskeksi 1804, hänet 

oli silti vuonna 1806 aloitetussa uudessa rippikirjassa kirjattu käsityöläisten leskien 

joukkoon. Henkikirjassa on myös toinen vastaavanlainen tapaus. Muurarin kisälli 

Malmbeckin leski asui sepän kisällin Carl Petter Björckellin luona. Heidän 

sukulaisuussuhdettaan ei voida kuitenkaan selvittää, sillä Malmbeckin leskeä ei ole 

rippikirjassa, ja henkikirjassa lesket esiintyvät edesmenneen miehensä nimellä. Voidaan 

kuitenkin todeta, että rippikirjassa lähes kaikki lesket esiintyvät itsenäisinä, kun taas 

henkikirjan harvoista leskistä osa oli merkitty toisten henkilöiden ruokakuntien alle.253 

Onkin mahdollista, että muiden kotitalouksissa asui myös osa niistä leskistä, jotka 
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 Af Hällström 1986, 22-23, 41. 
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 Rippikirjassa mainitut lesket Hedvig Melan, Christina Stenström/Dahm ja Maria Catharina 
Piper/Müller kuuluivat henkikirjan mukaan linnoituksen muihin väestöryhmiin. Melan ja Müller olivat 
kirjoilla laivastossa ja Dahm oli Linnan leskien joukossa.  
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 Iät huomioon ottaen leski Maria Björkman (s. 1775) saattoi olla Eric Björkmanin (s. 1759) tytär tai 
veljentytär.  
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 Ainoa poikkeus rippikirjassa on levyseppä Wickmanin tytär ja kersantti Grönlundin leski Anna Caisa, 
joka oli merkitty isänsä kotitalouteen kuuluvaksi.  Häntä ei ole laskettu leskien joukkoon, vaan 
käsityöläisen tyttäreksi.  
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mainitaan ainoastaan rippikirjassa. Koska tällaisia tapauksia ei voida mitenkään 

todistaa, rippikirjan lesket on laskettu omiin kotitalouksiinsa kuuluviksi taulukoissa 5 ja 

6. Sen sijaan henkikirjan kaksi käsityöläistalouksissa ollutta leskeä on laskettu näiden 

käsityöläisten talouksiin kuuluviksi. Läheskään kaikki lesket eivät ainakaan virallisesti 

asuneet muiden talouksissa, sillä henkikirjassakin on kolme itsenäistä leskeä.  

 

5. Linnoitushallinto ja linnoituksen siviiliryhmät 

Tähän lukuun on koottu neljä hallinnollista väestöryhmää, joihin kuului yhteensä 242 

henkeä (taulukot 7 ja 8). 254  Linnoituksen hallinnosta vastasi Linnan (Slotts staten) 

virkamiehistö. Virkamiehistön lisäksi Linnan väkeen kuului monia käsityöläisiä ja 

muita erilaisten elinkeinojen harjoittajia. Väestön joukossa oli myös monia linnoituksen 

edesmenneiden asukkaiden leskiä. Yhteensä Linnan väestöryhmään kuului 171 henkeä. 

Muita linnoituksen siviiliryhmiä olivat leipurit (Bagerie staten), kauppiaat (Handels 

staten) ja tullimiehet (Tull staten). Linnan väestöryhmä löytyy sekä Viaporin 

henkikirjasta että rippikirjasta. Sen sijaan muut kolme ryhmää on kirjattu ainoastaan 

rippikirjaan. Koska yksikään näistä väestöryhmistä ei ollut kovin iso kooltaan, niihin 

kuulunut väestö on tässä työssä koottu samoihin taulukoihin.  

TAULUKKO 7. Linnan, leipureiden, kauppiaiden ja tullin väestöryhmien kotitalouksien 
määrä sosiaaliryhmittäin vuonna 1806 

Sosiaaliryhmä Kotitalouksien 
lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 2 2,9 

Virkamiehet 10 14,5 

Käsityöläiset 32 46,4 

Kauppiaat 6 8,7 

Muut ammatinharjoittajat 5 7,2 

Palveluksesta eronneet ja lesket 14 20,3 

Yhteensä 69 100 
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Helsingin 
henkikirjamerkinnät fol. 3v−7, 119, 130, 143, 144, 332; Viaporin Linnaa koskevat henkikirjamerkinnät, 
fol. 368–369 (mf LT 496); KA, Viaporin linnoituksen seurakunta, Rippikirja vuosilta 1796–1808,  I Aa 1, s. 
234–315 (mf ES 3198) Kaikki tässä pääluvussa olevat vuoden 1806 Viaporin väestöön liittyvät tiedot 
perustuvat yllä mainituilta osin Viaporin ja Helsingin vuoden 1807 henkikirjaan sekä Viaporin 
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TAULUKKO 8. Linnan, leipureiden, kauppiaiden ja tullin väestöryhmien kotitalouksiin 
kuuluneet ihmiset sosiaaliryhmittäin vuonna 1806 

Sosiaaliryhmä Henkilöiden 
lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 8 3,3 

Virkamiehet 49 20,3 

Käsityöläiset 95 39,3 

Kauppiaat 32 13,2 

Muut ammatinharjoittajat 18 7,4 

Palveluksesta eronneet ja lesket 40 16,5 

Yhteensä 242 100 

 

Varsinaisen rippikirjaan ja henkikirjaan merkityn asujaimiston lisäksi linnoituksessa oli 

useita satoja henkilöitä, jotka olivat joko pakkotyövankeja tai sellaisia jotka oli tuomittu 

Viaporin työlaitokseen. Näiden ihmisten ylläpidosta ja vahdinnasta vastasi Linnan 

virkamiehistö, minkä vuoksi heitä käsitellään tässä pääluvussa. Vankeja ja työlaitoksen 

kuulunutta väkeä ei ole kuitenkaan laskettu muiden väestöryhmien kanssa samaan 

taulukkoon, sillä toisin kuin muut ryhmät he eivät kuuluneet Viaporin linnoituksen 

seurakuntaan.  

Varsinaisessa linnoituksessa eläneiden ihmisten lisäksi Viaporin rippikirjaan on kirjattu 

Linnan väestöryhmän alle kaksi torpparia. Näistä torppareista ainakin toinen asui 

Isosaarella (Mjölö). Koska torpparit eivät näytä asuneen Viaporissa, heitä ei ole laskettu 

linnoituksen väestöön kuuluviksi. Myöskään Vallisaaren (Båkholm) polttimossa 

työskennellyttä väkeä ei käsitellä tarkemmin tässä tutkimuksessa, vaikka nämä on 

kirjattu Viaporin rippikirjaan. Polttimon työntekijät ovat erillään muusta rippikirjassa 

esiintyvästä väestöstä, mikä on osoitus siitä, etteivät he olleet samalla tavoin osa 

linnoituksen väestöä kuin muut rippikirjan väestöryhmät. Ilmeisesti polttimon työväki 

asui Vallisaarella. Tähän viittaa myös se, että heidät on henkikirjoitettu Helsingin 

kaupungin väestön joukkoon, ja henkikirjamerkinnät on allekirjoitettu Vallisaarella.255 
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Helsinkiä koskeva 
henkikirjamerkintä, fol. 373.  
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5.1. Linnan väki  
 

Hallinnollisessa mielessä voidaan sanoa, että Linna oli Viaporin ydin. Sen toimialaan 

kuului yleisesti ottaen linnoituksen hallinto, huolto ja ylläpito. Koska Linnan 

virkamiehistö vastasi suurelta osin linnoituksen koko infrastruktuurista, hallinnon piiriin 

kuului lukuisia vastuualueita. Yksi keskeisimmistä tehtävistä näyttää ainakin alun perin 

olleen leipomotoiminnasta huolehtiminen. Vuoden 1772 menosäännön suunnitelmaan 

kuului leipurin palkka, ja ylimääräisen menosäännön mukaan palkattiin lisäksi leipurin 

kisällejä ja apulaisia. Leipomoon hankittiin monenlaisia tarvikkeita, joita olivat muun 

muassa säkit ja polttopuut. Ruokahuollon ohella myös vesihuolto, kuten kaivojen 

ylläpito, kuului Linnan hallinnon piiriin. Liikenneyhteyksien osalta vastattiin 

komendanttikunnan ja varuskunnan tarvitsemien veneiden hankinnasta ja ylläpidosta. 

Palotorjuntaa varten Linnan palveluksessa oli ruiskumestari (sprutmästare).256 

Rakennusten ja linnoituslaitteiden osalta linnoituksen ylläpito kuului pääosin 

linnoituslaitokselle, kuten luvussa 4. todettiin. Komendanttikunnalle annettujen 

rakennusten vuosittaisesta korjauksesta vastasi kuitenkin Linna. Vaikka linnoituslaitos 

huolehti yleisesti ottaen rakennuksista ulkoisesti, rakennuksissa käytettävistä 

tarvikkeista vastasi useissa tapauksissa Linna. Esimerkiksi vartiorakennuksiin hankittiin 

halkoja lämmitykseen, kynttilöitä valaistukseksi ja kirjoitusvälineitä raporttien sekä 

päiväkirjojen laadintaan. Myös vankilassa tarvittiin puuta ja kynttilöitä, minkä lisäksi 

vangeille hankittiin vaatteita, lääkkeitä ja ehtoollisviiniä. Kuvaavaa Linnan toiminta-

alojen monipuolisuudelle on se, että Linna huolehti muiden tehtäviensä ohella 

linnoituksen lipuista ja viireistä.257  

Linnan hierarkian huipulla oli periaatteessa linnoituksen komendantti Carl Olof 

Cronstedt. Koska Cronstedt oli kuitenkin komendantin viran ohella myös vara-amiraali, 

hänet on merkitty väestökirjanpidossa laivaston upseerien joukkoon.  Viaporin 

rippikirjassa on Linnan väen kohdalla varattu kuitenkin tyhjä paikka ylikomendantille 

(öfver commendant) osoituksena siitä, että hän kuului hallinnollisessa mielessä Linnan 

väestöryhmään. Ennen Cronstedtia komendanttina ollut kenraalimajuri Carl Natanael af 

Klercker onkin merkitty vuoden 1801 henkikirjassa Linnan väestön joukkoon. 258 
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 KrA, Sveaborgs fästnings arkiv, vol. 3: 1740-1775, Underdånigt Project till Slotts Stat på Sveaborgs 
Fästning, 31.12.1772. (KA, mf FR 393) 
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1801, nide 8503, Linnaa koskeva 
henkikirjamerkintä, fol. 19v (mf LT 719). 
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Viaporin komendantilla oli oma kansliansa (Sveaborgs commendants cancellie), jossa 

tuotettujen asiakirjojen laadinta näyttää olleen sihteerin tai kanslistin tehtävä. 

Esimerkiksi vaikka Cronstedt oli allekirjoittanut erään maaherralle lähetetyn muistion, 

toisen allekirjoituksen perusteella asiakirjan todellinen kirjoittaja oli C. Limnell. 259 

Kansliassa työskennellyt henkilö oli joko laivastoeskaaderin sihteeri ja sotatuomari Carl 

Limnell tai sitten samaa nimeä kantanut eskaaderin kanslisti.260 Ilmeisesti nämä kaksi 

Limnelliä olivat isä ja poika.261 Riippumatta siitä kummasta henkilöstä on kyse, selvää 

on, että Cronstedtin ollessa vara-amiraali laivaston virkamiehistöllä oli tärkeä rooli koko 

linnoituksen hallinnossa. 

Komendantin alapuolella ja linnoituksen hallinnon kannalta korkeimmassa asemassa oli 

vuodesta 1801 paikallismajurina toiminut Ferdinand Ernst de Carnall. Paikallismajurin 

tehtäviin kuului avustaa linnoituksen komendanttia tämän tehtävissä.262 De Carnall oli 

virkansa ohella myös upseeri ja hänet on tämän vuoksi laskettu taulukoissa 7 ja 8 

upseerien joukkoon virkamiehistön sijaan. Linnan toinen virkamiesupseeri oli 

Kustaanmiekan ulkovarustuksen komentaja kapteeni Claes Robert Silversvahn, joka oli 

juuri saapunut linnoitukseen vuoden 1806 aikana.263  

Siviilivirkamiehistä tärkeimmässä asemassa oli linnanvouti (slotts fogde) Matthias 

Cronholm. Linnanvoudin tehtävänä oli vuoden 1772 menosäännön mukaan vastata 

Linnan raha-asioista kuten palkkojen tilityksestä. Tilinteon piiriin kuuluivat myös 

vankien ruoka, veneet, ruiskut ja paviljonkien, kasarmien sekä vartiorakennusten 

ylläpitoon hankitut materiaalit ja työvälineet. Menosäännön suunnitelmaan oli varattu 

palkka linnankirjurille (slotts skifvare), jonka tehtävänä oli avustaa linnavoutia tämän 

työssä. Vaikka kirjuri todettiin vuonna 1772 välttämättömäksi, vuonna 1806 kyseistä 

virkaa ei ollut olemassa.264 On vaikea sanoa, mikä oli syynä kirjurin puuttumiseen. Yksi 

mahdollinen selitys on, että Cronholm sai apua työtehtäviensä suorittamiseen kahdelta 
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rippikirjan mukaan palveluksessaan olleelta rengiltä, vaikka näitä ei voikaan rinnastaa 

suoraan menosäännön mukaan palkattuun kirjuriin. 

Linnan vuoden 1772 menosääntösuunnitelmaan sisältyvään siviilien menosääntöön 

(Civil staten) kuului linnanvoudin ja linnankirjurin lisäksi muonamestari, jonka tehtäviä 

hoiti Linnoituslaitoksen kassanhoitaja Carl Petter Nyberg. Oman ryhmänsä muodostivat 

Linnan palvelusmiehet (Slotts stats betjente), jotka vastasivat linnoituksen 

vankihuoneesta. Vankilan vahtimestarina oli vuonna 1806 Nils Öberg. Myös Morten 

Ekroth on merkitty sekä henkikirjassa että rippikirjassa vahtimestariksi. Rippikirjassa 

häntä on luonnehdittu kuitenkin myös kirjanpitäjäksi. Mahdollisesti Ekroth hoiti 

puuttuvan linnankirjurin tehtäviä. Vahtimestarin lisäksi vankilassa työskenteli neljä 

linnannihtiä (slotts knekt), jotka huolehtivat vankihuoneen valvonnasta.265 

Menosäännön suunnitelmaan oli merkitty palkat leipurille ja ruiskumestarille. Nämä 

työntekijät oli luokiteltu käsityöläisten ryhmään (Handtwerckare). Leipurilla 

tarkoitettiin ilmeisesti kruununleipuria, joka näyttää saaneen 1770-luvun jälkeen oman 

hallinnollisen ryhmänsä (Bagerie staten). Ruiskumestarin tehtävänä oli huolehtia 

linnoituksen ruiskuista, joita vuonna 1772 oli 10 kappaletta. Tarpeen vaatiessa hän hoiti 

ruiskujen pienet korjaukset itse. Hän myös hankki ruiskuihin niissä tarvittavan 

voiteen. 266   Vuonna 1806 ruiskumestarina oli Georg Hedenström, jonka apuna oli 

ruiskukisälli (sprut gesällen) Elias Långström. Vaikka ruiskumestari on menosäännössä 

katsottu käsityöläiseksi, hänen työnkuvansa muistutti ennen kaikkea linnoituksen 

palveluksessa olleen virkamiehen työnkuvaa. Koska ruiskumestaria ei voi pitää 

varsinaisena käsityöläisenä, hänet on laskettu virkamieheksi taulukoissa.  

Kaikki edellä mainitut henkilöt saivat palkkansa Linnan menosäännön mukaan, ja 

heidät voidaan lukea virkamiehiksi. Virkamiesten lisäksi Linnan väestöön kuului 

kuitenkin myös lukuisia käsityöläisiä ja muita ammatinharjoittajia sekä suurehko joukko 

leskiä. Koska Linna vastasi ennen kaikkea linnoituksen huollosta, suurin osa näistä 

ihmisistä työskenteli elintarvikkeiden tuotantoon liittyvien töiden parissa.  

Mylläreitä Linnan väestöön kuului kolme henkeä, joista kukin vastasi yhden myllyn 

toiminnasta. Myllyt sijaitsivat Kustaanmiekalla, Isolla Mustasaarella ja Lonnalla. 

Ilmeisesti nämä olivat varsin pieniä laitoksia verrattuna Susisaarella ja Länsi-

Mustasaarella sijainneisiin suuriin myllyihin. Kaikkiaan Viaporissa näyttää olleen 
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yhteensä viisi viljanjauhatukseen käytettyä myllyä. Lukuun ottamatta Susisaaren 

hevosmyllyä nämä myllyt näkyvät Carl Nathanael af Klerckerin johtaman 

merirekognosoinnin tuloksena syntyneessä kartassa. Koska myllyt kartan perusteella 

näyttävät olleen tuulimyllyjä, niitä on ilmeisesti käytetty myös merimerkkeinä. 267 

Lukuun ottamatta Pikku Mustasaarta ja Särkkää kaikilla muilla linnoituksen saarilla oli 

ainakin jonkin kokoinen mylly. Taulukoissa 7 ja 8 myllärit on laskettu käsityöläisten 

joukkoon. 

Myllyissä jauhettua viljaa käyttivät linnoituksen leipurit, joista yksi kuului Linnan 

väestöön. Leipureita käsitellään tarkemmin yhtenä kokonaisuutena luvussa 5.2. Muita 

ruokahuollon parissa työskennelleitä ammatinharjoittajia olivat kalastajat ja teurastajat. 

Näistä ensin mainittuja oli vuonna 1806 kolme henkeä ja jälkimmäisiä viisi henkeä. 

Kaupungeissa teurastajien tehtävänä oli hankkia teuraskarja, teurastaa eläimet ja tarjota 

tuoretta lihaa myyntiin. Teurastaminen ja lihanpaloittelu eivät vaatineet kovin suurta 

ammattitaitoa, minkä vuoksi eläinten teurastaminen osattiin myös rahvaan keskuudessa. 

Tämä vaikutti siihen, ettei 1700-luvun lopulla monissa Ruotsin kaupungeista ollut 

yhtäkään teurastajaa. 268  Varuskuntayhteisöä ei voi kuitenkaan suoraan rinnastaa 

kaupunkiyhteisöön. On oletettavaa, että Viaporin teurastajat olivat kruunun 

palveluksessa enemmän tai vähemmän kiinteästi. Heidän tehtävänään oli nähtävästi 

varmistaa tuoreen lihan saanti varuskunnan tarpeisiin. Väkilukutaulukkojen mukaan 

vuonna 1805 linnoituksessa oli 46 lehmää ja 30 lammasta.269 Näistä eläimistä osa päätyi 

todennäköisesti jossain vaiheessa teurastajien käsiin. Teurastajat työskentelivät 

Kustaanmiekan saarella, jossa Reinholmin mukaan sijaitsi Ruotsin vallan aikana 

teurastamo. 270  Kalastajat on laskettu muihin ammatinharjoittajiin taulukoissa 7 ja 8 

toisin kuin käsityöläisiksi katsotut leipurit, myllärit ja teurastajat. 

Viaporin kokoisen linnoituksen väestö tarvitsi huoltomielessä ruokatavaroiden ohella 

myös runsaasti vaatteita ja jalkineita. Näitä tuotteita valmistaneiden suutareiden ja 

räätäleiden ammatteja voisi luonnehtia kaupunkiyhteisöjen peruskäsityöammateiksi, 

sillä on laskettu, että näiden alojen harjoittajia löytyi vähintään yksi jokaisesta 

kaupungista valtakunnan länsiosassa eli nykyisen Ruotsin alueella. Tarpeellisuus näkyi 

myös siinä, että nämä käsityöammatit kuuluivat kaupunkien suurimpien 
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käsityöläisryhmien joukkoon. Sekä suutareita että räätäleitä työskenteli lisäksi paljon 

myös maaseudulla.271 Helsingin kaikista käsityöläisistä suutareita ja räätäleitä oli noin 

viidesosa vuonna 1805 eli yhteensä 74 henkeä.272  

Kun suutarien ja räätälien ammatit olivat näin tärkeitä, ei ole yllättävää, että myös 

Viaporissa oli näiden ammattien harjoittajia. Suutareita oli vuonna 1806 neljä, joista 

yksi oli mestari ja kolme oli oppipoikia. Räätäleitä oli ainoastaan yksi. Koska suutarin ja 

räätälin ammateissa työskenteli yhteensä vain viisi henkeä, nämä eivät mitenkään 

voineet tuottaa riittävästi jalkineita ja vaatteita Viaporin tarpeisiin. Tavaroiden tuonti 

esimerkiksi Helsingistä selittää varmastikin osaltaan sen, miten näitä tuotteita saatiin 

linnoitukseen. Toisena selittävänä tekijänä suutarien ja räätälien vähäiseen määrään 

voidaan kuitenkin nähdä varuskunnan sotilaiden työpanos, sillä nämä muodostivat 

linnoituksen huollon tarpeisiin merkittävän ammattitaitoisen työvoimareservin.  

Monet sotilaat olivat toimineet käsityöläisinä ennen kuin värväytyivät armeijaan. 

Värvätyissä joukoissa olikin tämän seurauksena lukuisia käsityöammatteihin 

harjaantuneita miehiä, joiden ammattitaitoa voitiin hyödyntää varuskunnan tarpeisiin. 

Vaikka sotilaat osasivat monia erilaisia käsityöammatteja, suurin osa näistä 

käsityöläissotilaista oli suutareita ja räätäleitä. Esimerkiksi Leskikuningattaren 

henkirykmentin kahdeksassa komppaniassa oli yhteensä 13 suutaria ja 21 räätäliä 

vuonna 1805. Tämä käsityöläisten lukumäärä on merkittävä siitä huolimatta, että 

käsityöläisten osuus rekrytoitujen sotilaiden joukossa oli laskenut 1700-luvun lopulla ja 

1800-luvun alussa. Eri komppanioiden välillä oli suuria eroja käsityöläistaustaisten 

henkilöiden lukumäärän suhteen. Näiden erojen taustalla on saattanut olla ammattien 

vaihteleva merkitsemistarkkuus armeijan rullissa. Toinen mahdollinen selitys liittyy 

sotilaiden rekrytointialueeseen, sillä kaupungeista rekrytoitiin enemmän käsityöläisiä 

kuin maaseudulta. 273  Myös eri rykmenttien välillä oli suuria eroja. Svean 

tykistörykmentin Viaporiin sijoitetussa Gustaf Hjärnen komppaniassa oli peräti 11 

suutaria ja 7 räätäliä vuonna 1805.274   
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Sotilaiden joukossa olleet käsityöläistaustaiset miehet eivät olleet ainoastaan 

nimellisesti käsityöläisiä, sillä he saivat myös käyttää ammattitaitoaan. Sotakollegio 

antoi vuonna 1782 julistuksen, jossa vahvistettiin sotilaiden oikeus elättää itsensä, 

vaimonsa ja lapsensa oppimallaan käsityöllä.275 Sotilaat eivät saaneet kuitenkaan pitää 

verstasta tai muuten harjoittaa varsinaista liiketoimintaa. Tähän liittyen annettiin vuonna 

1789 kuninkaallinen päätös, jonka mukaan sotilaiden täytyi työskennellä paikkakunnan 

käsityömestarien verstaissa tai mestarin laskuun omissa asunnoissaan. Värvättyjen 

rykmenttien sotilaat saivat itse valmistaa rykmenttiensä tarvitsemat vaatekappaleet, jos 

heille ei löytynyt töitä mestareiden luona tai heidän laskuunsa.276 

Eirik Hornborgin mukaan lomalla ollessaan värvätyt varuskuntajoukot kilpailivat 

Helsingin siviiliväestön kanssa eri käsityöalojen ammattilaisina, minkä vuoksi 

kaupungin käsityöläiset esittivät runsaasti valituksia sotilashenkilöiden harjoittamasta 

nurkkamestaruudesta. 277  Valitukset ulottuivat myös Viaporin sisällä harjoitettuun 

käsityöhön. Vuonna 1802 Helsingin käsityöläiset valittivat siitä, että Leskikuningattaren 

henkirykmentin komppaniat valmistivat itse tarvitsemansa univormut. Sotakollegio 

hylkäsi valituksen ja vahvisti sotilaille oikeuden tehdä univormujensa osia omissa 

komppanioissaan.278 On todennäköistä, että sotilaat valmistivat myös jalkineitaan itse. 

Sotilasjalkineita valmistettiin jo 1700-luvulla eräänlaisena massatuotantona, koska 

mitään yksilöllisiä mittoja ei otettu.279  

Sotilashenkilöiden oli ilmeisesti myös mahdollista siirtyä täysipäiväisiksi 

käsityöläisiksi.  Yksi tällainen tapaus löytyy Linnan väestöstä. Eric Kjellberg (s. 1760) 

on merkitty vuonna 1806 aloitettuun rippikirjaan sekä lasimestariksi että kersantiksi. 

Hän oli harjoittanut Viaporissa lasimestarin ammattiaan ainakin jo vuonna 1799, jolloin 

hän myi linnoitukselle ikkunaruutuja.280 Kjellbergin ensimmäinen ripilläkäyntimerkintä 

vuosien 1796–1805 rippikirjassa on vuodelta 1803, jolloin hänet on kirjattu maalariksi 

kersantin asemansa ohella. Tämä viittaa siihen, että hän oli väliaikaisesti vaihtanut 

alaa. 281  Tapaus näyttää osittain vastaavalta kuin luvussa 2.4. mainitut käsityöläiset, 
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joilla oli eri ammatti rippikirjassa kuin henkikirjassa. Ilmeisesti eri ammattialojen 

kysyntä linnoituksessa vaikutti ainakin osittain siihen, että käsityöläisten työtehtävät 

saattoivat muuttua ajan kuluessa. Epäselväksi jää, milloin Kjellberg oli toiminut 

kersantin virassaan.  

Muita vuoden 1806 Linnan väestöön kuuluneita käsityöläisiä olivat kaksi kutojaa, kaksi 

puuseppämestaria, yksi kirvesmiehen kisälli ja yksi imellyttäjä. Vaikka kauppiaan 

lesken rouva Österbergin palveluksessa ollut imellyttäjä on laskettu taulukkoihin 7 ja 8, 

häntä käsitellään tarkemmin yhdessä muiden Österbergin palveluksessa olleiden 

henkilöiden kanssa luvussa 5.2. Henkikirjassa molemmat kutojat oli merkitty 

palttinankutojiksi (linwäfvare). Rippikirjassa sen sijaan toinen näistä kahdesta 

palttinankutojasta oli merkitty pelkäksi kutojaksi (wäfvare). Yleisesti ottaen 

palttinankutojien valmistamien liinavaatteiden kysyntä oli vähäistä Ruotsissa 1700-

luvun lopulla, mikä näkyi siinnä, että vain osassa kaupungeista oli kyseisiä 

käsityöläisiä. Syynä kysynnän laskuun 1700-luvun kuluessa on nähty alan vaikeudet 

kilpailla kotiteollisuutta vastaan. 282  Helsingissäkin oli ainoastaan kaksi 

palttinankutojamestaria ja yksi kisälli. 283  Ilmeisesti linnoitusväestön keskuudessa 

liinavaatteille oli kuitenkin jossain määrin kysyntää, koska kutojia oli yhden sijasta 

kaksi. Lisäksi leskien joukossa oli kaksi palttinankutojan leskeä.  

Kahdesta puuseppämestarista toinen oli Elias Lindberg, joka oli saavuttanut mestarin 

aseman Helsingissä vuonna 1791.284 Rippikirjan mukaan hän siirtyi jossain vaiheessa 

(1806–1808) Helsingistä Viaporiin, mutta ainakin vielä vuonna 1806 hän oli Helsingin 

henkikirjoissa. Jos Lindberg tuli linnoitukseen vasta vuonna 1807, tämä tarkoittaa sitä, 

että Linnan palveluksessa oli hetkellisesti vuoden 1806 lopulla vain yksi 

puuseppämestari eli Carl Fredric Avéen. Rippikirjan mukaan Avéen oli 

Linnoituslaitoksen palveluksessa. Hänet on kuitenkin taulukoissa laskettu henkikirjan 

mukaisesti Linnan väestöön. Puualan käsityöläisiin lukeutui puuseppien lisäksi 

kirvesmiehen kisälli Nils Öberg, joka rippikirjan mukaan toimi Linnoituslaitoksessa 

päällysmiehenä. Koska rippikirjamerkintä on henkikirjamerkintää aikaisemmin laadittu, 

on todennäköistä, että Öbergin asema oli huonontunut vuoden 1806 aikana. Osaltaan 
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tämä vahvistaa luvussa 2.4. esitettyä olettamusta, että Linnoituslaitos vähensi 

palveluksessaan olleiden käsityöläisten määrää.  

Käsityöläisiin kuulumattomia muita ammatinharjoittajia olivat kalastajien ohella 

ravintoloitsijatar Maria Fournaide (tracteurska) ja kuorma-ajuri Söderman (forman).285 

Vaikka varsinaisia ravintoloitsijoita oli vain yksi, Reinholmin mukaan Viaporissa oli 

silti useita ruokapaikkoja (spisqvarter). Emännyyttä näissä paikoissa hoiti linnoituksessa 

asunut naisväki. Erikseen Reinholm on maininnut korpraalien vaimot ruuan 

valmistajina. Myös ainakin ylilaivuri Westerbergin vaimo tarjosi ruokaa linnoituksessa, 

sillä laivapojat söivät hänen luonaan. Ruoka oli pääosin vaatimatonta arkiruokaa, mutta 

jotkut valmistivat myös hienompia aterioita. 286  Edellä mainitun kaltainen ruuan 

valmistus ja myyminen selittää osaltaan sen, miksi väestön joukossa oli vain yksi 

varsinainen ammattilainen. Monille linnoituksessa eläneille ihmisille kaupallinen 

ruuanlaitto tarjosi varmastikin tarpeeseen tulleita lisäansioita. On hyvin mahdollista, että 

ravintoloitsija Maria Fournaide kuului Reinholmin mainitsemiin paremman ruuan 

valmistajiin. Hänen palveluksessaan oli peräti kolme piikaa eli hän ei ollut mikään 

pienyrittäjä ainakaan Viaporin mittakaavassa.  

Viaporissa toimineeksi ravintoloitsijaksi voidaan laskea myös Matthias Cronholmin 

vaimo Ulrica Catharina Dorph, vaikka hänen ammattiaan ei olekaan mainittu 

henkikirjassa tai rippikirjassa.287 Dorph oli ollut aikaisemmin naimisissa vuonna 1794 

kuolleen rykmentinkomissaarin Johan Henrik Weckmanin kanssa. 288  Ilmeisesti 

viimeistään tämän jälkeen hän oli alkanut hoitaa ravintolatoimintaa, mikä 

todennäköisesti jatkui vielä toisen avioliiton solmimisen jälkeenkin. Tähän viittaa se, 

että Cronholmin talouteen kuului yhtä aikaa vähintään kolme piikaa, mahdollisesti jopa 

neljä. Palvelusväen lisäksi Dorphilla oli edellisestä avioliitostaan kolme aikuista tytärtä, 

jotka saattoivat auttaa äitiään ravintola-asioissa. Kaiken kaikkiaan Cronholmin 
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ruokakunta käsitti ainakin 11 henkeä, ja siten se kuului Viaporin suurimpien 

kotitalouksien joukkoon.289 

Ravintoloitsijat myivät varmasti myös alkoholijuomia kuten olutta ja paloviinaa. 

Viaporissa on täytynyt olla monta muutakin anniskelupaikkaa, mutta esimerkiksi 

vuoden 1805 väkilukutaulukkojen mukaan linnoituksessa ei tuolloin toiminut yhtään 

ravintoloitsijaa tai kapakoitsijaa (krögare).290 Myös Eirik Hornborg on kirjoittamassaan 

Helsingin kaupungin historiassa ihmetellyt, miksei linnoituksessa ollut 

siviilikapakoitsijoita.291 Syynä kapakoitsijoiden puuttumiseen on todennäköisesti sama 

kuin ruuan myyjien kohdalla. Kapakointia harjoitettiin, mutta se ei tapahtunut minkään 

virallisen ammattinimikkeen alla. Tähän viittaa linnoituslaitoksen luutnantin Gabriel 

Melanin palveluksessa olleen piika Christina Loviisan rippikirjamerkintä, jonka mukaan 

hän oli sekä piika että kapakoitsija. Henkikirjan mukaan Christina Loviisa oli pelkkä 

piika.292  

Linnan väestöön kuului monia ihmisiä, jotka eivät ainakaan virallisesti harjoittaneet 

mitään ammattia. Suurin osa näistä 13 henkilöstä oli naispuolisia leskiä, mutta joukossa 

oli lisäksi yksi sokea piika ja yksi virastaan eronnut vääpeli. Leskistä yli puolet oli ollut 

linnoituksessa työskennelleiden käsityöläisten puolisoita. Muita edesmenneiden miesten 

ammatteja olivat vahtinihti, hovisaarnaaja, marketentti ja sotilas. Lesket muodostivat 

merkittävän osan Linnan väestöstä. Tämä ei johtunut ainoastaan leskien lukumäärästä, 

vaan myös siitä, että heistä monet asuivat lastensa kanssa, minkä vuoksi myös heidän 

kotitalouksiinsa kuului suhteellisesti ottaen paljon väkeä (ks. Taulukko 8). Vastaava 

tilanne oli linnoituslaitoksessa.   

Väkilukutaulukkojen mukaan Viaporissa oli vuonna 1805 kaikkiaan 83 leskeä. Näistä 

noin puolet sai elantonsa tekemällä jotain työtä linnoituksessa.293 Useimpien työtehtävät 
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liittyivät todennäköisesti linnoituksen huollon kannalta tärkeisiin asioihin kuten 

ruuanlaittoon, vaatteiden pesuun ja siivoustöihin. Tämä käy ilmi esimerkiksi 

tarkastelemalla leskien roolia Helsinkiin sijoitettujen tykistöjoukkojen keskuudessa. 

Jonas Hedbergin mukaan Helsingin Ullanlinnan kasarmissa eläneet värvätyt 

tykkimiehet joutuivat periaatteessa huolehtimaan kukin itsenäisesti omasta 

ruuanlaitostaan, mutta käytännössä poikamiehillä oli tapana joukolla palkata itselleen 

ruuanlaittaja, joka useimmiten oli jonkun miehistöön kuuluneen henkilön leski.294 Voi 

hyvällä syyllä olettaa, että Viaporissa asuneet lesket valmistivat vastaavalla tavalla 

ruokaa linnoituksen miehistölle kuin Ullanlinnan kasarmin lesket tykistöväelle.  

Henkikirjoista puuttuvasta mutta linnoituksen kannalta oleellisesta piilotyöstä kertoo 

osaltaan myös sokeasta piiasta Maija Nissisestä laadittu selvitys 

hyväntekeväisyystoimintaa harjoittanutta sotilaiden lasten koulun kassaa varten. 

Selvityksen mukaan Nissinen oli syntynyt Helsingissä, ja hänen isänsä oli Savossa 

kotoisin ollut tykkimies Petter Nissinen. Ennen vuonna 1790 tapahtunutta 

sokeutumistaan Nissinen oli ehtinyt palvella yli 18 vuotta piikana. Viaporissa hän oli 

näistä palvelusvuosistaan vain kaksi ja puoli vuotta. Selvityksessä todetaan, ettei 

Nissinen pystynyt sokeutensa vuoksi enää muuhun kuin pesemään vaatteita ja lattioita. 

Tähänkin hän pystyi vain silloin kuin joku toinen oli auttamassa häntä.295 Rippikirjan 

mukaan Nissinen oli syntynyt vuonna 1756, joten hän oli vuoden 1806 lopulla 50-

vuotias. Linnoituksen huoltotilannetta ja piilotyötä pohdittaessa on tärkeä havaita, että 

vaikka Nissinen oli sokea ja sai köyhäinapua, hän teki silti vielä töitä linnoituksessa. 

Hän ei varmastikaan ollut ainoa naispuolinen henkilö, joka elääkseen pesi vaatteita ja 

lattioita Viaporissa. Lukuun ottamatta palvelusväkeä tällaisen työn tekijät jäävät 

kuitenkin pimentoon, sillä suuri osa linnoituksen naispuolisesta väestöstä on 

henkikirjoissa tai rippikirjoissa luokiteltu ainoastaan vaimoiksi tai leskiksi.  

 

5.2. Leipurit, kauppiaat ja tullimiehet 
 

Varsinaiseen leipurien hallinnolliseen ryhmään (Bagerie staten) kuului ainoastaan kaksi 

henkilöä, jotka olivat kruununleipuri Gustaf Henric Procopaeus ja tämän kisälli Anders 

Warg. Viaporissa oli kuitenkin monia muitakin leipureita. Suurin leipurikeskittymä oli 
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kauppias Johan Österbergin lesken Julijana Fonténin palveluksessa. Österbergin rouvan 

leipurimestarina toimi Carl Gustaf Hallman, jonka alaisuudessa oli yksi kisälli ja useita 

oppipoikia. Kolmas alalla toiminut henkilö oli leipurimestari Carl Gustaf Malm. Myös 

hänellä oli oppipoikia.  

Leipomoala oli yksi harvoista 1700-luvun käsityöaloista, joissa eräänlainen 

massatuotanto oli mahdollista. Massatuotannon edellytyksenä oli, ettei tuotteilla ollut 

korkeita laatuvaatimuksia mutta niitä kulutettiin silti paljon. Valmistetut tuotteet eivät 

myöskään saaneet olla yksilöllisiä. Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen leipomoilla 

oli hyvät edellytykset massatuotantoon, sillä leipurit valmistivat pääosin vain muutamia 

yleisesti kulutettuja leipätyyppejä. Työvoimaa oli riittävästi saatavilla massatuotantoa 

varten, koska työntekijöinä voitiin käyttää ammattiin kouluttamatonta väkeä kuten 

renkejä.296   

Viaporin linnoituksessa leipomoiden tuotanto oli todennäköisesti vielä paljon 

yksipuolisempaa kuin monissa kaupungeissa. Tämä varmasti pätee ainakin kruunun 

leipomon suhteen, koska linnoituksen suuri varuskunta täytyi ruokkia, ja makasiinit piti 

täyttää elintarvikkeilla. Leivän massatuotanto varuskunnan tarpeisiin näkyi parhaiten 

siinä, miten kruunun leipomo toimi. 

Leivän massatuotanto edellytti suuria tuotantoyksikköjä. Viaporissa näyttää olleen kaksi 

isoa kruunun leipomoa. Näistä vanhempi sijaitsi Länsi-Mustasaarella lähellä 

Thunbergin tuulimyllyä. Saarelle oli suunniteltu 1750-luvulta alkaen huoltokeskuksen 

rakentamista, mutta työt olivat jääneet keskeneräisiksi. Leipomosta saatiin vain vajaat 

puolet valmiiksi. Silti se oli toimintakunnossa, ja siihen kuului kaksi paria suuria 

leivinuuneja sekä kuivaushuoneita uunien yläpuolella. Toinen leipomo sijaitsi 

Susisaarella tenalji von Fersenissä, jossa sijaitsi myös hevosmylly. Tenalji von Fersenin 

rakentaminen 1770-luvulla oli yksi syy siihen, ettei Länsi-Mustasaaren leipomo 

koskaan valmistunut. Uusi suojattuun paikkaan rakennettu leipomo käsitti kuusi suurta 

leivinuunia eli se oli kapasiteetiltaan edeltäjäänsä isompi. Samassa rakennuksessa 

sijaitsi myös kuivaus- ja varastohuoneita.297   

Vaikka rippikirjaan on merkitty vain kaksi kruunun leipomoissa työskennellyttä 

henkilöä, tämä ei tarkoita sitä, että leiväntuotanto olisi ollut Viaporissa pienimuotoista. 

Kuten muillakin käsityöaloilla, leipomoalalla voitiin nimittäin hyödyntää 
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varuskuntajoukkoja työvoimana. Vuodelta 1790 on säilynyt kaksi nimilistaa Länsi-

Mustasaaren leipomoissa työskennelleistä kisälleistä ja apumiehistä. Leipomossa 

työskenteli tuolloin yli 20 sotilasta. Miehet oli koottu eri rykmenteistä. Esimerkiksi 

helmikuun nimilistan mukaan neljästä kisällistä kolme oli otettu Leskikuningattaren 

henkirykmentistä ja yksi oli otettu Stackelbergin (myöhemmin Jägerhornin) 

rykmentistä. Kisällejä leivontatyössä avustaneista henkilöistä kaksitoista oli 

Stackelbergin rykmentistä ja kaksi Skaraborgin rykmentistä. Näiden lisäksi apumiehinä 

oli neljä laivamiestä eli yhteensä apumiehinä toimi 18 sotilasta. Leipomossa 

työskennelleistä henkilöistä ainoastaan ylikisälli ei kuulunut sotilasväestöön.298   

Vuoden 1790 nimirullien leipomotyöväen suuri lukumäärä johtui varmastikin osaltaan 

Kustaan sodasta (1788–1790). Rullat kuvaavat silti hyvin sitä, miten leipomot saattoivat 

toimia kahden vakinaisen leipurin työpanoksella. Sotilaiden työskentely leipureina ei 

rajoittunut ainoastaan sota-aikaan, sillä myös rauhan aikana sotilaita komennettiin 

leipomotöihin. Leskikuningattaren henkirykmentin eri komppanioista työskenteli 

yhteensä viisi henkilöä leipomossa vuoden 1801 katselmuksen aikana. Yksi näistä oli 

aikaisemmalta ammatiltaan leipuri.299 Saman rykmentin vuoden 1806 katselmusrullissa 

on mainittu kahden sotilaan olleen komennettuna leipomoon.300 

Kruunun leipomon tuotannon jälkeen henkilöstön lukumäärän perusteella seuraavaksi 

suurinta leipomotoimintaa harjoitti rouva Österberg. Vaikka Österberg näyttää 

johtaneen liiketoimintaa, varsinaisesta leivontatyöstä vastasi ilmeisesti leipurimestari 

Hallman. Hänen alaisuudessaan toimi yksi kisälli ja neljä oppipoikaa. Toiminta ei 

välttämättä ollut ihan näin laajaa, sillä kaikki oppipojat eivät välttämättä olleet yhtä 

aikaa paikalla linnoituksessa. Esimerkiksi Wilhelm Lundbergin viimeinen 

ripilläkäyntimerkintä on maaliskuulta 1806. Gustaf Lindholm puolestaan kävi 

ensimmäisen kerran ripillä maaliskuussa 1807. Iän puolesta Lindholm olisi ollut 

tarpeeksi vanha käydäkseen ripillä jo vuonna 1806.  

Leipurimestari Malm oli tullut Viaporiin Helsingistä, jossa hän oli vielä vuoden 1805 

lopulla toiminut kisällinä.301 Vaikka hän oli vielä vuoden 1807 henkikirjojen mukaan 

Helsingissä, hän oli kuitenkin viimeistään vuoden 1806 aikana siirtynyt Viaporiin, sillä 
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rippikirjan mukaan hän oli mennyt naimisiin Viaporissa syyskuussa 1806. Uusi 

leipurimestari oli ottanut heti palvelukseensa ripilläkäyntimerkintöjen perusteella 

ainakin yhden oppipojan. Yhteensä hän oli vuosina 1806–1808 kaksi oppipoikaa. Koska 

uudelle tulokkaalle oli vielä tilaa, Viaporissa ilmeisesti riitti kysyntää leipomotuotteille.  

Leipurin ammatti oli lähellä kauppiaan ammattia silloin kun hänen tuotantonsa oli 

laajamittaista. Tukholman suurleipureita kutsuttiin usein henkikirjoissa kauppiaiksi ja 

leipureiksi. Liiketoiminnan laajuus ja erityisesti suurten raaka-aine määrien hankinta 

edellyttivät, että leipuri kävi myös kauppaa. Panimoala oli luonteeltaan samankaltainen 

kuin leipomoala.302 Rouva Österbergin liiketoiminnan suhteen Viaporissa näyttää olleen 

vastaavanlainen tilanne, tosin pienemmässä mittakaavassa, kuin Tukholman 

suurleipurien keskuudessa. Rouvan edesmennyt aviomies Johan Österberg oli Sirkku 

Laineen mukaan aloittanut uransa leipurin kisällinä Viaporissa vuonna 1778. Hän pääsi 

leipurimestariksi vuoteen 1784 mennessä, minkä jälkeen hän ei esiinny enää Viaporin 

henkikirjoissa lukuun ottamatta vuosia 1794–1795.303 Ilmeisesti Österberg oli tämän 

ajankohdan jälkeen kirjoilla Helsingissä, jossa hän laajensi liiketoimintaansa. Vuoteen 

1799 mennessä hänellä oli viinatehdas ja panimo Vanhassakaupungissa. Hän omisti 

myös yhden kolmesta Helsingin Ruotsin vallan ajan värjäämöstä.304 Samaan aikaan kun 

Österberg harjoitti liiketoimintaa Helsingissä, vuosina 1796–1805 käytetyn 

rippikirjaosion mukaan Österbergillä oli laajaa leipomotoimintaa Viaporissa.305  

Johan Österbergin kuoltua vuonna 1803 hänen liiketoimintaansa jatkoi kuolinpesän 

nimissä leski Juljana Fontén.306 Tuolloin Johanin perukirjan mukaan Österbergeillä oli 

Vanhassakaupungissa kaiken kaikkiaan värjäämö, panimo, polttimo ja mallastamo. 

Lisäksi he omistivat tontin ja talon Helsingistä sekä sekalaisia rakennuksia Viaporissa. 

Omaisuuteen kuului myös muun muassa kuudestoistaosa tupakkatehtaasta, jahti ja kaksi 

venettä.307 Mahdollisesti yksi näistä aluksista oli sama alus kuin se, jonka Österberg oli 

ostanut Armeijan laivastolta erään nimettömän kuningas Kustaa IV:lle osoitetun 

valituskirjeen mukaan. Kirjoittajan mukaan Armeijan laivastossa harjoitettiin oman 

edun nimissä laivojen myymistä tietyille suosikeille. Österbergin hankkima laiva 

korjattiin perin pohjin kruunun laskuun kruunun veistämöillä. Kun laiva vaurioitui 
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merimatkalla, se otettiin uudelleen veistämölle, ja kirjoittaja epäili, että laivaa korjattiin 

jälleen. Kuninkaan käydessä Viaporissa laiva otettiin vierailun ajaksi väliaikaisesti pois 

veistämöltä. 308  Österberg todennäköisesti käytti omistamiaan laivoja Viaporin ja 

Helsingin välisessä yhdysliikenteessä ottaen huomioon, miten kahtia jakautunut 

Österbergin liiketoiminta oli näiden paikkojen suhteen. 

Juljana Fontén oli Österbergin lesken nimellä henkikirjoilla Helsingin kauppiaiden 

joukossa. Vaikka rippikirjassa oli mainittu Juljanan oma sukunimi, hän käytti miehensä 

nimeä Österberg allekirjoittaessaan henkikirjaa varten laaditun selvityksen 

ruokakuntansa koosta. Ruokakunta oli varsin iso, sillä hänen luonaan asui kahden 

palvelijan lisäksi hänen kaksi poikaansa sekä kaksi siskoa kolmen lapsensa kanssa eli 

yhteensä kymmenen henkeä. 

Kahden kotona olleen lapsen lisäksi rippikirjaan oli kirjattu kaksi muutakin poikaa. 

Vanhempi näistä oli 14-vuotias Johan Gustaf, joka oli päässyt kersantiksi Armeijan 

laivastoon. Nuorempi Ulric Wilhelm oli päässyt Leskikuningattaren henkirykmentin 

katselmuskirjuriksi, vaikka hän oli vasta 12-vuotias vuoden 1806 lopulla. Screenin 

mukaan hän oli saanut virkansa jo vuonna 1804 eli ennen kuin oli täyttänyt edes 10 

vuotta.309 Vaikka veljeksistä vanhin, Ferdinand, asui kotona ja ilmeisesti auttoi äitiään 

liiketoimien hoitamisessa, myös hän oli palvellut laivaston kersanttina. Ferdinand oli 

aikaisemmin lisäksi opiskellut Porvoon lyseossa ja päässyt Turussa ylioppilaaksi 

vuonna 1803. Ylioppilasmatrikkelin mukaan hän oli syntynyt Viaporissa 1787, mikä on 

hyvä osoitus siitä, että Österbergin perhe asui Viaporissa, vaikka harjoitti 

liiketoimintaansa sekä Helsingissä että Viaporissa.310 Perheellä on täytynyt olla hyviä 

suhteita upseeristoon, koska neljästä pojasta kaksi oli päässyt nuorena aliupseereiksi ja 

yhdestä oli tullut hyvin nuorena sotilasvirkamies. Aatelittomasta asemasta huolimatta 

Österbergin lasten urakehitys on verrattavissa aateliston lasten sotilasuran alkuun.  

Leipomotoiminnan lisäksi rouva Österberg harjoitti mahdollisesti myös 

panimotoimintaa Viaporissa. Todennäköisesti juomanpano oli pienimuotoisempaa 

toimintaa kuin mitä leipomoalalla harjoitettiin, sillä henkilöstöä oli rippikirjan tietojen 

mukaan yhteensä vain kaksi henkeä. Panimon tuotannosta vastasi juomanpanija Lars 
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Åström, joka toimi samalla myös kirjanpitäjänä. Ainoa palkattu työntekijä oli Viaporin 

väestöhistoriallisten lähteiden perusteella imellyttäjä (mältare) Johan Granberg, joka 

valmisti oluenpanoon tarvittavat maltaat. On kuitenkin mahdollista, että Österbergin 

palveluksessa ollut renki Jacob Lindberg osallistui panimotyöhön. 

Henkikirjamerkinnöistä huolimatta renkejä on saattanut olla kaksi muutakin.  Ainakin 

Anders Lindgren oli todennäköisesti Österbergin palveluksessa vuoden 1806 lopulla, 

sillä hän kävi ripillä vuonna 1806, mutta sai muuttotodistuksen vasta seuraavana 

vuonna. Vuosien 1796–1805 rippikirjan mukaan imellyttäjä Granberg työskenteli 

Kustaanmiekalla.311  Panimo tai mallastamo on saattanut sijaita samalla saarella. On 

myös mahdollista, että Åström ja Granberg kuuluivat Vanhassakaupungissa sijainneen 

panimon työväkeen, vaikka heidät oli kirjattu Viaporin rippikirjaan. Kaiken kaikkiaan 

Österbergit näyttävät olleen merkittäviä toimijoita sekä Viaporissa että Helsingissä. He 

osasivat selvästi hyödyntää linnoituksen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia ja 

solmia suhteita linnoituksen tärkeässä asemassa oleviin henkilöihin.  

Muita Viaporin kauppiaita olivat Henric Schugge, Gustaf Weckman ja Håkan 

Hougenberg. Kaikki nämä kolme kauppiasta voi luokitella vähittäiskauppiaiksi 

(minuthandlare), joita Viaporissa oli väkilukutaulukkojen mukaan neljä henkeä. 312 

Kauppias Henric Schugge oli kuollut 14.12.1806, ja hänen liiketoimintaansa jatkoi 

kuolinpesän nimissä leski Barbro Helena Remander. Koska kuolema on tapahtunut 

joulukuussa, Schugge on laskettu vielä kauppiaiden joukkoon taulukoissa 7 ja 8. 

Henkikirjoitus on tapahtunut Helsingissä, vaikka rippikirjan mukaan Schugge asui 

Viaporissa. Perukirjamerkintöjen perusteella Schugge omisti linnoituksessa 

viinikaupan, sillä merkittävin osa hänen omaisuudestaan koostui erilaisista viineistä. 

Viinien joukossa oli esimerkiksi 100 kannua ranskalaista viiniä ja kaksi tynnyriä 

reininviiniä. Yhteensä viiniä oli litroiksi muutettuna noin puolitoistatuhatta litraa.313 

Hänen palveluskuntansa oli varsin suuri. Miespuolisten palvelijoiden osalta siihen 

kuului kirjanpitäjä Anders Weckman ja puotipalvelija Johan Åström. Naispuoliseen 

palvelusväkeen kuului kaksi piikaa. Palvelusväen määrä huomioon ottaen Schugge 

näyttääkin olleen Österbergin jälkeen Viaporin toiseksi merkittävin kauppias.  
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Muut kaksi kauppiasta Weckman ja Hougenberg olivat ruokatavarakuppiaita. Kuten 

muutkin kauppiaat molemmat olivat henkikirjoilla Helsingissä. Poikkeuksellista on 

kuitenkin, että heidän laatimansa selvitykset ruokakuntiensa koosta oli allekirjoitettu 

Viaporissa. Kaikki muut Helsingin henkikirjoista löytyvät viaporilaiset olivat 

allekirjoittaneet selvityksensä Helsingissä. Tällainen poikkeuksellinen menettely kuvaa 

mahdollisesti sitä, että he toimivat lähes yksinomaan Viaporissa toisin kuin Schugge ja 

Österberg, joilla oli kiinteitä suhteita myös Helsinkiin. Osana kauppiasväestöä 

Weckmanin ja Hougenbergin piti nähtävästi kuitenkin olla henkikirjoilla Helsingissä. 

Ruokatavarakauppiaat olivat perinteisesti kuuluneet kaupungin pienporvaristoon. 

Heidän yhteiskunnallinen asemansa oli kuitenkin 1700-luvun lopulla kohonnut niin, että 

heidät luettiin kauppiaiden joukkoon.314  Hougenberg oli elänyt Viaporissa jo 1700-

luvun lopulla, jolloin hän oli kauppias Johan Österbergin palveluksessa.315 

Viaporin kauppiailla on saattanut olla linnoituksen sisäisen kaupan lisäksi myös 

merkittävä rooli Helsingin ruokatavarakaupassa. Anders Johan Asp laati 1780-luvun 

jälkipuolella Helsingistä kuvauksen, jossa hän mainitsi, että korkeiden maatullien 

vuoksi talonpojat veivät tuotteensa kaupungin sijasta Viaporiin. Tavaroiden tuonti 

Viaporiin oli lisääntynyt niin paljon, että kaupunkilaiset ostivat tarvitsemiaan 

ruokatavaroita sieltä.316 Koska kuvaus on laadittu 1780-luvulla, on vaikea sanoa oliko 

tilanne vastaava vielä 1800-luvun alussa.  

Kaikki neljä edellä mainittua kauppiasta harjoittivat liiketoimintaa Viaporissa. Näiden 

lisäksi rippikirjan kauppiasväestöön oli kirjattu vielä kaksi muutakin henkilöä, joiden 

asema linnoituksessa ei käy yksiselitteisesti ilmi. Toinen näistä oli 58-vuotias neiti 

(mademoiselle) Anna Lisa Ottman, joka henkikirjassa oli kirjattu Linnan väkeen.317 

Toisin kuin muut kauppiaat hän oli sekä henkikirjoilla että rippikirjoilla Viaporissa. 

Todennäköisesti Ottman harjoitti silti linnoituksessa jonkinlaista liiketoimintaa, sillä 

hänen palveluksessaan oli yhteensä neljä henkeä. Näistä yksi oli renki ja muut piikoja. 

Ottmanin luona asui rippikirjan mukaan myös hänen veljensä luutnantti Eric Ottman ja 

tämän 13-vuotias poika, mikä yhdessä palvelusväen kanssa viittaa siihen, ettei Ottman 
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ollut varaton. Koska 53-vuotias upseeriveli oli luettu siviiliväestön joukkoon, hän ei 

ilmeisesti ollut enää aktiivipalveluksessa.   

Viaporissa oli vuoden 1806 lopulla kaikkiaan kolme itsenäisesti toimivaa 

kauppiasnaista. Näistä kolmesta kahden lesken itsenäinen ammatin harjoittaminen ei 

sinänsä ollut mitenkään erikoista, sillä leskillä oli kaupungeissa oikeus harjoittaa 

itsenäisesti porvariselinkeinoja edesmenneen miehensä vannoman porvarisvalan kautta. 

He eivät kuitenkaan voineet itse vannoa porvarisvalaa ja saada siten omia 

porvarisoikeuksia. He eivät myöskään voineet perustaa omaa uutta yritystä vaan 

ainoastaan jatkaa kuolleen miehensä liiketoimintaa. Jos leski meni uudelleen naimisiin, 

hänestä tuli jälleen vajaavaltainen, ja hän menetti oikeutensa harjoittaa elinkeinoaan. 

Naimaton nainen joutui sen sijaan elättämään itsensä valmistamalla ja kauppaamalla 

sellaisia tuotteita, joiden myyntiin ei tarvittu porvarisoikeuksia. Tällaisia tuotteita olivat 

pikkurihkama, käytetyt tavarat, hedelmät, vihannekset, eräät lihajalosteet, leivonnaiset 

ja asusteet. Vaikka myös naimaton nainen pystyi tällä tavoin elättämään itsensä 

käsiensä työllä, hän ei saanut kuitenkaan palkata yritykseensä työntekijöitä. Turussa 

naisten elinkeinoja olivat kaupustelu, anniskelu, ruokalanpito, majoitus ja 

kahvitarjoilu.318  

Österbergin ja Schuggen lesket saivat siis laillisesti harjoittaa elinkeinojaan myös 

Helsingissä, jossa he olivat henkikirjoilla. Sen sijaan Ottman ei olisi saanut 

kaupungeissa harjoittaa muuta kuin pienimuotoista kaupankäyntiä ilman työntekijöitä. 

Tästä huolimatta hänellä oli palveluksessaan palvelijoita, eikä hän näytä olleen mikään 

pieneläjä. Onkin mahdollista, että Ottman oli juuri tästä syystä naimattomana naisena 

kirjoilla Helsingin sijaan Viaporissa. Elämä linnoitusyhteisössä tarjosi mahdollisesti 

vapaammat olot ammatin harjoittamiseen kuin tiukasti säädelty kaupunkien 

elinkeinoelämä. Ottman on saattanut hyvinkin olla yksi Viaporin puuttuvista 

anniskelupaikkojen pitäjistä, mihin viittaa se, että hänen palveluskuntaansa kuului 

kolme piikaa. Näiden voi hyvinkin olettaa toimineen tarjoilijoina. Myös Linnan väkeen 

kuuluneella ravintoloitsija Maria Fournaidella oli kolme piikaa.  

Carl Teckenbergin asema linnoituksessa on vielä Ottmaniakin vaikeampi päätellä, sillä 

Helsingin henkikirjan mukaan hän oli entinen kauppias.319 Koska hänellä oli perhettä ja 
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silti palveluksessaan piika, hän ei varmastikaan ollut vailla elinkeinoa. Rippikirjassa 

häntä kutsutaan edelleen kauppiaaksi, mikä viittaa siihen, että hän jatkoi vanhan 

ammattinsa harjoittamista. On mahdollista, että vaikka Teckenberg ei ollut enää 

kauppias Helsingissä, hän oli silti kauppias edelleen Viaporissa. Teckenbergin ja 

Ottmanin tapaukset viittaavat siihen, että Viaporin suojissa saattoi toimia 

porvarisammatissa, vaikka ei ollutkaan porvari Helsingin kaupungissa. 

Helsingin ja Viaporin välinen laivaliikenne kulki Susisaarella sijainneen niin kutsutun 

Pursisataman (Sluphamnen) kautta. Vuonna 1764 sataman viereen rakennettiin 

yksikerroksinen satulakattoinen tiilitalo, joka toimi vartio- ja tullirakennuksena. 320 

Ruotsin vallan lopulla Susisaaren pursisataman korvasi mahdollisesti uusi satama, joka 

sijaitsi Isolla Mustasaarella lähellä nykyistä laituria.321 Riippumatta siitä missä satama 

sijaitsi, Viaporissa toimi tulli, jonka palveluksessa oli vuonna 1806 kaksi tullimiestä. 

Tullinhoitajana (tullnär) oli Carl Johan Wahlström, ja hänen alaisuudessaan työskenteli 

tullivartija (tull besökare) Carl Henric Melander. Tullivirkailijoiden tehtävänä oli tullien 

sekä muiden ulkomaankaupasta ja merenkulusta kertyneiden maksujen kantaminen ja 

tilittäminen. Tullimiehet myös huolehtivat tullinvalvonnasta merellä ja toimittivat 

tullirikoksiin syyllistyneet oikeuteen. 322  Tulliväestöön kuului henkilöstön lisäksi 

edesmenneen tullivartija Melanderin leski Helena Melenius perheineen.   

Viaporin tulli ei ollut itsenäinen, vaan se oli osa Helsingissä toiminutta 

meritullikamaria, jonka palveluksessa oli vuonna 1806 yhteensä 22 ihmistä. Viaporissa 

työskenteli siis vain pieni osa koko tullin henkilökunnasta. Vielä ennen vuotta 1803 

linnoituksessa oli ollut kolme tullimiestä, mutta vuonna 1803 tullivartijoiden määrää 

vähennettiin yhdellä. Vaikka Viaporin vartiopaikka oli pieni, sillä oli kuitenkin 

merkittävä tehtävä Porvoon ulkomaankaupan valvonnassa. Porvoolla oli rajoitetut 

purjehdusoikeudet ulkomaille siten, että sen kaupan verotus ja valvonta kuului 

Helsingin meritullikamarille. Palatessaan ulkomailta porvoolaiset laivat purjehtivat 

Viaporin kautta, missä lasti tutkittiin ja sinetöitiin. Tämän jälkeen tullivirkailija seurasi 

laivaa Porvooseen, jossa hän valvoi lastin purkamista.323  
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5.3. Työvangit ja yleinen työlaitos 
 

Viaporin linnoitukseen oli sijoitettu suuri määrä vankeja pakkotyöhön, joka oli tavallista 

vankeutta ankarampi rangaistusmuoto. Ihmisiä tuomittiin pakkotyöhön joko 

sakkorangaistuksen tai kuolemanrangaistuksen kautta. Vuoden 1734 lain mukaan sakot 

saattoi sovittaa työvankeudella niin, että jokaisesta vankipäivästä tuli vähennystä 

sakkoihin. Kuolemanrangaistuksen saaneet saattoivat puolestaan päätyä pakkotyöhön 

armahduksen tai tuomion leuteroinnin kautta. Rangaistukset olivat lieventyneet Kustaa 

III:n hallintoaikana 1700-luvun lopulla, jolloin kuolemanrangaistuksen käyttöä oli 

vähennetty ja vapausrangaistukset olivat yleistyneet. Näiden kahden ryhmän lisäksi 

linnoituksiin päätyivät tunnustusvankeuteen tuomitut henkilöt. Papit kävivät tietyin 

väliajoin taivuttelemassa tällaisia vankeja tunnustamaan tekonsa. Hovioikeus päätti 

linnoituksen komendantin vuosittaisen raportin perusteella jatkettaisiinko vankeutta vai 

päästettäisiinkö vanki vapaaksi.324 

Helsingin kruununvankilasta lähetettiin Viaporiin vuoden 1806 aikana yhteensä 187 

vankia. Valtaosa näistä vangeista oli irtolaisia, ja heidät oli ilmeisesti määrätty 

Viaporissa sijaitsevaan yleiseen työlaitokseen (Allmänna arbets inrättning). Osa 

Helsingistä siirretyistä henkilöistä oli kuitenkin tuomittu rangaistustyöhön. 

Työvankeihin lukeutuivat varmasti ainakin elinkautisvangit ja sellaiset henkilöt, joita 

varsinaisesti kutsuttiin työvangeiksi (arbets fång). Tällaisia oli kuitenkin vain pieni osa 

kaikista linnoitukseen siirretyistä vangeista.325 Mahdollisesti Viaporiin siirrettiin väkeä 

Helsingin lisäksi myös muualta, sillä vuoden 1806 työvankien ylläpitolaskelman 

mukaan tuona vuonna oli tullut 80 uutta vankia eli hieman alle puolet siitä 

kokonaismäärästä, joka oli siirretty Helsingin kruunuvankilasta Viaporiin.326 

Ylläpitolaskelman mukaan työvankeja oli vuoden 1806 aikana Viaporissa kaikkiaan 235 

henkeä. Koska vuoden kuluessa vankeja kuitenkin kuoli, vapautui, siirrettiin muualle ja 

pakeni, tästä kokonaismäärästä oli vuoden lopulla jäljelle enää 180 vankia. Useimpien 

pakkotyöhön tuomittujen henkilöiden rangaistusten pituus vaihteli yhden ja kahden 

vuoden välillä.  Vain harvat olivat olleet linnoituksessa yli kymmenen vuotta. 
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Pisimpään pakkotyötä oli tehnyt elinkautisvanki Lars Johan Knott, joka oli tullut 

Viaporiin jo vuonna 1790.327  

Merkittävin syy vankien määrän vähenemiseen vuoden aikana oli vankien 

vapauttaminen. Vankilasta vapautettiin vuoden aikana yhteensä 16 henkilöä, joista lähes 

kaikista tuli renkejä. Osan näistä entisistä vangeista ottivat palvelukseensa linnoituksen 

virkamiehet ja upseerit. Esimerkiksi kun Johan Wilhelm Sohade pääsi vapaaksi 

kärsittyään kolmen vuoden tuomion, hänet pestasi 9.11.1806 rengikseen vankilan 

vahtimestari Nils Östberg. Linnoituslaitoksen luutnantti Gabriel Melan puolestaan 

pestasi Alessander Haken rengikseen 17.11.1806 tämän vapauduttua. 328  Näiden 16 

varsinaisen vapautuneen lisäksi myös 14 muuta vankia kärsi tuomionsa loppuun vuonna 

1806. Vapauden sijasta heidät kuitenkin toimitettiin Viaporin työlaitokseen.329 Tällainen 

kohtalo odotti sellaisia rangaistusvankeja, jotka olivat suorittaneet tuomionsa loppuun 

mutta joita ei haluttu silti vapauttaa. Irtolaisuuden pelossa vapauteen ei nimittäin haluttu 

laskea vankeja, joiden ei katsottu voivan huolehtia itsestään ja joilla ei ollut tiedossa 

palveluspaikkaa.330 Työlaitoksen lisäksi vankeja siirrettiin myös muualla. Pääosa näistä 

vangeista siirrettiin lääninvankilaan ja Helsingin kruununvankilaan. Yhteensä erilaiset 

vankien siirrot Viaporin ulkopuolelle koskivat kahdeksaa henkilöä.331   

Viaporista pääsi pakenemaan yhteensä yhdeksän vankia vuonna 1806. Näistä viisi 

saatiin vielä samana vuonna takaisin, joten vankien määrä väheni vankien karkaamisten 

kautta ainoastaan neljällä hengellä. Myös edellisinä vuosina paenneita vankeja saatiin 

takaisin. Yhteensä heitä oli viisi. Näistä yksi oli elinkautisvanki Johan Johansson 

Johala, joka oli tullut Viaporiin vuonna 1804. Hän pakeni linnoituksesta seuraavana 

vuonna, mutta hänet saatiin kiinni ja palautettiin työvankeuteen 22.1.1806. Hän onnistui 

kuitenkin karkaamaan uudelleen 9.12.1806, minkä vuoksi hän oli samalla myös yksi 

neljästä vuoden aikana paenneesta.332 

Vuoden aikana kuoli 13 vankia. Kuolleista vain kaksi oli uusia tulokkaita. Sen sijaan 58 

vangista, jotka olivat tulleet linnoitukseen vuonna 1805, kuoli peräti kahdeksan henkeä. 

Edellisenä vuonna tulleista 38 vangista oli kuollut vain yksi.333 Ilmeisesti pakkotyö ja 
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vankien huonot olot alkoivat vaatia veronsa vangeista noin vuoden pakkotyön jälkeen. 

Jos tästä selvisi yli, niin oli hyvät mahdollisuudet vielä elää useampiakin vuosia 

työvankeudessa. 

Työvangit oli sijoitettu Viaporissa bastioni Hårlemanin oikeaan siipeen vuodesta 1780 

lähtien. Ennen tätä tilat olivat olleet sotaväen käytössä. 334  Vankilassa oli kuusi 

vankihuonetta. 335  Viaporin komendantin Simon Wilhelm Carpelanin (komendanttina 

1795–1797) mukaan tilat olivat vankien määrään nähden riittävän suuret. Vakavampiin 

rikoksiin syyllistyneet oli eroteltu niistä, jotka olivat saaneet lievemmän tuomion. 

Vaikka tilaa oli riittävästi, vankien olot olivat huonot. Vankilan ovet, ikkunat ja lattiat 

olivat sellaiset, että pakeneminen oli helppoa. Siksi vangit oli ahdattu huoneisiin 

epäterveellisen tiiviisti vartioinnin helpottamiseksi. Vankihuoneiden katto päästi läpi 

vettä, ja kiviset seinät olivat lisäksi kylmiä ja kosteita. 336  Vankilan katto-ongelmat 

johtuivat katon rakenteesta. Palkiston ja kaksinkertaisen lankkukaton päälle oli tehty 

ilman holvausta ampumataso savesta, maasta ja turpeesta. Väliaikaiseksi aiottujen 

kattojen vuotaminen aiheutti lahoamista sekä ylä- että välipohjissa, minkä vuoksi 

kasematit olivat venäläisen kauden alussa hyvin huonossa kunnossa.337  

Vankilassa vankien vartioinnista huolehtivat vahtimestari ja vahtinihdit Nämä 

luovuttivat vankilan pihalla jokaisen työpäivän alkaessa terveet vangit 

vartiointitehtäviin määrätyille sotilaille, joita johti vartijakorpraali (betäcknings 

corporalen). Vangit jaettiin pihalla vartijakorpraalin, vahtimestarin ja vahtinihtien läsnä 

ollessa työjoukkoihin. Työn luonne määritteli sen, kuinka monta vartijaa tarvittiin yhtä 

vankijoukkoa kohden. Vankeja käytettiin muun muassa sepän pajoissa, siivoustöissä ja 

nuohouksessa. Tällöin vartiointi oli järjestetty niin, että kahta vankia kohden oli 

vartijana yksi sotilas. Vangit toimivat myös soutajina Länsi-Mustasaaren salmessa. 

Näitä soutajia valvoi kolme vartijaa. Muun työn, kuten linnoitustyön, osalta tarvittavien 

vartijoiden määrän ilmoitti työpisteen esimies aamulla työjoukkoihin jaon yhteydessä. 

Vartijakorpraalin tehtävänä oli jatkuvasti kierrellä eri työpisteissä ja valvoa, etteivät 
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sotilaat lyöneet laimin vartiointitehtäviään. Jos vartija oli poissa paikaltaan tai nukkui, 

tästä tuli heti ilmoittaa paikallismajurille, joka pidätti syyllisen.338   

Vankeja ei saanut käyttää muuhun kuin kruunun työhön. Vankilan vuonna 1805 

laaditussa ohjesäännössä korostettiin, että vartijat olivat vastuussa siitä, jos he 

luovuttivat vankeja jollekulle henkilölle esimerkiksi krouviasioita (krog ärende) varten 

tai vastaavaan. Pelkona oli, että muussa tapauksessa kuljeksiminen ympäriinsä ja 

kerjääminen antaisi vangeille mahdollisuuden varkauksiin ja pakenemiseen. Sen sijaan 

vartijoiden tuli heti toimittaa vangit takaisin vankilan pihaan, kun päivän työurakka oli 

suoritettu. Kukaan vartija ei saanut poistua ennen kuin kaikki vangit oli koottu 

pihalle. 339  Vankien työpanos oli selvästi tärkeä linnoituksen toiminnan kannalta, ja 

vankien vahdinta oli yksi varuskuntajoukkojen keskeisistä tehtävistä. Ilmeisesti vankien 

työstä haluttiin hyötyä myös yksityisesti, koska varta vasten jouduttiin korostamaan, 

ettei vankeja saanut luovuttaa kenellekään. Maininta krouviasioista kertoo osaltaan siitä, 

että linnoituksessa todella oli useampiakin krouveja. 

Vartijoiden lisäksi vankien kanssa olivat tekemisissä myös esimerkiksi laivaston seppä 

Johan Gustaf Teckenberg, Linnan puuseppä Carl Fredrick Avéen ja Leskikuningattaren 

henkirykmentin pastori Edvard Daniel Hartman. Seppä Teckenbergille maksettiin siitä, 

että hän valmisti vangeille rautakahleita. Puuseppää puolestaan tarvittiin 

ruumisarkkujen valmistamiseen.340 Vankien sielunhoidosta huolehti Hartman, joka oli 

rykmentinpastorin virkansa lisäksi linnoituslaitoksen ja vankilan pastori. Eri tehtävät 

käyvät ilmi hänen väkilukutaulukkoihin kirjoittamastaan allekirjoituksesta.341 

Työvankeja oli ollut Viaporissa jo vuodesta 1748 alkaen. Sen sijaan yleinen työlaitos oli 

perustettu Viaporiin kuninkaallisella määräyksellä vasta vuonna 1804. Työlaitokseen 

tuomittiin sellaisia henkilöitä, jotka olivat ilman niin sanottua laillista suojelua eli joilla 

ei ollut luvallista ammattia tai palveluspaikkaa. Tällaisiksi irtolaisiksi katsottiin muun 

muassa maankiertäjät, romanit, luetteloista poistetut sotilaat, palveluspaikastaan erotetut 

palkolliset ja kiertelevät kisällit. 342  Valtaosa Helsingistä Viaporiin siirretyistä 187 
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vangista oli merkitty pelkiksi irtolaisiksi ilman tarkempaa määrittelyä. Joidenkin 

vankien kohdalla oli kuitenkin mainittu heidän aikaisempi ammattinsa. Suurin osa 

Viaporiin lähetetyistä oli entisiä sotilaita, vaikka joukossa oli myös esimerkiksi entisiä 

käsityöläisiä ja renkejä. Jos vanki oli romani, tämä oli mainittu erikseen. Yhteensä 

romaneja oli noin kymmenkunta.343  

Linnoituksen komendantin valvonnassa toiminut työlaitos aloitti toimintansa Viaporissa 

marraskuussa 1804, jolloin sinne siirrettiin linnoituksen vankilasta 44 ammatin 

puutteesta ja irtolaisuudesta tuomittua vankia. Vuoden 1805 joulukuuhun mennessä 

työmiesten (arbets karl) määrä oli kasvanut 90 henkeen.344 Seuraavan vuoden aikana 

työlaitoksessa olleen väen määrä vielä kaksinkertaistui niin, että vuoden 1807 

tammikuuhun mennessä työmiehiä oli jo 181 henkeä. Nämä oli sotilaallisen 

organisaation mukaisesti jaettu kahteen komppaniaan, joista ensimmäiseen 

komppaniaan kuului 107 miestä ja toiseen komppaniaan 74 miestä.345  

Työlaitoksen ohjesäännön mukaan jokaiseen komppaniaan tuli kuulua yksi upseeri ja 

kaksi aliupseeria. Hyvin käyttäytyvillä, ahkerilla ja luotettavilla työmiehillä oli 

mahdollisuus päästä komppanioiden korpraaleiksi. Näiden tehtävänä oli valvoa muita 

työmiehiä, mistä he saivat palkkioksi päivittäin yhden ylimääräisen killingin. 

Tarkoituksena oli, että sataa miestä kohden olisi neljä korpraalia.346 Vuoden 1807 alussa 

työlaitoksen kapteenina toimi Leskikuningattaren henkirykmentin henkikomppanian 

esikuntakapteeni Samuel Leonard Ljungberg, joka oli allekirjoittanut ensimmäisen 

komppanian palkkauslistan. Toisesta komppaniasta vastasi linnoituslaitoksen luutnantti 

Gabriel Melan. Aliupseereita oli kolme, joista yksi oli Jägerhornin rykmentin 

lippujunkkari ja kaksi muuta Leskikuningattaren henkirykmentin lippujunkkareita. 

Ohjesäännön mukaan korpraaleita olisi pitänyt olla ainakin seitsemän, mutta 

tammikuussa 1807 heitä oli ainoastaan kolme.347 Syynä korpraalien puutteeseen saattoi 

                                                           
343

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin verifikaatiokirja vuodelta 1807, nide 8535, Antekning 
upå de Fästnings fångar år 1806. som äro senda ifrån Helsnigfors Krono Häckte til Sveaborgs Fästnings 
arbete, fol. 1789–1792 (mf LT 541). 
344

 Odelberg  1954, 322–323. 
345

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin verifikaatiokirja vuodelta 1807, nide 8535, 1807. Års 
Januarii Månads Aflönings Rulla uppå Första Allmänna Arbets Compagniet härstädes, fol. 935–936v; 
1807. Års Januarii Månads Aflönings Rulla uppå Andra Allmänna Arbets Compagniet härstädes, fol. 937–
938 (mf LT 540). 
346

 Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente, Angående Styrelsen wid de i Carlscrona och Sveaborg anbefaldte 
Allmänna Arbets-Inrättningar; Gifwit Carlsruhe Slott den 27 Februarii 1804.  
347

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin verifikaatiokirja vuodelta 1807, nide 8535, Reqvireras 
Tractamente för nedanstående Befäl som varit Commenderade til upgift öfver Allmänna Arbets 
Inrättningen härstädes uti Januarii Månad, 1.2.1807, fol. 939. 



92 
 

olla työlaitoksen nopea kasvu, jonka vuoksi kunnostautunutta korpraaliainesta ei ollut 

komppanioissa vielä riittävästi. Korpraalien lisäksi myös yksi aliupseeri puuttui 

ohjesäännön mukaisesta määrästä.  

Työlaitoksen tehtävänä oli ”parantaa” sinne lähetetyt ihmiset. Työmies voitiin vapauttaa 

vain sillä ehdolla, että hän sai kunnollista työtä ja käyttäytyi laitoksessa hyvin. Irtolaiset 

tuli kouluttaa työn ja kurin kautta yhteiskunnan kelvollisiksi jäseniksi. 348  Tämän 

päämäärän vuoksi työmiesten elämä linnoituksessa oli hyvin erilaista verrattuna 

työvankien elämään. Edellä mainitun työlaitoksen väen sotilaallisen organisoinnin 

lisäksi työmiehet saivat palkkaa tekemästään työstä ja heidän vartiointinsa oli 

kevyempää kuin työvankien.349 

Työmiesten vartiointia ei kuulunut varuskunnan sotilaille toisin kuin rangaistusvankien 

vartiointi. Sen sijaan laivastoeskaaderin upseeristolla, aliupseeristolla ja käsityöläisillä 

oli tapana jakaa työmiehet erilaisiin töihin ja valvoa, että miehet työskentelisivät ja 

etteivät nämä poistuneet paikalta ilman syytä. Jokaisen vahtimiehen tehtävänä oli 

valvoa noin 20–30 miestä, minkä vuoksi vahteja ei pidetty henkilökohtaisesti vastuussa, 

jos joku vanki karkasi. Komendantti Cronstedt vastusti ajatusta, että työmiesten 

vartiointiin käytettäisiin varuskunnan sotilaita samalla tavoin kuin rangaistusvankien. 

Kun Cronstedt joutui vuonna 1807 perustelemaan Tukholmaan vankien 

vartiointijärjestelyjä Viaporissa, hän ilmaisi käsityksensä, ettei työmiesten valvonta 

saanut olla yhtä tiukkaa kuin työvankien. Jos sotilaita käytettäisiin myös työmiesten 

vartiointiin, katoaisi ero työlaitoksen väen ja rangaistusvankien välillä. Lisäksi 

varuskuntajoukkojen ei katsottu voivan huolehtia molempien vankiryhmien 

vartioinnista.350 

Linnoituksen komendantin tehtävänä oli päättää, mihin töihin työlaitoksen miehiä 

käytettiin. Työn laatua ei määritelty muuten kuin siten, että sen täytyi olla kruununtyötä 

eli työmiehet eivät saaneet tehdä töitä yksityishenkilöiden laskuun. Työmiehet eivät 

saaneet myöskään työskennellä yhdessä työvankeuteen tuomittujen miesten kanssa, 

koska nämä kaksi vankiryhmää haluttiin mahdollisuuksien mukaan pitää erillään 

toisistaan.351 Tämä pyrkimys näkyi työtehtävien lisäksi myös majoitusoloissa. Yleiset 

työmiehet oli sijoitettu kurtiiniin Hamilton−Polhem, joka sijaitsi suhteellisen etäällä 
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rangaistusvankien käytössä olleesta bastioni Hårlemanista. 352  Tietyistä vapauksista 

huolimatta työmiesten oikeus liikkua linnoitusalueella oli tarkasti määritelty. Miehet 

eivät saaneet esimerkiksi poistua yksin ulos porteista. He eivät myöskään saaneet 

itsekseen mennä sisään mihinkään taloon tai huoneeseen.353 

Työmiehet saivat päiväpalkkaa tekemästään työstä. Tämän lisäksi ylimääräistä rahaa 

saattoi ansaita urakkatyöstä. Rahan avulla vankien oli mahdollista kohentaa olojaan 

linnoituksessa ostamalla ylimääräistä ruokaa tai lisää vaatteita. Rahan käyttö oli 

kuitenkin tiukasti säädeltyä, ja ylijääneet rahat säästettiin ja luovutettiin miehille näiden 

vapautuessa. Komendantin tuli huolehtia siitä, että linnoituksessa olisi ruokaloita, joista 

saisi määrättyyn hintaan hyvää ja terveellistä ruokaa.  Kruunu kustansi miehille muun 

muassa pitovaatteet ja halot samalla tavoin kuin värvätyille joukoille. 354  Monessa 

suhteessa työmiesten olot olivatkin samankaltaiset kuin värvättyjen miesten. Eräässä 

vankeinhoitoa käsittelevässä kirjeessä piispa Tengströmille Cronstedt jopa huomautti, 

että työlaitoksen miehillä oli melkein paremmat majoitustilat, vaatetus ja palkkaus kuin 

sotilailla.355  

Suhteellisen hyvistä oloista huolimatta työmiehet tekeytyivät usein sairaiksi ja monet 

yrittivät karata linnoituksesta. Kirjoittaessaan vuonna 1807 drotsi Trolle 

Wachtmeisterille Cronstedt kertoi, että työlaitoksessa olleista 180 miehestä oli 16 

eskaaderin sairaalassa, ja peräti 73 sairasta oli vankiparakissa. Cronstedtin mukaan 

vangit teeskentelivät sairasta, ja heidät piti pakottaa iskien ja lyöden töihin. 356 

Tammikuun 1807 palkkalistoihin oli merkitty yhteensä 29 henkilöä, jotka olivat kuun 

aikana sairaalassa. Osa miehistä oli siellä vain osan kuukaudesta, mutta toiset viettivät 

siellä koko kuukauden mittaisen palkkausjakson. Sairaista vain yksi kuoli, minkä voi 

katsoa olevan osoituksena siitä, että vangit todella, kuten Cronstedt mainitsi, tekeytyivät 

sairaiksi. 357  Kun työmies Carl Ericsson pakeni yöllä sairaalasta käymälän kautta 

maaliskuun lopulla 1805, hän oli todennäköisesti yksi niistä, jotka esittivät sairasta. 

Ericssonin pakoyritys onnistui, eikä häntä saatu kiinni. Ilmeisesti hän pakeni jäätä pitkin 
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mantereelle. 358  Talven jäät tarjosivat varmastikin ylipäätänsä hyvät mahdollisuudet 

karata pois merilinnoituksesta. Tammikuussa 1807 työlaitoksesta pakeni yhteensä 

kahdeksan työmiestä. Näiden lisäksi viisi muuta yritti karata, mutta heidät saatiin kiinni. 

Epäonnistuneesta karkausyrityksestä rangaistiin lähettämällä syyllinen vankilaan 

rangaistusvankien joukkoon.359 

 

6. Viapori kaupunkimaisena väestökeskittymänä 

Vahvojen varuskuntajoukkojen lisäksi Viaporissa eli hyvin paljon siviilejä, ja monessa 

suhteessa linnoitusta voikin verrata kaupunkiin. Erik Tuneldin Ruotsin maantiedettä 

käsittelevän teoksen 1790-luvulla ilmestyneessä painoksessa Viaporia on luonnehdittu 

kaupungiksi, jossa oli useita kauppiaita ja kauppoja sekä oma tullikamarinsa ja 

laivaliikennettä.  Viaporin kuvauksen kirjoittaja jopa esitti, että linnoituksen yhdyskunta 

oli osa Helsingin porvaristoa ja että linnoituksella oli kaupungin kanssa yhteinen 

maistraatti. 360  Myös linnoitussaarilla käyneet vierailijat kiinnittivät huomiota 

kaupunkimaisiin piirteisiin ja siviiliväestön keskeiseen asemaan linnoituksessa. 

Esimerkiksi vuonna 1798 Viaporissa vieraillut hollantilainen Johan Meerman luonnehti 

laatimassaan matkakertomuksessa Viaporia merellä olevaksi kaupungiksi, joka oli 

verrattavissa Venetsiaan.361 

Viaporissa käyneet vierailijat käsittelivät kirjoituksissaan erityisesti perheiden näkyvää 

asemaa linnoituksessa. Edward Daniel Clarke kirjoitti matkakertomukseensa vuoden 

1800 talvisesta vierailustaan linnoituksessa, että Viaporin upseerit asuivat varsin 

mukavasti, ja kaikki olivat tuoneet perheensä mukanaan linnoitukseen. Seuraelämä oli 

vilkasta ja tanssiaisissa sekä kutsuilla oli yli neljäkymmentäkin naista, joista monet 

olivat Clarkin mukaan todellisia kaunottaria.362 Viaporissa vuonna 1803 vieraillut nuori 

tykistöupseeri Johan af Wingård puolestaan kirjoitti muistelmissaan, että päällystö 

perheineen oli asettunut mukavasti asumaan linnoitukseen ja että siellä saattoi elää 
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rauhallista perheenisän elämää. Hänen mukaansa kotitaloudet olivat täynnä lapsia ja 

linnoitukseen oli tuotu ja juurtunut kaikenlaisia mukavuuksia. Af Wingård kiinnitti 

huomiota myös siihen, miten varuskuntajoukkojen perheet olivat ottaneet käyttöönsä 

puolustuksen kannalta tärkeitä paikkoja. Hän esittikin muistelmissaan epäilyksensä, että 

linnoituksen puolustuksen suhteen ei ollut ajateltu, millainen vaikutus suurella määrällä 

naisia ja lapsia tulisi olemaan.363 

Idyllisestä perhe-elämän kuvauksista huolimatta Viaporia käsittelevistä 

aikalaiskertomuksista käy ilmi myös se, ettei asuminen karuilla ja tuulisilla 

linnoitussaarilla ollut mitenkään helppoa. Af Wingård katsoi, että upseerien mukavasta 

perhe-elämästä huolimatta Viapori oli varuskuntapaikkana mitä epämiellyttävin, ja 

siellä oleskelu oli rinnastettavissa lähes maastakarkoitukseen. Tätä mieltä olivat muun 

muassa Tukholmasta Viaporiin lähetetyt Svean tykistörykmentin joukot.364 Meerman 

puolestaan oli iloinen, ettei hänen tarvinnut itse asua Viaporissa. Hänen mukaansa 

jokainen linnoituksesta palannut vierailija kiitti onneaan siitä, ettei ollut kartoitettuna 

niin ikävään, yksinäiseen ja tuuliseen paikkaan kuin Viapori. 365  Jopa kaikin puolin 

myönteisesti linnoitukseen suhtautunut Clarke totesi, että ranskalaisessa Regiment 

Royal de la Suedessa palvelleet upseerit muistelivat Lislen ja muiden Ranskan 

linnoitusten olojen olleen vielä upeammat kuin Viaporissa. Muistelijoiden mukaan 

Ranskassa kapteeni eli yhtä mukavasti kuin eversti Viaporissa.366  

Linnoituksessa vierailleiden henkilöiden mielipiteet erosivat varmastikin jossain määrin 

niistä mielipiteistä, joita vuosia Viaporissa eläneillä ihmisillä oli asuinpaikastaan. 

Viisitoistavuotiaan Nils Adolf Lilliehöökin Haapaniemen sotakoulusta marraskuussa 

1805 lähettämä kirje Viaporiin tarjoaa välähdyksen siitä, mitä lapsi ajatteli entisestä 

kotipaikastaan.367 Hän nimittäin totesi kirjeessä, että Haapaniemessä oli aika hauskaa, 

mutta ei yhtä hauskaa kuin Viaporissa: ”Jag har här ganska roligt, men ändock ej så 

roligt som på Sveaborg”. 368  Nils Adolf Lilliehöök oli Viaporin laivastoeskaaderin 

everstiluutnantin Carl Lilliehöökin poika. Hän oli ilmeisesti viettänyt Viaporissa ainakin 
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elämänsä 14 ensimmäistä vuotta ennen nimitystään Uudenmaan jalkaväkirykmentin 

kersantiksi vuonna 1804.369 

Siviilien huomattava määrä näkyy silmiinpistävästi silloin, kun Viaporin väestöä 

tarkastellaan kokonaisuutena. Linnoituksessa asui 4500 ihmistä vuonna 1806. Näistä 

sotilashenkilöitä, eli upseereita, aliupseereita ja miehistöä, oli kaikkiaan noin 2400 

henkeä. Loput yli 2000 ihmistä muodostivat linnoituksen laajan siviiliväestön. 370 

Vuoden 1805 väkilukutaulukoissa Viaporin väkiluvuksi on laskettu 4606 henkeä. Tästä 

lukumäärästä taulukkojen mukaan miesväestön vaimoja ja lapsia oli yhteensä 1204. 

Kun tähän summaan otetaan mukaan vielä lesket ja näiden perheet sekä kasvattilapset, 

niin saadaan perheväen lukumääräksi peräti 1370 henkeä eli noin 30 % koko 

linnoituksen koko väestöstä. 371  Ei ole siis mikään ihme, että Viaporia kuvanneet 

aikalaiset olivat kiinnittäneet huomiota naisten ja lasten suureen määrään linnoituksessa.  

Yli puolet linnoituksen väestöstä kuului miehistön ruokakuntiin. Sotilaiden vallitseva 

asema johtui pääosin siitä, että heitä oli lukumääräisesti niin paljon linnoituksessa. 

Miehistöön kuuluneet 2103 miestä muodostivat linnoituksen väestön kokonaismäärästä 

noin 47 %. Miehistön ruokakuntiin kuului ainoastaan 451 siviiliä, jotka olivat pääosin 

vaimoja ja lapsia. Miehistön jälkeen seuraavaksi suurimmat väestöryhmät kuuluivat 

upseerien, aliupseerien ja käsityöläisten kotitalouksiin. Linnoituksessa vankeina olleet 

henkilöt muodostivat lähes yhtä suuren väestöjoukon kuin kolme edellä mainittua 

ryhmää. Virkamiehisten kotitalouksiin kuului hieman vähemmän väkeä. 372  Koko 

väestön suhteelliset määrät sosiaaliryhmittäin on esitetty alla olevassa Kuviossa 1.  
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Kuvio 1. Linnoituksen kotitalouksiin kuuluneen väestön suhteelliset määrät 

sosiaaliryhmittäin vuonna 1806.  

Numeroaines ja lähteet ovat liitteessä 4.  

Perheiden leimaa-antava asema ja linnoitusyhteisön kaupunkimaisuus näkyivät väestön 

luonteen lisäksi linnoituksen rakennuskannassa. Läheskään kaikki eivät asuneet 

kasarmeissa, ja puolustusvarustusten rinnalle oli muodostunut lukuisia puutaloja 

käsittäneitä rakennusryhmiä. Esimerkiksi Isolle Mustasaarelle oli rakennettu suuri 

määrä yksityisten omistamia puutaloja, jotka oli ryhmitelty Vinkkelitalon kasarmista 

sarvilinna Hessenstainiin johtavan kulkuväylän varrelle. 373  Ruotsin vallan ajan 

Viaporissa eläneiden ihmisten kertomuksia kuunnelleen Henrik August Reinholmin 

mukaan puutalot kuuluivat kauppiaille, perämiehille, konstaapeleille ja 

käsityöläisille.374 

Viaporin asumisoloista ja rakennuskannasta saa kuvan linnoituslaitoksen 

rahastonhoitajan Carl Petter Nybergin laatimasta luettelosta, jossa hän käsittelee 

linnoituksessa omistamiaan kiinteistöjä ja tontteja. Susisaarella vastapäätä 

Kustaanmiekkaa Nyberg omisti pihapiirin, johon kuului kaksi puista asuinrakennusta, 

yksi erillinen aitta, neljä talon yhteydessä olevaa aittaa ja käymälärakennus. Nyberg oli 
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ostanut nämä rakennukset Armeijan laivaston kirvesmiesten päällysmieheltä Eric 

Frimanilta vuonna 1804. Kauppakirjasta käy ilmi, että asuinrakennukset oli ympäröity 

kiviaidalla ja pihapiiriin kuulunut ryytimaa oli ympäröity puisella aidalla. 

Kiinteistöluettelon mukaan kummassakin rakennuksessa asui vuokralaisia. Nyberg itse 

asui ilmeisesti kruunulta käyttöönsä saamissaan huoneissa Palmstiernan kasarmissa.375 

Nybergin omistukset linnoituksessa eivät rajoittuneet yhteen pihapiirin. Tämän lisäksi 

hän nimittäin omisti Susisaarella tulisijalla varustetun huoneen, tallin, navetan, rekiaitan 

(släd bod), heinäaittoja, liiterin ja kaksi halkoaittaa. Isolla Mustasaarella Nybergillä oli 

huvimajalla ja kaluvajalla varustettu puutarha, joka sijaitsi bastioni Aminoffissa. 

Puutarha oli aidattu ja sinne oli istutettu puu-, marja- ja kukkapensaita (träd-, bär- och 

blomster-buskar). Länsi-Mustasaarella sijaitsi vielä yksi ryytimaa ja kaksi maatilkkua 

heinämaata. Nyberg korostaa, miten hän oli omalla kustannuksellaan tuonut 

omistamilleen tiluksille lantaa ja maata.376 

Nybergin omistuksia tarkasteltaessa ei tule ensimmäiseksi mieleen, että ne sijaitsevat 

linnoitetulla sotilasalueella. Hän ei varmastikaan ollut Viaporissa ainoa henkilö, jolla oli 

tämän kaltaisia kiinteistöjä ja maa-alueita hallussaan. Linnoitussaaret ovat ilmeisesti 

monessa suhteessa näyttäneet muurien sisäpuolelta enemmänkin asuinrakennusten, 

ulkorakennusten ja pihapiirien täyttämältä kaupunkimaiselta yhteisöltä. Tätä taustaa 

vasten on helppo ymmärtää af Wingårdin huomio siitä, että perheet olivat ottaneet 

asuinkäyttöönsä puolustuksen kannalta tärkeitä paikkoja.  

 

6.1. Upseeriston ja aliupseeriston säätyläisperheet 
 

Viaporin väestöstä kolme neljäsosaa kuului sotilashenkilöiden kotitalouksiin (ks. Kuvio 

1). Kun upseerien, aliupseerien ja miehistön ruokakuntiin kuuluneesta väestöstä 

vähennetään sotalaitoksen palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärä, niin jäljelle 

jää 976 henkeä käsittänyt ihmisjoukko, joka koostui sotilashenkilöiden perheenjäsenistä 

ja palvelusväestä. Tämä sotaväen kotitalouksiin kuulunut siviilien määrä muodosti noin 
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puolet koko linnoituksen siviiliväestöstä.377  Kaikkiaan sotilasvaimoja oli 310. Lapsia 

perheisiin kuului yhteensä 452 henkeä, joista poikia oli 186 ja tyttöjä 266.378 

Sotilashenkilöt ja heidän perheensä voidaan jakaa kolmeen sosiaaliryhmään: 

upseeristoon, aliupseeristoon ja miehistöön. Näistä kaksi ensimmäiseksi mainittua 

kuuluivat säätyläistöön eli sääty-yhteiskunnan pintakerrokseen. Soturisäätyläistö olikin 

yksi säätyläisten kahdesta pääryhmästä, toisen pääryhmän muodostuessa oppisäädyn 

edustajista. 379  Säätyläistön sisällä aatelissääty muodostaa oman ryhmänsä, jonka 

edustajia oli lähinnä upseeriston keskuudessa. Virkalaitoksessa aateliset olivat 

keskittyneet nimenomaan armeijan virkoihin. 380  Koska aatelisia oli kuitenkin 

suhteellisen vähän ja armeija oli kooltaan iso, virkoihin oli pakko nimittää myös paljon 

aatelittomia.381 Ainoastaan everstin virat oli varattu yksinomaan aatelisille.382 

1700-luvun lopulla aateliston määrä alkoi laskea ruotujakoisen armeijan upseeriston 

keskuudessa. Vaikka seuraavan vuosisadan alussa aatelisten osuus upseeristosta kasvoi 

hieman, niin yleisesti ottaen suunta oli kuitenkin laskeva. Vuonna 1808 upseereista 68 

% kuului aatelistoon. 383  Vastaavanlainen tilanne on havaittavissa Viaporin 

varuskuntajoukoista Leskikuningattaren henkirykmentissä, jossa aatelittomien määrä 

kasvoi voimakkaasti 1790-luvulla.384  Vuonna 1806 aatelisia oli rykmentissä jäljellä 

enää 53 %. Sen sijaan Jägerhornin rykmentin everstiluutnantin pataljoona näyttää 

säilyttäneen aatelisen luonteensa, sillä vuonna 1806 pataljoonan 15 henkeä käsittäneestä 

upseeristosta aatelisia oli 87 %. Armeijan laivastossa aatelittomia upseereita oli selvästi 

enemmän kuin varuskuntajoukoissa. Aatelisia oli ainoastaan 39 % eli selvistä yli puolet 
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oli aatelittomia. 385  Tämä laivaston aatelittomien upseerien suuri määrä verrattuna 

värvättyyn jalkaväkeen ja ruotujakoisiin joukkoihin selittyy osaltaan laivaston aselajin 

luonteella. Laivasto kuului yhdessä tykistön ja linnoitusväen kanssa erikoisaselajeihin, 

joiden upseeristolta vaadittiin teknisiä taitoja toisin kuin jalkaväen upseereilta.386 

Aatelisten osuus upseeristosta ei ollut tasaisesti jakautunut eri upseeriarvojen kesken. 

Linnoituksen ylempi upseeristo eli vara-amiraali, everstit, everstiluutnantit ja majurit 

olivat valtaosaltaan aatelisia. Rykmentinupseerintasoisia aatelittomia henkilöitä oli 

ainoastaan laivastossa, jossa heitä palveli kolme. Näistä Fredrik Vilhelm Jaekell oli 

ylennyt everstiluutnantin arvoon asti. Jaekellin lisäksi laivaston molemmat majurit 

olivat aatelittomia.387 Aatelittomien upseerien kohoaminen armeijassa näin korkeisiin 

asemiin oli harvinaista. Suomessa palvelleissa jakopalkkaisissa joukoissa oli 1700-

luvulla vain muutama everstiluutnantin arvon saavuttanut aateliton. Myös majurin 

virkojen osalta aatelittomien osuus upseeriaineksesta oli vähäinen. Jakopalkkaisen 

armeijan joukko-osastoissa palveli vuosina 1728−1808 ainoastaan kymmenen 

aatelitonta majuria. 388  Koska korkea-arvoiset upseerinvirat olivat lähes yksinomaan 

aatelisten hallussa, suurin osa aatelittomista joutui tyytymään 

komppanianupseerintasoisiin virkoihin. Rykmentinupseerintasoa alemmista viroista 

vain 40 (41 %) oli aatelisten hallussa.389 

Eva-Christina Mäkeläinen on katsonut, että aatelisilla upseereilla ja heidän 

aatelisrouvillaan oli merkittävä rooli linnoituksen vilkkaan seuraelämän kehityksessä. 

Viettäessään aikaansa Viaporissa aatelissäätyyn kuuluneet henkilöt pyrkivät nimittäin 

tekemään aikansa linnoituksessa niin miellyttäväksi kuin mahdollista ja noudattamaan 

samanlaista elämäntapaa, johon he olivat jo ennestään tottuneet. Koska Viaporin 

seurapiiri koostui pääosin upseereista ja heidän perheistään, se oli varsin yhtenäinen. 

Linnoituksen muurien sisäpuolella järjestettiin runsaasti erilaisia tanssiaisia, juhlia, 

päivällisiä, illallisia ja piknikkejä.390 

Viaporin upseeriperheet eivät rakenteeltaan muodostaneet yhtenäistä ryhmää. Vaikka 

ylempi upseeristo (vara-amiraali, everstit, everstiluutnantit ja majurit) käsitti vain noin 

viidesosan koko upseeriston määrästä, heidän perheisiinsä kuului enemmän väkeä kuin 
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alempien upseerien perheisiin. Kun kotitalouksien päitä eli upseereita ei oteta lukuun, 

niin ylempien upseerien kotitalouksiin kuului 66 perheenjäsentä ja vastaavasti alempien 

upseerien kotitalouksiin kuului 63 perheenjäsentä.391 

Ylemmät upseerit olivat valtaosaltaan naimisissa, ja he olivat tuoneet perheensä 

mukanaan linnoitukseen. Lapset eivät olleet jakautuneet tasaisesti eri sukupuolien 

kesken. Tyttärien määrä oli kaksi kertaa niin suuri kuin poikien määrä. Tyttäristä suuri 

osa (43 %) oli yli 15 vuotta täyttäneitä. Yksikään poika ei ollut ylittänyt edellä mainittua 

ikärajaa. Jos verrataan vain alle 15-vuotiaiden tyttärien ja poikien määrää, niin tällöin 

kummankin sukupuolen edustajia on lähes yhtä monta. Rykmentinupseereja alemmilla 

virka-asteilla palvelleilla henkilöillä oli sen sijaan suhteellisen harvoin perhettä 

linnoituksessa. Upseerirouvia oli tässä ryhmässä vain alle viidesosalla (18 %). Lapset 

olivat yleisesti ottaen varsin nuoria, sillä lukuun ottamatta yhtä yli 15-vuotiasta tytärtä 

kaikki lapset olivat alle 15-vuotiaita. Vaikka lähes kaikki lapset olivat nuoria, myös 

alempien upseerien lasten keskuudessa tyttäriä oli huomattavasti enemmän kuin 

poikia.392 

Poikien suhteellisen pieni määrä verrattuna tyttöihin selittyy osaltaan sillä, että monen 

upseeriperheen pojat oli laitettu armeijan rulliin jo nuorella iällä. Monet näistä pojista 

palvelivat Viaporiin sijoitetuissa joukko-osastoissa. Tilannetta voidaan havainnollistaa 

muutaman esimerkkiperheen avulla. Laivastoeskaaderin everstiluutnantin Carl Paco 

Hårdin perheeseen kuului kolme aikuista tytärtä henkikirjoitushetkellä vuonna 1806. 

Hårdilla oli tyttärien lisäksi yksi elossa ollut poika. Mauritz Paco Hårdia ei ollut 

kuitenkaan henkikirjoitettu isänsä talouteen, sillä hänet oli merkitty nuoresta 12-vuoden 

iästään huolimatta laivastoeskaaderin kersantiksi. Linnoituslaitoksen everstin Henrik 

Georg Wärnhielmin talouteen kuului vastaavasti ainoastaan kaksi aikuista tytärtä, 

vaikka hänellä oli myös kolme aikuista poikaa. Näistä kaksi palveli upseereina 

Adlercreutzin rykmentissä. Kolmas poika oli 14-vuotias Fredrik Vilhelm Wärnhjelm, 

joka palveli Hårdin pojan tavoin laivastoeskaaderin kersanttina. Jägerhornin rykmentin 

majurin Johan Gustaf Stiernschantzin kotitalouteen puolestaan kuului kuusi tytärtä, 

mutta vain yksi poika. Hänellä oli kuitenkin kaksi muutakin poikaa, joista vanhempi 

palveli Uudenmaan rakuunarykmentissä kornettina. Nuorempi poika Anders Gustaf sen 

sijaan oli merkitty henkikirjoihin isänsä rykmenttiin sotilaan palkalle, vaikka hän oli 

vasta 11-vuotias. Vaikka nuoret pojat henkikirjojen perusteella muodostivat omia 
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 Liite 6, Kuviot 1 ja 2. Tässä yhteydessä käytetty perhe-käsite on määritelty liitteessä 1.  
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 Liite 6, Kuviot 1 ja 2.  
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kotitalouksia, tämä ei tarkoita sitä, että he välttämättä todellisuudessa asuivat 

itsenäisesti. Esimerkiksi Stiernschantzin poika tuskin muutti asumaan sotilaiden 

parakkeihin 7-vuotiaana, kun hänet ensimmäistä kertaa merkittiin armeijan rulliin. 

Todennäköisesti hän asui kotona siihen asti, kunnes aloitti todellisen palveluksensa, 

vaikka henkikirjoista tämä ei ilmenekään.393 

Komppanianupseerien ryhmän sisälläkään perhetilanne ei ollut tasainen eri 

upseerinarvojen välillä. Leskikuningattaren henkirykmentin kapteeneista, 

esikuntakapteeneista, luutnanteista esikuntaluutnanteista, vänrikeistä ja 

esikuntavänrikeistä perhettä linnoituksessa oli ainoastaan kapteeni Carl Jakob 

Durietzilla ja esikuntakapteeni Gustaf Henrik Hofflerilla. 394  Nämä kaksi upseeria 

muodostivat alle 10 % (2/21) edellä mainituissa upseerinarvoissa palvelleiden 

henkilöiden kokonaismäärästä. Vastaava tilanne oli myös Jägerhornin rykmentissä, 

jossa kaksi kapteenia olivat ainoat perheensä kanssa linnoituksessa eläneet 

komppanianupseerit. Muut yhdeksän luutnanttia, vänrikkiä ja esikuntaupseeria olivat 

ilman perhettä. Laivastossa tilanne oli hieman tasaisempi, mutta sielläkin oli vastaavan 

kaltainen jakautuminen havaittavissa. Kapteeneista 53 % (9/17) oli perheellisiä.  Sen 

sijaan luutnanteista vain 28 % (5/18) oli perheellisiä, ja aliluutnanttien keskuudessa 

perheet puutuivat lähes kokonaan. Seitsemästätoista aliluutnantista vain Anders Kock 

vaimonsa kanssa muodosti perheen.395 

Henkikirjat eivät kerro totuutta siitä, ketkä upseereista olivat naimisissa. Ne kertovat 

ainoastaan siitä, keiden perheet olivat linnoituksessa. Osa avioliitossa eläneistä 

upseereista eli nimittäin palveluspaikassaan yksin, ja heidän perheensä elivät jossain 

muualla. Tällaisia tapauksia oli useita erityisesti Armeijan laivaston kapteenien 

joukossa. Neljästätoista kapteenin virassa palvelleesta henkilöstä ainakin neljällä oli 

perhettä, jota ei ollut merkitty henkikirjaan − toisin sanottuna perhe eli linnoituksen 

ulkopuolella. Karl Johan Munckin tapauksessa syykin näyttää selvältä, sillä hänellä oli 

11 lasta. Ilmeisesti linnoituksessa kapteenille varatut asuintilat olivat liian pienet näin 

suuren perheen ja sen huoltoon tarvittavan palvelusväen majoittamiseen. Munckin perhe 
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Hårdien, 
Wärnhielmien ja Stiernschantzien henkikirjamerkinnät, fol. 127v, 317v, 370v−371, 403, 404. Elgenstierna 
1925−1936 (I−IX), 101 (IX), 666−667 (VII), 729 (III). 
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 Kapteeni Gustaf von Hausvolffin on katsottu kuuluneen ylempään upseeristoon, sillä hänellä oli 
armeijassa majurin arvo.  
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Viaporin 
upseerien henkikirjamerkinnät, fol. 312v−314v, 401−408, 410, 418−430 (mf LT 496). Armeijan 
laivastossa kapteenina palvellut Gustaf Fredrik af Klercker on katsottu armeijan arvonsa mukaisesti 
majuriksi. Vastaavasti kolme laivaston luutnanttia on katsottu armeijan arvonsa mukaisesti kapteeneiksi.   
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asui poikien syntymäpaikasta päätelleen Somerolla. 396  Perheen suuri koko vaikutti 

Munckin lisäksi mahdollisesti myös Armeijan laivaston majurin Johan Gustav 

Olanderin asumistapaan. Hänet oli tosin merkitty 19-henkisen kotitaloutensa kanssa 

henkikirjaan, mutta tämä väkimäärä tuskin asui ainakaan pysyvästi Viaporissa. Olander 

omisti Strömsin tilan Helsingin pitäjässä ja hänen oman kertomuksensa mukaan hän 

jakoi aikansa palveluspaikkansa ja maaseutuasuntonsa kesken. 397  Perhe ja suuri 

palveluskunta viettivät todennäköisesti suuren osa ajasta mannermaalla.  

Armeijan laivaston kapteenit näyttävät olleen asumisratkaisuiltaan kuitenkin 

poikkeuksellinen ryhmä, sillä yleisesti ottaen vain suhteellisen harvoilla oli perhe 

linnoituksen ulkopuolella. Yleisin syy perheettömyyteen oli joko tilapäinen tai pysyvä 

naimattomuus. Esimerkiksi Leskikuningattaren henkirykmentin kahdeksasta 

luutnantista ja vänrikistä neljä meni naimisiin vasta 1820-luvulla, ja muut neljä jäivät 

koko elämänsä ajaksi naimattomiksi. 398  Armeijan laivaston nuorten aliluutnanttien 

keskuudessa puolestaan suuri osa meni naimisiin vasta myöhemmin 1800-luvulla.399 

Tutkittaessa syitä alempien upseerien naimattomuuteen täytyy ottaa huomioon virkaiän 

vaikutus upseerin elämänkaareen. Luvuissa 2.1 ja 3.1. on jo käsitelty sitä, miten 

virkaikäjärjestelmän perusteella upseerit olivat porrastetusti sitä vanhempia mitä 

korkeamman aseman he olivat saavuttaneet. Kuten Leskikuningattaren henkirykmenttiä 

tarkasteltaessa käy ilmi, peräkkäisistä upseerinarvoista majurin ja kapteenin välille 

olivat muodostuneet suurimmat erot henkilöiden iän suhteen. 400  Monille upseereille 

kapteenin virka oli kokein saavutettu asema.401 Jos upseeri yleni majurin virkaan asti, 

tämä edellytti yleensä pitkää palvelusaikaa kapteenina ja komppanianpäällikkönä.402 
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Armeijan 
laivaston kapteenien henkikirjamerkinnät, fol. 312v−313 (mf LT 496); Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 308 
(V), 461 (I); Gräsbeck 1954, 65, 69. Edellä mainituissa matrikkeleissa on tiedot yhtä lukuun ottamatta 
kaikista henkikirjoissa mainituista Armeijan laivaston kapteeneista (13/14).  
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Olanderin 
henkikirjamerkintä, fol. 312. Lehto 1995, 252; Olander 1931, 98. Olanderilla oli linnoituksen suurin 
kotitalous. Se oli jopa isompi kuin 17 henkinen komendantin talous.  
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 KA, SHPT, Kortisto. Luutnantteja olivat Carl Fredrik Bergenstråhle, Swen Callerstedt, Robert Gustaf 
Adlercreutz ja Carl Gustaf Wilhelm Broberg. Vänrikkejä olivat Johan August Hjelmstierna, Knut Robert 
Uggla, Carl Magnus Gyllenstorm ja Johan Sigismund Fredrikd (de) Bronikowsky. 
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 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 269 (IV), 412 (III), 443 (I) 505 (IV), 570 (V), 628 (II), 634 (I), 794 (II); 
Gräsbeck 1954, 111−114. Edellä mainituissa matrikkeleissa on tietoja 11 aliluutnantista. Kaikkiaan 
aliluutnantteja oli 17.  
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 Screen 2010, 67.  
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 Wirilander 1950, 205. 
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 Screen 2010 67−68.  
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Virkaikäjärjestelmän aiheuttama ikäporrastus näkyi erityisesti alempien upseeriarvojen 

perheiden määrässä, sillä upseerit menivät varsin myöhään naimisiin. Kaarlo 

Wirilanderin mukaan virkamiehistöstä sotilashallintoon kuuluneiden henkilöiden 

keskimääräinen avioitumisikä oli 33,5−33,7 vuotta aikavälillä 1780−1810.403 Kaarina 

Lindholm on selvittänyt Leskikuningattaren henkirykmentissä palvelleiden upseerien 

virka-arvojen vaikutuksen avioitumisikään. Upseereista 60,6 % solmi avioliiton vasta 

saavutettuaan vähintään kapteenin arvon. Kapteenien kohdalla keskimääräinen 

avioitumisikä oli 33,7 vuotta. Majurit, everstiluutnantit ja everstit solmivat avioliiton 

keskimäärin yli 40-vuotiaina. Lindholm katsoo, ettei vänrikin palkka riittänyt 

elättämään perhettä ja vasta kapteenin palkka ja yhteiskunnallinen asema olivat riittävät 

avioliiton solmimiseen.404  

Palkan ja yhteiskunnallisen aseman lisäksi avioitumiseen ja perheiden läsnäoloon 

linnoituksessa vaikutti varmasti jossain määrin myös upseerien käytössä olleiden 

majoitustilojen koko. Kruunun upseereille antamien asuinhuoneiden lukumäärä riippui 

virka-arvosta. Leskikuningattaren henkirykmentissä everstillä oli käytössään viisi 

huonetta. Everstiluutnantilla ja majurilla oli molemmilla neljän huoneen asunnot. 

Kapteenit ja esikuntakapteenit muodostivat viimeisen ryhmän, joka sai käyttöönsä 

useita huoneita. Luutnantit ja vänrikit joutuivat tyytymään ainoastaan yhteen 

huoneeseen. Tämän lisäksi he tosin saivat pareittain toisen huoneen palvelijaa varten.405 

Vaikka Leskikuningattaren henkirykmentti oli vain yksi Viaporin sijoitetuista joukko-

osastoista, todennäköisesti muillakin linnoituksessa palvelleilla joukoilla oli 

samankaltainen asumistilanne.  

Upseerien käytössä olleiden huoneiden määrä oli riippuvuussuhteessa upseeriperheiden 

määrän kanssa. Kapteenit ja tätä ylemmät upseerit elivät useita huoneita käsittäneissä 

asunnoissa ja samalla heillä oli perhettä. Sen sijaan yhden huoneen omaavat vänrikit ja 

luutnantit olivat vain harvoin perheellisiä. Ilmiön taustalla saattaa olla se, että 

upseerintasoisen henkilön säädynmukainen perhe-elämä vaati tilaa. Oman perheen 

lisäksi tilaa vaadittiin vaihtelevan suuruiselle palveluskunnalle.  
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 Wirilander 1974, 251, 453 liite 21. 
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 Lindholm 1975, 98−99. Lindholm on ilmeisesti ottanut mukaan laskelmiinsa myös rykmentistä 
poistuneiden henkilöiden avioliitot. Tämä koski erityisesti vänrikkejä ja luutnantteja, sillä Lindholm 
toteaa, että vänrikeistä 40,9 % siirtyi siviiliin avioituessaan ja että luutnanteista 19,5 % avioitui vasta 
erottuaan armeijasta.  
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 Screen 2010, 152−153.  
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Virallisten avioliitossa eläneiden upseeriperheiden lisäksi Viaporissa oli epävirallisia 

avioliiton ulkopuolella eläneitä perheitä. Usein upseerin elämänkumppani kulki tällöin 

nimellä ”taloudenhoitaja”. Vuonna 1806 tällaisia epävirallisia puolisoita oli ainakin 

laivaston kapteenilla Karl Ludvig de Beschellä ja linnoituslaitoksen konduktöörillä 

Magnus Henrik Spaakilla. Molemmat menivät myöhemmin naimisiin 

taloudenhoitajiensa kanssa.406 Mahdollisesti myös naimattomalla paikallismajuri Ernst 

de Carnalilla oli ollut epävirallinen puoliso, sillä rippikirjan mukaan hänen luonaan asui 

taloudenhoitaja Gretha Lisa Johansdotterin avioton kaksivuotias tytär, vaikka itse 

taloudenhoitajaa ei rippikirjaan ollut merkitty. 407  Leskikuningattaren henkirykmentin 

esikuntakapteeni Gustaf Henrik Hoffler oli saanut taloudenhoitajansa kanssa kolme 

aviotonta lasta ennen kuin hän solmi varsinaisen avioliiton vuonna 1805 toisen naisen 

kanssa.408 Linnoituslaitoksen vuonna 1800 kuollut kapteeni Fredrik Adolf Melan oli 

saanut neljä aviotonta lasta taloudenhoitajansa, leski Maria Behm/Åkermanin kanssa. 

Leski eli edelleen Viaporissa vuonna 1806, mikä on ymmärrettävää, sillä hänen ja 

Melanin avioton poika Gustaf Adolf Melan palveli laivaston aliluutnanttina.409  

Aliupseeristo perheineen muodosti upseeriston ohella merkittävän osan Viaporin 

säätyläisväestöstä. Aliupseereita oli yhteensä 198, ja heidän kotitalouksiinsa kuului 229 

perheenjäsentä. Näiden lisäksi kotitalouksiin kuului palvelusväkeä ja leskiä 

lapsineen. 410  Vaikka aliupseeristo kuului säätyläistöön, eri henkilöiden 

yhteiskunnallisessa asemassa oli suuria eroja. Korkeimpaan yhteiskuntaryhmään 

kuuluivat aatelisperheiden lapset. Alimpana yhteiskuntahierarkiassa olivat puolestaan 

vaatimatonta syntyperää olevat sotilastaustaiset henkilöt, jotka olivat päässeet 

aliupseereiksi vasta palveltuaan sitä ennen monta vuotta sotamiehinä ja korpraaleina. 

Aatelista syntyperää oleville henkilöille aliupseerin virka oli ainoastaan väliaikainen 

vaihe urassa, jonka tavoitteena oli upseerin viran saavuttaminen.411 Tämä näkyi muun 

muassa siinä, että aateliset aliupseerit olivat valtaosaltaan alaikäisiä. Armeijan 

laivastossa, Leskikuningattaren henkirykmentissä ja Jägerhornin rykmentissä palveli 

vuonna 1806 kaikkiaan 17 aatelista aliupseeria. Näistä 13 oli alle 17-vuotiaita. Lukuun 
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, De Beschen ja 
Spaakin henkikirjamerkinnät, fol. 312v, 371v (mf LT 496); Gräsbeck 1954,79, 87.  
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 KA, Viaporin linnoituksen seurakunta, Rippikirja vuosilta 1796–1808,  I Aa 1, s. 242−245 (mf ES 3198).   
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 KA, SHPT, Kortisto.  
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Melanin ja 
Åkermanin henkikirjamerkinnät, fol. 314v, 374v (mf LT 496); Gräsbeck 1950, 52−53.  
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 Liite 4, taulukot 1 ja 2; Liite 6, kuvio 3. Vaikka aliupseereita oli kaikkiaan 198, henkikirjassa on tiedot 
ainoastaan 193 kotitaloudesta. 
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 Hirn 1970, 80. 
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ottamatta vääpeli Carl Fredrik Spårea laivastoeskaaderin kolme lippujunkkaria olivat 

linnoituksen ainoat aikuiset aatelismiehet, jotka palvelivat aliupseereina. Aikuisten 

aatelisten läsnäolo lippujunkkarien joukossa selittyy mahdollisesti sillä, että kyseinen 

virka oli lähes rinnastettavissa upseerin virkaan. Sen sijaan laivaston kersantteina ja 

perämiehinä palvelleista yksikään ei ollut vielä täyttänyt 17 vuotta. Leskikuningattaren 

henkirykmentissä sotilaan palkalla palvellut 54-vuotias vääpeli Spåre oli 

poikkeuksellinen henkilö aatelisten aliupseerien joukossa. Aatelisesta sukutaustastaan 

huolimatta hän oli pitkällä sotilasurallaan yltänyt ainoastaan samaan aliupseerin arvoon 

asti kuin isänsä. Spåre ja laivaston lippujunkkari Carl Cristoffer Pistolekors olivat ainoat 

aateliset aliupseerit, jotka olivat naimisissa. Koska aatelisaliupseerit olivat yleisesti 

ottaen varsin nuoria, ei ole ihme, että perheellisiä oli ainoastaan kaksi.412  

Aatelittomien aliupseerien osalta vääpelin virka oli Kaarlo Wirilanderin mukaan 

jakopalkkaisissa joukoissa monen henkilön sotilasuran kohokohta. Se oli virka, johon 

uralla pyrittiin ja joka voitiin saavuttaa. Se oli myös virka, joka erotti varsinaiset 

upseerisuvut muista suvuista. Wirilander onkin luonnehtinut vääpelin virka-astetta 

kahden sosiaalisen kerrostuman väliseksi saumakohdaksi.413  

Aliupseerien iät vaihtelivat suuresti. Koska aliupseeriviran saaminen ja siinnä 

yleneminen riippui virkaiän sijaan rykmentinkomentajan tahdosta, aliupseerikuntaan 

kuului sekä virkauransa alussa olevia nuorukaisia että iäkkäitä pitkään samassa virassa 

palvelleita veteraaneja. Luvussa 3.2. todettiin, että Jägerhornin rykmentissä 

aliupseeriston iät porrastuivat virka-aseman mukaan niin, että nuoret olivat 

pääsääntöisesti alemmissa viroissa ja vanhat olivat ylemmissä viroissa. 

Leskikuningattaren henkirykmentissä tilanne ei kuitenkaan ollut näin säännönmukainen, 

sillä esimerkiksi lippujunkkareina palveli yhtä aikaa 26-vuotias Gustaf Kjellström, 35-

vuotias Adolf Johan Ljungberg ja 54-vuotias Nils Hoffsten. 414  Vaikka aliupseerien 

joukossa oli sekä vanhoja että nuoria, ikäerot eivät ainakaan pintapuolisesti näytä 

vaikuttaneen perheiden rakenteeseen samalla tavoin kuin upseeriston kohdalla. 

Kuvaavaa on, että Jägerhornin rykmentin varusmestareilla Lars Rybergillä ja Anders 
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 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 25 (I), 32 (VIII), 101 (IX), 189 (II), 203 (IV), 270 (IV), 334 (V), 378 (VIII), 
381 (VIII), 447−448 (VII), 553 (VII), 597 (I), 657 (III), 667 (VII), 727 (V), 729 (III), 773 (IV). 
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Ylanderilla oli molemmilla nuoria lapsia siitä huolimatta, että henkikirjassa olevien 

tietojen perusteella miehillä oli ikäeroa 12 vuotta.415 

Tarkasteltaessa aliupseerien perherakennetta käy ilmi, että noin 40 %:lla miehistä oli 

puoliso. Perheissä oli tyttäriä kaksi kertaa niin paljon kuin poikia. Kaikki pojat olivat 

nuoria, mutta osa tyttäristä oli yli 15 vuotta täyttäneitä.416 Talouksien naisenemmistön 

taustalla oli ilmeisesti samat syyt kuin upseeriston perheiden kohdalla: monet pojat oli 

ainakin muodollisesti lähetetty suhteellisen varhain vanhempiensa luota pois. Jotkut 

kotoa lähteneet pojat olivat jääneet Viaporiin ja aloittaneet siellä oman 

aliupseerinuransa. Hyvän kuvan tilanteesta saa tarkastelemalla Leskikuningattaren 

henkirykmentin majoittajan Karl Gustaf Malmstenin lasten sijoittumista linnoituksessa. 

Vaikka Malmstenilla oli kaikkiaan seitsemän lasta, joista neljä oli poikia, kotona asuivat 

ainoastaan 15−20-vuotiaat tyttäret.  Neljästä pojasta kaksi palveli aliupseereina samassa 

rykmentissä kuin heidän isänsä. He olivat molemmat toimineet lippumiehinä jo useita 

vuosia ja kummallakin oli omaa perhettä.417  

Suurin osa aliupseerien lapsista oli laivaston kotitalouksissa. Yhteensä poikia ja tyttäriä 

oli laivaston kotitalouksissa 101 henkeä, mikä oli 66 % kaikista aliupseerien lapsista. 

Laivastossa oli myös suurimmat erot tyttöjen ja poikien välillä. Poikia oli vain 32, kun 

taas tyttöjä oli 69.418 Poikien puute selittynee laivaston osaksi sillä, että monet pojat oli 

todennäköisesti laitettu laivapoikakouluun, jonka tarkoituksena oli kouluttaa uusia 

aliupseereja laivaston palvelukseen. Vertaamalla perheellisten aliupseerien sukunimiä 

laivapoikien sukunimiin voidaan havaita, että monet nimistä olivat samoja. Esimerkiksi 

sukunimet Boberg, Hallen, Nemlander, Scmidt, Strömberg ja Wellingk esiintyvät sekä 

perheellisten aliupseerien joukossa että laivapoikien joukossa.419  

Leskikuningattaren henkirykmentissä ja Jägerhornin rykmentissä aliupseerien perheet 

koostuivat pelkästään vaimoista ja lapsista. Armeijan laivaston kotitalouksissa oli sen 

sijaan myös muitakin perheenjäseniä. Yhdeksän miestä asui yhdessä äitinsä kanssa. 

Aliupseerien äitejä oli erityisesti kersanttien kotitalouksia, joissa heitä oli kaikkiaan 
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 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Rybergin ja 
Ylanderin henkikirjamerkinnät, fol. 404, 406 (mf LT 496). 
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kuusi. Tämä suuri määrä selittyy pääosin sillä, että laivaston kersanttien joukossa oli 

paljon nuoria poikia, joista osa oli menettänyt isänsä. Vaikka kotitaloudet olivat 

nimellisesti nuorten poikien alla, käytännössä perheitä ilmeisesti johtivat kuitenkin 

leskiäidit. Samasta syystä neljän aliupseerin perheeseen kuului kaikkiaan seitsemän alle 

15-vuotiasta siskoa, jotka siis käytännössä asuivat äitinsä taloudessa.420 

Liitteen 6 kuviossa 4 ei ole käsitelty aliupseerien kotitalouksiin kuuluneita leskiä, joiden 

suhde kotitalouden muihin jäseniin ei ole selvä. Tällaisia leskiä oli ainoastaan Armeijan 

laivaston aliupseerikunnan joukossa, missä heitä oli yhteensä kuusi. Osalla leskistä oli 

nuoria lapsia.421   

 

6.2. Miehistön vaimot ja lapset 
 

Miehistön kotitalouksiin kuuluneet vaimot ja lapset muodostivat lukumääräisesti 

suurimman ryhmän sotilashenkilöiden perheenjäsenien joukossa. Luotsien, 

kauppalaivojen merimiesten, laivaston soittajien, korpraalien ja sotamiesten 

kotitalouksiin kuului kaikkiaan 442 perheenjäsentä. Näistä miesten vaimoja oli 189. 

Lapsia oli yhteensä 238, joista poikia oli 116 ja tyttöjä 122. Miehistön kotitaloudet 

erosivat rakenteeltaan upseerien ja aliupseerien kotitalouksista siinä, että tyttöjä ja 

poikia oli lähes yhtä paljon. Ilmeisesti tähän tilanteeseen vaikutti se, että sotilaiden 

lapsista sekä tytöt että pojat joutuivat lähtemään jo nuorina pois vanhempiensa luota 

ansaitsemaan itse oman elantonsa. Vaimojen ja lapsien lisäksi muita perheenjäseniä oli 

ainoastaan kuusi. 422  Vaikka perheenjäseniä oli lukumääräisesti paljon, vain harvalla 

sotilaalla oli perhettä linnoituksessa. Miehistöön kuuluneista 2017 henkilöstä 

perheellisiä oli ainoastaan 208 eli 10 %.423 

Perheellisten osuus oli suurempi Armeijan laivastossa kuin varuskuntarykmenteissä. 

Laivastossa oli kaikkiaan 868 miestä, joista 148 (17 %) oli perheellisiä. Sen sijaan 

Leskikuningattaren henkirykmentin 769 miehestä perheellisiä oli ainoastaan 43 (5,7 %). 
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Vastaavanlainen tilanne oli myös Jägerhornin rykmentissä, jonka 380 miehestä 

perheellisiä oli 17 (4,5 %). Laivaston suurta perheellisten määrää voidaan osaltaan 

selittää, sillä että erikoiskomppanioissa (luotsit ja kauppalaivojen merimiehet) 

monihenkisten kotitalouksien osuus oli suurempi kuin meritykistörykmentissä eli 

varsinaisessa sotilasjoukko-osastossa. Luotseja oli yhteensä 51, joista 14 (28 %) oli 

perhettä. Merimiehistä perheellisiä oli puolestaan 7 (24 %). Erikoiskomppaniat olivat 

kuitenkin kooltaan sen verran pieniä, ettei sillä voida täysin selittää, miksi laivaston 

väellä oli useammin perhe linnoituksessa kuin varuskuntajoukoilla.424  

Korpraalien keskuudessa perheet olivat yleisempiä kuin tavallisten sotamiesten. Tämä 

näkyi Viaporiin sijoitetuista joukko-osastoista sekä Armeijan laivastossa että 

varuskuntajoukoissa. Armeijan laivaston meritykistörykmenttiin kuului kaikkiaan 35 

korpraalia ja 632 sotamiestä. Korpraaleista perheellisiä oli 19 henkilöä eli yli puolet (54 

%). Sen sijaan sotamiehistä perheellisiä oli vain 104 eli kuudesosa (16,5 %). 

Leskikuningattaren henkirykmentissä korpraaleita oli 31 ja sotamiehiä oli 723. 

Korpraaleista 12 (39 %) eli perheensä kanssa, mutta sotamiehistä vastaavasti ainoastaan 

31 (4,3 %) oli perheellisiä. Samankaltainen tilanne oli myös Jägerhornin rykmentissä, 

jossa 16 korpraalista perheellisiä oli 5 (31 %). Sotamiehistä perheellisiä oli sen sijaan 

vain 11 (3,1 %).425 

Perheiden puuttuminen linnoituksista ei tarkoittanut sitä, etteivätkö sotilaat olisi olleet 

naimisissa. Esimerkiksi Leskikuningattaren henkirykmentin 772 sotilaasta ja 

korpraalista naimisissa oli 330 henkeä vuonna 1805.426 Suurin osa miehistä ei siis ollut 

tuonut perhettään mukanaan Viaporiin. Linnoitussaarten sijaan sotilaiden vaimot ja 

lapset elivät esimerkiksi Helsingissä ja Porvoossa. Sotilaat vierailivat oletettavasti 

perheidensä luona ollessaan lomalla.427 

Vertaamalla henkikirjassa olevia perhetietoja vuoden 1805 pääkatselmusrullissa oleviin 

sotilaiden tietoihin voidaan selvittää, millaisia yhdistäviä piirteitä perheellisillä oli 

toistensa kanssa. Leskikuningattaren henkirykmentin everstiluutnantin komppaniassa 
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kymmenellä sotilaalla oli perhe Viaporissa vuoden 1806 lopulla. Edellisen vuoden 

kesäkuussa laaditun pääkatselmusrullan mukaan komppanian 97 sotilaasta 52 oli 

naimisissa. Kaikki henkikirjassa olevat perheelliset löytyvät katselmusrullasta. 

Poikkeuksellinen henkilö perheellisten joukossa oli 33-vuotias Hinric Slyter, joka oli 

naimaton, vaikka hänellä oli kaksi poikaa. Hän oli palvellut rykmentissä vasta kaksi ja 

puoli vuotta. Kaikki muut yhdeksän perheellistä olivat palvelleet vähintään kahdeksan 

vuotta sotilaina. Iältään he olivat 29−46-vuotiaita. Naimisissa olevista kahdeksan oli 

syntynyt Ruotsissa.428  

Schenbomin 94 miehen komppaniassa oli vastaavanlainen tilanne kuin everstiluutnantin 

komppaniassa. Sotilaista ainoastaan kolmella oli perhe linnoituksessa, vaikka kaikkiaan 

40 oli naimisissa. Kaikki kolme perheellistä löytyivät kesällä 1805 laadituista 

katselmusrullasta. Nuorin heistä oli Suomessa syntynyt 25-vuotias Bengt Långström, 

joka oli palvellut rykmentissä vasta neljä vuotta. Hänellä oli kuitenkin vielä yhdeksän 

vuotta palvelusaikaa jäljellä. Kaksi muuta olivat palvelleet huomattavasti pidempään 

kuin Långström. Michael Ekbomilla oli palvelusvuosia takanaan 28. Korpraali Olof 

Almström oli puolestaan ollut vielä kolme vuotta Ekbomia pidempään sotilasuralla. 

Molemmat pitkään palvelleet olivat syntyjään Ruotsista.429 

Sotilaiden ruotsalaisuus selittyy pitkällä palvelusiällä. Kun rykmentin perheelliset 

sotilaat astuivat palvelukseen yli 10 vuotta ennen vuoden 1805 pääkatselmusta, 

rykmentin miehistö oli syntyperältään valtaosin ruotsalainen. Vuonna 1793 rykmentin 

sotilaista 61 % oli syntynyt Ruotsissa ja uusista värvätyistä tulokkaista 58 % oli kotoisin 

Ruotsista.430 

Kaikki pitkään palvelleet sotilaat eivät olleet tuoneet perhettään Viaporiin. Kesällä 1805 

Schenbomin komppaniassa oli 25 naimisissa olevaa sotilasta, jotka olivat palvelleet yli 

10 vuotta rykmentissä. Näistä ainoastaan kahdella oli perhettä linnoituksessa. 

Naimisissa olevista sotilaista 15 oli palvellut alle 10 vuotta rykmentissä. Heistä 10 oli 

palvellut alle 6 vuotta. 431  Kuten luvussa 3.1. todettiin, lyhyet palvelusajat olivat 

yleisempiä kuin pitkät pestikaudet, ja monen miehen sotilasura jäikin lyhyeksi. Kun 
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tämän ottaa huomioon, on ymmärrettävää, etteivät väliaikaisesti armeijan rullissa olleet 

henkilöt kovin usein tuoneet perhettään mukanaan linnoitukseen. Osa pitkään 

palvelleista sen sijaan vietti perhe-elämää Viaporissa. Mikä sitten vaikutti siihen, että 

joidenkin pitkään palvelleiden perheet olivat linnoituksessa, mutta toisten eivät olleet? 

Ratkaisu tähän kysymykseen voidaan löytää tarkastelemalla Viaporissa palvelleiden 

sotilaiden palvelusolosuhteita.   

Perheiden määrä Viaporissa riippui todennäköisesti pitkälti siitä, halusivatko sotilaat 

itse tuoda perheensä linnoitukseen. Majoitustilojen puolesta sotilaiden vaimoja ja lapsia 

eivät Viaporissa odottaneet perhe-elämää suosivat olosuhteet.  Perheet asuivat 

pääsääntöisesti sotilaiden kanssa kasarmeissa, joissa oli vain niukasti yksityistä tilaa. 

Korpraaleita, rumpaleita, huilunsoittajia ja profosseja nukkui yleensä kaksi yhdessä 

sängyssä.432 Viaporin osalta ei ole tietoa siitä, miten perheiden majoitus oli järjestetty 

ahtaissa kasarmioloissa. Sen sijaan Helsinkiin majoitetun Suomen tykistörykmentin 

kasarmihuoneiden tiedetään olleen jaettu yksinkertaisilla väliseinillä siten, että 

naimisissa olleilla ja naimattomilla oli omat tilansa.433 Viaporin kasarmeissa perheiden 

asumisolot oli oletettavasti järjestetty vastaavalla tavalla.  

Sotilaiden huono palkka yhdessä korkean hintatason kanssa oli ahtaiden majoitusolojen 

ohella toinen tekijä, joka mahdollisesti vaikutti perheiden vähäiseen määrään 

linnoituksessa. Sotilaat saivat palkkaa vain noin 11 riikintaaleria vuodessa. Hintojen 

noustessa palkan reaaliarvo laski ajan kuluessa niin, että sotilaille jouduttiin antamaan 

vuodesta 1794 alkaen ylimääräistä palkkaa. Rahapalkan lisäksi sotilaat saivat vilja- ja 

leipäannoksia.434 Sotilaiden taloudellista tilannetta heikensi Viaporin korkea hintataso. 

Tämä ilmenee Wilhelm Mauritz Klingsporin vuonna 1799 laatimasta muistiosta, jossa 

hän kertoo, miten Viaporissa ja Svartholmassa vallinnut väittämättömyystarvikkeiden 

kustannustaso oli niin korkea, että jopa aliupseereilla oli vaikeuksia selvitä 

palkallaan.435 On hyvin mahdollista, etteivät monet sotilaat halunneet tuoda perhettään 

Viaporiin, koska eläminen linnoituksessa oli kallista ja sotilaiden palkka oli niin pieni, 

ettei se riittänyt koko perheen toimeentuloon.  

Viaporin asukkaiden keskuudessa valinnut köyhyys ilmenee vuoden 1805 

väkilukutaulukoista, joiden mukaan valtaosa linnoituksen kaksi- tai useampihenkisistä 
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kotitalouksista oli luokiteltu köyhiksi (fattige) tai rutiköyhiksi (utfattige). Linnoituksen 

kaikkiaan 445 kotitaloudesta köyhiä oli 393 (88 %).  Suuri osa näistä köyhistä 

kotitalouksista kuului varmastikin sotilaille, mutta joukossa täytyi olla myös 

aliupseereiden, virkamiehien, käsityöläisten ja leskien kotitalouksia. Tilanne ei ollut 

linnoituksessa todennäköisesti niin synkkä kuin, miltä se pintapuolisesti taulukkojen 

perusteella näyttää, sillä varallisuuden arviointiperusteet olivat varsin tiukat. Viereisessä 

Helsingin kaupungissa köyhiksi oli nimittäin katsottu peräti 847 kotitaloutta eli 89 % 

kaikista kaupungissa olleista monihenkisistä kotitalouksista. Mielenkiintoista on 

kuitenkin se, että Helsingin köyhistä kotitalouksista rutiköyhiksi oli katsottu ainoastaan 

11 (1,2 %) taloutta, mutta Viaporissa sen sijaan rutiköyhiä kotitalouksia oli peräti 100 

(22 %), mikä kuvastaa hyvin linnoituksessa vallinnutta taloudellista ahdinkoa. 

Todennäköisesti nämä kotitaloudet kuuluivat pääosin sotilaille.436 

Myös linnoituksen johto tiedosti sotilaiden vaikean taloudellisen tilanteen. Komendantti 

Carl Olof Cronstedtin aloitteesta kuningas hyväksyi vuonna 1802 suunnitelman koulu- 

ja työhuonelaitoksen perustamisesta Viaporiin. Laitos oli tarkoitettu varuskunnan 

köyhille lapsille, joita Viaporissa arvioitiin olleen 507 henkeä laitoksen 

perustamisvuonna. Lukuopetuksen lisäksi lapsille opetettiin käsityötaitoja. Laitos oli 

tarkoitettu molemmille sukupuolille, ja sen tavoitteena oli kasvattaa nuorista 

yhteiskunnan hyödyllisiä jäseniä. Koulu- ja työhuonelaitoksen vuoden 1807 

vuosikertomuksen mukaan 167 lasta oli oppinut kuluneena vuonna lukemaan, 

kirjoittamaan ja laskemaan. Lisäksi 26 tyttöä oli oppinut käsityökoulussa kehräämään, 

ompelemaan ja kutomaan. Opetustoimen ohella miehistön vaimoille ja työkykyisille 

lapsille oli tarjottu tilaisuus ansaita rahaa tekemällä erilaisia ompelutöitä Armeijan 

laivaston, vankien ja yleisen työlaitoksen tarpeisiin.437 

Koulu- ja työhuonelaitoksen tehtävänä oli myös huolehtia köyhäinhoidosta sekä antaa 

rahallista tukea aliupseereille ja sotilaille, joilla oli useita lapsia. Vuonna 1803 laaditun 

koulun johtokunnan kokouksen pöytäkirjan mukaan tukea sai Armeijan laivastossa 5 

perhettä, Leskikuningattaren henkirykmentissä 17 perhettä ja Jägerhornin rykmentissä 7 

perhettä. Näiden lisäksi rahaa myönnettiin Armeijan laivastossa isättömälle ja 

äidittömälle sotilaan pojalle sekä lastenkotitytölle (barnhus flickan). Suurin osa tuetuista 

perheistä kuului sotamiehille, mutta joukossa oli myös aliupseerien ja korpraalien 
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lapsia.  Laivastossa tukea sai yksi kersantin tytär. Leskikuningattaren henkirykmentissä 

tuettiin puolestaan yhtä vääpelin tytärtä, yhtä musikantin tytärtä sekä kahden korpraalin 

lapsia. 438  Tuettujen perheiden lukumäärät kertovat siitä, että köyhyys oli paljon 

suurempaa varuskuntajoukoissa kuin Armeijan laivastossa. Kun ottaa huomioon 

varuskuntarykmenttien vähäisen perheiden määrän (60 vuonna 1806), niin värvätyn 

jalkaväen taloudellisen tilanteen voi sanoa olleen erityisen huono. Ei olekaan siksi 

kummallista, että nimenomaan varuskuntajoukkojen miehistä vain harvat olivat 

halunneet tuoda perheensä Viaporiin.  

Köyhäinhoidon varassa olivat pääosin linnoituksen lesket. Armeijan laivastossa tukea 

sai kaikkiaan yhdeksän leskeä. Näistä suurin osa oli edesmenneiden sotilaiden 

puolisoita, joiden lisäksi joukossa oli kaksi korpraalin leskeä. Leskikuningattaren 

henkirykmentissä tuettuja leskiä oli vain neljä ja Jägerhornin rykmentissä ainoastaan 

yksi. Linnan väen joukossa köyhäinapua sai kolme henkilöä, joista yksikään ei ollut 

leski. Rahallista tukea annettiin vahtinihti Rönnbeckin tyttärelle, teurastaja Falanderin 

kahdelle lapselle ja sokealle piialle.439 Varuskuntarykmenttien vähäisen leskien määrän 

verrattuna Armeijan laivaston leskien määrään selittänee yksinkertaisesti se, että 

jalkaväessä miehistöllä oli vähemmän puolisoita eli toisin sanottuna mahdollisia tulevia 

leskiä. Vuoden 1807 vuosikertomuksen mukaan hätää kärsiviä lapsia sekä voimattomia 

ja heikkoja henkilöitä oli vuoden aikana tuettu niin, ettei heidän tarvinnut kerjätä 

elatuksensa saamiseksi.440 

 

6.3. Linnoituksen siviiliperheet 
 

Viaporin siviiliperheet kuuluivat pääosin virkamies- ja käsityöläiskotitalouksiin. 

Yhteensä näihin kotitalouksiin kuului väkeä yli 600 henkeä, mikä oli noin 13 % koko 

linnoituksen väestöstä. Lesket, palveluksesta eronneet, kauppiaat ja muut 
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ammatinharjoittajat muodostivat pienempiä siviiliryhmiä, joiden kotitalouksiin kuului 

yhteensä 137 henkeä eli 3 % linnoituksen kokonaisväkimäärästä.441 

Virkamiehiksi katsottavia henkilöitä oli Viaporissa 74 vuonna 1806, ja näiden 

kotitalouksiin kuului 175 perheenjäsentä ja palvelijaa. 442  Kaarlo Wirilander on 

määritellyt virkamiehen henkilöksi, jolle esivalta oli siirtänyt osan julkisesta vallastaan. 

Viran tunnusmerkkejä olivat tämän julkisen vallan käyttöoikeus ja tästä oikeudesta 

johtuva rikosoikeudellinen vastuu. Virkamiehet kuuluivat pääosin säätyläistöön. 

Esimerkiksi sotalaitoksen siviiliviroista säätyläistöön kuuluivat sotatuomarit, 

rykmentinkirjurit, rykmentinkomissaarit, rykmentinvälskärit, sotapapisto ja 

katselmuskirjurit. Wirilanderin mukaan vahtimestarit ja muut palvelumiehet eivät 

kuuluneet virkamiehistöön ja säätyläistöön, sillä heiltä puuttui julkisen vallan 

käyttöoikeus. 443  Tämän tutkimuksen yhteydessä palvelusmiehiin lukeutuvat 

vahtimestarit, vahtirengit ja vahtinihdit on kuitenkin tilastollisista syistä katsottu 

virkamiesten joukkoon.   

Yhteiskunnalliselta asemaltaan virkamiesten väestöryhmä ei ollut mitenkään 

yhtenäinen. Osa oli korkeassa asemassa olevia arvostettuja säätyläisiä. Toiset olivat 

selvästi vähempiarvoisia pikkuvirkamiehiä, vaikka muodollisesti kuuluivatkin 

säätyläistöön. Armeijan laivaston henkikirjamerkinnöistä yhteiskunnallisen aseman erot 

käyvät ilmi vaimoista käytettyjen nimitysten kautta. Esimerkiksi kanneviskaalin, 

sotatuomarin ja rykmentinpastorin vaimoista käytetään nimitystä ”fru”. Sen sijaan muun 

muassa oikeusvääpelin, kamarikirjurin ja laivapoikakoulun opettajan vaimot oli kirjattu 

henkikirjaan pelkästään nimityksellä ”hustru”.444  

Virka-aseman ohella arvonimi- eli tittelilaitos porrasti yhteiskuntaa eriarvoisiin 

kerroksiin. 445  Viaporissa useat siviilivirkamiehet olivat saaneet virka-arvonsa lisäksi 

arvonimen. Hovisaarnaajan arvon oli saanut laivastoeskaaderin rykmentinpastori Daniel 

Backman. Asessorin arvonimi oli puolestaan laivaston sotatuomarilla ja sihteerillä Carl 

Limnellillä, laivaston rykmentinvälskärillä Johan Engströmillä, linnoituslaitoksen 
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kassanhoitajalla Carl Petter Nybergillä ja Leskikuningattaren henkirykmentin 

rykmentinvälskärillä Balthasar Sigfrid Gerickellä.446 

Virkamiesten perheet muistuttivat rakenteeltaan suhteellisen paljon aliupseerien 

perheitä. Vain noin puolella 73 virkamiehestä oli vaimot. Lapsista tyttöjä oli yli 

puolitoista kertaa niin paljon kuin poikia. Osa tytöistä oli yli 15-vuotiaita, mutta pojista 

vain yksi oli ylittänyt 15 vuoden ikärajan. Myös nuorten lasten osalta tyttöjä oli 

enemmän kuin poikia. Vaimon ja lapsien ohella perheisiin kuului muita sukulaisia, 

joihin kuuluivat kolme kälyä, sisko, anoppia ja tytärpuoli.447 

Poikien vähäiseen määrään vaikuttivat samat syyt kuin linnoituksen muidenkin 

säätyläisryhmien kohdalla. Aikuisten lasten osalta pojat olivat lähteneet omalle uralle, ja 

vanhempiensa luokse kotiin olivat jääneet ainoastaan naimattomat tyttäret. Jotkut 

viaporilaisten virkamiesten pojat, kuten rykmentinpastorin poika Karl Adolf Backman, 

olivat lähteneet sotilasuralle. Vuonna 1806 Backman palveli Armeijan laivaston 

luutnanttina. 448  Vaikka nuorista pojista enemmistö oli kotona, osa merkittävimpien 

virkamiesten pojista oli vanhempiensa myötävaikutuksella päässyt aliupseereiksi 

samalla tavoin kuin upseerien pojat. Esimerkiksi laivaston kersantteina palvelivat 

tohtori Hornstedtin, kamreeri Tauvonin ja sotatuomari Limnellin pojat.449  

Linnoituksen siviilikotitalouksien toisen pääryhmän muodostaneet 

käsityöläiskotitaloudet erosivat rakenteeltaan virkamiehistöstä siinä, että suurin osa (66 

%) käsityöläisistä oli naimisissa. Lapsia perheissä oli kaikkiaan 126, joista poikia oli 52 

ja tyttöjä 74. Tyttöjä oli selvästi enemmän kuin poikia, mutta ero sukupuolien välillä oli 

selvästi pienempi kuin upseeriston, aliupseeriston ja virkamiesten kohdalla. Perheisiin 

kuului 15 aikuista lasta. Näistä kuusi oli poikia, mikä oli poikkeuksellista verrattuna 

muihin väestöryhmiin. Vaimojen ja lapsien lisäksi kotitalouksiin kuului kirjava joukko 

muita sukulaisia. Käsityöläisten perheissä oli perheen pään näkökulmasta äitejä, 

kasvattilapsia, lapsenlapsia, siskoja, kälyjä, veli, äitipuoli ja anoppi.450  

                                                           
446

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Limnellin, 
Engströmin, Nybergin ja Gericken henkikirjamerkinnät, fol. 321, 322v, 371v, 417 (mf LT 496).  
447

 Liite 6, Kuvio 5.  
448

 Gräsbeck 1954, 101.  
449

 KA, SHPT, Kortisto (Hornstedt); Bergholm 1901, 1294; Kotivuori, Yrjö: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852: 
Karl Limnell. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8307>. 
Luettu 1.2.2011. 
450

 Liite 6, Kuvio 6.  



116 
 

Käsityöläisen perheellisyyteen vaikutti merkittävästi se, oliko kyseessä mestari, kisälli 

vai oppipoika. Viaporin yhdeksästä mestarintasoisesta sepästä, puusepästä, muurarista, 

leipurista ja suutarista kahdeksan oli perheellisiä. Ainoastaan kruunuleipuri Gustaf 

Henric Procopaeus oli ilman vaimoa vuoden 1806 lopulla, mutta seuraavana vuonna 

hänkin liittyi perheellisten joukkoon mentyään naimisiin.  Edellä mainittujen 

ammattiryhmien 24 kisällistä naimisissa ja perheellisiä oli 17. Suhteellisesti ottaen 

mestareista oli perheellisiä 89 % ja kisälleistä vastaavasti 71 %. Oppipoikia Viaporissa 

oli ainoastaan kahdella leipurilla ja yhdellä suutarilla. Kaikki yhdeksän oppipoikaa 

olivat naimattomia, mikä selittyy heidän nuoruudellaan, sillä he olivat iältään 16−21-

vuotiaita.451 

Viaporin käsityöläisväestö ei ollut samankaltainen kuin kaupunkiyhteisön vastaava 

väestöryhmä. Kaupungeissa käsityöläisyys perustui ammattikuntajärjestelmään. 

Kaikkien käsityöläisten täytyi kuulua johonkin ammattikuntaan, jonka tehtävänä oli 

vastata alansa ammattitaidosta ja valvoa jäsentensä etuja. Ainoastaan mestareilla oli 

puhevaltaa ammattikunnassa, ja he päättivät oppipoikien korottamisesta kisälleiksi ja 

kisällien korottamisesta mestareiksi. Käsityöläinen oli täysinoppinut vasta silloin, kun 

hän oli valmistanut mestarinnäytteen ja saanut mestarinkirjan. Kisällien tuli 

työskennellä mestarien alaisuudessa, vaikka he olivat sinänsä vapaita työntekijöitä, 

jotka saivat mennä kenen palvelukseen halusivat. Vain poikkeustapauksessa kisälli 

saattoi harjoittaa ammattiaan itsenäisesti. Eirik Hornborg on esittänyt Helsingin 

kaupungin osalta olettamuksen, että käsityöläisten määrää karsittiin jo oppipoika-aikana 

niin, ettei kisällien lukumäärä koskaan päässyt kovin suureksi mestarien lukumäärään 

verrattuna. Oppipoikia Helsingissä oli aina paljon enemmän kuin kisällejä, minkä 

Hornborg selittää sillä, että oppipojat siirtyivät muihin ammatteihin ennen oppiajan 

päättymistä.452  

Helsingin edustalla sijainneilla linnoitussaarilla ammattikuntajärjestelmä ei näytä 

toimineen samalla tavalla kuin kaupungeissa. Vaikka myös Viaporissa oli eritasoisia 

käsityöläisiä (mestareja, kisällejä ja oppipoikia), näiden suhteelliset määrät olivat täysin 

erilaiset linnoituksessa ja esimerkiksi Helsingin kaupungissa. Tämä käy hyvin ilmi 

vertaamalla vuoden 1805 väkilukutaulukoissa olevia tietoja Viaporin ja Helsingin 

käsityöläisistä toisiinsa. Linnoituksessa työskenteli mestarintasoisia seppiä, muurareita, 
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puuseppiä ja leipureita yhteensä 8. Helsingissä vastaavien ammattiryhmien mestareita 

oli 15. Sen sijaan näihin ammatteihin harjaantuneita kisällejä Viaporissa oli 22 mutta 

Helsingissä vain 3. Oppipoikien osalta tilanne oli jälleen päinvastainen. Linnoituksessa 

työskenteli ainoastaan yksi oppipoika. Helsingissä heitä oli 16.453 Viaporissa oli siis 

Helsinkiin nähden suhteellisen vähän käsityöläismestareita ja oppipoikia, mutta 

kisällien määrä oli sen sijaan poikkeuksellisen suuri.  

Kisällit saattoivat Viaporissa työskennellä ilmeisesti varsin itsenäisinä käsityöläisinä 

ilman mestarin valvontaa. Tämä näkyi parhaiten linnoituslaitoksessa, jonka 

palveluksessa työskenteli vuonna 1806 neljä muurarinkisälliä ja neljä sepänkisälliä, 

mutta ei yhtäkään mestaria. 454  Oppipoikia Viaporissa ei näytä olleen muuta kuin 

yksityisellä puolella. Armeijaan palkkalistoille heitä ei ilmeisesti haluttu.  

Suuri osa Viaporin käsityöläisistä oli kirvesmiehiä, joita ei ollut jaettu ammattitasoittain 

lukuun ottamatta yhtä kisälliä ja yhtä oppipoikaa. Linnoituksessa työskenteli vuonna 

1806 yhteensä 53 kirvesmiestä, joista 45 oli laivaston palveluksessa. Vaikka monet 

kirvesmiehet elivät yksinään, suurimmalla osalla oli kuitenkin perhettä. Suhteellisesti 

ottaen perheellisten osuus oli 68 % (36/53). Laivaston rakennusosastossa kirvesmiesten 

esimiehinä toimi neljä päällysmiestä, joista kaikilla oli vaimo ja lapsia. Sen sijaan 

työmestarilla ei ollut muuta perhettä kuin vanha äitinsä.455 

 

6.4. Palvelusväki 
 

Perheiden ohella merkittävän siviiliryhmän Viaporissa muodosti kotitalouksiin kuulunut 

palvelusväki. Vuoden 1805 väkilukutaulukkojen mukaan palvelusväkeä oli 

linnoituksessa kaikkiaan 256 henkeä. Näistä lähes kaikki olivat naispuolisia. Suurin 

yksittäinen ryhmä olivat piiat, joita oli 188. Muita naispalvelijoita olivat taulukkojen 

mukaan kaksi kotiopettajatarta, kaksitoista taloudenhoitajaa, kaksi kamarineitiä ja kaksi 

palvelustyttöä. Miespuolisia palvelijoita oli ainoastaan 22, joista kaksitoista oli 
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luokiteltu lakeijoiksi ja käsipalvelijoiksi (uppassare), kaksi kuskeiksi ja kahdeksan 

työrengeiksi.456 

Valtaosa palvelusväestä työskenteli säätyläiskotitalouksissa. 457  1700-luvulla 

kaupunkioloissa eläneet säätyläisnaiset alkoivat kasvavassa määrin vieroksua 

taloustöiden tekemistä henkilökohtaisesti, sillä sitä pidettiin hienolle väelle 

sopimattomana.458 Riittävän kokoinen palveluskunta vapautti säätyläisrouvat talouteen 

liittyvistä huolista ja antoi heille enemmän aikaa itsensä ja ulkoasunsa hoitamiseen. 

Palveluskunta oli myös Viaporin vilkkaan seuraelämän edellytys.459 

Mitä korkeammassa yhteiskunnallisessa asemassa upseeri oli sitä enemmän hänellä oli 

palvelusväkeä. Esimerkiksi komendantti Carl Olof Cronstedtilla oli lakeija, 

kamaripalvelija, kuski, sisärenki, taloudenhoitaja ja neljä piikaa. Leskikuningattaren 

henkirykmentin everstillä Johan Adam Cronstedtilla oli puolestaan palveluksessaan 

lakeija, kuski, taloudenhoitaja, mamselli ja kolme piikaa. Ainoa everstintasoinen 

henkilö ilman palvelusväkeä oli Hans Henrik Anckarheim, mutta hän ei ilmeisesti ollut 

läsnä linnoituksessa. Everstiluutnanteista ja majureista ilman palvelusväkeä olivat 

ainoastaan Jacob Reinhold De la Motte ja Johan Gustaf Stiernschantz.460 Kaikkiaan 24 

ylemmällä upseereilla oli 21 miespalvelijaa ja 57 naispalvelijaa.461  

Miehet olivat kalliimpaa työvoimaa kuin naiset. Esimerkiksi piian palkka oli rengin 

palkkaan verrattuna keskimäärin kolmasosan tai neljäsosan pienempi. Kalleutensa 

vuoksi miehiä palkattiin yleensä vain välttämättömiin miesten töihin.462  Aatelispiireissä 

miespalvelijat toivat uskottavuutta ja arvovaltaa perheille. Lähes jokaisessa 

aatelisperheessä oli vähintään pari piikaa, mutta miespalvelijoita ei kaikilla ollut 

mahdollisuutta palkata. Henkilökohtaisia miespalvelijoita ja lakeijoita oli vain kaikkein 

varakkaimmissa aristokraattiperheissä. 463  Viaporin ylemmillä upseereilla oli 

suhteellisen monella miespalvelijoita, mikä kertoo tämän määrällisesti pienen 

väestöryhmän arvovallasta ja vauraudesta. Renkejä oli 10 ja muita miespalvelijoita oli 
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11.464 Cronstedtien kahden lakeijan lisäksi linnoituksessa oli myös kolmas lakeija, joka 

oli everstiluutnantti Carl Johan Nordenstamin palveluksessa.465  

Miesten ja naisten työt olivat periaatteessa erotetut toisistaan. Miehet eivät osallistuneet 

sisätöihin tai karjanhoitoon. Sen sijaan heidän töihinsä kuului muun muassa huolehtia 

hevosista.466 Vaikka Viapori oli linnoitus, siellä pidettiin myös eläimiä. Vuoden 1805 

väkilukutaulukkoihin on merkitty ihmisten lisäksi myös eläinten määrä. Taulukkojen 

mukaan linnoituksessa oli kyseisenä vuonna 24 hevosta, 46 lehmää ja 30 lammasta.467 

Hevosista suurin osa kuului korkea-arvoisille upseereille. Tämä käy ilmi esimerkiksi 

tarkastelemalla henkikirjassa olevia tietoja kärryjen ja rekien määrästä. 468  Koska 

hevosten hoito kuului rengeille, hevosten määrä selittää osaltaan sen, mihin renkejä 

tarvittiin Viaporissa. Tästä huolimatta linnoitussaarilla oli verrattain vähän töitä 

miespuolisille palvelijoille. 

Miespalvelijat eivät olleet aatelisperheelle välttämättömiä. Sen sijaan ilman 

naispalvelijoita perheet eivät selvinneet. Naispuolista palvelusväkeä tarvittiin paljon, 

sillä sisätöistä suuri osa oli naisten töitä eli muun muassa ruuanlaittoa, säilömistä, 

pesemistä, vaatteiden ompelua, kankaiden kutomista ja siivoamista. 469  Monissa 

perheissä piika oli ainoa palkollinen, joka osallistui kaikkiin taloustöihin. 470 

Ylhäisaatelin ja aristokratian talouksissa oli kuitenkin piikojen lisäksi myös monia 

naispalvelijoita, joilla oli eriytyneitä työtehtäviä. 471  Viaporin ylemmän upseeriston 

keskuudessa tällaisia olivat taloudenhoitajat, keittäjättäret, mamsellit ja seuraneidit.472  

Yhteiskunnallisen aseman lisäksi palvelijoiden määrä riippui pitkälti isäntäperheen 

koosta. Piikoja tarvittiin erityisesti talouksissa, joissa oli paljon pieniä lapsia. Lasten 

kasvaessa tai kuollessa pois piikojen määrä perheissä väheni, kun palvelusväen 

työtaakka keveni.473 Viaporissa lapsien määrän vaikutus palvelusväkeen näkyi hyvin 

Armeijan laivaston majurin Johan Gustaf Olanderin perheessä. Perheeseen kuului 

                                                           
464

 Liite 6, Kuvio 7. 
465

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Nordenstamin 
henkikirjamerkintä, fol. 418 (mf LT 496).  
466

 Pylkkänen 2006, 81; Lahtinen 2006, 36−37. 
467

 RA, Kungl. statistiska centralbyrån, Tabellverkets tabeller 1749–1859, Folkmängdstabeller 1805, 
Kopparbergs − Norbottens län – Finland, vol 10, År 1805 Folkmängd på Sveaborgs Fästning, fol. 240v.  
468

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, ylempien 
upseerien henkikirjamerkinnät, fol. 311−312v, 368, 369v, 401, 404, 410, 418−428 (mf LT 496).  
469

 Ilmakunnas 2006, 97. 
470

 Lahtinen 2006, 36.  
471

 Rahikainen 2006, 23.  
472

 Liite 6, Kuvio 7.  
473

 Ilmakunnas 2006, 101; Vainio-Korhonen 2006, 114−115.  



120 
 

yhdeksän alle 15-vuotiasta lasta. Palvelusväkeä oli peräti kuusi henkeä, joista kaksi oli 

keittäjätärtä. Piikoja oli kolme ja renkejä oli yksi. Olanderin perheettömällä virkaveljellä 

majuri Carl Adam Pechlinillä oli sen sijaan palveluksessaan vain yksi miespalvelija ja 

yksi piika. Poikkeuksen sääntöön muodostaa majuri Johan Gustaf Stiernschantzin 

talous, jossa oli seitsemän lasta, mutta ei yhtään palvelijaa. Ilmeisesti Stiernschantzin 

kotona taloudenpidosta huolehtivat tyttäret säätyasemastaan huolimatta. Kuudesta 

tyttärestä neljä oli yli 15-vuotiaita, joten ainakaan pienten lasten määrä ei 

työtaakkoineen erityisemmin rasittanut perhettä.474  

Alempien upseerien palvelusväki erosi merkittävällä tavalla rakenteellisesti ylempien 

upseerien palvelusväestä. Kaikkiaan 94 alemmalla upseerilla oli vain 49 palvelijaa. 

Näistä vain kuusi oli miespuolisia. Henkilökohtaisia miespalvelijoita ei ollut, vaan 

miespuolisista palvelusväkeen kuului viisi renkiä ja yksi kirjanpitäjä. Naispuolisista 

palvelijoista 40 oli piikoja. Taloudenhoitajia oli kaksi ja mamselleja oli yksi. 

Erikoistuneita palvelijoita ei siis ollut juuri lainkaan toisin kuin ylemmän upseeriston 

kotitalouksissa.475 Myös alempien upseerien kohdalla palvelusväki keskittyi talouksiin, 

joissa oli perhettä. Silloin kun upseerintasoisella henkilöllä oli perhettä, hänellä oli 

pääsääntöisesti taloudessaan myös vähintään yksi palvelusväkeen kuulunut henkilö. 

Henkikirjassa ainoat perheelliset upseerit ilman palvelusväkeä olivat edellä mainitut 

Anckarheim, De la Motte ja Stiernschantz. Vastaavasti vain neljällä ilman perhettä 

eläneellä upseerilla oli palvelusväkeä.476 

Aliupseeriston keskuudessa palvelusväki on jo suhteellisen harvinaista. Vaikka 

aliupseeritalouksia oli 193 kappaletta ja perheitä oli runsaslukuinen määrä, 

palvelusväkeä oli kaikkiaan vain 18 henkeä. Näistä 16 oli piikoja. Näiden lisäksi 

naispalvelijoihin kuului alle 15-vuotias lapsentyttö (barn flicka). Ainoa miespalvelija oli 

linnoituslaitoksen kersantilla.477  

Palvelusväen puuttuminen aliupseeritalouksista selittynee pääosin varallisuuden 

puutteella. Varsinaisen palkkansa lisäksi palkolliset saivat palveluspaikastaan myös 
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asunnon ja ylläpidon. Vuosipalkallisen ruokkiminen olikin isännän kannalta suurin 

palvelusväen pitämisestä aiheutunut kustannus, sillä itse palkkaa pyrittiin maksamaan 

mahdollisimman vähän. Piiat olivat naispalvelijoista pienipalkkaisimpia. 478 

Aliupseeristolla oli ilmeisesti vain suhteellisen harvoin varaa pitää palvelijaa. Silloin 

kun heillä oli palvelija, tämä oli lähes aina huokea piika. Myöskään aliupseeriston 

majoitusolot eivät suosineet palvelijan pitämistä. Leskikuningattaren henkirykmentissä 

kahdella aliupseerilla oli käytössään vain yksi yhteinen huone.479 Jos aliupseerilla oli 

paljon perhettä, tilat ovat varmasti olleet ahtaat.  

Miehistön osalta sekä majoitustilat että palkka olivat vielä aliupseereitakin huonommat. 

Silti peräti yhdeksällä miehistön jäsenellä oli palvelusväkeä. Näistä miehistön jäsenistä 

kuusi oli kirjoilla Armeijan laivastossa. Heistä luotseja ja soittokunnan jäseniä oli 

kumpiakin kaksi. Muut kaksi olivat meritykistörykmentin korpraaleja. Jägerhornin 

rykmentin miehistöllä ei ollut yhtään palvelijaa. Loput kolme miehistön jäsentä, joilla 

oli palvelusväkeä, kuuluivat Leskikuningattaren henkirykmenttiin. Kuten Armeijan 

laivastossa kaksi heistä oli korpraaleja. Yksi oli kuitenkin poikkeuksellisesti sotamies. 

Everstiluutnantin komppaniassa palveli nimittäin sotilas Carl Eric Lönn, jonka 

viisihenkiseen kotitalouteen kuului vaimo, kaksi lasta ja yksi piika. Kaikki miehistön 

kahdeksan muutakin palvelijaa olivat piikoja.480  

Linnoituksen siviilikotitalouksien osalta palvelusväkeä oli pääosin vain 

virkamiehistöllä. Viaporin 73 siviilivirkamiehellä oli kaikkiaan 49 palvelijaa. Kuten 

muidenkin säätyläisryhmien kohdalla suurin osa palvelijoista oli piikoja. Heitä oli 

virkamiehillä yhteensä 38. Muita naispuolisia palvelijoita olivat kaksi keittäjätärtä, 

seuraneiti ja lapsentyttö. Miespuolisen palveluskuntaan kuului neljän rengin lisäksi yksi 

kirjuri ja yksi kirjanpitäjä. 481  Nämä molemmat erikoismiehet kuuluivat Carl Petter 

Nybergin kotitalouteen. Toinen keittäjättäristä työskenteli sairaalassa, ja hän kuului 

sairaalan komissaarin Carl Gustaf Sundströmin kotitalouteen.482 

Säätyläisperheiden ero muihin yhteiskuntaluokkiin ilmenee Viaporissa palvelusväen 

osalta verrattaessa virkamiesten kotitalouksia käsityöläisten kotitalouksiin. Vaikka 

käsityöläisiä oli 122, heillä oli yhteensä ainoastaan 9 palvelijaa. Näistä seitsemän oli 
                                                           
478

 Rahikainen 2006, 19; Lahtinen 2006, 38.  
479

 Screen 2010, 153. 
480

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Viaporin 
miehistön henkikirjamerkinnät, fol. 335−364, 402−431v. 
481

 Liite 6, Kuvio 9.  
482

 KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, nide 8537, Nybergin ja 
Sundströmin henkikirjamerkinnät, fol. 321v, 371v−372v (mf LT 496).  



122 
 

piikoja ja kaksi oli palvelustyttöjä (tjenste flicka). 483  Linnoituksen kuudesta 

kauppiasväestöstä neljällä oli palveluskuntaa. Yhteensä heillä oli 10 henkeä 

palveluksessaan. Eniten palvelijoita oli Henric Schuggella, joka oli palkannut itselleen 

kirjanpitäjän, puotipalvelijan ja kaksi piikaa. 484  Schuggen palveluskunnasta ilmenee 

hyvin, miten kauppa-alan työt edellyttivät erikoistunutta työväkeä. Muista 

ammatinharjoittajista palveluskuntaa oli ravintoloitsija Maria Fournaidella, jolla oli 

palveluksessaan kolme piikaa. Leskistä ainoastaan rouva Behm/ Åkermanilla oli piika 

palveluksessaan.485  

 

6.5. Sukulaisverkostot 
 

Viaporiin ei ollut muodostunut ainoastaan perheyhteisöjä, vaan myös sukuyhteisöjä. 

Erityisesti upseerisuvut muodostivat laajoja sukuverkostoja linnoituksessa.486  Kaarlo 

Wirilander on luonnehtinut jakopalkkaisten joukkojen osalta upseeristoa sosiaalisena 

ryhmänä eri sukujen ja sukuhaarojen muodostamaksi suurperheeksi ennemmin kuin 

ulkoisen organisaation säätelemäksi virkakunnaksi. Virantoimitus ja karriääri olivat 

suvunsisäisiä perheasioita ja rykmenteissä vieroksuttiin oman yhteisön ulkopuolelta 

tulevaa päällystöä. Suojelemalla omaa yhteisöä ulkopuolisilta tunkeutujilta pyrittiin 

samalla myös edistämään upseereina ja aliupseereina palvelleiden omien 

perheenjäsenien etuja. Toisaalta Wirilander on todennut, että viran siirtyminen yhdeltä 

sukulaiselta toiselle johtui enemmänkin sukulaisten määrän runsaudesta rykmenteissä 

kuin varsinaisen sukulaisuuden vaikutuksesta periytymiseen, koska viranperimys 

perustui pääosin nimitysvuoroisuuteen.487  

Jakopalkkaisten rykmenttien tavoin myös Viaporiin sijoitettujen värvättyjen joukko-

osastojen upseeriston keskuudessa oli laajoja sukulaisverkostoja. Kuvaavia esimerkkejä 

tällaisista suvuista ovat Standertskjöld, de Frese, Melan ja Brummer. Näistä neljästä 
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suvusta Standertskjöldin suku oli selvimmin onnistunut verkostoitumaan ja kotiutumaan 

Viaporiin (ks. liite 7). Suvun viaporilaisuuden kantaisä oli Armeijan laivaston 

konstaapeliksi vuonna 1762 tullut Henrik Johan Standertskjöld, joka yleni laivaston 

majuriksi ennen kuin erosi virastaan vuonna 1794. Hänen kaikki kolme aikuisiksi 

elänyttä poikaansa aloittivat uransa Armeijan laivastossa ja kaksi heistä oli edelleen 

laivaston palveluksessa Viaporissa vuonna 1806. Yksi pojista palveli kapteenina ja 

toinen oli luutnantti. Kolmas poika siirtyi laivastosta Leskikuningattaren 

henkirykmenttiin, jossa hän saavutti luutnantin arvon ennen siirtymistään vuonna 1804 

Hämeenlinnan jalkaväkirykmenttiin. Poikien lisäksi Henric Johan Standertskjöldillä oli 

kaksi aikuisiksi elänyttä tytärtä, jotka molemmat olivat naimisissa Viaporissa. Christina 

Lovisa oli naimisissa eskaaderin everstiluutnantin Adolf Fredrik Wirginin kanssa ja 

Maria Charlotta oli Leskikuningattaren henkirykmentin everstiluutnantin Carl Johan 

Nordenstamin puoliso.488   

De Fresen suvulla oli vielä Standertskjöldinkin sukua pidemmät juuret Viaporissa (ks. 

liite 7). Suvun ensimmäinen edustaja Abraham de Frese oli tullut ilmeisesti Viaporiin 

luutnanttina jo 1750-luvun alussa, jolloin Lantingshausenin rykmentti saapui 

Viaporiin.489 De Frese toimi Viaporin paikallismajurina vuodesta 1776 vuoteen 1792, 

jolloin hänen seuraajakseen paikallismajuriksi tuli hänen poikansa Christian August de 

Frese. Vaikka nuorempi paikallismajuri de Frese joutuikin myöhemmin köyhänä ja 

velkojien ahdistamana pakenemaan maasta, näyttää siltä, että hänen kaksi nuorta 

poikaansa jäivät Viaporiin. Vuonna 1794 syntynyt Abraham Carl Christian toimi 

vuodesta 1804 alkaen Armeijan laivaston ylimääräisenä kersanttina. Hänen kaksi vuotta 

nuorempi veljensä Anton Wilhelm puolestaan oli kirjattu Leskikuningattaren 

henkirykmenttiin kersantiksi. Christian August de Fresen lisäksi myös Abraham de 

Fresen kaksi muuta poikaa palveli Viaporissa. Vanhempi näistä, Joakim Henrik, palveli 

jonkin aikaa sekä Armeijan laivastossa että Flemingin (myöhemmin Jägerhornin) 

rykmentissä ennen kuin hän siirtyi Ruotsin puolelle. Kolmesta veljeksestä nuorin, Carl 

Edvard, oli vielä vuonna 1806 Viaporissa, jossa hän palveli laivastoeskaaderin 

kapteenina.490   

                                                           
488

 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 530−532 (VII), 536 (VII). 
489

 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 189 (II); Roos 1960, 17−18. 
490

 Elgenstierna 1925−1936 (I−IX), 189 (II); Hirn 1962, 236−237. Abraham Carl Christian de Freseä ei ole 
kirjattu Viaporin vuoden 1806 henkikirjaan, vaikka Elgenstiernan aatelismatrikkelin mukaan hän oli 
vuodesta 1804 Armeijan laivaston palveluksessa. Syynä tähän saattaa olla se, että hän ei kuulunut 
vakinaiseen aliupseerikuntaan. Toisaalta on mahdollista, että hän ei palvellut Viaporin eskaaderissa, 
vaan jossain toisessa laivasto-osastossa. 



124 
 

Abraham de Fresen neljästä aikuiseksi eläneestä tyttärestä kolme oli naimisissa 

viaporilaisten upseerien kanssa. Vanhin näistä kolmesta, Sofia Maria, oli naimisissa 

Jägerhornin rykmentin majurin Johan Gustaf Stiernschantzin kanssa. Toinen tytär, 

Hedvig Brigitta, oli nainut August Edvard af Trollen, joka palveli vuoteen 1796 asti 

Armeijan laivastossa. Heidän viisivuotias poikansa oli merkitty Armeijan laivaston 

kersantiksi vuoden 1806 henkikirjaan. Kolmas tytär, Helena Charlotta, oli ennen 

avioeroaan naimisissa Leskikuningattaren rykmentin kapteenin Hans Gustaf 

Hauswolffin kanssa vuosina 1788−1797.491 

Melanin (ks. liite 7) ja Brummerin suvut olivat aatelittomia toisin kuin Standertskjöldin 

ja de Fresen suvut. Erilainen sosiaalinen sukutausta ei kuitenkaan estänyt heitä 

toimimasta monen suvun jäsenen voimin eri upseerin viroissa Viaporissa.  

Ensimmäinen Melan-suvun edustaja Viaporissa oli Johan Melanus, joka toimi 

vankilasaarnaajana Viaporissa 1760-luvulla. Kaikista hänen kolmesta pojastaan tuli 

viaporilaisia upseereja. Vanhin veljeksistä oli linnoituslaitoksen kapteeni Fredrik Adolf 

Melan, joka kuoli 41-vuotiaana vuonna 1800. Veljeksistä iältään seuraava oli armeijan 

kapteenin arvon saavuttanut Johan Efraim Melan, joka palveli vuonna 1806 

laivastoeskaaderin luutnanttina. Nuorin kolmesta veljeksestä Gabriel Melan toimi 

samaisena vuonna linnoituslaitoksen luutnanttina. Melanin suvulla oli myös neljäs 

edustaja Viaporin upseeriston joukossa. Edesmenneellä Fredrik Adolf Melanilla oli 

nimittäin taloudenhoitajansa kanssa avioton poika Gustaf Adolf Melan. Hän palveli 

vuonna 1806 aliluutnanttina laivastossa. Myös avioliittojen kautta Melanit olivat 

onnistuneet vahvistamaan asemiaan Viaporin säätyläistön keskuudessa. Johan 

Melanuksen tytär Hedvig Kristina oli naimisissa laivaston luutnantin Per Gustav 

Broddin kanssa. Gabriel Melan puolestaan oli nainut Viaporin kassanhoitajan ja 

ylisotakomissaarin Gabriel Nybergin tyttären Anna Charlotta Nybergin.492  

Samalla tavoin kuin Melanin suvulla myös Brummerin suvulla oli kolme veljestä, jotka 

kaikki palvelivat Viaporissa laivastoupseereina. Näistä elossa vuonna 1806 oli kuitenkin 

enää nuorin veli kapteeni Johan Magnus Brummer, sillä vanhin veljeksistä Carl Gustav 

Brummer oli kaatunut Kustaan sodassa vuonna 1789, ja keskimmäinen veli Adolf 

Fredrik oli kuollut vuonna 1800.   Upseerien lisäksi Viaporissa oli kirjoilla Brummerin 

suvusta vuonna 1806 myös kolme aliupseerina palvellutta henkilöä. Carl Gustav 

Brummerilla ja Adolf Fredrik Brummerilla oli kummallakin laivaston kersanttina 
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palvellut Gustav Adolf Brummer niminen poika.493 Adolf Fredrik Brummerilla oli myös 

toinen poika Viaporissa. Tämä palveli Leskikuningattaren henkirykmentissä kersanttina 

majoittajan palkalla.494 

Edellä mainituista esimerkkisuvuista käy hyvin ilmi, miksi Viapori oli harvinaisen 

edullinen paikka upseeriperheille muodostaa sukuverkostoja. Linnoituksen muurien 

sisälle oli sijoitettu monia eri joukko-osastoja, jotka kuuluivat neljään eri aselajiin: 

jalkaväki, laivasto, tykistö ja linnoituslaitos. Näissä joukko-osastoissa olevien 

sotilasvirkojen suuri määrä tarjosi Viaporissa vaikuttaneiden säätyläisten pojille hyvät 

mahdollisuudet aloittaa sotilasuransa saman linnoituksen sisällä, missä heidän 

vanhempansakin palvelivat tai olivat palvelleet. Myös avioliittomarkkinat olivat 

Viaporin upseeriyhteisön keskuudessa laajemmat verrattaessa tilannetta esimerkiksi 

yhden jakopalkkaisen rykmentin muodostamaan upseeriyhteisöön.495 

Leskikuningattaren henkirykmentin upseerikunnan keskuuteen ei ollut muodotunut 

samanlaisia sukulaisverkostoja kuin Armeijan laivastossa, jossa monien upseerien isät 

olivat palvelleet Viaporissa ennen poikiaan. Leskikuningattaren henkirykmentissä vain 

joidenkin upseerien isät olivat palvelleet Viaporissa. Tähän joukkoon kuuluivat ainakin 

Samuel Leonard Ljungbergin, Johan Sigismund Fredrik de Bronikowskin, Carl Johan 

von Kraemerin ja Claes Ulrik von Schoultzin isät. Mahdollisesti myös Johan August 

Hjelmstiernan ja Fredrik Wilhelm von Wolckerin isät olivat palvelleet linnoituksessa. 

Vaikka rykmentissä ei ollut montaa monipolvista viaporilaista upseerisukua, useilla 

vuoden 1806 upseereilla oli ollut tai oli edelleen veljiä linnoituksessa. Esimerkiksi 

Brobergin suvusta oli peräti kolme suvun jäsentä upseereina rykmentissä vuonna 1806: 

esikuntakapteeni Johan Adolf Ulrik Jakob Broberg, luutnantti Carl Gustav Wilhelm 

Broberg ja esikuntaluutnantti Magnus Mauritz Broberg. Everstiluutnantti Gustaf von 

Gutofskyn veli oli puolestaan Jägerhornin rykmentin everstiluutnantti Johan Henrik von 

Gutofsky.496 

 

Kuten upseeristolla myös aliupseeristo oli muodostanut linnoitukseen 

sukulaisverkostoja. Kuvaavia esimerkkejä tällaisista suvuista ovat Ljungberg (ks. liite 

7), Malmsten ja Martin. Ljungbergien suku oli sekä upseeri- että aliupseerisuku, sillä 

suvun kantaisä Viaporissa oli Johan Ljungberg, joka aloitti rykmentissä majoittajan 
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virassa mutta kohosi lopulta luutnantiksi. Myös hänen poikansa Axel Ulrik Ljungberg 

palveli rykmentissä ja oli uransa lopulla sotilasarvoltaan luutnantti. Kolmannessa 

polvessa upseeriksi kohosi Axel Ulrik Ljungbergin poika Samuel Leonard Ljungberg, 

joka palveli vuonna 1806 esikuntakapteenina. Vaikka Ljungbergien suvussa oli edellä 

mainitut kolme upseeria, suku oli ennen kaikkea viaporilainen aliupseerisuku. Peräti 

kahdeksan suvun jäsentä palveli aliupseereina Viaporissa Ruotsin vallan aikana. Näistä 

kahdeksasta aliupseerista lippujunkkarit Adolf Johan ja Carl Gustaf Ljungberg olivat 

linnoituksessa vielä vuonna 1806. Samaisena vuonna Malmstenin suvulla oli kolme 

edustajaa Leskikuningattaren henkirykmentissä: Carl Gustaf Malmsten palveli 

majoittajana ja hänen kaksi poikaansa olivat lippumiehinä. Myös Martinin suvulla oli 

ollut vastaavalla tavalla isä ja kaksi poikaa rykmentissä. Näistä tosin ainoastaan Jean 

Roland Martin oli läsnä rykmentissä vuonna 1806, sillä isä Fredrik Adolf Martin oli 

kuollut ja veli Gustaf Adolf Martin oli siirtynyt Jägerhornin rykmenttiin.497  

Ljungbergien suku oli myös merkittävä sen takia, että sotilasvirkojen hallussapidon 

lisäksi suvun jäsenet olivat onnistuneet solmimaan monia avioliittoja Viaporin sisällä. 

Johan Ljungbergin tytär Sara Beata meni naimisiin Armeijan laivaston yliperämiehen 

Johan Adolf Gagneurin kanssa. Axel Ulrik Ljungbergin tytär Rebekka puolestaan solmi 

avioliiton Armeijan laivastossa upseerina palvelleen Eric Johan Floorin kanssa. 

Rebekkan veljekset Adolf Johan ja Carl Gustaf Ljungberg olivat naimisissa 

viaporilaisten käsityöläisten tyttärien kanssa.  Tyttärien isät työskentelivät vielä vuonna 

1806 Viaporissa. Luutnantti Floor oli myös läsnä linnoituksessa kyseisenä vuonna.498 

Ljungbergien suku kuvaa hyvin sitä, minkä kaltaisia aliupseerisukujen sukuverkostot 

Viaporissa saattoivat olla, vaikka täytyykin ottaa huomioon, että suku oli 

poikkeuksellisen laaja verrattuna muihin. Käsityöläisperheiden tyttäret osoittavat sen, 

että verkostoihin ei kuulunut ainoastaan muita sotilassukuja, vaan myös 

käsityöläissukuja. 

Upseerien ja aliupseerien lisäksi myös osa sotilaista oli syntynyt Viaporissa, ja heidän 

isänsä olivat palvelleet linnoituksen varuskuntajoukoissa. Katselmusrullissa ei yleensä 

ole merkitty sotilaiden tarkkaa syntymäpaikkaa. Jägerhornin rykmentin Stiernschantzin 

komppanian osalta vuoden 1806 rulliin on kuitenkin poikkeuksellisesti merkitty 

tarkkoja syntymäpaikkatietoja. Komppanian 100 sotilaasta Viaporissa oli syntynyt kaksi 
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sotamiestä ja yksi sotilaan palkalla ollut musikantti.499 Määrä on hyvin pieni, mutta 

täytyy muistaa, että vain harvalla rykmentin sotilaalla oli perhe linnoituksessa. Rullasta 

ei näy niitä viaporilaisten sotilaiden poikia, joiden isät olivat palvelleet linnoituksessa 

mutta joiden perheet olivat asuneet linnoituksen ulkopuolella. Viaporilaisten 

sotamiessukujen läsnäolo käy myös ilmi niistä tiedoista, joita on olemassa aliupseereiksi 

kohonneiden sotilaiden vanhemmista. Leskikuningattaren henkirykmentin aliupseerien 

joukossa oli vuonna 1806 kolme entistä sotilasta ja korpraalia, joiden vanhemmat olivat 

ilmeisesti palvelleet sotilaina Viaporissa.500 

 

7. Johtopäätökset 

Viaporissa asui noin 4 500 ihmistä vuonna 1806. Väestö oli jaettu hallinnollisesti 

useihin ryhmiin, ja näistä suurimman muodosti Armeijan laivasto, jonka alaisuudessa 

oli noin 45 % linnoituksen koko väestöstä. Laivaston keskeinen asema Viaporissa 

perustui sen strategiseen merkitykseen Ruotsin puolustuspolitiikassa. Saaristolaivastolla 

katsottiin olevan monia tehtäviä Venäjää vastaan käytävässä sodassa, minkä vuoksi 

laivasto oli kooltaan suuri. Siihen kuului lukuisia laivoja, joihin tarvittiin suuri miehistö. 

Laivaston joukkoihin kuului meritykistörykmentin lisäksi luotseja, kauppalaivojen 

merimiehiä ja laivapoikia. Vahvan laivaston ylläpito Viaporissa edellytti sotaväen 

lisäksi suurta joukkoa hallinnosta vastanneita virkamiehiä ja laivoja kunnostaneita 

käsityöläisiä. Vaikka Viaporin väestöstä suuri osa oli laivaston palveluksessa, laivasto-

osaston koko miehistöstä linnoitukseen oli sijoitettu vain osa. 

Armeijan laivaston käytössä oli Susisaaren telakka-alueen lisäksi Iso Mustasaari, joka 

oli linnoituksen toinen pääsaari. Laivaston väestön suuren lukumäärän vuoksi kyseinen 

saari oli suhteellisen itsenäinen osa linnoitusta. Toinen linnoituksen pääsaarista oli 

Susisaari, jonne oli sijoitettu varuskuntajoukkoja.  
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Varuskuntajoukot muodostivat Armeijan laivaston jälkeen lukumäärältään Viaporin 

seuraavaksi merkittävimmän väestöryhmän. Linnoitukseen oli sijoitettu sotaväkeä 

kahdesta värvätystä jalkaväkirykmentistä. Leskikuningattaren henkirykmentti palveli 

Viaporissa kokonaisuudessaan. Jägerhornin rykmentistä sen sijaan vain puolet oli 

Viaporissa, ja muu osa joukoista oli sijoitettu Loviisa−Svartholmaan. Linnoituksessa 

tarvittiin sotilaita ennen kaikkea vartiointitehtäviin. Heitä voitiin kuitenkin käyttää 

työvoimana myös muissa töissä kuten leipomossa. Varuskuntajoukoissa oli sotaväen 

lisäksi virkamiehiä, jotka huolehtivat rykmenttien hallinnollisista asioista.  

Värvätyn jalkaväen ohella linnoituksen sotaväkeen kuului yhden komppanian verran 

tykistöjoukkoja. Tämä komppania kuului Svean tykistörykmenttiin. Sen sijaan Suomen 

tykistörykmentistä Viaporissa oli Ruotsin vallan viimeisinä vuosina vain muutamia 

virkamiehiä, jotka huolehtivat linnoituksen asevarastosta.  

Viaporin rakentaminen kuului linnoituslaitoksen tehtäviin. 1800-luvun alussa 

rakennustoiminta oli säästötoimien vuoksi pienimuotoista, minkä vuoksi 

linnoituslaitoksen palveluksessa oli suhteellisen vähän väkeä. Pienestä väkimäärästään 

huolimatta Viaporissa palveli valtakunnallisesti merkittäviä linnoituslaitoksen 

upseereita ja siviilivirkamiehiä. Yksi näistä oli rahastonhoitaja Carl Petter Nyberg, joka 

varsinaisten virkatehtäviensä lisäksi vastasi koko linnoituksen ruokahuollosta. Hänen 

alaisuudessaan olivat Viaporin kruununmyllyt, kruununleipomot ja makasiinit.  

Linnoituksen huolto kuului periaatteessa kokonaisuudessaan Linnan väestöryhmälle.  

Koska ruokahuolto oli annettu linnoituslaitoksen kassanhoitajan tehtäväksi, Linnan 

virkamiesten tehtävät olivat vähäisemmät kuin alun perin 1770-luvulla oli suunniteltu. 

Normaaliolosuhteissa Viaporin komendantin olisi pitänyt kuulua Linnan 

väestöryhmään. Viimeinen komendantti Carl Olof Cronstedt oli kuitenkin vara-

amiraalina kirjattu lähteissä Armeijan laivaston alle. Suuri osa kruunun palveluksessa 

olleesta Linnan väestä työskenteli vankilassa.  

Viaporiin oli sijoitettu sekä työvankeja että työlaitoksen työmiehiä. Nämä molemmat 

ryhmät olivat linnoituksessa vankeina, mutta työmiesten olot olivat paljon vapaammat 

kuin työvankien, ja he saivat myös palkkaa työstään. Varuskuntajoukkojen tehtävänä oli 

valvoa työvankeja, kun taas työmiesten vartiointiin ei virallisesti käytetty sotilaita. 

Näiden molempien vankiryhmien työpanos oli tärkeä Viaporille. Heitä käytettiin 

linnoituksen rakentamisen ohella moniin työtehtäviin, joita vapaa siviiliväestö olisi 
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muuten joutunut tekemään. Sotaväen ja hallintohenkilökunnan lisäksi vangit työllistivät 

myös linnoituksen käsityöläisiä.  

Linnan väkeen kuului virkamiesten lisäksi monia siviilejä, joiden ammatit ja työtehtävät 

liittyivät linnoituksen huoltotehtäviin. Näiden joukossa oli paljon leskiä, joiden 

edesmenneet miehet olivat eläessään työskennelleet Viaporissa. Linnan lisäksi myös 

linnoituslaitokseen kuului useita leskiä. Yhdessä linnoituksen muun naisväen kanssa 

lesket kuuluivat sellaisen työn tekijöihin, mikä ei näy lähteissä. He valmistivat 

miesväelle ruokaa, siivosivat ja pesivät pyykkiä.  

Viaporissa oli ainoastaan kuusi kauppiaiksi luokiteltua henkilöä. Näistä merkittävin oli 

kauppias Johan Österbergin rouva Juljana Fontén, joka oli jatkanut edesmenneen 

miehensä laajaa liiketoimintaa sekä Helsingissä että Viaporissa. Österbergin rouva 

harjoitti laajahkoa leipomotoimintaa linnoituksessa ja hänellä saattoi olla myös panimo 

linnoitussaarilla. Muista kauppiaista ainakin osa oli elintarvikekauppiaita ja yksi oli 

erikoistunut myymään viiniä.  

Lähes puolet Viaporin väestöstä koostui siviileistä, vaikka kyseessä oli yksi valtakunnan 

merkittävimmistä sotilaskohteista. Viaporissa eri ammateissa työskennelleet siviilit 

eivät muodostaneet pääosaa linnoituksen siviiliväestöstä.  Sen muodostivat 

linnoituksessa asuneiden miesten perheet ja palvelusväki. Monet perheistä ja lähes 

kaikki palvelijat kuuluivat Viaporissa asuneille säätyläisille, joita olivat upseerit, 

aliupseerit ja virkamiehet.  

Upseeriston keskuudessa perheet ja palvelusväki keskittyivät korkea-arvoisissa viroissa 

olleille henkilöille. Urallaan edenneet ja pitkään palvelleet upseerit olivat saavuttaneet 

riittävän yhteiskunnallisen aseman ja varallisuuden perheen perustamiseksi. Heillä oli 

linnoituksessa myös käytössään useita huoneita käsittäneitä asuntoja, joten tilojenkin 

puolesta säädynmukainen perhe-elämä oli mahdollista. Kun upseerilla oli perhettä, 

hänellä oli lähes aina myös palvelusväkeä, jotta taloustöistä olisi selviydytty 

säädynmukaisesti. Korkea-arvoisilla upseereilla oli tavallisten piikojen ja renkien lisäksi 

tehtäviltään erikoistuneita palvelijoita kuten taloudenhoitajia ja henkilökohtaisia 

miespalvelijoita, ja muutamalla oli jopa lakeijoita ja kuskeja. 

Alempiarvoisilla upseereilla oli sen sijaan vain harvoin perhettä ja palvelusväkeä. 

Luutnantin ja vänrikin virka-arvoilla palvelleet upseerit eivät olleet pääsääntöisesti 
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naimisissa. Osa heistä meni myöhemmin naimisiin, mutta toiset jäivät naimattomiksi 

koko elämänsä ajaksi.  

Aliupseerit jakautuivat kahteen ryhmään. Suurimman ryhmän muodostivat aikuiset 

miehet, joilla oli usein perhettä. Toisen ryhmän muodostivat korkeassa 

yhteiskunnallisessa asemassa olleiden henkilöiden alaikäiset pojat. Koska 

rykmentinkomentaja sai päättää aliupseerien nimittämisestä tahtonsa mukaan, suuri osa 

aliupseereista oli Viaporissa merkittävässä asemassa olleiden henkilöiden poikia. 

Vanhemmat olivat suhteidensa avulla saaneet poikansa nuorina sotilasuran alkuun, ja 

poikien saama palkka meni useimmiten heidän vanhemmilleen. Palkan avulla tuettiin 

esimerkiksi poikien opiskelua ja sitä saatettiin myös käyttää kesken uransa kuolleiden 

upseerien perheiden taloudelliseen tukemiseen.  

Nuorten poikien nimittäminen aliupseereiksi selittää osaltaan sen, miksi erityisesti 

upseeriperheissä mutta myös virkamies- ja aliupseeriperheissä oli naisenemmistö. 

Naimattomat aikuiset tyttäret asuivat usein vanhempiensa luona. Pojat sen sijaan eivät 

juuri koskaan asuneet vanhempiensa luona aikuisina, ainakaan muodollisesti. 

Todellisuudessa monet nuoret lapset asuivat varmasti edelleen vanhempiensa luona, 

vaikka henkikirjassa heidät on merkitty omiin kotitalouksiinsa.  Aliupseerinpaikkojen 

lisäksi viaporilaisia poikia laitettiin laivapojiksi, jolloin he olivat kirjoilla 

laivapoikakomppaniassa. Tämä selittää ainakin laivaston osalta aliupseeriperheiden 

vähäisen poikien määrän.  

Sotilailla oli yleisesti ottaen vain harvoin perhe Viaporissa siitä huolimatta, että useat 

heistä olivat naimisissa. Syynä sotilasperheiden puuttumiseen olivat todennäköisesti 

sotilaiden huonot olot linnoituksessa, sillä majoitustilat olivat ahtaat ja korkea 

kustannustaso heikensi jo ennestään pienen palkan ostovoimaa. Köyhyys oli Viaporissa 

suurta ja monille sotilaiden perheille jouduttiin antamaan rahallista tukea. Tuettujen 

perheiden määrän perusteella kurjin taloudellinen tilanne vallitsi varuskuntajoukkojen 

perheiden keskuudessa. Sen sijaan Armeijan laivaston miehillä asiat olivat ilmeisesti 

paremmin, ja näillä olikin enemmän perheitä linnoituksessa kuin varuskuntajoukoilla.  

Linnoituksen siviiliperheiden kaksi pääryhmää olivat virkamiesten perheet ja 

käsityöläisten perheet. Virkamiehet kuuluivat säätyläistöön ja heidän kotitaloutensa 

olivat samankaltaisia muiden säätyläisten kanssa. Vain osa oli perheellisiä ja perheissä 

poikia oli vähemmän kuin tyttöjä samoista syistä kuin upseeristolla ja aliupseeristolla. 

Virkamiestalouksissa oli usein palvelusväkeä. Käsityöläisillä oli sen sijaan vain harvoin 
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palvelijoita. Suurin osa käsityöläisistä oli perheellisiä. Harvalukuisista 

käsityöläismestareista lähes kaikki olivat naimisissa. Valtaosa käsityöläisistä oli 

kisällejä, joista suurin osa oli naimisissa. Yksikään oppipoika ei ollut naimisissa, mutta 

heitä oli vain vähän Viaporissa.  

Lukumäärältään suuri siviiliväestö oli tehnyt Viaporista monessa suhteessa 

kaupunkimaisen yhteisön. Tämä näkyy muun muassa aikalaiskuvauksissa, joissa 

linnoituksessa asuneiden perheiden näkyvään asemaan kiinnitettiin huomiota. Monille 

Viaporin asukkaille linnoitussaarista oli muodostunut kotipaikka, jossa osa oli syntynyt 

ja käytännöllisesti katsoen asunut siellä koko elämänsä, ja mahdollisesti jo heidän 

vanhempansa olivat eläneet linnoituksessa. Puutaloineen, pihapiireineen ja muine 

kaupunkimaisine piirteineen silloista Viaporia voi lähes pitää kaupunkina. Viaporin 

vuoden 1808 piiritystä voikin verrata kaupungin piiritykseen. Jos kaksi tuhatta henkeä 

käsittänyt siviiliväestö olisi poistettu linnoituksesta ennen piiritystä, se olisi ollut 

samankaltainen toimenpide kuin pienen kaupungin tyhjentäminen asukkaista piirityksen 

uhan alla.  
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501

 Kartasta on rajattu pois linnoitussaariin kuulunut Särkkä, jotta tutkimuksessa mainitut viisi muuta 
saarta näkyisivät selvemmin. 
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Liitteet 

 
Liite 1. Tutkimuksessa käytettyjä keskeisiä käsitteitä 
 
Aikuinen:  Henkikirjassa väki oli jaettu alle 15-vuotiaisiin ja yli 15-vuotiaisiin. 

Aikuisiksi on katsottu henkilöt, jotka olivat ylittäneet 15 vuoden ikärajan. 

 

Alaikäinen:  Alaikäisiksi on katsottu henkilöt, jotka eivät vielä olleet ylittäneet 15 

vuoden ikärajaa.  

 

Kotitalous: Kotitalouden muodosti yksinäinen henkilö tai yhdessä asuvat henkilöt, 

joilla oli yhteinen ruokatalous tai tulonkäyttö (Siren 1999, 166−167). 

 

Käsityöläinen: Käsityöläisiksi on katsottu kaikki mestarit, kisällit ja oppipojat. 

Oppipoikien suhde mestarin kotitalouteen ei käy lähteistä yksiselitteisesti 

ilmi. Siksi oppipoikien on tässä yhteydessä katsottu muodostaneen oman 

kotitaloutensa. 

 

Perheellinen: Perheellisiksi on katsottu kaikki henkilöt, joiden kotitalouteen kuului 

puoliso tai sukulaisia. Tällöin henkilö saattoi olla perheellinen, jos hänen 

luonaan asui sisaruksia ja näiden lapsia. Käytännössä lähes kaikki perheet 

olivat kuitenkin nykyisen mallisia ydinperheitä.  

 

Perheenjäsen: Perheenjäseniksi on luokiteltu kaikki perheen pään tai tämän puolison 

sukulaiset. 

 

Virkamies: Virkamies-käsitettä on tässä tutkimuksessa käytetty ainoastaan siviili- ja 

sotilasvirkamiehistä. Näin ollen upseereista ja aliupseereista ei ole käytetty 

tätä nimitystä, vaikka myös he olivat virkamiehiä.  
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Liite 2. Viaporin henkikirja ja linnoituksen seurakunnan rippikirja 
tarkasteltuna lähdekriittisessä valossa 
 
Teoriassa henkikirjassa ja rippikirjassa pitäisi esiintyä samat tai vähintään lähes samat 

ihmiset. Käytännössä Viaporin väestöhistorialliset lähteet eroavat kuitenkin 

merkittävästi toisistaan erityisesti siviiliväestön osalta. Syynä eroihin on todennäköisesti 

se, että aikalaisillakin on ollut ongelmia hahmottaa siviiliväestön osalta, kuka kuului 

Helsingin kaupungin väestöön ja kuka oli Viaporin asukas.  

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että siviiliväestön suhteen rippikirja on tarkempi kuin 

henkikirja. Linnoituksen papit ovat pyrkineet pitämään suhteellisen tarkasti kirjaa siitä, 

missä ihmiset todellisuudessa asuivat. Tämän vuoksi esimerkiksi Viaporissa toimineita 

kauppiaita on merkitty Viaporin rippikirjaan, vaikka nämä olivat henkikirjoilla 

Helsingissä.  Henkikirjan laatijat näyttävät lisäksi olleen huolimattomampia väestön 

kirjaamisessa ylös kuin papisto. Esimerkiksi linnoituslaitoksen luutnantin Gabriel 

Melanin siskot on merkitty ainoastaan rippikirjaan. Lisäksi hänen kapakoitsijapiikansa 

7-vuotias poika esiintyi vain rippikirjassa, vaikka äiti oli sekä henkikirjassa että 

rippikirjassa. Siitä huolimatta, että rippikirja antaa yleisesti ottaen kattavamman kuvan 

Viaporin siviiliväestöstä, joissain tapauksissa henkikirjassa on siviilejä, joita 

rippikirjassa ei ole. Esimerkiksi ravintoloitsija Maria Fournaide on merkitty ainoastaan 

henkikirjaan.  

Viaporin rippikirjaan oli kirjattu kaikki henkilöt, jotka olivat seurakunnassa kirjan 

laadinta-aikakaudella. Tämän vuoksi Viaporin vuosien 1806−1808 rippikirjaosiosta on 

vaikea hahmottaa, keitä ihmisiä linnoituksessa asui hetkellisesti. Rippikirjasta ilmenee 

varsin huonosti, milloin ihmiset tulivat Viaporiin ja milloin he lähtivät sieltä pois. 

Ongelmat koskevat erityisesti palvelusväkeä, joka vaihtui kotitalouksissa nopeasti. 

Hetkellisen väestötilanteen kuvaajina henkikirjat ovatkin parempia kuin rippikirjat.  

 

 

Lähteet:  KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, 
nide 8537, Helsingin ja Viaporin rippikirjamerkinnät. 

 KA, Viaporin linnoituksen seurakunta, I Aa 1, Rippikirja vuosilta 1796–
1808.  
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Liite 3. Henkikirjassa ja rippikirjassa olevien tietojen 
yhteensovittamisessa noudatetut periaatteet  
 
Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on ollut saada Viaporin väestöstä 

mahdollisimman monipuolinen kuva, joka kertoo siitä, millainen ihmisyhteisö 

Viaporissa asui 1800-luvun alussa. Tutkimuksessa ei ole siksi edes pyritty laskemaan 

Viaporin tarkkaa asukasmäärää, mikä olisikin mahdotonta, sillä henkikirjassa ja 

rippikirjassa olevat tiedot eroavat toisistaan liian paljon. Koska kumpikin lähde on 

Viaporin väestön hahmottamisen kannalta kuitenkin tärkeä, näiden sisältämät tiedot on 

pyritty sovittamaan yhteen alla mainittujen periaatteiden mukaisesti.  

Viaporin vuoden 1806 väestöön on katsottu kuuluneen kaikki rippikirjassa ja 

henkikirjassa olleet kotitaloudet ja niiden perheenjäsenet. Näin on toimittu siksi, että 

tällä tavoin saadaan mahdollisimman kattava kuva linnoituksen väestöstä. Vaikka 

rippikirjassa oli varmasti myös kotitalouksia, jotka eivät olleet linnoituksessa vuoden 

1806 lopulla, rippikirjassa on lukuisia talouksia, joiden huomioon ottaminen on 

oleellista linnoituksen väestön monipuolisuutta kuvattaessa. Näiden talouksien 

Viaporissa oleskelun hetkellinen ajallinen määritteleminen on useimmiten mahdotonta. 

Rippikirjan uuden osan aikaväli (1806−1808) on kuitenkin niin lyhyt, ettei edellä 

mainitulla menettelytavalla syntyvä vääristymä ole kovin iso. Koska kaikilla 

kotitalouksien päillä oli sekä etu- että sukunimi, henkikirjojen ja rippikirjojen tietojen 

yhdistäminen ei ole johtanut päällekkäisyysongelmiin.  

Palvelusväestön suhteen kokonaisväestöperiaatetta ei voi kuitenkaan soveltaa, sillä 

palvelusväki vaihtui liian nopeasti. Esimerkiksi rippikirjan mukaan linnoituslaitoksen 

everstiluutnantilla Axel Gustav von Arbinilla oli vuosina 1806−1808 viisi piikaa, mutta 

henkikirjan perusteella hetkellisesti vain yksi. Jotta Viaporin seurakunnassa kirjoilla 

olleiden henkilöiden palvelusväkeä voitaisiin verrata muiden väestöryhmien 

palvelusväkeen, palkolliset on otettu ainoastaan henkikirjasta. Tämä on mahdollista 

siksi, että vain kahdella Viaporin ja Helsingin henkikirjoista puuttuvalla henkilöllä 

(lasimestari Kjellberg ja leipurimestari Malm) oli palvelusväkeä. Molemmilla oli yksi 

piika, joka poikkeuksellisesti on otettu rippikirjasta palvelusväen määrää laskettaessa.  

Lähteet:  KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, 
nide 8537, Helsingin ja Viaporin rippikirjamerkinnät. 

 KA, Viaporin linnoituksen seurakunta, I Aa 1, Rippikirja vuosilta 1796–
1808.  
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Liite 4. Linnoituksen kotitalouksien määrä ja niihin kuulunut 
väestö 
 
TAULUKKO 1. Linnoituksen kotitalouksien määrä sosiaaliryhmittäin vuonna 1806 

Sosiaaliryhmä Kotitalouksien 

lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 121 4,0 

Aliupseerit 198 6,6 

Miehistö 2103 69,6 

Virkamiehet 74 2,4 

Käsityöläiset 122 4,0 

Kauppiaat  6 0,2 

Muut ammatinharjoittajat 5 0,2 

Lesket ja palveluksesta eronneet 33 1,1 

Työvangit ja työlaitoksen väki 361 11,9 

Yhteensä 3023 100 

 

TAULUKKO 2. Linnoituksen kotitalouksiin kuulunut väestö sosiaaliryhmittäin vuonna 
1806 

Sosiaaliryhmä Henkilöiden 

lukumäärä 

Osuus kokonaismäärästä, % 

Upseerit 385 8,6 

Aliupseerit 459 10,2 

Miehistö 2554 56,8 

Virkamiehet 249 5,5 

Käsityöläiset 355 7,9 

Kauppiaat 32 0,7 

Muut ammatinharjoittajat 18 0,4 

Lesket ja palveluksesta eronneet 87 1,9 

Työvangit ja työlaitoksen väki 361 8,0 

Yhteensä 4500 100 
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Liite 5. Viaporiin sijoitettujen sotaväen joukko-osastojen aateliset 
upseerit vuonna 1806.  
 
Alla olevassa selvityksessä aatelisiksi on katsottu ainoastaan ritarihuoneeseen 
introdusoitujen sukujen jäsenet sekä sellaisten aatelissukujen edustajat, jotka aateloitiin 
Kustaa III noustua valtaan, mutta joita ei introdusoitu (Gutofsky ja Hallberg). Joukosta 
puuttuu siis naturalisoimattomien ulkomaisten aatelissukujen jäsenet. Mukana 
selvityksessä ei myöskään ole vanhojen introdusoimatta jääneiden sukujen edustajia. 
Tällainen rajaus on jouduttu tekemään, koska aatelistaustaisten sukujen määrää olisi 
muuten lähes mahdotonta selvittää. Kaarlo Wirilander on kuvannut 
introdusoimattomien aatelissukujen edustajien kartoittamista ehdottoman eksyttäväksi 
sukutarinoiden maailmaan joutumiseksi (Wirilander 1950, 152).  
 
Joukko-osastot (suluissa aateliset/sotilasarvon haltijoiden kokonaismäärä) 
 
Armeijan laivasto 

Vara-amiraali (1/1): Carl Olof Cronstedt 

 

Eversti (1/1):  Hans Henrik Anckarheim 
 
Everstiluutnantit (4/5): Jacob Reinhold de la Motte 
 Carl Paco Hård 
 Carl Lilliehöök 
 Adolf Fredric Virgin 
Majurit (0/2) 
 
Kapteenit (6/14): Adolf Fredrik Blåfield 
 Carl Edvard de Frese 
 Gustaf Fredrik af Klercker 
 Lorenz Ingemund Liljestråle 
 Carl Johan Munck 
 Henrik Gustaf Standertskjöld 
Luutnantit (5/22): Johan Christian Blomstedt 
 Carl Gustaf von Burghausen 
 Carl Lorenz Danckwardt 
 Carl Ulric af Klercker 
 Johan Fredrik Standerstskjöld 
 
Aliluutnantit (8/17): Hans Reinhold Blomstedt  
 Abraham Constantin Bruncrona 
 Fredrik August Fabritius 
 Carl Otto af Forselles 
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 Johan Peter Hallberg 
 Otto Didrik von Kræmer 
 Adam Teodor Langenskiöld 
 Casten Fredrik von Otter 
Rakennusupseerit (0/2) 
 

Jägerhornin rykmentti 

Everstiluutnantti (1/1): Johan Henrik von Gutofsky 
  
Majurit (2/2): Georg Mannerstråle 
 Johan Gustaf Stiernschantz 
 
Kapteenit (2/2):  Carl Axel Björnberg 
 Carl Magnus Tigerstedt 
 
Esikuntakapteeni (1/1): Claes August Charpentier 
 
Luutnantit (1/3): Carl Henrik de Carnall 
 
Esikuntaluutnantti (1/1):  Claes Johan von Numers 
 
Vänrikit (3/3): Otto Reinhold Kalmberg 
 Anders Conrad Blåfield 
 Otto Fleming 
 
Esikuntavänrikki (1/1): Bernt Johan af Forselles 
 
Aliadjutantti (1/1): Gustaf Reinhold Jägerhorn 

 

Leskikuningattaren henkirykmentti 

Eversti (1/1): Johan Adam Cronstedt 

  

Everstiluutnantit (4/4): Carl Johan Nordenstam 
 Gustaf von Gutofsky 
 Gustav Wilhelm Conradi 
 Axel Gabriel Leijonhufvud 
 
Kapteenit (2/2): Hans Gustaf von Hauswolff 
 Carl Jakob Durietz 
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Rykmentinmajoitusmestari (1/1): Johan Leonard Ollonberg 
 
Esikuntakapteenit (1/4):  Carl Ulric Lilljensparre 
 
Luutnantit (2/4): Carl Fredrik Bergenstråhle 
 Robert Gustaf Adlercreutz 
 
Esikuntaluutnantit (1/4): Conrad Fredrik Hägerflycht 
 
Vänrikit (3/4): Johan August Hjelmstierna 
 Knut Robert Uggla 
 Carl Magnus Gyllenstorm 
 
Esikuntavänrikit (0/4) 
 
Adjutantit (1/2): Carl Johan von Kræmer 
 
Linnoituslaitos 

Eversti (1/1):  Henrik Georg Wärnhjelm 

Everstiluutnantti (1/1): Axel Gustav von Arbin 

Kapteeni (0/1) 

Luutnantti (0/1) 

Konduktöörit (1/3): Carl Gustaf Nordenskiöld 

 

Svean tykistörykmentti 

Majuri (1/1):  Gustaf Hjärne 

Luutnantti (0/1):  

Aliluutnantti (0/1) 

Lähteet:  KA, SHPT, Kortisto. 

Elgenstierna, Gustaf: Den intoducerade svenska adelns ättartavlor I−IX. 
Med tillägg och rättelser. P. A. Nordstedt & Söners Förlag: Stockholm 
1925−1936. 

Schlegel, Bernhard ja Klingspor, Carl Arvid: Den med sköldebref 
förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor. P. 
A. Nordstedt & Söner: Stockholm 1875. 
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Liite 6. Viaporin linnoituksen kotitalouksien perheenjäsenet ja 
palvelusväki vuonna 1806 

 

Kuvioihin 1−9 ei ole otettu mukaan sellaisia henkilöitä, joiden perhetiedot puuttuvat 
lähteistä. Tällaisia olivat Leskikuningattaren henkirykmentin rykmentinmajoitusmestari, 
ensiadjutantti, aliadjutantti, pataljoonansaarnaaja, neljä profossia, neljä ylimääräistä 
aliupseeria ja kaksi pillipiiparia. Svean tykistörykmentistä tiedot puuttuvat komppanian 
80 hengen miehistöstä, majoittajasta ja välskärinkisällistä. Kuvioista on lisäksi jätetty 
pois kotitalouksien alle merkityt lesket, joiden suhde perheen päähän tai tämän 
puolisoon ei käy suoraan ilmi henkikirjasta tai rippikirjasta. 

 

Kuvioiden Lähteet:  KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat 
vuodelta 1807, nide 8537, Viaporin henkikirjamerkinnät, fol. 
311−431v. 

KA, Viaporin linnoituksen seurakunta, Rippikirja vuosilta 1796–
1808,  I Aa 1, s. 134–315 (mf ES 3198).   

 

 

Kuvio 1. Viaporin ylempien upseerien kotitalouksiin kuuluneet perheenjäsenet  

Ryhmä Muut: vapaaherratar, leskirouva ja neiti (fröken) 
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Kuvio 2. Viaporin alempien upseerien kotitalouksiin kuuluneet perheenjäsenet  

Ryhmä Muut: kolme siskoa, kaksi äitiä, kaksi anoppia ja veljenpoika  

 

 

Kuvio 3. Viaporin aliupseerien kotitalouksiin kuuluneet perheenjäsenet  

Ryhmä Muut: yhdeksän äitiä, isä, seitsemän siskoa, kolme kälyä ja veljentytär  

 

94

17 1 14
23

8
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Henkilöiden 
lukumäärä

193

77

16 41

74

21
0

50

100

150

200

250

Henkilöiden 
lukumäärä



151 
 

 

Kuvio 4. Viaporin miehistön kotitalouksiin kuuluneet perheenjäsenet 

Ryhmä Muut: kolme kasvattipoikaa, äiti, poikapuoli, ja käly 

 

 

Kuvio 5. Viaporin virkamiesten kotitalouksiin kuuluneet perheenjäsenet 

Ryhmä Muut: kolme kälyä, sisko, anoppi ja tytärpuoli 
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Kuvio 6. Viaporin käsityöläisten kotitalouksiin kuuluneet perheenjäsenet  

Ryhmä Muut: kolme siskoa, kaksi äitiä, kaksi kasvattitytärtä, kaksi tyttären poikaa, 
kaksi kälyä, kasvattipoika, veli, äitipuoli ja anoppi 

 

 

Kuvio 7. Viaporin ylempien upseerien kotitalouksiin kuulunut palvelusväki 

Muut miespalvelijat: viisi miespalvelijaa, kolme lakeijaa, kaksi kuskia ja 
kamaripalvelija  

Muut naispalvelijat: viisi mamsellia (mamsell/mademoiselle), kolme keittäjätärtä ja 
kaksi seuraneitiä (jungfru) 
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Kuvio 8. Viaporin alempien upseerien kotitalouksiin kuulunut palvelusväki 

Muu miespalvelija: kirjanpitäjä 

Muu naispalvelija: mamselli 

 

Kuvio 9. Virkamiesten kotitalouksiin kuulunut palvelusväki 

Muut miespalvelijat: kirjuri ja kirjanpitäjä 

Muut naispalvelijat: sairaalan keittäjätär, keittäjätär, seuraneiti (jungfru), lapsentyttö 
(barn flicka) 
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Liite 7. Viaporin sukulaisverkostot 

Alla oleviin sukuverkostokaavioihin on otettu suvuista vain ne henkilöt, joiden tiedetään 
eläneen Viaporissa. Standertskjöld-suvun tapauksessa joitain Viaporin ulkopuolisia 
suvunjäseniä on otettu mukaan kaavion yhtenäisyyden säilyttämiseksi.  

Merkintöjen selitykset 

ArmL: Armeijan laivasto 
JägR: Jägerhornin rykmentti 
LkHR: Leskikuningattaren henkirykmentti 
LinL: Linnoituslaitos 
Lihavointi: Viaporissa vuonna 1806 ollut henkilö 
Kursivointi: Henkilöt, jotka eivät olleet Viaporissa 
PrFrAR: Prinssi Fredrik Adolfin rykmentti 
∞ : avioliitto 
 
De Frese -suku 

 

Viaporin 
paikallismajuri 

Abraham de Frese 
(1725−1796)

Margareta Catharina  
(1761−1813) ∞ 

ArmL:n eversti Georg 
Christian de Frese, 

serkku

Viaporin 
paikallismajuri 

Christian August de 
Frese (1763−1809)

ArmL:n kersantti 
Abraham Carl 

Christian de Frese          
(s. 1794)

LkHR:n kersantti 
Anton Vilhelm de 
Frese (1796−1865)

FleR:n vänrikki Joakim 
Henrik de Frese 

(1764−1806)

Sofia Maria 
(1765−1835) ∞ JägR:n 
majuri Johan Gustaf 

Stiernschantz

StackR:n kersantti 
Johan Abraham 
Stiernschantz 
(1787−1864)

JägR:n kersantti  
Anders Gustaf  
Stiernschantz 
(1795−1834)

Hedvig Brigitta 
(1769−1823) ∞ 

ArmL:n kapteeni 
August Edvard af 

Trolle 

ArmL:n kersantti 
August Edvard af 

Trolle (1801−1841)

ArmL:n kapteeni  Carl 
Edvard de Frese 

(1767−1839)

Helena Charlotta 
(1771−1811)∞ LkHR:n 

majuri Hans Gustaf 
von Hauswolff
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Justander−Standertskjöld -suku 

 

 

 

Henrik Justander 
(1676−1749)

Simon Justander 
(1710−1774)

ArmL:n majuri 
Henrik Johan 
(Justander) 

Standertskjöld 
(1733−1809) 

Christina  Lovisa 
(1771−1828) ∞ 

ArmL:n 
everstiluutnantti 

Adolf Fredrik 
Wirgin

ArmL:n kapteeni 
Henrik Gustaf 
Standertskjöld 
(1773−1819) 

LkHR:n luutnantti 
Carl August 

Standertskjöld 
(1776−1825)

ArmL:n luutnantti 
Johan Fredrik 

Standertskjöld  
(1776 −1820)

Maria Charlotta 
(1776−1807) ∞ 

LkHR:n 
everstiluutnantti 

Carl Johan 
Nordenstam

Viaporin 
linnanvouti Esekiel 

Justander   (s. 1743)

Erik Justander 
(1720−1800)

ArmL:n kapteeni 
Daniel Justander 

(1756−1803)

ArmL:n kersantti 
Carl Adrian 

Justander (s. 1803)

Johanna 
(1740−1787) ∞ 

LkHR:n luutnantti 
Axel Ulrik Ljungberg

Fredrika 
(1743−1795) ∞ 

LkHR:n vääpeli Carl 
Johan Ljungberg
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Ljungberg-suku 

 

PrFrAR:n luutnantti Johan 
Ljungberg (1712−1788) 

LkHR:n luutnantti Axel 
Ulrik Ljungberg 

(1736−1787)

LkHR:n vääpeli Axel Ulrik 
Ljungberg (s. 1759)

LkHR:n lippumies Erik 
Johan Ljungberg (s. 1763), 

siirtyi ArmL:on

Rebekka (s. 1769) 
∞ ArmL:n luutnantti Erik 

Johan Floor

LkHR:n esikuntakapteeni 
Samuel Leonard 

Ljungberg (1771−1856)

LkHR:n lippujunkkari
Adolf Johan Ljungberg 

(1771−1821) ∞ Christina 
Friman, isä ArmL:n 

puuseppä Michael Friman

LkHR:n lippujunkkari Karl 
Gustaf Ljungberg (s. 1774) 

∞ Johanna Myrman, isä 
LinL:n muurarimestari Erik 

Myrman

LkHR:n vääpeli Karl Johan 
Ljungberg (1747−1795)

LkHR:n vääpeli Johan 
Adolf Ljungberg 

(1777−1821)

Ulrika Katarina Ljungberg 
(s. 1781−1810) ∞ 

LkHR:n vääpeli Johan 
Henrik Gagneur

ArmL:n lippuperämies 
Adolf Fredrik Ljungberg 

(1749−1821)

LinL:n vallimestari Gustaf 
Adolf Ljungberg (s. 1777)

Sara Beata (1751−1804) ∞ 
ArmL:n yliperämies Johan 

Adolf Gagneur

LkHR:n vääpeli Johan 
Henrik Gagneur  (s. 

1778−1830) ∞

Ulrika Katarina Ljungberg
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Melan-suku 

 

 

Lähteet:  KA, Läänintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat vuodelta 1807, 
nide 8537, Viaporin henkikirjamerkinnät, fol 311−431v.  
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Vankilasaarnaaja 
Viaporissa Johan Melanus 

(1719−1773) 

LinL:n kapteeni Fredrik 
Adolf Melan (1759−1800)

ArmL:n aliluutnantti Gustaf 
Adolf Melan (1781−1831)

ArmL:n luutnantti Johan 
Efraim Melan (1765−1815)

LinL:n luutnantti Gabriel 
Melan (1769−1847) ∞ 

Anna Charlotta Nyberg, isä 
Viaporin rahastonhoitaja 

Gabriel Nyberg

Hedvig Kristina 
(1774−1846) ∞ ArmL:n 
luutnantti Per Gustaf 

Brodd


