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Aineellinen maailma 

 

Johanna Ilmakunnas 

 

Aatelin tilat ja paikat 

Aatelin tilat ja paikat jakaantuivat 1700-luvulla yhtäältä kaupunkiympäristöihin ja 

toisaalta maaseudun kartanomiljöihin. Vaikka aateli yhdistetään tyypillisimmin 

kartanoihin ja maaseudulle, oli kaupunki aivan keskeinen aatelissäädyn 

toimintaympäristö 1700-luvulla. Kaupunkeihin sijoittuivat monet aatelin kannalta 

olennaisen tärkeät instituutiot, kuten Ritarihuone, Riksbanken (Valtakunnan säätyjen 

pankki), yliopisto ja hovioikeus, jotka olivat läsnä kaupunkien topografiassa 

näyttävinä rakennuksina. Erityisesti taajaan kokoontuneet valtiopäivät vaativat 

valtiopäiväedustajilta läsnäoloa kaupungissa, yleensä Tukholmassa, jossa valtaosa 

1700-luvun valtiopäivistä järjestettiin. Muutenkin hallinnollinen ja taloudellinen valta 

veti aatelia kaupunkeihin, kulttuurielämää unohtamatta. Suomessa Turku ja Helsinki 

olivat aatelille kaikkein tärkeimmät kaupungit; muissa kaupungeissa kuten Oulussa, 

Vaasassa tai Heinolassa aatelin vaikutus liittyi selkeästi maaherranresidenssien ja 

varuskuntien läsnäoloon. Toisaalta aateli oli se sääty, joka kaikkein vapaimmin liikkui 

kaupunkien ja maaseudun välillä, ja jonka elämäntapaan molemmat kuuluivat yhtä 

kiinteästi. 

Ritarihuone Tukholmassa oli aatelin toiminnan keskipiste 1700-luvulla, jolloin 

valtiopäivillä oli tärkeä rooli poliittisessa toiminnassa ja valtakunnan hallinnossa. 

Ritarihuone oli sekä symbolisesti että konkreettisesti aatelille merkityksellinen, sillä 

ainoastaan Ritarihuoneeseen kirjatuilla suvuilla oli oikeus lähettää edustaja 

valtiopäiville ja siten osallistua poliittiseen vaikuttamiseen. Ritarihuoneella 

kokoontui myös salainen valiokunta, johon kuului 50 aatelissäädyn, 25 papiston ja 25 

porvariston edustajaa, ja joka käytännössä johti Ruotsin ulkopolitiikkaa.1 1700-

luvulla Ritarihuoneella järjestettiin konsertteja, joissa esiintyi myös aatelisia.2 

Ritarihuoneen edustalla Riddarhustorget toimi tärkeänä kohtaamispaikkana, jossa 

uutiset ja juorut levisivät nopeasti, ja johon jokainen vaikutusvaltaa janonnut toimija 
löysi tiensä.3 

Ooppera, teatteri, galleriat, museot ja muut puolijulkiset tilat vaikuttivat suuresti 

aatelin elämäntapaan ja uuden julkisen kulttuurin syntymiseen 1700-luvun 

viimeiseltä kolmannekselta lähtien. Ne olivat tiloja, joissa sosiaalinen, poliittinen ja 

kulttuurielämä sekä yhteiskunnan ylimmät kerrostumat kohtasivat. Lisäksi ne olivat 

nimenomaan urbaaneja tiloja, joita luotiin hovien liepeille, mutta myös niihin 

kaupunkeihin, joissa hoveja ei ollut. Turussa teatterielämä oli kiertävien seurueiden 

varassa, kunnes kaupunkiin rakennettiin 1810-luvulla ensimmäiset pysyvät 

                                                        
1 Sennefelt 2011; Skuncke & Tandefelt 2003. 
2 Ks. esim. Ilmakunnas 2011, 155–157. 
3 Sennefelt 2011, 63–72. 
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teatterirakennukset. Tuolloin Turkuun perustettiin myös Seurahuone seuraelämän 

keskeiseksi tilaksi. Molempien instituutioiden juuret olivat 1700-luvun 

seurallisuudessa, vaikka ne saivat rakennetun muodon Turussa vasta seuraavan 

vuosisadan alussa.4 

Kulttuuria, sosiaalista kanssakäymistä ja politiikkaa ei 1700-luvulla voi erottaa 

toisistaan, mikä näkyi erityisen selkeästi myös siksi, että poliittinen vaikuttaminen ja 

seurallisuus olivat keskeisiä aatelissäädylle. Toisaalta aatelistaustaisen hoviväen ja 

virkamiesten osallistuminen erilaisiin seremonioihin kuten valtiopäivien avajaisiin, 

kuninkaallisiin ristiäisiin, häihin tai hautajaisiin, oli kuninkaalle keino pitää aatelia 

omassa valtapiirissään. Tämä aiheutti kahnauksia aatelin ja hallitsijan välillä, tai 

vähintäänkin kirvoitti pisteliäitä päiväkirjamerkintöjä, erityisesti vapaudenajalla, 

jolloin aatelin valta oli vahva. Politiikan ja kulttuurielämän yhteen kietoutuminen 

näkyi niin paikallistasolla kuin valtakunnan politiikassakin. Erityisen selkeästi tämä 

näkyi Ruotsin ulkopolitiikassa, sillä Ruotsin Ranskan lähettiläät osallistuivat 

aktiivisesti intellektuaaliseen elämään. Kreivi Gustav Philip Creutz, Pernajan 

Malmgårdissa lapsuutensa viettänyt ja Turun akatemiassa opiskellut diplomaatti ja 

runoilija, kuului Pariisin vuosinaan 1766–1783 ranskalaisen valistuksen ja 

kulttuurielämän keskeisiin vaikuttajiin, jonka verkostot ulottuivat valistusfilosofeihin, 

kirjailijoihin, säveltäjiin ja akateemikoihin. Creutz oli huomattava kulttuuristen 

vaikutteiden ja valistuksen aatteiden välittäjä Pariisin ja Pohjolan välillä.5 

Galleriat ja museot olivat 1700-luvulla yksityisiä mutta avoinna yläluokan jäsenille. 

Aatelismiehet vierailivat kuuluisien keräilijöiden yksityisgallerioissa matkustaessaan 

Euroopassa ja tutustuivat vanhaan eurooppalaiseen taiteeseen kuten aikakauden 

kulttuuri-ihanteet edellyttivät. Kun vapaaherra Gustaf Mauritz Armfelt matkusti 

Kustaa III:n seurueessa Italiaan 1783–1784, vieraili seurue muun muassa Firenzessä 

Uffizin galleriassa tutustumassa antiikin ja renessanssin taiteeseen.6 Italiassa tehtyjen 

taidehankintojen pohjalta Tukholman kuninkaanlinnaan avattiin 1794 yleisölle avoin 

kuninkaallinen taidemuseo, jonka johtajaksi ja intendentiksi tuli Carl Fredrik 

Fredenheim. Hän oli Turun akatemian professorin, kaupungin piispan ja myöhemmin 

Uppsalan arkkipiispan ja aktiivisen valtiopäivämiehen Carl Fredrik Mennanderin 

aateloitu poika, joka oli syntynyt ja saanut kasvatuksensa Turussa. Fredenheim oli 

erityisen ahkera taiteen ja museolaitoksen edistäjänä, mihin hänellä oli myös 

mahdollisuuksia hoviuransa ansiosta. 1780-luvun lopulla Fredenheim johti Roomassa 

Forum Romanumilla ensimmäisiä kaivauksia, joiden perusteella Euroopassa syntyi 
käsitys monien maakerrosten peittämän antiikin Forumin todellisesta laajuudesta.7 

Kirkot olivat jo vanhastaan aatelille merkittäviä tiloja. Aateliset turistit ja muut 

matkalaiset, kuten Armfelt Kustaa III:n Italian matkalla, vierailivat lähes 

poikkeuksetta kuuluisissa kirkoissa ihailemassa arkkitehtuuria ja taidetta.8 

Kirkkorakennukset hallitsivat kaikkialla Euroopassa niin kaupunkikuvaa kuin 

                                                        
4 Artukka 2020; Artukka 2018; Hirn 1998; Mäkeläinen 1972, 189–208. 
5 Wolff 2019; Wolff 2005; ks. myös Castrén 1917. 
6 Armfelt 1997 (1783–1784), 64–77. 
7 Tarkiainen 2000; Stiernstedt 2004. 
8 Ks. Armfelt 1997 (1783–1784). 
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maaseudun maisemaakin, ja Ruotsissa aatelin patronaattioikeus (jus patronatus, 

oikeus valita asuinpaikkakunnan seurakunnan pappi) teki heistä merkittävän 

vallankäyttäjän kirkossa – niin kirkon fyysisessä tilassa kuin seurakunnan 

hallinnossakin. Aateliset myös rakennuttivat kirkkoja sekä korjauttivat niitä ja niihin 

kuuluneita rakennuksia kuten kellotapuleita omalla kustannuksellaan. 1700-luvulla 

rakennetuista kirkoista moni oli joko aatelissyntyisten arkkitehtien piirtämä tai 

lähtöisin heidän kouluttamiensa kaupunginarkkitehtien tai rakennusmestarien 
kynästä. 

Kirkkotilassa aatelin ja aatelissukujen asema näkyi monin tavoin. Aatelissukujen 

lahjoittamat esineet olivat tehokas keino ilmentää paikallista valtaa ja tehdä 

näkyväksi aatelissukujen huolenpito seurakunnastaan kautta vuosisatojen. Näin 

paikalliset aatelissuvut olivat konkreettisella tavalla läsnä kirkoissa myös seuraavilla 

vuosisadoilla ja muistuttivat sukujen jatkumoista ja verkostoista. Keskiajan 

katolisista ajoista alkanut perinne jatkui, kun aateliset ja paikkakunnan muut 

vaikutusvaltaiset ja vauraat säätyläiset lahjoittivat kirkkoihin ehtoolliskalkkeja, 

kynttelikköjä, kirkkotekstiilejä tai kokonaisia saarnastuoleja. Aatelinaiset kirjailivat ja 

lahjoittivat kirkkoihin esimerkiksi saarnastuolin ja alttarin koristeluun käytettyjä 

tekstiilejä.9 

Näkyvimpiä aatelisvallan ilmentymiä ja symboleita kirkoissa olivat 

hautajaisvaakunat. Suurikokoiset, runsaasti koristellut, puusta veistetyt 

hautajaisvaakunat sijoitettiin hautajaisten jälkeen vainajan kotiseurakunnan 

kirkkoon näkyvälle paikalle. Ne kuuluivat barokin hautajais- ja kuolemankulttuuriin, 

ja jäivät pois hautajaissaattueista 1700-luvun alkuvuosikymmeninä. Kirkkotilassa ne 

kuitenkin tekivät aatelissuvun ja sen vainajat näkyviksi. Aateliset lahjoittivat 

kirkkoihin myös kivisiä muistotauluja, joissa oli hakattu edesmenneen avioparin 

nimet, tittelit, syntymä- ja kuolinajan sekä molempien sukujen aatelisvaakunat.10 

Pernajan ja Askaisten tapaisissa vanhoissa kirkoissa oli lisäksi aatelissukujen hautoja 

kirkon lattian alla, ja vainajien nimet ja aatelisarvot oli kaiverrettu lattialaattoihin. 

Aatelissukujen hautakappelit kirkon lähellä hautausmaalla yleistyivät 1700-luvun 

lopulla ja 1800-luvun alussa, kun kirkkoihin hautaaminen kiellettiin.11 Pernajan 

kirkon hautausmaalla on De Geerien, Ehrnroothien, von Bornien, Jägerhornien ja 

Grenmanien 1800-luvun alkupuolella rakennetut hautakappelit.12 Fagervikiin 

valmistui jo 1766 barokkiklassillinen, vaaleaksi kalkittu hautakappeli Hising-suvulle, 

joka 1770 aateloitiin nimellä Hisinger.13 

Kirkolta johti usein lehtipuiden reunustama suoralinjainen puistotie kartanoon, 

yhdistäen konkreettisella tavalla kartanon ja sen omistajasuvun kirkkoon. Vaikka 

kartanoita oli Suomessakin laajalti, tiheimmän kartanoiden verkoston muodostivat 

                                                        
9 Ks. Pirinen 1996; ks. myös Andersson 2009, 222–249. 
10 Ilmakunnas 2019, 141, 146–147. 
11 Ilmakunnas 2019, 149; Knapas 2004; Knapas, M. T. 2005. 
12 Pernajan kirkko ja pappila, RKY, Museovirasto, 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1523. 
13 Fagervikin ruukinalue, RKY, Museovirasto, 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=887. 
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Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Savon seutu. 1600-luvulla perustetuista ja 1700-luvulla 

omistajien aatelointien ansiosta merkittäviksi aatelin paikoiksi muodostuneista 

ruukinkartanoista enemmistö sijaitsi Uudellamaalla, jossa Hisingerien Fagervik ja 

Billnäs sekä Linderien Mustio muodostivat kiinteän yhteyden varhaisteollisuuden ja 

aatelisen asumiskulttuurin välille, sillä ruukkien pajat ja työläisten asunnot sijaitsivat 

yleensä aivan päärakennuksen läheisyydessä. 

[Kuva 710, Tuomarinkartano] 

Kylpylöistä muotoutui 1700-luvulla säätyläistön suosimia paikkoja, joissa terveyttään 

hoitaneet ja muotitietoiset aateliset vierailivat niin Ruotsissa kuin mannermaallakin. 

Ruotsissa Medevi oli kaikkein suosituin kylpyläpaikka, vaikka vuosisadan kuluessa 

kylpylöitä ja kaivohuoneita perustettiin monelle paikkakunnalle. Vauraimmilla 

aatelissuvuilla oli Medevin alueella omat talonsa. Kylpylöiden tärkeänä 

ohjelmanumerona oli terveysvesien nauttiminen sekä terveyden hoitaminen 

kävelyretkillä ja kylvyillä. Mutta aivan yhtä merkittävä oli kylpylöiden vilkas 

seuraelämä, johon kuului tanssiaisia, visiittejä, konsertteja ja naamiaisia.14 Turussa 

Kupittaan kylpylässä ja Espoon terveyslähteillä oli molemmissa mahdollista nauttia 

sekä kylmistä että lämpimistä kylvyistä.15 Loviisassa oli niin ikään säätyläisten 

suosima kylpylä, jossa Hämeenkylän kartanon Munsterhjelmit vierailivat kesällä 

1800 kartanontyttären Jacobina Charlottan terveyttä hoitamassa. Ohjelmaan kuului 

terveysvesien juomista, promenaadeja, konsertteja, tanssia, ostoksien tekemistä, 

hillottujen pomeranssien ja inkiväärin kaltaisia herkkuja sekä uusien tuttavuuksien 

solmimista ja vierailuja Malmgårdiin Wredejen ja Sarvilahteen Creutzien luo.16 

Upseereina ja virkamiehinä toimineiden aatelismiesten aineelliseen ja tilalliseen 

maailmaan kuuluivat kasarmit, linnoitukset, maaherrojen virkatalot, lääninhallitusten 

rakennukset sekä oikeudenhoidon rakennukset kuten hovioikeus ja eri virastot. Suuri 

osa aatelismiehille virkapaikkoja ja uramahdollisuuksia tarjonneista virastoista 

sijaitsi pääkaupungissa, kun taas lääninhallitusten residenssirakennukset ja 

linnoitukset sijaitsivat pienemmissä kaupungeissa tai urbaanien keskusten 

ulkopuolella. Turun 1623 perustettu hovioikeus ja Vaasan 1775 perustettu 

hovioikeus olivat aatelille merkityksellisiä tiloja, koska hovioikeuden virkamiehet 

olivat pääasiassa aatelisia, koska hovioikeus oli aatelissäädylle alin oikeusaste ja 

koska hovioikeuden läsnäolo kaupungissa vaikutti kaupungin henkiseen ja 

kulttuurielämään. Ylhäisaatelinen kuninkaan vastainen oppositio kritisoi Vaasan 

hovioikeuden perustamista Kustaa III:n vallankäytön manifestaationa.17 Yli-

intendentti, vapaaherra Carl Fredrik Adelcrantz suunnitteli valkoisen, klassistisen 

rakennuksen, jossa oli tilat hovioikeudelle sekä hovioikeuden presidentin 

säädynmukainen asunto. Se hallitsi Vaasan kaupungin topografiaa ja symboloi 

kuninkaan valistushenkisiä pyrkimyksiä oikeuslaitoksen uudistamiseen. Vaasan 

hovioikeuden perustaminen oli Kustaa III:n keino esittää itsensä oikeudenmukaisena 

                                                        
14 Mansén 2001; Heikkinen 1991, 75–97; Mäkeläinen 1972, 209–222. 
15 Heikkinen 1991, 92. 
16 Munsterhjelm 1799–1801, 58, 67–74. 
17 Vepsä 2009. 



5 
 

kuninkaana.18 Sen voi tulkita kuninkaan ja aatelin vallanjaon manifestaationa, jolla 

hän osoitti Suomessa vaikuttaneen aatelin, kuten Vaasan maaherrat, kuuluneen 

”valistuneen yksinvaltaisen” kuninkaanvallan alaisuuteen vapaudenajan säätyjen 

itsenäisemmän vallan sijaan. 

Suomessa koko 1700-luvun mittakaavassa aatelin tilat ja paikat kiteytyvät Viaporiin, 

jota voi tarkastella eräänlaisena mikrokosmoksena, jossa olivat näkyvillä kaikki 

aateliskulttuurin eri muodot. Linnoitukset ja linnoituskaupungit olivat osa 

sodankäynnin ja rauhantekojen historiaa, johon aateli osallistui aktiivisena toimijana. 

Sotilasarkkitehtuuri, architectura militaris, oli 1700-luvun lajityyppijaon mukaan oma 

alansa siviiliarkkitehtuurin, architectura civilis, rinnalla.19 Aatelismiesten 

kasvatukseen kuului arkkitehtuurin tunteminen, ja 1700-luvun merkittävimmistä 

arkkitehdeista suurin osa oli Nicodemus Tessin nuoremman, Carl Hårlemanin, Carl 

Fredrik Adelcrantzin ja Carl Johan Cronstedtin tapaan aatelisia. Myös 

linnoitusarkkitehdit olivat aatelisia, kuten Viaporin suunnittelusta vastanneet Gabriel 
Cronstedt, Augustin Ehrensvärd, Hans Henrik von Liewen ja Johan Bernhard Virgin. 

[Kuva 712, Augustin Ehrensvärdin muistomerkki] 

Viaporin rakennuttamisen aloittaminen Ruotsin kannalta huonosti päättyneen 

hattujen sodan (1741–1743) jälkeen oli osa Ruotsin avoimen revanssinhaluista 

ulkopolitiikkaa, jota johtivat keskeiset aatelistaustaiset poliitikot ja jota rahoitti 

avokätisesti Ruotsin liittolainen Ranska. Viaporin rakentaminen oli valtava 

poliittinen, taloudellinen ja tekninen hanke, joka tuotti Viaporin linnoitukseen ja 

Helsingin seudulle taloudellista toimeliaisuutta, uusia teknisiä keksintöjä sekä 

vilkkaan kulttuuri- ja seuraelämän.20 Linnoitustöiden johtaja, eversti ja kreivi 

Augustin Ehrensvärd nimesi linnoituksen keskeisiä osia korkeiden virkamiesten, 

hattupoliitikkojen tai tieteiden edistäjien sekä Viaporissa toimineiden 

linnoitusupseerien mukaan. Näin Ehrensvärd pystyi nostamaan omien verkostojensa 

ansioituneet aatelismiehet näkyville.21 

Ehrensvärd haudattiin Viaporiin kesällä 1783, kymmenen vuotta kuolemansa jälkeen, 

Kustaa III:n suunnittelemaan hautaan. Muistomerkin oli tarkoitus muistuttaa 

Ehrensvärdin ansioista Viaporin rakentamisessa ja Ruotsin rannikkolaivaston 

luomisessa, Viaporin linnoituksesta itsestään osana Ruotsin valtakunnan modernia 

puolustusta ja Kustaa III:n poliittista ideaalia sekä kuninkaan pitkästä 

henkilökohtaisesta suhteesta Ehrensvärdiin. Aristokratian arvosteleman kuninkaan 

oli tärkeää tehdä näkyväksi myös Ehrensvärdin kaltaiset ylhäisaateliset vahvan 

kuninkaanvallan kannattajat. Niinpä Ehrensvärdin muistomerkkiä on syytä lukea 

pikemminkin uskollisen alamaisen ja tämän kuninkaan monumenttina kuin 

hautamuistomerkkinä.22 1700-luvulla moni aatelille keskeinen tila tai paikka oli 

samaan aikaan aatelisvallan ja kuninkaan vallan taistelukenttä. Tämä symbolinen 

                                                        
18 Tandefelt 2008, 146–230; ks. myös Lilius 2014, 88–90 ja Nygård 2005, 224. 
19 Knapas 2014, 373–385. 
20 Gustafsson 2015; Holm & af Hällström 2012; Mäkeläinen 1972; Nikula 2010. 
21 Holm 2012, 280–299; Litonius 2011, 329–360. 
22 af Hällström 2012, 332–351; Tandefelt 2012c, 324–325; Ilmakunnas 2019, 140, 152. 
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taistelu oli erityisen voimakas Kustaa III:n hallituskaudella kuninkaan keskittäessä 

valtaa yhä enemmän itselleen ja hyödyntäessä taitavasti ajalle tyypillistä vallankäytön 
teatterillisuutta.23 

 

Rakennuskulttuuri ja rakennetut ympäristöt 

Aatelin, ja laajemminkin säätyläistön, elämäpiiriin keskuksena toimi sekä 

maaseudulla että kaupungissa talo pihapiireineen. Kartano lienee kaikkein useimmin 

aateliin liitetty rakennuskulttuurinen ja arkkitehtuurihistoriallinen paikka. Kartano 

siipi- ja talousrakennuksineen sekä kartanoa ympäröineet puutarhat, puistot ja 

viljelysmaat olivat 1700-luvun aateliskulttuurin ja -elämäntavan keskeisimpiä 

ympäristöjä. Kartanot voi jakaa karkeasti rakennuskulttuuriltaan kahteen tyyppiin, 

maatalousvaltaisiin kartanoihin ja varhaisteollisiin ruukinkartanoihin. 

Rakennuskulttuuriin vaikuttivat 1700-luvulla voimakkaasti virkatalojärjestelmä sekä 

tyyppitalot, jotka määrittelivät rakentamista ja säädynmukaista asumista. Samalla ei-

kirkollisten rakennusten arkkitehtuuri ammattimaistui. Koko valtakunnan tasolla 

rakentamista ohjanneen yli-intendentin virka oli aatelissyntyisten miesten hallussa. 

Osin ammattimaistuneen arkkitehtuurin ja rakentamisen vaikutuksesta 

suunnittelussa siirryttiin tyyppitaloihin ja ihanneratkaisuihin, joita julkaistiin 

arkkitehtuurioppaissa ja mallikirjoissa kaikkialla Euroopassa. Varsinkin kapteeni Carl 

Wijnbladin 1750–1760-luvulla julkaistut mallipiirrosten kokoelmat vaikuttivat 
ratkaisevasti siihen, millaisia taloja aateli rakennutti kodeikseen.24 

[Kuva 708, Carl Wijnbladin julkisivumalleja] 

Arkkitehti, vapaaherra Carl Hårleman suunnitteli Ruotsin ylhäisaatelille ja vauraalle 

porvaristolle uusien ranskalaisten ihanteiden mukaisia linnoja ja kaupunkitaloja, 

joissa keskeisinä suunnitteluperiaatteina olivat mukavuus, edustavuus ja toimivuus. 

Hårlemanin vaikutus myös Suomeen rakennettuihin kartanoihin ja niiden 

sisustuksiin oli merkittävä erityisesti Turun kaupunginarkkitehti Christian Friedrich 

Schröderin välityksellä. Schröder suunnitteli ja rakensi useita kartanoita, kuten 

Fagervikin ja Teijon ruukinkartanot sekä Paddaisten, Lapilan ja Lempisaaren 

kartanot, joiden ulkoasuun ja tilaratkaisuihin aateliset rakennuttajat vaikuttivat 

voimakkaasti.25 Schröderin suunnitelmat noudattivat 1700-luvun kansainvälisiä 

arkkitehtonisia ihanteita, joissa asumisen toiminnot rakentuivat 

keskeissalipohjakaavan ympärille. 

Sekä ihanteen tasolla että käytännössä tilat jakautuivat yksityisiin ja julkisiin sekä 

feminiinisiin ja maskuliinisiin sfääreihin. Nämä heijastivat aatelin elämäntapaa ja 

seurustelukulttuuria, sillä keskeisimmät ja myös keskelle taloa sijoitetut huoneet 

olivat sali, jota käytettiin ruokasalina ja juhlatilana sekä keskiakselin molemmilla 

                                                        
23 Kustaa III:n poliittisesta vaikuttamisesta teatterillisuuden keinoin, ks. tarkemmin Lönnroth 1986 ja 
Tandefelt 2008. 
24 Wijnblad 1755; Alm 2000; Ilmakunnas 2020, 46–48; Koskinen 2012, 41–66; Lounatvuori 2008; 
Mårtelius 2000. 
25 Koskinen 2012, Koskinen 2013. 
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puolilla sijainneet talon isännän ja emännän huoneistot. Huoneet sijoitettiin 

perätysten yhtenäiseen jonoon, jolloin jokainen huone avautui seuraavaan ja 

huoneiston viimeisenä oli yleensä intiimein tila. Naisen huoneisto oli usein miehen 

huoneistoa suurempi, ja siihen kuului useampi seurusteluhuone eli förmaaki. Lisäksi 

huoneistoon kuului ainakin makuuhuone ja garderobi Miehen huoneistoon kuului 

puolestaan kabinetti, makuuhuone ja garderobi. Ihanteen mukainen förmaaki 

jouduttiin usein jättämään pois käytännön syistä. Keittiö sijoitettiin 1700-luvulla joko 

sivurakennukseen, flyygeliin, tai päärakennuksen pohjakerrokseen. 1700-luvulla 

syntyivät myös käytävät ja tarjoiluväliköt, jotka erottivat palveluskunnan tilat 

isäntäväen tiloista sekä vähensivät satunnaisia kohtaamisia isäntäperheen ja 

palveluskunnan välillä. Huolimatta jaosta yksityiseen ja julkiseen sekä eri huoneiden 

nimetyistä käyttötarkoituksista, käytettiin tiloja monipuolisesti. Esimerkiksi 

makuuhuone oli puolijulkinen tila, jossa otettiin vastaan vieraita, luettiin, kirjoitettiin 

ja pelattiin yhdessä. Kartanoihin rakennettiin myös muita huoneita, kuten kirjasto ja 

biljardihuone Fagervikiin, riippuen rakennuttajan kiinnostuksen kohteista ja 
varakkuudesta.26 

Yksikerroksissa kartanoissa ja kaupunkitaloissa tilajärjestys oli luonnollisesti 

rajatumpi kuin kaksi- tai kolmikerroksissa taloissa, joissa eri tiloja voitiin järjestää 

joustavammin ja sijoittaa usein kylmään ja kosteaan pohjakerrokseen keittiö, 

palvelusväen tiloja ja kartanon konttori, kun taas ensimmäiseen kerrokseen voitiin 

sijoittaa seurustelutilat ja makuuhuoneet. Asumismukavuus, valo ja lämpö olivat 

keskeisiä kysymyksiä 1700-luvulla. Kaksinkertaiset ikkunat ja tehokkaat kaakeliuunit 

sekä puiset rintapaneelit tai maalatut kangastapetit ja puulattiat tekivät asumisesta 

mukavaa ja muodinmukaista. Koristeelliset kaakeliuunit, maalatut tapetit ja 

ovenpäällysmaalaukset olivat tärkeä osa aatelin asumiskulttuuria.27 Vaikka 1700-

luvulla pyrittiin edistämään kivirakentamista prestiisi- ja paloturvallisuussyistä, suuri 

osa kartanoista oli hirsirakenteisia. 1600-luvulla rakennettujen kivilinnojen 

Louhisaaren ja Sarvilahden asumismukavuutta ja muodikkuutta parannettiin uusilla 

kaakeliuuneilla ja sisustamalla joitakin huoneita uusien muotien mukaisesti 

kiinalaistyyliin.28 Louhisaaressa hovijunkkari Herman Fleming uudisti rokokootyyliin 

ajanmukaisiksi ja mukaviksi ensimmäisen kerroksen seurustelu- ja makuuhuoneet, 

kun taas pohjakerros ja erityisesti toisen kerroksen barokkiset juhlatilat jätettiin 

1600-luvun asuun.29 

Puutarhojen ja puistojen merkitys rakennettuina ympäristöinä ja säätyaseman 

merkkeinä korostui 1700-luvun kuluessa aikaisempiin vuosisatoihin verrattuna. 

Puutarhat, niiden hoito ja niissä oleskelu kuuluivat keskeisesti kartanokulttuuriin 
1700-luvulla, ja puutarha tai puisto olikin yksi kartanoiden tärkeistä kriteereistä.30 

                                                        
26 Ilmakunnas 2011, 254–275; Ilmakunnas 2020; Koskinen 2012; Koskinen 2013; Fagervikista 
Koskinen 2012, 202–249. 
27 Ilmakunnas 2020; Koskinen 2012, passim. 
28 Kuurne 2005, 119–125; Lounatvuosi & Knapas, M. T. 2005, kuvat sivuilla 95, 191; Tandefelt 2012a, 
kuvat sivuilla 36–37, 50, 60, 73. 
29 Koskinen 2012, 359–363; Kuurne 2005, 119–125. 
30 Vrt. Ulväng 2013 ja Ulväng 2019, 104. 
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Kaikkein suurisuuntaisimmat puutarhat suunniteltiin ja toteutettiin kartanoiden 

yhteyteen. 1700-luvun puolivälin jälkeen kansainväliset puutarha-arkkitehtuurin 

ihanteet painottivat luonnollisen näköistä, englantilaiseksi kutsuttua 

maisemapuistoa, ja formaalista ranskalaisesta muotopuutarhasta tuli 

vanhanaikainen. Englantilaisen puiston luonnonmukaisuus oli harkitun suunnittelun 

ja rakentamisen tulosta, ja todellisuudessa luonnonmukainen tarkoitti vahvasti 

ihmisen muokkaamaa maisemaa. Sen tärkeimpiin elementteihin kuuluivat 

luonnolliselta vaikuttava epäsäännöllinen muotokieli, suuret puut, laajat ja 

rauhallisesti kumpuilevat nurmikentät, lammet ja solisevat purot sekä erilaiset 

rakennetut elementit kuten huvimajat, temppelit, rauniot, patsaat ja muistomerkit. 

Englantilaisen puiston luoma illuusio villistä ja vapaasta luonnosta liittyi 1700-luvun 

lopussa ja 1800-luvun alussa voimistuneisiin ajatuksiin ihmisten luontosuhteesta ja 

siitä, millainen vaikutus maisemilla, näkymillä ja paikoilla oli ihmisten tunne-

elämään. Englantilaistyyppisten puistojen ensisijainen päämäärä oli herättää 

ihmisissä ihailua ja iloisia tunteita.31 

Puutarhat ja puistot vaativat suuria pinta-aloja, jotka olivat poissa taloudellisesti 

tuottavammasta viljanviljelystä tai karjanhoidosta, mihin läheskään kaikilla aatelisilla 

ei ollut varaa tai kiinnostustakaan. Kartanoiden puistoalueet rajasivat 

kartanonväkeen kuuluvien ihmisten pääsyä päärakennuksen läheisyyteen. Tosin 

Suomessa sijainneissa kartanoissa sivurakennukset ja talousrakennukset sijaitsivat 

useimmiten päärakennuksen läheisyydessä, minkä vuoksi päärakennuksessa asuneet 

ja työskennelleet ihmiset olivat fyysisesti lähempänä kartanon palkollisia kuin 

vaikkapa Britanniassa, jossa englantilaisen maisemapuiston suuret kumpuilevat 

nurmialueet, puut ja erilaiset rakennetut pengerrykset tai kukkulat rajasivat 

toisistaan erilaiset elämänpiirit. 

[Kuva 709, Fagervikin ruukinkartano] 

Fagervikin ruukinkartanon poika ja perijä Mikael Hisinger keräsi tietoja puutarhoista 

ja istutuksista matkallaan Euroopassa 1783–1784. Matkan pääasiallisin tarkoitus oli 

tietojen kerääminen linnoituksista ja kaivoksista, mutta matka toimi myös suurena 

opintomatkana, grand tourina.32 Hisinger oli henkilökohtaisesti kiinnostunut 

puutarhoista ja maanviljelystä, ja kirjoitti matkapäiväkirjassaan erityisen 

innostuneesti puistoista, joissa vieraili matkansa aikana.33 Hisinger perusti 

Fagervikiin laajan englantilaisen puiston isänsä perustamien muotopuutarhan ja 

hedelmäpuutarhan rinnalle.34 Puutarhanviljelystä kiinnostunut oli niin ikään 

everstiluutnantti ja hovioikeudenneuvos Georg Ehrenmalm, jonka Saustilaan Savoon 

perustama puutarha oli niin merkittävä, että sitä ehdotettiin 1777 Isänmaallisen 

Seuran palkittavaksi.35 

                                                        
31 Knapas 2007. 
32 Kuurne 2015. 
33 Hisinger 2015 (1783–1784). 
34 Lounatvuori 2004. 
35 Mäkelä-Alitalo & Häyrynen 2003. 
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Puutarhojen rakennettuihin miljöisiin kuuluivat 1700-luvulla myös 

hautamuistomerkit, joita monet aateliset pystyttivät kuolleiden perheenjäsenten 

muistoksi. Luterilaisessa Ruotsissa kirkko ei hyväksynyt hautaamista 

siunaamattomaan maahan, minkä vuoksi aatelisperheillä oli useimmiten kotikirkon 

hautausmaalla suvun oma hautakappeli. Kartanoiden puistoissa sijainneet 

muistomerkit ja muistopaikat muodostivat yhden osan puistojen rakennetuista 

elementeistä.36 Hautamuistomerkkejä suunniteltiin useammin kuin pystytettiin, 

koska aatelin yksityisarkistoista löytyy piirustuksia toteutumattomista 

suunnitelmista. Todennäköisesti ne olivat aatelisten itsensä piirtämiä, sillä niin pojat 
kuin tytötkin opetettiin taitaviksi piirtäjiksi.37 

Puutarhanhoidossa ja maanviljelyssä yhdistyivät hyöty ja huvi. Kiinnostus 

maanviljelyyn, metsänhoitoon, hyötykasviviljelyyn ja talousrakennusten 

rakennuttamiseen oli osoitus maanomistajaperheen velvollisuuksista tilaansa, 

sukuaan ja maataan kohtaan. Istuttamalla metsää, perustamalla hedelmäpuutarhoja 

ja hoitamalla mehiläisiä aateli kytki kartanot osaksi valistuksen aatteita sekä 

hyötykasviviljelyn ja uusien viljelytapojen edistämistä. Esteettiset arvot olivat yhtä 

merkittäviä kuin hyötynäkökohdat, mikä merkitsi sitä, että hedelmäpuutarhat ja 

keittiötarhat suunniteltiin usein yhtä lailla esteettisistä lähtökohdista kuin 

koristepuutarhatkin, ja että ruokakasveja saatettiin sijoittaa myös koristekasvien 

joukkoon.38 

Hedelmäpuutarhojen ja orangerioiden perustaminen yleistyi erityisesti kartanoissa, 

joissa oli tilaa suurille puutarhoille, kun kaupunkipuutarhoissa tila oli rajatumpi ja 

istutukset ja puutarhatilat pienimuotoisempia. Orangerioista tuli 1700-luvun 

kuluessa paitsi tärkeitä puutarhanhoidon vuoksi, myös arkkitehtonisena osana 
kartanoita.39 

Keittiöpuutarha kuului jokaisen aatelin asuman talon läheisyyteen. Se takasi 

satokauden tuoreet vihannekset, yrtit ja hedelmät isäntäväen pöytään, ja tuotti 

juureksia ja hedelmiä säilöttäväksi talvea varten. Keittiöpuutarha ja hyötykasvien 

hoitaminen ja istuttaminen kuuluivat aatelisperheiden arjen askareisiin ainakin 

toisinaan, vaikka päävastuu kasveista oli varmastikin puutarharengeillä, 

puutarhureilla tai piioilla. Elimäellä, itäisellä Uudellamaalla sijainneen Hämeenkylän 

kartanon tyttäret Jacobina Charlotta ja Beata Christina Munsterhjelm perustivat 

isänsä johdolla pienen puutarhan. Tytöt istuttivat hyötypuutarhaansa sokeriherneitä, 

salkopapuja, ruusupapuja, porkkanoita ja retiisejä. Puutarhan hoitaminen oli 

hyödyllistä ja kasvattavaa, ja tytöt tekivät puutarhatöitä paitsi kahdestaan, myös 

isänsä ja tätinsä kanssa.40 Puutarhaviljely ja keittiötarhan hoitaminen yhdistivät 

aatelin elämäntapaan kuuluneen työteliäisyyden esteettiseen arkipäivän hyödyn 

tavoittelemiseen. 

                                                        
36 Ilmakunnas 2019, 149–152; Knapas 2004, 45–49. 
37 Ilmakunnas 2019, 149–152. 
38 Ilmakunnas 2016, 37–42; Lounatvuori 2004, passim; Ulväng 2008, 168–176; Vainio-Korhonen 2008, 
48–49, 205–213. 
39 Esim. Lounatvuori 2004, 102–122. 
40 Munsterhjelm 1799–1801, 37, 59, 61, 64–65, 76. 
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Esineellinen ja visuaalinen maailma 

Esineiden määrä oli 1700-luvun varhaisteollisessa maailmassa huomattavasti 

vähäisempi kuin seuraavalla vuosisadalla, mikä näkyy hyvin konkreettisesti aatelin 

esineellisessä kulttuurissa, varsinkin tavaroiden määrässä. Myöskin ero Ruotsin ja 

Suomen aatelin sekä Englannin, Ranskan, Saksan tai Venäjän aatelin esineellisessä 

kulttuurissa oli selvä, vaikka samansuuntaiset esteettiset ihanteet ja ”tavarakulttuuri” 

vallitsivat aatelin ja vauraan säätyläistön parissa kaikkialla Euroopassa. Tämä 

ilmenee lähdeaineistossa, jonka avulla esineitä ja omistuksia voi tutkia: perukirjoissa, 

kuiteissa tai interiöörejä kuvaavissa maalauksissa ja piirustuksissa. Aatelin 

arkielämän tärkeimpiä esineitä olivat huonekalut, astiat, pöytähopeat ja erilaiset 

1700-luvun kuluessa yleistyneet pienet puoliluksusesineet kuten nuuskarasiat, 

viuhkat tai nauhat sekä aatelismiesten arvon ja ansioiden merkkinä kunniamerkit. 

Huonekalut olivat 1700-luvulla keveitä ja mukavia. Aikakauden uutuushuonekalu oli 

sohva, joka poikkesi aikaisemmista istumiseen tarkoitetuista huonekaluista koska 

siinä saattoi makoilla mukavasti, istua lähekkäin ja sylitysten tai ottaa vaikkapa 

nokkaunet. Aateliskartanot sisustettiin seurusteluun sopivilla huonekaluilla, joita oli 

helppo siirtää sinne, missä niitä tarvittiin. Salit muutettiin helposti ruokasalista 

tanssia varten keräämällä sivuun mäntypuiset taitettavat pöydät ja siirtämällä 

mukaviksi topatut tuolit seinien vierille istumapaikoiksi. Pelipöytiä, teepöytiä ja 

ompelupöytiä oli niin ikään helppo siirtää takan tai kaakeliuuniin lähelle talvella tai 

ikkunan luo kesällä. Huonekalut ja niiden käyttötarkoituksen eriytyivät samalla 

tavalla kuin huoneiden käyttötarkoituksen, mutta kaikista aatelistalouksista löytyivät 

samat tuolit, taittopöydät, pikkupöydät, konsolipöydät, lipastot, peilit ja sängyt. 

Huonekalujen materiaalit, sisustustekstiilit ja huonekalupuuseppien taidot 

vaikuttivat sisustuksen hienostuneisuuteen.41 Kenraalimajuri ja Turun maaherra, 

vapaaherra Magnus Wilhelm Armfeltin perukirjassa vuodelta 1795 mainitaan 

mahonkinen pelipöytä. 1700-luvun arvostetuimmassa puusepänverstaassa 

Tukholmassa valmistettu pöytä on siro, käytännöllinen ja äärimmäisen taidokasta 
työtä.42 

[Kuva 714, kahviastiasto] 

Astiat ja erityisesti vaakunaposliini olivat aatelin aseman manifestaatioita. Aito 

posliini oli haluttua ja arvokasta 1700-luvun Euroopassa, ja aatelisperheet tilasivat 

vaakunaposliinia Itä-Intian kauppakomppanioiden välityksellä Kiinasta, ennen kuin 

vuosisadan puolivälissä posliinia opittiin tekemään myös Euroopassa. Arkena 

vaatimattomat ruokapöydät katettiin juhlaillallisille tai muihin tärkeisiin tilaisuuksiin 

pöytähopeilla, kristallilaseilla, vaakunaposliineilla ja valkeilla pöytäliinoilla, joihin oli 

saatettu kutoa tai kirjailla aatelisvaakunat. Myös pöytähopeisiin kuten terriineihin ja 
muihin tarjoiluastioihin ja laseihin kaiverrettiin usein aatelisvaakuna.43 

                                                        
41 Ilmakunnas 2011, 254–273; Koskinen 2012, passim; Koskinen 2013, passim. 
42 Kuurne 2008, 21. 
43 Ilmakunnas 2011, 142–144. 
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Esineiden merkitys jatkumoita, sukuyhteyksiä ja suhdetta hallitsijaan korostaneessa 

aatelissäädyssä oli merkittävä. Aatelin ja hallitsijoiden sekä aatelin sisällä 

patronusten ja klienttien välisiä suhteita rakennettiin suosion ja lojaalisuuden 

osoituksina toimineiden esineiden avulla. Kuninkaalliset palkitsivat kaikkina aikoina 

uskollisia aatelisia erilaisilla esineillä kuten kunniamerkeillä, sormuksilla ja 

rasioilla.44 Pienet rasiat olivat suosittuja lahjaesineitä myös perheenjäsenten ja 

ystävien välillä. Niiden kansiin maalattiin miniatyyrejä läheisistä, pastoraaliaiheita tai 
eroottisia kuvia rasian vastaanottajan sukupuolesta ja siviilisäädystä riippuen. 

Muotokuvassa yhdistyivät aateliskulttuurin visuaaliset, esineelliset, sosiaaliset ja 

ajalliset piirteet. Sen avulla rakennettiin jatkumoita sukujen, mutta myös 

yhteiskunnallisten tehtävien, kuten upseerien tai virkamiesten, sisään ja välille. 

Muotokuvien merkitys osana aatelin visuaalista maailmaa on ollut tärkeä halki 

vuosisatojen, mutta niiden kalleuden vuoksi läheskään kaikista aatelisista ei koskaan 

maalattu muotokuvaa. Tyypillisin aatelismuotokuva 1700-luvun Suomessa oli melko 

pienikokoinen puolivartalokuva; suuret muotokuvat, joissa kuvattiin useita 

perheenjäseniä kodin sisätiloissa tai kartanon puistossa olivat harvinaisia. 

Muotokuvan tuli olla kuvattavan henkilön sielun peili ja näyttää kuvatun henkilön 

luonne ja ilmeikkyys sekä yhteiskunnallinen asema. Viittaukset mallin sosiaaliseen, 

taloudelliseen ja poliittiseen asemaan edellyttivät aikalaisiltakin kulttuuristen 

konventioiden tuntemista. Vain hienovaraiset yksityiskohdat kuten kunniamerkit ja 

ritarikuntien nauhat tai samettitakin alta pilkahtava rintahaarniska erottivat 

muotokuvissa aatelismiehet aatelittomista säätyläisistä.45 Poikkeuksen tästä 

muodostavat erilaiset virkamuotokuvat, joissa aatelismiehet edustivat poliittista tai 

virka-asemaansa, kuten valtaneuvosten, maamarsalkkojen tai sotamarsalkkojen 

viralliset muotokuvat ja muotokuvat, joissa kuvatun tieteellinen ja taiteellinen työ 

näkyivät maalaukseen kuvatuissa esineissä. 

Aatelisnaiset kuvattiin tyylikkäinä muotipuvuissa, kädessään sivistyksestä kertova 

kirja tai ahkeruuteen ja taitavuuteen viittaava käsityö.46 Ylhäisaatelin ja hovin piirissä 

aatelisnaisten muotokuvissa yleisinä teemoina olivat myös kirjalliset viittaukset ja 

naisten pukeminen paimenasuun tai antiikin jumalattariksi. Muodikas teema oli myös 

ottomaaniasu, jossa itsensä maalauttivat yleensä aateliset, joilla oli kytkös kaupan tai 

diplomatian kautta Ottomaanien valtakuntaan.47 

[Kuva 711, Johan Carpelan] 

Aatelismiesten muotokuvissa vuosisadan viimeisellä neljänneksellä yleinen asu oli 

kansallinen ruotsalainen puku. Tässä asussa maalasi Erik Hallblad 1788 Oulun 

maaherran Johan Fredrik Carpelanin. Muotokuvassaan Carpelan edustaa kuninkaalle 

uskollista sotilas- ja virka-aatelia ja kyvykästä virkamiestä. Muotokuva on taustaltaan 

yksivärinen puolivartalokuva, jossa Carpelanilla on yllään kansallisen ruotsalaisen 

puvun musta, punaisella koristettu arkiversio, jonka avonaisen takin alta näkyy 

                                                        
44 Tandefelt 2008, 107–108. 
45 Brown 2012; Ilmakunnas 2017a. 
46 Brown 2012; Ilmakunnas 2017a, 49–51. 
47 Brown 2012, 261–347. 
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yksinkertainen kaulahuivi. Ainoa koriste on Miekkaritarikunnan risti keltaisessa 

nauhassa, merkki Carpelanin pitkästä ja ansiokkaasta upseerinurasta, joka pätevöitti 

hänet maaherran tehtävään, johon hänet nimitettiin 1775. Vuonna 1790 Carpelan 

korotettiin vapaaherraksi palkintona ansioistaan upseerina, maaherrana ja Kustaa 

III:lle lojaalina aatelismiehenä.48 Toisinaan aatelismiehillä oli muotokuvissaan 

kansallisen ruotsalaisen puvun vasemmassa hihassa suureksi rusetiksi solmittu 

valkea ”vallankumousnenäliina” korostamassa kuvatun henkilön lojaaliutta Kustaa 

III:lle. Tällainen nenäliina toimi 9. elokuuta 1772 Kustaa III:n toimeenpaneman 

vallankumouksen aloittamisen merkkinä. Vaatteet ja vaatteisiin kiinnitetyt embleemit 

kuten valkea liina tai ritarikunnan nauha olivat konkreettisia merkkejä kuninkaan 

suosiosta.49 Maalauttamalla nämä suosion merkit muotokuviin, aateli saattoi ikuistaa 
symboliset lojaaliussuhteet näkyville. 

Muotokuvien oleellisena tehtävänä oli ilmentää sukulaisuussuhteita ja sukujen 

jatkumoita. Poissaolevien perheenjäsenten ja sukulaisten muotokuvia ripustettiin 

niin förmaakeihin ja ruokasaleihin kuin makuuhuoneisiinkin. Perukirjojen perusteella 

näyttää siltä, että tavallisinta oli ripustaa läheisimpien perheenjäsenten, lasten, 

vanhempien ja sisarusten muotokuvat makuuhuoneisiin, kun taas aikaisempien 

sukupolvien ja kaukaisempien sukulaisten muotokuvat ripustettiin saleihin ja 

förmaakeihin. Myös miniatyyrit kuuluivat esineisiin, joiden avulla poissaolevia ja 

läheisiä henkilöitä muistettiin. Miniatyyrit olivat emotionaalisia esineitä, sillä niitä 
saattoi kantaa mukana ja pitää lähellä sydäntä.50 

Muotokuvien sijoittelulla oli poliittinen ulottuvuus, sillä monet aateliset olivat 

poliittisesti aktiivisia, ja heidän kodeissaan suuri osa tiloista oli puolijulkisia 

seurustelutiloja, joihin oli pääsy monilla henkilöillä. Kun Hedvig Ulrika De la Gardie 

sai 1799 takaisin hoviviran, jonka hän oli menettänyt miehensä Gustav Mauritz 

Armfeltin maanpetostuomion jälkeen 1794, ripusti kreivitär Armfeltin muotokuvan 

näkyvälle paikalle Tukholman kuninkaanlinnassa, jossa hänellä oli 

ylihovimestarinnan virkaansa kuulunut asunto. Näin Hedvig Ulrika De la Gardie 

muistutti muotokuvan muodossa miehensä merkityksestä Kustaa III:n hovissa, jossa 

puolisoilla molemmilla oli ollut hovivirka kruununprinssin hovissa. Jo aikalaisten 

näkemyksen mukaan kreivittären seinälleen ripustama muotokuva miehestään, 

maanpetoksesta tuomitusta entisestä kuninkaan suosikista, oli poliittinen 

kannanotto.51 Muotokuvilla rakennettiin ja vahvistettiin niin ikään ystävyyssuhteita. 

Tällaisten muotokuvien periytyminen sukupolvelta toiselle muodosti aineellisia ja 

visuaalisia verkostoja aatelisten välille. Kreivi Carl August Ehrensvärd peri isältään, 

1772 kuolleelta Augustin Ehrensvärdiltä, valtaneuvos ja kreivi Gabriel von Sethin 

muotokuvan, jonka ripusti seinälleen muistutukseksi Sethin merkityksestä isänsä 

suosijana tämän uran alkuvaiheessa 1730-luvulta alkaen ja koko elämän mittaisena 
ystävänä.52 

                                                        
48 Mickwitz 2007, 46–61. 
49 Tandefelt 2008, 101–106. 
50 Ilmakunnas 2017a, 52, 55. 
51 af Hällström 2020, 24. 
52 Nikula 2010, 20. 
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Muotokuvien genreen ja aateliskotien visuaaliseen kulttuuriin kuuluivat myös 

hallitsijamuotokuvat sekä kuuluisien miesten ja naisten muotokuvat. Suurikokoiset 

öljyvärein maalatut hallitsijamuotokuvat olivat monarkin suosionosoitus uskollisia 

alamaisiaan kohtaan, kun taas hallitsijamuotokuvien kopiot kuparipiirroksina ja 

muina painotuotteina levisivät laajalle suhteellisen edullisen hintansa vuoksi ja 

koristivat monien aatelikartanoiden ja kaupunkikotien seiniä. Kuuluisien miesten ja 

naisten muotokuvat levisivät niin ikään kuparipiirroksina, joihin kuului erityisesti 

oppineiden ja kirjallisesti ansioitujen henkilöiden muotokuvia, kuten vaikkapa Carl 

von Linnén muotokuva, jonka Augustin Ehrensvärd 1740 kaiversi.53 

Aateliskulttuuriin kuului 1700-luvulla monipuolinen taiteiden ja tieteiden opetus, 

minkä vuoksi monet aateliset olivat taitavia piirtäjiä ja maalaajia. 

Linnoitusupseereille piirustustaito oli välttämätön. Augustin Ehrensvärd oppi 

etsaustekniikkaa isältään ja opiskeli piirtämistä tykistö- ja linnoitusopintojensa 

ohella. Hän dokumentoi Viaporin rakentamista ja elämää linnoituksessa monissa 

piirustuksissaan ja maalauksissaan, ja edisti Viaporin upseerien sekä poikansa Carl 

Augustin mahdollisuuksia oppia piirtämään ja maalaamaan.54 Carl August 

Ehrensvärdistä tulikin 1783 Taideakatemian kunniajäsen, mihin vaikuttivat suuresti 

paitsi hänen taiteellinen työnsä, myös taideteoreettiset kirjoituksensa vapaiden 
taiteiden filosofiasta ja Italiaan 1780–1782 tekemältään matkalta.55 

Aatelistyttöjen opetukseen kuului niin ikään piirustustaito, mutta myös käsityötaidot 

olivat olennainen osa aatelin visuaalista kulttuuria. Pikkutyttöjen kirjailemat 

merkkuuliinat toimivat paitsi luku- ja laskuharjoituksina, myös visuaalisina 

sukutauluina, joihin oli kirjailtu vanhempien ja isovanhempien nimikirjaimet sekä 

vapaaherralliset ja kreivilliset kruunut.56 Tytöt ja naiset kirjailivat myös tauluja, joissa 

mallina toimi painokuva tai heidän oma piirustuksensa. Nämä pienikokoiset kirjaillut 

taulut ja merkkausliinat olivat arvostettu käsityötyyppi, joka siirrettiin sukupolvelta 
toiselle huolimatta tekstiilien haalistumisesta ja haurastumisesta vuosien saatossa.57 

 

Säädynmukainen kulutus, ylellisyys ja asema 

Kulutuskulttuuria luonnehti vielä 1700-luvulla hyvin voimakkaasti 

säädynmukaisuuden vaatimus. Yhteiskunnassa jokaisella oli oma paikkansa ja 

asemansa, joiden tuli näkyä myös ihmisten ulkoisessa olemuksessa, asumisessa ja 

elämäntavassa. Tämä näkyi erityisen selkeästi siinä, että Ruotsissa annettiin 1700-

luvun kuluessa useita ylellisyysasetuksia, joilla pyrittiin säätelemään alamaisten 

kuluttamista, varsinkin taloudelle ja moraalille vahingollisena pidettyä kuluttamista, 

joka hämärsi säätyrajoja.  Asetukset kytkeytyivät merkantilistiseen 

talouspolitiikkaan, sillä niiden avulla pyrittiin kohdistamaan ylellisyyden 

kuluttaminen kotimaiseen tuotantoon. Toisaalta kuluttamiseen sekä aineelliseen 

                                                        
53 Nikula 2010, 27. 
54 Eklund 1997; Nikula 2010, 472–473. 
55 Hildebrand & Nikula & Bereh 1949. 
56 Ilmakunnas 2017b; Lönnqvist 1985, 11–15; Åström 1993, 309–319; Vainio-Korhonen 2012a, 48, 52. 
57 Ilmakunnas 2017b. 
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maailmaan vaikuttivat suuresti ostomahdollisuuksien kasvaminen, tehokas 

markkinointi ja verkostojen avulla ostaminen, joka ulotti kulutuskulttuurin 
tehokkaasti globaaliksi verkostoksi.58 

Ylellisyysasetuksista keskusteltiin kiivaasti valtiopäivillä, ja aatelin 

valtiopäiväedustajat käyttivät aiheesta sekä kannattavia että vastustavia 

puheenvuoroja. Ylellisyysasetusten tehoa epäilivät myös niitä säätäneet valtiopäivät, 

mutta aatelissäädyssä vallitsi laajalti näkemys siitä, että aatelin tuli esiintyä asiassa 

esikuvana muille säädyille ja noudattaa kohtuullisuutta pukeutumisessa ja muussa 
kuluttamisessa.59  

Kosmopoliittisessa aateliskulttuurissa, jonka jäsenet liikkuivat ja seurustelivat 

vaivatta toistensa kanssa, oli ulkoinen olemus olennainen säätyaseman merkki. Tämä 

ilmeni erityisesti vaatetuksessa, jonka mukaan säädyn jäseniä arvioitiin sekä säädyn 

sisällä että sen ulkopuolella. Arkena aateliset pukeutuivat yksinkertaisesti ja 

käytännöllisesti vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Naisilla oli yksinkertainen 

nuttupuku, jonka hameosa saattoi olla kevyesti topattu, miesten pukuun kuului 

puolestaan niin arkena kuin juhlissakin polvipituinen takki, lähes yhtä pitkä 

hihallinen liivi ja polvihousut.60 Peruukki kuului erottamattomana upseerin ja 

virkamiehen asuun.61 Kankaita kierrätettiin ja vanhoja pukuja uudistettiin ja 

muodistettiin, sillä tekstiilit olivat arvokkaita.62 Muoti vaihtui 1700-luvulla nopeasti, 

ja tieto uusista muodeista kulki nopeasti kirjeissä, keskusteluissa, 

muotipiirustuksissa, sanomalehdissä ja vuosisadan lopulta alkaen myös 

muotilehdissä.63 

[Kuva 713, mekko] 

Edustaviin tilaisuuksiin, jollainen saattoi olla tavallinen päivällinenkin, aatelisnaiset ja 

miehet pukeutuivat räätälin tekemään muotipukuun, jonka kaava noudatti 

eurooppalaista muotia. Muodikkaimmat naisten asut olivat silkkiä, vuosisadan 

puolivälin jälkeen myös muodikasta painettua puuvillakangasta, kun taas miesten 

muotipuvut valmistettiin villasta, silkistä ja sametista. Sekä miesten että naisten 

vaatteet olivat ylellisesti koristeltuja brodeerauksin ja pitsein. Naisten muotipukuihin 

kuului myös ohuet huivit ja monenlaiset nauhat, kun taas miesten puvuissa käytettiin 

usein paljettikirjailuja. Aatelisnaisen muodikkaan asun täydensivät korut, tekokukat, 

hansikkaat, myssy tai muu päähine ja viuhka. Miesten asun täydensivät niin ikään 

hansikkaat, hattu sekä kunniamerkit, jotka osoittivat kantajansa asemaa ja ansioita.64 

Vaatteilla ja asusteilla tehtiin näkyväksi myös aatelin sisäisiä hierarkioita: kankaiden 

laatu, vaatteiden leikkaus ja asusteiden hienostuneisuus olivat seikkoja, joilla 

                                                        
58 Hassan Jansson 2013; Ilmakunnas 2011, passim; Ilmakunnas 2015, 116–117; Rahikainen & Vainio-
Korhonen 2015, 31–36; Runefelt 2005. 
59 Sveriges riddersskaps och adels riksdagsprotokoll 1765–1766:2, 78, 89–99; Ilmakunnas 2011, 123 
60 Pylkkänen 1984; Pylkkänen 1984 
61 Vilkuna 2019, 105. 
62 Rasmussen 2015. 
63 Brown 2007, 423–425; Vainio-Korhonen 2008, 274–275. 
64 Brown 2007; Ilmakunnas 2011, passim; Pylkkänen 1982; Pylkkänen 1984; Rasmussen 2010; 
Rasmussen 2015; Suolahti 1993, 72–75; kunniamerkeistä ks. Strömberg & Nuorteva & Forssell 2007. 
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muotitietoiset ja maksukykyiset aateliset erottautuivat – mikäli halusivat tai 

kykenivät – muista säätyläisistä, sillä muotipukujen mallit olivat hyvin samanlaiset 

niin miehillä kuin naisillakin säädystä riippumatta. Naisten asujen leikkauksissa ja 

päähineiden muodoissa oli suuremmat erot kuin miesten kolmiosaisessa puvussa.65 

Valtaneuvoston jäsenillä oli 1600- ja 1700-luvulla hovin seremonioissa yllään 

valtaneuvosasu, johon kuului karmosiininpunainen kärpännahkareunusteinen viitta. 

Monet valtaneuvokset maalauttivat itsestään Arvid Bernhard Hornin tapaan 

muotokuvan valtaneuvoksena. Hornin vieressä pöydällä ovat asuun kuulunut hattu 

sekä valtiopäivien aatelissäädyn puhemiehen eli maamarsalkan sauva. Upseerit 

tunnistettiin puolestaan upseerinunivormusta, joista moni perustui 

karoliiniunivormun siniseen, keltakoristeiseen takkiin ja vaaleisiin housuihin.66 

Keväällä 1778 Ruotsissa otettiin käyttöön kansallinen ruotsalainen puku, jonka oli 

määrä kitkeä pukuylellisyyttä ja tuoda kaikkien käyttöön univormun tapaan 

yhtenäinen asu, joka olisi kuitenkin ollut erilainen eri säädyissä. Puku-uudistus oli 

Kustaa III:n suunnittelema ja puvun malli ja leikkaus olivat hänen ideoimiaan. 

Erityisesti ylhäisaateli vastusti uutta pukua, joka leikkaukseltaan poikkesi suuresti 

aikakauden ranskalaisesta muotipuvusta. Kansallisesta puvusta tuli varsinkin aatelin 

piirissä virka-asu, jota kantamalla aatelismies saattoi tuoda esiin lojaalisuutensa 

kuninkaalle. Naisten puvut eivät koskaan yleistyneet samalla tavalla, vaan niiden 

käyttö jäi hovin piiriin. Myöskään muissa säädyissä puku ei koskaan saavuttanut yhtä 
suurta suosiota kuin aatelismiesten keskuudessa.67 

[Kuva 715, sormus] 

Kuluttamisen säännöstelemisestä ja kotimaisen tuotannon merkantilistisesta 

tukemisesta huolimatta aatelin kuluttamisen verkostot olivat globaalit. Kapteeni, 

myöhemmin eversti Berndt Adolf Grotenfeltin ja hänen vaimonsa Catharina 

Ehrnroothin kartanossa Joroisten Frugårdissa suuri osa hankinnoista tehtiin vuosina 

1790–1809 läheisissä kaupungeissa kuten Mikkelissä, Kuopiossa tai Heinolassa, tai 

tavaroita tilattiin välikäsien – yleensä sukulaisten ja ystävien – kautta Loviisasta, 

Helsingistä, Turusta ja Tukholmasta. Ruokatavaroiden, kahvin, mausteiden, 

kuivattujen hedelmien ja vaatteiden kaltaisia jokapäiväisiä kulutustavaroita 

hankittiin läheltä, kun taas ylellisyystarvikkeita kuten silkkiä, posliinia, viuhkoja, 

kosmetiikkaa, vaunuja ja naisten turkki tilattiin kauempaa. Kahvi, tee, kaakao ja 

sokeri kuuluivat 1700-luvulla aatelin ahkerasti käyttämiin nautintoaineisiin, joita oli 

saatavilla helposti myös Savon kartanoalueella, joka sijaitsi maantieteellisesti usean 
päivämatkan päässä suurimmista kaupan keskuksista.68 

Myös Johan Fredrik Aminoffin ja Eva Matilda Bruncronan isännöimässä Saaren 

kartanossa Mynämäellä musta ja vihreä tee sekä kahvi kuuluivat kartanossa 

nautittuihin siirtomaatuotteisiin. Aminoffit tekivät hankintoja Turun, 

Uudenkaupungin, Mynämäen ja Pyheen markkinoilta sekä turkulaisilta kauppiailta. 

                                                        
65 Ilmakunnas 2011, passim; Pylkkänen 1982; Pylkkänen 1984. 
66 Rangström1997, 197. 
67 Rangström 1997, 165–177; Pylkkänen 1984, 57–69; ks. myös Ilmakunnas 2011, 123 ja Alm 2016. 
68 Åström 2010–2011. 
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Kartanoon ostettiin keväällä 1805 punaviiniä, tupakkaa, sokerikonvehteja ja 

piparkakkuja. Ruokosokeria, riisiryynejä, etikkaa, ruokaöljyä ja suolaa ostettiin 

säännöllisesti, ja vuoden 1803 aikana Aminoffien taloudessa käytettiin 25 tynnyriä 

perunoita ja viisi tynnyriä lahnoja.69 Kartanoissa syötiin arkena yksinkertaisesti, 

mutta juhlia varten nähtiin paljon vaivaa ja vieraita kestittiin vieraanvaraisesti. 

Sesonkien mukaan kartanoissa herkuteltiin ostereilla, ravuilla ja ankeriailla sekä 

tuoreilla marjoilla ja hedelmillä.70 

Kulttuurin kulutus ja tuottaminen kuuluivat aatelin elämäntapaan sekä ilmensivät 

säädyn asemaa ja sen ihanteita. Aateliskartanoihin koottiin laajoja kirjastoja, joiden 

kokoelmista näkyy kiinnostus valistusajan aatteisiin, tieteisiin ja taiteisiin sekä 

uuteen kirjallisuuden muotoon, kirjeromaaniin. Kielitaitoiset aateliset lukivat 

pääasiassa ranskaksi, mutta myös englanniksi, saksaksi, italiaksi ja latinaksi sekä 

ruotsiksi, sillä ruotsiksi ilmestyi paljon esimerkiksi sotilaallista, taloudellista ja 

poliittista kirjallisuutta ja toisaalta moni uutuusteos käännettiin verrattain nopeasti 

ruotsiksi.71 Viaporissa oli upseerien käytössä laaja yksityiskirjasto, joka sisälsi 

aikalaisteoksia monilta eri aloilta.72 Laajoja valistusajan kirjastoja omistivat 

esimerkiksi runoilija, diplomaatti ja kansliapresidentti Gustav Philip Creutz sekä yli-

intendentti, museonjohtaja Carl Fredrik Fredenheim. Heidän kirjastoissaan useat 

aateliset ja säätyläiset tutustuivat valistuksen aatteisiin.73 Aateliskodeissa ääneen 

lukeminen oli suosittu lukemisen tapa, sillä kuuntelijat saattoivat samaan aikaan 
tehdä käsitöitä, pelata tai seurustella muilla tavoin. 

Myös musiikki kuului olennaisena osana aateliskulttuuriin. Aateliset tuottivat itse 

musiikkia soittamalla ja laulamalla sekä kävivät konserteissa ja oopperassa ollessaan 

paikkakunnilla, joissa järjestettiin konsertteja tai oopperaesityksiä. Aateliset olivat 

myös musiikin tärkeitä tukijoita kuten upseeri, hovimies ja valtaneuvos, kreivi Adam 

Horn, joka oli hovikapellin eli -orkesterin johtaja, jolla oli suuri musiikkikirjasto, tai 

diplomaatti ja kansliapresidentti, kreivi Gustav Philip Creutz, joka oli Pariisissa 

oopperasäveltäjien vaikutusvaltainen mesenaatti.74 Valtaosa aatelisista upseereista 

oli taitavia muusikoita. Kun Carl Johan Aminoff 1750-luvulla matkusti ulkomaiseen 

sotapalvelukseen, musisoi hän laulamalla ruotsalaisia lauluja ja poikkihuilua 

soittamalla Sveitsissä. Musiikki oli Aminoffin huonosti taitaman saksan sijaan häntä ja 

hänen majapaikkansa isäntäväkeä yhdistänyt kieli.75 Turussa 1790 perustetun 

Soitannollisen Seuran orkesterissa soittivat seuran jäsenet, joukossaan useita 

aatelismiehiä. 1795 seura järjesti ensimmäisen julkisen konsertin puheenjohtajansa 

maaherra Ernst Gustaf von Willebrandin aloitteesta. Menestyksekkäässä konsertissa 

lauloivat Willebrandin tyttäret Eva ja Sofia, Gustava Fredenskiöld, Augusta von 

                                                        
69 Koskinen 2013, 164–165. 
70 Ilmakunnas 2016, 163–204; Ilmakunnas & Norrback 2020; Koskinen 2013, 165; Suolahti 1993, 64–
65; Vainio-Korhonen 2006, 143. 
71 Ahokas 2011, 182–198; Mäkeläinen 1972, 24–28; ks. myös Laine 2003, Laine 2006, af Forselles & 
Laine 2008 ja Kalleinen 2014, 51–52. 
72 Nikula 2010, 470–471; myös Ahokas 2011, 150–182. 
73 Laine 2010; Wolff 2005, 235–248. 
74 Wolff 2015; Wolff 2019; ks. myös Sarjala 2001. 
75 Aminoff 1994, 30–31. 
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Kothen, Ottiliana Baer, Eva Loffman sekä Hedvig ja Lovisa Caloander. Vaikka julkinen 

musiikkimaailma oli edelleen pääasiassa miesten areena, avautui 1700-luvun lopun 

uudessa porvarillistuvassa julkisuuskulttuurissa musiikillisesti taitaville aatelis- ja 

säätyläisnaisille mahdollisuus esiintyä myös kodin piirin ulkopuolella.76 

                                                        
76 Mäkeläinen 1972, 173–188; Wolff 2015; myös Ilmakunnas 2011, 154–157. 


