
ERKKI MATMINEN

KE STI KI EVARI TAITO KS E N AIKU'YI U OTOJA

Maamme varhaista kestikievarilaitosta on ai-
kaisemminkin tutkittu, esimerkiksi siinä mie-
lessä, millainen sen olisi lakien mukaan pita-
nyt olla (mm. Paasikivi 1901). Tämän pääosin

kronologisesti etenevän artikkelin tarkoituk-
sena on yrittaa selvittää, millaisena kievari-
laitos aikavälillä 1300-1650 käytännössä to-
teutui. Tämän vuoksi esityksessä on toisaalta
nojauduttu ajanjakson lakeihin, toisaalta hal-
litsijoiden antamiin sääntöihin, julistuksiin,
kaskykirjeisiin ja ohjeisiin sekä jakson lop-
pupuolella julkaistuihin asetuksiin. Poimin-
not voudintilien, joidenkin muiden alkupe-
räislähteiden ja tähänastisen tutkimuksen
majoituspalveluja koskevista kohdista kerto-
nevat jotakin tuloksista. Tavoitteena on ollut
hahmottaa sitä, millaisista alkioista kievari-
instituutio on vuosisatojen aikana muotoutu-
nut. Tässä kasitellaan tavallaan siis kestikie-
varilaitoksen "esihistoriaa" ennen 1600-lu-
vun puolivälia, jolloin se saatettiin kestäviin
kehyksiin.

On heti todettava, etteivät keskiajan lait
säätämisensä jalkeen lähteneet noin vain it-
sestään toteutumaan, vaan tarvittiin hallitsi-
jan toistuvia kaskykirjeita ja ohjeita erilaisille
palvelusmiehille panna toimeen jokin lain-
kohta. Vasta l600Juvun hallinnonuudistuk-
set toivat mukanaan varsinaiset virkamiehet
naitakin tarkoituksia varten.

RATTARIT

västi ensi kerran Mauno Ladonlukon vuonna
l2B0 antamassa Alsnön säännössä. Siinä
kielletään matkustajia väkivalloin vaatimasta
suurten teiden varsilla asuvilta talonpojilta
majoituspalveluja. Kenellakaan ei toisaalta
ollut velvollisuutta ilman korvausta antaa

matkustajille ravintoa ja yösijaa. Kihlakun-
nantuomarin tehtäviin kuului asettaa jokai-
seen kylään rättäri. Tämän velvollisuutena oli
joko itse myyda matkustajalle tämän pyytä-
mät palvelut tai ohjata asiakas jonkun talon-
pojan luo, jolla ei silloin ollut oikeutta kieltay-
tyä korvausta vastaan palvelemasta matkusta-
jaa. Vain kuninkaan, piispojen, ritarienja rat-
supalvelusta suorittavien aatelisten kartanot
olivat rasituksesta vapaat (Od6n 196I, I).

KROUVIT TAVERNIT JA KITTAIUVAT

Ruotsin maakuntalait muotoutuivat Alsnön
sääntöä seuranneiden 50 vuoden aikana.
Niissä mainitaan rättärien lisäksi myös jo
krouvit (krogar), joiden on arveltu olleen yksi-
tyisten perustamia majataloja (Friberg 1960,
699-700). Vasta tämän jalkeen Maunu Eeri-
kinpoika määräsi Skeningenin säännössään

vuonna 1335 perustettavaksi taverneja yleis-
ten teiden varsille (FMU I, s. 165). Tätä nimi-
tystä maanlait sittemmin kayttavat maaseu-

dun lakisääteisistä majataloista. Kaupunkei-
hin perustettiin taas keskiajan lakien mukai-
sesti kestikievareita. Kenties Skeningenin
säännön vaikutuksesta Ahvenanmaalla oli jo
samana vuonna toiminnassa pappien yllapita-Matkaajien majoitusasioista kerrotaan tiettä-
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mä Signilsskärin suoja- ja majapaikka palve-

lemassa Ahvenanmeren ylittajia (Bertell

1983, IBB).

Samoihin aikoihin, siis l30O-luvun alku-
puolella, oli myös Turun ja Hämeen linnojen

välisen tien (Harkatien) varteen ilmestynyt

kaksi kappelilla varustettua majataloa (Oja

1960, 700). Myos kiltatupien rakentaminen

oli alkanut. Ne toimivat muiden funktioidensa

ohella myös esim. ulkomaisten kauppiaiden

majapaikkoina keskiajalla. Niitä perustettiin
lisää l40O-luvulla nimenomaan Türkuun ja

Kokemäenjoen varteen (Koskinen L874,

170-17l; Malminen 1984, I00-102).

MAUNU EER.IKINPOJAN MAAN. JA

KAUPUNGIN[AKIEN SAAOöTSTT

MAJATATOISTA

Maunu Eerikinpojan maanlaki noin vuodelta

1350 sisäIsi jo yksityiskohtaiset säädökset

majatalojen perustamisesta maanteiden var-

sille ja rättärien asettamisesta isoihin majata-

lottomiin kyliin. Majatalojen ja rättärien oli
myytävä matkustaville ruokaa ja hevosen re-

hua sekä tarjottava ystävällisesti pyytäville
asiakkaille makuusija ja hevosille tallisija.
Se, että lakiin oli otettu sanat "ystävällisesti
pyytäville", on osoitus siihen asti yleisestä

mielivallasta. Majoituksessa leipä ja olut oli
myytävä silla hinnalla, jolla niita myytiin lä-
himmässä kaupungissa laillisena toripäivänä.

Lisäksi jokaisessa kaupungissa piti olla kaksi

kestikievaria, j oiden tuli myyda matkustaville

ruokaa ja olutta sekä hevosen rehua ynnä

kaikkea muuta heidän tarvitsemaansa. Ruo-

kaa majatalojen ei kuitenkaan tarvinnut myy-

dä samalle matkustajalle kuin yhdeksi ateri-

aksi ja yhden vuorokauden rehuiksi, ei siis

matkaeväiksi. Jos joku otti tarvitsemansa ma-

joituksen ja kestityksen väkisin, oli kunin-
kaalla oikeus ja velvollisuus mestauttaahä-
net. Jos taas ruoka ja majoitus olivat jääneet

maksamatta, katsottiin tämä ryöstöksi ja seu-

raamus oli sama (MEML, s. 151).

Myös Maunu Eerikinpojan kaupunginlaissa

ALKOHOLIPOIITIIKKA

myöhemmältä 1350-luvulta toistettiin, että

jokaisessa kauppakaupungissa tuli olla kaksi

kestikievaria. Laissa annettiin ohjeet sille,
joka halusi myyda viiniä, simaa tai muita juo-

mia kannuissa tai tuopeissa. Hänen oli anotta-

va myyntilupa voudilta tai pormestarilta.

Kaikki astiat, joissa aiottiin myyda viiniä, si-

maa tai olutta, oli varustettava kaupungin lei-
malla. Se, joka myi väärissä mitoissa viiniä,
sai sakkoa 3 markkaa. Jos taas sima oli ky-
seessä, sakko oli I markka. Lyypekin oluesta

sakko oli 6 äyriä, kotimaisesta oluesta 3 ayria

(1 markka oli B ayria)(MESL, s. 125-126)-

KUNINGAS KRISIOFERIN MAANTAIN

sAAoörsrr MAJATAtoTSTA

Kuningas Kristoferin maanlaissa vuodelta

1442 toistettiin Maunu Eerikinpojan maan-

lain säädökset majataloista ja (kyyti)rättä-

reistä sekä majataloissa tarjottavista palve-

luista. Täsmennyksenä majatalojen perusta-

miselle säädettiin, että niitä oli yleisten teiden

varsille perustettava 2 tai 2,5 peninkulman
päähän toisistaan. Peninkulma oli tuolloin
aina 1600-luvun puolelle vain noin 6 km (VA

1977,s. I55). Vakivaltaisesti majoittunutta ja

kestityksen ottanutta rangaistiin nyt hengen-

menolla, jos vahingon arvo oli 0,5 markkaa tai
enemmän. Mikäli arvo oli pienempi, asian-

omainen sai kaksinkertaiset sakot (KrML, s.

37-38).
Valitttimasti edella mainitun maanlain vah-

vistamisen jalkeen perusti Maunu II Tavast

piispallisen majatalon Hirvensalmen Vahva-

järvelle Sysmän ja Savon kirkkojen väliselle
lB peninkulman pituiselle erämaataipaleelle
(Oja 1960, 700-701). Tata majataloa hoitava

lampuoti vapautettiin kymmenyksien ja

maanvuokran maksamisesta sekä kaikista ku-
ninkaanveroista ja muista rasitteista (REA, s.

403).
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"MAJATATOT" KESKIAJAN tOPUttA JA

KUSTAA VAASAN HATI.INNON

ATKUAIKOINA

Hallitsijalla ja hoviväella, hallitsijan palve-
Iusmiehilla kuten valtaneuvoksilla, kaskyn-
haltij oilla, laamanneilla, kihlakunnantuoma-
reilla, linnanpaalliktiilla ja -voudeilla sekä
piispoilla oli seurueineen vapaa majoitus ja
kestitys linnoissa, kruununkartanoissa, pap-

piloissa sekä nimismiesten ja neljänneskun-
tamiesten taloissa, heidan liikkumisensa kun
oletettiin aina liittyvän valtakunnan asioiden
hoitoon. Yksityisten matkailijoiden maja-
paikkoina palvelivat taas luostarit, hospitaa-
lit, P. Hengen ja P. Yrjanan ktiyhainmajat
(Voionmaa 1933, 45I) - sairastupia ja kOy-

hainmajoja oli ainakin Türussa ja Viipurissa -
sekä kiltatuvat ja pääasiassa maakauppiaiden
ja talonpoikaispurjehtijoiden yllapitamat
kapakat. Naantalin luostari oli kuitenkin va-

pautettu kaikesta kestitysvelvollisuudesta,
koska se paivittain jakoi ktiyhille jaljelle jaa-
vän ruoan, oluen ja mahdollisten kuolleitten
vaatteetkin (Leinberg 1890, 17 2-I7 3).

Kustaa Vaasa alkoi heti hallintonsa alkuai-
koina kiinnittää huomiota valtakuntansa ma-
joitus-, kestitys- ja kyyditysoloihin. Viimeksi
mainittu tuli kenties ensinnä kyseeseen Ah-
venanmaalla, jossa talonpojat joutuivat paitsi
majoittamaan ja kestitsemään myös veneil-
laan kyyditsemään matkustajat näiden kulki-
essa Türun ja Tükholman valiä. Niinpä han

vuonna 1527 myönsi privilegioita tai verohel-
potuksia Eckerön ja Vaddon talonpojille näil-
[e koituvien kohtuuttomien rasitusten vuoksi
(Bertell 1983, IBB-189). Kun usein kuitenkin
ilmeni epätietoisuutta siitä, ketkä liikkuivat
kuninkaan ja valtakunnan asioissa, Kustaa-
kuningas ilmoitti Eerikinmessuilla Upsalassa

vuonna 1538, että niiden, jotka olivat virka-
matkalla ja niin ollen oikeutettuja ilmaispal-
veluihin, oli kannettava rintapielessään hä-

nen ja valtakunnan vaakunalla varustettua
hopeista merkkiä (KGIR XII, s. 38-39). Tä-
män kaskyn täytäntöönpano lienee jäänyt to-
teutumatta, koska kuningas jo vuonna t54I

joutui koko valtakunnalle antamaan avoimen
kaskykirjeen laitonta kestitystä vastaan
(KGIR XIII, s. 257-260).

Ahvenanmaalla yleensä nimismiehet näyt-
tävät noina aikona hoidelleen matkustajat,
sillä vuonna 1548 he saivat kukin 44puntaa
ohraa kestityksiä varten (Bertell 1983, lB9-
190). Hameessäkään ei viela ollut kestikieva-
reita, oli vain nimismiehia ja kyytirättäreitä.
Raaseporin laaniin mainitaan vuonna 1549
perustetun kaksi kestikievaria (Wällin 1893,
1B-19). Voudintilien mukaan nämä ovat kui-
tenkin olleet kyytirättäreitä, joilta vuotuisve-
ron lyhennyksenä on vähennetty viljaa, toisel-
ta 2 pannia ohraa ja 2 ruista, toiselta I panni
kumpaakin (YA, 297 4: 56v). Wallin mainitsee
nimismiestalojen 1500-luvun keskivaiheilla
olleen täydellisia kruunun majataloja ja si-
jainneen sopivilla paikoilla yleisten teiden
varsilla. Savossa oli 1500-luvun puolivälissä
l6 kyytinimismiestä eli -rättäriä (Pirinen
1982, 473). Vielä enemmän niitä oli Pohjan-
maalla, jossa nimismiestaloja tuolloin oli vie-
lä harvassa, mutta kyytirättäreitä yksin Kyrön
suurpitäjässä seitsemän samoin kuin Iin hal-
lintoalueella (Luukko 1950, 391; Luukko
1954, 565-566). Voudintilien rättäreistä
kayttama nimitys "skiutznempnareo' kertoo-
kin, kenellä tarvittaessa oli kyseenalainen
kunnia määrätä matkustajalle kyytimies he-

vosineen.

Jos olivat lakisääteiset, harvalukuiset maj a-
talot lähinna nimismiesten harteilla, oli maas-

samme I500-luvun puolivälia lähestyttäessä

yksityisten yllapitamia kapakoita ja saman-

laista liiketointa vesiteiden varsilla harjoitta-
neita kippareita sitäkin runsaammin, yhteen-
sä peräti 430 (Arwidsson VIII, s. 33-36; Mal-
minen 1984, 216). Tosin näistä Savon kapakat
ovatkin olleet neljänneskuntien rättäreitä.
Ainoa todellinen krouvi oli Olavi Rennarella
Putkilahdessa (Pirinen 1982, 473). Krouvin
omistajan nimi viitannee siihen, että palovii-
nankin poltto ja myynti ovat kuuluneet kapa-
kan askareisiin. Linnoissa ja monissa karta-
noissa poltto oli tuolloinjo tavallista. Kuiten-
kin kyytirättärikin ehka tarjosi luokseen poik-
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keaville ruokaaja olutta, jolloin hänetkin luo-
kiteltiin kapakoitsijaksi. Tävallinen talonpoi-
ka saattoi myös sadonkorjuun jälkeen panna

olutta ja ryhtya myymään sita. Nain hänestä

luli liikkeenharjoittaja. jota vouti armotta ve-

rotti (Arwidsson VIII, s. 40; VA 5000: 132v-
r33).

Lakisääteiset majatalot saivat privilegioina
mm. helpotuksia vuotuis- ja apuveroista, va-

pautuksia päivätöistä, sotaväenotoista, lin-
naleirin pidosta ym. Kapakoitsijat sen sijaan
joutuivat maksamaan kapakkaveroa liike-
vaihdon mukaan (VA 5083:295). Tavallisim-
min kapakkavero maksettiin rahana, joskus

humalana. Toisinaan voutikunnan kapakka-
vero voitiin mytis laanittää (KGIR VII, s. 363;
KGIR VIII, s.246).

Veronmaksustaan huolimatta maalaiskapa-
koitsiiat eivät olleet kuninkaan eivätkä kau-
punkien porvarien suosiossa, he kun myivät
myös muuta joko ulkomaisten kauppiaiden tai
talonpoikaispurjehtijoiden ulkoa tullitta tuo-
maa tavaraa. Tullihan oli vuoden 1536 tulli-
säännön mukaan viisi sadalta, joten maa-

kauppiaat pystyivät myymään tavaraa hal-
vemmalla asiakkailleen kuin kaupungin tul-
lia maksavat porvarit. Viipurin porvarit valit-
tivatkin asiasta Kustaa-kuninkaalle, joka su-

pisti Karjalan kannaksen kapakoiden luku-
määrän noin kymmenesosaan entisestä (Ar-
widsson VIII, s.40). Seka laittomat maakaup-
piaat että varsinkin kaupunkien kauppahuo-
neet toimivat myös takametsien miesten ma-
japaikkoina näiden kauppamatkoilla. Myön-
tämällä heille jatkuvasti uutta velkaa entisen
ehkä tultua maksetuksi kauppiaat saivat heis-
tä "uskollisia" asiakkaita. Tama majamies-
järjestelmä oli alullaan varsinkin pitkien mat-
kojen Pohjanmaalla (Luukko 1950, 363).

KUSTAA VAASAN HATTITUSAJAN

TOPPU PUOTI

Tammikuun 17. päivänä vuonna 1556 oles-

kellessaan Suomessa Kustaa Vaasa antoi vou-
deilleen uuden ohjesäännön. Siihen sisaltyi

myös kohta, joka koski voutikuntien majatalo-
ja. Voudin tuli huolehtia siitä, että jokaisessa

pitäjässa olisi yleisen tien varrella majatalo,
jonka olisi myytävä matkustajille sekä ruokaa
ja juomaa että rehua. Vouti oli velvollinen
hankkimaan majatalolle tarvikkeet tätä var-
ten ja majatalon pitaja puolestaan tekemään

kuukausittain hanelle tilin siitä, mitä oli kulu-
tettu. Lisäksi voudin oli kiellettävä majatalon
pitajaa myymästä majoituspalveluja paikalli-
sille talonpojille, silla majatalo oli perustettu
yksinomaan matkustajia varten (KGIR XXVI,
s.25-26).

Ollessaan vielä maassamme saman vuoden
toukokuussa Kustaa-kuningas antoi kasky-
kirjeen, jossa hän ilmoitti saaneensa tietää
tässä maassa jokaisen, liikkuipa hän sitten
olutostoksilla, naisasioissa tai muissa jouta-

vanpäiväisissä toimissa ("Pimpeärender"),

vaativan itselleen vapaata kestitystä pappien,
nimismiesten ja muiden alamaisten luona
saattaen nämä mitä suurimpaan kurjuuteen.
Matkustavaisten, myös kruunun palvelus-
miesteno oli vastedes käytettävä majataloja.
Niita, jotka yllateuaisiin kaskykirj een määrä-

ysten rikkomisesta, rangaistaisiin (KGIR
XXVI,2. 295-297). Kyseiseltä vuodelta 1556
mainitaankin Türun-Viipurin rantatieltä,
joka oli tuolloin maamme vilkkaimmin liiken-
nöity yleinen maantie, 20 majapaikaksi sopi-
vaa kylää, kartanoa, pappilaa tms. (Grotenfelt
1894, 84-89): Piikkion Koski, Paimion kir-
konkylä, Halikon Maijala, Perniön kunin-
kaankartano, Tenholan Undermalm tai Olsbti-
le, Pohjan vanha lukkarintalo, Karjaan Skaff
westa forss, Inkoon pappila, Kirkkonummen
Korkkulla, Espoon Kvarnby, Helsingin ku-
ninkaankartano, Sipoon Masseby tai Gester-

by, Porvoon kuninkaankartano, Pernajan pap-
pila, Pyhtaan pappila, Kyminkartano, Vehka-
lahden Strömsby. Virolahden Pyterlahti, Sak-

kijarven Vilajoki. Viipurin pitajan Tervajoki.
Muidenkin maanteiden varsilta loydettiin

sopivia majapaikkoja (esim. Jokipü 1974,
544-547). Kenties kiltojen ja luostarien lak-
kauttaminen pani Kustaa Vaasan etsimään
uusia majoitusmahdollisuuksia matkustavil-
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le. Kuitenkaan majataloja ei yleisten teiden

varsille perustettu riittävästi. Kun vielä uusi

voutikuntajärjestely epäonnistui - kuntaan

oli kuulunut keskimäärin kolme pitajaa - ja
voutien määrä vähenio on selvää, että myös

majatalojen valvonta heikkeni.
Kun valtakunnan johtomiehet sekä omat ja

ulkomaiden lähetystöt ahkerasti käyttivät Tu-

run-Viipurin rantatietä, varattiin näille ma-

joitus kuninkaankartanoista, pappiloista tai

nimismiestaloista. Sotaväen liikkeet raj alle ja
takaisin aiheuttivat eniten harmia majoittajil-
le. Tastä aiheutuva rasitus oli usein kuitenkin
lyhytaikaista, kun sen sijaan välirauhan tai

sodanuhan aikana joukko-osastot sijoitettiin
pidemmäksi ajaksi ns. "linnaleiriin" linno-
jen, kartanoiden, pappiloiden ja luostarien

alueelle näiden yllapidettaviksi, pienemmät

ryhmät yksittäisten porvarien tai talonpoikain
luo. Niinpä Kustaa Vaasa Venäjän-sotansa ai-
kana sijoitti kokonaisen lippukunnan (puoli-

tuhatta miestä) Savon kirkkoherran luo lin-
naleiriin (Malminen 1984,I23). Voudin teh-

tävänä oli kuitenkin järjestää ainakin pääosa

muonitusmenoista alamaisten vuotuis- ja
apuveroja hyväksi käyttäen.

Muina tien kayttajinä mainittakoon linno-
j en j a kruununkartanoitten "ruokaruotsi"; täl-
Iä tarkoitettiin varusväen kiertelyä hevosi-

neen linnaläanin pitajien neljänneskunnissa

syötettävänä ja juotettavana, edelleen neljasti
vuodessa karajille matkaavat kihlakunnan-
tuomarin ja voudin seurueet, syytetyt ja ute-

lias rahvas, joista kaksi ensin mainittua seu-

ruetta nautti ilmaisen karaj akestityksen. Vou-

ti väkineen sai lisäkestitykset vielä veronkan-

non (rästit) ja sakkojen perimisen yhteydessä.

Muutenhan kansa oli lain mukaan velvollinen
itse ajamaan veronsa voudin osoittamaan

paikkaan (KrML, s. 30), jopa esim. Savosta

"pitkinäkyyteinä" Tirrkuun, Helsinkiin ja Vii-
puriin asti (Pirinen 1982, 472). Teilla tava-

taan myös kuninkaissa tai herrainpäivilla ka-

vijat, piispa seurueineen tarkastusmatkoilla,

kotimaisia ja ulkomaisia kauppiaita, talon-

poikia kirkko- tai kauppamatkoillaan sekä,

varsinkin keskiajalla, kerjalaismunkkeja ja

pyhiinvaeltajia. Oman alamaailmansa muo-

dostivat varmaankin kulkurit, kerjäläiset,
jopa rosvot. Tavallisena o'reissumiehenä"

saattoi näihin aikoihin jo saapastella tiella
rajantakainen lasihelmi- ja silkkihuivikaup-
pias, Arkangelin meriyhteydet länteen kun
olivat jo avautumassa. Tien tallaajaa ja polun

polkijaa ltiytyi siis kaikista kategorioista.

EERIK XIV:N AJAN MUUTOKSEI

Vuonna 1561 Eerik antoi julistuksen kyy-
dityksista ja kestityksistä. Siinä han kielsi
matkustajia ilman todistusta tai vapaakirjettä

vaatimasta talonpojilta ilmaisia majoituspal-

veluja. Säästääkseen rahvasta näiltä rasituk-
silta Eerik katsoi parhaaksi perustaa yleisten

teiden varsille taverneja ja kestitaloja (Gest-

hus), joissa omissa tai muissa asioissa liikku-
va matkustaja voisi saada olutta, ruokaa, he-

vosen rehua ja muuta tarpeellista rahoillaan.

Myös vuokrahevosia piti olla tarjolla (Stiern-

man 1747,I75-178).
Yleisistä teistä syrjässä asuvat talonpojat

saivat maksaa kyyti- ja majoitusvelvollisuu-
den sijasta ns. kyyti- eli tavernirahaa. Se oli
aluksi 6 äyriä, mutta korotettiin seuraavana

vuonna 2 markaksi. Eerik salli voutien jopa

keventää talonpoikien luontoisveroa, mikali
he suorittivat tavernirahat säntillisesti. Mak-
su oli verotalonpojalta 2 markkaa, kruununta-
lonpojalta sekä rälssin ja kirkon lampuodilta
1 markka sekä verolampuodilta ja torpparilta
0,5 markkaa (YA5297:52v; VA 4023: 33; VA

4030:22v; VA 4034: 30v). Pohjanmaalta Ee-

rik oli saanut voudiltaan tavernirahoja 4 418

markkaa, kun taas vuotuisveron rahaosuus oli
ollut samana vuonna vain2727 markkaa (VA

4688: I5-15v).
Pohjanmaan majoitus- ja kyyditysasiat oli-

vat edelleen nimismiesten ja kyytirättärien
hoidossa. Nimismiehia oli Eerikin hallinnon
lopulla 12. He saivat kukin 4--I2 puntaa oh-

raa ja 60-192 kuormaa (fong.) heinää kesti-
tysvelvollisuutensa täyttämistä varten (VA

329 44v). Pohjoisimmissa pitäjissä kirkko-
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herrat hoitivat nimismiesten tehtäviä, heillä

kun oli suuri talo ja varallisuutta (Luukko

1954, 557). Etelä-Pohjanmaalla rahvaan vel-

vollisuudeksi tuli lisäksi ns. "kuninkaanväy-
län" aukipito Kyrönjoessa (Luukko 1950,

448449). Seka Pohjanmaalla että myös Ah-

venanmaalla voitiin kyytivuoro korvata rahal-

la. Vuonna 1564 Eerik vahvisti myös Kustaa-

isänsä aikanaan Ahvenanmaalle myöntämät

privilegiot (Bertell 1983, I89-190). Hamees-

säja Savossa majoitusasiat olivat edelleen ni-
mismiesten ja kyytirättärien huolena.

JUHANA lll:N TOIMET

Osoittaakseen alamaisilleen olevansa edelta-
jaansä parempi kuningas Juhana lakkautti

heti alkajaisiksi vuonna 1569 tavernirahojen

perimisen. Kuitenkin hän asetti ehdoksi, että

hänen postilaukullaan ja avoimella vapaakir-
jeellaan varusteluille se maksetaan. Samaten

vapaisiin majoituspalveluihin olivat oikeute-

tut herrainpäiville tai muihin valtakunnan ti-
laisuuksiin matkustavat. Rahapulassaan

vuonna 1572hanen oli kuitenkin pakko vel-

voittaa kruununmiehetkin maksamaan I,5
äyriä hevosesta peninkulmalta ja 3 äyriä ate-

riasta, kun taas yksityisten, kuten kotimaisten
ja ulkomaisten kauppiaiden, oli kyyditykses-

tä, majoituksesta ja ruoasta suoritettava sama

hinta, ioka oli voimassa lähimmassä kauppa-

kaupungissa.
Ns. hollikyydin on arveltu alkaneen Poh-

janmaalla alilaamanni Klemetti Grööpin toi-

mesta vuonna 1574 (Luukko 1950,450). Mal-

li oli Norrlannista ja tarkoitti kyytihevosten

pitämistä tietyissä paikoissa matkustajia var-

ten. Vain talla tavalla maanteistä sivulla asu-

vat talonpojat voitiin tehdä osallisiksi kyytira-

situksista. Tehtiinpä niinkin, että Vöyrin rajo-
jen ulkopuolella elävistä erämaa-asukkaista

tehtiin vöyriläisiä, minka jalkeen he olivat

velvollisia hollikyytiin koko pitajan alueella

(VA 4738: 24). Hameeseen hollikyyti levisi jo

lS80-luvulle tultaessa (Blomstedt 1960,

106).

AIKOHOIIPOLITIIKKA

Juhana III antoi I.12.1584 kaskykirjeensa

majatalojen perustamiseksi Suomeen. Vedo-

ten maanlain kuninkaankaaren 24. lukuun,
jossa on säädökset taverneista, hän velvoitti

kaskynhaltijat, laamannit, kihlakunnan-

tuomarit, linnanpäälliköt ja voudit järjestä-

mään majatalot maassa kuntoon ennen kyntti-
länpäivää ja näiden lisäksi kyytirättäreitä
(strax-Rättere) suuriin kyliin. Ne, jotka olivat

käyttäneet kulkulupia tai vaakunoita, olivat

velvolliset luovuttamaan ne ennen kynttilän-

messua kansliaan. Kestikievarinpitäj at saivat

aikaisemmin mainitut kestikievarivapauten-

sa. Taverniraha otettiin taas käyttöön, nyt I
taalarin (n.4 mk) suuruisena. Vain kuninkaan

kirjeenkantaja sai ilmaiset majoituspalvelut.

Kestikievarin aterian taksaksi vahvistettiin

I,5 äyriä, mutta jos matkustaja halusi erikois-

ruokia, kuten tuoretta härkää, vasikkaa, lam-

masta tai karitsan lihaa, hanhea, kanaa ja

munia, oli ne korvattava erikseen. Vanhan ta-

van mukaan nimismiehetkin velvoitettiin kie-

varinpitoon (Stiernman 17 47, 331-336).
Tämän kaskykirjeen perusteella kestikie-

vareita syntyi eri puolille maata melko paljon.

Savossa perustettiin vuonna 1590 yhteensa

kuusi kievaria. Siella paikalliset talonpojat

suorittivat tavernirahaa 1 taalarin tai I tynny-

rin ohraa sekä raha-apuveroa 2 markkaa (VA

6603: 17,20v). Ala- ja Ylä-Satakunta saivat

vuonna 1586 yhteensä 16 tavernia tai nimis-

miestä (Jokipii 197 4, 544-547).
Savossa kestikievarinpitajat otettiin toi-

meensa Klaus Akenpoika Tottin johtamilla

karajilla. Mäntyharjun Toivolan Hemminki

Matinpoika sai tallaisilla karajilla kestikieva-

ri-valtakirjan vuonna 1585. Han oli velvolli-
nen pitämään viisi hollikyyti-hevosta. Mak-

sutta hänen oli annettava kyyti niille, joilla oli
kuninkaan passi, ja niille, jotka olivat käs-

kynhaltijan lahettamia tai toivat kiireistä

viestiä rajalta. Muilta han sai periä kyytirahaa

0,5 äyria peninkulmalta. Korvausta vastaan

hänen oli pidettävä tarjolla ruokaa (l runstyk-

ki) ja olutta (1,5 runstykkia kannulta). Vaivo-
jensa korvaukseksi hän sai vapauden joista-

kin veroista (Pirinen 1982, 47347 4).

s9 lt994l.2
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Jo Kustaa Vaasan aikana Turun-Viipurin
rantatien pitäj ista maj apaikoiksi suunnitellut
kuninkaankartanot, pappilat, nimismiestalot
ja kestikievarit toimivat edelleen. Pohjan-
maalla Kokkolan ja Pietarsaaren nimismiehet
taas saivat vuonna 1587 ryhtya kestikieva-
reiksi haluamakseen ajaksi (VA 2l5b: l7v).
Muuten nimismiehet ja kyytirättärit muodos-
tivat edelleenkin Pohjanmaan kievarilaitok-
sen rungon, kun taas Savossa perustetut kesti-
kievarit samastuivat pian nimismiehiin, kyy-
tinimismiehiin ja neljänneskuntamiehiin (Pi-
rinen 1982, 474).

Vuoden l5B4 julistukseen viitaten myön-
nettiin Vihdin kestikievarille vuonna 1594 ni-
mismiesverosra 5,5 leiviskaa (ä 8,5 kg) huma-
laa, 12 lammasta, B kanaa, 200 kynttilää, 60
kuormaa (parmas)heinää ja ITg lyhdettä ol-
kia. Lopen kievari sai 5 leiviskaä humalaa, 7

leiviskaa lihaa, 130 kynttilaa ja 54 kuormaa
heinää. Yhdistetylle Hattulan ja Lehijarven
kievarille annettiin kaksinkertaiset annokset
Lopen kievariin verrattuna (VA ßf 9: 33-35).

Kestikievarinpitajan ja kyytirättärin toimi
ei aina ollut kiitollista puuhaa. Simossa kyyti-
rättäri sai vuonna 1573 verihaavan määrätes-
sään kyytihevosia (Luukko 1954, 647448).
Pernajassa jalosukuinen Johann Berentz syyt-
ti sekä talvi- että kesakarajilla vuonna 1592
Monninkylan kestikievaria siitä, että tämä oli
kateudessaan ja ilkeydessään rasittanut hä-
nen kirkonkylässä olevia lampuotejaan. Kylä-
läiset todistivat kuitenkin kestikievarin puo-
lesta. Syynä olivat suuret sotaväen kuljetukset
(YA 219 6). Pyhtaalla kestikievarinpitäja
joutui talvikäräjillä vuonna 1593 syyttämään
joitakin asukkaita niskoittelusta, kun he eivät
saapuneet hollikyytiin (YA 219: a\.

Juhanan kaskykirjeestä huolimatta aatelis-
herrat ja "virkamiehet" vaativat ilmaiskulje-
tuksia ja -kestityksia. Eerikin ja Juhanan ai-
koihin vallitsi kyyti- ja majoitusasioissa mel-
koinen sekasorto, joka jatkui 1600-luvun al-
kupuolelle (Wallin 1893, 16). Maamme johta-
vat miehet koettivat ottaa käyttöön erityiset
kyydityssetelit - kuitenkin heikolla menes-
tyksella. Kestikievarilaitos ei kestänyt jatku-

van sodan painetta. Lisäksi Juhanan kieva-
reille auliisti jakamat verovapaudet köyhdyt-
tivät kruunun niin, että hänen oli asetettava
erikoisia raha-apuveroja, jotka koskivat kui-
tenkin myös kestikievareita. Joutuipa hän
suorastaan "vippaamaan" I 000 taalaria Tu-
run porvareilta.

KAARTE-HERIIUAN

MAJATATOSU UN N ITE tMAT

Vuonna 1593 Kaarle-herttua määräsi seuraa-
vat kestikievaritaksat: ateria2äyriä, hevoses-
ta 1,5 äyriä peninkulmalta, veneestä yhdelle 2
äyriä, useammalle I ayri hengeltä, kannusta
hyvää olutta tai maitoa I äyri ja sängystä yh-
deksi yöksi 0,5 äyriä (Stiernman L747, 408-
409). Kasvaneiden rasitusten (sotajoukot)
johdosta Eckerön talonpoikien verohelpotuk-
sia lisättiin vuonna 1597 (Benell 1983, lB9-
190). Vuonna 1,599 mainitaan Sääksmäen
kihlakunnassa myönnetyn 1l kestikievarille
vapautus kaikista vuotuisista veroista (VA
4340:6247).

Kaarle totesi käskykirjeessään vuonna
1604, että kyyditysrasitus oli hänen alamai-
silleen suurempi kuin verot ja muut maksut
yhteensä. Siksi han kaski vouteja järjestä-
mään majataloja yleisten teiden varsille. Kie-
varinpidon velvollisuus oli ulotettava myös
nimismiehiin ja neljänneskuntamiehiin. Hei-
dän avukseen oli määrättävä l2 lähinaapuria.
Kyytihevosen maksu peninkulmalta oli por-
rastettu vuodenaikojen mukaan: kesälla 1,

talvella 1,5, keväälläja syksylla2 äyriä. Vene-
maksu oli yhdelta 3 äyriä, 1,5 äyriä maksoivat
kahden matkustajan lisäksi tulleet. Ateriasta
veloitettiin 3 äyriä, tavernirahaa perittiin 2
markkaa (Stiernman 17 47, 478--/'Bl).

Kaarlekin kävi sotia sekä herttuana että ku-
ninkaana. Niiden aiheuttamat rasitukset teki-
vät tyhjiksi hyvät kestikievarisuunnitelmat.

ATKOHOLIPOLITI]KKA
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KUSIAA ll:N AADOtFIN TOIMIA

Kuningas Kaarle IX:n poika Kustaa II Aadolf

koetti heti hallituskautensa alussa panna val-

takuntansa maj oitusasiat kuntoon vapautuak-

seen tärkeämpiin toimiin. Hän kielsi
lO.2.L6l4 antamassaan julistuksessa paitsi

sotaväkeä ja hovilaisia myös muita, kuten her-

rasväen palvelijoita, porvareita ja kauppiaita,

vaatimasta rahvaalta hevosia ja ajoneuvoja

huviajeluihinsa ympfi maata sekä kartanon-

sa ja kaupungin välille. Kuningas velvoitti

voudit ja kihlakunnantuomarit perustamaan

Ruotsin lain mukaan kestikievareita valta-

kuntaan 2-2,5 peninkulman päähän toisis-

taan.

Ilmaisiin majatalopalveluihin oikeutettuja

olivat kuninkaan tai kamarineuvoston anta-

malla passilla liikkuvat sanantuojat tai -viejät

samoin kuin kaskynhaltijan viestiä hanelle

tuovat lähetit seka hallitsijaperheen jäsenet.

Ruoan hinta oli 2 äyi,ä, olutkannun 1,5. Mi-
käli matkustaja halusi itse valmistaa ruokan-

sa, hän sai kestikievarista ostaa elintarvikkei-

ta hintaan, joka niistä maksettiin lahikaupun-

gissa. Palvelut maksamatta jättäneet oli van-

gittava ja heita vastaan oli nostettava syyte,

olivat he sitten aatelisia tai aatelittomia, ja

karajilla rangaistava ankarasti (Stiernman

1747,587-59L).
Kustaa Aadolf kielsi jalleen 7.2'1615 väki-

vallalla uhkaamalla vaaditun kestityksen ja

kyydityksen. Hän varusti luotaan lahtevat la-

hetit passillaan, jolla nämä saivat majailles-

saan ilmaispalvelut. Upseerien ja kaskynhal-

tijoiden oli puolestaan varustettava kunin-

kaan luo lähettämänsä viestinviejät postivaa-

kunalla. Lippukunnittain liikkuva sotaväki

oli rahvaan muonitettava ja kuljetettava, mut-

ta yksittainen sotilas ei saanut sitä itselleen

vaatia. Sotaväen yöleirien oli oltava vähintään

3 peninkulman päässä toisistaan. Samalla

paikalla sai kuitenkin yöpyä vain kerran.

Jos ratsumies tai nihti teki väkivaltaa papil-

Ie, porvarille tai talonpojalle ryöstäen ja haka-

ten ja hänet tavattiin itse teossa, oli voudin,

kirjurin tai nimismiehen heti lyötävä hänelta

ALKOHOLIPOLITIIKKA
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pää. Kaikkien muiden kuin kuninkaan passil-

la liikkuvien ja lippukunnittain kulkevan so-

taväen oli kestikievaria käyttäessään makset-

tava palveluista. Jos matkustajalla oli oma he-

voneno hänen tuli maksaa 3 äyriä yön rehuista.

Vuokrahevosen taksa oli 4 äyriä, veneen taksa

yhdelle myös 4 äyria, kahdelle 6 ayriä ja use-

ammalle 2 äyria hengeltä. Mikali kievarin-

isäntä ei antanut matkustajalle huonetta, hän

sai karajilla sakkoa 6 markkaa.

Kihlakunnantuomarit ja lautakunnat vel-

voitettiin järjestämään taverneja kihlakun-

taan maanteiden varsille, yhden, kaksi, kolme

ja enemmänkin taipaleitten pituuden mu-

kaan. Kievarinpitajiksi tuli valita tien lahella

asuvia varakkaita henkilöitä. Mikäli kihla-
kunnantuomari ei järjestänyt taverneja, hän

sai ensimmäisella kerralla sakkoa 6 taalaria.

Jatkuvasta Iaiminlyönnistä hän menetti ikui-
siksi aj oiksi tuomarinvirkansa.

Jos joku ryösteli yleisilla teilla, anasti hevo-

sia kaduilla ja kujilla, veneitä laiturista tai

lauttapaikoilta, pakotti talonpojan antamaan

kyytiä, olutta, paloviinaa, rahaa tms., keplot-

teli itselleen ilmaisen kyydin, teki väkivaltaa

tai himoitsi toiselta sopimattomia ja tavattiin

itse teossa, hänet oli saatettava oikeuteen siel-

lä, missä teko oli tehty, ja tuomittava tarkan

esitutkinnan jälkeen menettämään henkensä,

vankilaan tai rahasakkoon (Stiernman L747,

64s4s4).
Edella selostetuista Kustaa II Aadolfin ju-

listuksista nahdaan hanen kiinnittäneen eri-

tyistä huomiota sotaväen majoitusoloihin.

Hän laajensi kestikievari-nimityksen tarkoit-

tamaan myös maaseudun taverneja, mihin jo

Eerik XIV:kin lienee Gesthus-sanallaan pyr-

kinyt. Myös tämän artikkelin jatkossa kesti-

kievari ja taverni tarkoittavat samaa instituu-

tiota.

KUNINGAIAR KRISTIINAN ASETUKSET

Vasta kun 30-vuotinen sota oli saatu päätök-

seen ja valtakunnan hallinto oli kokenut pe-

rusteellisia uudistuksia, oli kestikievarilai-
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toksen pysyvään ratkaisuun mahdollisuus.
Tosin jo uudistusten kestäessä oli esim. Hol-
lolan kihlakunnassa vuonna 1642 perustettu
erittäin runsaasti kestikievareita, peräti 68,
joista 16 yksistään Sysmään (Blomstedt 1960,
t0B-109). Kuningatar Kristiinan toimesta
julkaistiin 1.10.1649 valtakunnan ensimmäi-
nen yleinen kestikievariasetus, joka myös tuli
täytäntöön pantavaksi. Sita lisailtiin ja paik-
kailtiin 1600-luvulla kaksi kertaa ja 1700-lu-
vulla peräti viisi kertaa (Wallin 1893, 19-20).
Seuraavassa esitetään tärkeimmät kohdat täs-
tä asetuksesta.

Kaikki ilmaiskestitykset ja -kyyditykset,
lukuun ottamatta sotaväen liikkeita kentälle
tai sieltä pois, olivat 1.10.1649 lahtien kiel-
lettyjä. Jokaisella, jolla oli halua ja varalli-
suutta, oli oikeus perustaa kruunun-, vero- tai
rälssimaalle yleisten teiden varteen kestikie-
vareita 2 peninkulman etäisyydelle toisis-
taan. Mikäli maanomistaja itse halusi perus-
taaja yllapitaä hyviä laillisia krouveja tai kes-
tikievaritaloja, oli hän siihen etuoikeutettu.
Maaherrojen, voutien ja lainlukijain oli val-
vottava taverneja koko valtakunnassa.

Kestikievarin oli järjestettävä huoneet vie-
raiden majoittamiseksi ja heidän tavarainsa
säilyttämiseksi sekä hyvä talli 24 hevoselle,
samoin sänkyvaatteet ja keittiön ruokailuväli-
neet. Hevosia, satuloita, vaunuja, kärryjä, re-
kia seka heinää, olkia ja kauraa piti olla tar-
jolla. Paikkakunnalla olisi pitänyt olla enem-
män kuin yksi taverni. Jos ei ollut, niin kapa-
koitsijan oli jarjestettavä vähintään kolmen-
laisia asuntoja: yksi asunto oli aina varattava
aatelisille säätyhenkilöille, toinen muuten
kunnialliselle väelle ja kolmas rahvaalle.

Siltä varalta, että kestikievarinpitajaksi

ryhtyvä tai krouviaan kestikievariksi laajen-
tava kapakoitsija ei pystyisi itse rakentamaan
tarpeellisia rakennuksia, Kristiina armolli-
sesti tahtoi ja pyysi, että niin rälssi kuin myös
vero- ja kruununtalonpojat kihlakunnassa ja
niissä pitäjissä, joissa kapakoitsijat asuivat ja
rakensivat, seuraavana talvena veisivät tukin,
kaksi tai kolme, kukin kykynsä mukaan, ra-
kennuspaikalle ja tulevana keväänä auttaisi-

vat kapakoitsijaa rakentamaan rakennukset
harjaan asti. Kapakoitsija kustantaisi itse sa-
vupiiput, ikkunat, pöydat, penkit, sängyt ym.
Maaherra sai kaskyn jarjestää tukinajon ja ra-
kennustyöt talonpoikain kesken. Rakennus-
ten tuli olla valmiit ensimmäisenä kevätpäi-
vänä.

Maaherrat, voudit ja lainlukijat saivat tar-
kastaa kaupunkien, pitajien ja karajapaikko-
jen väliset maantiet (store och sträckewägar).
Tarpeen tullen rahvas oli velvollinen niitä rai-
vaamaan, oikomaan ja tasoittamaan. Tämän
jalkeen tiet oli mitattava nuoralla, niin että
kaikki peninkulmat tulisivat 600 sylta (= tg
000 kyynärää x 59,38 cm = l0 689 m) pitkiksi
(Y41977, s. 155). Jokainen peninkulma oli
merkittävä kivella tai muulla merkilla.

Edella mainitut virkamiehet saivat arvioi-
da, riittiko yksi taverni paikkakunnalle vai
oliko tästä kehittymassä kaupunki, jolloin tar-
vittaisiin lisää majapaikkoja. Silloin olisivat
tarpeen myös hevosenkengittäjät, vaununte-
kijät, satulamaakarit, puusepät, heinänaj ajat,
leipurit, oluenpanijat ym. Jos paikalle oli
suunniteltu tori, kuormauspaikkoja ja katuja,
oli viimeksi mainitut tehrävä 20kyynärää(20
x 59,38 cm = II,BB m) leveiksi. Yhta paljon
oli veden äärelle jatettava vapaata tilaa.

Matkustajaa varten kievarista tuli olla ostet-
tavissa lintuja. muu[a metsänriistaa, tuoretta,
suolattua tai savustettua lihaa, tuoretta tai
suolattua kalaa, voita, munia, maitoa, ryynejä,
herneitä, porkkanoita ja nauriita lähimmän
kaupungin hintaan. Hän voi valmistaa niistä
itse ruokansa tai tyytyä siihen ruokaan, jota
kievariperhe söi. Hinta oli jälkimmäisessä ta-
pauksessa ilman olutta tai muuta juomaa 5
äyriä hopearahaa. Mikali vieras oli tilanpuut-
teen takia osoitettu kievarista naapuriin ma-
jailemaan, naapurille oli maksettava saman
taksan mukaan kuin kievariin.

Krouvarin tai kestikievarin hevosella ei
saanut ajaa kauemmas kuin seuraavaan kie-
variin tai krouviin. Vuodenajasta riippumatta
ratsuhevosesta ja hevosesta rekineen tai kär-

ryineen oli maksettava 6 äyria hopeaa penin-
kulmalta. Kahdesta hevosesta vaunuineen tai
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rekineen perittiin kaksinkertainen maksu.

Hevosella sai ratsastaa vain yksi henkilö, re-
keen tai karryihin kuormatavain I kippunnan
(170 kg) tavaraa.

Rahvas sai pitäjässä tai kihlakunnassa
myyda kestikievariin tuotteita ilman pikku-
tullia, mitä taas laiton maakauppias ei saanut

tehdä. Kukaan ei saanut kahta peninkulmaa
Iähempänä kievaria myyda olutta, viiniä tai
paloviinaa.

Maaherran, voudin ja lainlukijan oli neljä
kertaa vuodessa tarkastettava kaikki tavernit.
Kievari sai nelja renkiä vapaaksi sotaväen-

otosta, tarkastajien suosituksesta enemmän-

kin. Vieraita kiellettiin ahdistelemasta kieva-
rin piikaa (Stiernman 17 47, 586401).

Vuoden 165l krouvi- ja kestikievariasetus
tarkentaa edellisen asetuksen määräyksiä.

Kievarissa oli oman väen asuintilojen lisäksi
oltava vähintään kolme vapaata vierastupaa
tai -kamaria, keittiö, kaksi vapaata aittaa ja
ulkohuonetta sekä iso liiteri, johon voitiin
saada suojaan vaunut ja reet. Tallin suuruu-
desta tingittiin: Oli oltava tallisijat 24, 18 tai
12 hevoselle, poikittaisteillä (twarwagarne)

kahdeksallekin oli riittävä määrä. Suurten
maanteiden varsilla sijaitsevilla kievareilla
piti olla vähintään kahdet vaunut, neljat kar-

ryt, kuusi rekeä ja kahdeksan satulaa huopi-
neen, poikittais- ja sivuteiden (twär- och afwä-

garne) kievareilla puolet niistä.
Ateriasta perittiin 5 ayria hopeaa, juomat

maksettiin erikseen. Omien hevosten rehuista
vieras maksoi sen mukaan kuin oli mitattu.
Hevosen taksa peninkulmalta oli 6 ayria. Ve-

neestä piti maksaa yhdelta hengeltä 12 äyriä,
kahdelta ä 6, kolmelta ä 5, neljalta ä 4 ja use-

ammalta ä 3 äyria. Vieras ei saanut kievarista
poistua, ennen kuin oli maksanut huoneen ja
kestityksen seka kyydin seuraavaan maja-
paikkaan.

Kestikievarilla ja krouvilla oli oikeus kau-
pungissa ja maalla ostaa kotimaista ja ulko-
maista olutta, simaa, viiniä sekä espanjalaista
ja ranskalaista paloviinaa ja myyda niitä kan-
nuittain ja tuopeittain niin matkustajille kuin
muillekin majapaikkaan poikkeaville.

Vero- ja muiden kestikievarivapauksien li-
säksi kuningatar Kristiina soi kestikievarin-
pitajalle, hänen vaimolleen, Iapsilleen ja pal-
velusväelleen sekä talolleen, maalleen ja
omaisuudelleen suojeluksensa (Stiernman

t747,659469).
Näin Vaasa-suvun viimeinen hallitsija sai

asetuksin kirjata ja kruunata edeltajiensa
pohjustamat, mutta ainaisten sotien vuoksi
rauenneet ponnistelut kestikievarilaitoksen
järjestämiseksi kestävälle pohjalle.

TIIVISTE tMA

Alsnön sääntö vuonna l2B0 kielsi väkivaltai-
sen majoituspalveluiden vaatimisen. Kihla-
kunnantuomarin kylään asettama rättäri hoiti
matkaajat. Myos yksityiset perustivat majata-
loja eli krouveja, kunnes Maunu Eerikinpojan
hallinnon aikana 1300-luvun puolivälissä
alettiin perustaa lakisääteisiä majataloja, ta-
verneja, yleisten teiden varsille ja kestikieva-
reita kaupunkeihin. Kuningas Kristoferin
maanlaissa vtonna 1442 määrättiin tavernien
etäisyydeksi toisistaan 2-2,5 peninkulmaa.
Matkustajien väkivaltaisesta käyttäytymises-
ta lait saativat kuolemanrangaistuksen.

Kun lakisääteisiä majataloja rakennettiin
tai perustettiin hyvin verkalleen, toimivat
kruununmiesten j a lähetystöjen majapaikkoi-
na linnojen lisäksi yleisesti kruununkartanot,
pappilat ja nimismiestalot. Alemmat väestö-

ryhmät kayttivat luostareita, hospitaaleja,
ktiyhainmajoj a ja kiltatupia. Kaupunkien por-
varit ja maakauppiaat tarjosivat majoituksen
kaukaa tulleille asiakkailleen, joille he lisak-
si myönsivät yhä uutta velkaa vanhan tultua
maksetuksi näin varmistaen kauppasuhteen
jatkuvuuden.

Kustaa Vaasan miehiset seuraajat olivat so-

turikuninkaita. Tästä johtui, että alituiset so-

tajoukkojen liikkeet rajalle ja takaisin aiheut-
tivat majoittajille suuren paineen. Nämä tar-
vitsivat hallitsijalta vastapalvelukseksi mo-

nenlaisia kestikievarivapauksia pystyäkseen

toimimaan. Liiallinen privilegioiden jakami-
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nen aiheutti kuitenkin verotulojen vähenemi-

sen, joten oli kannettava yhä uusia apuveroja.

Kun kuningatar Kristiina tuli täysi-ikäisek-

si vuonna 1644, valtakunnan tilanne oli kui-

tenkin jo selkiytymässa. Siita hän sai kiittää

isänsä Kustaa II Aadolfin alulle panemaa ja

holhoojahallituksen Axel Oxenstiernan joh-

dolla jatkamaa valtakunnan keskus- ja alue-

hallinnon tehokasta uudistamista. Vaikka

Kristiina auliisti jakelikin kreivi- ja vapaa-

KIRIALLISUUS
Arwidsson, A. I.: Handlingar till upplysning af
Finlands Hafder I-VII. Stockholm 1846-1858

Bertell, Erik: Skattedistrikt och ftirvalt-
ningsomräden pa Aland under tidiS 1500-tal.

Skrifter utgivna av Alands kulturstiftelse. Xll.
Mariehamn 1983

Blomstedt, Yrjö: Hallinto- ja oikeuslaitos. Hä-

meen historia II,2. Hämeenlinna 1960
Finlands medeltids urkunder I-VIII. Red. Rein-

hold Hausen. Helsingfors 1910-1935' (FMU)

Friberg, Nils: Gastgiveri. Kulturhistoriskt lexi-
kon V. Helsingfors 1960. (KHL)

Grotenfelt, Kustavi (toim.): Jaakko Teitin vali-
tusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555-
1556. Todistuskappaleita Suomen historiaan V-

Helsinki 1894
Jokipii, Mauno: Satakunnan talouselämä uuden

ajan alusta isoonvihaan. Satakunnan historia IV.

L974
Konung Gustaf den Förstes registratur I-XXIX.

Handlingar rörande Sveriges historia. Serie l.
Stockholm 1861-1914. (KGIR)

Koskinen, Yrjo: Artikkeli 30.9.f873. Historial-
Iinen Arkisto. Helsinki 1874

Kuningas Kristoferin maanlaki 1442. Muinais-
ruotsista suomentanut Martti Ulkuniemi. Vaasa

1978. (KrML)
Leinberg, K. G.: De finska klostrens historia.

Skrifter utgifna af Svenska Literatursällskapet i
Finland. XIV. Helsingfors 1890

Luukko, Armas: Etela-Pohjanmaan historia II.
Helsinki 1950

Luukko, Armas: Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin

herrakuntia laanityksiksi, auttoivat myös val-

loitettujen alueiden verotulot, 30-vuotisen so-

dan päättyminen ja uusien valvontaviran-

omaisten kayttomahdollisuus häntä täsmälli-

sin lisayksin muotoilemaan ja kirjaamaan

kestikievarilaitoksen siihenastinen kehitys

kestäviksi asetuksiksi. Luonnollisesti nämä

vaativat myöhemmin vielä runsaasti paikkai-

lua vastatakseen uusiin haasteisiin.

historia II. Oulu 1954
Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning

,, Ak" Holmback & Elias Wess6n. Lund 1966.

(MESL)
Malminen, Erkki: Vakijuomat Suomessa 1500-

Iuvulla. Lisensiaatintyö. Helsingin yliopiston his-
torian laitos, l9B4

Maunu Eerikinpojan maanlaki. Elias W'essdnin

nykyruotsinnoksesta suomentanut Aulis Oja. Si-

saltyy kokoelmaan Codex Aboensis, Türun käsikir-
joitus. Kommentaarit ja suomennokset. Helsinki
1e77. (MEML)

Od6n, Birgitta: Gästning. KHL VI. Helsingfors

I961
Oja, Aulis: Gastgiveri. KHL V. Helsingfors 1960

Paasikivi, J. K.: Kyydinpito ja kestikievarilaitos
Suomen lain mukaan. Helsinki 1901

Pirinen, Kauko: Savon historia II: 1. Pieksämäki

t982
Registrum Eccleriae Aboensis eller Abo dom-

kyrkas Svartbok. Red. Reinhold Hausen. Helsing-
fors 1890. (REA)

Stiernman, A. A. von: Samling utaf Kongl. Bref,

Stadgar och Förordningar etc. Angäende Sweriges

Rikes Commerce, Politie och Oeconomie I. 1523-
1632. StockholmlT4T

Wallin (Voionmaa), Väino: Suomen maantiet

Ruotsin-vallan aikana. Fennia VIII. Kuopio IB93
Valtionarkisto: Vanhat käsialat ja asiakirjat.

Helsinki L977 (YA)
Voionmaa, Vainti: Liikenne ja kauppa. Suomen

kulttuurihistoria I. Jyvaskyla 1933
Voudintilit r537-1634. I Tiliasiakirjoja. (VA.)

ALKOHOLIPOIITIIKKA
59 11994):2110



ENGLISH SUMMARY
Erkki lllalminen: Origins of the stage house
institution ( Ke stikieo arilait oks en alkumuot o -
j")

The AIsnö code (1280) prohibited people from
demanding accommodation in a violent manner.
Lower Crown servants who also served as officers
of the court under the district judge were responsi-
ble for providing accommodation for travellers.
There were also private inns or alehouses kept by
private innkeepers, and in the mid 1300s, under
the reign of Magnus Eriksson, statutory inns and
tavems were founded along public roads, and stage
houses in towns. The land charter ofKing Christof-
er (1442) sets the distance between two taverns as
2-2.5 leagues or 20-25 kilometres. Under this law,
a traveller could face the death penalty for violent
behaviour.

As the statutory inns were only built or founded
very slowly, Crown manors, vicarages, the resi-
dences of county constabularies and castles pro-
vided accommodation for royalty and Crown dele-
gations. The lower classes stayed at convents, infir-
maries, poorhouses and guild houses. The bour-
geoisie and land vendors offered accommodation
for travellers from afar, granting them more credit

as their old accounts were settled, thus establish-
ing the continuity of the business relationship.

The male successors ofKing Gustavus Vasawere
warrior kings. The constant flow of armies to the
borders ofthe realm and back again put a great deal
ofpressure on the accommodation trade. In orderto
stay in business, they asked the king to grant the
stage houses special privileges in return for their
services. However, granting too many privileges
resulted in lower tax revenues. which meant that
more new auxiliary taxes had to be levied.

When Queen Christina came of age in 1644, the
country was already becoming stable, due to the
efficient central and district administration reform
initiated by Gustav II Adolf and pursued by the
regency headed by Axel Oxenstiema. Though
Christina was also quick to confer earldoms and
baronetcies through investiture, tax revenues from
the conquered areas, the end of the 30 Year War
and the opportunity to employ new supervisory au-
thorities aided her efforts to formulate legal de-
crees on the stage house institution based on earli-
er recorded practice, with carefully thought-out
additions. However, it was only natural that many
amendments had to be made later to enable the
legislation to correspond to new challenges.

KEY WORDS:
Rural, hotels, restauronts) on-premise retailing, legßlation, taxation, Finland, history
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