
KUOPIOLAISTEN PUVUSTOT 1800-LUVUN ALKUPUOLELLA 

Joidenkin perunkirjatietojen perusteella pääsemme kurkistamaan eräiden kuopiolaisten vaatekaappiin tai 
vaatearkkuun. Asia on paljon riippuvainen henkilön varallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta, kumpaanko 
paikkaan kurkistamme. Vouti Hallonbladhin jälkeensä jättämät vaatteet edustavat vaurasta keskitasoa, mutta 
pormestari, asessori Johan Fredrik Lundberg on omistanut melkoisen vaatekaapin, ehkäpä kokonaisen komeron. 
Torpparin tai piian jälkeensä jättämä vaateomaisuus on usein mahtunut hyvin pieneen vaatearkkuun.

 
 
Elokuussa 1818 kuolleen vouti Julius Reinhold Hallonbladhin jäämistöön ovat kuuluneet seuraavassa luetellut 
käyttövaatteet: 
 
1 kpl uniformun smokki 1 rupla, 1 kpl musta smokki 50 kopeekkaa, 4 kpl kläder pantaloner eli verkaisia housuja á 
25 kop yhteensä 1 rupla, 1 kpl vanha pumpulikangastakki (ilmeisesti puvun takki) 25 kop, 1 kpl harmaa frakki 
vanha 25 kop, 1 kpl kulunut sininen sortout eli noin polviin ulottuva päällystakki 2 kop, 1 kpl kaprokki 16 kop 
(leveällä usein koko hartiat peittävällä viittamaisella kääntökauluksella varustettu päällystakki) 1 kpl uniformun 
kaprokki 50 kop, 2 paria vanhoja saappaita á 25 kop, 1 pari vanhat kalossit 12 kop, 7 kpl vanhoja liivejä erilaisia 
yht. 1 rupla, 6 kpl vanhoja liivejä yht. 33,3 kop, 4 kpl gamla dukar ilmeisesti paidan kauluksen ympärille sidottavia 
liinoja 25 kop. Erikseen on lisäksi lueteltu käsiliinoja ja muita pellavaisia liinoja.



 
 
Myös elokuussa 1818 kuolleen työmies David Savolaisen, joka jälkeensä jättämien kirvesmiehen työkalujen 
perusteella lienee rakennusmiehenä hankkinut toimeentulonsa, vaatevarasto on ollut seuraavanlainen: 
 
1 kpl sarkainen kaprokki 2 ruplaa, 1 kpl vanha lammasnahkaturkki 50 kop, 1 kpl sarkainen röijy 8 kop (ilmeisesti 
lyhyt takki), pumpulikankainen röijy 8 kop, 1 pari pellavaisia housuja 16 kop, 1 pari sarkahousuja 16 kop, 1 pari 
saappaita 16 kop, 2 paria villasukkia 16 kop, koirannahkainen hattu 25 kop, 1 pari handskar med wantar eli 



ilmeisesti rukkaset ja kintaat 16 kop.  
 
Kun jäämistössä mainitaan kangaspuut, ja erikseen luetellaan mm. saran, puolivillaisen kankaan ja 
pumpulikankaan kudontaan käytetyt pirrat, lienee vaimo Maria Sofia Fabritius ollut taitava kutoja, joka on 
valmistanut myös miehensä pukukankaat. 
 
Toukokuussa 1828 kuollut Eva Porlin (työmies Johan Hakkaraisen vaimo) jätti jälkeensä seuraavat perunkirjaan 
merkityt vaatteet: 
 
1 kpl pumpulinen hame ja röijy 2 ruplaa, 1 kpl villainen hame ja röijy 1,50 ruplaa, 1 kpl pumpulikankainen huivi 
(ilmeisesti suurikokoinen hartiahuivi, saali) 75 kop, 1 kpl valkoinen (nätteldeiks) jonkinlainen verkkomainen tai 
harsomainen huivi 50 kop, 1 kpl silkes mössa med styche eli silkkimyssy ja pitsi, tykkimyssy 50 kop, 1 kpl 
pellavapalttinainen liina 25 kop. 
 
Sekä David Savolainen, että Johan Hakkarainen ovat kumpikin omistaneet tontin ja talon Kuopion kaupungissa, 
yhdessä puolisonsa kanssa. Edellinen 1/2 tontista 102 ja jälkimmäinen 3/4 tontista 104, joten molemmat 



perheet ovat olleet ahkeraa ja yritteliästä väkeä. 
 
Syyskuussa 1828 kuolleen kuopiolaisen torpparin Olof Happosen jälkeensä jättämät vaatteet ovat kyllä 
mahtuneet melko pieneen nyyttiin tai vaatevakkaan: 
 
1 kpl harmaa sarkainen liivi 75 kop, 1 pari sarkaisia housuja, vanhat 50 kop, 2 kpl paitoja, vanhoja 50 kop. Tässä 
kaikki kirjaan merkitsemisen arvoiset vaatteet. 
 
Tammikuussa 1830 kuolleen pormestarin, asessori Johan Fredric Lundbergin vaatekaappi tai ilmeisesti peräti 
vaatehuone oli kaikkein täydellisimmin varustettu. Siihen mahtuivat kaikki tuon ajan varakkaan 
huippuvirkamiehen sekä virkaan, edustukseen, että tavalliseen elämään tarvittavat pukukappaleet. 
Laadussakaan ei ollut valittamista, sillä esimerkiksi pormestarin karhunnahkainen turkki oli arvoltaan kolmasosan 
siitä, mitä tavallisen kuolevaisen, edellä mainitun David Savolaisen talon ja tontin arvoksi mainittiin. Perunkirjaan 
luetellut vaatteet ovat seuraavat: 
 
1 kpl karhunnahkainen turkki 50 ruplaa, 17 kpl erilaisia liivejä 4 ruplaa, 1 kpl verka kaprokki 3 ruplaa, 1 kpl musta 
frakki, kulunut 1,50 ruplaa, 3 paria kesähousuja (Benkläder) 3 ruplaa, 1 kpl kesäsortuutti, uusi 1,50 ruplaa, 15 kpl 
cambridgeliinoja, osa kuluneita 75 kop. (kiiltävä ohut pumpulipalttina jota käytettiin erilaisiin 
hienostelukappaleisiin, tässä paidan kauluksen ympärille solmittaviin liinoihin), 14 kpl chemip...en liinoja osa 
kuluneita (jotakin puoli... liinoja 1978 kopioijalle epäselviä), 14 kpl paitoja, osa kuluneita 5 ruplaa, 6 par 
kalisonger eli alushousuja 2 ruplaa (ensiesiintymisiä kuopiolaisessa vaatetuksessa), 7 kpl ylle skjortor dukar lisäksi 
osa kuluneita 2 ruplaa (tarkoitetaanko villaisia paitoja vai kaulaliinoja), 10 kpl käsiliinoja osaksi kuluneita 5 kop, 
(jo 1600-luvulla esiintynyt hienosteluesine), 10 kpl näsdukar eli nenäliinoja osa kuluneita 4 kop, 1 kpl vyö 3 kop, 1 
pari uniformun saappaita 1 rupla, 1 pari puolisaappaat 8 kop, 1 pari kalosseja 8 kop, 1 pari kenkiä 8 kop, 1 pari 
suuria (stora) saappaita 2 ruplaa, 1 pari stora stöfflor vanha 2 kop, 4 kpl huopahattuja 80 kop, 7 kpl erilaisia 
myssyjä 25 kop, 1 kpl uniformun hattu, vanha 1 kop, 1 pari Klädes klädning bestående uti Frack, Byxorns bält 12 
ruplaa (vaikka kläde=verka, niin tässä tulkitsisin pukimen leveäksi silkkiseksi frakin housujen päällä pidettäväksi 
vyöksi), 1 edelleen samanlainen, harmaa (bestående uti Frack och Byxor) 5 ruplaa, 1 täydellinen pormestarin 
univormu 25 ruplaa, 1 paria valkoisia (kasimirs byxor, eli hienoja kashmirvillaisia) housuja 60 kop, 6 paria 
villasukkia 40 kop. 
 
Tämä pormestarin vaatevarasto on ehdottomasti monipuolisin silmiini sattunut kuopiolainen vaatevarasto. 
Kaikki vaatekappaleet eivät ole kovin helposti tulkittavissa. Tämä tulkintakin perustuu 1978 alkuperäisistä 
perunkirjoista käsin kirjoitettuihin kopioihin, joten en ole päässyt vertaamaan joitakin sanoja, jotka ilmeisesti on 
luettu hieman väärin. Kokonaisuus siitä kuitenkin tulee selvästi esille kaikkine hienouksineen. 
 
Lokakuussa 1833 kuolleen leski Hedvig Christina Meinanderin jäämistöön on kirjattu melko runsas vaatevarasto. 
Valitettavasti vain leski määreellä mainittu vainaja jää lähempää tuntemista vaille, mutta hänen omistamansa 5 
kpl á 42 luodin painoista hopealusikkaa sekä pari pienempää lusikkaa, teesihti ym. yhteensä 23,95 ruplan arvosta 
hopeaesineitä, kertoo hänen kuuluneen vauraaseen luokkaan. Käyttövaatteita hänellä oli seuraavasti: 
 
1 kpl vanha harmaaverkainen päällystakki puuvillaisella vuorilla 9 ruplaa, 1 kpl vuorattu päällystakki (stoppad 
kappa) näädännahkakauluksella 15 ruplaa, 1 kpl silkkinen päällystakki (siden kappa) 25 ruplaa, 1 kpl edelleen 
lyhyt silkkinen päällystakki (koft, liten) 5 ruplaa, 1 kpl hufva gammal (onko tämä suuri huivi vai hupullinen viitta 
ei selviä) 50 kop, 1 kpl uusi (Levantins rock, eli mahdollisesti itämaistyylinen päällystakki) 25 ruplaa, 1 kpl 
silkkinen surupuku, (grindeline eli leveähelmainen krinoliini) 25 ruplaa, 1 kpl musta taftiinen päällystakki, vanha 
12 ruplaa, 1 kpl vihreä (Levantins rock) vanha 8 ruplaa, 2 kpl bombasiinitakkeja (Bombasines rockar) á 8 ruplaa 



yht. 16 ruplaa, 1 kpl ruskea Levantiinitakki, vanha 8 ruplaa, 1 kpl puuvillainen takki (cattuns rock) 8 ruplaa, 6 kpl 
pumpulikankaisia takkeja (Bomull rockor) vanhoja á 4 ruplaa yht. 24 ruplaa, 3 kpl alushameita (under kjortlar) á 2 
ruplaa yht. 6 ruplaa, 1 kpl liivi (lifstycke) 75 kop, 3 kpl kokonaisia ja yksi puolitettu, shaaleja 15 ruplaa, 2 kpl 
suuria ja 3 kpl pieniä liinoja 5 ruplaa 2 kpl bombasiini esiliinoja 4 ruplaa, (mahd. silkkikankaisia, pomasiini), 18 kpl 
huiveja á 2 ruplaa yht. 36 ruplaa, 6 paria pumpulisukkia 3 ruplaa, 6 paria villasukkia 1,80 ruplaa, 6 kpl nenäliinoja 
á 25 kop yht. 1,50 ruplaa, 6 kpl Bogligeer á 1,50 ruplaa yht. 9 ruplaa, 1 kpl kaulus 1 rupla, 1 kpl musta silkkinen 
(suru) hattu 3 ruplaa, 1 kpl vanha (näädän?) nahkainen kappa puolivillaisella päällisellä 5 ruplaa, 3 paria 
Löslockar 5 ruplaa (ei löydy tulkintaa). 
 
Näissä vaatekappaleissa on valitettavasti paljon sellaisia, joiden tulkinta on vaikeaa ja jopa mahdotonta. 
Valitettavasti tässäkään ei ole ollut käytettävissä alkuperäisiä tekstejä vaan niistä kirjoitettu kopio, jonka 
tulkinnat eivät yrityksistä huolimatta aina avaudu. Levantiner-sanasta erilaisine kirjoitusasuineen, ei löydy 
tulkintaa, onko kyse takin materiaalista vai tyylistä. Kuitenkin tämä leski Hedvig Meinanderin jäämistö antaa 
kuvan vauraan, jo iäkkään naisen vaatetuksesta. 
 
Heinäkuussa 1838 kuollut työmiehen leski Wallborg Illwonen jätti perinnökseen seuraavat käyttövaatteet: 
 
2 kpl pumpulihameita vanhoja 66 kop, 1 kpl pumpulinen röijy 15 kop, 1 kpl sininen sarkaröijy 50 kop, 1 kpl vanha 
turkki kangaspäällisellä 50 kop, 1 pari vanhaoja kenkiä 10 kop, 1 pari villasukkia 10 kop, 1 kpl pellavainen 
kaulahuivi 5 kop, 1 kpl pumpulinen kaulahuivi 10 kop, 1 kpl pellavainen puolihuivi (halfva) kolmion muotoinen 
kaulahuivi 5 kop, 4 kpl pellavaisia pääliinoja neliniitisiä 1 rupla, 1 kpl pääliina palttinainen 25 kop. 
 
Nämä työmiehen lesken vaatteet viittaavat hyvin samantapaiseen vaatetukseen, mikä oli käytössä myös 
ympäröivällä maaseudulla vaatimattomissa talouksissa. Lisäksi on mainittu kuusi pärekoria villoja ja tappuroita 
60 kop, sekä säkillinen erilaisia lankoja 2 ruplaa arvoltaan. 
 
1838 naimattomana ja lapsettomana kuolleen Eva Catharina Börman'in vaatevarasto ei myös ollut kovin suuri, 
mutta yhtä ja toista oli kertynyt tällekin rukin omistaneelle "kehrääjälle". 
 
6 kpl erilaisia (klädningar) leninkejä? 60 kop, 3 kpl huiveja (dukar) 1 rupla, 1 kpl pumpulinen röijy 5 kop, 4 kpl 
talvilakkeja (vintermössor) 10 kop, 1 kpl spän hats? nauhapäähine? 1 kop, 1 kpl Kappa eli päällystakki 1 rupla, 1 
kpl turkki 1 rupla, 11 kpl sukkia erilaisin koristeraidoin 10 kop 
 
Lisäksi oli kirjattu 12 kyynärää pumpulikangasta 6 ruplaa ja 10 kyynärää Bombasiinia arvoltaan 15 ruplaa. 
Suhteellisen hyvästä pukuvarastosta päättäen ja peruihin kuuluneen hopeisen sormustimen viitteellä lienee Eva 
Börman ollut kehruulla, ompelulla ym. käsityöllä itsensä elättävä, jopa pari kultasormusta ja kultaiset 
korvarenkaatkin omistanut kuopiolainen. 
 
1838 kuollut työmies Zachris Kinnusen vaimo Gretha Lisa Tuomainen jätti jälkeensä seuraavan vaatevaraston: 
 
1 kpl silkkinen huivi ruplaa, 1 kpl pumpulinen huivi 2 ruplaa, 1 kpl musta bombasens klänning (ilmeisesti silkkinen 
juhlaleninki) 6 ruplaa, 1 kpl keskisininen pumpulileninki (mellanblå bomulls do) 4 ruplaa, 1 kpl vaaleansininen 
pumpulileninki 2 ruplaa, 1 kpl lampaannahkaturkki puolivillaisella päälliskankaalla 8 ruplaa, 2 kpl pellavaisia 
liinoja 2 ruplaa, 1 kpl vanha 50 kop. 
 
Bombasens eli pompasiini on tarkoittanut useimmiten silkkisatiinia, mutta joskus myös erästä hienoa 
kampalanka-kangasta. Pumpulikankaissa näyttävät sinisen eri sävyt olleen tämän vaimon suosiossa. Perheen 



omaisuuteen on kuulunut 1/16 osa tontista 17 Kirkkokadulla, mutta se on ollut rakentamaton. Tässäkin on 
kyseessä jotensakin keskitason omaisuusluokkaan kuulunut työläisperhe. 
 
Marraskuussa 1847 kuolleen torppari Andres Pirskasen vaimon Anna Catharina Ingisen jäämistöön on kirjattu 
seuraava vaatevarustus: 
 
2 kpl hameita röijyineen á 1 rupla yht. 2 ruplaa,1 kpl pellavaliina 20 kop, 2 kpl pumpulihuiveja á 40 kop yht. 80 
kop, 6 kpl pumpulihuiveja pienempiä á 15 kop yht. 90 kop, 1 kpl turkki päälliskankaalla (pälls med öferdrag) 1,50 
ruplaa. 
 
Tässä torpparin vaimon vaatetuksessa näkyy ero kaupunkilaisiin siten, että kaupunkilaisilla vastaavan 
elintasoluokan, esim. juuri edellisessä esimerkissä mainitun työmiehen vaimolla oli leninki ainakin kaikkien 
perunkirjaan lueteltujen pitovaatteiden malli, ympäristön torpparin emännällä oli vielä hame ja röijy yhdistelmä 
käytössä. 
Tammikuussa 1858 kuolleen naimattoman piika Anna Maria Toivasen vaatevarastoon on kirjattu seuraavat 
pitovaatteet: 
 
1 kpl villaleninki (ylle klädning) 1 rupla, 2 kpl pumpulileninkejä (bomulls klänningar) á 50 kop yht. 1 rupla, 2 kpl 
alushameita (under-kjortlar) á 25 kop yht. 50 kop, 5 kpl huiveja á 25 kop yht. 1,25 ruplaa, 3 kpl pellavahuiveja 
yht. 60 kop, 3 kpl nenäliinoja (näsdukar) á 5 kop yht. 15 kop, 1 kpl käsiliina 10 kop, 2 kpl hand kläder (käsineitä?) 
á 10 kop yht. 20 kop, 1 kpl pellavapalttina (käsineitä ?) 10 kop, 1 kpl röijy (tröja) 5 kop, 1 kpl stoppad kosta (lyhyt 
vuorillinen päällystakki) 1,50 ruplaa. 
 
Piikanakin päivätyönsä tehneelle näyttää kertyneen kohtalainen vaatevarasto, mutta ilmeisesti palveluspaikka 
on ollut hieman vauraampi talous, josta vuosien saatossa on palvelusväellekin kertynyt aikaansa seuraava 
vaatetus. 
 
Näiden Kuopiosta ja lähiympäristöstä olevien esimerkkien perusteella voi sanoa, että kaupunkilaiset olivat 
täälläkin uutuuksien esiintuojia. Vaikka Kuopio olikin kaukana rannikosta ja siten merellisten virtausten 
levinneisyysalueista, näyttää jo 1800-luvun alkukymmenet varakkaampien piirissä tuovan "maailman uutuudet" 
tännekin. 
 
Keskiluokan kaupunkilaisen vaatetus, esimerkiksi hyvin toimeentulevien käsityöläisten, näyttää monessa kohdin 
seuraavan samoja muodin piirteitä, kuin ympäristön talollisilla. Naisilla oli hame, röijy ja erilaiset hartia- ym. 
huivit puvun perusta, jopa silkkikoppainen tykkimyssy näyttää kuuluneen kaupunkilaisen käsityöläisen vaimolle 
puheena olevalla aikakaudella. Kesäiset hameet tai uutuutena tulleet leningit olivat pumpulikankaisia, ehkä 
usein kotikutoisia. Talvella käytettiin villaisia hameita tai toppahameita ja takkeja. Pakkasilla oli 
lampaannahkainen kangaspäällyksinen turkki yleinen. 
 
Miehen pukuun kuului sarkaiset, pellavaiset tai pumpulikankaiset housut, villa- tai pumpulikankainen takki, liivi 
samoista materiaaleista. Talvella turkki tai kaprokki päällysvaatteena, karvahattu päässä ja rukkaset kädessä. 
Silkkinen tai pumpulinen kaulaliina ja käsiliina kuului pyhäpukuun. Herrasväen puku oli huomattavasti 
monipuolisempi ja uudenaikaisempi niin laatujen kuin materiaalienkin suhteen. 
 
Teksi ja kuvat: © Seppo Latvala 
 
Lähteet: 



Kuopion maistraatinarkistosta kopioidut perunkirjat 
Kuopion korttelimuseo 


