
NAISEN PUVUSTA 1600-LUVULLA 
Peruspukuna tuon ajan pohjoissavolaisilla naisilla oli edelleen rautakauden lopulta tuttu pitkä paita ja sen päällä 
hieman vaihtelevan tyylinen hame, joko hartiuksilla varustettu tai vain vyötärölle ulottuva. Yläosan pukimeksi on 
1600-luvulta säilyneisiin asiakirjamainintoihin tullut röijy, tröja tai jacka, siis jonkinlainen lyhyen takin kaltainen 
pukukappale. Sen tarkemmasta mallista ei ole säilynyt mainintoja. Asiaa voi vain arvailla joidenkin eteläisessä 
Suomessa säilyneiden säätyläispukujen perusteella. Röijy oli kuitenkin huomattavin muutos aikaisemmin 
mainittujen hautalöytöjen osoittamaan 1200-luvun naisen pukuun. 
 
Paita 
 
Paita on ollut edelleen perusvaatekappale naisten puvussa. 
Lähteiden mainintojen mukaan niitä on ollut keskimäärin neljä 
kappaletta omistajaltaan. Mutta suuremmistakin määristä puhutaan 

mm. lisalmella ja Rantasalmella. 
Sulkavalta on kerran mainittu jopa 
yhdeksän paitaa saman henkilön 
omaisuutena. 1600-luvulla ne 
useimmiten oli tehty samasta kankaasta, 
mutta 
joissakin 
tapauksis
sa 
mainitaa
n 
myöhem
min 
yleistynei
tä ns. 
kivijalkap
aitoja, 
joissa 
alaosa oli 

karkeata piikkokangasta. 
 
Paidan materiaalina hienoimmista pellavasta kudottua liinapalttinaa 
pidettiin parhaana ja arvokkaimpana. Neliniitiseksi kudottu 
liinakangas oli arvossaan seuraavana, sitä kudottiin sekä hienoista 
pellavasta, että hienoimmista hamppulangoista. Karkeammista 
materiaaleista kudottua rohdinkangasta käytettiin lähinnä ns. 
kivijalkapaitojen alaosiin tai työvaatteisiin. 
 
Hame 
 
Hame oli jo esihistorian ajoista tunnettu oleellinen osa naisten 
vaatetusta. Niistä löytyy peräti 84 mainintaa vuosien 1640-1712 



väliseltä ajalta. Kankaan laatu on mainittu 54 tapauksessa ja väri on päässyt kirjoihin 14 kertaa. Leppävirran 
Osmanjärven kylässä vuonna 1657 erään emännän hameeseen oli käytetty kahdeksan kyynärää sarkaa (4,8m), 
helmus on siis ollut melko laaja. Sääminkiläisen Antti Ripakon vaimon oli täytynyt tyytyä vähempään, hänen 
hameeseensa oli v. 1687 käytetty kangasta viisi kyynärää (3m), mutta 
se olikin verkaa, joka täytyi hankkia ostamalla. 
 
Hameiden mallista ei ole säilynyt tarkempaa kuvausta. Ne ovat 
saattaneet olla vyötäröhameita, joita käytettiin juhlatilaisuuksissa tröja 
tai jacka nimikkeellä mainitun nutun kanssa. Lähteissä mainitut naisten 
metallihelaiset vyöt, Etelä-Savossa jopa joku hopealappainen, mutta 
pohjoisessa tina- tai vaskilappaiset (pronssi), ovat mielestäni osoitus 
ns. hartiushameen käytöstä. Viimemainitun hametyypin edustajia 
löytyy nykyisin esimerkiksi karjalaisista (Käkisalmi, Pyhäjärvi, Rautu-
Sakkola) sekä inkeriläisistä (Tuuteri, Tyrö) kansallispuvuista. 
Lännempänäkin hartiushame esiintyy 1700-luvun kansanpuvuissa 
(esim. Nastola, Mäntyharju kansallispuvut). Arkistomainintojen 
perusteella parempien hameiden materiaalina oli useimmiten 
villakangas. Sarkainen hame on mainittu kymmenessä tapauksessa ja 
pitäjät ovat Iisalmi, Kuopio, Leppävirta, Rantasalmi ja Sääminki. Pari 
kertaa on mainittu sarssi, pellavaloimiin villalangoilla kudottu kangas. 
Myöhemmin 1700-1800-luvun vaihteesta alkaen puolivillaisen kankaan loimina useimmiten käytettiin 

pumpulilankaa.  
 
Ylellisyys kiehtoi kuitenkin jo 1600-luvulla, vaikka sananlasku varoittaa: "joka on verassa, se on velassa". 
Verkaisia hameita on kirjallisiin lähteisiin päässyt ainakin seuraavasti: Iisalmi 9 kpl, Kuopio 4 kpl, Leppävirta 3 kpl, 
Rantasalmi 3 kpl, Kerimäki 2 kpl, Sääminki 2 kpl, Sulkava 4 kpl ja Puumala 2 kpl. 
 
Sellainenkin sisämaassa harvinainen ylellisyyskappale kuin silkkinen hame on päässyt kirjoihin Rantasalmella. 
Lieneekö sen ainekset hankittu Viipurin porvareilta, vai Karjalan laukkukauppiaiden kontissaan kuljettamia, 
emme tiedä. Muina mainittuina materiaaleina esiintyy sellaisia tuontikankaita kuin raski, kiiltäväksi vahattu 
villakangas 2 kpl, hollantilainen polmit 1 kpl, englantilainen sileäpintainen villakangas kiersin 8 kpl ja 



pitkänukkainen tai silmupintainen villakangas frijs 1 kpl.  
 
Väreistä näyttää punainen olleen suosituimpana, siitä on mainintoja seuraavasti: Leppävirta 1, Rantasalmi 2, 
Sääminki 2 ja Sulkava 3, eli yhteensä 8 kertaa. Ruskea mainitaan kahdesti Rantasalmella, sininen kerran 
Kuopiossa, vihreä kerran Iisalmessa, valkoinen kerran Säämingissä ja musta kerran Rantasalmella. Nämä yllä 
olevat tiedot osoittavat, että aivan muotivirtausten ulkopuolisessa harmaudessa eivät Savon asukkaatkaan 
eläneet, vaikka monet ylellisyystavarat olikin hankittava pitkien ja hankalien matkojen takaa, etelän suunnalla 

Viipurista ja ylempänä usein Pohjanmaan rannikon kaupungeista.  
 
Röijy tai nuttu 
 
Tuon pukimen nimi on kirjallisissa lähteissä useimmiten tröja tai jacka, mutta kyseessä on sama lyhyehkö 
takkimainen vaatekappale, joka erilaisina muotia seuraavina muunnoksina säilyi aina kansanomaisen 
pukeutumisen viimeisiin aikoihin, 1800- 1 900-lukujen taitteeseen saakka. Käsiteltävän ajan kirjaukset 
mainitsevat röijyn materiaaliksi useimmiten verkaa, tällaisia tietoja on: Iisalmi 6 kpl, Kuopio 6 kpl, Leppävirta 1 
kpl, Rantasalmi 2 kpl, Sääminki 3 kpl sekä Sulkava 2 kpl. Tuo pukukappale on saanut osakseen 20 mainintaa, joka 
osoittaa sen olleen jo 1600-luvulla yleinen maakunnan naisilla, ainut mainittu väri on musta, Kuopiosta ja 



Säämingistä.  
 
Sarkaisia röijyjä on mainittu kerran Kuopiossa sekä Kerimäellä, kahdesti Rantasalmella ja Sulkavalla. Liinapalttina 
mainitaan materiaalina kerran Kerimäellä, tämä viimeinen maininta osoittaa, että röijy on ollut myös kesäajan 
pukukappale. Mitään mainintoja mallista tai leikkauksesta ei ole säilynyt, mutta jos uskaltaa päätellä jotakin 
Värmlannin suomalaisten käyttämistä röijyistä, se lienee ollut lähellä kannakselaista äyrämöispukujen kostuli-
nimistä puinta. Talvella viljaista, kesällä pellavaista päällysviittaa (esim. Koiviston naisten kansallispuku), 

kuitenkin ilman Kannaksella yleisiä ompelukirjailuja.  
 
Joissakin lähteissä esiintyy naisten päällysvaatteena skjorton, joka lienee suomennettava sanalla mekko. Sitä ei 
kuitenkaan tule sekoittaa nykyisin mekon nimellä tunnettuun vaatekappaleeseen, vaan se lienee ollut lyhyellä 
pääntien halkiolla varustettu pitkän paidan tapainen pukukappale, jota käyttivät sekä naiset että miehet. Sarasta 
valmistettuja mekkoja mainitaan pari kertaa Leppävirralla ja kerran Sulkavalla, ilman lähempiä määreitä kerran 
Säämingissä. 
 
Huivi 
 
Huivi, joka usein mainitaan määreellä hufvud duk, tai pelkkä duk, on ollut sekä pään että hartioiden suojana 



käytetty. Iisalmesta ja Kuopiosta on kummastakin säilynyt 11 mainintaa, pari mainintaa Sulkavalta ja yksi Juvalta. 
 
Materiaaleina mainitaan kattun ja taft, molemmat pari kertaa Iisalmessa. Kattun on pumpulista, usein 
painokuviollista kangasta. Sitä on voitu ostaa rannikon kaupungeista, mutta myös jo 1400-luvulta lähtien 
liikkuneet karjalaiset laukkukauppiaat välittivät sitä ilmeisesti englantilaisten Arkangelin kaupan tuomisina. Taft 
oli tuohon aikaan sileää silkkikangasta, myöhemmin nimitys on käsittänyt myös eräitä tekokuitukankaita. Ovatko 
nuo tuolloiset ylellisyydet, välkkyvät silkit, olleet läntistä vai itäistä alkuperää, voidaan vain arvailla. Millaisia ovat 
olleet nuo tarkemmin määrittelemättömät huivit, osa saattaisi olla jo esihistoriallisena aikana käytettyjä 
hartiavaippoja, jotka 1800-luvulla tunnettiin saalin nimellä, mutta mitään asiaa valaisevia mainintoja ei ole 
säilynyt. 
 
Lakki ja tanu 
 
Lakki tai tanu joka esiintyy teksteissä huvan tai hatten nimikkeillä, on ollut hienosta liinakankaasta tehty naisen 
päähine. Näistä päähineistä on säilynyt 15 mainintaa. Iisalmessa on pari kertaa plyyshi ollut lakin aineksena. 
Parilla Kuopion asukkaalla on slessing, hieno hollantilainen pellavakangas ollut lakin materiaali. Erään juvalaisen 
emännän lakki oli verkaa. Kerimäeltä on mainittu kuusi pellavaista lakkia. 
Yllämainitut päähineet, jotka olivat hienoista pellavakankaista, olivat lähinnä kesäkäyttöön, tai sitten sisälläkin 
pidettäviä naimisissa olevan naisen päähinettä. Myöhempien esimerkkien mukaan ne lienee tehty siten, että 
pitkänomainen kangaskappale on taitettu päälaelta kahtia ja ommeltu niskaan jäävät sivut yhteen. Etureunassa 
oli ainakin myöhemmissä Kymenlaakson ja Hämeen liinalakeissa pitsireunus. 
 
Verkainen lakki lienee jo ollut talvikäyttöön, mutta myös karvareunuksisia on ollut. Kolmesti mainitaan 
nimenomaan naisten karvahattu (pälshatta), kerran se on ollut näädännahkainen, kahdesti saukonnahkaa. 
Sulkavalla on 1669 mainittu korvamyssy (ömemössa) naisen päähineenä. Lakki tai tanu kuului kuitenkin 
nimenomaan naimisissa olevalle naiselle. Tästä osoituksena voidaan pitää Kuopion kesäkäräjien päätöstä 1643, 
jossa määrättiin eräs "tavarastaan huolimaton" neitokainen pitämään lakkia päässään. 
 
Käsiliina 
 
Käsiliina, joka on nimikkeillä handkläde tai ärmkläde kirjattu muistiin kahdeksan kertaa. Suurimman määrän 
näitä komeiluesineitä omisti Kuopiossa lukkari Olli Hyvärisen leski Anna Heikintytär v. 1697, peräti 10 kpl. 
Seuraavaksi suurimmat määrät, kummassakin kuusi, mainitaan sekä Kuopiossa että Joroisissa. Vain yhden 
kappaleen omistajia on mainittu Kuopiossa, Kerimäellä, Säämingissä ja Visulahdessa. Tarkemman kuvan 
käsiliinasta antaa Hirvensalmelta käräjäjuttu, jossa piika Kaisa Tiainen v. 1648 yritti houkutella isäntäänsä Mikko 
Miikkulaista pitsikoristeisella käsiliinalla karkaamaan kanssaan (smyckad med pets). Kukkakuvioisin 
koruompelein ja pitsein koristettuja käsiliinoja oli kuvattu Hailuodon kirkon seinämaalauksissa, jotka oli tehty 
ennen vuotta 1659, ilmeisesti samanlaisia olivat savolaisetkin. 
 
Hansikkaat 
 
Hansikkaat myös olleet enemmänkin komeiluvälineitä ja luksusesineitä kuin 
jokapäiväistä käyttötavaraa. Yhden hansikasparin omistajia mainitaan pari kertaa lisalmella, kerran Kuopiossa, 
Leppävirralta, Rantasalmella sekä Visulahdessa (Mikkeli). Suurempiakin määriä on joskus mainittu, kahden 
hansikasparin omistaja on asunut Leppävirralla, mutta toisella leppävirtalaisemännällä on ollut komistuksenaan 
peräti kuusi paria hansikkaita, samaan määrään on yltänyt myös iisalmelainen emäntä. 
 



Millaisia nuo hansikkaat ovat olleet, siitä ei ole säilynyt mainintoja, enempää materiaalin kuin värinkään osalta. 
Kun verrataan asiaa tuon ajan aatelisten ja muiden säätyläisten käyttämiin hansikkaisiin, voimme pitää 
todennäköisenä, että ainakin suurin osa Savossa mainituista on ollut nahasta tai kankaasta ompelemalla 
valmistettuja. Puikoilla kutominen oli kyllä juuri 1600-luvulla tullut rannikkomme kaupunkien joidenkin 
käsityöläisten erikoistaidoksi. Langasta puikoilla kudotut sukat ja käsineet alkoivat yleistyä kuitenkin vasta 
mainitun vuosisadan lopulla. Viipurista tai Pohjanmaan rannikon kaupungeista ostetuissa hansikkaissa saattoi 
olla tuon uuden tekniikan edustajiakin. Kotoiset valmisteet olivat varmasti nahasta tai kankaasta ommeltuja. 
Suurin osa tyytyi käyttämään käsiensä lämmikkeenä ikivanhaan tapaan kinnasneulalla tehtyjä villalankaisia 
kintaita, tai nahasta ommeltuja rukkasia. 
 
Sukat 
 
Sukat ovat saaneet kirjallisiin lähteisiin vain pari mainintaa, yksi pari Iisalmesta ja samoin kerran Leppävirralta. 
Nämä kirjoihin päässeet ovat varmaankin olleet jotakin hienompaa ostolaatua. Tavallisia kotona kinnasneulalla 
tehtyjä ei ehkä katsottu maininnan arvoisiksi. Ilmeisesti myös ns. hattarat eli jalkarätit, noin 30x60 cm 
pehmeästä kankaasta tehdyt kaitaleet, jotka käärittiin jalkaterän ja säären ympärille, olivat yleisessä käytössä. 
Armeijassa tuota hyvää ja käytännöllistä jalan verhoa pidettiin vielä 1960-luvun alussa. 
 
Turkki 
 
Turkki oli pohjoisen pakkasissa tarpeellinen ja paljon käytetty talvinen päällysvaate. Siitä on mainintoja pari 
kertaa sekä Kuopiossa että Leppävirralla, kertamaininta on Säämingistä. Kahden turkin omistajina on mainittu 
eräs rantasalmelainen emäntä, samoin toinen Sulkavalta. 
Tarkempia mainintoja mallista tai käytetyistä turkiksista ei ole kirjattu muistiin. Hieman myöhemmiltä ajoilta 
olevien tietojen mukaan ne varmaankin ovat yleisimmin olleet ns. kelsiturkkeja lampaan nahoista ommeltuja 
siten, että karvapuoli on sisäpintana ja nahkapinta ulkona. Varakkaammat käyttäjät päällystivät turkkinsa 
ulkopinnan sarkaisella tai verkaisella kankaalla, joka saattoi olla ajan muodin mukaisesti sininen, punainen tai 
muu muotiväri. Ainakin 1700-luvulta on Karttulasta mainittu turkki, jonka päällinen oli punaista sarkaa. 
 
Vyö 
 
Vyö on ollut entisinä aikoina hyvin tärkeä osa pukeutumista. Naisten vyö on mainittu asiakirjoissa 11 kertaa. 
Tinasilainen (tinaisin koristelevyin päällystetty) on mainittu sekä Iisalmesta että Kuopiosta. Messinkihelainen vyö 
mainitaan kerran Iisalmelta, messinkisiä vyön lappoja (heloja) on kuitenkin kulkeutunut museoon eri 
paikkakunnilta, joten se lienee ollut yleisemminkin käytetty Pohjois-Savossa. 
 
Suurin rikkaus ja komeus on kuitenkin ollut emännän vyöllä välkkyvä hopeavyö. Sellaiseen komeuteenkin ovat 
savolaisten kaskitalojen emännät yltäneet. Niistä on mainintoja mm. Leppävirralta, Säämingistä, Joroisista ja 
Visulahdesta (Mikkeli), kustakin kerran. Kerimäeltä on näitä komeuksia mainittu kaikkiaan neljä kertaa. 
Mikkelistä on jopa hieman valaistusta, millainen tuo 1600-luvun komeus on ollut. Olli Lassinpoika Puttonen 
omisti siellä hopeavyön jossa oli kuusitoista osaa. Maininnan mukaan se ei kuitenkaan joutanut emännän 
komistukseksi, vaan oli täytynyt antaa viljalainan pantiksi. Säilyneiden hopeavöiden mukaan savolaisetkin vyöt 
ovat mikkeliläisen tiedon perusteella olleet noin tuuman levyisistä valetuista hopealevykkeistä tehtyjä, levyt 
päistään toisiinsa saranoituja ja koristettu barokin enkelinpäin ja lehtikiemuroin ym. Pohjana saattoi myös olla 
nahkavyö joka oli päällystetty punaisella tai sinisellä veralla ja siihen kiinnitettynä vieriviereen hopealevykkeet. 
 
Hopeavyöt joutuivat kuitenkin pois muodista 1600-luvun lopulla ja katosivat myös esineistöstä. Ilmeisesti niille 



kävi samoin kuin hopeisille napeille, jotka myös olivat 1500- ja 1600- luvuilla suosittuja arvoesineitä. On säilynyt 
mainintoja, että vanhasta juhlavaatteesta ratkottiin hopeanapit ja vietiin kultasepälle, joka teki niistä saadusta 
hopeasta pokaalin eli talonpoikaispikarin, joka oli tullut muotiin pidoissa käytettävänä juoma-astiana. Tinavyöt 
olivat varmaan jonkinlainen köyhänmiehen korvike hopeavöille. Viimeisimpien Karjalassa säilyneiden 
esimerkkien mukaan ne olivat myös useimmiten sinisellä tai punaisella veralla päällystettyjä nahkavöitä, joiden 
koristeeksi oli kiinnitetty litteähköjä tinasta valettuja erilaisin pintakuvioin koristettuja siloja (levykkeitä). 1600-
luvun messinkihelaiset naistenvyöt ovat olleet samantapaisia kuin Karjalassa mm. Pyhäjärvellä 1800-luvun 
puoliväliin saakka säilyneet lappavyöt. Ainakin eri puolilta Savoa talteen saadut lapat ovat malliltaan hyvin 
samanlaisia. Ilmeisesti nämä messinkihelaiset lappavyöt ovat Savosta kadonneet jo 1700-luvulla. Tähän viittaa 
myös se, että niihin yleisesti kuuluneet ns. vyöllispyörät, joihin ripustettiin puukko, neulikko ja pieni kukkaro, 
ovat enimmäkseen. maalöytöinä talteen saatuja. 
 
Solki 
 
Solki oli se laite, jolla suljettiin ja samalla myös koristeltiin paidan kaula-aukko. Vanhoissa lähteissä se 
useimmiten mainitaan nimellä sölja tai brisk. Tämä pukuun kuuluva esine on tunnettu jo rautakauden lopun 
Savossa, esim. Tuukkalan hautalöydöissä, tuolloin se oli pyöreä levymäinen. Keskiajan alussa se muuttui 
rengasmaiseksi, jonka keskellä olevan aukon laitaan neula eli paljin kiinnitettiin. 
 
Myöhemmin 1500-1600 luvuilla ainakin Pohjois-Savo on ollut melko köyhää aluetta hopeisten solkien suhteen. 
Yhtenä syynä lienee ollut pitkä matka kaupunkeihin, joissa kultasepät tekivät hopeisia soikia. Arkisessa elämässä 
täällä tyydyttiin usein paikallisen sepän vaskesta (messinki pronssi) tai tinasta valamiin solkiin. Hopeasolkia on 
tuomiokirjoissa mainittu kaikkiaan 27 kertaa. Yhden soljen omistajia on mainittu Iisalmesta Kerimäeltä ja 
Säämingistä kerran, Kuopiosta kolme kertaa ja Leppävirralta ja Sulkavalta molemmista kaksi kertaa. Kuopiosta on 
maininta kolme soikea omistaneesta, mutta kaikkein suurin hopeasolkien määrä on mainittu Rantasalmelta, 
peräti kuusi solkea, niistä on vannaan riittänyt emännän sekä tyttärienkin paidan sulkimiksi. 
 
Hopeinen risti on myös ollut melko yleinen koru, jolla on ollut myös uskonnollista merkitystä. Ristejä on mainittu 
lähteissä 10 kertaa. Kuopiossa 1647 on sanottu, että risti on ollut hopeaketjussa, jota on kannettu kaulalla. 
Tuolloin oli tapana kantaa ristiä paidan päällä näkyvissä, tai jopa umpikaulaisen j akun tai liivin päällä. Ilmeisesti 
myös nuo muut mainitut ristit ovat olleet samaan tapaan pidettäviä riipuskoruja. Hopearistejä on mainittu 
Iisalmesta kolme kertaa, Kuopiosta, Leppävirralta, Sulkavalta ja Puumalasta kustakin kerran. Suurin lukumäärä 
on ollut Rantasalmella, kolme ristiä samalla omistajalla. Hopeasormuksia on joutunut kirjoihin kaikkiaan 33 
kertaa. Yksittäisiä kappaleita näistä on ollut 18 ja muissa tapauksissa on mainittu kaksi tai useampia sormuksia 
samalla omistamalla. Sormukset ovat kautta aikojen olleet hyvin yleinen korumuoto, johon on liittynyt paljon 
symboliikkaa. 
 
Avainkoukku 
 
Aivainkoukku tai avainkokka on ollut vaskesta (messinki pronssi) valettu, sekä tarvisesine että samalla 
eräänlainen korumuoto. Sen vanhaa käyttöaluetta on ollut Savo Kainuu ja Pohjanmaa. Esineenä se on vanha, 
sillä täältä Ruotsin ja Norjan rajoille muuttaneet "metsäsuomalaiset" ovat vieneet sen myös noille uusille 
asuinsijoille. Esine on siis täytynyt olla olemassa 1500-1600 lukujen vaihteessa, jolloin tuo muutto tapahtui. 
Tämän avainkoukun alkumuotona pidetään aikaisemmin lappavyön yhteydessä mainitsemaani vyöllispyörää, 
joka oli noin 4-5 cm läpimittainen ristikkäisen kuvion neljään osaan jakama pyörä, joka säilyi viimeisimmäksi 
joissakin karjalaisissa pitäjissä (Pyhäjärvi Jääski Rautjärvi) kansallispuvut antavat esimerkin. Meidän alueeltamme 
vyöllispyörä on kuitenkin hävinnyt jo varhain avainkoukun tieltä. Ilmeisesti yksi varhaisin maininta avainkoukusta 



lienee Kuopiosta 1640-luvulta. Ainakin hieman myöhemmiltä vuosilta puheenaolevasta esineestä löytyy monia 
esimerkkejä museomme kokoelmista. 
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