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Tutkielmassa selvitetään, miksi ja miten Korsholman valleista tuli maakunnallinen ja kansallinen 
kulttuurimuisto. Korsholman linnan keskiaikainen (n. 1370–1500) menneisyys on se lähtökohta, 
johon vallien merkitys historiallisena muinaisjäännöksenä perustuu. Albrekt Mecklenburgilaisen   
1300-luvun lopulla lähelle nykyistä Vaasan kaupunkia perustama linna toimi Suomen pohjoisim-
man linnaläänin, Korsholman läänin, keskuspaikkana ja oli Suomen pohjoisin aseellinen tukikohta. 
Kustaa Vaasan aikana se menetti sotilaallisen merkityksensä, ja vuodesta 1506 linna tunnetaan ku-
ninkaankartanona. Nykyään siitä on enää jäljellä vain vähäpätöinen kumpu, jota kutsutaan Kors-
holman valleiksi. Hyvällä syyllä voidaan puhua myös Aspelinin Korsholmasta, sillä käsitteeseen 
sisältyy J. R. Aspelinin tutkimukset Korsholman linnasta ja läänistä keskiajalla sekä Aspelinin toi-
minta 1800-luvun lopulla Korsholman vallien tutkijana, esilletuojana ja suojelijana. Tutkielman 
keskeisintä osaa esittää 1800-luku, joka loi edellytykset muinaisjäännösten ja kulttuurimuistojen 
suojeluun. Maahan syntyi uusi historiankirjoituksen suuntaus: suomenkielinen historiankirjoitus. 
Kaipuu kansallisesti nostattaviin historioihin oli yhteistä kansallisromantikoille mutta myös kansal-
lisen historian peruskiviä. Keskiaikaisista linnoistamme tuli tärkeitä välikappaleita pyrkimyksissä 
löytää Suomen historiaa. Linnat olivat kansallisia symboleita, joiden kulttuurihistoriallinen merkitys 
ymmärrettiin jo tuolloin.  
 

J. R. Aspelinin  teoksen Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla 1869 ansiosta Korsholman valleja  
ensimmäisen kerran alettiin pitää maakunnallisena ja kansallisena kulttuurimuistona. Aspelinin an-
siosta ne myös rauhoitettiin 1879 ja valleille pystytettiin 1894 graniittiristi, joka ei ainoastaan rau-
hoittanut niitä historiallisena muinaisjäännöksenä, vaan teki niistä lopullisesti ja pysyvästi maa-
kunnallisen ja kansallisen kulttuurimuiston. Aspelin piti Korsholman valleja muistomerkkinä, jota 
koskaan ei voi unohtaa ja jonka jokainen maanmies tuntee ja joka kaikkina aikoina kiinnostaa tutki-
joita ja turisteja. Se ei kuitenkaan enää pidä paikkaansa. Korsholman linna ja vallit kyllä tunnetaan, 
vaikka monet erehtyvät luulemaan Korsholman (Marian) kirkon raunioita Korsholman linnan val-
leiksi (raunioiksi). Aspelinkin tunnetaan, mutta vain harvat tietävät hänen merkityksensä Kors-
holman vallien tutkijana, esilletuojana ja suojelijana. Tänään kulttuurimuistot ovat turistinähtä-
vyyksiä, joilla on oma vakioitu historiansa. Mutta siitä, miksi ja miten niistä tuli kulttuurimuistoja 
harvemmin kirjoitetaan tai siitä, miksi ja miten ne ovat sellaisina säilyneet tai miksi ne pitäisi säi-
lyttää.  
 
Korsholman valleista tuli maakunnallinen ja kansallinen kulttuurimuisto monen tekijän summana, 
mutta yhteisenä nimittäjänä niille voidaan aina pitää Johan Reinhold Aspelinia, ja hänen jo koulu-
poikana alkanutta kiinnostustaan valleihin ja niiden historiaan. Korsholman vallit antoivat suunnan 
Aspelinin elämäntyölle, sillä ryhtyessään selvittämään vallien historiaa ongelmalliseksi muodostui   
kirjallisten lähteiden puute, ja juuri niiden puute teki hänestä muinaistutkijan, arkeologin, mutta sii-
hen vaikutti myös hänen oman aikansa aatemaailma. Suomalaisena kansallisuusaatteen innoitta-
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mana tutkijana hän halusi omistautua Suomen kansan väheksytyn aseman nostamiseen, ja ilman 
lähteitä ei Suomen kansan historiaa voitu valaista. Meillä 1800-luvulla alkanut kulttuurimuistojen 
suojelu ja sen edellyttämä muu antikvaarinen toiminta olivat kiinteästi sidoksissa nationalismiin ja 
teolliseen sekä sosiaaliseen murrokseen. Kulttuurihistoriallinen ajattelutapa loi edellytykset mui-
naismuistoihin kohdistuneelle kiinnostukselle ja siten myös niiden tutkimukselle ja suojelulle. 
Monumenttien suojelu perustui kansan erityislaadun ja sen kunniakkaimpien vaiheiden korostami-
seen.  
 
Keskiaika oli monille 1800-luvun kansallisidealistisille tutkijoille, joihin Aspelinkin kuului, kiehto-
va ja ylikorostuneen tärkeä aikakausi. Keskiajan tutkimus heijasti aikansa yleistä ilmapiiriä, mikä 
näkyi meilläkin linnoihimme kohdistuneessa kiinnostuksessa. Linnatutkimus valjastettiin löytämään 
todisteita historiamme tärkeimmistä tapahtumista, jotka antaisivat muinaistieteellemme sen todelli-
sen sisällön, sillä kansan katsottiin elävän vain historiansa ja muinaismuistojensa  kautta. Tämä se-
littää myös Aspelin innon Korsholman linnan menneisyyden tutkimiseen. Korsholman vallit vaikut-
tivat paitsi Aspelinin elämään hänen kauttaan myös muinaismuistohallinnon syntyyn maassamme. 
Muinaismuistohallinnon synnyllä ja kehittymisellä samoin kuin tieteellisten seurojen perustamisel-
la on ollut ratkaiseva merkitys siihen, miten muinaismuistoja on eri aikoina pyritty suojelemaan ja 
säilyttämään. Siksi kulttuurimuistojen suojelun taustan ja siihen liittyvän aatemaailman tunteminen 
on edellytys myös Aspelinin elämän, toiminnan ja ajatusmaailman ymmärtämiseen. 
 
Yliopisto ja tieteelliset seurat olivat osa sitä kokonaisuutta, jossa sivistyneistön suppea piiri yritti 
löytää suomalaisen menneisyyden, Suomen historian. Ne ja niissä toimivat henkilöt mahdollistivat 
toiminnallaan ja tuellaan Aspelinin tavoitteet Korsholman vallien säilyttämiseksi. Siteet Vaasaan ja 
Pohjanmaahan ovat keskeinen osa Aspelinia ja hänen elämäänsä ratkaisevsti vaikuttaneita ihmisiä. 
Korsholman vallit, niiden säilyttäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet eri aikoina ovat yhteinen ni-
mittäjä niille henkilöille, joiden suhdetta Aspeliniin tutkielmassa selvitetään. Tutkielmassa porau-
dutaan Aspelinin ja hänen persoonallisuutensa kautta 1800-luvun loppuun ja sen henkeen sekä 
selvitetään ulkoisten tekijöiden – ajan, aatteiden ja tieteellisen yhteisön – merkitys Aspelinin toi-
mintaan Korsholman vallien säilyttämiseksi.  
 
Tutkielman lähdeaineistoa ovat kirjeet, pöytäkirjat, sanomalehdet, paikallishistoriat ja aikalaisten 
sekä jälkipolven edustajien kirjallisuus. Arkistotutkimusten pääpaino on ollut Museovirastossa, 
jossa tutkimuskohteena ovat olleet J. R. Aspelinin kirjeet hänen yksityiselämästään, urastaan ja 
niistä henkilöistä, jotka ovat olleet hänelle tavalla tai toisella merkittäviä Korsholman valleja aja-
tellen sekä Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja Muinaistieteellisen toimikunnan pöytäkirjat. 
Museovirastosta saatuja tietoja on täydennetty Helsingin yliopiston kirjaston arkistosta, Vaasan 
kaupungin keskusarkistosta, Vaasan maakunta-arkistosta sekä Vaasan yliopiston kirjaston arkistosta 
saadulla aineistolla. Painetuista lähteistä tärkeimpiä ovat Historiallisessa Arkistossa julkaistut His-
toriallisen Osakunnan ja Suomen Historiallisen Seuran pöytäkirjat. 
 
Tutkielma antaa uutta perspektiiviä kulttuurimuistojen tutkimiseen. Samaa tutkimuskohdetta voi-
daan tutkia samanaikaisesti monella eri tasolla, sillä kulttuurimuisto itsessään voi olla monitasoinen 
niin ajallisesti kuin tapahtumiensakin ja niihin vaikuttaneiden henkilöiden kautta. Kulttuurimuisto ei 
ole pelkästään konkreettinen turistinähtävyys, jolla on oma vakioitu historiansa, joka oikeuttaa sen 
olemassaolon. Kulttuurimuisto on kokonaisuus, jossa on huomioitava syy ja seuraukset sen kulttuu-
rimuistoksi tulemiseen ja säilymiseen eri aikoina, sillä vain kokonaisuuden ymmärtämisen kautta 
kukin aikakausi suojelee ja säilyttää kulttuurimuistonsa.  
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KORSHOLMAN VALLIT – ASPELININ KORSHOLMA 

MAAKUNNALLINEN JA KANSALLINEN KULTTUURIMUISTO 

 

I  JOHDANTO 
 

1.  Korsholman linna/vallit 

 

”– Kuinka monet vuosisadat lienevät tuiskuttaneet luntaan näille valleille? – sanoi hän itsekseen 

(kreivi Bertelsköld) – Sitä ei kukaan tiedä. Niiden ikä ulottuu kuin lapsuudenmuisto kauas muinai-

suuteen, eikä kukaan tiedä sanoa milloinka, ei kukaan, mitenkä. Ne ovat yhtä vanhat kuin kristin-

usko näillä tienoilla ja ne ovat aikoinaan suojelleet sen kehtoa. Vanhat vallit – juuri teidän vierel-

länne minä ensi kerran näin hänet, jonka muistoa en enää voi poistaa mielestäni! Tänään seison 

täällä minä lyhytaikaisine muistoineni – eilen seisoi täällä joku toinen, huomenna taas toinen – 

kaikki olemme hetken lapsia, mutta te olette vuosisatain!”1  

 

Näin mietiskeli Zacharias Topelius2 Välskärin kertomuksissaan Korsholman vallien vaiheilla. J. R. 

Aspelinia lienee askarruttaneet samat ajatukset, kun hän ryhtyi selvittämään vallien historiaa: Kors-

holman keskiaikaisen linnan ja läänin historiaa. Ehkä hän sai lisäpontta jo koulupoikana alkanee-

seen kiinnostukseensa Korsholman valleihin näitä Topeliuksen kirjoituksia lukiessaan. Topelius oli 

aito ja vilpitön Vaasan ystävä ja Korsholman vallien puolustaja, jonka vaikutus Aspelinin elämään 

oli merkittävä. Kumpaakin sitoi toisiinsa rakkaus isänmaahan3, muinaismuistojen suojeluun ja hoi-

toon sekä Vaasaan ja Korsholman valleihin.  

 

Aspelinin teoksen Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla 1869 ansiosta niitä ensimmäisen kerran 

alettiin pitää maakunnallisena ja kansallisena kulttuurimuistona.4 Aspelinin ansiota on myös niiden 

rauhoittaminen 1879 ja valleille 1894 pystytetty graniittiristi, joka ei ainoastaan muistuta Kors-

holman vallien keskiaikaisesta menneisyydestä ja kristinuskon tulosta Pohjanmaalle, vaan myös 

Aspelinin ja Topeliuksen ansioista niiden säilyttämiseksi historiallisen ajan muinaisjäännöksenä, 

maakunnallisena ja kansallisena kulttuurimuistona.  

 
                                                
1 Topelius 1974, 248. 
2 Tutkielmassa käytetty nimi ( Zachris  Topelius = Zacharias Topelius = Sakari Topelius). 
3 Aspelinin kunnianosoitus Topeliukselle: ”Den fosterlandskärlek Ni Frammanat, skall äfven i all framtid utgöra våra 
fornminnens bästa hägn!” MV, J. R. Aspelinin arkisto, Till Finska Fornminnesföreningens Hedersordförande Statsrådet 
Zachris Topelius, käytettyjä käsikirjoituksia, päivämäärätön, kansio Hr 28. 
4 Härö E. 1998, 119. 
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J. R. Aspelinin muistelmat ”Minnen från Wasa Gymnasium” vuodelta 1878 kertovat Vanhan Vaa-

san historiasta, jota kukaan ei vielä silloin ollut kirjoittanut5 ja josta tuskin oli jäljellä muuta kuin 

vanhimmat kaupungin raunioista; keskiajalta peräisin olevat kirkon rauniot todistamassa muinai-

sesta kaupungista. Vanha Vaasa (Liite 1) rajoittui eteläisellä puolella niin kutsuttuun ”hovi-

oikeudenpuistikkoon”6, jota ympäröi joka puolelta hovioikeuden puutarhat. Puistikon länsipäässä 

kävelijöiden silmien eteen kohosivat 1844 vielä turmeltumattomat, viheriöivät vallit muinaisesta, 

muistorikkaasta Korsholman linnasta. Korkeiden vallien juurella levittäytyi maaherra Cederströmin 

edellisen vuosisadan lopulla perustama hyvinhoidettu puutarha, jota kaupungin nuoriso iltaisin piti 

kokoontumispaikkanaan. Puistikon toisella puolella vastapäätä Korsholman valleja kohosi ”Hovioi-

keudenpakan” arkkitehtuuristaan kuuluisa hovioikeudentalo.7 

 
 

 
 
Kuva 1. J. G. Hedmanin laveeraus Korsholman valleilta 1846. Valokuva Juhani Rinne 1910.  
Museovirasto, Kuva-arkisto. (Härö E. 1998, 120.) 
 

                                                
5 J. R. Aspelinin veljen H. Em. Aspelin kirjoittama Wasa stads historia  ilmestyi vasta 1892. 
6 Vanhan Vaasan hovioikeudenpuistikko on Suomen vanhin yhä käytössä oleva puistokatu ja julkinen puisto. Piispala 
2002, 15. 
7 Krook 1946, 9-10. 



 3 

Vielä kauan muisteltiin, ettei sitten Kustaa IV Adolfin ja hänen puolisonsa vierailua Vaasassa8, 

Korsholman valleilla ollut näyttänyt niin ”sotaiselta” kuin syyskuun 3. päivän aamuna klo 6, kun 

kahdeksan kanuunaa seisoi rivissä viheriöivällä, silloin 3 kyynärää korkeammalla, tasanteella. Paik-

kaa oli kerran hallinnut Korsholman linna, kristinuskon sanansaattaja pakanallisella rannikolla. Nyt 

101 kanuunanlaukausta sen valleilta julistivat uuden kulttuurin voittoa, Pohjanmaan ensimmäisen 

lukion vihkiäisiä.9 Päivä ja vihittävä lukio olivat todella tärkeitä vaasalaisille ja Pohjanmaalle. Tär-

keäksi se muodostui J. R. Aspelinille, joka kymmenen vuotta myöhemmin 1854 aloitti opintonsa 

Vaasan lukiossa. Aspelinin ja monien muiden lukion entisten oppilaiden ja opettajien elämät nivou-

tuivat eri elämänvaiheissa erottamattomasti yhteen, varsinkin myöhemmin, kun haettiin Suomen 

menneisyyttä, historiaa. Tässä pyrkimyksessä on Vaasan lukion opettajien ja oppilaiden myöhempi 

toiminta osaltaan ratkaisevasti myötävaikuttanut Korsholman vallien suojeluun ja säilyttämiseen 

jälkipolville.  

 

Vaasan kaupungin 400-vuotisjuhlan 2006 ansiosta kiinnostus Vaasan historiaan heräsi. Olennainen 

osa sitä on keskiaikainen, 1300-luvun lopulla rakennettu Korsholman linna, josta on jäljellä enää 

vain vähäpätöinen Korsholman valleiksi nimitetty kumpu. Linna toimi Suomen pohjoisimman lin-

naläänin, Korsholman läänin, keskuspaikkana ja oli Suomen pohjoisin aseellinen tukikohta. Kustaa 

Vaasan aikana se menetti sotilaallisen merkityksensä, ja kuninkaankartanona se tunnetaan vuodesta 

1506 lähtien. Armas Luukko toteaa kirjoittamassaan Vaasan historiassa I, että olisi ollut miltei his-

toriallisen kehityksen vastaista, jos kummultaan ylväästi näkyvällä Korsholman kuninkaankar-

tanolla, Etelä-Pohjanmaan hallinnollisella ja taloudellisella keskuksella ei olisi ollut mitään merki-

tystä maakunnan ensimmäisen kaupungin paikkaa valittaessa.10 Sitä pidetäänkin yhtenä suurim-

mista syistä, kun Kaarle IX perusti 1606 Vaasan kaupungin11 nykyiseen Vanhaan Vaasaan, josta se 

siirrettiin Vaasan palon jälkeen 1862 seitsemän kilometrin päähän merenrantaan, Klemetsöhön. 

Maaherran residenssi sijaitsi Korsholman linnanmäellä vuodesta 1687 lähtien ja sitä alettiin kutsua 

Maaherranpakaksi12. Tänään valleilla seisova graniittiristi muistuttaa meitä siitä isänmaallisesta in-

nosta, jonka ansiosta se aikoinaan valleille pystytettiin, mutta myös Korsholman vallien merkityk-

sestä historiallisen ajan muinaisjäännöksenä, maakunnallisena ja kansallisena kulttuurimuistona.  

                                                
8 Kesällä 1802. Korsholman valleilta ja Lisettelundista ammuttiin puolen minuutin välein yhteensä 128 kanuunanlau-
kausta. Luukko 1979, 680-684. 
9 Krook 1946, 10-12. 
10 Luukko 1971, 38. 
11 Uusi kaupunki sijaitsi Mustasaaren kylässä, entisen Korsholman linnan, tuolloisen kuninkaankartanon ääressä. Kylän 
muodosti 13 maanviljelyä ja karjanhoitoa harjoittavaa maalaistaloa. Piispala 2002, 8. 
12 MV, J. R. Aspelinin arkisto, Korsholma, kansio Hr 31; Aspelin 1869, 1; Aspelin 1897, 22. 
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Vaikka Aspelin piti Korsholman valleja muistomerkkinä, jota koskaan ei voi unohtaa ja jonka 

jokainen maanmies tuntee ja joka kaikkina aikoina kiinnostaa tutkijoita ja turisteja, se ei enää pidä 

paikkaansa. Keskiaikaisista linnoista puhuttaessa pienellä Korsholman linnalla on kyllä oma etu-

oikeutettu asemansa Suomen suurten linnojen (Turun linna, Hämeenlinna jne.) joukossa, ja 

useimmat paikkakuntalaisetkin tietävät Korsholman vallit ja siellä olevan ristin ja jopa paikal-

listavat ne. Aspelinkin tunnetaan, mutta vain harvat tuntevat hänen merkityksensä Korsholman 

vallien tutkijana, esilletuojana ja suojelijana. Monet erehtyvät luulemaan Korsholman (Marian) 

kirkon raunioita Korsholman linnan valleiksi (raunioiksi).13 Itselleni Korsholman vallit/Korsholman 

keskiaikainen linna ovat tärkeitä, sillä olen sivuaineenani opiskellut arkeologiaa ja olen kiinnostunut 

myös keskiajan arkeologiasta, varsinkin keskiaikaisten puulinnojen14 tutkimuksesta. Kiinnostustani 

lisää myös se, että asun vain muutaman kilometrin päässä Korsholman valleista. Ne ovat osa elin-

ympäristöäni, jokapäiväistä maisemaani. Kun kuljen niiden ohitse tai seison ristin vartioimalla 

kummulla, voin tuntea sen historiallisen ilmapiirin, joka valleilla vallitsee.  

 

2.  Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Selvitän tutkielmassani, miksi ja miten Korsholman valleista tuli maakunnallinen ja kansallinen 

kulttuurimuisto. Korsholman linnan (n. 1370-1500) menneisyys on se lähtökohta, johon vallien 

merkitys historiallisena muinaisjäännöksenä perustuu. Hyvällä syyllä voidaan puhua myös Aspe-

linin Korsholmasta, sillä käsitteeseen sisältyy Aspelinin tutkimukset Korsholman linnasta ja läänistä 

keskiajalla sekä Aspelinin toiminta 1800-luvulla Korsholman vallien tutkijana, esilletuojana ja 

suojelijana. Tutkielman keskeisintä osaa esittää 1800-luku, joka loi edellytykset muinaisjäännösten 

ja kulttuurimuistojen suojeluun ja hoitoon. Maahan syntyi uusi historiankirjoituksen suuntaus: suo-

menkielinen kansallinen historiankirjoitus. Kaipuu ”kansallisesti nostattaviin historioihin” oli 

yhteistä kansallisromantikoille, mutta myös kansallisen historiankirjoituksen peruskiviä. Keskiai-

kaisista linnoistamme tuli tärkeitä välikappaleita pyrkimyksissä löytää Suomen historiaa. Niitä 

pidettiin kansallisina symboleina, joiden kulttuurihistoriallinen merkitys ymmärrettiin jo tuolloin. 

Linnatutkimuksen ensisijaisena pyrkimyksenä oli löytää todisteita historiamme tärkeimmistä tapah-

tumista.15 

 

                                                
13 Jopa Suomen historian pikkujättiläisessä 2003. Kts. Vahtola 2003, 97. 
14 Muita Korsholman linnan kanssa samanaikaisia puisia linnoja ovat mm. Faxeholma ja Styresholma Ruotsissa sekä  
Vreghdenborg (Liinmaan linna) Suomessa.  
15 Mylly 2002, passim; Gardberg 1983, 65. 
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Kansallisen historiakulttuurin rakentaminen ei kuitenkaan ollut ainoastaan historioitsijoiden tehtä-

vänä eikä vain tiedeprojekti, vaan siihen kuuluivat myös kansallismieliset historia-aiheiset runo-

elmat ja kiinnostus kansanperinteeseen. Kansallista tietoisuutta syvensi myös kansallismuseon ja 

maaseutumuseoiden perustaminen sekä yleensä muistomerkkien pystyttämiset. Nationalismi ja his-

toriankirjoitus yhdessä loivat perustan kansallisten aihepiirien tutkimiseen ja kansallishistoriallisten 

instituutioiden luomiseen ja vahvistamiseen.16 Yliopisto, tieteelliset seurat, muinaismuistohallinnon 

synty ja kehitys Suomessa 1800-luvun loppupuolella sekä Aspelinin toiminta niissä muinaismuis-

tojen suojelemiseksi olivat ratkaisevia tekijöitä Korsholman vallien suojelulle ja säilymiselle, mutta 

yhtä tärkeitä tekijöitä olivat hänen kotiseutu- ja isänmaanrakkautensa lisäksi hänen vahvat siteensä 

Vaasaan sekä hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa merkitys asiassa.   

 

Haluan Aspelinin ja hänen persoonallisuutensa kautta porautua 1800-luvun loppuun ja sen henkeen 

sekä selvittää ulkoisten tekijöiden – ajan, aatteiden ja tieteellisen yhteisön – merkityksen Aspelinin 

toimintaan Korsholman vallien säilyttämiseksi. Haen vastauksia kysymyksiin: Miksi ja miten 

Korsholman valleista tuli maakunnallinen ja kansallinen kulttuurimuisto? Kuka oli valtionarkeologi 

J. R. Aspelin? Mikä oli Aspelinin Korsholma ja mitä siitä on vielä jäljellä? Mikä on Korsholman 

vallien tulevaisuus? 

 

3.  Tutkimusmenetelmästä ja lähdeaineistosta  

 

Korsholman vallit vaikuttivat paitsi Aspelinin elämään hänen kauttaan myös muinaismuistohallin-

non syntyyn maassamme. Muinaismuistohallinnon synnyllä ja kehittymisellä samoin kuin tieteel-

listen seurojen perustamisella on ollut ratkaiseva merkitys siihen, miten muinaismuistoja on eri 

aikoina pyritty suojelemaan ja säilyttämään. Siksi pidän tärkeänä kulttuurimuistojen suojelun ja 

hoidon taustan ja siihen liittyvän aatemaailman selvittämistä. Niiden tunteminen on edellytys myös 

Aspelinin elämän, toiminnan ja ajatusmaailman ymmärtämiseen.  

 

Yliopisto, tieteelliset seurat kuten Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Historiallinen Osakunta, 

Suomen Historiallinen Seura, Suomen Muinaismuistoyhdistys ja Arkeologinen Komissio olivat osa 

sitä kokonaisuutta, jossa sivistyneistön suppea piiri yritti löytää suomalaisen menneisyyden, Suo-

men historian. Ne ja niissä toimivat henkilöt mahdollistivat toiminnallaan ja tuellaan Aspelinin 

tavoitteet Korsholman vallien säilyttämiseksi. Siteet Vaasaan, Vaasan lukioon ja Pohjanmaahan 

                                                
16 Mylly 2002, passim.  
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ovat keskeinen osa Aspelinia ja hänen elämäänsä ratkaisevasti vaikuttaneita ihmisiä. Korsholman 

vallit, niiden säilyttäminen historiallisen ajan muinaisjäännöksenä ja siihen liittyvät toimenpiteet eri 

aikoina ovat yhteinen nimittäjä niille henkilöille, joiden suhdetta Aspeliniin olen tutkielmassani sel-

vittänyt.  

 

Tutkielmani lähdeaineistoa ovat henkilökohtaiset kirjeet, virkakirjeet, pöytäkirjanotteet, sanoma-

lehtiartikkelit, aikalaisten ja jälkipolvien edustajien kirjallisuus. Arkistotutkimusteni pääpaino on 

ollut Museovirastossa, jossa olen tutkinut J. R. Aspelinin arkiston kirjeitä hänen yksityiselämästään, 

urastaan ja niistä henkilöistä, jotka ovat olleet hänelle tavalla tai toisella merkittäviä Korsholman 

valleja ajatellen. Museovirastossa (MV) olen tutkinut myös Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 

(SMY) ja Muinaistieteellisen toimikunnan (Arkeologinen Komissio) alkuperäisiä pöytäkirjoja sekä 

Mustasaari-kansiota. Museoviraston rakennushistorian osaston arkistosta (RHOA) ja Vaasan maa-

kunta-arkistosta (VMA) ei muutamia piirustuksia lukuun ottamatta löytynyt aineistoa Korsholman 

valleista. Vaasan kaupungin keskusarkistosta (VKKA), Helsingin yliopiston kirjastosta (HYK) ja 

Vaasan yliopiston kirjaston (VYK) Tritonian Ranckenin kokoelmista sen sijaan löytyi mielenkiin-

toista täydennystä Museovirastosta löytyneeseen materiaaliin. Painetuista lähteistä tärkeimpiä ovat 

olleet Historiallisessa Arkistossa (HArk) julkaistut Historiallisen Osakunnan ja Suomen Historialli-

sen Seuran (SHS) pöytäkirjat.   

 

Muinaismuistohallinnon synnystä ja kehityksestä olen saanut parhaan kuvan Mikko Härön pro 

gradu –tutkielmasta Suomen Muinaismuistohallinnon synty ja teoksesta Suomen Muinaismuisto-

hallinto ja antikvaarinen tutkimus. Niiden avulla olen pystynyt luomaan kokonaiskuvan siitä aate-

maailmasta ja niistä arvoista ja asenteista, joiden perusteella organisoitu muinaismuistohallinto 

syntyi ja Aspelinin toiminnan merkityksestä siinä. Arvaamattoman tärkeä Korsholman vallien tieto-

lähde on ollut Elias Härön artikkeli Korsholman vallit – historiallisen ajan muinaisjäännös.  J. R. 

Aspelinin teokset ovat olleet tutkimuksissani keskeisellä sijalla, ja niistä varsinkin linnatutkimuksen 

klassikko Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla. Zacharias Topeliuksen teoksia ja kirjoituksia ei 

myöskään voi olla mainitsematta, sillä niiden merkitys Korsholman vallien esilletuojana ja puoles-

tapuhujana on ollut todella suuri, etenkin Välskärin kertomuksien. 

 

Aarne Michael Tallgren Aspelinin oppilas, jonka tarkoituksena oli kirjoittaa Aspelinista elämän-

kerta, on tutkielmani punainen lanka, sillä Tallgren Aspelinin tunteneena antaa hänestä ja hänen 

toiminnastaan ehkä elävimmän ja luotettavimman kuvan kuin kukaan muu. Tallgrenin teoksien ja 

kirjoitusten pääpaino on aatteellisilla tekijöillä. Niissä käsitellään useimmiten Suomen arkeologisen 
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tutkimuksen vaiheita yleensä, J. R. Aspelinin elämää, Muinaismuistoyhdistyksen toimintaa ja vai-

kutusta, kansallismuseoita, museoiden tilaa ja keräilytoimintaa, lakeja, asetuksia sekä kotiseutu-

tutkimuksen kehitystä tulevaisuudennäkymineen kuten Timo Salminen toteaa väitöskirjassaan Suo-

men tieteelliset voittomaat, joka on täydentänyt muinaistutkimuksesta ja hallinnosta saamaani kuvaa 

erinomaisella tavalla. 

 

Irma Sulkusen teos Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892 on johdattanut minut 1800-luvun 

aatemaailmaan sen piirissä toimineiden henkilöiden välityksellä. Seuran toiminnan merkitys ulottui  

laajalle suomalaiseen yhteiskuntaan, ja sen merkitys Aspelinin elämässä oli suuri korostuen 

varsinkin Aspelinin uran alkuvaiheissa. Sieltä lähti myös muinaistutkimus historian puitteissa al-

kuunsa. Kirjan avulla olen pystynyt yhdistämään henkilöitä ja asioita niin kirjallisuuden kuin 

arkistotutkimuksienkin yhteydessä. Olen käyttänyt tutkielmassani apuna paikallishistorioiden ja 

-kirjallisuuden lisäksi myös monia oivallisia teoksia, jotka ovat käsitelleet eri yhteisöjen piirissä 

Aspelinille tärkeitä ihmisiä, aikalaisten toimintaa muinaismuistojen suojelun hyväksi, linnatutki-

muksen kehittymistä ja 1800-lukua, kansallisen nousun aikaa. Niiden ansiosta olen löytänyt Kors-

holman vallien historiaa enemmänkin kuin alussa odotin. Sanomalehdistä olen seurannut muinais-

muistoihin ja niiden hoitoon sekä Korsholman valleihin liittynyttä kirjoittelua selvittääkseni, mitä 

yleensä asiasta kirjoitettiin ja minkälaisia mielipiteitä se herätti.  

 

Vaikka monia nykyään erisisältöisiksi miellettäviä termejä käytettiin rinnakkain kulttuurimuistojen 

suojelusta ja kohteista, en ole niitä erikseen spesifioinut tekstissä, koska ne mielestäni selviävät 

ongelmitta asiayhteyksistä. Mainitsen niistä vain joitakin tärkeimpiä. Muinaismuisto, fornminne, on 

lyhennys vuoden 1883 asetuksen muinaisaikaisesta muistomerkistä, forntids minnesmärke. Mui-

naismuistot erotetaan kiinteiksi muinaisjäännöksiksi (esim. Korsholman vallit) ja irrallisiksi mui-

naisesineiksi. Mikko Härön mukaan antikviteetti-termi juontaa Ruotsissa jo ainakin 1600-luvulle, 

jolloin antikvaarinen, muinaistieteellinen, toiminta kohdistui antikviteetteihin; asiakirjat ja kansan-

runous. Irrallisia muinaisesineitä pidettiin ”kuriositeetteina”. J. H. Wallman määritteli 1838 

muinaisjäännöksen eli monumentin käsittävän kaikki kiinteät muinaisaikaiset muistomerkit, joista 

hän erotti aseet, rahat yms. irtolöydöt. Yleensä niitä kutsuttiin antikviteeteiksi tai muinaisesineiksi. 

Käytännössä muinaismuistot erotellaan iän perusteella. Ne ovat joko historiallisia tai esihistorial-

lisia muinaisjäännöksiä. Tällaista jakoa ei kuitenkaan vielä 1800-luvulla ollut olemassa, koska 

silloin riitti se, että kohde oli vanha ”muinaisaikainen”.17 Korsholman vallit kuuluvat historiallisen 

                                                
17 Härö M. 1981, 6-7.  
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ajan tutkimuksen piirin, nykyään puhutaan keskiajan arkeologiasta. Käsite oli kuitenkin tuntematon 

vielä 1800-luvulla. Muinaismuistojen tutkiminen kuului lähinnä muinaistieteelliseen tai antikvaa-

riseen tutkimukseen.  

 

4.  Tutkielman rakenteesta 

 

Luvussa II käsittelen linnoja kansallisina muistomerkkeinä. Selvitän kulttuurimuistojen suojelun 

kehitystaustaa  Ruotsin vallan ja autonomian aikana ja miten Suomen muinaismuistohallinto organi- 

soitiin. Luvusta selviää myös 1800-luvun kansalliseen historiankuvaan vaikuttaneet tekijät ja keski-

aikaisten linnojen merkitys asiassa. Pyrin myös lehdistön ja tutkijoiden/päättäjien kirjoitusten väli-

tyksellä selvittämään muinaismuistoista yleensä tai kiinteistä muinaisjäännöksistä vallitsevaa yleistä  

mielipidettä ja mikä oli Korsholman vallien tilanne.  

 

Luvussa III selvitän Korsholman linnan ja vallien kansallista historiaa ja sitä, miten kiinnostus 

Korsholman valleihin heräsi ja miten se ilmeni. Luvusta selviää myös, mikä vaikutus tieteiden eriy-

tymisellä 1800-luvulla oli muinaismuistojen suojeluun sekä J. R. Aspelinin keskeinen rooli kulttuu-

rimuistojen suojelun kehityksessä ja Korsholman vallien tutkijana, esilletuojana ja suojelijana. 

Kysymykseen miksi ja miten Korsholman valleista tuli maakunnallinen ja kansallinen kulttuuri-

muisto voidaan vastata selvittämällä hänen toimintaansa ja tavoitteitansa yliopistossa ja tieteellisissä 

seuroissa. 

 

Luvussa IV, joka on omistettu Aspelinille Korsholman muiston vaalijana, pyrin selvittämään kuka 

ja millainen henkilö J. R. Aspelin oli, koska hänen henkilökohtaisilla luonteenominaisuuksillaan oli 

ratkaiseva merkitys Korsholman vallien säilymiselle. Selvitän myös niitä tekijöitä, joiden ansiosta 

hän säilytti elinikäisen suhteensa Korsholman valleihin ja niiden suojelemiseen ja joiden ansiosta 

toiminta Korsholman muiston säilyttämiseksi alkoi. 

 

Korsholman vallien myöhemmät vaiheet selviävät luvusta V. Luvusta käy myös selville, mikä on 

Korsholman vallien – Aspelinin Korsholman tilanne tänään ja mitkä ovat vallien tulevaisuuden 

näkymät. Luvussa käsitellään Korsholman vallien aikaisempia tutkimuksia ja tutkijoita sekä niitä 

uusien tutkimusten ja menetelmien mahdollisuuksia, joiden avulla voitaisiin selvittää lisää vallien 

historiaa keskiajalta tähän päivään ja tuoda lisäarvoa vallien suojeluun tulevaisuudessakin. 
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II  LINNAT KANSALLISINA MUISTOMERKKEINÄ 

 

1.  Linnat antikvaarisen kiinnostuksen kohteena 

 

Muinaismuistojen hoito ja keräily aloitettiin Ruotsissa tietoisesti 1665, kun Antiquarius Regni 

Laureus Bureus selvitti laatimassaan muistiossa varsin seikkaperäisesti niiden laajuutta ja käytän-

nön järjestelyjä. Siinä lueteltiin varsinaiset kiinteät muinaisjäännökset kuten linnat, kartanot, eri-

laiset kummut ja hautakivet. Muistion ansiosta syntyi 1666 kuninkaallinen plakaatti18, joka kielsi 

mm. raunioituneiden linnojen, linnoitusten, kartanoiden, vallien, riimukivien, kivi- ja hautaröykki-

öiden hävittämisen. Kruunu katsoi omistavansa muinaisjäännökset ja otti ne näin suojeluunsa ja 

hoidettavakseen, minkä merkitystä on pidetty erittäin huomattavana. Samana vuonna perustettiin 

Uppsalan yliopiston yhteyteen antikviteettikollegio. Nykyiset säännökset kulttuurimuistojen inven-

toinnista perustuvat pitkälti silloisen kollegion työsuunnitelmiin, joskin ne olivat suppeampia. 

Kollegio tutki vanhoja pakanallisia ja kristillisiä hautauksia, linnoja, linnoituksia ja kartanoita.19 

 

Plakaatista käy ilmi antikvaarisen intressin yhteiskunnallinen luonne. Muinaisjäännökset olivat 

Ruotsin ja gööttien muinaisten hallitsijoiden, niin maallisten kuin kirkollistenkin suurmiesten saa-

vutuksia, jotka oli suojeltava heidän ja koko valtakunnan kunniaksi. Kohteet samaistettiin yhteis-

kunnan yläluokkaan, jonka maine ja kunnia taas valtakunnan maineeseen. Yleinen antikvaarinen 

intressi sovitettiin yhteiskunnan valtasuhteisiin ja valtaapitävien tarpeisiin identifioimalla kruunu 

nimenomaan ylimpiin säätyläisiin. Maaherrat, piispat ja paikallistason virkamiehet toimivat kolle-

gion tukena ja valvoivat vuoden 1666 plakaatin noudattamista. Mikko Härön mukaan antikviteetti-

kollegion ja sen seuraajien eri aikoina lähettämät kiertokirjeet ja kehotukset heijastavat nekin 

suojelulle annettua ideologista sisältöä ja sen muutoksia.20 

 

 

 

 

                                                
18 Vuoden 1666 plakaatti lienee varhaisin yritys säädellä yhteiskunnan ja sen jäsenten suhdetta muinaismuistoihin. 
Suomessa 1860-luvun loppupuolella se oli tehnyt muinaisjäännökset valtion monopoliksi, jopa sen omaisuudeksi J. R. 
Aspelinin ja A. M. Tallgrenin tulkinnan mukaan. Härö M. 1984, 12 ja 1985, 12; Kts. myös Härö M. 1981, 35. Piispa 
Henrikin aitta Kokemäellä oli varhaisin muinaisjäännös, joka pyrittiin säilyttämään. Sen muuttamisesta ”arvokkaaksi 
kansallismuistomerkiksi” (ett värdigt National Monument) tehtiin aloite jo 1839. Aloitteen tekijät käsittivät tällaisen 
muistomerkin olevan kansakunnan ja valtion omaisuutta.  
19 Lovén 1996, 12; Härö M. 1984, 12-14 ja 1985, 12.  
20 Härö M. 1985, 12; Tarkoituksena oli ”få nogon wiss kunskap och richtigh förteckning på sådane Antquiteter och 
Monumenter, til at sedan them samma til Wort Rijkes heder affrita och Widh lägenheet publicera låta”. Lovén 1996, 12. 
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Suomessakin noudatettiin Ruotsin vuoden 1666 plakaattia vanhoista monumenteista ja muistomer-

keistä. Ruotsin vallan aikaiset säännöksetkin olivat voimassa ainakin paperilla vuoteen 1883.21 

Aloite uudeksi asetukseksi tehtiin valtiopäivien toiminnan taas käynnistyttyä 1857. Valtiopäivät 

hahmottivat silloin tulevan asetuksen peruslinjan mainiten anomuksessaan linnojen, kirkkojen ja 

muiden huomattavien rakennusten esihistorialliset kummut ja röykkiöt sekä muut vastaavanlaiset 

muistomerkit. Muinaisjäännöksiin kohdistuvista toimista oli ilmoitettava viranomaisille ja niille oli 

saatava senaatin lupa. Lopullisessa asetuksessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia lueteltujen koh-

teiden osalta myöhemminkään valtiopäivien tekemissä anomuksissa 1867, 1877 eikä senaatin val-

mistelemissa esityksissä 1872, 1882. Luettelo vastasi edelleen Ruotsin vallan aikaisia säännöksiä ja 

Ruotsin 1800-luvun uudistuksiakin. Ruotsista lainsäädäntöömme saadut vaikutteet ovat merkittäviä. 

Kun muinaismuistojen säilyminen turvattiin asetuksella 1883, oli se pääosaltaan J. R. Aspelinin eh-

dotuksen mukainen, sillä hän oli jo useaan otteeseen teroittanut muinaismuistojen säilyttämisen 

tärkeyttä ja tehnyt luonnoksen uudeksi, tätä koskevaksi asetukseksi.22 

 

Mikko Härö pitää kulttuurimuistoja koskevaa lainsäädäntöä osoituksena yleisistä, yhteisiksi koe-

tuista antikvaarisista intresseistä, joiden turvaamista ja suhdetta yhteiskunnan muihin tarpeisiin ja 

yksityisiin kansalaisiin on ollut tarpeellista säännellä. Nykyisessä merkityksessä kulttuurimuistojen 

suojelun kehitys on alkanut renessanssista, mutta toden teolla vasta 1800-luvulta lähtien, jolloin se 

oli kiinteästi sidoksissa nationalismiin, mutta myös teolliseen ja sosiaaliseen murrokseen. Kulttuuri-

muistoja suojelevan lainsäädännön avulla pyrittiin selvittämään yksityiset ja yhteiset edut, jotka 

usein rajoittivat edellisiä jälkimmäisten hyväksi. Kulttuurimuistojen suojelu ja sen edellyttämä muu 

antikvaarinen toiminta ovat siis pohjimmiltaan yhteiskunnallinen ja poliittinen asia. Sidonnaisuus 

kulloiseenkin yhteiskuntaan ja yhteiskuntapolitiikkaan selittäneekin eri aikoina ja eri maissa alan 

lainsäädännössä havaittavat erot. Mikko Härö tähdentääkin sitä, etteivät yksityinen ja yleinen etu 

kumpikaan ole sisällöltään annettuja ja muuttumattomia, vaan ne vaihtelevat suuresti kulloisenkin 

historiallisen tilanteen mukaan.23 

 

 

                                                
21 Timo Salmisen mielestä muinaismuistoasetuksen ja –hallinnon aikaansaaminen voisi olla osa fennomaanista hyök-
käystä, vaikkakaan arkeologisten instituutioiden synty ei ole pelkästään fennomaanien ansiota, sillä svekomaanit oli-
sivat voineet kaataa muinaismuistoasetuksen ja –hallinnon perustamisen valtiopäivillä, jos olisivat sitä halunneet. 
Molemmat tunnustivat muinaismuistojen yleisen kulttuurimerkityksen, mutta heillä oli omat intressit muinaisuuden 
valjastamiseksi oman ideologiansa tarpeisiin. Salminen Timo 2003, 34-35. 
22 Härö M. 1984, 12-13; Aspelin oli jo 1871 Kirjallisessa Kuukauslehdesssä julkaistuissa matkakirjeissään kiteyttänyt 
Skandinaviasta ja Venäjältä saamansa vaikutteet. Hän korosti tulevan asetuksen tuovan muistomerkit tieteen käyttöön ja 
piti hallituksen velvollisuutena asettaa tieteellinen ja hallinnollinen virasto asetuksen valvojaksi. Härö M. 1984, 76. 
23 Härö M. 1985, 11.  
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2.  Keskiaikaiset linnat ja kansallinen historiankuva  
 
 
2.1.  Historiallisten juurien etsiminen 
 
 
Historiallisten juurien etsiminen on tyypillistä valtasuhteiden ja yhteiskunnan rakenteiden murrok-

sessa. Matti Klinge pitää 1800-luvun Suomea esimerkkinä kulttuurinmuodostuksesta, jonka lähtö-

kohtana on valtiollisen statuksen muutos.24 Kun Suomi ei voinut identifioida itseään kansakuntana, 

tarvittiin siihen ”Suomen erityispiirteitä”. Porthanilainen perinne ja Ruotsin kautta välittyneet ro-

mantiikan vaikutteet nostivat kansamme menneisyyden uuteen valoon erityisesti 1800-luvun kult-

tuurielämässämme aina vuosisadan loppuun asti.25 Suomalaiskansallisten näkemysten vahvistumi-

nen ja historian näkeminen selkeän kansallishengen toteutumisena lisäsi oman maan historian 

tarvetta. Zacharias Topeliuksen tulkinta Suomen historian alkamisesta vasta valtiokansan syntymi-

sen myötä 1809 teki historian identiteettitekijänä ongelmalliseksi. Ajatus ei kuitenkaan saanut 

kannatusta, sillä vaikka Suomi ei voinut vedota valtiolliseen historiaan, sillä oli kuitenkin kulttuuri-

historia26. Topeliuskin muutti mielensä 1850-luvulla todeten Suomen historian perustuvan heimo-

lähtökohtiin. Historiallisen identiteetin hahmottamisessa keskeisiä tekijöitä olivat Suomen kansan 

alkuperän etsiminen ja oikeutus alueeseensa. Arkeologian ja kansantieteen tutkimuksessa kaivatut 

suomalaiset erityispiirteet löytyisivät pakanuuden aikaisesta ja kalevalaisesta kulttuurista.27  

 

Suomessa harjoitettiin kansallisesti suuntautunutta arkeologista tutkimusta 1800-luvun loppupuo-

lelta lähtien, mutta nationalismilla oli historiallisista syistä eri suuntaus kuin Ruotsissa. Klingen 

mukaan Ruotsissa tapahtunut kulttuurikehitys rakentui historian ja kirjakielen yhteiskunnalliseen 

identiteettiin. Suomessa sen sijaan rakennettiin 1809 jälkeen uusi identiteetti, joka perustui valtiol-

listamiseen ja esteettiseen sekä etnografiseen taustaan. Suomi ja Ruotsi erotettiin toisistaan hyvin 

erilaisten identiteetti- ja traditiorakenteiden avulla. Kasvavaa kansallisliikettä 1800-luvun Suomessa 

pidetään kuitenkin myönteisenä asiana, sillä sen ansioksi luetaan Suomen tieteellisen, taiteellisen ja 

intellektuellin elämän kehitys ja saavutukset.28 

 

 
                                                
24 Klinge 1975, 9-11. 
25 Härö M. 1981, 26-28. 
26 Yrjö Koskinen kiteytti asian Suomen Historiallisen Seuran ensimmäisessä vuosijuhlassa 09.11.1875 puheessaan 
”Onko Suomen kansalla historiaa?” Hän vastasi kysymykseen: ”Asia kenties ei tarvitse niin pitkiä selityksiä, jos vain 
laskemme perusteeksi sen yksinkertaisen väitteen, että Suomen kansa siinä kohden, jos missään, harjoittaa itse-
määräystä: se tahtoo itsellensä historiaa, ergo: sillä on historiaa.” 
27 Tommila 1989a, 55; Kts. myös Härö M. 1981, 27-28 ja 1994, 28. 
28 Baudou 2002, 227-228. 
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Kulttuurihistoriallinen ajattelutapa loi edellytykset muinaismuistoihin kohdistuneelle kiinnostuk-

selle, niiden tutkimukselle ja suojelulle. Arkistotutkija E. Grönblad piti historiaa kuvauksena koko 

kansamme kehityksestä: Varhaisempi kansallinen pohja, ennen vieraan kulttuurin tuloa vallinnut 

tilanne, joka vaati erilaisten muinaisten muistomerkkien tutkimisen välttämättömyyttä myöhemmän 

kehityksen ymmärtämiseksi. Esine- ja traditiotutkimusta korostava etnografinen metodi liittyi kiin-

teästi 1860-luvulla voimistuneeseen arkeologiseen harrastukseen. Kansallisuusajattelu oli historia-

tieteiden suosion ja aihepiirin perustana pyrkimyksissä löytää Suomen kansan itsenäisiä vaiheita. 

Kiinnostus kohdistui varsinkin esihistorialliseen kauteen ja historiallisen ajan alkuun. Monument-

tien suojelu perustui kansan erityislaadun ja sen kunniakkaimpien vaiheiden korostamiseen, ilmiö 

oli yleiseurooppalainen.29 Mika Kallioisen mukaan keskiajan tutkimus on aina herkästi heijastanut 

aikansa yleistä ilmapiiriä, ja Mikko Härö puolestaan toteaa historiallisen ajan jäämistön kohdalla 

keskiajan ihailun vaivatta yhdistyneen meilläkin alkaneeseen ”taidearkeologiseen” sekä linnoi-

himme kohdistuneeseen kiinnostukseen. Härö pitää kuitenkin tärkeänä antikvaaristen tieteiden kehi-

tystä tarkasteltaessa sitä, että niiden yhteiskunnallinen asema ja kysymyksenasettelu olivat sidok-

sissa laajemman ns. kansallisten tieteiden ryhmän kanssa, mikä heijastui myös tutkimuksen institu-

tionaalisiin yhteyksiin, opetukseen, tieteellisiin seuroihin ja itse tutkijoihin.30 

 

2.2.  Linnat kansallisina symboleina 

 

Linnat olivat 1800-luvun puolivälistä lähtien kansallisia symboleita, joiden tutkimuksessa mielen-

kiinto kohdistui historiamme tärkeimmistä tapahtumista saataviin todisteisiin ja ”kulttuurin perife-

riaan tapahtuvan asteittaisen leviämisen” keskuksiin, mikä osoitti linnojen suuren kulttuurihis-

toriallisen merkityksen ymmärtämisestä jo tuolloin.31 Suomalaiskansallista ja historiallista identi-

teettiä olikin etsitty jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien Saksasta ja Ruotsista levinneen nationalis-

tisen romantiikan innoittamina. Jokaisella kansalla oli kieleen, historiaan ja kansallisrunouteen 

perustuva kansallishengen ylläpitämä ominaislaatunsa. Kansan tuli olla tietoinen itsestään, koska 

sillä oli historiallinen tehtävä. Kansan historiallinen identiteetti perustui A. I.  Arwidssonin32 mie-

lestä siihen, että kansa elää vain historiansa ja muinaismuistojensa kautta.33 

                                                
29 Härö M. 1981, 28-29. 
30 Kallioinen 2001, 14; Härö M. 1981, 29 ja 1984, 28. 
31 Gardberg 1983, 65, 85. Gardberg pitää tätä pienoisena yllätyksenä, koska toisenlainenkin reaktio voisi olla mah-
dollista, kun ajatellaan linnojen muinoin käyttämää valtaa.  
32 Tukholman Kungliga Biblioteketin kirjaston johtaja, joka Ruotsista käsin myötävaikutti Vaasan palossa 1852 tuhou-
tuneen Vaasan lukion kirjaston toiminnan uudelleen elvyttämistä lahjoin, kirjoin ja kirjoituksin. Aspelin H. Em 1892, 
427; Arwidssonin isä Adolf Arwid Arwidsson oli vaasalaisen suutarin poika, josta tuli Laukaan kirkkoherra. Luukko 
1979, 635.  
33 Tommila 1989a, 54. 
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K. A. Bomanssonin 1858 tekemää tutkimusta Ahvenanmaan muinaisjäännöksistä pidetään ensim-

mäisenä arkeologisena väitöskirjana. Arkeologiasta kiinnostuneiden joukkoon kuuluivat myös K. E. 

F. Ignatius ja Yrjö Koskinen34, jotka suorittivat kaivauksia mm. Janakkalassa ja Eurassa. Arkeolo-

giset tutkimukset olivat kuitenkin vielä 1860-luvulla harvinaisia, sillä historioitsijoita ja kieli-

tieteilijöitä kiinnosti ala vain satunnaisesti, ja muinaistiedettä pidettiinkin vain aputieteenä. Alan 

Skandinaviassa tapahtuneen kehityksen myötä sen vaikutukset näkyivät Suomessakin 1860-luvulta 

alkaen, kun Suomen Kirjallisuuden Seuran Historiallisen Osakunnan piirissä alkoi antikvaarisen 

harrastuksen tieteellistyminen. Arkeologia itsenäisenä tieteenä on kuitenkin elimellisesti J. R. 

Aspelinin toiminnan ansiota. Hän kehitti arkeologista tutkimustamme Ruotsista ja Tanskasta saami-

ensa oppien perusteella. Aspelin oli myös pitkään maamme ainoa todellinen arkeologi.35 

 

Rakennus- ja taidehistoriallinen tutkimus oli Suomessa pitkään vähäistä ja jäsentymätöntä. K. A. 

Bomansson ja H. A. Reinholm julkaisivat 1856 pääasiassa arkistolähteisiin perustuneen tutkimuk-

sen36 Kastelholman linnasta37, jonka kuvauksissa painotettiin ensi sijassa sen historiallisia tapah-

tumia, linnojen poliittis-hallinnollista merkitystä ja vaiheita. Tarkoituksena oli julkaista koko-

nainen sarja38 teoksia noin viidestäkymmenestä linnasta provinsseineen. Teos jäi kuitenkin ainoaksi. 

Kirja on ensimmäinen tieteellinen ilmaus keskiaikaisiin ja muihin muinaislinnoihimme kohdistu-

neesta mielenkiinnosta, joka hieman aikaisemmin oli tullut näkyviin Zacharias Topeliuksen Turun 

linnan tontusta kertovan sadun39 innoittamana. Kirjan avulla pyrittiin kiinnittämään huomiota esi-

historiallisiin ja historiallisiin linnoihimme sekä saamaan yleisö tiedottamaan niistä. Aspelinin teos 

Korsholman linnasta 1869 ja Olavinlinnasta 188640 jatkoivat näitä pyrkimyksiä. Jo Aspelinin kir-

joittaessa teostaan Korsholman linnasta hänen innoittajanaan ja tukijanaan oli ollut Bomansson, 

josta Aspelin myöhemmin totesi: ”Doktor Bomansson, hvilken jag brukade delgifva mina veten-

skapliga intressen”41.  

 

                                                
34 Tutkielmassa käytetty nimi (Georg Zacharias Forsman = Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen =Yrjö Koskinen)  
35 Härö M. 1981, 31-32. 
36 Finlands fornborgar. 
37 Kastelholman linna on samanaikainen Korsholman linnan kanssa. Kastelholman linna on kulttuurimuisto, jonka 
hoitoon Aspelin valtionarkeologina innokkaasti osallistui. Palamarz 2004, 70-74. 
38 Nils Månsson Mandelgren julkaisi Ruotsissa 1800-luvun toisella puoliskolla pikkuvihkosina laajan teoksen, jonka 
kuvat ja piirustukset linnoista ovat kiinnostavia etnologisesta, taidehistoriallisesta ja arkeologisesta näkökulmasta, mutta 
tästäkin aineistosta painettiin vain osa. Lovén 1966, 13. 
39 Satu julkaistiin ensimmäisen kerran 1840-luvun lopulla. Gardberg 1983, 85. 
40 Aspelin teki tutkimuksensa jo 1870-luvun alussa, vaikka kirja julkaistiin vasta 1886. Gardberg 1983, 65. Aspelin 
julkaisi teoksensa Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla omalla kustannuksellaan, mutta ei Olavin linnasta. Samoin jäi 
hänen Hämeenlinnasta 1860-luvulla tekemänsä työ vain käsikirjoitukseksi. Tämä osoittaa Korsholman linnan tärkeyden 
Aspelinin elämässä.  
41 Aspelin 1942, 14. 
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Aspelin teki myös Hämeenlinnasta arkistolähteiden ja paikalla tekemiensä havaintojen perusteella 

käsikirjoitukseksi jääneen työn 1860-luvulla. Lisäksi hän tutki Oulun linnan, Turun Koroisten, 

Viipurin tuomiokirkon, Raaseborgin ja Brahenlinnan vaiheita ja keräsi runsaasti aineistoa Turun, 

Käkisalmen ja Viipurin linnojen rakennushistoriasta. Aspelin suoritti ensimmäisenä tieteellisiä kai-

vauksia Porvoon Linnamäellä 1886. Kiinnostus keskiaikaiseen arkkitehtuuriin keskittyi 1870-luvun 

alussa ensin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historiallisen Osakunnan ja sittemmin vain 

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen inventointi- ja tallettamistoiminnaksi.42 

 

3. Muinaismuistot yleiseen tietoisuuteen 

 

3.1.  Lehdistö ja muinaismuistot    

 

Lehdistön kiinnostus muinaismuistoihin alkoi näkyä erilaisiin löytöihin liittyneiden kuvauksien ja 

artikkelien julkaisuina, jotka useimmiten käsittelivät rahalöytöjä tai historiallisia linnojamme. Pyr-

kimyksenä oli herättää yleisön huomio kiinteiden muinaisjäännösten huonoon hoitoon ja halvek-

simiseen.43 Linnoihin kohdistunut uhka ei saanut ainoastaan valtionarkeologi J. R. Aspelinia liik-

keelle. Tukea pyrkimyksilleen hän sai tukijaltaan ja ystävältään Zacharias Topeliukselta, joka jo 

1860-luvulla oli lehtikirjoituksillaan kiinnittänyt yleisön huomion kiinteiden muinaisjäännöstemme 

suojelun merkitykseen. Tähän Topeliuksella olikin mitä parhaat edellytykset, sillä hän itse toimitti 

”Helsingfors Tidningar”-nimistä sanomalehteä, johon hän kokosi suuren määrän muinaistieteellistä 

aineistoa. 

 

 J. R. Aspelin kertoo eräästä Porvoossa 1863 pidetystä rautatiekokouksesta, jossa oli laskettu Por-

voon radan kustannuksia. Tehtyjen laskelmien mukaan radan rakentaminen olisi tullut huomat-

tavasti halvemmaksi, jos Porvoon Linnamäkeä olisi saanut käyttää soranottopaikkana. Kokouksessa 

vedottiin päättäjiin, etteivät he ”siihen määrään rakastaisi tuntemattomia muinaisjäännöksiä”, että 

koko rautatie jää rakentamatta. Topelius kirjoitti asiasta Helsingfors Tidningarissa: 

 
”Suoraa puhetta se ainakin oli. Tosin kutsutaan aikaamme hyödyn aikakaudeksi, mutta niin pitkälle ei               
vielä ole menty, että palanen maan historiaa on arvosteltu 1.200:n todellisen hopearuplan arvoiseksi – 
miten todellisen jätettäköön sanomatta. Tiedämme kyllä seurakunnan, joka möi esi-isäinsä haudat 
11:stä  pankin velkaseteliruplasta, eikä tämä esimerkki ole ainoa. Porvoon herroilla on siis ollut 
ansiokkaita edelläkävijöitä”.  

                                                
42 Bomansson e.a. 1856, II-VI; Gardberg 1983, 65-85. 
43 Härö M. 1981, 34; Härö E. 1998, 120. 
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Topelius ei uskonut päättäjien ja porvoolaisten sallivan soranottoa Linnamäeltä, koska he olivat jo 

kerran aikaisemminkin estäneet vahingoittamasta arvokasta muinaisjäännöstä, kun sieltä oli kulje-

tettu satoja hiekkakuormia.44 Porvoon Linnamäki ja Korsholman linna ovat vertailukelpoisia kes-

kenään. Molemmat ovat rakenteeltaan samanlaisia ja ne on ajoitettu historiallisten lähteiden avulla 

kuningas Albrekt Mecklenburgilaisen aikaan. Porvoon Linnamäki lienee juuri siksi kiinnostanut 

Aspeliniakin. Linnamäki rauhoitettiin 1842 vuoden 1666 plakaattiin vedoten.45  Samoin rauhoitettiin 

Korsholman vallitkin 1879. Kummallakin oli myös samanlainen kohtalo 1800-luvulla hiekan- ja 

soranottopaikkoina, mikä kuvastaa aikalaisten tietämättömyyttä tai välinpitämättömyyttä muinais-

muistoja kohtaan, mutta myös yhteiskunnan näkemystä taloudellisuuden ensisijaisuudesta.  

 

Topelius puuttui valppaana asiaan myös silloin, kun Vaasasta päin 1864 huhuna kerrottiin, että ku-

vernöörin virastolta aiottiin pyytää lupa saada käyttää Korsholman valleja maantien täytteeksi. 

”Mikseivät mokomat suursäästäjät yhtähyvin mene hautausmaalle esi-isiensä hautoja kaivamaan” 

kysyy Topelius Helsingfors Tidningarissa. ”Ehkä niissä vielä löytyisi polttopuina käytettäviä kirs-

tun palasia? Ehkäpä kirkkomaan multakin kutakuinkin kelpaisi lannaksi heidän pelloilleen?” Hän 

ei kuitenkaan uskonut Vaasan kuvernöörinviraston suostuvan pyyntöön, mutta totesi vielä: ”Vaan 

häpeä on jo että sellainen ehdotuskaan voidaan tehdä. Se todistaa niin selvästi kaiken sen häikäi-

lemätöntä halveksimista, mitä kansan tulee pitää pyhänä ja kalliina, että paljas ehdotuskin alentaa 

sitä yhteiskuntaa, jonka keskuudessa se tehtiin”.46  

 

Aspelin arvosti Topeliuksen muinaisjäännösten suojelemiseksi suorittamaa lehtikirjoittelua, joka oli 

valmistanut yleistä mielipidettä jo valtiosäätyjen 1867 G. Reinin ehdotuksesta tekemään anomuk-

seen maan muinaisjäännösten suojelemiseksi lain avulla. Se lienee herättänyt yleistä mielipidettä 

ymmärtämään muinaisjäännösten suojelun niin maakunnallista kuin kansallistakin merkitystä, vaik-

ka vielä 1869 käytiin ankara kiista Hämeenlinnan koppivankilan rakentamisesta linnan luona 

olevien vallien paikalle47. Silloinkin Topelius puolusti valleja kirjoituksellaan ”Ovatko Suomen 

                                                
44 Aspelin 1942, 22; Juhani Rinne katsoi vallien käytön hiekanottopaikkana saattaneen aiheuttaa vallien topografiaan 
muutoksen. Valleilta oli kuljetettu hiekkaa jo 1773 ja 1801. Linnamäen vahingoista puhuttiin myös 1833: ”stadens 
prydnad, men då hela trakten från uråldriga tider därifrån haft sin landsvägsfyllnad tilläts dock sandtäkten i den 
händelse att domprosten inte kunde anvisa ett lämpligare ställe”. Ensimmäiset kaivaukset Porvoon Linnamäellä teki 
”kimnaasilainen Cajander” 1864, mutta vasta 1886 Aspelin suoritti siellä ensimmäiset tieteelliset kaivaukset. Linna-
mäestä oli Uudessa Suomettaressa samana vuonna Aspelinin signeeraamaton artikkeli, joka kertoi seudun talonpoikien 
ottaneen hiekkaa linnan lounaisosasta aina vuoteen 1841. Gardberg 1995, 576. 
45 Aspelin 1869, 43; Gardberg 1995, 577; Vaimolleen Annalle Aspelin kirjoitti: ”Tänään olen klo 6:sta aamulla klo 
7:ään illalla viiden miehen avulla kaivanut Porvoon Linnamäkeä (Borgbacken), joka on hyvin suuri ja kaunis 
muinaisjäännös.” HYK, J. R. Aspelin 1881–1886, kirje Anna Aspelinille 07.07.1886, kansio Coll. 15.1. 
46 Aspelin 1942, 20-25.  
47 Anneli Mäkelän mukaan Korsholman valleillakin sijaitsi autonomian ajan alussa vankila. Mäkelä 1985, 110. Vankila 
sijaitsi kuitenkin lähellä valleja, mutta ei itse valleilla. Kts. Luukko 1979, 348-349. 
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muinaismuistot suojeltavat vai hävitettävät?” todeten suomalaisten olevan ainoa sivistynyt kansa, 

joka kohteli muinaisjäännöksiään huolimattomasti ja välinpitämättömästi.48 Topelius piti Hämeen-

linnaa kristinuskon ja sivistyksen kehtona ja käytti sitä myös sen suojelemisen perusteena.49 

Hämeenlinnan tapaus herätti runsaasti huomiota ja siitä kiisteltiin sanomalehtikirjoituksissa. Loppu-

tulos oli kuitenkin surkea, sillä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historiallisessa Osakunnassa 

tehty äänestys johti vallien hävittämiseen50. Asiaa ei auttanut Topeliuksen sanomalehdessä esittämä 

voimakas tunteenpurkauskaan:   

      

”Vuosisatoja ovat linnat saaneet rappeutua, on myyty vanhoja kirkkoja huutokaupalla, hävitetty niiden 
kalustot, hautakivet käytetty lattioiksi ja uuninpaasiksi, hautakammiot ryöstetty, vanhat suku-, pitäjä-, ja 
kirkkoarkistot pantu huiskin haiskin ja käytetty tötteröpapereiksi, ja tämä kaikki on tapahtunut sillä 
menestyksellä, että kun tuli, home ja rotatkin ovat suosiollisella avullaan asiaa edistäneet, tuskin mitään 
enää on jälellä sen taidon harjoittamiseksi, jonka näytämme perineen esi-isiltämme Hunneilta, että 
osaamme tehdä puhdasta ympärillämme”.51 
 

 
Kirjallisessa Kuukauslehdessä esiteltiin lokakuussa 1871 Aspelinin julkaisema ”Kokoilmia Mui-

naistutkinnon alalta. I. Etelä-Pohjanmaalta”. Lehti piti teosta ansiokkaana ja ilmoituksen arvoi-

sena, koska muinaistutkimukset olivat meillä harvinaisia ja ala oli lapsipuolen asemassa. Historian- 

ja kielentutkijat olivat aikaisemmin vain sattumalta kiinnittäneet siihen huomionsa. Silloinkin jul-

kaisut olivat vain lyhyitä kirjoituksia yksityisistä maalöydöistä tai muinaisjäännöksistä tutkijoiden 

tieteellisen toiminnan keskittyessä muihin aloihin. Siksi tutkijoita kehotettiin lähtemään kirjastoista 

ja museoiden saleista etsimään niitä muistomerkkejä, jotka menneet sukupolvet olivat jättäneet jäl-

keensä joko multavalleina, muureina, kivipanoksina, kalliopiirroksina, hautapaikkoina tai muina 

esineinä. Ainoastaan kiinteiden muinaisjäännösten tarkalla tutkimisella muinaistiede voi saada to-

dellisen sisällön. Aspelinin katsottiin tehneen juuri näin, mikä näkyi hänen juuri ilmestyneessä 

teoksessaan.52  

 
                                                
48 Aspelin 1942, 22-23. 
49 Topelius 1987a, 208; Kts myös Härö M. 1984, 57;  Topelius piti jo 1840-luvulla ilmestyneessä teoksessaan Finland 
framstäldt i teckningar linnaa ruotsalaisten ensimmäisenä kiintopisteenä Hämeessä ja jaarli Birgeriä sen perustajana. 
Samaan perustetta käytettiin myös Korsholman valleille pystytetyn ristin perusteena. Tradition mukaan jaarli Birger oli 
tehnyt 1249 retken ”Hämäläisten satamaan” silloiselle Korsholman saarelle. Itse Korsholman (Ristisaari) nimikin viit-
taisi siihen. Kts. Aspelin 1869, 24 sekä Härö E. 1998, 121, 131-132. 
50 Niiden säilyttämistä puolsivat professori Topelius, tohtorit Bomansson ja Ignatius, maisteri A. Boem ja kandidaatti 
Aspelin, sitä vastustivat asessori Rabbe, herrat Akiander, Elmgren ja Yrjö Koskinen. Erimielisyys asiasta aiheutti Osa-
kunnassa voimakkaita mielipiteitä. Huhtikuun pöytäkirjaan liitettiin Topeliuksen eriävä lausunto ja siihen voimakkaasti 
vastanneen Elmgrenin lausunto. Historiallisen Osakunnan ptk. 11.03.1869 ja ptk 01.04.1869. 
51 Aspelin 1942, 23. 
52 Kirjallinen Kuukauslehti N:o 10, 1871. Ansiostaan huolimatta teos sai kirja-arvotelijalta K. F. I. (Karl Ferdinand 
Ignatius) myös kritiikkiä. Aspelin oli tehnyt ajoitukset Ruotsin mallin mukaan, mikä oli sallittua, mutta Aspelinin johto-
päätökset olivat liian hätäisiä. Lisäksi kirjan kartasta puuttui tärkeitä paikkoja, mutta sellainen kuin Nikolainkaupunki 
oli kuitenkin merkitty. Nikolainkaupunki = Vaasa. 
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Tammikuussa 1879 Sanomia Turusta-lehti kehotti kansalaisia ottamaan vaari muinaisjäännöksistä 

ja muistutti menneen vuoden almanakassa53 olleesta hyvin tarpeellisesta kirjoituksesta ”esi-isäin 

muistomerkeistä”, joka neuvoi, mitä niillä oli ymmärrettävä ja miten kunkin oli niitä kunnioitet-

tava.54 Tammikuussa 1885 esiteltiin Tampereen Sanomissa Aspelinin juuri painosta ilmestynyt kirja 

”Suomen asukkaat pakanuuden aikana”.55 Kirjan katsottiin olevan omiansa herättämään suuren 

yleisön ”erinomaisinta huomiota” ei laajuutensa, vaan tärkeän sisältönsä takia. Kirjaa suositeltiin 

jokaiseen taloon ja mökkiinkin, koska siitä ilmeni, kuinka tärkeä muinaisuutemme tutkiminen oli 

maamme varhaisimman historian ja esi-isiemme elämäntapojen selvittämiseksi. Artikkelissa oli 

myös ote eräästä ”Sawo”-lehdessä olleesta kirjoituksesta: ”Kansan kansallisen heräämisen edisty-

essä tulevat sille myös rakkaiksi ja kalliiksi sen lapsuuden muistot. Niinkuin jokaiselle meistä omat 

kotiseutumme ja lapsuutemme ajan muistot ovat kalliita niin ovat kansallekin. [...] ainoastaan si-

vistymätön, kiittämätön ja rappeutunut kansa unohtaa muinaisuutensa. Senpätähden jokainen 

sivistynyt kansa kokee hankkia tarkimmat tiedot muinaisuudestansa.” Lehdessä todettiin jo paljon 

tehdyn työtä muinaisuutemme tutkimiseksi, mutta paljon oli vielä tekemättä.56  

 

3.2.  J. R. Aspelin ja muinaismuistot 

 

Muinaismuistoista ja niiden suojelusta ei aina tutkija- ja päättävissä piireissäkään oltu samaa mieltä.  

Aspelinin kirjoitus ”Suomen Muinaistieteellinen virasto” painettiin Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran Kirjapainossa 1891. Siinä hän jyrkästi kritisoi vapaaherra E. G. Palménin57 muinaistieteelli-

siä ansioita, joita tämä oli luetellut kirjoituksessaan ”Muinaistiede Säätyjen edessä”. Aspelinin 

mielestä ei edes Arkeologisella Komissiolla ollut riittävää tietoa muinaistieteellisistä asioista. Häntä 

kummastutti, ettei vapaaherra Palmén istuttuaan lähes seitsemän vuotta Komissiossa vieläkään 

ymmärtänyt, miksi muinaisjäännösten luettelemisella oli kiire, sillä museokokoelmat pysyivät pai-

                                                
53 Muinaismuistoyhdistys päätti  07.03.1876 pyytää Talousseuralta oikeutta saada painattaa almanakkaan kirjoitus maan 
muinaismuistoista. Tavoitteena oli saada kansalaiset ymmärtämään esi-isien muistomerkkien arvo ja merkitys, koska ne 
tuhoutuivat yleisön tietämättömyyden takia. Oikeus myönnettiin, ja Aspelinin kirjoitus oli vuoden 1878 almanakassa. 
Joskus tiedot muinaismuistoista johtivat kuitenkin niiden tuhoamiseen, sillä ”aarteenkaivajat” hävittivät niitä. Tallgren 
1920, 46; Muinaismuistoyhdistys oli saanut 1879 ilmoituksen torppari Johan Rosenbergista, joka silloin oli aloittanut 
muinaisjäännösten tuhoamisen siinä uskossa, että niistä löytyisi aarteita ja saanut narratuksi mukaansa muitakin 
apureita.  Kts. MV, SMY. ptk. 15.10.1879, ptk. 05.05.1880 ja ptk. 03.06.1881 
54 Sanomia Turusta N:o 3, 1879. Samana vuonna Korsholman vallit rauhoitettiin. 
55 Teos oli näyttävästi esillä lehdistössä: Finland nro 60, 1885; Helsingfors Dagblad nro 24, 1885; Hufvudstadsbladet 
nro 21, 27.01.1885; Åbo Underrättelser nro 57, 1885; Hämeen Sanomat nro 15, 1885. 
56 Tampereen Sanomat N:o 12, 29.01.1885. Teksti olisi voinut olla Aspelinin. Lehdessä mainitaan, että Aspelinia voi-
daan pitää muinaistieteen varsinaisena perustajana.; Kts. myös Tallgren 1924, 25. Tosin jo häntä ennen jotkut toisetkin, 
kuten esim. Castrén, Bomansson, Europaeus, Brenner ym. olivat tällä alalla työskennelleet. Tallgren piti esim. 
Holmbergin, Ignatiuksen ja Yrjö Koskisen toimintaa varsin alustavaa laatua olevana, ja he olivatkin hänen mielestään 
pelkkiä diletantteja, harrastajia. 
57 E. G Palmén , ”äkäpää” oli Aspelinin kanssa ajoittain kiivaastikin tukkanuottasilla. Härö M. 1984, 94. 
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koillaan, mutta kiinteitä muinaisjäännöksiä suorastaan hävitettiin. Samasta tiedonpuutteesta 

Komissio saattoi tehdä sellaisia päätöksiä, joista oli muinaisjäännöksille enemmän haittaa kuin 

hyötyä.58  

 

Korsholman vallit olivat tässä suhteessa onnellisessa asemassa, sillä Aspelinin ponnistelujen ansi-

osta Korsholman valleille pystytettiin 1894 uudestaan siellä muinoin seisonut pyhä risti59 rauhoit-

tamaan niitä muinaisjäännöksenä. Samaan aikaan Aspelin ilmaisi huolestuneisuutensa muinaisesi-

neiden ja kiinteiden muinaisjäännösten suojelusta ja hoidosta vertaillen Suomessa ja Tanskassa60 

vallitsevaa muinaisuuden tuntemusta. Tanskassa se oli korkealle kehittynyttä, koska tiedemiehet 

olivat herättäneet kiinnostuksen asiaan kaikissa kansanluokissa, jotka auttoivat selvittämään ”maan 

ja kansan entisyyttä hamaan hämärämpään muinaisuuteen saakka” joko rahallisesti tai ottamalla 

talteen ja ilmoittamalla löydetyistä muinaismuistoista.61  

 

Meillä muinaistieteellinen valistus oli Aspelinin mielestä vielä lapsen kengissä, vaikka asianharras-

tajia sieltä täältä löytyikin. Suomessa ei ollut olemassa laajemmalti yleisössä levinnyttä tietoa 

muinaisjäännösten merkityksestä, siksi suuri määrä niitä hävitettiin kenenkään tietämättä. Koska 

muinaistiede oli muita tieteitä riippuvaisempi kansalaisten valistuneesta harrastuksesta ja myötä-

vaikutuksesta ja koska  yliopistossakaan ei ollut alan edustajaa62, joka olisi voinut antaa tarpeellista 

opetusta siihen kuuluvissa aineissa, perusti Muinaismuistoyhdistys kaksikielisen Suomen Muinais-

muistoyhdistyksen kuukausilehden63, ”Suomen Museo – Finskt Museum”, joka sisälsi sekä 

kansantajuisia että lyhyempiä tieteellisiä kirjoituksia ja antoi neuvoja ja osviittoja kerääjille ja ylei-

sölle. Toimitusta avusti joukko valtion museon ja paikallismuseoiden hoitajia sekä asian harrastajia 

eri tieteiden ja taiteiden aloilta. Heihin kuuluivat mm. Eliel Aspelin, J. R. Aspelin, Emil Nervander, 

Magnus Schjerfbeck ja Theodor Schwindt.64 

 

                                                
58 MV, J. R. Aspelinin arkisto, kirjoituksia (erip.), kansio Hr 32; Yrjö Koskinen yllätti arkeologeja koskevalla mieli-
piteellään kritisoidessaan uutta tutkimussuuntaa, joka ei osannut erottaa arvokasta arvottomasta.: ”Nykyaikaiset Folk-
lorelaisemme näyttävät sairastavan samaa tautia kuin arkeologit, joille jokainen maantielle pudonnut ruosteinen 
rautanaula on kallisarvoinen museokalu.” Sulkunen 2004, 20. Koskinen kuului kuitenkin ensimmäisiin arkeologisia 
kaivauksia suorittaneisiin ja oli alusta alkaen mukana tieteellisissä seuroissa Suomen historiaa ja muinaistiedettä eteen-
päin viemässä.; Kts. myös viite 50, sivu 16. Koskinen vastusti Hämeenlinnan vallien säilyttämistä. 
59 Kerrotaan suuren puuristin olleen samalla paikalla ainakin vuoteen 1649. Tegengren 1949, 12.  
60 Aspelinin vaimo Anna os. Nielsen oli tanskalaissyntyinen. 
61 SMY:n vuosikerrat 1893—1894 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 24:ltä tilivuodelta, Ylipainos 
Suomen Museosta N:o 5. 
62 Aspelinin tultua valtionarkeologiksi yliopiston arkeologian professuuria ei enää täytetty kuin vasta 1900-luvulla. 
63 Ensimmäinen numero ilmestyi tammikuussa 1894.  
64 SMY:n vuosikerrat 1893—1894 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikertomus 24:ltä tilivuodelta, Ylipainos 
Suomen Museosta N:o 5; Suomen Museo N:o 1, 1894.  
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III  KORHOLMAN LINNA/VALLIT JA KANSALLINEN HISTORIA  

 

1.  Korsholman vallien vaiheista 

 

1.1.  Linnasta kuninkaankartanoksi 

  

J. R. Aspelinin mukaan  Korsholman linnan perusti kuningas Albrekt Mecklenburgilainen vuosien 

1367 ja 1374 välissä65 lähelle nykyistä Vaasan66 kaupunkia pienelle keinotekoisesti soralla ja kivellä 

täytetylle saarelle. Se muodosti miltei nelikulmaisen korkeahkon kukkulan ja sijaitsi aivan lähellä 

kapeata monen kilometrinpituista saarta, jota kutsuttiin Mustasaareksi. Mustasaaren pitäjä on saanut 

siitä nimensä. Vanhan Vaasan seutu (Liite 2) oli tuolloin sokkeloista saaristomerta, josta Korshol-

man linnaluoto ja silloinen Mustasaari erottuivat karuina saarekkeina. Se oli hyvän purjehdusreitin 

varrella ollen jo varhain Merenkurkun tunnetuimpia kauppapaikkoja. Siksi siitä tuli maamme poh-

joisimman linnaläänin, Korsholman läänin, keskuspaikka.67  
 

Linna mainitaan Bo Joninpojan testamentissa 1384 ensimmäisen kerran Krytseborg(-berg)-nimellä. 

Korsholm muoto esiintyi asiakirjoissa vuodesta 1393 lähtien. Linna oli Suomen pohjoisin aseellinen 

tukikohta, josta voitiin valvoa paitsi Pähkinäsaaren rauhassa Novgorodille joutunutta Pohjois-

Pohjanmaan rannikkoa myös maakunnan vanhinta viljelysseutua Kyrönjoen laaksoa.68 Puolustus-

näkökannalta sen merkitys on ollut vähäinen, sillä ainoastaan vitaaliveljien (1395–1399) hallitessa 

linnaa se esitti suurempaa strategista osaa.69 Se oli ennen kaikkea Pohjanmaan hallinnollinen keskus. 

Ajallisesti ei kuitenkaan voida puhua Pohjanmaasta, koska nimi esiintyy asiakirjoissa vasta 1492. 

Korsholman linnan perustamisaikana kutsuttiin Pohjanlahden kummankin laidan alueita Norrlan-

niksi. Vähitellen syntyivät Västernorrbotten ja Östernorrbotten nimet, joista myöhemmin käytettiin 

nimiä Länsipohja (Västerbotten) ja Pohjanmaa (Österbotten). Se kuului linnalääninä suoraan 

Tukholman alaisuuteen. Suomeen kuuluvaksi sitä alettiin pitää vasta 1590-luvulla.70  

 
                                                
65 Aspelin 1869, 42. Tutkijoilla on kuitenkin erilaisia näkemyksiä linnan perustajasta ja perustamisajankohdasta. Monet 
tutkijat pitävät Bo Joninpoikaa linnan perustajana. Vrt. Suvanto 1985, 308. 
66 Kaupungin nimi oli ensin Mustasaari vuodesta 1606–1611, Mustasari stadh. Nimi muutettiin Waasaksi 1611 ja 
Nikolainkaupungiksi 1855 ja jälleen Waasaksi 1938, kunnes nimi 1938 alettiin kirjoittaa yksinkertaisella V-kirjaimella. 
Vanha Vaasa oli Waasa Nikolainkaupunki-nimen aikana. Tieto VKKA:sta.; Kts. myös Jern 1998, 7. ”Detta var en stad 
som officiellt bar namnet Nikolaistad, även om det, som man skämtsamt sade, endast skrevs så men uttalades Vasa, och 
det gamla namnet bars av såväl hovrätt som län, skolor och tidningar.” 
67 Aspelin 1869, 28-42; Rinne 1924, 48-54; Tegengren 1949, 9; Mäkinen 1998, 138. 
68 Lovén 1996, 155; Mäkinen 1998, 138; Salminen Tapio 1997, 37; Luukko 1950, 141, 153. 
69 Vitaaliveljet olivat saksalaisia kaappareita ja merirosvoja, jotka yrittivät auttaa vallasta syöstyn Albrekt Mecklen-
burgilaisen uudelleen kuninkaaksi. 
70 Gardberg 2000, 13, 105; Fritz 1973:2, 143; Kts. myös Salminen Tapio 1997,  25-29. 
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Aspelinin mukaan Korsholman linna (Liite 4) oli ”rakennettu pienelle melkeen neliskulmaiselle, 

ainakin osaksi, maasta ja kivestä kootulle saarelle. Linnan muodosta keskiajalla antavat lähteet 

niin vaillinaisia tietoja, että ainoastaan arviolta voimme siitä jotain päättää. [...] itse linna tähän 

aikaan oli puusta rakennettu (eikä kivestä muurattu) hovi [...] että tuota hovia muinoin ympäröitsi, 

keski-aikuisen varustustavan mukaan jyrkät, luultavasti kaksinkertaiset vallit, joiden välissä kulki 

hauta, mikä taas ympäri käyvästä merestä sai vetensä.”71 Linnan hän arveli olevan puinen, koska 

sitä sen ollessa vitaaliveljien hallussa oli sanottu linnaksi ja varustukseksi, ja nämä luopuivat lin-

nasta rakennuksineen72. Tähän viittaa myös se, että linnaa jo keskiajan lopulla sanotaan karta-

noksi.73  

 

Juhani Rinne74 painottaa Korsholman linnaa laajan Pohjanmaan läänin hallinnon keskuksena, jonka 

tehtävänä oli tukea sekä hallintoa että puolustusta. Siksi sen rakennusten ja varustuksen kokonai-

suutena oli vastattava aikansa rakennuskäsityksiä asumis- ja puolustustarpeiden kannalta. Linnojen 

varustus- ja puolustusjärjestelyt seurasivat yleensä taisteluaseiden ja sotataidon kehitystä. Moreeni-

röykkiön muodostama linnasaari kohosi linnan rakennusaikana vedenpinnasta 6-7 metrin korkeu-

teen. Saaren korkein kohta tasoitettiin. Sen reunoille tehtiin nelikulmainen valli, joka toimi kum-

mulle rakennetun päälinnan kehävarustuksena. Kummun juurelle rakennettiin tätä vallia alemmaksi 

ulompi valli, joka muodosti toisen puolustusaseman päälinnan ulkopuolelle. Sitä kiersi vesiuoma, 

jonka reunaan ilmeisesti pystytettiin paaluaitaus ja mahdollisesti toinen sen ulkopuolelle. Vesi-

uoman yli johti nostosilta. Kurt Jern olettaa, että kukkulan korkeinta kohtaa piti koossa hirsi-

rakennelma, joka esti soraa vyörymästä. Sellaista käytettiin Ruotsin puolella. Lisäksi hän olettaa 

saaren olleen ympäröity vedenalaisella paalutuksella.75  

                                                
71 Aspelin 1869, 42-43. Porvoon ”hyvästi säilynyttä linnavallia” Aspelin piti esikuvana vastaavalla tavalla rakennetusta 
varustuksesta ja otaksuu alaviitteessä n:o 74 , että ”tuo luultavasti Jeppe Aaprahaminpojalta rakennettu Wartholman 
linna Uusmaalla kenties tarkoittaa Porvoon vielä 1556 seisovaa linnaa”. Aspelin ajoittaa Porvoon linnan suunnilleen 
samanikäiseksi Korsholman linnan kanssa. 
72 FMU I 1079. ”thet slot oc feste Krytzbergh medh Norrabotnen oc [...] medh bygningen, som thet nw aer”.  
”Byggning”-sanalla uskotaan tarkoitetun puusta rakennettua, koska keskiajan ”hus”-sanaa käytettiin kivestä rakenne-
tusta.  
73 Aspelin 1869, 43; Vrt. Rinne 1924, 55. 
74 Aspelinin oppilas ja myohemmin työtoveri oli läheisessä suhteessa Aspeliniin ja tämän perheeseen. Rinne tutki 
Aspelinin jälkeen Korsholman valleja. Hän käsitteli Korsholman linnaa Suomen Historiallisen Seuran kokouksessa 
1920. Suomen Historiallisen Seuran ptk. 29.03.1920.; Linnan rakennuksista hän kirjoitti artikkelissaan Korsholman 
linna, 1924.  
75 Rinne 1924, 58-59;  Jern 2000, 31; Kts myös Aspelin 1869, 43: Tarun mukaan Korsholman linnasta olisi kulkenut 
maanalainen käytävä pohjoisemmalle saarelle, jolle myöhemmin Mustasaaren kylän paikalle syntyi Waasan kaupunki.; 
Markku Hiekkasen mukaan Mustasaaren kirkon viemärikanavajärjestelmän pohjois- ja eteläpuoleiset kanavat jatkuvat 
länteen kohti linnanvalleja. Hän pitää viemärikanavia kiinnostavana lisänä Vanhan Vaasan rakentamishistoriassa, joka 
on osaltaan syntyjä niille tarinoille, joiden mukaan Vanhan Vaasan alla risteilee salakäytäviä varsinkin linnan ja kirkon 
välillä. MV, RHOA, Markku Hiekkasen kertomus virkamatkasta 20.10.1995, kansio Muinaismuistoasioita Mustasaaren 
Vanhassa Vaasassa. 
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Kuva 2. Korsholman linna, oikealla tie. 
Olaus Magnus Carta Marina 1539. Staatsbibliothek Munchen.  
(Kopio, M. Kuusamo 1979.) 

 

 
Kuva 3. Veden ympäröimä Korsholman linna. 
Algods oc G. de Jodes Nordenkarta 1562 Antwerpen. Biblioteque Nationale Paris. 
(Kopio, M. Kuusamo 1979.)  

 
 

Vähäiset asiakirjamaininnat Korsholman linnasta 1400-luvulta lähtien koskevat lähinnä sen läänit-

tämistä valtakunnan johtomiehille: Erkki Puke, Ivar Niilonpoika (Diekn), Klaus Plata, Kaarlo 

Knuutinpoika, Sten Sture ja hänen leskensä Ingeborg Akentytär (Thott).76 Korsholman linnan soti-

laallinen merkitys lakkasi Kustaa Vaasan aikana, eikä siitä enää käytetty linna-nimeä. Svante Sturen 

panttattua Korsholman läänityskirjeen Erkki Tuurenpojalle lokakuussa 1505 linnaa ensimmäisen 

kerran sanottiin kartanoksi. Kruunun- tai kuninkaankartanona se tunnetaan vuodesta 1506 lähtien, ja 

kruunun latokartanona se jatkoi olemassaoloaan 1900-luvulle saakka.77 Pohjanmaan voutien asunto-

na se oli vuoteen 1571, jolloin Korsholman kartano tiluksineen ja Mustasaaren pitäjä läänitettiin 

hovimarsalkka Kustaa Banérille. Niukkojen inventaariotietojen mukaan kartanon rakennukset olivat 
                                                
76 Aspelin 1869, 59-87; Härö E. 1998, 122. 
77 HArk, Historiallisen Osakunnan ptk. 02.03.1871; Aspelin 1869, 89; Härö E. 1998, 122. 
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hirsistä rakennettuja. Sotamiehiä siellä oli yleensä 7 tai 8. Korsholman tilukset jakaantuivat 1592 

jälkeen kahteen karjataloon: pohjoiseen ja eteläiseen (ladugård). Pohjoisen karjatalon perusti Kustaa 

II Adolf 1612 lähelle Vaasan kaupungin hautausmaata nk. Kappelinmäkeä. Eteläiseen kuului 

Korsholman kartano, jossa oli yksi tilinkirjoittaja ja yksi kirjuri. Kartanon rakennukset sijaitsivat 

kahden suljetun pihan, sisä- ja ulkopihan, ympärillä. Tältä Korsholmassa näytti, kun Kaarle IX 

1602, Kustaa II Adolf 1614 ja 1622, Messenius 1616 ja Pietari Brahe 1649 vierailivat siellä.78  

 

1.2.  Maaherranpakka 

 

Vaasan kaupungin omistaessa kartanon 1647–1651 porvaristo aikoi purkaa sen rakennukset ja pe-

rustaa kirkon valleille. Pietari Brahe kuitenkin säilytti kartanon ja siihen kuuluvan kaalimaan 

maaherrojen käytettäväksi. Vakituinen maaherranasunto linnanmäellä seisoi vuodesta 1687 lähtien. 

Maaherranasuntona se lakkasi toimimasta 1773, ja  rakennukset valleilla raunioituivat tai purettiin, 

ja valleista tuli vaasalaisten retkeilykohde ja huvittelupaikka.79 Korsholman linnan keskiaikaista 

historiaa tuskin moni muisti 1700-luvun loppupuolella, kun linnanmäkeä ruvettiin kansanomaisesti 

kutsumaan Maaherranpakaksi. Vasta kuningas Kustaa III:en sijoitettua hovioikeuden Vaasaan 

Korsholman vallien menneisyys palautui aikalaisten mieliin. Yli-intendentti C. F. Adelcrantz  laati 

1775 kuninkaan käskystä suunnitelmat uutta hovioikeutta varten, joka rakennettiin noin parinsadan 

metrin päähän vastapäätä valleilla sijaitsevaa vanhaa maaherranasuntoa. Kaupunkikuvallisesti 

monumentaalisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi korostettiin vanhan linnanmäen ja uuden hovi-

oikeuden akselia puistokujalla, jonka molemmin puolin istutettiin kolme lehmusriviä.80  

 

Elias Härön mukaan eräs monumentaalisen akselijärjestelmän motiiveista oli perimätieto muinai-

sesta Korsholman linnasta koko Pohjanmaan ”kristillisen” hallinnon tukikohtana, mikä konkretisoi 

hovioikeuden ja keskiaikaisen linnaläänin historiallisen ideayhteyden. Uutta maaherranasuntoa 

alettiin rakentaa 1850, mutta kaupungin palo 1852 keskeytti rakennustyöt. Palon jälkeen Musta-

saaren kunta aikoi rakentaa valleille uuden kirkon palaneen Korsholman (Marian) kirkon tilalle. 

Varojen puutteessa kirkko jäi kuitenkin rakentamatta ja palossa säästynyt hovioikeudentalo muu-

tettiin uudeksi Mustasaaren kirkoksi.81  

                                                
78 HArk, Historiallisen Osakunnan ptk. 02.03.1871; Aspelin 1897, 213. 
79 HArk, Historiallisen Osakunnan ptk. 02.03.1871; Aspelin 1897, 22, 213; Kts. myös kuva 1, sivu 2. 
80 Härö E. 1998, 124-126;  
81 Ibidem. 
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Kuva 4. Korsholm 1748–1773. L-I Ringbomin rekonstruktio säilyneiden piirustusten mukaan.  
(Tegengren 1949, 11.) 
 

1.3.  Korsholman vallit 

 

”Korsholm, den stumma och dock så talande kullen hvars saga historien glömt att teckna, men dock 

i sitt namn velat föra den till en efterverld, var den lyckan förbehållen, att i dag bebåda ett nytt 

skifte i den Österbottniska kulturens historia, likasom den en budbärare om den hvite Christ i 

hedendomens natt. De 101 kanonstkotter från Korsholms vallar förkunnde i dag invigningen af det i 

ej mindre än tvänne århundrade väntade första gymnasium i Österbotten.”83 

 

Korsholman vallien muinaista historiaa ei vielä Pohjanmaan ensimmäistä lukiota perustettaessa 

1844 ollut kirjoitettu, mutta ne olivat näyttävästi ennustamassa jälkimaailmalle pohjalaisen 

kulttuurihistorian uutta vaihetta ja muistuttamassa kristinuskon saapumisesta paikalle. Vasta vuonna 

1869 Korsholman vallien historia sai valaistusta, kun Vaasan lukion kasvatti, Johan Reinhold 

Aspelin omien sanojensa mukaan uskalsi ruveta noita Korsholman synkkiä syntysanoja etsimään ja 

haastoi lukijat mukaansa keskiajan hämärään: 

 

”Kiviheitto Waasan vanhan kaupungin tilalta etelään käsin kohoavat jäännöksinä mahtavammista 
ajoista Korholman vielä kolmatta syltä korkeat vallit. Noustuasi maaherranpakalle, miksi Suupohjan 
kansa84 valleja nimittää kyselet turhaan muinoisen linnan jäännöksiä. Tasoitetulla kummulla näet vaan 
uuden kivijalan, joka kesällä 1851 pantiin uutta maaherrankartanoa varten, mikä työ kaupungin 

                                                                                                                                                            
83 MV, J. R. Aspelinin arkisto, katkelma kirjoituksesta Första delen Wasa Minnen, joka ilmeisesti on kopioitu Saima 
lehdestä 03.09.1844 tai on luonnos lehteen, kansio Hr 27. 
84 Suupohjalla tarkoitetaan Etelä-Pohjanmaata. 
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muutettua pysähtyi siihen. Sitä ennen olivat vallit kolmea kyynnärää korkeammat ja tuolta korkealta 
kummulta kuului pitkät kesäpäivät lasten raikkuva rähinä ja illoin kaikuivat valleilta nuorison ihanat 
laulut kaupungille. Muutama raukeneva muurijäännös ja avonainen kuoppa puhuivat silloin vielä 
tuonnemmista ajoista, mutta noista tiesi harva mies mitään jutella ja kummastuksella kuuli nuori kansa 
jonkun vanhuuksen kehuvan että ylhäällä kummulla ennen oli tuulten vihoissa seisonut komea 
maaherrankartano, jonka laseja myrskyt olivat rikkoneet. Mutta vanhuuksien viisaudesta ei paljo lukua 
pidetty. Korsholman nimikin oli saanut kolkon maineen ja turhaan kysytkään enää muuta linnaa 
nuoremman kansan muistoista85. [...] Niin on kerrassa sanoen Korsholman nimi unohtunut kansan 
muistosta, että tuskin uskoisi tuolta kummulta kerran lakisanat luettuen kummallekin puolen 
Pohjanlahtea.”86 

 
 
Katkelma on Aspelinin 1869 omalla kustannuksellaan julkaisemasta teoksesta Korsholman Linna ja 

Lääni keskiajalla87, jonka ansiosta Vanhassa Vaasassa sijaitsevat vallit saivat ensimmäisen kerran 

maakunnallisen ja kansallisen kulttuurimuiston merkityksen. Vallien merkitys muinaismuistona pe-

rustuu paikan keskiaikaiseen menneisyyteen, Korsholman linnan ja kuninkaankartanon vaiheisiin. 

Kokonaisuuden kannalta sen vaiheet Maaherranpakkanakin on syytä huomioida kuten Aspelinkin 

1897 julkaisemassa artikkelissaan Joukahaisessa88. Aspelinin papereiden joukossa on 16.06.1869 

päivätty kirjeluonnos nimeä mainitsemattomalle ystävälle (Kära broder), jolle Aspelin ilmeisesti 

lähetti kappaleen juuri ilmestyneestä teoksestaan Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla.89 Kirjalli-

sessa Kuukauslehdessä teosta arvosteli Aspelinin entinen opettaja Yrjö Koskinen, joka tunsi Kors-

holman linnan ja läänin historiaa käytyään koulunsa Vaasan lukiossa, joka silloin sijaitsi Wasa-

stjernan talossa90 muutaman sadan metrin päässä Korsholman valleista, joilla hän lienee osallistu-

nut monenlaisiin rientoihin, kuten lukiolaisilla siihen aikaan oli tapana. Koskisen antama kirja-

arvostelu91 ei kuitenkaan kaikilta osin miellyttänyt Aspelinia, joka piti kainuulaisia Pohjanmaan 

vanhimpina suomalaisina asukkaina, sen asutuksen esi-isinä Koskisen ollessa eri mieltä asiasta. 

                                                
85 Zacharias Topelius teki Korsholman kuuluisaksi Välskärin kertomuksillaan Regina von Emmeritzistä, joka oli 
vankeudessa 1600-luvulla Korsholman synkässä ja kolkossa linnassa. Kts. Topelius 1987, 64-76.  
86 Aspelin 1869, 1; Kts. myös Topelius, 1987a, 109. Korsholman valleja Topelius ei unohtanut 1845 ilmestyneessä 
teoksessaan Finland framstäldt i teckningar, jossa hän pitää piirtäjän Vaasasta valitsemaa näkymää epäonnistuneena, 
koska siellä hänen mielestään oli paljon kauniimpiakin paikkoja, jotka olisivat tarjonneet kiehtovamman näyn, esim. 
Hovioikeuden talo puistokatuineen, sitä ympäröivät hyvin rakennetut talot ja sitä vastapäätä olevat Korsholman vehreät 
vallit. 
87 Teos oli Rinteen mielestä tunnetuimpia ja arvokkaimpia tuloksia hänen tutkimuksistaan historian alalla. MV, J. R. 
Aspelinin arkisto, Rinne 1915, Johan Reinhold Aspelin. Erikoispainos. Suomen Museosta, kansio Hr 5;  Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura sitoutui painamaan 500 kpl:een suuruisen painoksen toukokuun 28 päivään mennessä hintaan 2099 
Suomen markkaa myöntäen samalla 10 %:in alennuksen, mikäli työ ei valmistuisi määräpäivään mennessä. Sopimuksen 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puolesta allekirjoitti D. H. Swin. MV,  J. R. Aspelinin arkisto, D. H. Swinin kirje 
Aspelinille 10.05.1869, kansio Hr 19. 
88 Aspelin 1897, 15-26.  
89 MV, J. R. Aspelinin arkisto, kirjeluonnos ystävälle 16.06.1869, kansio Hr 19. 
90 Vaasan lukio sijaitsi ensimmäiset 9—10 vuotta ruukinpatruuna Gustaf Adolf Wasastjernan kivitalossa, joka oli 
Vaasan palosta 1852 ainoana säilynyt kivitalo hovioikeuden lisäksi. Kts. Liite 1. 
91 Koskinen piti kirjan ansioina Aspelinin keräämää runsasta tietoaineistoa ja tunnusti Aspelinin tuoneen esiin paljon 
enemmän uutta tietoa kuin mitä hän olisi enää uskonut alalla löytyvän. Aspelin oli löytänyt paitsi ennen käytetyistä 
lähteistä myös kansan tarinoista, Ruotsin valtionarkistosta ja venäläisistä teoksista tutkimustietoa, joita kukaan tutkija ei 
enää voi jättää huomioimatta. Kirjallinen Kuukauslehti N:o 11, 1869 ja N:ot 2 ja 4, 1870. 
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Aiheesta sukeutui ärhäkkä väittely, jossa puolin jos toisin korjailtiin arvostellun ja arvostelijan, 

entisen oppilaan ja opettajan, tietoja ja tietämystä. Tallgrenin mukaan myöhempi tutkimus piti 

Aspelinin kantaa tässä tavallaan oikeampaan osuneena.92 

 

Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla-teoksen lopussa Aspelin ”heittää” tutkimuksensa yleisön ja 

tulevan tutkimuksen arvioitavaksi toteamalla uuden tutkimuksen tuovan joka vuosi lisävalaistusta 

keskiaikaiseen historiaamme.93 Korsholman linnan kannalta asutuskysymys onkin ollut keskeinen 

Pohjanmaan autioitumisen nk. ”tyhjiöhypoteesin” takia94, koska se ei tue sitä tosiasiaa, että alueella 

oli keskiaikainen keskus satamineen, kuninkaankartanoineen ja linna varustuksineen koko Peräme-

ren ja Pohjanlahden aluetta varten Ruotsin puoli mukaan luettuna, nimittäin Mustasaari – 

Korsholman linna. Myöhempi tutkimus onkin uusien tutkimusmenetelmien ja poikkitieteellisen 

tutkimuksen avulla osoittanut asutuksen jatkuneen rautakaudelta keskiaikaan.95  

 

1.4.  Korsholman pyhä risti 
 

Kun ristin pystyttämistä Korsholman valleille alettiin suunnitella, tarkoituksena oli korostaa Kors-

holman vallien merkitystä historiallisen ajan muinaisjäännöksenä ja näin estää niiden vahingoitta-

minen. Hanketta tukivat arkeologiset ja historialliset faktat, jotka perustuivat paikalla sijainneeseen 

keskiaikaiseen Albrekt Mecklenburgilaisen perustamaan Krytzeburgin linnaan: ” Enligt traditionen 

ärnade Svenskarna först landstiga i Korsnäs, der ett utkastadt kors dref i land vid Lill-Korshamn. 

Plats för en borg var redan utsedd och beteckna med ett trädkors då en fruktansvärd storm uppstod 

och dref flottan till Korshamn utanför Mustasaari, der de slutligen bygde Korsholmsslott. Tämän 

tradition puolesta puhui vielä Messeniuskin oleskellessaan syksyllä 1616 kuukauden verran Kors-

holman linnassa:    

Kors upprestes i första hamn, 
som theraf kallats än i dag 

    och annat efter sitt behag     
    På en bafluten hög hast när     
    Af thet han Korsholm nämnder än. 
 
Aspelinin senaatille antama selvitys Korsholman pyhästä rististä perustui siis traditioon, joka mah-

dollisti uuden ristin pystyttämisen entisen paikalle. Aspelinin ja aikalaisten valleille pystyttämä risti 

onkin ainoa, jota voidaan pitää varmana.96  

                                                
92 Kirjallinen Kuukauslehti N:o 2 ja N:o 4, 1870; Tallgren 1924, 37; Hackmann 1920, 1. 
93 Aspelin 1869, 102. 
94 Baudou 2002, 226 ja 1991, 18-25, 195; Vrt. Meinander 1950, 151-152 ja  Pirinen e.a. 2002, 23-25. 
95 Baudou 1991, 192-194; Norrman 1990, 34-35; Vrt. Salminen Tapio 1997, 42-43; Viklund 2002, 38-41. 
96 Härö, E. 1998, 131-132; MV, J. R. Aspelinin arkisto, luonnoslappunen ilman päivämäärää, kansio Hr 27; 
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     Kuva 5. Graniittiristi Korsholman valleilla  vastapäätä entistä Hovioikeudentaloa, nykyistä 
    Mustasaaren kirkkoa. Suuren puuristin kerrotaan olleen samalla paikalla ainakin vuoteen 1649. 
    (Tegengren 1949, 12.) 

 

Näkemyksiä Korsholman pyhien ristien perinteestä on kuitenkin useita. Aspelinin selitys Korshol-

maan, ainakin nimen perusteella, liittyvästä rististä oli: ”Korsholmasta toista peninkulmaa länteen 

on lavea ulappa, jonka nimi Korshamnsfjärden (Ristisatamanselkä) ikään kuin juttelee ristiretkestä, 

jonka vaiheita ei tutkinto vielä ole voinut selittää ja itse Korsholma on meille nimessään 

(Ristisaari) säilyttänyt sadun ristin istuttamisesta Ruotsalaisilta Pohjanmaan rannikolle. Tänne viit-

taavat rantalaistenkin tarut, kun kehuvat Ruotsalaisten tullessaan ensin maantuneen Korsnäsissä, 

johon istuttivat ristin, minkä tehtyä purjehtivat Korshamniin. Tuosta Suupohjan rannikon valloitta-

misesta on ainoastaan mainio Messenius antanut kertomuksen.” Elias Härön mukaan Aspelinin 

viittaus Messeniukseen on lähdekriittisesti arveluttava jälkikäteen arvioiden. Korsholman vallit ovat 

kuitenkin sen ansiosta saaneet tietyn aatehistoriallisen lisämerkityksen.97 Messeniuksella oli ollut 

käytössään Sigfrid Aron Forsiuksen tekemä Suomen asiakirja, joka myöhemmin katosi. Aspelinin 

mielipide olikin, että Messeniuksella oli ollut näiltä ajoilta lähteitä Pohjanmaan historiaan.98  

 

                                                
97 Aspelin 1869, 24; Härö, E. 1998, 121. 
98 Aspelin 1869, 27; Härö, E. 1998, 121;  Kts. Cederberg 1985, 1-12. 
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Elias Brennerin mukaan Korsholman linnoitukseen oli pystytetty risti, ”jonka juureen kristityt 

saattoivat paeta kun pakanat heitä vainoivat.” Aspelin arveli itse uuden opin rauhoittaneen entiset 

pakanat ristin ehkä jäädessä vaan seisomaan pyhänä muistona, jota käytiin kumartamassa kuten py-

hää ristiä Hämeen Hattulassa.99 Jacob Tegengren arvelee Pohjanmaalle muuttaneiden siirtolaisten 

olleen kristittyjä, koska kristinusko oli saanut jalansijan Ruotsissa jo 1200-luvun alussa. Historial-

lista kritiikkä ei Tegengreninkään mielestä kestänyt Brennerin kertomus 1701 ruotsalaisten risti-

retkeläisten maihinnoususta. Tegengren pitää kuitenkin mahdollisena, että saarella, jonne Kors-

holman linna rakennettiin hyvinkin saattoi olla risti merkkinä merenkulkijoille ja tienviittana uhri-

kirkkoon tulijoille, koska tärkeimpien kulkureittien varrelle oli tapana rakentaa pieniä kappeleita 

kiitosuhrien suorittamista varten onnistuneen matkan tai vaarasta pelastumisen johdosta. Korshol-

man risti saattaisi olla  merenkulkijoille tienviitta, joka osoitti Mustasaaren ensimmäistä jo ammoi-

sista ajoista lähellä satamaa ollutta kirkkoa Kappelinmäellä.100 

 

Elias Härö on tarkastellut T. E. Karstenin näkökulmaa ristin alkuperästä. Sen perustana oli nimistö-

tutkimus, jossa ruotsinkielinen kors muinoin merkitsi myös tien ristiä ja merimerkkiä. Karsten piti 

todennäköisenä, että Mustasaaressa sijaitseva Korsholma on tunnettu tällä nimellä jo varhain uuden 

kristillisen hallinnon keskuksena, ja että Vaasan raastuvanoikeuden pöytäkirjojen maininta vuodelta 

1649 tarkoittaisi nimenomaan valleilla ollutta ristiä. Hän piti kuitenkin mahdottomana, että kaikki 

rannikon kors-nimiset paikat voisivat liittyä ristiretkivaiheeseen ja arveli siksi, että Korsholman 

valleilla sijainneella ristillä ei ollut uskonnollista sisältöä, vaan se olisi vasta myöhemmin yhdistetty 

kristinuskon leviämiseen. Siksi E. Härön mukaan tieteellisestä näkökulmasta Korsholman valleille 

pystytetyn ristin perustelut historiallisena totuutena voidaan kyseenalaistaa, mutta toisaalta se 

todistaa uuden tradition syntymistä Korsholman linnakkeeseen aikoinaan pystytetystä rististä. 

Vaikka Korsholman valleilla ollut risti perustui traditioihin ja vaikka Brennerin ja Messeniuksen 

kertomuksia ei myöhempi tutkimus pidä toteennäytettyinä, sen olemassaolo on kuitenkin puolus-

tettavissa. Perimätiedon mukaan pystytetyn ristin tarkoitusta ei kuitenkaan ole pystytty ratkaise-

maan.101  

 

 

 

 

                                                
99 Aspelin 1869, 28; Härö, E. 1998, 121. 
100 Tegengren 1949, 10. 
101 Härö E. 1998, 131-132. 
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2.  Kiinnostus Korsholman valleihin herää 

 

2.1.  Vaasalaiset aktiivisina 

 

Vaasalaisten rakkaus kaupunkiinsa, sen traditioihin ja koko pohjalaiseen maakuntaan näkyi heidän 

aktiivisissa pyrkimyksissään säilyttää muinaismuistoja. He näyttivät paikallispatrioottiset tunteensa 

tekoina. Vaasalaiset esim. kartuttivat Vaasaan 1844 perustetun lukion erilaisia kokoelmia mm. ra-

hoin, mitalein ja jopa muinaisesinein.102 Vaasassa ilmestynyt Ilmarinen puuttui jo 1855 muinais-

muistojemme hoitoon103. Suomessa oli lehden mukaan varsin vähän muistomerkkejä, mutta ne 

olivat sitäkin arvokkaampia. Lehti ehdotti muinaisjäännösten dokumentoimiseksi Suomen Kirjalli-

suuden Seuran ja Intendentinkonttorin yhteistoimintaa.104  

 

Vaasan kaupungin 250-vuotisjuhlassa esitettiin Topeliuksen Korsholman linnasta ja valleista kir-

joittama laulu ”Sång vid Wasa stads femte Semisekularfest105”, den 30 Januari 1862: 
När restes muren? Fråga hafvets vågor!  
”Långt vid den kust, der Bottenhavfvet svallar 
I smalnad armled, prydd med hundra skår. 
Och mellan Sverges ek och Finlands tallar, 
En broderlig, en nära helsning bär, 
Der syntes fordom öfver hafets dimma 
Ett åldrigt fästes gråa murar glimma; 
Numera sökes det förgäves der. 
 
Hvem har den grundat? fråga strandens sten! 
Ej häfden har ett svar på dessa frågor; 
De äro glömda länge, länge sen. 
Ett enda namn från sagans dunkla tider 
Bär vittne än om korsets första strider:   
Från denna strand det spridde vidt sitt sken. 
Korsholm! Du mörka ö106, som engång dagats  
I hedendomens töckenhöljda graf 
Din mur har ramlat, vallarna försvagats. 
 
Och dina kämpar, dem vet ingen af. 
Men fastare än din granit, som vittrat, 
Står korset qvar, af inga stormar spittradt, 
På dina kampars längst förgätna graf. 
Vid dina vallars värn i seklers fejder 

                                                
102 Aspelin H. Em. 1892, 426. 
103 Vrt. Bomansson e.a. 1856, VI. Vaasalaiset olivat jo ennen Bomanssonin ja Reinholmin Kastelholmin linnasta jul-
kaisemaa teosta, jossa he kehottivat kaikkia omilla paikkakunnillaan kiinnittämään huomiota muinaisiin linnoihin, 
puuttuneet muinaismuistojen hoitoon ja ehdottaneet toimenpiteitä muistomerkkien hoitoon. 
104 Ilmarinen no 2, 24.03.1855; Härö M. 1981, 37. 
105 Privilegioiden saamisen vuosipäivä. 
106 Mustasaari. 
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Uppvexte fredens hyddor, flitens bo. 
En idog slöjd i skörderika nejder 
Och adel bildnings förn och kristen tro 
Ditt gråa tempel lyste klart i töcknen; 
Den vilsna själen fann en evig ro.”108  
 
 

Wasabladet tiedotti 1864 lukijoilleen helsinkiläisissä lehdissä suuttumuksella puhutun joidenkin 

talonomistajien aikomuksesta anoa kuvernöörinvirastosta lupaa käyttää Korsholman valleja maan-

tien täytteenä, mitä protestoitiin voimakkaasti. Vaasalaisetkin olivat kuulleet näistä mustasaarelais-

ten109 ajatuksista, mutta olivat vakuuttuneita siitä, että anomus otettaisiin vastaan ansionsa mukaan, 

sillä kukaan Vaasan kaupungissa ei lankeaisi niin mielipuoliseen ajatukseen.110  

 

Maaliskuussa 1867 Wasabladetissa oli artikkeli ”En sommarmorgon på gamla Wasas ruiner”. Siinä 

käsiteltiin lukiolaisten111 tanssiaisissa esitettyä kappaletta Korsholman valleista ja linnasta ja vallien 

huonoa kuntoa. Vaasalaiset kyllä tunsivat tarinan Välskärin kertomuksista, mutta lehdessä haluttiin 

antaa lisätietoa asiasta vieraspaikkakuntalaisillekin. Monet tanssiaisissa olleista olivat erityisesti 

pyytäneet kappaleen julkaisemista, joten vaasalaisten huoli valleista oli todellinen: 

 
”Se vallen der, utplundrad nu och härjad, Der Korsholms slott i gråa forntid stod, Invid hvars tot för 
skeppen höl log bergad, För hafets storm, der slog mot den sin flod, Hur hemskt förstördt är 
Österbottens hjerta, Der led Regina, herrskade Fru Martha? ’Regina’ (von Emmeritz) ’Fru Martha’ och 
’Borgarkungen’ äro säkert  för  alla läsare  kända ur Feltskärens berättelser. Korsholms fordna slott  
som orätt ansetts vara af Birger Jarl grundat [...] och ingen mer de glömda minnen vårdar. Fast bragt i 
grus och Birgers drömda borg – Du lefver dock Du stad med tusen minnen, Sålänge än sin Häfd 
förvarar finnen.”112  

 
 
2.2.  ”Vaasan piiri” aktivoituu muinaismuistojen suojeluun 

 

Vaasalaisten muutettua uuteen kaupunkiin 1862 kaupunki lunasti Vanhassa Vaasassa olleet tontit ja 

palolta säilyneet rakennukset. Lunastetut tontit vuokrattiin palstoiksi, joita käytettiin laidunmaina. 

Niihin kuului myös hovioikeudenpuistikko. Johannes Oskar Immanuel Rancken vetosi Nikolain-

kaupungin rakennuskomiteaan Vanhan Vaasan historiallisten muistojen kunnioittamiseksi. Vetoo-

mus raunioiden, Korsholman ja vanhojen hautausmaa-alueiden, hovioikeudenpuistikon lehmusten 

                                                
108 Wasabladet N:o 5, 01.02.1862. 
109 Korsholman vallit kuuluivat tuohon aikaan Mustasaaren puolelle, tänään ne kuuluvat Vaasan kaupunkiin. 
110 Wasabladet N:o 21, 21.05.1864. 
111 Vaasan lukio toimi taas vuodesta 1863 Vaasassa. 
112 Wasabladet N:o 10, 09.03.1867. 
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ja palosta säilyneiden puutarhojen säilyttämisen ja hoitamisen puolesta olivat kuitenkin turhia.113 

Elias Härö pitää mahdollisena, että Ranckenin huoli muinaisjäännösten säilymisestä johtui osaksi 

siitä tavasta, jolla Korsholman valleja oli Vaasassa kohdeltu.114 Valtiopäiväaloite 1867 käynnistyi 

Ranckenin Suomalaiselle Kirjallisuuden Seuralle tammikuussa 1867 lähettämästä kirjeestä. Hän piti 

tarpeellisena saada maamme harvat historialliset muistomerkit paremmin suojelluiksi.115  

 

Muinaismuistoyhdistyksen perustamista 1870 vaasalaiset pitivät ratkaisuna asiaan. Muinaismuisto-

yhdistyksen perustajajäseniinkin kuuluivat vaasalaiset O. G. Hartman ja K. O. E. Wolff. Tallgrenin 

mukaan ”vilpitöntä iloa ja harrastusta todisti” Vaasan lukion rehtorin L. L. Laurénin116 kirje 

Vaasasta 1871. Laurén lähetti luettelon n. 50 vaasalaisesta henkilöstä, joiden hän arveli harrastavan 

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen asiaa ja joille hän kehotti asiasta kirjoittamaan. Samana vuonna 

Ranckenista tuli Muinaismuistoyhdistyksen jäsen.117 Rancken toi myös ensimmäisen kerran esiin 

ajatuksen kansallismuseosta.118 Ensimmäinen aluemuseo perustettiin Turussa 1881, mutta jo sitä en-

nen hän oli lukion rehtorina yrittänyt saada oppilaansa kiinnostumaan oman kansansa historiasta ja 

kulttuurista sekä vanhoista esineistä. Ranckenin oppilaisiin kuuluivat myös Aspelinin veljekset 

Johan Reinhold (Janne, Reini), Eliel (Ela) ja Henrik Emanuel (Manne)119.  

 

Museoiden perustaminen oli oleellinen osa muinaismuistojen säilyttämistä ja hoitoa. Pohjanmaan 

historiallisen museon perustajajäseniä olivat mm. Oskar Rewell ja Manne Aspelin. Museon tarkoi-

tuksena oli kerätä ja säilyttää Pohjanmaan muinaisuutta, etnografiaa ja historiaa ja siten herättää 

kansan kiinnostus niihin.120 Todennäköisesti Pohjanmaan museon perustaminen Vaasaan oli kuiten-

kin J. R. Aspelinin ja J. O. I. Ranckenin ansiota, sillä he olivat asian tiimoilta vilkkaassa kirjeen-

vaihdossa jo 1880–1890-luvuilla. Aspelin oli  myös Suomen kansallismuseon perustaja. Museotoi-

mintaa hän kehitti Ruotsista saamiensa vaikutteiden pohjalta.121 Kiinnostus Korsholman linnaan ja 

valleihin heräsikin tämän ”Vaasan piirin” ansiosta, johon kuului Aspelinin veljesten, Ranckenin ja 

Rewellin lisäksi myös Topelius. 

                                                
113 Wasabladet 15.10.1864; Piispala 2002, 66. Ranckenin epäonnistuminen asiassa oli varmasti pettymys Helsingissä 
opintojaan suorittavalle Aspelinille, joka kiinnostuneena seurasi asioiden kulkua Wasabladetista. Kts. sivu 48. (Wasa-
bladet oli herrasväelle tarkoitettu suomenmielinen lehti. Thölix 1981, 119.) 
114 Härö E. 1998, 134. 
115 Härö M. 1984, 71;  HArk. XXIX. Pöytäk. 30.01.1867. 
116 Vaasan lukion rehtori ja Aspelinin entinen opettaja. Hän oli myös itse Muinaismuistoyhdistyksen jäsen. 
117 Tallgren 1920, 20-29.  
118 Härö M. 1981, 36-37. 
119 Jern 1998, 8-10. 
120 Jern 1998, 11-12. Lokakuussa 1895 valittiin ensimmäinen hallitus puheenjohtajanaan Oskar Rewell. 
121 VYK, Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, J. R. Aspelinin kirje 06.10.1880, kansio 95A.; Tallgren 1944, 
65-66, 79.  
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3.  J. R. Aspelinin keskeinen rooli kulttuurimuistojen suojelun kehityksessä ja Korsholman 

vallien tutkijana, esilletuojana ja suojelijana 

 

Aspelin eli väkevästi 1800-luvun kansallisuusaatteen hengessä: ”kaikki isänmaan hyväksi, ylinnä 

Suomen suuruus ja maine” ja se olikin koko hänen toimintansa ja elämänsä ydin.122 Hän oli van-

noutunut fennomaani, joka sai runsaasti vaikutteita kansallisesta herätyksestä jo koulu- ja nuoruus-

vuosinaan Pohjanmaalla123, missä suomenkielisen väestön yhteiskunnallisen ja kulttuurisen aseman 

vahvistamista tuettiin voimakkaasti. Kansallisen liikkeen ensimmäiset auktoriteetitkin tulivat Poh-

janmaalta  kuten J. W. Snellman124, J. L. Runeberg, Zacharias Topelius ja Yrjö Koskinen. Myö-

hemmin yliopisto-opinnot ja tieteelliset seurat liittivät Aspelinin Zacharias Topeliukseen ja Yrjö 

Koskiseen monella tavalla.125 Suomessa ei kuitenkaan vielä 1800-luvun alkupuolella ollut sellaisia 

erityistieteitä, jotka olisivat tutkineet esihistoriallisen ajan tai historiallisen ajan esineellistä kulttuu-

ria tai kiinteitä monumentteja. Niiden tutkimus kuului historiantutkimuksen piiriin. Tieteet eriy-

tyivät ja itsenäistyivät vähitellen 1800-luvulla jo 1700-luvulla alkaneen harrastuksen ansiosta, mikä 

oli muinaismuistojen suojelun kehittymisen edellytys. Aspelinin toiminta ja Korsholman vallien 

rauhoittaminen osaltaan edistivät kulttuurimuistojen suojelua, sillä muinaismuistoilla ei vielä silloin 

ollut muuta lakiin tai asetukseen perustuvaa suojaa kuin vuoden 1666 muinaismuistoplakaatti.126 
 

Vaasan palon 1852 jälkeen Korsholman historialliset vallit, Etelä-Pohjanmaan ikivanha hallinto-

keskus, nukkuivat prinsessa Ruususen unta, sillä kaupunki oli siirretty Vanhasta Vaasasta seit-

semän kilometrin päähän merenrantaan, Klemetsöhön. Vain koulupojille vallit olivat ainaisen innoi-

tuksen kohde, josta Tegengren vielä 1946 kirjoitti osuvasti: ”Bland alla de fornlämningar, som äro 

förknippade med Gamla Wasa, finns väl ingen, som så haft makt att hos generationer skolpojkar 

egga fantasier som de gamla vallerna på vilka Korsholms slott en gång stått och i avskild stolt 

resning höjt sig över den krinliggande flacka nejden. På dessa vallar nu minskade i höjd nästan två 

meter, har ungdomen lekt sina krigiska lekar och drömt om fejder som aldrig utkämpats och om 

brajder som aldrig utförts.”127 Näin oli käynyt Aspelinillekin.  

 
                                                
122 Härö M. 1981, 28-29. 
123 Aspelinin elämä liittyi monin sitein Vaasaan, jota pidettiin ruotsinkielisestä enemmistöstään huolimatta yleisesti 
Länsi-Suomen kaupungeista suomenmielisimpänä. Vaikka sivistyneistön seurustelukieli oli ruotsi, oli Vaasa fenno-
maanisten aatteiden kannattajan, Yrjö Koskisen syntymä- ja koulukaupunki. Samoin oli yliopistossa pohjalainen osa-
kunta suomenmielisin. Jern 1998, 7.   
124 Aspelinin äiti oli syntyjään Snellman, siksi Johan Wilhelm Snellman sinutteli Aspelinin veljeksiä Reinholdia, Elieliä 
ja Mannea, ja heillä puolestaan oli oikeus kutsua häntä sedäksi. Thölix 1981, 122.  
125 Ylikangas 1989, 101. 
126  Härö M. 1981, 30. 
127 Tegengren 1946, 19; Kts. myös Laurén 1884, 394-395. 
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Korsholman vallien säilyminen maakunnallisena ja kansallisena kulttuurimuistona ei kuitenkaan ole 

ollut mikään itsestäänselvyys. Aspelinin merkitys on ollut ratkaiseva niiden tutkijana, esilletuojana 

ja suojelijana. Hän oli arkeologisen tutkimuksen ja kulttuurimuistojen uranuurtaja, joka jo nuorukai-

sena Pohjanmaalla oli kiinnostunut maakunnan vanhoista muistomerkeistä, varsinkin Vaasan edus-

talla olevan Korsholman varhaishistoriallisista linnanvalleista, mikä Tallgrenia siteeraten antoi ken-

ties suorastaan suunnan hänen elämäntyölleen. Hän säilytti läheisen suhteensa Korsholman vallei-

hin koko elämänsä puuttuen useaan otteeseen vallien suojeluun Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 

sihteerinä, puheenjohtajana ja valtionarkeologina128, joka asemastaan huolimatta joutui selitte-

lemään tekemisiään Arkeologisen Komission jäsenille129. Kamppailu vallien säilyttämisestä 1870-

luvulla puolestaan edisti muinaisjäännösten suojelua, sillä niitä koskeva lainsäädäntö oli vasta 

valmisteilla.130  

 

3.1.  Yliopisto 

 

Kaikki tutkimus ja tieteellinen työ (1828–1918) olivat kiinteässä yhteydessä Aleksanterin yli-

opistoon Helsingissä.131 Ainoa yliopistomme oli varsinkin 1860-luvulla, kansallisliikkeiden aikana, 

maan opetuksen ja sivistyksen kehto. Tultuaan ylioppilaaksi 1862 Aspelin joutui Helsingissä kos-

ketuksiin erilaisten kulttuuri- ja akateemisten piirien kanssa, joiden toiminta sisälsi isänmaallisia ja 

poliittisia harrastuksia sekä kulttuuripyrintöjä. Sivistyneistön mielenkiinto ja innostus keskittyivät 

kansan elämänehtojen parantamiseen, sivistystason kehittämiseen ja sen muinaisten kulttuuripe-

rinteiden tutkimiseen. Ajanhenki näkyi kirjallisuudessa, taiteessa ja akateemisissa luennoissa: 

Innostuttiin Runebergin patriotismista, Lönnrothin Kalevalasta132, Topeliuksen Välskärin kertomuk-

sista133, joita jo silloin parikymmenvuotiaat nuorukaiset innokkaina lukivat, samoin kuin A. J. 

                                                
128 Tallgren 1924, 26; Härö E. 1998, 119. 
129 HYK, Aspelin 1890-1895, kirje Anna Aspelinille 06.06.1894, kansio Coll. 15.1. Aspelin oli tuohtunut Yrjö 
Koskiselle, joka senaatin puolesta oli kysynyt, oliko risti M. Toimituskunnan tilaama. Oli muka ”sanomalehdistä” 
nähty, mutta ei vuosikertomuksesta. Aspelin lupasi kyllä antaa vastauksen.; MV, Mt. ptk. 15.08.1894 sekä Bilaga. 
Yhdistyksen puheenjohtaja (professsori Donner) kyseenalaisti Aspelinin matkalaskun Nikolainkaupunkiin Korsholman 
valleille pystytetyn ristin vihkiäistilaisuuteen. 
130 Tallgren 1924, 26; Härö E. 1998, 119. 
131 MV, J. R. Aspelinin arkisto, päivämäärätön kirjoitelma tohtorinpromootiosta 1876, kansalaistoiminta sekalaista, 
kansio Hr 22; Kts. myös Nordman 1968, Editorial Note. 
132 Lönnrothin Kalevalasta tuli Aspelinille koko elämän ajaksi suomalaisuuden esikuva, kiintopiste: ”Hvar som framför 
allt visar det finska folkets bildning är Kalevala, ett stort nationalepos, som Elias Lönnroth samlat från folkets mun och 
som redan är öfversatt på tyska, franska, engelska, ungerska, svenska och som utländska forskare begynnit ställa äfven 
Grekarnas Homerus.” HYK, Aspelin 1871-1872, kirje Anna Nielsenille 25.11.1871, kansio Coll. 15.1; Elämänsä 
lopulla Aspelin piti Kalevalaa suomalaisten Odysseina uskoen, että runotoisinnoista voisi kerätä suomalaisen Iliadikin. 
Saarenheimo 1980, 262. 
133 Aspelinkin lienee saanut virikkeitä Välskärin kertomuksista, joissa Vaasa ja Korsholman vallit olivat näkyvästi 
esillä,  teokseensa Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla. Kts. Topelius 1974, 140-314. 
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Sjögrenin, M. A. Castrénin134 ja G. Wallinin tutkimusmatkoja. Suosituimmat tutkimukset selvittivät 

maan ja kansan muinaishistoriaa ja vanhimpaa kristittyä keskiaikaa. 135  

 

Muinaisjäännökset tulivat yleisön tietoisuuteen yliopiston toiminnan kautta Topeliuksen tultua yli-

opiston nk. kansantieteellisen museon esimieheksi 1863. Hänen toimintansa ansiosta museon tie-

teellinen merkitys nousi ja se tuli tunnetuksi muinaistieteellisessä maailmassa. Topelius edusti myös 

Muinaismuistoyhdistystä ulkomaisissa muinaistieteellisissä kokouksissa. Hän järjesti Suomen yli-

opiston muinais- ja kansatieteellisen osaston Pariisin maailmannäyttelyssä 1878.136 

 

3.2.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

 

Aspelin kutsuttiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) jäseneksi 07.01.1866: 

 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

 jolla on tarkoituksena Suomen kielen ja kirjallisuuden viljeleminen ja kaikenlaisten tietoin hankkimi-   
nen Suomen maan ja kansan niin entisistä kuin nykyisistäkin menoista ja vaiheista pyytää tämän kautta 
saadakseen Teitä kunnioitettava Kansalainen! yhteyteensä ja jäseneksensä, varmasti toivoin ja luottaen 
siihen, että Te kotimaatamme, sen kirjallisuutta ja siitä karttuvaa sivistystä rakastain ja arvossa pitäen, 
tahdotte työllä ja avun annolla tätä Seuran tarkoitusta toimeen saattaa.137  

  
 
Seuran merkitys Aspelinin elämään ja uraan on ollut tärkeä, varsinkin Korsholman linnaa ajatellen, 

sillä hänen omalla kustannuksellaan julkaisemansa teos Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla: 

kertonut J. R. Aspelin painettiin 500 kpl:een suuruisena painoksena SKS:n kirjapainossa.138 Irma 

Sulkusen mukaan vuonna 1831 perustettu SKS oli suomalaisuuspyrintöjen keskus.139 Aspelin olikin 

                                                
134 M. A. Castrén (1813–1852) oli Aspelinin esikuva. Nordman 1968, 15-16; ”Castren var språkforskare och etnograph, 
reste ända till Altai och Chinas gräns för 20 år sedan samt har publicerat en stor massa arbeten, ehuru han dog ung 
1852. Hän sökte efter ”Finska folkets vaggan!! Mathias Alexander Castrén är ett af Finlands stora namn”. HYK, J. R. 
Aspelin 1871–872, kirje Anna Aspelinille 229.01.1872, kansio Coll. 15.1; Kts. myös Hackman 1920, 8. 
135 Tallgren 1944, 67-68. Niitä luki Aspelinkin, sillä 1880-luvun alussa hän toteaa: ”Kännedomen om de finska folkens 
forntid har genom Castréns, Lönnroths, Sjögrens, Wiedemanns, Alhlqvists och andra forskare vunnit en belysning, 
hvarom man några decennier sedan icke hade någon aning”. MV, SMY. ptk., 722 sivun oikeassa laidassa, 1882–1884, 
kansio Fa 5.  
136 Aspelin 1942, 21-22; Suomen osallistumista maailmannäyttelyihin pidettiin ruotsinkielisten libraalien projektina 
fennomaanien osallistuessa niihin hieman vastahakoisesti. He olivat aktiivisia vain silloin, kun heillä oli mahdollisuus 
esittää Suomen erityispiirteitä, Euroopan muista kansoista eroavaa kulttuuria, etenkin ennen ruotsalaista aikaa Suo-
messa vallinnutta kulttuuria. Näin tapahtui Pariisissa 1878 rotuoppien riehuessa kärjistyneimmillään Euroopassa. 
Suomalaiset kulttuuripiirit, Aspelin etunenässä, esittivät siellä kaikkea mahdollista aina suomalaisesta korkeatasoisesta 
koulujärjestelmästä kallonmuotoihin ja rautakauden solkiin. Liberaalit taas pyrkivät esittämään Suomen itsenäisenä 
valtiona. C. G. Estlanderin käsitys asiasta: ”Ega vi en sjelfkänsa, så låt oss vara med bland de andra nationerna, ega vi 
den icke, så låt oss för Guds skull tala mindre om våra nationella sträfvanden.” Kts. Smeds 2005, 1-7. 
137 MV, J. R. Aspelinin arkisto, kutsukirje SKS:n jäseneksi 07.02.1866, kansio Hr  5. 
138 MV, J. R. Aspelinin arkisto, kirje Finska Litt. Sällskapets tryckeriltä Aspelinille 10.05.1869, kansio Hr 19. 
139 Sulkunen 2004, 11-13.  
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koko elämänsä vannoutunut fennomaani140, joka innokkaasti oli mukana SKS:n toiminnassa. Veli 

Eliel oli vuodesta 1871 SKS:n aktiivinen jäsen. Veljeksillä oli vaikutusvaltaa Seuran monissa toimi-

kunnissa, ja paljon tukea toisistaan. SKS oli myös antikvaarisen alan ensimmäinen vaalija. Jopa 

esihistoriallisen arkeologian kehitys tieteeksi alkoi sen piirissä. SKS:n työala supistui kuitenkin uu-

sien seurojen syntymisen myötä, mutta vielä niin myöhään kuin 1875 ilmestyi sen julkaisuissa 

Aspelinin muinaistieteellinen väitöskirja. Kysymys lienee jo silloin ollut ensisijassa vain kustanta-

jasta, koska historia ja historiallinen toiminta oli jo silloin keskittynyt SKS:n Historialliseen Osa-

kuntaan.141 

 

3.3.  Historiallinen Osakunta 

 

Seuran 1864 perustetun Historiallisen Osakunnan jäseneksi142 ”Herra Filosofian Kokelas J. R. 

Aspelin” sai M. Akianderin ja Yrjö Koskisen 27.02.1867 allekirjoittaman kutsun ”yhteisin voimin ja 

neuvoin edistämään Suomen historian ja muinaisuuden tutkintoa”. Seuran jäseneksi Aspelinia oli 

ehdottanut Yrjö Koskinen.143 Aspelin haki ”matkarahaa” Osakunnalta 1868.144 Hän oli jo useamman 

vuoden koonnut aineistoa ”kertomusta varten Pohjanmaan vaiheista vanhimmista ajoista Kustaa 

Waasan kuolloon saakka”. Aspelin näki ”välttämättömäksi tarpeeksi, ennen kertomuksen julkai-

semista, päästä kertomuksen maa-alalle muinaismuistoja tiedustelemaan, sekä kansan suussa 

eläviä, että maahan kiinnitettyjä”. Aspelin keräsi aineistoa teokseensa Korsholman linnasta ja 

vetosi siksi Yrjö Koskisen julkaisemaan teokseen Pohjanmaan asuttaminen, jossa Koskinen oli 

kehottanut tulevia tutkijoita suorittamaan paikallisia tutkimuksia. Aspelin piti Pohjanmaan asutuk-

sen selvittämistä ongelmallisempana kuin minkään muun Suomen maakunnan.145 Hänelle myön-

nettiin 400 markkaa matkarahaksi.146  

 
                                                
140 Sulkunen 2004, 192-193. Aspelin oli selvä fennomaani, mutta hän ei osallistunut poliittiseen toimintaan.  
141 Tallgren 1920, 13. 
142 MV, J. R. Aspelinin arkisto, kutsukirje SKS:n historiallisen Osakunnan jäseneksi 27.02.1867, kansio Hr 5. Muita 
jäseniä olivat Mathias Akiander, Gabriel Rein, F. J. Rabbe, S. G. Elmgren, K. E. F. Ignatius, K. A. Bomansson, 
Reinhold Hausen ja H. A. Reinholm. Kts. Sulkunen 2003, 149. Suomen Historiallisen Seuran jäsenet olivat 
lähestulkoon samat. Kts. myös sivu 36, viite 151. 
143 HArk, Historiallisen Osakunnan ptk. 27.02.1987. 
144 Aspelin anoi matkarahaa myös kesäksi 1869. Osakunta antoi asialle täyden suostumuksensa, kuitenkin sillä ehdolla, 
että kaikki löydetyt ”kalut” jäävät Seuran haltuun. HArk, Historiallisen Osakunnan ptk. 04.06.1869. 
145 Yrjö Koskinenkin piti Pohjanmaan asuttamista ”melkein pimeämmäksi, kuin Suomen asuttaminen yleensä on, ja 
ehkäpä pimeimmäksi paikaksi Suomen koko historiassa.” Voionmaa 1935, 11. 
146 Suomi 1871, SKS ptk. 06.05.1868, 394-398. Samassa teoksessa julkaistiin hänen teoksensa Kokoilemia Muinais-
tutkinnon alalta. I Etelä-Pohjanmaalta.; Arkeologia tieteenä Suomessa sai alkunsa tästä tutkimusmatkasta Etelä-
Pohjanmaalle. 1870-luvulla arkeologia oli jo kypsä tutkimukselle, mutta vastuu jäi Aspelinin harteille, sillä Suomessa ei 
ollut muita ammattitaitoisia arkeologeja. Nordman 1968, 18-19; Suomi 1871, SKS ptk.16.03.1869, 447. Seura teetti 
vain yhden tutkimusmatkan 1869, ja se oli Aspelinin suorittama tutkimusmatka Etelä-Pohjanmaalle; Kts, myös MV, 
Rinne 1915, Johan Reinhold Aspelin. Erikoispainos. Suomen Museosta, kansio Hr. 5. 
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SKS oli jo 1865 lähettänyt Aspelinin kirjoittaman suomenkielisen teoksen Kertomus Maalahden 

pitäjästä Historiallisen Osakunnan tutkittavaksi. Kirjoitus otettiin esille lokakuun kokouksessa 

1865, ja sen katsottiin olevan joistakin puutteistaan huolimatta ansiokas Suomi-kirjaan painetta-

vaksi.147  

 

Aspelin osallistui aktiivisesti Historiallisen Osakunnan kokouksiin marraskuusta 1867 lähtien. 

Helmikuussa 1869 Aspelin aloittaa Korsholman linnan historian esilletuomisen tieteellisissä piireis-

sä: ”Kandidati Aspelin luki Osakunnalle muutamia mietteitä Korsholman linnan historiasta, mitkä 

hänen on tarkoitus painattaa ensi vihkoon Pohjalais-Osakunnan ulosannettavaa ’Joukahaista’. 

Kandidati katsoi todennäköiseksi että Korsholma, joka ensin tavataan nimellä ’Krytzeberg’, on ra-

kennettu Albrekti kuninkaan aikana, kenties sen Kokemäen linnan148 sijasta, jonka tämä kuningas v. 

1367 käski hävitettäväksi.”149   

 

Seuraavan kerran Aspelin esitti Korsholman kartanon vaiheita Historiallisen Osakunnan kokouk-

sessa maaliskuussa 1871: ”Kuten tiedetään oli keski-aian loppupuolella jonkunlainen linna 

Korsholman kummulla eli niinkutsutulla ’Vallilla’, joka on kohta eteläpuolella Vaasan vanhaa kau-

punkia ja vastapäätä Hovioikeuden huonetta eli nykyistä Mustasaaren kirkkoa. Mutta paikan 

sotainen tarkoitus lakkasi Kustaa Vaasan aikoina. ’Linnaksi’ ei Korsholmaa enää Kustaa Vaasan 

aikoina tilikirjoissa nimitetä kuin yksi ainoa kerta; vaan nimitys ’kruunun kartano’ tavataan jo v. 

1506 ja on sitten tavallinen.”150  

 

 

                                                
147 HArk, Historiallisen Osakunnan ptk. 30.10.1865. 
148 Myöhemmän tutkimuksen mukaan Kokemäen linnan seuraaja oli Eurajoen Liinmaan linna, eikä Korsholman. 
Aspelin mainitsee teoksessaan Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla SKS:n arkistosta löytyneestä Kemin rovasti 
Frosterusin 1736 tekemästä muistutuksesta: ”Gambla Finska Runor finnas om ett gammalt Slott som varit ved Raumo 
och låta således:’Eij silloin hyvin eletty Cuin oli Linna Lijnamaisa, Cuisti Kumolan kedolla. Silloin leipä lehmän 
maxoi, Murun mullinen vasicka, Carpion härkä Calosarvi’.” Aspelin oletti runon tarkoittavan Kuusiston linnaa. Hän 
mainitsi myös Lounais-Suomessa sijaitsevan Vreghdenborgin linnan (Feudenburg?), mutta totesi, ettei sen ”paikkuu-
desta” kuitenkaan mitään muuta tunneta.” Nykyinen tutkimus pitää Vreghdenborgin ja Eurajoen Liinmaan linnaa 
arkeologisten kaivausten jälkeen samana linnana. Aspelin 1869, 36; Suhonen 2002, 23-33. Vreghdenborgin linna on 
samanaikainen ja -rakenteinen Korsholman linnan kanssa. Sen valleja oli myös 1880 kohdata samanlainen hävitys, kuin 
Korsholman valleja 1864. Lehdet olivat useaan otteeseen valittaneet torppari Johan Rosenbergista, joka oli kaivanut 
seudun hautakumpuja ja linnan valleja. Saadakseen tukea kaivauksilleen hän kääntyi Muinaismuistoyhdistyksen puo-
leen, joka kuitenkin virallisesti 1881 kielsi häntä jatkamasta tämän merkillisen, historiassamme tuntemattoman linnan-
jäännöksen samoin kuin seudun muinaisjäännösten tuhoamista. MV, SMY. ptk. 05.05.1880 ja ptk. 03.06.1881. 
Muinaismuistoyhdistys oli saanut jo 1879 ilmoituksen Rosenbergista, joka silloin oli aloittanut muinaisjäännösten 
tuhoamisen siinä uskossa, että niistä löytyisi aarteita ja saanut narratuksi mukaansa muitakin apureita. Samoihin aikoi-
hin Rancken oli kirjeitse ilmoittanut Muinaismuistoyhdistykselle insinööri Hildénin aikomuksesta käyttää Korsholman 
valleja hiekanottopaikkana Vaasan rautatietöihin. Aspelinin ansiosta Korsholman vallit kuitenkin rauhoitettiin samana 
vuonna. MV, SMY. ptk. 15.10.1879.      
149 HArk, Historiallisen Osakunnan ptk. 27.11.1867 ja ptk. 25.02.1869. 
150 HArk, Historiallisen Osakunnan ptk. 02.03.1872. 
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Historiallinen Osakunta teki monessa suhteessa sitä työtä, jota Aspelinin perustama Muinaismuis-

toyhdistys sittemmin jatkoi. Jäseniin kuuluivat melkein kaikki historiamme tunnetuimmat tutkijat 

mm. Yrjö Koskinen, K. E. F. Ignatius, Z. Topelius, H. A. Reinholm, K. A. Bomansson. Kaikki oli-

vat henkilöitä, joilla on ollut merkitystä Aspelinin elämässä ja jotka ovat vaikuttaneet Korsholman 

vallien säilymiseen joko välillisesti tai välittömästi.   

 

3.4.  Suomen Historiallinen Seura  

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historiallinen Osakunta itsenäistyi 1875 Suomen Historialli-

seksi Seuraksi (SHS), jonka jäseneksi amanuenssi, maisteri Reinhold Aspelin kutsuttiin 01.05.1875 

seuran silloisen esimiehen Yrjö Koskisen allekirjoittamalla kutsukirjeellä. Seuran tarkoituksena oli: 

 
 

”Levittää valoa isänmaan historiaan ja muinaisuuteen ja sitä varten koota yhteiseen toimeen ne miehet 
jotka etupäässä ovat osoittaneet halua ja kykyä Suomen historiaan ja muinaistieteen tutkimiseen, kuten 
Seuran tähän liitetyt säännöt tarkemmin osoittavat, ei ole voinut olla huomaamatta jättää Teidän ansioi-
tanne sillä tutkimusalalla, jota Seuran toimi tarkoittaa, ja pyytää sen vuoksi saadakseen Teille tarjota 
jäsensijan keskuudessansa, toivoen että tahdotte työllä ja neuvolla yhä edistää Seuran harrastuksia.”151  

 

 

Perusteluiksi Aspelinin jäseneksi valitsemiksi Seuran kirjallisessa jäsenehdotuksessa mainittiin, että 

Aspelinin nimi oli jo tarpeeksi tunnettu sekä historian tutkimuksen että varsinkin suomensukuisen 

muinaistieteen alalla. Lisäksi hänet oikeuttivat jäseneksi kirjalliset teokset, joista mainittiin mm. 

Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla, Kokoilemia muinaistutkinnon alalta. I. Etelä-Pohjanmaalta. 

Aspelin toimi aktiivisesti myös Historiallisessa Seurassa.152 Joulukuussa 1880 pöytäkirjoissa näkyy 

taas maininta Aspelinin ”ilmoituksesta” Pohjanmaan maaherran virka-asunnon muuttamisesta mil-

loin mihinkin XVII:nen vuosisadan keskivaiheilla.153 Kun Suomen Historiallinen Seura onnitteli 

viisikymmenvuotiasta SKS:aa kirjeitse kesäkuussa 1881, onnittelukirjeen allekirjoittajina olivat J. 

R. Aspelin ja E. G. Palmén.154 

 
 

 
                                                
151 MV, J. R. Aspelin arkisto, kutsukirje 01.05.1875, kansio Hr 5. Seuran jäsenet: Frans Johan Rabbe, Sven Gabriel 
Elmgren, Karl August Bomansson, Yrjö Sakari Koskinen, Karl Ferdinand Ignatius, Zacharias Topelius, Julius Krohn, 
Johan Reinhold Aspelin, Johan Magnus Salenius. 
152 HArk, SHS ptk. 01.12.1876. Aspelin valittiin marraskuussa 1876 Seuran sihteeriksi, mutta joulukuun pöytäkirjan 
mukaan hän kieltäytyi palkattoman viran vastaanottamisesta tiukan taloudellisen tilanteensa takia, koska hän oli juuri 
mennyt naimisiin (1875). 
153 HArk, SHS ptk. 18.12.1880. 
154 HArk, SHS ptk. 14.10.1881. 
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3.5.    Suomen  Muinaismuistoyhdistys  

  

Aspelinin suurin rakkaus oli kuitenkin 1870 perustettu Suomen Muinaismuistoyhdistys (SMY). Pe-

rustamissyyksi Aspelin kuvaa 30 vuotta myöhemmin: ”Det behof af själfkännedom, hvilket åtföljde 

vårt folks nationella väckelse under medlet af nyss förgågna sekel, hade tidigt väckt till lif Finska 

Litteraturssällskapet, som öfvertog hägnandet af folkets traditioner i sång, saga och språk. Samma 

behof föranledde en mansålder senare Finska Fornminnesföreningens stiftelse.”155 Yhdistyksen ta-

voitteena oli luoda edellytykset antikvaaristen muistomerkkien suojelulle ja muinaistutkimuksen 

käynnistämiselle sekä herättää kansan kiinnostus muinaismuistoja kohtaan. Taustalla oli myös huoli 

keskiaikaisten linnojemme kohtalosta. Aloitteentekijä ja ensimmäinen sihteeri oli J. R. Aspelin, 

joka Emil Nervanderin kanssa aloitti yhdistyksen perustamistoimenpiteet. Kun kaikki perustajajäse-

net156 olivat nuoria alle 30-vuotiaita, kutsuttiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kirjailija ja histo-

rioitsija Zacharias Topelius yhdistyksen arvovaltaa ja luottamusta kohottamaan.157 Aspelin piti 

itsestään selvänä, että Topeliuksesta tuli yhdistyksen kunniapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajana 

toimi H. A. Reinholm.158  

 

Muinaismuistoyhdistyksen koossapysyminen ensimmäisinä vuosina oli Topeliuksen ansiota, sillä 

melkein kaikki perustajajäsenet työskentelivät jossain muualla muissa tehtävissä. Aspelin piti Tope-

liuksen ansiona myös yhdistyksen lukuisien lähetystutkijoiden ja sanomalehtikertomusten avulla 

maaseudulle levinnyttä tietoa muinaismuistojen säilyttämisen merkityksestä.159 Suomen Muinais-

muistoyhdistyksen merkitys oli ratkaiseva lainsäädännön kehittämisessä ja hallinnon luomisessa. 

Muinaismuistoasetus muinaisaikaisten muistomerkkien rauhoittamisesta annettiin 1883, ja se pe-

rustui Tallgrenin mukaan Aspelinin ehdotukseen. Aspelin loi perustan Muinaismuistoyhdistyksen 

laajalle, niin kotimaiselle kuin kansainvälisellekin tieteelliselle toiminnalle.160  

 

                                                
155 Aspelin 1942, 13-17; Timo Salminen pitää Muinaismuistoyhdistyksen perustamisen syynä sitä, että historioitsija, 
keskiajantutkija Aspelin 1869 vaiheilla alkoi siirtyä arkeologiaan ja ryhtyi samanaikaisesti organisoimaan Suomen 
arkeologista toimintaa kanavoimalla arkeologisen harrastuksen yhdistykseen, jonka perustamisesta alkoi suomalaisen 
arkeologian institutionaalisoitumisvaihe. Salminen Timo 2003, 33-34.  
156 Perustajajäseniin kuuluivat myös vaasalaiset O. G. Hartman (myöh. liikemies) ja K. O. E. Wolff (myöh. konsuli)  
Kts. Tallgren 1920, 20. 
157 Tallgren 1931, 3-10. 
158 Aspelin 1942, 23.  
159 Aspelin 1942, 24. Aspelin muistelee lämmöllä Topeliusta tukijanaan, kun tämä kannatti valtionarkeologin (Aspeli-
nin) ehdotusta työvoiman lisäämiseksi maan muinaisjäännösten hoitoa varten ja vaati ainakin amanuenssia toimeen-
panevan jäsenen avuksi. Toimenpiteisiin ryhdyttiin kuitenkin vasta maan säätyjen sitä anottua 1891.  
160 Tallgren 1937, 83; Kansallismuseo oli yksi Aspelinin tavoitteista hänen perustettuaan Muinaismuistoyhdistyksen, 
toisena tavoitteena oli saada aikaan laki muinaisten muistomerkkien suojelemiseksi ja organisaatio niiden hoitamista 
varten. Nordman 1968, 27.  Molemmat näistä tavoitteista toteutuivat.  
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Muinaismuistoyhdistyksen perustamisidean toimintaperiaatteineen Aspelin oli saanut Ruotsissa jo 

aikaisemmin toimineesta Svenska Fornminnesföreningenistä. Hän oli itsekin yhdistyksen jäsen ja 

arvosti suuresti saamaansa jäsenkutsua.161 Vaikka ruotsalaisen sisaryhdistyksen vaikutus näkyi sel-

västi Suomen Muinaismuistoyhdistyksen toiminnassa, se ei kuitenkaan ollut vain kaiku, sillä sen 

toiminta tieteellistyi vähitellen suuriin mittakaavoihin. Niitä vertaillessa voi kuitenkin havaita yhtä-

läisyydet. Kummankin toimintaan kuului keruutoiminta ja toiminnan alussa muinaismuistojen hoi-

to, ja kummankin tavoitteena oli herättää kansan innostus ja itsetunto omien muistojen kautta.162 

Korsholman vallit rauhoitettiin historiallisena muinaisjäännöksenä Suomen Muinaismuistohdistyk-

sen toimenpiteillä 1879. 

 

3.6.  Arkeologinen Komissio  
 

Arkeologisten ja historiallisten kulttuurimuistojen tutkimusta ja suojelua varten perustettiin Arkeo-

loginen Komissio163 19.06.1884. Aspelinista ensimmäisenä arkeologian professorina tuli myös en-

simmäinen valtionarkeologi (1885–1915). Komissioon kuului lisäksi jäseninä yliopiston, Tiede-

seuran, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Suomen Historiallisen Seuran ja Suomen Muinais-

muistoyhdistyksen edustajia.164 Kiinteät muinaisjäännökset pyrittiin säilyttämään alkuperäisessä 

asussaan, eikä niihin saanut koskea ilman Arkeologisen Komission lupaa. Sen tehtävänä oli tutkia ja 

tallentaa kohde ennen sen tuhoutumista. Sillä oli oikeus tutkia kaikki muinaisjäännökset, jotka voi-

tiin rauhoittaa vain valtion lunastaessa uhanalaisen kohteen. Maanomistajan velvollisuus oli ilmoit-

taa asiasta viranomaisille. Lopullisen suojelupäätöksen teki kuitenkin Arkeologinen Komissio.165 

Valtionarkeologina Aspelin toimi Komission sihteerinä ja toimeenpanevana jäsenenä, jonka tehtä-

viin kuului Komission valvonnassa maan esihistoriallisten ja historiallisten muistomerkkien 

turvaaminen.166 

                                                
161 MV, J. R. Aspelinin arkisto, päivämäärätön vastausluonnos Svenska Fornminnesföreningenin jäsenkutsuun, kansio 
Hr 5; Kts. myös Nerman 1944, 1-15. Oscar Montelius oli Svenska Fornminnesföreningen perustaja, jonka vaikutus 
Aspelinin elämässä näkyi monella tavalla, varsinkin arkeologisten metodien omaksumisessa.   
162 Tallgren 1944, 74. 
163 Komissio on johdanto latinan teonsanasta committere, ”uskoa jollekin”. Kysymyksessä on yhteisen julkisen tehtävän 
saaneiden henkilöiden joukko. Komissio (toimikunta) on komitea, jolla on pysyvä toimi tai pitkäaikainen selvitys-
tehtävä yleensä uudella tai puutteellisesti hoidetulla alueella vastaa myös Arkeologisen Komission tehtäviä. Siitä  
käytetään myös nimitystä Arkeologinen toimikunta tai toimisto. Härö M. 1984, 85.  
164 Tallgren 1924, 41-59, 119-127;  http://www.muinaismuistoyhdistys.fi/historia/3.9.2005; http:www.nba.fi/museovi-
rasto historiaa/25.8.2005. Arkeologisen Komission nimi muuttui Muinaistieteelliseksi toimikunnaksi 1908. Se lakkau-
tettiin 1972  ja tilalle perustettiin Museovirasto; Kts. myös Nordman 1968, 22-31. 
165 Härö M. 1985, 17. 
166 Härö M. 1984, 83-85; MV, Mt. tk. ptk. 03.02.1885. 
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Arkeologisen Komission toimesta Korsholman valleille pystytettiin arkkitehti Magnus Schjerf-

bäckin (1860–1933) suunnittelema graniittiristi 1894 rauhoittamaan paikka historiallisena muinais-

jäännöksenä. Idean isänä Eira Häggkvist pitää Komission jäsentä fil. tri Kustavi Grotenfeltiä.167 

Aspelin esitti kuitenkin pääroolia Korsholman vallien tutkijana, esilletuojana ja suojelijana ristin 

pystyttämisessä valleille, siksi voisi olettaa hänen aikaansaannoksekseen idean esittämisen Groten-

feltin välityksellä. Risti on kuitenkin ainut muinaismuistohallinnon omilla toimenpiteillään ja kus-

tannuksellaan hankkima ja paikoilleen sijoittama muistomerkki168. Asiaan lienee vaikuttanut se, että 

silloiset senaatin Arkeologisen Komission jäseniksi määräämät henkilöt tunsivat eri yhteyksistä 

Korsholman vallit ja niiden historian, joko Aspelinin veljesten kautta, kouluajoiltaan Vaasan luki-

osta tai tieteellisten seurojen kokouksista. 

 

IV  J. R. ASPELIN KORSHOLMAN MUISTON VAALIJANA 

 

1. Johan Reinhold Aspelin 

 

 
 Kuva 6.  J. R. Aspelin (Baudou 2002, 231.)  

 

Johan Reinhold Aspelin syntyi Messukylässä 01.08.1842 pappissukuun, sillä sekä isän että äidin 

sukujuuret olivat lähtöisin 1600-luvun pappissuvuista, joiden kulttuuriharrastuksen hän sai veren-

perintönä. Ruotsin vallan lopun antikvaarinen harrastus oli keskittynyt Pohjanmaalle, missä van-

                                                
167 Häggkvist 1985, 30-31. Lähteistä ei kuitenkaan ole löytynyt asialle vahvistusta.; Kts. Härö E. 1988, 132; Grotenfelt 
oli Suomen Muinaismuistoyhdistyksen innokkaimpia jäseniä 1880-luvulta asti. Tallgren 1920. 178. 
168 Härö E. 1998, 132. 
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hoissa pappissuvuissa saattoi olla muinaistieteen harrastajia kolmessakin sukupolvessa.169 Aspelin 

vietti nuoruutensa Pohjanmaalla, jossa hän kävi koulunsa Uudessa Kaarlepyyssä, Vanhassa 

Vaasassa ja Pietarsaaressa, josta hän tuli ylioppilaaksi 1862.170 Pikakirjoittajana Aspelin toimi val-

tiopäivillä vuosina 1863–1864. Filosofian kandidaatintutkinnon hän suoritti 1866. Valtionarkiston 

amanuenssi hänestä tuli 1867, minkä ohella hän toimi yliopiston museoamanuenssina. Silloin hän 

alkoi tutkia kotimaan historiaa. Aspelinin ensimmäinen historiallinen teos Kertomus Maalahden 

pitäjästä julkaistiin jo 1866. Hänen tunnetuin historiallinen teoksensa on 1869 julkaistu Korsholman 

Linna ja Lääni keskiajalla. Teosta kirjoittaessaan Aspelin huomasi kirjallisten lähteiden puuttumi-

sen, ja juuri kirjoitettujen lähteiden puute teki hänestä muinaistutkijan, arkeologin. Aluksi hän jatkoi 

Laihian kappalaisen Israel Reiniuksen muinaisjäännösten keräyksiä ja kaivauksia Etelä-Pohjan-

maalla laajentaen sitten tutkimuksiaan M. A. Castrénin esimerkkiä noudattaen itäänpäin suomen-

sukuisten kansojen asuma-aloille. Filosofian maisteriksi Aspelin valmistui 1869, ja tohtoriksi 1875. 

Pohjoismaiden arkeologian ylim. professorin virkaan hänet nimitettiin 1878 ja valtionarkeologiksi 

1885. Aspelin oli suomalais-ugrilaisen tutkimuksen varsinainen perustaja. Hänen kirjallinen tuotan-

tonsa oli laaja ja monipuolinen ja hän sai Euroopassa arkeologisten teostensa ansiosta mainetta 

tiedemiehenä.171  

 

A. M. Tallgren piti Aspelinia malliesimerkkinä ulkomaisten yhteyksien merkityksestä uusilla tie-

teenaloilla. Tieteiden eriytyminen ja itsenäistyminen edellyttivät ulkomaisia virikkeitä yleiseen 

orientoitumiseen ja ammattipätevyyden hankkimiseen. Aspelin haki metodisia valmiuksia ensin 

Pohjoismaista perehtyen samalla alansa asemaan ja edellytyksiin ja sitten Venäjältä, jossa hän 1871 

aloitti Suomen sukukansojen muinaisjäännösten monivuotiset tutkimukset. Lisäksi hän suoritti ver-

tailevia tutkimuksia Keski- ja Etelä-Euroopassa, Ranskassa ja monessa muussa maassa. Hän osal-

listui myös lukuisiin kongresseihin pitäen esitelmiä mm. Pietarissa, Moskovassa, Odessassa, 

Budapestissä, Bolognassa, Pariisissa, ja Tukholmassa. Paitsi esitelmiään hän julkisti tutkimustu-

loksiaan julkaisuissaan, joista tärkeimpinä pidetään hänen 1875 ilmestynyttä väitöskirjaansa 

Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita sekä 1877–1884 julkaistua suomalais-ranskalaista 

kuvateosta  Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumusaloilta.172 

 

 

 
                                                
169 Tallgren 1924, 25-27; Rinne 1915, 53-54. 
170 Tallgren 1924, 25-27, 39; Rinne 1915, 53-54; Härö, M. 26, 32. 
171 Laurén 1884, 199-200; Rinne 1915, 53-55; Uusi Suometar 30.05.1915. 
172 Härö M. 1984, 42; Rinne 1915, 55-56, 61. 
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Suomen Muinaismuistoyhdistys kehittyi Aspelinin johdossa tärkeäksi tieteelliseksi seuraksi, ja sai 

tunnustetun aseman kotimaassa. Suomalainen muinaistiede tuli tunnetuksi ja arvostetuksi myös 

ulkomailla, sillä yhdistys vaihtoi erilaisia julkaisuja lukuisten ulkomaisten jäsenten, tieteellisten 

seurojen ja laitosten kanssa.173 Muinaismuistoyhdistyksen hallituksen ilmoituksessa J. R. Aspelin 

kuolemasta  oli luettelo, jossa mm. mainittiin hänen jäsenyyteensä Ranskan Akatemiassa ja italialai-

sessa Pisan heraldiikan ja genealogian Akatemiassa. Hän oli kunniajäsen Venäjän keisarillisessa 

arkeologisessa seurassa, Budapestin yliopiston kunniatohtori sekä monien muiden ulkomaisten seu-

rojen ja instituutioiden jäsen.174   

 

1.1.  Luonteen avulla tavoitteisiin 

 

Aspelin saavutti tavoitteensa elämässään, työssään ja urallaan paljolti luonteensa ansiosta. Hän 

edusti kansallisen nousun aikakautta. Tallgren piti Aspelinin aatteellisuutta lähes monumentaali-

sena. Aspelinin aatteellisuus on yksi niitä syitä, joiden ansiosta Korsholman vallitkin säilyivät 

jälkipolville. Muihin Aspelinin perustaviin luonteenpiirteisiin kuului romanttisuus, herttaisuus ja 

lämpö, silti hänessä asui pohjalainen itsepäisyys. Hänen esitystensä lennokkuus ja mielikuvituk-

sensa rikkaus haki vertojaan. Carl Axel Nordmanin mielestä hän ratsasti Suomen kansallisroman-

tiikan korkeilla aalloilla täynnä odotuksia ja unelmia.175  

 

Aspelinin tutkijatoveri Karl Alfred Castrén176 kuvasi osuvasti Aspelinille ominaista luonteenpiir-

rettä, hätäisyyttä: ”Mutta ettet Sinä toisaalta taas tekisi liian rohkeita päätöksiä, jos niiksi rupeat, – 

sinä kun olet uskon etkä skepsin miehiä – niin lähetä kirjoituksesi (wäitökseksi aiotut) tänne, että 

niihin epäilyksen miehet saawat panna kysymysmerkkejä, jos usko missään yrittäisi wuoria noste-

lemaan liian äkkipikaisesti; sitten sinä woit paremmin selittää hämäryydet ja wetää todistuksia 

ylös”.177 Tähän hätäisyyteen Yrjö Koskinen kiinnitti huomiota jo arvostellessaan Aspelinin teosta 

Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla Kirjallisessa Kuukauslehdessä178: ”Ylipäänsä on kirjantekijä 

mielestämme liian hätäisesti laskenut ulos uusia arveluita, joiden pontta ja perää hän ei ole 

malttanut punnita.” Aspelinin vastattua179 Koskisen kritiikkiin Koskinen vastasi ”Herra Aspelinille 

Kainulaisineen” Aspelinin käsittäneen historialliset todistuskappaleet väärin ja vetäneen niistä liian 

                                                
173 Rinne 1915, 61.  
174 MV, J. R. Aspelinin arkisto, SMY:n hallituksen ilmoitus Aspelinin kuolemasta 1915, kansio Hr 5. 
175 Tallgren 1924, 37-40; Nordman 1968, 24, 32. 
176 Oli myös Vaasan lukion kasvatti. 
177 MV, J. R. Aspelinin arkisto, K. A, Castrénin kirje Aspelinille 06.12.1871, kansio Hr 18. 
178 Kirjallinen Kuukauslehti N:o 11, 1869. Koskinen oli Kirjallisen Kuukauslehden päätoimittaja. 
179 Kirjallinen Kuukauslehti N:o 2, 1870. 
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hätäisiä johtopäätöksiä. Koskinen moitti Aspelinia siitä, että tämä luuli tuntevansa ko. tutkimusalan 

paremmin kuin Koskinen ja totesi lopuksi, että tutkijalle ja tutkimukselle olisi kuitenkin parasta olla 

liian paljon luottamatta omaan luuloonsa.180 Tekstistä käy ilmi oppilaan itsepäisyys, mutta myös 

kummankin pohjalainen tausta; periksi ei anneta. Lieneekö mukana ollut myös vanhemman ja nuo-

remman tutkijan pientä briljeeraamista. Koskinen kuitenkin myönsi jo silloin Aspelinin ansiot, sillä 

kaikesta kritiikistään huolimatta Koskinen arveli täydellä syyllä voivansa sanoa, että ”ei ainoastaan 

Suomen historian tutkimus, vaan myöskin kansallinen kirjallisuutemme saattaa ilolla lukea hra 

Aspelinìn omaksensa”.181 

 

Kunnianhimo oli yksi Aspelinin luonteenpiirteistä jo opiskeluajoista lähtien, vaikka hän ei itse sitä 

aina tunnustanutkaan, mutta hänen kirjeensä ilmentävät monesti hänen haluaan saavuttaa elämäs-

sään, työssään ja tutkimuksissaan jotain pysyvää, olla ensimmäinen ja onnistua. Aspelinin kunnian-

himo ja itsetietoinen vaatimattomuus omista kyvyistään hänen puhuessaan työstään ja tehtävistään 

tulevaisuudessa näkyvät selvästi kotiväelle kirjoitetuissa kirjeissä. Imarreltuna hän kirjoittaa äidil-

leen marraskuussa 1868 Ruotsiin tekemästään laivamatkasta, jolla eräs nainen oli kysynyt, kuka tuo 

nuori parrakas mies oli. Kirjanpitäjä Timgren kuului vastanneen, että hänen nimensä on Aspelin ja, 

että hän on ”noususuunnassa” oleva mies, mutta tarkemmin Timgren ei osannut asiaa selittää, vaan 

totesi ”Int vet ja sen”. Aspelin puolusteli äidilleen asian esiintuomista: ”Jag nämnde detta blott 

derföre att det gällde en af mina moders böner”.182   

 

Aspelinin päämääränä oli Suomen menestys ja maine. Julkisessa toiminnassa hän kekseliäästi löysi 

vapaaehtoisia avustajia herättämään muinaistieteellistä harrastusta ja uskoi tavoitteeseen päästävän 

valppaan kansalaistoiminnan avulla. Aspelinille ominaista oli kyky myötäelää, ymmärtää ja roh-

kaista vaatimattomimmassakin työssä sekä rautainen ahkeruus, väsymätön energia ja suomalainen 

sisu, kun kysymyksessä oli hänen itse asettamansa tavoitteet. Aspelin ei kumarrellut muille aukto-

riteeteille, vaan taivutti nämä mieluummin omaan tahtoonsa. Hän ei lannistunut itse, mutta ei anta-

nut muidenkaan lannistua.183 

                                                
180 Kirjallinen Kuukauslehti N:o 2, 1870; Kts. myös Aspelin 1869, 2-22; Yrjö Koskinen julkaisi Pohjanmaan asutta-
misesta 1857 tutkimuksen Suomi-kirjassa. Kainulaisista ja kveeneistä hän kirjoitti 1881 teoksessaan ”Suomen kansan 
historia” mainiten lähdeviitteessä ”Y. Koskinen ja J. R. Aspelin [Kirj. Kuukauslehti 1869—1870]”. Koskinen 1933. 24; 
Kirjallinen Kuukauslehti N:o 4, 1870; 
181 Kirjallinen Kuukauslehti N:o 11, 1869; Kts. myös Kirjallinen Kuukauslehti N:o 10, 1871 
182 MV, J. R. Aspelinin arkisto, Aspelinin kirje äidille 06.11.1868, Reinholdin ja Elinan kirjeitä, kansio Hr 17; Kts. 
myös  MV, J. R. Aspelinin arkisto, Aspelinin perhekirjeitä 10.04.1865, kansio Hr 16; HYK, Aspelin 1874–1875, kirje 
Anna Nielsenille 23.04.1874, kansio Coll.15.1; HYK, Aspelin 1890–1895, kirje Anna Aspelinille 30.5.1894, kansio 
Coll. 15.1; Salminen Timo 2003, 62. 
183 Tallgren 1924, 38-39; Hackman 1920, 1, 4; Killinen 1931, 23-41; Salminen Timo 2003, 117, 178.  
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Eliel Aspelin-Haapkylä kuvaa päiväkirjassaan veljeään tämän kuolinpäivänä 29.05.1915: ”Isän-

maanrakkaus oli rakkaan veljeni elämän ja harrastuksen sisin vaikutin – niin ehdottomasti, niin 

naiivisti, olisi minulla halu sanoa, että harva siinä kohden on ollut hänen vertaisensa” ja 30.05. 

nekrologissa veljestään: ”Reinhold oli harvinaisessa määrässä antautunut työhönsä. Ahkeruus ja 

tahdonvoima olivat hänessä suuret. Tunne ja tahto veivät hänet eteenpäin, mietiskely ja itsetar-

kastus olivat vähemmän kehittyneet. [...] Runoilija hän ei mitenkään ollut, mutta hänellä oli pari 

ominaisuutta, jotka olisivat sopineet runoilijalle: sydämellisyys ja luottamus fantasiakuviinsa. Sydä-

mellisen avonaisesti ja auttavaisesti ja luottamuksellisesti hän kohteli kaikkia, jotka – todellisesti 

taikka myöskin vain hänen luulossaan – olivat asettuneet vastustavalle kannalle hänen harrastuk-

siinsa nähden.  Mielikuvittelu taasen ylläpiti ja johti häntä hänen tieteellisissä pyrinnöissään”.184  

 

2.  Kiinnostus Korsholman vallien vaiheisiin – taustatekijöiden summa  

 

2.1.  Koti Aspelinin elämän ja uran peruspilari 

 

Koti ja kulttuuri muovaavat ihmisen identiteetin antaen usein myös suunnan ja sisällön hänen elä-

mäntyöhönsä. Aspelinien kodissa vallitsi koko sukupolvelle ominainen humaani ja vapaamielinen 

henki. H. G. Porthanin laajoihin historiallis-filologisiin harrastuksiin sekoittunut luonnonhistorial-

linen kiinnostus oli erityisesti Etelä-Pohjanmaan pappiloissa suosiossa. Tällaisessa miljöössä kasva-

minen oli antoisaa. Aspelin oli äitinsä suvun puolelta eteläpohjalaisia ”jättiläisiä”, sillä Aspelinin 

äidinäiti oli Cajanuksen sukua ja äiti itse Snellmanneja. Pappiloissa kanssakäyminen perustui ”aka-

teemisen kiinnostuksen” säilyttämiseen kuten Tallgren nimitti sivistyneistön seurustelumuotoa.  

Tässä kultivoidussa kodissa säilytettiin kaikenlaisia pieniä kokoelmia ja muistiinpanoja seudun 

luonnosta, kukista, eläimistä, mineraaleista ja muistoista sekä kielestä, antikviteeteistä että suvuista. 

Muistiinpanojen täydentäminen periytyi isältä pojalle.185 

 

Kodin ja vanhempien vaikutus leimasi Aspelinin koko elämää ja toimintaa. Vielä vanhoina päivi-

nään hän toi isän ja äidin, vanhempien merkityksen tulevaisuuden perustana näkyvästi esiin pitä-

mässään puheessa Suomen kansallismuseon vihkiäisissä 1906.186  

 

 
                                                
184 Saarenheimo, 1980, 261. 
185 Tallgren 1944, 66; Vaasan lukion vastaavista kokoelmista Aspelin lienee saanut runsaasti lisävirikkeitä harrastuk-
silleen. Kts. Aspelin H. Em. 1892, 426-427. 
186 MV,  J. R. Aspelinin arkisto, konsepti puheesta 18.06.1906, kansalaistoimintaa. Sekalaista, kansio Hr 22.  
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Aspelinin äiti187 ei ollut yhtä lahjakas kuin miehensä, mutta hän oli helläsydäminen ja lämmin kodin 

ihminen, jolta Aspelin peri hellyytensä: ”Om ja skall kunna verka något godt och kanske stort i 

lifvet, så skall ja aldrig glömma att de är min älskade föräldrar, som utstått de första goda fröen i 

sin James hjerta. Kärleken uträttat mycket här i verlden, och jag tror ej, att det som af kärlek göres, 

kan bli utan frukter”.188 Aspelin purki kirjeissään ajatuksiaan työstään, urastaan ja rakkaudestaan 

kansaan, jonka eteen tehtyä työtä hän vertasi perheenäitien kodin hyväksi tekemään työhön.189 

Aspelin oli myös syvästi kiintynyt ennen kuolemaansa 1869 Maalahdessa190 kirkkoherrana toimi-

neeseen, monipuolisesti lahjakkaaseen isäänsä, jolta hän peri kiinnostukseen kasvitieteeseen, suku-

tutkimukseen191 ja paikallishistoriaan. Isän vaikutus Aspelinin suomenkielen harrastukseen ja opin-

toihin näkyi jo kouluaikana, sillä isän kehotuksesta tämä pyrki suomalaisten seuraan opiskellen 

suomenkieltä myös yliopistossa. Aspelinin johdonmukainen kasvatus ja kotoa peritty uskonnolli-

suus näkyivät selvästi hänen myöhemmässä elämässään ja toiminnassaan.192  

 

Sukusiteet olivat  J. R. Aspelinin (1842–1915) elämän voimanlähde. Hän oli perheen kolmesta 

pojasta vanhin. Keskimmäinen veljeksistä Eliel Aspelin-Haapkylä193 (1847–1917) oli kirjallisuus-

historioitsija ja esteetikko, joka tutki myös taidehistoriaa ja paneutui museokysymyksiin. Hän toimi 

veljensä J. R. Aspelinin jälkeen yliopiston historiallisen museon amanuenssina vuodet 1878–1892, 

minkä jälkeen hänet nimitettiin estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden ylimääräiseksi professo-

riksi. Nuorin veljeksistä, tohtori Manne Aspelin (1854–1906)) teki elämäntyönsä Vaasassa opet-

taen historiaa Ranckenin jälkeen Vaasan lyseossa. Hän oli myös Wasabladetin194 toimittaja 25 

vuotta ja kirjoitti Vaasan historian 1892.195  

                                                
187 Aspelin-Haapkylä 1911, 34-37. Gustava Snellmanin aikana ei tyttöjä varten ollut kouluja, eikä heidän koulutuk-
sestaan muutenkaan paljon puhuttu. Siihen aikaan oli kuitenkin tapana, että nuoret tytöt lähetettiin kaupunkiin täyden-
tämään kotona saatua oppia, jos mahdollista. Aspelinin äiti Gustava vietti sisarensa kanssa Vaasassa kaksi vuotta seura-
elämää oppimassa; Kts. myös Tallgren 1937, 84. 
188 MV, J. R. Aspelinin arkisto, Jannen kirje äidille 06.03.1868, Reinholdin ja Elinan kirjeitä, kansio Hr 17.  
189 MV, J. R. Aspelinin arkisto, Jannen kirje äidille 19.12.1870, Reinholdin ja Elinan kirjeitä, kansio Hr 17. 
190 Maalahti sijaitsee noin parikymmentä kilometriä Vaasasta. 
191 Aspelin innostui isänsä harrastuksesta 1868 ja tutki sukunsa vaiheita arkistossa. Hän oli maamme ensimmäinen 
ammattimainen genealogi.; Muinaismuistoyhdistys teki selvityksen Ranckenin suvusta Suomen sukukirjaan. VYK, 
Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, J.R. Aspelinin kirje 17.05.1879, kansio 95A. 
192 MV, J. R. Aspelinin arkisto, isän kirje Reinille 06.02.1867, Aspelinska Slägten, kansio Hr 15; Kts. myös HYK, J. R. 
Aspelin 1876–1877, kirje Anna Nielsenille 04.08.1876, kansio Coll. 15.1; MV, J. R. Aspelinin arkisto, Reinholdin kirje 
Emmille, 18.11.1864, Reinholdin ja Elinan kirjeitä,  kansio Hr 17; Tallgren 1937, 84-85. 
193 Eliel Aspelin liitti 1906 nimeensä suvun alkuperään viitaavan nimen Haapkylä. Suku on kotoisin Vihdin Haap-
kylästä. Eteläpohjalaisia elämänkertoja  A-L 1963, 52.  
194 Mielenkiintoinen kuriositeetti on, että Wasabladetin toimittajaksi oli ennen Mannea yritetty myös taidehistorian tut-
kijaa Emil Nervanderia, J. R. Aspelinin ystävää ja kollegaa, joka oli myös yksi Muinaismuistoyhdistyksen perustaja-
jäsenistä. Thölix 1981, 12.  
195 Hoving 1956, 378-379. 
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Kuva 7.  Eliel Aspelin-Haapkylä              Kuva 8. Manne Aspelin (Jern 1998, 9.) 
(Saarenheimo 1980, takakansi.)    

 

Sisarusten197 kesken vallitsi hellä ja avomielinen suhde. Reinhold kirjoitti koulu- ja opiskeluaikoi-

naan yhteisiä perhekirjeitä, joissa hän avoimesti kirjoitti harrastuksistaan, ajatuksistaan, sydän-

suruistaan ja iloistaan, ja vielä aikuisiälläkin.198 Tapaamiset Vaasan vanhassa kodissa olivat sisaruk-

sille aina tärkeitä, koska silloin puhuttiin kaikkea ja kaikesta.199 Heinäkuussa 1890 Manne kiitti vie-

railusta veljeään Reinholdia ja tämän vaimoa Annaa: ”Broder Reinhold och syster Anna! Många 

tacksägelser för de angenäma sommardagar, ni tillbragte hos oss. Sådana dagar stärka slägtskaps-

banden, hvilka nog genom long skiljgsmessa kunna slakna.”200 Paitsi sukusiteitä veljestrioa yhdisti 

toisiinsa rakkaus historiaan ja muinaismuistoihin. He olivat jo lapsuudessa saaneet kotoaan perin-

nöksi kiinnostuksen kotiseutuun ja sen muistoihin. Tallgren pitääkin kodin ja toveripiirin vaikutusta 

Aspeliniin hänen varhaisvuosinaan ilmeisenä. Sen sijaan opettajakunta ei hänen mielestään näytä 

antaneen Aspelinille sanottavia vaikutteita, ei edes Rancken. Hän korostaa vanhempien, kodin ja 

toverien merkitystä herätteiden antajana Aspelinin elämässä enemmän kuin suku ja opettajat.201   

                                                                                                                                                            
197 Myös sisaret Elina , Emmi ja Rosa. Daniel-veli oli kuollut nuorena.  
198 MV, J. R. Aspelinin arkisto, Reinholdin kirje Emmille, 18.11.1964, Reinholdin ja Elinan kirjeitä, kansio Hr 17; MV, 
J. R. Aspelinin arkisto, Reinholdin kirje Rosalle, 11.06.1868, Aspelinin perhekirjeitä, kansio Hr 16. Aspelin osallistui 
aina innokkaana aikansa kulttuuririentoihin niin koulu- ja opiskeluaikoina kuin myöhemmälläkin iällään. Hän liikkui 
samoissa piireissä kuin veljensä Ela, josta tuli varsinainen kulttuuripersoona varsinkin kirjallisuus-, taide- ja teatteri-
piireissä.; MV, J. R. Aspelinin arkisto, Mannen kirje Reinholdille 11.12.1880, Aspelinin perhekirjeitä,  kansio Hr 16.; 
Ela-veli joskus toppuutteli veljensä Reinholdin avomielisyyttä: ”Ehkä olisi edullista, ettet Sinä kirjeissäsi tyhjennä 
sydäntäsi joka asiassa, sillä tietävät sanoa, että yli rajan käyvien kirjeiden vapaasti tulevan vieraittenkin luetuksi, jotka 
voivat mietteet väärin käsittää ja käyttää.” MV, J. R. Aspelinin arkisto, Elan kirje Reinholdille 01.03.1872, Aspelinska 
Slägten, kansio Hr 15. 
199 MV, J. R. Aspelinin arkisto, Mannen kirje Reinholdille päivämäärätön 1884, Aspelinin perherkirjeitä, kansio Hr 16. 
200 MV, J. R. Aspelinin arkisto, Mannen kirje Reinholdille ja Annalle, 15.07.1890, Aspelinska slägten, kansio Hr 15. 
201 Tallgren 1937, 87. 
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2.2.  Isänmaallisuus ja kotiseuturakkaus – Aspelinin elämän ydin   

 

Suomessa elettiin valtiollisen, kansallisen ja yhteiskunnallisen elämän nousukautta Aspelinin tultua 

ylioppilaaksi 1860-luvun alussa. Valtiopäivien, vapaamielisen yliopiston, suomenmielisyyden ja 

sanomalehdistön vaikutus mullistivat hänen elämänsä, ja herättivät nuoren Aspelinin näkemään 

tehtävien monipuolisuuden ja antoivat sisällön hänen isänmaanrakkaudelleen, joka oli hänen voi-

manlähteensä seuraavat viisikymmentä vuotta.202 Aspelinin vilpitön isänmaanrakkaus saa näkyvim-

mät muotonsa hänen kirjeissään morsiamelleen Annalle:  

 
”Derföre skola Pjok, min egen älskade vän, och jag arbeta på det finska folkstammarnas arkeologi 
(studium af fornlämningar) och fornhistoria, för att visa att finnarna under sin hednatid haft en kultur 
som förtjänar all aktning och att de ingalunda varit vildar, såsom svekomanerna älska att påstå. Hvar 
som framför allt visar det finska folkets bildning är Kalevala, ett stort nationalepos [...] Med Guds och 
Pjoks hjelp skall jag ännu komma underfund med många saker som än egnade att höja det finska 
folkets själfkänsla och andra folks aktning för detsamma. [...]  och därför att vi så älskat det finska 
folket, så skall det skänka oss sin kärlek. Wi skola vinna den, min egen älskade Anna, och dela den.”203   

 
 
Aspelin oli syvästi kiintynyt Pohjanmaahan, jossa hän oli viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa. 

Kouluvuodet Vaasan lukiossa seurasivat häntä läpi elämän. Pohjanmaata hän piti muinaistieteemme 

kehtona.204 Pohjanmaa oli myös Aspelinin kehto tieteelliseen työskentelyyn, haluun kotiseudun tut-

kimiseen. Tuloksena oli Kertomus Maalahden pitäjästä (1866), joka oli tarkka historiallinen tutki-

mus. Suomen historia olikin tuohon aikaan lähinnä hänen sydäntään. Seuraavaksi hän ryhtyi kirjoit-

tamaan Korsholman Linnaa ja Lääniä keskiajalla (1869). Innoituksen hän sai H. A. Reinholmilta ja 

K. A. Bomanssonilta, joita Suomen linnat erityisesti kiinnostivat. Lähdemateriaalin puute tuotti 

kuitenkin vaikeuksia. Aspelin yritti teoksessaan selvittää Pohjanmaan asutuskysymystä saamatta 

sitä kuitenkaan ratkaistua, sillä arkeologista aineistoa ei ollut olemassa esihistorialliselta ajalta. Hän 

teki arkistotutkimuksia Tukholmassa  opiskeluvuosinaan 1867, 1868 ja 1871, ja sai kirjallista lähde-

materiaalia Korsholman linnasta ruotsalaiselta Carl Gustav Styffeltä.205  

                                                
202 Tallgren 1937, 88. 
203 HYK, J.R. Aspelin 1871–1872, kirje Anna Nielsenille 25.11.1871, kansio Coll. 15.1. Aspelin käyti Annasta lempini-
meä Pjok. Kts. myös HYK, J. R. Aspelin 1871–1872, kirje Anna Nielsenille 14.12.1871, kansio Coll. 15.1 ja HYK, J. 
R. Aspelin 1873, kirje Anna Nielsenille 09.03.1873, kansio Coll. 15.1.   
204 Aspelin 1942, 53-56. 
205 Nordman 1968, 20; Uusi Suometar kirjoittaa Aspelinin muistokirjoituksessa 30.05.1915, että halu syventyä kansam-
me vanhimpiin vaiheisiin ja kirjoitettujen lähteiden puute tekivät hänestä muinaistutkijan, vaikka Aspelin aloitti uransa 
historiantutkijana ja julkaisi mm. teoksen Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla.; MV, J. R. Aspelinin arkisto, Lehti-
leikkele n. 13/4-10, H-det, Hyllning, kansio Hr 5; MV, J. R. Aspelinin arkisto, kirjelappunen, Uppsala 03.03.1868, 
kansio Hr 31.; Aspelin käytti mallinaan Styffen teosta  Skandinavien under unionstiden (kolme painosta 1867–1911), 
kun hän toteutti muinaisjäännösten luetteloinnin Suomessa kihlakunnittain.; Teoksessaan Korsholman Linna ja Lääni 
keskiajalla Aspelin esittää venäläisten toiminnasta Perä-Pohjolassa 1415 tapauksen, josta Yrjö Koskinen Kirjallisessa 
Kuukauslehdessä N:o 11, 1869 toteaa Styffen jo aikaisemmin käsitelleen tapausta, mutta vasta Aspelinin käsitelleen  
aihetta aikaisempaa asiallisemmin. Styffen vaikutus Aspeliniin on ollut merkittävä.  
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Parhaiten kotiseuturakkaus ilmenee hänen Pohjalaiselle osakunnalle pitämässään jäähyväispuhees-

sa, jossa hän pitää kansan kehityksen esteenä heikkoa kansallistunnetta ja laimeaa isänmaanrak-

kautta, ja korostaa kotiseudun tärkeyttä, koska isänmaanrakkaus syntyy vain sen muistojen tunte-

misella :  

 

”Ei mikään ole kansamme kehitykselle ollut niin suurena esteenä kuin heikko kansallistunne, laimea  
isänmaanrakkaus. Me rakastamme kotiseutuamme sen vuoksi, että siellä ovat kalliimmat muistomme. 
Sen vuoksi ovat kansankin muistot kerrottavat, isänmaan ja kansan olot valaistavat, sillä siitä riippuu 
isänmaanrakkaus. Kuka voi rakastaa sitä jota hän ei tunne.”206 

 
 
 Vielä talvella 1911 Turussa pidettyjen suurten kotiseutupäivien jälkeen hän kirjoitti muistojen tär-

keydestä: ”Olen tullut muistoja kunnioittamaan ja suosimaan, kun minulle on selvinnyt, että juuri 

niistä johtuu ihmisen rakkaus kotiin, kotiseutuun, kansaan ja isänmaahan se rakkaus joka antaa 

voimia elämässä kuormia kantamaan ja kestämään.207 Kirjoituksesta huokuu kokemuksen ääni, sillä 

jo 1871 hän kirjoitti morsiamelleen Annalle monista työtovereistaan, jotka ymmärsivät ja rakastivat 

häntä hänen työnsä takia ja siksi, että hän uskalsi ajatella ja uskoa suurta Suomen tulevaisuudesta, 

silti hän tunsi itsensä usein yksinäiseksi työssään. Hän piti välillä tavoitettaan niin suurena ja työ-

tään niin raskaana, että oli surullinen vaaliessaan työtoveriensa luottamusta itseensä. Silloin häneen 

usein iski pelkotila, eikä hänellä ollut ketään, joka olisi voinut rohkaista häntä. Hän ei halunnut 

näyttää tätä heikkouttaan työtovereilleen, sillä hän halusi, että he aina uskoisivat Suomen tulevai-

suuteen ja lannistumattoman työn menestykseen.208  

 

Aspelin kirjoitti ystävälleen E. Nervanderille jo 1892 samasta asiasta: ”Minua elähyttää pyrkimyk-

sissäni ajatus, että kansamme ja heimomme halveksittu asema riippuu puuttuvista muistoista, 

sellaisen puutteesta jota voi kunnioittaa ja rakastaa. Isänmaan rakkaus perustuu muistoihin, ja 

minä tahdon antaa kansalle muistoja: mitä viehättävämpiä ne ovat, sitä parempi.”209 Ehkä Aspelin 

mietti valleille pystytettävän ristin juuri meneillään olevia suunnitelmia ja toimenpiteitä, kun hän 

ajatuksiaan Nervanderille kirjoitti.  Aspelin todisti kuitenkin isänmaan- ja kotiseuturakkautensa teh-

dessään Korsholman valleista maakunnallisen ja kansallisen kulttuurimuiston. Korsholman valleille 

pystytetystä graniittirististä  tuli samalla myös Aspelinin oman elämäntyön muistomerkki.  

                                                
206 MV,  J. R. Aspelinin arkisto, Puheita: Jäähyväiset Pohjalaiselle Osakunnalle (päivämäärätön), kansio Hr  22.  
207 Tallgren, 1924, 39. Kotiseuturakkauden Aspelinien lapset olivat perineet jo lapsuudenkodistaan. Nuorinta veljek-
sistä Manne Aspelinia kuvaa Wasabladetista otettu lehtileike 11.12.1906: ”Ända från barndomen warmt intresserad för 
hembygden och dess minnen erhöll han år 1888 af Wasa stads fullmäktige i uppdrag att författa ortens historia något 
som han ju äfven redan sin licentiatsafhandling i wiss mån förberedt sig för”. MV, J.R. Aspelinin arkisto, Aspelinska 
slägten, kansio Hr 15.  
208 HYK, J. R. Aspelin 1871–1872, Kirje Anna Nielsenille 08.11.1871, kansio Coll.15.1. 
209 Tallgren 1924, 39. 
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2.3.  Vahvat siteet Vaasaan – koti, koulu ja ystävät 

 

Vaasa kuului erottamattomana osana Aspelinin elämään, sillä isän kuoleman 1869 jälkeen hänen 

äitinsä ja sisarensa asuivat siellä.210 Lisäksi hänen nuorempi veljensä Manne Aspelin toimi Vaasassa 

opettajana211 ja Wasabladetin toimittajana julkaisten myös Vaasan historian, Wasa stads historia, 

1892. Teoksen ensimmäisessä osassa Manne käsitteli Korsholman linnaa, valleilla olevaa ristiä, 

Mustasaaren satamaa, linnan perustamista, Korsholman vouteja sekä valleilla myöhemmin olleita 

maaherranasuntoja, vallien arkeologista merkitystä samoin linnan merkitystä Pohjanmaan kulttuu-

rille sekä Vaasan kaupungin perustamiselle. Lähdeteoksena hän oli käyttänyt vanhemman veljensä 

professori J. R. Aspelinin teosta Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla. Hän kiittääkin esipuheessa 

veljeään Reinholdia tämän antamasta tuesta ja kokeneista neuvoista lähdeaineiston käsittelyssä.212  

 

Paitsi äitiään ja sisaruksiaan Aspelinia sitoi Vaasaan koulumuistot, erityisesti Vaasan lukio eriaikai-

sine opettajineen, oppilaineen ja hyvät ystävät aina hänen viimeisiin elinpäiviinsä asti. Vaasalaisista 

ystävistä mainittakoon Oskar Rewell, joka oli innokkaasti mukana säilyttämässä Vaasan historiaa ja 

muinaismuistoja. Yliopistovuosien alkuaikoina Aspelin jännittyneenä seurasi Wasabladetia213, var-

sinkin vanhan opettajansa ja muinaismuistoaktivistin Ranckenin muinaismuistohankkeita: ”Det 

enda jag haft att trösta mig med, har varit Vasabladet som varit ganska intressant dessa tider. Få 

se huru det går med Ranckens plan med om Gamla Vasa. Jag är mycket intresserad för den 

samma.”214 Myöhemmin hän oli yhteydessä Ranckeniin henkilökohtaisen kirjeenvaihdon välityk-

sellä ja toimiessaan Muinaismuistoyhdistyksessä ja Arkeologisessa Komissiossa.215 Kun Korshol-

man valleille alettiin suunnitella ristiä, ystävykset alkoivat heti yhdessä kirjeitse selvittää Korshol-

man vallien olosuhteita ja pohdiskella Ranckenin lähettämiä piirroksia alueesta.216  

                                                
210 Isän kuoleman jälkeen äiti muutti 1872 Maalahdesta Vaasaan vielä kotona olevien lasten kanssa. Äiti kuoli kesällä 
1880. Thölix 1981, 121. Sukusiteet tuohon aikaan olivat yleensä voimakkaita. 
211 Henrik Emanuel Aspelin seurasi J. O. I. Ranckenia tämän luovuttua historian lehtorin virastaan ruotsalaisessa lyse-
ossa 1876. 
212 Aspelin H. Em. 1892, 10-19; VKKA, Vaasan kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 26.11.1890, 10.01.1891 ja 31.01.1891 
sekä MV, Mt. tk.  ptk. 01.03.1984. Mielenkiintoista on, että Vaasan kaupunginvaltuusto lähetti teoksen ennen painatusta 
tarkastettavaksi Helsinkiin, jossa sen tarkastivat professorit, vapaaherra E. G. Palmén ja M. G. Schybergson, jotka 
molemmat olivat Arkeologisen Komission jäseniä 1894, kun Komissio pystytti Korsholman valleille graniittiristin. 
Korsholman vallit maakunnallisena ja kansallisena muistomerkkinä olivat siis hyvin esillä Arkeologisen Komission 
suunnitellessa niille ristin pystyttämistä.    
213 Hän oli kiinnostunut Vaasan asioista kuolemaansa asti. Aspelinin arkistosta löytyy eri aiheisia lehtileikkeitä Wasa-
bladetin eri vuosilta uinnista, luistelusta, eläinsuojelusta, hautauksista, opiskelijoista, matkailusta, metsänhoidosta j.n.e. 
Hänen kiinnostuksensa Vaasan ja Pohjanmaan asioihin oli monipuolista. MV, J. R. Aspelinin arkisto, kansalaistoiminta, 
sekalaista, kansio Hr 22. 
214 MV,  J. R. Aspelinin arkisto, kirje Daniel Aspelinille 31.10.1864, Reinholdin ja Elinan kirjeitä, kansio Hr 17:  
215 Rancken oli paitsi SKS:n, Historiallisen Osaston, Historiallisen Seuran ja SMY:n jäsen myös yhdistysten asiamies 
Pohjanmaan muinaismuistojen hoidossa ja keräilyssä. 
216 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Ranckenin kirje Aspelinille 19.05.1891, Mustasaari-kansio. 
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2.3.1. Vaasan lukio217 Aspelinin opinahjona 

 

Vaasan lukion vaikutus Aspelinin elämään oli kauaskantoinen. Oikeastaan voi sanoa sen muistojen 

ja siellä hänen aikanaan tai aikaisemmin opiskelleiden oppilaiden olleen osa hänen elämäänsä aina 

kuolemaan asti tavalla tai toisella samoin jotkut opettajistakin. Aspelin itse otettiin koulun oppi-

laaksi vuonna 1854.218 Koulun rehtori L. L. Laurén kirjoitti vuonna 1884 koulun kaksisataavuotisen 

olemassaolon kunniaksi julkaisemassa kirjassaan Wasa trivialskola 1684–1884 etevistä oppilais-

taan, joihin Aspelinkin kuului.”219 Toveruus oli Aspelinille tärkeä, ja siitä hänellä oli hyvät muistot 

kouluajaltaan:  

”Luulen, että lukion tapaisessa laitoksessa ei voi olla ja ehk´ei koskaan ole ollut parempi henki kun tätä 
nykyä on Vaasan lukiossa, sekä sisäisesti että ulkonaisesti. Sanoisimpa sitä uskomattoman hyväksi, 
kun ajattelee lukiolaisten keski-ikää ja poikalauman suuruutta”.220  

 

Vielä marraskuussa 1872 hän muisteli Vaasan lukiota Moskovasta veljelleen lähettämässä kirjees-

sään, jossa hän kertoi aikomuksistaan kirjoittaa kertomuksen Vaasan lukion kumppanuuden 

vaiheista:  

”Kysymykseni oli, enkö tänä talvena voisi valmistaa aiottua kertomusta Waasan lukion kumppanuuden 
vaiheista. [...] Pääasiassa ovat mielipiteeni kumppanuuden oloista vielä samat kun silloinkin, mutta 
aika on tuottanut sen hyvän että kumppanuuden tarkoitus on minulle jalommaksi selvinnyt. Jo 
viimeisinä aikoina kuin olin lukiossa, keväällä 1862 aloin koota tietoja kumppanuuden muinaisista 
oloista.221 

 

Sanomalehti Morgonbladetissa julkaistiin 1878 Aspelinin esittely muistoista Vaasan lukiosta 

”Minnen från Wasa gymnasium” anteckningar af en f.d. gymnasist. Aspelin käsitteli aihettaan an-

taumuksella antaen elävän kuvan Vaasan lukion olosuhteista vihkiäisistä 1844 Vaasan paloon 1852 

saakka. Hänen aikomuksenaan oli kirjoittaa omasta kouluajastaankin, mutta se lienee jäänyt teke-

mättä. Vaasan lukion muistoihin kuuluu Topeliuskin lippulaulullaan Wasa gymnasisters sång”, jon-

ka hän kirjoitti lukion teinikunnalle 1863 J. L. Runebergin222 kieltäydyttyä tehtävästä ja suositeltua 

Topeliusta. Lippulaulu ennusti monen Vaasan lukiolaisen tulevaisuuden:  
”Och Wasa gossar äro vi; Wårt namn skall ej förgätet bli. Vårt  namn är stort och ärorikt; Till ädel 
bragd har det oss vigt. Det Wigt wårt bröst, Det har oss dömt, Om vi det glömt; Det har mätt högt det 
mål vi drömt”.223  

 

                                                
217 Koulu oli alunperin Vaasan triviaalikoulu, sitten Vaasan lukio, josta myöhemmin tuli Vaasan lyseo. 
218 Koulu oli jo siirretty Vaasan palon 1852 johdosta Pietarsaareen, jossa se toimi vuoteen 1863. 
219 Laurén 1884, 199-200.  
220 MV, J. R. Aspelinin arkisto, kirje sisarelle 27.11.62, Reinholdin ja Elinan kirjeitä, kansio Hr 17. 
221 MV, J. R. Aspelinin arkisto, kirje Mannelle 21.11.1872, Reinholdin ja Elinan kirjeitä, kansio Hr 17. 
222 Vaasan triviaalikoulun kuuluisin oppilas. 
223 Krook 1946, 1-50; Aspelin H. Em. 1892, 449-450. Marssia kutsutaan myös Vaasan marssiksi. Topelius muistetaan 
Vaasan ylioppilaspiireissä vielä tänäänkin, sillä Topeliuksen patsas lakitetaan aina vappuna. 
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2.3.2.  Vaasan lukion opettajien merkitys Aspelinin elämässä 

 

Kuuluisimman opettajansa Vaasan lukio oli saada juuri ennen Vaasan paloa 1852, kun avoinna ol-

lutta historian lehtorin paikkaa haki Zacharias Topelius, ja saikin sen.224 Vaasan lukion saksankie-

len opettaja J. O. I. Rancken (1824–1895) valitti Topeliuksen nimityksestä, koska ei pitänyt tämän 

tuotantoa tieteellisesti pätevänä. Topeliuksen peruttua hakemuksensa Rancken sai nimityksen.225 

Vaasan lukion viimeinen rehtori Ranckenista tuli lukion rehtorina parikymmentä vuotta toimineen 

Fredrik Julius Odenwallin jälkeen.226  Professori Rancken kunnostautui Manne Aspelinin mukaan  

pedagogina, rehtorina ja ihmisenä inhimillisyydellä, joka koskaan ei pettänyt.227  

 

 
Kuva 9.  J. O. I. Rancken (Jern 1998, 9.) 

 

Rancken oli  Aspelinin veljesten entinen opettaja, heidän esikuvansa ja elinikäinen ystävänsä, jonka 

tietoja ja kokeneisuutta he arvostivat kutsuen häntä ”sedäksi”. Kaikki kolme veljestä olivat kirjeen-

vaihdossa Ranckenin kanssa kysyen neuvoa ja tukea häneltä milloin missäkin asiassa. Kun Eliel 

tarvitsi taidehistoriallisia tietoja teoksiinsa, hän kääntyi Ranckenin puoleen.228 Manne lainasi vuo-

desta toiseen ”kunnioitetulta sedältä” Yrjö Koskisen Suomen historiaa milloin päivätyillä, milloin 

päivämäärättömillä kirjelappusilla: ”Om Farbror har hemma sig Koskinens finska historia, tager 
                                                
224 Mäkelä 1985, 357. Topelius ei ottanut nimitystä vastaan, sillä hänet nimitettiin Helsingin yliopiston ylimääräiseksi 
Suomen historian professoriksi. Nimityksen takana olivat hänen ystävänsä, joista varsinkin Runeberg oli erittäin tuoh-
tunut, koska Topelius oli Suomelle korvaamaton lehtensä toimittajana, mutta lehtoreita tässä maassa kyllä oli saatavissa. 
225 Mäkelä 1985, 358. 
226 Yläalkeiskoulun ja lukion yhdistyttyä, siitä ruvettiin käyttämään nimeä Vasa Lyceum, jonka rehtorina Rancken 
jatkoi toimintaansa. 
227 Aspelin, H. Em. 1892, 432-433, 448. 
228 VYK,  Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, Eliel Aspelinin kirje 16.03.1891, kansio 95A. 
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jag ännu engång Farbrors tjenstvillighet i anspråk, bedjande få låna densamma.” Kirjansa Wasa 

stads historia Manne luetutti useamman kerran Ranckenilla: ”Farbror lofvade engång i tiden god-

hetsfull läsa genom andra korrekturen till min bok samt göra de anmärkningar i historiska och 

annat afseende, till hvilka skäl funnes. Jag kan ej föga huru tacksam jag vore för sådana värdefull 

hjälp från min gamle, alltid så afhållne lärarens sida. Farbrors rika minne, kunskapet och 

mångsidiga kännedom blefve här för mig wärderliga bundsförvanter.”229 Manne kiteytti kirjeessään 

Ranckenin merkityksen Aspelinin veljeksille.  

 

Rancken oli myös ensimmäisiä Suomen Muinaismuistoyhdistyksen etua valvovia asiamiehiä. 

Rancken toimikin sellaisella innolla, että Tallgren kirjoittaessaan SMY:n 50-vuotisjuhlakirjaa erik-

seen mainitsee hänet innokkaimmin toimineiden joukossa. SMY:n jäsen hänestä tuli tammikuussa 

1871 ja asiamies saman vuoden helmikuussa. Rancken lähetti yhdistyksen kokoelmiin runsaasti 

lahjoituksia mm. rahoja ja muinaisesineitä. SMY:n pöytäkirjoissa vilisee tuon tuostakin hänen te-

kemiään tiedonantoja. Hän oli myös innokas muinais- ja kansanmuistojen taltioija Etelä-

Pohjanmaalla. Yhdistyksen kiitoksen ”etevästä asiamiestoiminnastaan” Rancken sai 1883.230 Joulu-

kuussa 1884 Aspelin itse kiittää kirjeitse Ranckenia: ”Du är, tro mig, härtill vår ende trägne 

samvetsgranne agent.”231  

 

Aspelinin ja Ranckenin välinen kirjeenvaihto oli luottamuksellista. Kirjeissä käsiteltiin niin Mui-

naismuistoyhdistyksen, yliopiston ja tieteellisten seurojen asioita kuin hänen yksityiselämäänsä ja 

uraansakin. Arkeologia ja tutkijoiden kiinnostuksen puute oli yksi monista aiheista.232 Ranckenia 

Aspelin piti ajan tasalla myös hakiessaan valtionarkeologin virkaa.233  Ranckenin puoleen Aspelin 

kääntyi aina, kun Korsholman valleista oli kysymys.  

 

 
                                                
229 VYK, Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, Manne Aspelinin kirjeet I4.03.1884 ja 12.04.1892, kansio 
95A. 
230 Tallgren 1920, 181-184, 186. 
231 VYK, Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, J.R. Aspelinin kirje 06.12.1884, kansio 95A. 
232 VYK, Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, J. R. Aspelinin kirje 6.10.1880, kansio 95A; Neljätoista 
vuotta myöhemmin 1894, samana vuonna, kun Korsholman valleille kesäkuussa pystytettiin graniittiristi, Aspelin piti 
esitelmän Suomen tiedeseuran vuosijuhlassa 29.04.1894 aiheesta ”Fornlemningars vård i nutidens kulturstater.”: 
”Fornlemningarna äro öfverallt utsatta för förstörning genom resp. länders fortgående odling. Insigten af 
fornlemningars utomordentliga kulturhistoriska betydelse har derföre, för att låna en tysk författares ord, manat alla 
jordens kulturfolk att vidtaga åtgärder till det arkeologiska materialet skyddande och tillvaratagande för vetenskapen 
— med en större eller mindre omsorg, hvilken man icke utan skäl betraktat såsom en måttstock af den kulturgrad de 
resp. folken uppnått.” Aspelin 1894, 1-2. Lieneekö hän silloin ajatellut myös Korsholman valleja, joille Suomen 
kulttuuriväki, Aspelin ja Arkeologinen Komissio, oli pystyttämässä ristiä kohottaakseen Suomen kansan nousevaa 
kulttuuriastetta. 
233 VYK, Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, J.R. Aspelinin kirje 06.12.1884, kansio 95A. 
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Historian tutkija ja valtiomies Yrjö Koskinen (1830–1903), Vaasan lukion entinen oppilas, Aspe-

linin opettaja ja työtoveri, kirjoitti Helsingistä serkulleen Sofia Westermanille järkyttyneenä Vaasan 

palosta 1852: ”Vaasan palo oli kova isku koko maallemme, koko maallemme, sanon minä, sillä 

vaikkakin vain Vaasa paloi, vaikka vain lähin maakunta kärsii tämän onnettomuuden seurauksista, 

siitä huolimatta kaupunki ja tämä maakunta ovat osa, jäsen, koko ruumiista, isänmaasta.”234 Vaasa 

oli Koskisen syntymä- ja koulukaupunki, jossa hän omaksui isänmaallisuutensa, suomenkielen har-

rastuksensa ja jopa uuden nimensä jo kouluaikanaan Vaasan lukion toveripiirin ajoilta.235 Yli-

oppilaaksi hän tuli 1847 Vaasan lukiosta, jossa hän itse oli opettajana 1854–1863. Hänet nimitettiin 

yleisen historian professoriksi yliopistoon 1863.236  

    

  
Kuva 10.  Yrjö Koskinen (Tommila 1989, 82.) 

 

Yliopistossa opettajien huomio kiintyi Aspeliniin jo hänen opintovuosinaan. Syksyllä 1864 hän al-

koi käydä valtionarkistossa ”kaivellen siellä tietoja Korsholmasta ja sen läänistä” sekä Pohjanmaan 

asukkaista Kustaa Vaasan aikana. Arkistossa hän tutustui Yrjö Koskiseen, joka piti läntistä yhteis-

kuntajärjestelmää valtiollisine instituutioineen perustana, jolle kansakuntakelpoinen historia tuli 

rakentaa. Kansallista identiteettiä oli haettava menneisyydestä historiallisen lähdeaineiston avulla, 

ei myyttisen. Kansallistunnon syntymisen ja kehityksen oli perustuttava ennen kaikkea dokumen-

toituihin historiallisiin kehyksiin ja konkreettiseen lähdeaineistoon, sillä tieteellisen arvion kestävät 

                                                
234 Mäkelä 1985, 36. Vaasa oli oman aikansa eteläpohjalaisille todella merkittävä maakunnan keskuspaikka, ei aino-
astaan väkilukunsa, vaan myös lääninhallinnon keskuksena ja koulukaupunkina. Ehkä Yrjö Koskinen ajatteli vielä 
samoin Vaasasta, kun Korsholman valleille pystytettiin muistomerkki, granittiristi muistuttamaan maakunnan ja Vaasan 
kaupungin historiasta, kun senaatti ei asiaa vastustanut.  
235 Mäkelä 1985, 354-355. 
236 Hoving 1956, 294. 
- 
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historialliset jäljet löytyvät parhaiten sieltä, missä asutuksella ja järjestäytyneellä yhteiskuntaelä-

mällä olivat pisimmät juuret ja kiinteimmät yhteydet keskusvaltaan.238 Aspelin lienee saanut 

Koskiselta vaikutteita historiallisen lähdeaineiston merkityksestä hänen kirjoittaessaan teostaan 

Korsholman linnasta. 

 

Syksyllä 1865 Aspelin opiskeli Koskisen luennoilla Suomen historiaa, mutta keskittyi pääasiassa 

Suomen kielen laudatur-arvosanan suorittamiseen.239 Helmikuussa 1867 Koskinen ehdotti Aspelinia 

Historiallisen Osakunnan jäseneksi.240 Yliopistossa 1860-luvulla vallinnut isänmaallinen mieliala 

näkyi myös ylioppilaiden kiinnostuksena Suomen historiaan. Ylioppilaiden historiallinen yhdistys, 

jota ehkä voidaan pitää SMY:n edeltäjänä, perustettiin 24.04.1868. Puheenjohtajana toimi Yrjö 

Koskinen ja sihteerinä J. R. Aspelin. Yhdistyksen tehtävänä oli ”elähyttää” historiallisia opintoja 

yliopistossa ja erikoisesti antaa jäsenille mahdollisuus tehdä pieniä sopivia historiallisia yksityis-

tutkimuksia, joita kukin voi paikkakunnillaan suorittaa. Aspelin toimi yhdistyksen ”elävänä voi-

mana”. Koskinen  oli  myös pohjalaisen osakunnan inspehtori 1868.241 
 

Kun Aspelin toukokuussa 1868 haki Suomalaiselta Kirjallisuuden Seuralta apurahaa tutkiakseen 

Pohjanmaan muinaishistoriaa, hän perusteli hakemustaan Historialliselle Osakunnalle Koskisen te-

oksessaan Pohjanmaan asuttamisesta tekemään kehotukseen paikallistutkimusten tekemiseen.242 

SKS:n toukokuussa 1868 pidetyn kokouksen pöytäkirjassa on Historiallisesta Osakunnasta tulleen 

Aspelinin suosituskirjeen lisäksi liitteenä Aspelinin hakemus. Suosituskirjeen oli Osakunnan puo-

lesta allekirjoittanut Yrjö Koskinen.243 Aspelinin tarkoituksena oli nimenomaan koota tietoja tule-

vaan teokseensa Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla, jota Koskinen itseoikeutettuna kritisoi 

Kuukauslehdessä sen ilmestymisen 1869 jälkeen.  

 

Aspelin arvosti Koskisen tukea monissa elämäntilanteissaan ja oli oli ylpeä tämän osoittamasta 

huomiosta. Tammikuussa 1872 hän kirjoitti morsiamelleen Annalle:” Han vill föra allt för att få 

Annas egen vän till Statsantiqvarie i Finland.”244 Koskisen toimiessa SKS:n puheenjohtajana Aspe-

lin oli toiminnassa aktiivisesti mukana, ja hänet valittiin usein Seuran tärkeisiin tehtäviin Koskisen  

                                                
238 Sulkunen 2004, 146. 
239 Tallgren 1937, 89-90. 
240 HArk, Historiallisen Osakunnan ptk. 27.02.1867. 
241 Tallgren 1920, 14-15; Aspelin H. Em. 1892, 411. 
242 Suomi 1871, SKS:n keskustelumus ptk. 05.06.1868, 394-398. 
243 Ibidem. 
244 HYK, J. R. Aspelin 1871–1872, kirje Anna Aspelinille 29.01.1872, kansio Coll.15.1; HYK, J. R. Aspelin 1873, kirje 
Anna Aspelinille 12.09.1873, kansio Coll.15.1. 
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myötävaikutuksella.245 Koskinen itse oli SMY:n jäsen. Korsholman valleille pystytettävän ristin 

hankkeita Koskinen näkyy seuranneen lehtien palstoilta pysyen hieman etäämpänä tai virallisem-

pana tahona, senaatin seuraajana asioiden käsittelyssä ja jopa vastahakoisena. Koskisen serkku C. 

G. Estlander oli kuitenkin tuolloin Arkeologisen Komission jäsen, joten voisi olettaa Koskisen saa-

neen tarvittaessa tiedot sisäpiirin kautta serkultaan.  

 

2.3.3.  Vaasan lukion entiset oppilaat Aspelinin työtovereina 

 

Lapväärtissä syntynyt Carl Gustaf Estlander (1834–1910) pääsi ylioppilaaksi Vaasan lukiosta 1850. 

Svekomaanisen puolueen jäsenenä hän innokkaasti puolusti ruotsinkieltä ja ruotsalaisen si-

vistyneistön asemaa Suomessa. Estetiikan ja uudemman kirjallisuuden professori Estlanderista tuli 

1868. Hän oli mm. taideyhdistyksen puheenjohtaja ja toimi aktiivisesti jäsenenä monissa tieteelli-

sissä seuroissa.246 Aspelin joutuikin läheisesti tekemisiin Estlanderin kanssa mm. SKS:ssa248, 

SMY:ssä ja Arkeologisessa Komissiossa, jossa Estlander oli jäsenenä, kun Korsholman valleille 

suunniteltiin ristin pystyttämistä. Arkeologisen Komission puheenjohtajana 1891–1893 Estlander 

osoitti ymmärtämystä Aspelinin pyrkimyksille muinaismuistohallinnon uudistamiseksi.249 Estlander 

tunsi kouluajoiltaan Korsholman vallit ja niiden historian, ja lienee lukiolaistovereidensa lailla viet-

tänyt vapaa-aikaansa valleilla. 

 

Vaasan lukion kasvatteja oli myös Kokkolassa syntynyt Otto Donner (1835–1909). Sieltä hän tuli 

ylioppilaaksi 1857. Donnerista tuli vertailevan kielitutkimuksen ja sanskriitinkielen professori 1869. 

Estlanderin tavoin Donner toimi aktiivisesti sen aikaisissa tieteellisissä seuroissa ja liittyi SKS:n 

jäseneksi 1859. Donner oli myös yksi Suomen Muinaismuistoyhdistyksen perustajajäsenistä.250 

Aspelin ja Donner toimivat aktiivisesti suomalais-ugrilaisen muinaistutkimuksen edistämiseksi. 

Aspelinin ja Donnerin yhteistyön pyrkimyksenä oli fennomaanipiirien yhdessä toteuttama laaja 

suomalaisugrilainen tutkimusohjelma, joka olisi lisännyt niiden sanavaltaa, kun uutta aloitetta mui-

naismuistohallinnon perustamisesta käsiteltäisiin vuoden 1877 valtiopäivillä. Aloitteen takana oli 

silloin valtiopäivämiehenä toiminut Donner Suomen Muinaismuistoyhdistyksen valtuuttamana.251 

                                                
245 Sulkunen 2001, 188-189. 
246 Aspelin, H. Em. 1892, 437; Krook 1956, 494; Wanne 1963,  
248 Liittyi SKS:n jäseneksi 1856, etääntyi kutenkin SKS:n myöhemmästä ideologiasta fennomaanisen sivistyneistön 
reviirinä. Sulkunen 2004, 117, 124. 
249 Härö M. 1984, 82; Kts. myös Aspelin 1893, 1. 
250 Aspelin, H. Em. 1892, 438. 
251 Salminen Timo 2003, 63-64. 
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Aspelinia ja Donneria yhdistivät sama aatemaailma ja samat tavoitteet.252 Donner tunsi Korsholman 

vallit kouluajoiltaan ja oli Arkeologisen Komission jäsen, kun risti pystytettiin valleille. Aspelinin 

kanssa hän esitti Komission kiitokset Mustasaaren kunnalle päätöksestä hoitaa valleja.253 Aspelinin 

ja Donnerin välillä oli pieniä erimielisyyksiä, mutta kaiken kaikkiaan Aspelin arvosti Donnerin toi-

mintaa ja päinvastoin.254  

 

Aspelinia sitoi Vaasaan myös pitkäaikainen ystävyys hovioikeudenviskaali Oskar Rewelliin (1857–

1930), joka oli myös Vaasan lukiolaisia. Kouluaikaisissa kirjeissään Rewell kutsui ystäväänsä 

lempinimellä Reginaldus255. Heitä yhdisti myös sukulaisuus, sillä Rewellin sisar Ida oli naimisissa 

Eliel Aspelin-Haapkylän kanssa.256 Yhteistä heille oli myös kiinnostus historiaan ja museo-

toimintaan sekä suomalaisuusasia, jota Rewell aktiivisesti ajoi Vaasassa tehden monipuolista työtä 

suomalaisen Vaasan hyväksi.257 Rewell kuului ”Vaasan piiriin”, joka oli herättänyt kiinnostuksen 

Korsholman valleihin ja niiden suojeluun. 

 

 
 

Kuva 11. Oskar Rewell (Jern. 1998, 9.) 
 
 
                                                
252 Salminen Timo 2003, 65; Kts. myös Sulkunen 2004, 191-192. 
253 MV, hist. top. ark., Donnerin ja Aspelinin kirje Mustasaaren kunnalle 14.08.1894, Mustasaari-kansio. 
254 HYK, J. R. Aspelin 1890–1894, kirje Anna Aspelinille 28.01.1890, kansio Coll. 15.1: Vrt. MV, Mt. tk. ptk. 
14.08.1894 ja 21.09.1894. 
255 MV, J. R. Aspelinin arkisto, J. R. Aspelinin kirjeenvaihtoa Oskar Rewellin kanssa 1861–1862,  kansio Hr 5. 
256 Thölix 1981. 121. 
257 Andersson 1998, 42; Etelä-Pohjanmaan elämänkertoja M-Ö 1965, 640: Hän osallistui miltei kaikkien niiden 
aatteellisten yhdistysten toimintaan, joiden päämääränä oli suomenkielen edistäminen ja suomalais-isänmaallisen mie-
len kasvattaminen. 
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2.3.4. Aspelinin ystävistä ja työtovereista 

 

Zacharias Topelius (1818–1898) oli Aspelinin ystävä ja Vaasan ystävä. Juhlapuheissaan vaasalai-

set toivat aina esille niitä siteitä, jotka sitoivat Topeliuksen Vaasaan korostaen varsinkin Vaasan ja 

Korsholman vallien merkittävää osaa Välskärin kertomuksissa. Hänet muistettiin myös vanhan kau-

punkinimen puolustajana, mistä tunnettiin syvää kiitollisuutta häntä kohtaan. Lisäksi Topelius oli 

kirjoittanut sanat Vaasan marssiin ”wor ungdomsmarsch, wor manåldersmarsch – en marsch med 

ett helt livsprogram”.260 Vaikka Topelius ei käynyt montaa kertaa Vaasassa, hän oli lujin sitein 

sidottu Vaasaan.  

 
Kuva 12.  Zacharias Topelius (Tommila 1989, 82.) 
 

 
Muinaismuistojen suojelu yhdisti Aspelinia Topeliukseen niin yliopistossa, Muinaismuistoyhdistyk-

sessä kuin monessa muussakin toiminnassa. Vaasa ja Korsholman vallit olivat kummallekin yhtei-

nen nimittäjä. Topelius oli jo ennen Aspelinia tuonut esille Korsholman vallien historiaa teok-

sissaan, ja pyrkinyt sanomalehtikirjoituksillaan valistamaan vaasalaisia, pohjanmaalaisia ja koko 

Suomen kansaa niiden historiallisesta merkityksestä muinaisjäännöksenä. Topeliuksen kirjallinen 

tuotanto ja lehtikirjoittelu innostivat Aspelinia antaen uutta pontta Korsholman vallien tutkimiseen. 

Historian erikoistapahtumia Topelius kuvasi romaanimuotoisina. Aspelin painotti Topeliuksen teok- 

                                                
260 Hoving 1956, 41-47. Topeliuksen ponnistelut olivat kuitenkin turhia, sillä uudesta kaupungista tuli Nikolain-
kaupunki. Sitä käytettiin kuitenkin vain virallisissa papereissa, eikä nimi koskaan oikein luontunut vaasalaisten suuhun. 
Monet vaasalaiset tuskin enää tietävätkään asuvansa entisessä Nikolainkaupungissa.  
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sen ”Finland framstäldt i teckningar” olleen aikaansa nähden (1845–1852) sisällöltään varsin run-

sas. Hän totesikin Topeliuksen koonneen siihen paljon muinaistieteellistä ainesta kuten toimitta-

maansa Helsingfors Tidningariinkin, jossa Topelius käsitteli varsin purevasti Korsholman valleihin 

kohdistunutta hävitystyötä.261 Aspelin ei unohtanut Topeliuksen ansioita, kun Korsholman valleille 

suunniteltiin ristiä, johon kiinnitettiin muistolaatta: ”Här restes Kristi kors i hednisk Nord/Tähän 

pohjan pakanoille pyhä risti rakettihin”.262 Muistolaatan kirjoitus oli Topeliuksen263 laatima.  

 

Topelius toimi yliopiston ylim. professorina Suomen-, Venäjän- ja Pohjoismaiden historiassa. Kir-

joittaessaan muistokirjoitusta Topeliuksesta Aspelin lienee muistellut omia opiskeluaikojaan, jolloin 

hän oli kuuntelemassa Topeliuksen luentoja Suomen historiasta, luonnosta, kansasta, historialli-

sista lähteistä ja arvostelusta. Topeliuksen ansiosta muinaisjäännökset, varsinkin Korsholman vallit, 

tulivat yleiseen tietouteen. Topeliuksen vaikutus Aspelinin elämään ja uraan oli merkittävä, mikä 

näkyy Muinaismuistoyhdistyksen toiminnassakin ja siinä miten Aspelin korostaa muistokirjoituk-

sessaan Topeliuksesta sitä sidettä, joka yhdisti heitä, rakkautta Suomen muinaisjäännöksiin, joiden 

suojelu ja hoito oli heille kummallekin kunnia-asia. 

 

Kandidaattiaikoinaan Aspelinin aikomuksena oli ruveta arkisto- ja historiantutkijaksi. Vielä valmis-

tuttuaan kandidaatiksi hän jatkoi näitä töitään. Silloin alkoi myös hänen työtoveruutensa K. A. 

Bomanssonin (1827–1906) kanssa yhteistyön Koskisenkin kanssa jatkuessa. Hänen unelmanaan oli 

suorittaa arkistotutkimuksia Vatikaanissa ja kirjoittaa Suomen keskiajan historia. Nämä unelmat 

jäivät unelmaksi, mutta keskiajan tutkimusta hän jatkoi elämänsä loppuun asti.264 Arkistossa Aspelin 

toteutti itseään ja teki sitä, mitä halusi. Väliajalla hän teki tutkimustyötä yliopiston kirjastossa mie-

leisen henkilön, Bomanssonin kanssa, ”koska hänellä on mainion hyvä kirjasto”.265 Kun Aspelin 

kirjoitti teostaan Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla hän totesi: ”Mitä lähdetietoon tulee, on 

Suomen valtioarkiston nykyinen hoitaja T:ri Bomansson tällä ensimmäisen tutkimuksemme alalla 

aina ollut ystävällinen neuvonantaja.266 Tukijansa Bomanssonin kanssa hän myöhemminkin jakoi 

tieteellisiä harrastuksiaan.267  

 

                                                
261 Aspelin 1942, 20. 
262 Aspelin 1897, 1-26.  
263 Valtioneuvos Topelius osallistui kunniavieraana Vaasan musiikkijuhlille, joiden ohjelmaan kuului Korsholman 
valleille pystytetyn graniittiristin vihkiminen. Kts. Andersson 1998, 68. 
264 Tallgren 1937, 90-91. 
265 Tallgren 1937, 90; MV, J. R. Aspelinin arkisto, kirje äidille 06.03.1868, Reinholdin ja Elinan kirjeitä, kansio Hr 17. 
266 Aspelin 1869, 102;  Kts. Aspelin 1866, 256. Bomansson oli auttanut Aspelinia arkistotutkimuksissa jo tämän kirjoit-
taessa teostaan Kertomus Maalahden pitäjästä.     
267 Aspelin 1942, 14. 
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Aspelin anoi matkarahoja senaatilta talvella 1870 ja perusteli anomustaan suomensukuisten kanso-

jen asuma-alueilta saatavalla vertailuaineistolla, joka olisi välttämätöntä Suomen omien muinais-

jäännösten tutkimiseksi vertailevan arkeologian metodein. Suosittelijoikseen hän sai Topeliuksen ja   

Bomanssonin, jotka perustelivat puoltoaan Aspelinin menestyksekkäillä muinaistutkimuksilla Poh-

janmaalla.268 Bomansson oli myös SKS:n269, Suomen Historiallisen Osakunnan, Suomen Histo-

riallisen Seuran ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen jäsen.  

 

3.  Toiminta Korsholman muiston elvyttämiseksi 

 

3.1.  Vallien alennustilan alku ja rauhoittaminen 

 

Korsholman vallien alennustila alkoi jo 1850, kun uutta maaherranasuntoa alettiin rakentaa valleille 

kuvernööri C. O. Cronstedtin 1844 tekemän ehdotuksen mukaan. Piirustukset uutta maaherran-

asuntoa varten oli tehnyt lääninarkkitehti C. J. E. Gustavson. Rakennustöiden yhteydessä valleja 

alennettiin noin 3 kyynärää (n. 1,8 m) silloisen kuvernöörin Berndt Federleyn toivomuksesta. Puret-

taessa vallien kukkulaa soraa käytettiin ympäristön tietöissä. Vaasan palo 1852 keskeytti rakennus-

työt. Aspelinin mukaan ”vallit vaan olivat alennuksesta jo ehtineet menettää entisen ulkomuotonsa. 

Niiden tasanko näet oli ei ainoastansa 3 kyyn. korkeammalla, vaan myös melkoista ahtaampi ny-

kyistä, sillä typistetty kukkula kohosi ikäänkuin pienempänä kumpuna nyt jälillä olevalla alemmalla 

osalla siten, että sen ympärillä oli tien levyinen penger – arvattavasti muinaisen vallihaudan kohta 

–, jolle nuorison hiihtäessä mies hyvin mahtui suksillaan poikittain seisomaan.270   

 

Vallit sijaitsivat mustasaaren pitäjän puolella entisen latokartanon maalla. Mustasaarelaiset ajoivat 

valleilta 1860-luvulla syvistä vallitasanteen reunalla olevista kuopista maata maanviljelyskoulun 

maantien rakennusaineeksi. Vaasalaiset vastustivat voimakkaasti toimenpidettä.271 Apuun ehti myös 

Topelius, joka käsitteli asiaa kiivaasti Helsingfors Tidningarissa pitäen koko ehdotusta yhteiskuntaa 

alentavana ja hävettävänä.272 

                                                
268 Salminen Timo 2003, 45.  
269 Liittyi SKS:n jäseneksi 1856. 
270 Aspelin 1897, 25; Juhani Rinne teki tutkimuksia Korsholman linnasta Aspelin kuoleman jälkeen. Hän piti toimen-
pidettä onnettomana linnan jäännöksille, jotka täten syvimpiä perustuksiaan myöten tulivat hävitetyiksi. Rinne 1924, 
53: Rinteen mielestä myös Porvoon Linnamäen käyttö hiekanottopaikkana oli saattanut aiheuttaa linnamäellä topo-
grafisia muutoksia. Gardberg 1994, 576.   
271 Wasabladet  N:o 21, 21.05.1864. ”Korsholms wallar”; Kts. myös Piispala 2002, 66. 
272 Aspelin 1942, 20-25. 
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Kuva 13. Näkymä kanaalin (vanhan kaupunginkanavan) takaa Korsholman valleille.  
J. R. Aspelinin piirros vuodelta 1868. Museovirasto, kuva-arkisto (Härö E. 1998, 120.) 
 
 

Tilanne paheni entisestään, kun J. O. I. Rancken Lokakuussa 1879 ilmoitti Muinaismuistoyhdis-

tykselle Vaasan rakennuskomiteassa toimineen insinööri A. F. Hildenin tekemästä ehdotuksesta 

käyttää Korsholman valleja soranottopaikkana rakenteilla olevan Vaasan radan tarpeisiin273. Suo-

men Muinaismuistoyhdistys oli jo 1871 tullut julkisuuteen itseoikeutettuna muinaismuistojemme 

vaalijana sen ryhtyessä toimiin Viipurin linnan suojelemiseksi sitä uhkaavalta rappeutumiselta. 

SMY:stä tuli nytkin pelastava enkeli estämään Korsholman vallien hävittäminen ja samalla tehos-

tamaan vanhojen historiallisten linnojemme merkitystä.274  

 

Marraskuun kokouksessaan 1879 yhdistys päätti, ettei se halunnut olla mukana tämän koko maa-

kunnalle rakkaan muistomerkin hävittämisessä ja vastasi senaatin maanviljelystoimikunnan kyse-

lyyn Korsholman vallien merkittävyydestä ja niiden säilyttämisestä koskemattomassa asussa. Lau-

sunnossa todettiin historian ja perimätiedon pitävän Korsholmaa Pohjanmaalla paikkana, johon 

kristinuskon baneeri ensimmäisen kerran nostettiin noin 600 vuotta sitten. Korsholman vallit olivat 

”muistomerkki, jota koskaan ei voi unohtaa ja jonka jokainen maanmies tuntee ja joka kaikkina ai-

koina kiinnostaa tutkijoita ja turisteja, ansaitsee enempi kuin tuhannet muut tulla säilytetyksi, sillä 

juuri niissä rikkaissa muisteluissa, jotka se aikaansaa, piilee sen isänmaallinen merkitys”. Yhdistys 

vastusti tämän koko maakunnalle rakkaan muistomerkin hävittämistä, koska se kätki Pohjamaan 

                                                
273 VKKA, Vaasan kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1890-1891, kansio Ca 7; Rataa alettiin rakentaa 1890. 
274 MV: Mt. tk. ptk 15.11.1879; Kts. myös Härö E. 1998, 127. 
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vanhimmat kristilliset ja historialliset muistot ja koska vallien alkuperä muinoin veden ympä-

röimänä keskiaikaisena varustuksena oli vielä tutkimatta, ja siksi pyydettiinkin niiden rau-

hoittamista.275  

 

Perustelut vallien rauhoittamiseksi olivat selvästi Aspelinin käsialaa. Joulukuun kokouksessa luet-

tiin senaatin kirjelmä, jossa Vaasan rautatierakennuskomitean ehdotus oli hylätty.276 Kun muinais-

muistojen suojelu perustui vielä vuoden 1666 plakaattiin, oli senaatin päätös vallien rauhoittami-

sesta mitä ilmeisimmin yleiseen mielipiteeseen eikä lainsäädännöllisiin seikkoihin pohjautuva, siksi 

Elias Härö pitääkin tätä päätöstä kulttuurimuistojemme suojelun historiassa erittäin tärkeänä.277 Tä-

män jälkeen vanhat linnamme oivallettiin historiallisina muistomerkkeinä kansallisomaisuudeksi, ja 

valtio pyrki säilyttämään ne jälkipolvia varten käyttäen suuriakin summia rahaa tavoitteiden saa-

vuttamiseksi.278  

 

3.2.   Graniittiristi valleille 

 

Aspelinin rooli oli myös keskeinen, kun Arkeologinen Komissio pystytti graniittiristin 1894 valleil-

le, joilla ei ristiä ollut palon jälkeen neljään vuosikymmeneen279. Korsholman valleille muinoin sei-

soneen pyhän ristin uudelleen pystyttämisellä haluttiin korostaa Korsholman vallien merkitystä 

historiallisen ajan muinaisjäännöksenä, jota se tulevaisuudessa oli rauhoittava. Lisäksi sen pystyttä-

mistä perusteltiin traditioon, jonka mukaan jaarli Birger olisi tehnyt 1249 ristiretken ”hämäläisten 

satamaan” silloiselle Korsholman saarelle, ja että itse Korsholman (Ristisaari) nimikin viittaisi sii-

hen. Messeniuksen kertomuksen mukaan risti olisi seissyt kummulla aina vuoteen 1649. Myö-

hempi historiantutkimus pitää kuitenkin ristiretkeä ja Korsholmaa jaarli Birgerin satamapaikkana 

epätodennäköisenä.280 Ristin pystyttäminen ei kuitenkaan ollut aivan yksinkertainen hanke, vaan se 

vaati useita vuosia toteutuakseen. Vaikeuksia oli monenlaisia, mutta Aspelin löysi aina ratkaisun 

sinnikkäällä työllään, vaikka suunnitelmiin oli tehtävä muutoksia, eivätkä ne loppujen lopuksi kaik-

ki edes toteutuneet.  

                                                
275 MV: Mt. tk. ptk 15.11.1879; Kts. myös Härö E. 1998, 127. Valleilla ei ole vieläkään (2007) suoritettu arkeologisia 
tutkimuksia, joten tilanne on ennallaan. 
276 MV, MSY. ptk. 14.12.1879; Kts. Analecta Archeologica Fennica II, 1, LVI; Kts. myös Tallgren 1920, 48-50. 
277 Härö E. 1998, 127. 
278 Tallgren 1920, 49-50; Härö E. 1998, 127. 
279 Huoltaja, n:o 15. 01.08.1934. 
280 Härö, E. 1998, 121, 131-132. Kysymystä Birger jaarlin maihinnouspaikasta Aspelin piti ”Achilleen kantapäänä 
Suomen historiassa” ja jättikin kysymyksen avoimeksi. Aspelin 1869, 26. 
- 
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Kaikki alkoi kuitenkin siitä, kun Aspelin esitti Arkeologisen Komission jäsenille kesäkuussa 1891 

Komission toimeksiannosta hankkimansa alustavan piirustuksen ja kustannusehdotuksen Vanhassa 

Vaasassa sijaitsevien Korsholman vallien hoitosuunnitelmaa varten. Muinaismuistoalueen mah-

dollista pakkolunastamista varten Aspelin oli hankkinut Carl Wiklundin Vaasassa 1891 laatiman 

asema- ja profiilipiirroksen (Liite 3a). Aspelin sai Komission jäseniltä tehtäväksi valmistella asiaa 

edelleen ja jos tarpeellista käydä paikan päällä sekä hankkia asian ratkaisemiseksi tarvittavia tietoja. 

Kokouksessa läsnä olivat puheenjohtajana toiminut C. G. Estlander ja jäsenet O. Donner, Th. 

Schwindt,  K. Grotenfelt sekä J. R.  Aspelin.282  

 

Aspelin oli kuitenkin jo ennen Arkeologisen Komission toimeksiantoa tehnyt asiassa aloitteen 

kirjoittamalla toukokuussa 1891 ystävälleen Ranckenille. Aspelin oli edellisenä kesänä Vaasassa 

käydessään pyytänyt insinööri Gummerukselta kustannusarviota ja piirustuksia Korsholman vallien 

tasanteelle pystytettävää ristiä sekä ristin ympärille suunniteltavia käytäviä ja puuistutuksia var-

ten.283 Kun Gummeruksesta284 ei kuulunut mitään, Aspelin pyysi Ranckenin apua, koska oli huo-

lissaan tilanteesta, sillä päätöksiä ei valleille pystytettävästä rististä voitu tehdä ennen kuin valleilla 

oli suoritettu mittaukset ja muut tarvittavat toimenpiteet piirustuksen ja kustannusehdotuksen ai-

kaansaamiseksi. Samalla Aspelin antoi omat ehdotuksensa rististä, joka seisoisi valleilla vehreää 

taustaa vasten:  

 
”Då jordarbetstiden åter är inne utan att ritning finnas och beslut kunnat fattas, nödgar jag anhålla att 
Du  ville af intresse för taga den om hand och genom någon jernvägsingeniör eller i notfall landsmätare 
l. trädgårdsmästare på orten låta uppgöra ritning och kostnadsförslag i förenämdt syfte. [...] Jag fruktar 
so faror hota den minnesrika kullen, om man icke vidtager åtgärder till dess vård. Låt mig derför med 
det första få veta om Du kan åstadkomma ifrågavarande ritning och kostnadsförslag. Eljest måste jag 
försöka slippa dit sjelf med en ingeniör härifrån. [...] Utom planteckning borde äfven profiler tagas af 
kullen. Ingeniören kan väl bäst beräkna effekten af korset mm. vid planens uppgörande. Det borde väl 
ses mot grönskande bakgrund285 t. ex, så. 286: 

                                                
282 MV, Mt. tk. ptk. 05.06.1891. 
283 Vrt. Härö E. 1998, 128. 
284 Gummerus oli kyllä Manne Aspelinille luvannut hoitaa asian. 
285 Aspelinilla oli ehkä mielikuvana samanlaiset istutukset kuin Olavin linnan linnasaarella, jossa ihanteena oli romant-
tinen, vehreyteen peittyvä rauniolinna. Istutukset liittyivät sen tehtävään muinaismuistona, kansallistunnon symbolina. 
Härö M. 1984, 59. Samat ihanteet lienevät päteneet Korsholman valleillakin, joskin siellä seisoisi vain graniittinen risti 
todistamassa kerran niin mahtavasta Korsholman linnasta, Pohjanmaan hallinnollisesta keskuksesta, kristinuskon sanan-
saattajasta. 
286 VYK, Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, Aspelinin kirje 15.05.1891, kansio 95A. Muinaistieteellisen 
toimikunnan (Arkeologisen Kommission) pöytäkirja kokouksesta 29.05.1891 antaa mielenkiintoisia tietoja siitä, miten 
samanaikaisesti, kun Korsholman valleille pystytettävän ristin suunnitelmia tehtiin, keskiaikaisia linnoja alettiin tutkia 
laajemmin Komission toimesta. Aspelinin kokoukselle ilmoittama matkasuunnitelma käsitti Uudellamaalla historialli-
selta merkitykseltään tuntemattomien keskiaikaisten linnojen Sibbesborgin ja Junkarsborgin tutkimuksia sekä Liinmaan 
linnan (Vreghdenborgin) Eurajoella. Suunnitelmiin kuului myös osaksi Luodon Vanhanlinnan, osaksi Turun linnan, 
Kastelholman ja Kuusiston sekä mahdollisesti, jos aihetta olisi myös Viipurin, Käkisalmen, Uudenlinnan ja Kajaanin-
linnan tutkimuksia. MV, Mt tk. ptk. 29.05.1891. 
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Kuva 14.  J. R. Aspelinin kirjeessään J. O. I. Ranckenille luonnostelema risti, joka oli ajateltu pystytettäväksi 
valleille. Museovirasto, hist. top. ark. (Härö E. 1998, 126.) 
 

Aspelin ehdotti myös ”romaanisen kiviristin” hankkimista. Ristin kaiverruksen (latinaksi) piti muis-

tuttaa kristinuskon tulosta Pohjanmaalle. Lisäksi risti oli ympäröitävä vierinkivillä, joihin olisi 

hakattu ritarinimiä Korsholman historiasta esim. Filip Karlsson, Otto Beccatel, Erik Puke, Karl 

Knutsson, Krister Nilsson Wasa, Hans Reen, Ingeborg Tott, Svante Sture, Ingeborg Sparre, sisään-

käynnin kohdalla taas kuninkaallisten vieraiden nimiä kuten Kaarle IX ja Kustaa II Adolf ja 

haluttaessa käytävälle muita nimiä kuten Banér, Oxenstjerna, Adolf Fredrik, Messenius jne.287 

 

Asia alkoi edistyä Ranckenin ja Manne Aspelinin ryhdyttyä toimenpiteisiin. Gummerus toimitti tar-

vittavat piirustukset ja antoi insinööri Wiklundin tehtäväksi suorittaa vallien mittaukset. Rancke-

nillakin oli jo suunnitelmia siitä, mitä Korsholman valleilla pitäisi tehdä, ettei karja pääsisi valleille 

tihutöitä tekemään. Hän ehdotti vallien aitaamista suunnittellen kokonaisuutta, joka muodostuisi 

valleista ja sitä ympäröivästä maaherranpuutarhasta ja kirkolle johtavasta hovioikeudenpuistikosta. 

Rancken selvitti valleilla mahdollisesti tehtäviä toimenpiteitä kuten vallien tasoitustöitä, istutuksia288 

ja niiden hoitoon liittyviä kysymyksiä sekä kustannuksia. Hän ehdotti ristin tekstiksi latinankielisen 

tekstin sijasta toiselle sivulle ruotsin- ja toiselle suomenkielistä tekstiä ympärillä asuvien mielen-

kiinnon ja suojeluhalun herättämiseksi. Rancken lähetti Aspelinille myös piirroksen valleista tark-

koine merkintöineen ja selityksineen. Töiden aloittamisajankohta jäi kuitenkin epäselväksi.289  

                                                
287 VYK, Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, Aspelinin kirje 15.05.1891, kansio 95A. 
288 Rancken ehdotti istutettavaksi mm. mäntyjä (à la Borgbacken i Borgå)  kuten Porvoon linnamäellä oli.  
289 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Ranckenin kirje Aspelinille 19.05.1891, Mustasaari-kansio. 
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Maaliskuussa 1892 Aspelin sai lääninarkkitehti Backmanssonilta290 Korsholman vallien ristipiirus-

tuksen. Projekti ei kuitenkaan tahtonut lähteä käyntiin, koska insinööri Wiklund ei ollut lähettänyt 

luvattuja piirustuksia ja kustannusehdotusta Korsholman vallien suunnitteluun.291 Huhtikuussa asioi-

hin tuskastunut Aspelin pyysi taas Ranckenin tukea asiassa saadakseen Wiklundin ja Nykoppin 

suunnitteluehdotuksen valleille hyväksymistä ja toteuttamista varten.292 Piirustuksien käsittelyssä 

tapahtuneiden epäselvyyksien jälkeen Willy Nykopp lähetti Aspelinille melkein 7000 mk:aan nou-

sevan kustannusehdotuksen, joka sisälsi vallien suunnittelutyön ja istutukset: Ristin sijoituspaikka, 

hiekkakäytävät, hiekkakenttä, multa, ruohomatto, koristepuut, havupuut ja koristepensaat.293 

Toukokuussa Aspelin esitti Nykoppin suunnitelman Arkeologisen Komission kokouksessa, jossa 

mukana olivat Aspelinin lisäksi Estlander, Donner, Freudenthal, Palmén. Grotenfelt ja Schwindt. 

Vähän karsittuna suunnitelma olisi voitu toteuttaa 5000 mk:lla. Vapaaherra E. G. Palmén suhtautui 

negatiivisesti koko hankkeeseen ja vastusti niin suuren summan myöntämistä. Samassa yhteydessä 

käytiin läpi myös Backmanssonin tekemä piirustus linnanmäelle pystytettävästä rististä. Asian kä-

sittely kuitenkin siirtyi Aspelinin tehtyä muutoksia kyseiseen ehdotukseen.294  
 

Toukokuussa asia sai uuden käänteen, kun Nykopp pyysi aikaisempia piirustuksia uudelleen käyt-

töönsä voidakseen tehdä uuden ehdotuksen juhlakentästä ja kentälle tulevien kivien sijoituspaikasta, 

koska Wiklund aikaisemmin oli väärin perustein pyytänyt kustannusehdotusta vain itse vallien 

suunnittelusta.295 Asiaa käsiteltiin koko toukokuun ajan kustannusten pienentämiseksi. Nykopp eh-

dotti ajan säästämiseksi aikataulua eri töille, ja että ensimmäisen vuoden määräraha käytettäisiin 

itse kummun ja toisena vuotena lännenpuoleisen kentän suunnitteluun, ja kolmantena vuotena taas 

kenttäkivien ja aitausten suunnitteluun. Samalla kertaa Nykopp sitoutui johtamaan Korsholman 

vallien istutustöiden suorittamista 80 mk:n kuukausipalkalla. Toukokuun lopussa Nykopp jätti uu-

den piirustuksen ja kustannusehdotuksen Aspelinille.296 Nykoppin uuden suunnitelman kustan-

nusarvio 9488.40 markkaa oli kuitenkin liian korkea.297 Siksi Aspelin lähetti suunnitelman (Liite 3b) 

Vaasan kuvernöörille pyytäen sen tarkistamista ja samalla laatimaan suunnitelma siten, että valleille 

palon jälkeen jääneet maaherran residenssin peruskivet ja maaherran vanha puutarha voitaisiin säi-

                                                
290 Schjerfbeckin piirtämä risti kuitenkin pystytettiin Korsholman valleille. 
291 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Aspelinin kirje W. Backmanssonille 28.02.1892, 
Mustasaari-kansio; MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Aspelinin kirje ins. Wiklundille 28.03.1892, 
Mustasaari-kansio. 
292 VYK, Ranckenin kokoelmat, brev till Oskar Rancken, Aspelinin kirje 02.04.1892, kansio 95A. 
293 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Nykoppin kirje  Aspelinille 30.03.1892, Mustasaari-kansio. 
294 MV, Mt. tk. ptk. 06.05.1892; Härö E., 128. 
295 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Nykoppin kirje Aspelinille 06.05.1892, Mustasaari-kansio. 
296 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Nykoppin kirjeet Aspelinille 25.05.1892 samoin kortti 
28.05.1892, Mustasaari-kansio. 
297 MV, hist. top. ark., Korsholmn vallit/kirjejäljennöket, Nykoppin kustannusehdotus, 25.05.1892, Mustasaari-kansio. 
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lyttää paikallaan. Kumpu olisi saatettava sellaiseen kuntoon kuin se oli muinaisessa muodossaan 

ollut. Lääninpuutarhamestari A. W. Henrikssonin tarkistettua suunnitelman heinäkuussa 1892 hän 

lähetti kuvernöörille tekemänsä kustannusehdotuksen Korsholman vallien suunnitteluun ja istutuk-

siin.298  

 

Mikään ei kuitenkaan mennyt suunnitelmien mukaan ja välillä jo tuntui, että ne kariutuisivat koko-

naan varojen puutteen takia. Lopulta puutarhamestari Nykopp tarjoutui tekemään työn noin 5000 

markalla.299 Vapaaherra Palmén oli kuitenkin edelleen vastahankainen, eikä edellisenä vuonna 

myönnettyä määrärahaa korotettu. Vallien ja sinne pystytettävän ristin hoitokin tuotti ongelmia, 

siksi Aspelin tiedusteli maanviljelyskoulun johtajalta E. A. Wahlbeckiltä maanviljelyskoulun mah-

dollisuutta ottaa vastuulleen vallien hoito. Samalla Aspelin anoi lupaa käyttää vallien läheisyydessä 

olevaa multaa Korsholman vallien istutuksiin. Wahlbeckin vastaus oli kuitenkin kielteinen. Arkeo-

logisen Komission kokouksessa syyskuun lopulla 1892 Aspelin luki kokouksen osanottajille kolme 

Korsholman valleja koskevaa asiakirjaa. Ensimmäinen käsitteli Vaasan läänin kuvernöörivirastosta 

läänin puutarhamestari A. W. Henrikssonilta pyydettyä tarkistusta Nykoppin tekemään suunnitel-

maan, jonka kustannusarvio 9488,40 markkaa nyt pieneni 6079,20 markkaan. Toiseksi käsiteltiin 

Nykoppin suunnitelmaa, jonka kustannusarvio oli pudotettu 5000 markkaan, ja kolmanneksi Kors-

holman maanviljelyskoulun kielteistä vastausta Korsholman vallien hoitopyyntöön.300  

 

Wahlbeck palasi kuitenkin lokakuun alussa 1892 uudelleen asiaan pitäen Nykoppin suunnitelmaa 

liian suureellisena. Hän katsoi ehdotuksen juhlakentästä olevan tarpeeton ja itse valleille tehtyjen 

istutusten riittävän säilyttämään Korsholman vallit historiallisena muistomerkkinä. Wahlbeck pyysi 

multa-asiassakin kääntymään Vaasan kaupungin puoleen, koska Mustasaaren kunta tarvitsi mul-

tansa omaan käyttöönsä.301 Aspelin lähettikin Vaasan kaupunginvaltuustoon multa-asiasta anomus-

kirjeeen vedoten Korsholman vallien tärkeyteen maakunnallisena ja kansallisena muistomerkkinä: 

 

”Sedan Arkeologiska Kommissionen funnit nödigt att egna Korsholms vallar, såsom den plats, vid 
hvilken de äldsta minnen om kristendomens och den europeiska kulturens insteg i Österbotten äro 
fästade och hvilken sedermera under århundraden tjenat såsom säte för icke blott hela norra Finlands, 

                                                
298 MV, Mt, tk. ptk 31.05.1892; MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Aspelinin kirje Vaasan läänin 
kuvernöörille 02.06.1892, Mustasaari-kansio; MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Henrikssonin 
kirje Vaasan läänin kuvernöörille 02.07.1892, Mustasaari-kansio. 
299 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Nykoppin kirje Arkeologiselle Kommissiolle, 01.08.1892. 
300 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Aspelinin kirje W. A. Wahlbeckille, 02.09.1892, Musta-
saari-kansio; MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, W. A. Wahlbeckin kirje Aspelinille 18.09.1892, 
Mustasaari-kansio; MV, Mt. tk. ptk. 30.09.1892. 
301 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, W. A. Wahlbeckin kirje Aspelinille 10.10.1892, Mustasaari-
kansio 
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utan äfven tidtals Westerbottens styrelse, hafva kostnadsförslag blifvit uppgjorda i syfte att dels genom 
platåns ändamålsenliga planering och plantering, dels medels å upprest traditionellt kors och spridda 
fältstenar anbragt inskriften för den besökande allmänheten upplifva Korsholms rika historiska 
minnen.”  

 

Multaa anotiin vallien kuoppien täyttämiseksi niiltä Vanhan Vaasan tonteilta, joista sitä oli viety 

Vaskiluodon siltapenkereesen tai mahdollisesti kaupungille kuuluvasta Haagan pappilan lähellä 

olevasta isosta multakasasta.302 Nykoppin uusi ehdotus voitiin toteuttaa halvemmalla vain, jos 

Nikolainkaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyisi multa-anomuksen, siksi Aspelin pyysi vielä 

Ranckeninkin apua asiassa:  

 
”Kan och vill Du verka till sakens fromma hos stadens vederbörande, så vore det bra. Eljest fruktar jag 
att planen strandar, ty Arkkitekterna är icke synnerligen intresserad af saken. Då arbetet sen i höst 
kunde påbörjas, kunde möjl. drätselkammarens bifallande utlåtande utverkas innan ärendet föredragas 
för Stadsfullmäktige.”303  

 
 

Ranckenista ei tällä kertaa kuitenkaan ollut mitään apua, sillä kaupunginvaltuuston rahatoimisto-

kamarilta pyytämä lausunto palautettiin takaisin kielteisenä, koska kaupunki tarvitsi itse täytemaan 

omiin tarpeisiinsa. Eija Piispala on kuvannut surkeaa lopputulosta osuvasti vertaamalla sitä vanhaan 

eläinsatuun ”Hiiri kissalle räätälinä”, jossa alkuaan oli tarkoitus tehdä kissalle lievetakki ja monien 

epäonnistumisten jälkeen päädyttiin kysymään: ”Tulisikohan siitä tuluskukkaro?”304 

 

Toukokuussa 1893 Aspelin lähetti Hangossa sijaitsevan AB Granitin kiviveistämölle hintakyselyn 

valleille pystytettävästä rististä.305 Aspelin oli ollut kirjeitse yhteydessä myös Topeliukseen, jota hän 

näytti pitävän itseoikeutettuna ristiin tulevan tekstin suunnittelijana ja kirjoittajana. Topelius olikin 

innokkaana mukana asiassa:  
”Jag är med om hvarje bomärke, som bevarar fädernäs minnen. Vår tid glömmer så lätt; dess tankar 
flyga kring vida verlden. Innehållet af en kort inskrift på Korholms vallar är så sjelfallet, och det i min 
tanke endast kan bli fråga om ett ord mer eller mindre. Dessa ord är här och okänd. Jag uppritar 
omstående ett fullständigt förslag och på utrymmet beror, om det bör förkortas. Det förkortade 
formerne blefve antigen a) Här rester Kristi kors o.s.v. eller b) Okänd resta o.s.v. men ja anser din 
fullständiga lydelsen bra föredrogos. Finska inskriften på andra sidan tänker ja mig ungefär så: Tässä 
pystyttiin pelastuksen Risti Pakanais-Pohjassa. Välj hvar du finner lämpligast, mottag min välönskan 
för minnesvården och personligen med de dina för en god sommar! Z.T.”306 

                                                
302 VKKA, Vaasan kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1892—1893,  Aspelinin kirje  12.09. 1892, kansio CA8. 
303 VYK, Rankenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, Aspelinin kirje 14.10.1892, kansio 95A. 
304 VKKA, Vaasan kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1892—1893; VKKA, Vaasan kaupunginvaltuuston kirje raha-
toimistolle 31.11.1892, kansio CA8; VKKA, Rahatoimiston kirje kaupunginvaltuustolle 15.12.1892, kansio CA8; 
VKKA, Vaasan Kaupunginvaltuuston ptk. 11.01.1893 ja kaupunginvaltuuston kirje Aspelinille 12.01.1893, kansio 
CA8;  Piispala 2002, 70. 
305 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Engstömin kirje Aspelinille 16.06.1893, Mustasaari-kansio. 
306 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Topeliuken kirje Aspelinille 09.06.1893, Mustasaari-kansio. 
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Kuva 15.  Zacharias Topeliuksen omakätinen luonnos ristin tekstiä varten kirjeessä 
J. R. Aspelinille. Museovirasto, hist. top. ark. (Härö E, 1998, 131.) 
 
 

Elokuun alussa 1893 Arkeologisen Komission kokouksessa Aspelin esitti M. Shchjerfbäckin teke-

män piirustuksen Korsholman valleille tulevasta 3 metriä korkeasta kivirististä, jonka kivityöt AB 

Granit sitoutui suorittamaan 1350 markan hinnasta. Hintaan sisältyi myös ristin pystyttäminen.  Eh-

dotus hyväksyttiin ja päätettiin, että ristiin kaiverrettaisiin valtioneuvos Z. Topeliuksen kirjoittama 

teksti sekä ruotsin- että suomenkielisenä: ”Här restes Kristi kors i hednisk Nord/Tähän pohjan pa-

kanoille pyhä risti rakettihin.”  Komissio oli aikaisemmin varannut Korsholman vallien suunnit-

teluun 2500 markkaa käyttövaroistaan ja päätti nyt käyttää tästä summasta jäljelle jäävän rahan val-

leilla olevien kuoppien täyttämiseen ja suunnitteluun.307  Puutaramestari Nykoppin syyskuussa istu-

tuksia varten tekemä kustannusehdotus 1150 mk:aa hyväksyttiin, mutta käyttövarojen puutteesta 

hanke siirrettiin seuraavan kevääseen.308 

 

Saman vuoden joulukuussa Aspelin jätti Komissiolle AB Granitin kanssa Komission puolesta alle-

kirjoittamansa sopimuksen valleille tulevan kiviristin valmistamisesta ja pystyttämisestä. Seuraavan 

vuoden maaliskuussa Aspelin otti kokouksessa esille ristin tarkastamisen Hangossa ennen kuin se 

lähetettäisiin määräpaikkaansa ja ehdotti tarkastajaksi arkkitehti Schjerfbeckiä, jonka käsialaa ristin 

piirustus oli. Komissio suostui ehdotukseen.309 

                                                
307 MV, Mt, tk. ptk. 02.08.1893. 
308 MV, Mt. tk. ptk. 15.09.1893. 
309 MV, Mt. tk. ptk. 18.12.1893 ja 21.03.1894. 
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Kuva 16. Puutarhamestari Willy Nykoppin 1893 laatima vallien istutusehdotus. Museovirasto, RHOA. 
Valokuva: Helsingin Ylopiston AV-keskus (Härö E. 1998, 128.) 
 
 
Ristin pystyttäminen oli näin varmistunut. Tieto asiasta oli ilmeisesti kiirinyt laajemmallekin, sillä 

Vaasassa järjestettävien laulu- ja musiikkijuhlien järjestäjä ”Bestyrelsen för Sång- och musikfesten 

Wasa 1894” kääntyi Arkeologisen Komission puoleen rehtorinsa Eliel Levónin välityksellä pyytäen 

saada järjestää Korsholman valleille pystytettävän ristin vihkiäiset laulu- ja musiikkijuhlien yhtey-

dessä. Arkeologinen Komissio suostui laulu- ja musiikkijuhlien järjestäjien pyyntöön järjestää juh-

lien ohjelman.310 Huhtikuun alussa Aspelin sai tiedon ristin valmistumisesta ja järjesti ristin tarkasta-

misen AB Granitin pyynnöstä. Tarkistus suoritettiin 13.04.1894 hankolaisen ratainsinööri Oskar 

Sundbergin toimesta. Muistomerkki todettiin kaikkia yksityiskohtiaan myöten tarkasti ja huolelli-

sesti tehdyksi.311  
 

Keisarillinen senaatin kirkollisasiain toimikunta puuttui kuitenkin ristin pystyttämiseen Yrjö Koski-

sen huhtikuussa 1894 allekirjoittamalla kirjeellä, jossa tiedusteltiin Komission vastuuta Kors-

holman valleille aiotun graniittiristin pystyttämisestä ja toiminnasta sen tilaamiseksi.312 Asiaan puut-

tuminen oli aiheellista, sillä keisarillisen määräys 1890 kielsi monumenttien, patsaiden tai muiden 

                                                
310 MV. hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Levónin kirje Arkeologiselle Komissiolle 20.02.1894, 
Mustasaari-kansio; MV, Mt. tk. ptk. 01.03.1894; MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Arkeologisen 
Komission kirje  till Bestyrelsen för Sång och Musikfesten 17.03.1894, Mustasaari-kansio. 
311 MV. hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Sundbergin kirje/Öfverstyrelsen för Allmänna Byggnaderna 
14.04.1892 ja Gripenbergin kirje Arkeologiselle Komissiolle 17.04.1894, Mustasaari-kansio; MV, Mt. tk. ptk. 
23.04.1894. 
312 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Senaatin kirkollisasiain toimikunnan kirje Arkeologiselle 
Komissiolle 26.04.1894, Mustasaari-kansio. 
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muistomerkkien pysyttäminen toreille tai muihin julkisiin paikkoihin kaupungeissa ja maaseudulla. 

Tähän tarvittava keisarin ”armollinen lupa” oli anottava senaatilta.313 Aspelin vastasi Hänen Keisa-

rilliselle Majesteetilleen Arkeologisen Komission puolesta painottaen, että tarkoituksena on ainoas-

taan ollut korjata valleille soran otosta aiheutuneet vahingot ja valvoa maataloustoimikunnan mää-

räyksen mukaisesti muinaismuistoja. Valleille oli siksi tarkoitus pystyttää uudelleen siellä 1649 

vielä sijainnut risti, jota Vaasan porvarit eivät olleet suostuneet sieltä poistamaan ilman kuninkaalli-

sen majesteetin suostumusta.314 Asetelma muistutti Aspelinin ja Koskisen Korsholman Linna ja 

Lääni keskiajalla-arvostelun välienselvittelyä. Arkeologisen Komission vastaus näyttää kuitenkin 

tyydyttäneen Senaatin Kirkollisasiain toimikuntaa, sillä asiaan ei enää palattu.  

 

3.3.  Graniittiristin vihkiäiset ja jälkipuinti 

 

Jo kesäkuun alussa 1894 Aspelin kirjoitti vaimolleen Annalle matkasuunnitelmistaan Korsholman 

valleille ja oli äkeissään Yrjö Koskisen negatiivisesta suhtautumisesta graniittiristin pystyttämiseen: 

”Estlander tulee pitämään ruotsalaisen puheen Korsholman valleilla, minä suomalaisen.315 Y.-K. on 

Senaatin puolesta kysynyt jos risti on M. Toimituskunnan tilaama, kan tänka! On ”sanomalehdistä” 

muka nähty, mutta ei – vuosikertomuksesta! Kyllä hän saa vastauksen.”316 Koskinen oli vihoissaan 

Korsholman valleille pystytetyn ristin aiheuttamista kustannuksista: ” Nyt on Y.-K. vihoisaan, että 

risti on pysytetty Korsholman valleille. Toimikunnan rahat on lopussa, eikä virkamiehet saa mitään 

kaivaus- ja ostorahoja matkoille, eikä Y.-K. esitä rahapyyntöä ennen kuin syksyllä.”317  

 

Kansanvalistusseuran kahdeksannet, kaksikieliset, soittojuhlat järjestettiin 18–21.06.1894 Vaa-

sassa, joka nyt ensimmäisen kerran pääsi konkreettisesti valtakunnan valokeilaan. Juhlayleisön 

joukossa nähtiin monia maan johtavista kulttuuripersoonista. Juhlien kunniavierasta Vaasan marssin 

sanoittajaa Zacharias Topeliusta vaasalaiset pitivät omanaan. Vaasan poikia olivat myös C. G. Est-

lander, J. W. Runeberg, Johan Reinhold, Eliel ja Manne Aspelin. Suomalaisen puolueen johtajan E. 

G. Palménin läsnäolo ilahdutti kaikkia. Erikoisluonnetta juhlaan antoivat kotimaisten säveltäjien 

itse johtamat teokset. Heitä olivat Martin Wegelius, Robert Kajanus, Jean Sibelius, Armas Järnefelt 

                                                
313 Härö E. 1998, 129-130. 
314 MV, Mt. tk. ptk. 05.06.1894; MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Arkeologisen Komission 
vastaus Senaatin kirkollisasiain toimikunnan kirjeeseen 16.06.1894, Mustasaari-kansio. 
315 Vrt. Härö E. 1998, 129. Ohjelma ei toteutunut aivan tässä muodossa. Ruotsinkielisen puheen piti J. W. Runeberg, 
svekomaani ja kansallisruonoilijan poika. Suomenkielisen puheen taas piti fennomaanijohtaja E. G. Palmén. Vasabladet 
07.05.1994. 
316 HYK, Aspelin 1890–1895, kirje Anna Aspelinille 06.06.1894, kansio Coll 15.1.  
317 HYK, Aspelin 1890–1895, kirje Anna Aspelinille 10.06.1894, kansio Coll 15.1. 
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ja Richard Faltin. Suomi sai Korsholman ja Kevätlaulun318. Topeliuskin kirjoitti innostuneessa ja 

isänmaallisessa kiitoskirjeessään: ”Dessa dagar var Finland i Vasa.” 319 Erikoista Vaasan juhlien 

ohjelmassa oli meriretki, jonka jälkeen mentiin juhlajunalla Vanhaan Vaasaan, jossa oli kirkossa ja 

valleilla konsertit puheineen. Aspelinin jo 1890-luvulla alkaneet valmistelut ristin pystyttämiseksi 

olivat toteutuneet, kun graniittinen kiviristi ”pyhä risti”  paljastettiin muistoksi kristinuskon tulosta 

ja Mustasaaren merkityksestä Pohjolan kaitsijana ja hallitsijana. Armas Järnefelt johti Korsholma-

nimisen sinfoniansa320.  

 

 
  
Kuva 17.  Korsholman vallit 1894.  Monia vuosia kestäneistä istutussuunnitelmista ei näy jälkeään, 
sillä ristiä ympäröi vain paljas tasoitettu sorakenttä. Arkeologisen Komission käyttövarat riittivät vain 
graniittisristin pystyttämiseen. Kuva MV, HOKA (Piispala 2002, 72.)  
 
 
Risti oli pystytetty, mutta muistomerkin hoito oli järjestämättä. Kesäkuun lopussa Aspelin lähetti 

pyynnön ristin hoidosta Mustasaaren kunnalle, joka Aspelinin suostuttelun ansiosta lupautui hoita-

maan tätä arvokasta muistomerkkiä tulevaisuudessa ja kiitti hallitusta ristin pystyttämisestä. Elo-

kuussa Donner ja Aspelin esittivät Arkeologisen Komission toimeksiannosta kiitokset Mustasaaren 

                                                
318 Sibelius sävelsi teoksensa Vårsång (Kevätlaulu) nimenomaan juhlia varten.  
319 Hoving 1956, 406; Smeds e.a. 1984, 45; Vaasa, 01.07.1984; Vasabladet 07.05.1994; Ranckenin nimeä ei 
läsnäolijoiden joukosta löydy, sillä hän lienee ollut jo liian sairas osallistuakseen tilaisuuteen, niin paljon kuin hän oli 
valleille pytytettävän ristin hyväksi tehnyt. Rancken kuoli maaliskuussa 1895.  
320 Kappale kuuluu nykyään Korsholman jokavuotisten musiikkijuhlien ohjelmaan. 
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kunnalle sen osoittamasta historiallisesta kiinnostuksesta ja veivät samalla kirjallisesti Mustasaaren 

kunnan kiitoksen hallitukselle.321  

 

Vielä muistomerkin pystyttämisen jälkeenkin ilmaantui uusia ongelmia. AB Granit lähetti Arkeo-

logiselle Komissiolle lisälaskun, joka oli aiheutunut ristin alasotosta ja pystyttämisestä Korsholman 

valleilla samoin kuin sen kummun korottamisesta, jolla risti seisoi sekä erilaisista todistuksista, 

joilla puollettiin tehtyä työtä. Arkeologinen Komissio ei aluksi ollut halukas maksamaan lisälaskua, 

koska se ei ollut tietoinen suoritetusta työstä, jonka se joulukuun alussa kuitenkin käyttövaroistaan 

maksoi. Mielenkiintoiseksi asian tekee puutarhamestari Willy Nykoppin antama todistus, jollaisen 

myös työn suorittaneen AB Granitin asentaja Gustaf Svanljungkin antoi ristin alasotosta ja uudel-

leen pystyttämisestä. Risti oli otettu alas Arkeologisen Komission alunperin suunnitellusta paikasta 

ja pystytetty Arkeologisen Komission paikallisen komitean puheenjohtajan Manne Aspelinin pyyn-

nöstä hänen osoittamalleen uudelle paikalle: 

 
”Härmed intygas, att Atkiebolaget Granit på uppdrag af Arkeologiska Kommissionen å en af 
Kommissionen genom undertecknad anvisad plats upprest granitkors å Korsholma vallar, från hvilken 
plats detsamma på befallnig af ordföranden i Arkeol. Kommissionens härvarande Komité Herr Dr Emil 
Aspelin blifvit efter uppställningen nedtaget och på af sistnämnde anvisadt nytt ställe upprest, hvilket 
arbete äfven utförts af Aktriebolage Granit.”322   

 

Mistään ei kuitenkaan käy ilmi, tiesikö Aspelin asiasta, vai halusiko hän vain olla tietämätön, kun 

puute varoista oli koko ajan varjostanut ristin pystyttämistä. Ilmeistä kuitenkin on, että Manne oli  

hänelle asiasta ilmoittanut. Todistuksista löytyy ensimmäisen kerran maininta Arkeologisen Komis-

sion paikallisesta komiteasta, jonka puheenjohtajana Manne oli toiminut. Ehkä hänet Aspelinina ja 

aktiivisena toimijana Korsholman valleille pystytettävän ristin suunnittelutöissä on samaistettu Ar-

keologisen Komission paikalliseksi toimijaksi, sillä Mannen nimi esiintyy myös Aspelinin rehtori 

E. E. Levónille toukokuussa ennen ristin pystyttämistä lähettämässä kirjeessä: ”I anledning af min 

broder doktor H. E. Aspelins meddelande öfversänder jag härmed till Herr Rektorn Fmk 1150, ut-

görande den summan Arkeologiska Kommissionen anslagit till den för korsets uppställning 

nödvändigaste planeringen af Korsholms vallar, deri inberäknadt ett arvode af 150 mark för 

arbetets öfvervakande.”323 ”Paikallisen toimikunnan” jäseniä lienevät olleet ”Vaasan piirin” jäsenet 

Manne Aspelin, Rankcn ja Rewell. 

                                                
321 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennöksä, Aspelinin kirje Mustaaren kunnalle 30.06.1894 ja Donnerin 
ja Aspelinin kirje Mustasaaren kunnalle 14.08.1894, Mustasaari-kansio; MV, Underdånig Berättelse om Arkeologiska 
Kommissionens verksamhet år 1894, 336-337. 
322 MV, hist. top. ark., Willy Nykoppin todistus 05.07.1894 Musasaari-kansio; MV, hist. top. ark AB Granitin todistus 
07.07.1894, Mustasaari-kansio. 
323 MV, hist. top. ark., Korsholman vallit/kirjejäljennökset, Aspelinin kirje Levónille 08.05.1894, Mustasaari-kansio. 



 71 

Aspelinilla oli toinenkin ongelma ristin vihkiäisten jälkeen, nimittäin hänen Arkeologiselle Komis-

siolle tekemänsä matkalasku Nikolainkaupunkiin Korsholman valleille pystytetyn ristin vihkiäisiin. 

Komission puheenjohtaja Otto Donner kyseenalaisti matkan virkamatkana ”huruvida den nämnda 

invigningen kunde anses utgöra ändamål för en tjenstresa?”. Erikoista asiassa on se, että Arkeolo-

ginen Komissio kuitenkin oli ristin pystyttäjä, ja olisi ollut luonnollista, että Aspelin valtionarkeo-

logina olisi osallistunut ristin vihkiäistilaisuuteen virkansa puolesta. Palmén kannatti Donneria, kun 

taas Schybergson, Grotenfelt ja Castrén pitivät matkaa virkamatkana, jollaisena Komissiokin sitä 

piti lopullisessa päätöksessään.324  

 

Asiasta voisi päätellä, että vaikka risti pystytettiin Arkeologisen Komission päätöksellä, pinnan alla 

on kuitenkin ollut jonkinlaista vastustusta. Palménin suhtautuminen oli ollut koko ajan negatiivinen, 

mutta ilmeisesti rahojen puutteen takia. Saattaa olla, että lisänä oli myös Aspelinin ja Palménin väli-

set ajoittaiset erimielisyydet, joihin syynä on voinut olla tietynlainen ammattikateus. Samaa voidaan 

ehkä sanoa myös Aspelinin ja Donnerin välisistä erimielisyyksistä. Ehkä Donner ja Palmén katsoi-

vat Aspelinin toteuttavan omia henkilökohtaisia tavoitteitaan. Ristin vihkiäispäivien viettoon 

Aspelin kuitenkin osallistui veljineen vielä tehdessään tutkimuksia kotimaakunnassaan 1896. Laihi-

alta hän kirjoitti Annalle kesäkuussa: ”Tänään klo 4 lähden Korsholman valleille, jossa Manne, 

Ela, grerit (?) y.m. viettävät ristin vihkiäispäivää klo 5, ja sieltä Vaasaan, jossa koitan saada käsiini 

karttoja, joita viime vuosina on tehty Laihiasta.” 325 

 

V  KORSHOLMAN VALLIEN MYÖHEMMÄT VAIHEET  

 

1.  Aspelinin Korsholma tänään 

 

Linnahistoriassa Korsholman linnan merkitys Tukholman alaisuuteen kuuluneen maamme pohjoi-

simman linnaläänin, laajan Korsholman läänin, keskuspaikkana on tosiasia, johon vielä edelleen 

pätevät Aspelinin perustelut Korsholman vallien säilyttämiseksi historiallisena muistomerkkinä: 

Korsholman nimi on niin kiinteästi sidottu Pohjanmaan vanhimpiin kristillisiin ja historiallisiin 

muistoihin, että jokainen sivu Pohjois-Suomen historiassa todistaa sitä. Pohjanmaalla ei ole varaa 

menettää näin vanhaa ja muistorikasta muistomerkkiä.326 Aspelin perusteli 1879 vallien rauhoitta-

mista mm. sillä, ettei tämän erikoisen kummun alkuperää muinoin veden ympäröimänä keskiaikai-

                                                
324 MV, Mt. tk. ptk. 14.08.1894 ja 21.09.1894.  
325 HYK, J. R. Aspelin 1896–1914, kirje Anna Aspelinille 19.06.1896, kansio Coll. 15.1. 
326 Suomeen kuuluvaksi sitä alettiin pitää vasta 1590-luvulla. 
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sena varustuksena vielä ollut tutkittu, minkä vuoksi Muinaismuistoyhdistys päätti omalta osaltaan 

vastustaa muistomerkin hävittämistä. Arkeologisia kaivauksia ei vieläkään ole suoritettu, joten asia 

on ennallaan.  

 

Graniittiristi seisoo edelleen ylväänä kummullaan yrittäen muistuttaa jälkimaailmaa Aspelinin 

Korsholmasta ja sen keskiaikaisesta historiasta, joka vielä oli muistissa, kun Etelä-Pohjanmaan 

Matkailuyhdistys 1952 teki aloitteen laatan hankkimiseksi ja ristiin kiinnitettiin kaupungin toimesta 

1957 siihen kuulumaton metallilaatta: 

 

KORSHOLMAN VALLIT, TÄHÄN RAKENNETTIIN N. 1370 LINNOITUS 
KORSHOLMS VALLAR, HÄR BYGGDES CIRKA 1370 ETT FÄSTE 
THE RAMPART OF KORSHOLM A FORTH WAS BUILT HERE ABOUT 1370.327  

 

Kun Topelius ryhtyi aikanaan laatimaan tekstiä ristiin, hän kirjoitti Aspelinille meidän aikamme 

unohtavan niin helposti, koska sen ajatukset ovat suuressa maailmassa. Tässä suhteessa asiat eivät 

ole muuttuneet. Maakunta-arkeologi Pentti Rislan mukaan Korsholman vallien omistussuhde on 

ristiriitainen, mutta ilmeisesti Vaasan kaupunki omistaa ne, koska maapohja on sen omistuksessa. 

Sama pätee Vanhan Vaasan Marian kirkkoraunioihinkin, sillä valtio ja Vaasan kaupunki pitävät 

kumpikin toistaan omistajana ja maksuvelvollisena, kun jostain hoitotoimenpiteestä on kysymys.328  

 

Ranckenilla oli aikoinaan suunnitelmia siitä, mitä Korsholman valleilla pitäisi tehdä, ettei karja pää-

sisi valleille tihutöitä tekemään. Tänään niiden vaarana ovat ulkomaiset turistit, jotka kauniina 

kesäpäivinä karauttavat autoillaan suoraan kummun huipulle ja pystyttävät leirinsä ristin juurelle 

paistaen makkaroita mukanaan tuomillaan avotulilla tai koiranulkoiluttajat, jotka käyttävät koiriaan 

tarpeillaan valleilla. Maakunta-arkeologi Pentti Rislan karu totuus vallien nykytilasta: ”Hallitse-

mattomasti pusikoitunut koirankusetusalue.” Aspelin voisi tänäänkin toistaa yli sadanvuoden takai-

set sanansa: ”Jag fruktar so faror hota den minnesrika kullen, om man icke vidtager åtgärder till 

dess vård.”329, sillä Korsholman valleja ei tänään hoideta muinaisjäännöksenä, eikä niillä ole hoito-

suunnitelmaa. Muinaismuistolain 295/63 mukaan niiden suojelua valvoo viime kädessä Museo-

viraston rakennushistorian osasto. Käytännössä Vaasan kaupungin puisto-osasto hoitaa valleja 

viheralueena.330 

                                                
327 Häggkvist 1985, 30. 
328 Risla 2006, sähköposti 20.04. 
329 VYK, Ranckenin kokoelmat, Brev till Oskar Rancken, Aspelinin kirje 15.05.1891, kansio 95A. 
330 Risla 2006, sähköposti 20.04; Yritin selvittää Korsholman vallien tilannetta Museoviraston rakennushistorian 
osastolta, mutta en saanut vastausta sähköpostikyselyyni. 
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Kuva 18.  Näkymä Korsholman valleille hovioikeudpuistikolta katsottuna. Kuva Esko Pursiainen 2005. 
 
 

2.  Korsholman vallien tulevaisuus 

 

Usko tulevaisuuteen oli Aspelinille ominainen luonteenpiirre. Sen avulla Aspelin järjesti Suomeen 

muinaismuistohallinnon suojelemaan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Sitä työtä, jota Aspelin, Muinais-

muistoyhdistys ja Arkeologinen Komissio sekä monet muinaismuistoaktivistit Vaasassa tekivät 

Korsholman vallien säilyttämiseksi historiallisen ajan muinaisjäännöksenä, maakunnallisena ja kan-

sallisena kulttuurimuistona, tuskin voidaan unohtaa tai pitää turhana. Graniittiristin pystyttäminen 

valleille oli aikoinaan historiallinen toimenpide, sillä vastaavanlaista monumenttia ei valtio ole toi-

menpiteillään ja kustannuksellaan pystyttänyt. Toivottavasti Museoviraston Vaasaan syksyllä 2006 

perustama paikallinen hoitoyksikkö tekee kaikkensa Korsholman vallien suojelemiseksi ja hoitami-

seksi, kuten aikoinaan ”Arkeologisen Komission paikallinen komitea”, sillä tutkija Kaisa Lehtosen 

mukaan Museoviraston paikallisyksikön tarkoituksena on ottaa esille koko Vanhan Vaasan mui-

naisalue331 ja sen suojelu sekä alueen hoito.332  

 

                                                
331 Vanhan Vaasan muinaisalueeseen kuuluvat mm. Marian kirkon rauniot ja Korsholman vallit. 
332 Pohjalainen 20.10.2006.; Sama pyrkimys oli aikoinaan myös Ranckenilla hänen vedotessaan Nikolainkaupungin 
rakennuskomiteaan Vanhan Vaasan historiallisten muistojen kunnioittamiseksi, raunioiden, Korsholman ja vanhojen 
hautausmaa-alueiden sekä hoivioikeudenpuistikon lehmusten ja palosta säilyneiden puutarhojen säilyttämisen ja hoita-
misen puolesta. Wasabladet 15.10.1864. 
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Vaasalaisten muinaismuistoaktiivisuus on edelleen suuri ja kiinnostus Korsholman vallien arkeolo-

giseen tutkimiseen on viime aikoina voimistunut. Osaltaan siihen on varmasti vaikuttanut myös 

linnatutkimuksessa tapahtunut muutos. Tutkimus ei enää keskity yksinomaan hallinnollisina kes-

kuksina toimineisiin harmaakivilinnoihin, vaan myös pieniä pääosin puusta rakennettuja linnoja, 

joista on jäljellä vain valleja ja puurakenteita, on alettu tutkia entistä enemmän nykyaikaisilla arkeo-

logisilla menetelmillä.333 Pyrkimyksenä on löytöjen avulla tulkita linnojen ajoituksia, toimintoja, 

yhteysmalleja ja resurssien valvontaa käyttäen hyväksi poikkitieteellistä tutkimusta.  

 

Aspelinilla ei aikoinaan ollut mahdollisuuksia itse suorittaa arkeologisia kaivauksia Korsholman 

valleilla, mutta hänen teoksensa Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla on  varhaisimpia keskiaikai-

sia linnojamme käsitteleviä tutkimuksia. Elokuussa 1894 hän kävi valleilla ja löysi eräästä kuopasta 

paljon eläinten luita, saviastian osia, veitsiä ym. tavaroita.334 Juhani Rinne ilmeisesti suoritti valleilla 

jonkinlaisia kaivauksia, mutta käsitteli artikkelissaan 1924 Korsholman linnaa lähinnä linnateknil-

listen seikkojen osalta. Arkeologisesta näkökulmasta katsottuna Rinne ei uskonut Korsholman 

valleilla olevan enää paljon annettavaa vallien madalluksen 1851 tuhottua kaikki jäljet talonpohji-

neen.335 Arkeologisia tutkimuksia ei Korsholman valleilla ole sitten Aspelinin ja Rinteen 

pienimuotoisten yritysten jälkeen tiettävästi tehty. Rinteen näkemyksiin linnan keskiaikaisista ra-

kennuksista yhtyy myös Armas Luukko kirjoittamassaan Vaasan historiassa I ja II esittäen lisäksi 

linnan poliittiset vaiheet omien arkistotutkimuksiensa täydentäminä. Luukko selvittää samoin Kors-

holman vallien vaiheita myös kuninkaankartanona ja maaherrojen asuntona tukeutuen lisäksi 

Aspelinin aikaisempiin tutkimuksiin. 336  

 

Elias Härö on käsitellyt Korsholman vallien vaiheita 1998 artikkelissaan Korsholman vallit – his-

toriallisen ajan muinaisjäännös.337 Hän pohtii artikkelissaan nuoren Aspelinin keskiaikaista Kors-

holmaa selvittäen myös arkistotutkimuksin Maaherranpakan vaiheita, vallien rauhoittamista sekä 

niitä toimenpiteitä, joiden ansiosta valleille pystytettiin siellä nykyään seisova graniittiristi tuoden 

samalla esille näkemyksensä valleilla tradition mukaan vuoteen 1649 seisoneesta rististä.  
                                                
333 Nylund 2001, 3; Kts. myös Suhonen 2002, 23; Korsholman linnan kanssa vertailukelpoisilla linnoilla kuten Vregh-
denborg Suomessa, Faxeholma ja Styresholma Ruotsissa on jo vuosia tehty laajamittaisia arkeologisia kaivauksia. 

Luoto 1987, 66; Nylund 2001, 27, 30;  Mogren 2000, 14-18. 
334 HYK, J. R. Aspelin 1890–1894, kirje Anna Aspelinille 12.08.1894, kansio Coll. 15.1. ”Eilen illalla oli täällä mais-
teri Otto Menius, joka tiesi yhden kuopan Korsholman valleilla, jossa on paljon eläinten luita, saviastian osia, veitsiä 
y.m. kalua, kuten Kjökkenmöddingissä (kivikautiseen asumismuotoon liittyviä jätekasoja) ainakin. Nyt klo 9 lähdemme 
varmaan sinne, Alenius, puutarhuri Nykopp, John ja minä, luultavasti syömme päivällistä Korsholman maanviljelys-
koulussa ja palaamme iltapäivällä.” 
335 Vrt. Nylund  2001, 199, 44-46, 50 ja Räsänen, Pohjalainen 10.09.2006. 
336 Rinne 57-58; Luukko 1971, 30-38, 144-149 ja 1979. 343-346.. 
337 Härö E. 1998, 119-136. 
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Sara Nylund vakuuttaa 2001 valmistuneessa  pro gradu –tutkielmassaan Korsholms slott – om ett 

medeltida fäste norr och hur det kunde undersökas arkeologiskt niistä mahdollisuuksista, joita 

Korsholman valleja hänen ehdottamiensa arkeologisten menetelmien ja poikkitieteellisen tutki-

muksen avulla voitaisiin saavuttaa. Niiden avulla voitaisiin saada lisätietoja valleilla aikoinaan 

kohonneesta pienehköstä, mutta tärkeästä keskiaikaisesta linnasta ja sen asemasta alueella, joka 

kuului linnan alaisuuteen Pohjanlahden kummallakin puolella.338  

 

Arkeologi Lilian Pettersson-Smeds on tehnyt alustavan ehdotuksen Projektplan. Korsholms slott – 

ett medeltida fäste 2002339 arkeologisten kaivausten suorittamiseksi valleilla. Vaikka arkeologisia 

kaivauksia ei toistaiseksi ole aloitettu, valmisteluja on jo tehty tutkimalla vallien rakennetta 2002. 

Silloin kartoitettiin vallien korkein kohta ja tehtiin kairauksia ja maasarjatutkimuksia maa-ana-

lyysejä varten. Toimenpiteistä on saatu loggaustulokset, maatutkaprofiilit, radiohiiliajoitustulokset 

ja siitepölynäytteet. Tutkimuksen suoritti Turun yliopiston geologian laitos Uumajan yliopiston 

arkeologian laitoksen, Vaasan kaupungin, Pohjanmaan museon ja Österbottniska Fornforsknings-

sällskapet r.f.:n myötävaikutuksella.340 

 

Tutkimuksia Korsholman valleilla johtaneen, vaasalaissyntyisen, professori Matti Räsäsen mukaan 

vallit sisältävät arkeologisesti ja geologisesti kiinnostavaa materiaalia siinä määrin, että kaivausten 

aloittaminen olisi erittäin kannattavaa. Kummun pohjois- ja länsireunoista on geologian laitoksen 

kairauksissa löytynyt tiilen ja laastin kappaleita, jotka kertovat ihmisten toiminnasta alueella jo 

1300-luvun lopussa, jolloin Korsholman kumpu vielä oli saari, jolla Korsholman linna sijaitsi.341  

Räsänen arveleekin alueen voivan olla esineistöltään suhteellisen rikas. Hänen mielestään Vaasan 

kaupungin olisi järkevää antaa tukensa kaivausten aloittamiselle, mikä voisi olla hyvä 400-vuotis-

juhlallisuus342, koska kyseessä on historiallinen paikka.343 Arkeologisten kaivausten avulla saadut 

mahdolliset löydöt eivät toisi uutta tietoa vain linnan ja kuninkaankartanon menneisyydestä, vaan 

myös Maaherranpakan. Löytöjä voisi samalla täydentää arkistotutkimuksilla Korsholman vallien eri 

aikakausien tapahtumista ja henkilöhistoriasta. Näin saataisiin kokonaiskuva Korsholman valleista 

maakunnallisena ja kansallisena kulttuurimuistona. 

 

                                                
338 Nylund 2001, 44-46, 50. 
339 Petterson –Smeds 2002. (Österbottniska Fornforskningssällskapet r.f.:n suunnitelma.) 
340 Räsänen ea. 2003. 
341 Anna Räisäsen Pro gradu -työ, jossa tutkittiin kummun rakennetta sekä yleisesti että kulttuurikerrostumien kautta. 
Pohjalainen 10. 09.2006. 
342 Turun kaupunki lahjoitti 750-juhlavuotenaan toistasataatuhatta euroa tuomiokirkon edustan kaivauksiin. 
343 Pohjalainen 10.09.2006.  
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VI  LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Korsholman valleista tuli maakunnallinen ja kansallinen kulttuurimuisto monen tekijän summana, 

mutta yhteisenä nimittäjänä niille voidaan aina pitää Johan Reinhold Aspelinia, ja hänen jo koulu-

poikana alkanutta kiinnostustaan Korsholman valleihin ja niiden historiaan. Vaasassa (ent. Musta-

saaren alueella) sijaitsevien, ulkonaisesti vähäpätöisten vallien merkitys maakunnallisena ja kansal-

lisena kulttuurimuistona opittiin tuntemaan Aspelinin 1869 julkaiseman teoksen Korsholman Linna 

ja Lääni keskiajalla ansiosta. Korsholman vallit puolestaan antoivat suunnan Aspelinin elämän-

työlle, sillä ryhtyessään selvittämään vallien historiaa ongelmaksi muodostui Pohjanmaan asutus-

kysymys, jota hän ei pystynyt teoksessaan selvittämään lähdemateriaalin puutteen takia, ja juuri 

kirjallisten lähteiden puute teki hänestä muinaistutkijan, arkeologin. Oleellisesti siihen vaikutti 

myös hänen oman aikansa aatemaailma. Nuorena suomalaisena kansallisuusaatteen innoittamana 

tutkijana hän halusi omistautua Suomen kansan väheksytyn aseman nostamiseen, ja ilman lähteitä 

Suomen kansan muinaisuutta ei voitu valaista.  

 

Näissä pyrinnöissä korostui ajan merkitys, mikä näkyy sidonnaisuutena silloiseen yhteiskuntaan ja 

yhteiskuntapolitiikkaan. Meillä 1800-luvulla alkanut kulttuurimuistojen suojelu ja sen edellyttämä 

muu antikvaarinen toiminta olivat kiinteästi sidoksissa nationalismiin ja teolliseen sekä sosiaaliseen 

murrokseen. Kulttuurihistoriallinen ajattelutapa loi edellytykset muinaismuistoihin kohdistuneelle 

kiinnostukselle ja siten myös niiden tutkimukselle ja suojelulle. Monumenttien suojelu perustui 

kansan erityislaadun ja sen kunniakkaimpien vaiheiden korostamiseen. Keskiaika oli monille 1800-

luvun kansallisidealistisille tutkijoille, joihin Aspelinkin kuului, kiehtova ja ylikorostuneen tärkeä 

aikakausi. Keskiajan tutkimus heijasti aikansa yleistä ilmapiiriä, mikä näkyi linnoihimme kohdistu-

neena kiinnostuksena.  

 

Antikvaaristen tieteiden kehitys oli sidoksissa kansallisten tieteiden ryhmään, mikä heijastui myös 

tutkimuksen institutionaalisissa yhteyksissä, opetuksessa, tieteellisissä seuroissa ja itse tutkijoissa. 

Aspelininkin ura, työ ja tavoitteet olivat kiinteästi sidoksissa muinaismuistohallinnon syntyyn ja 

kehittymiseen samoin kuin tieteellisten seurojen perustamiseen ja toimintaan, missä myös Kors-

holman valleilla on Aspelinin kautta ollut osaltaan oma merkityksensä. Kansallisromantikkojen 

kansallisesti nostattavien historioiden ansiosta keskiaikaisia linnojammekin alettiin pitää kansalli-

sina symboleina, joiden kulttuurihistoriallinen merkitys korostui pyrkimyksissä löytää Suomen 

historiaa. Linnatutkimus valjastettiin todisteiden löytämiseen historiamme tärkeimmistä tapahtu-

mista, jotka antaisivat muinaistieteellemme sen todellisen sisällön, sillä kansan katsottiin elävän 
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vain historiansa ja muinaismuistojensa kautta. Tämä selittää myös Aspelinin innon Korsholman lin-

nan menneisyyden tutkimiseen.  

 

Ajan henki näkyi kirjallisuudessa, taiteessa, akateemisissa luennoissa ja tutkimuksissa, jotka pyrki-

vät selvittämään maan ja kansan muinaishistoriaa ja vanhimpaa kristittyä aikaa. Yliopiston keskei-

nen asema kansallisen hengen herättäjänä voimisti Aspelinin kansallisuusaatetta. Runebergin patrio-

tismi, Lönnrothin Kalevala ja Topeliuksen Välskärin kertomukset vaikuttivat myös Aspelinin elä-

mänasenteeseen ja tulevaisuuden tavoitteisiin. K. A. Bomanssonin ja  H. A. Reinholmin Kastelhol-

man linnasta 1856 julkaisema kirja oli ensimmäinen tieteellinen ilmaisu keskiaikaisiin linnoihimme 

kohdistuneesta mielenkiinnosta, jota Topelius innosti jo 1840-luvun lopulla Turun linnan tontusta 

kertovalla sadullaan. Pyrkimyksenä oli saada yleisö tietoiseksi esihistoriallisista ja historiallisista 

linnoistamme ja tiedottamaan niistä. Aspelinin tutkimukset Korsholman linnasta olivat jatkoa näille 

pyrkimyksille. Kirjoittaessaan teostaan Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla Aspelinin innoitta-

jana ja tukijana oli K. A. Bomansson, jonka tuki ja asiantuntemus linna- ja arkistotutkimuksessa 

olivat niitä perustavia tekijöitä, joiden ansiosta Aspelin sai vankan pohjan toiminnalleen Korshol-

man vallien menneisyyden tutkimiseksi ja suojelemiseksi.  

 

Lehdistöstä tuli merkittävä tekijä, jonka avulla yleisö tuli tietoiseksi muinaisjäännöstemme huo-

nosta hoidosta, varsinkin historiallisten linnojemme.  Yllättävää on, että  Topeliuksella, joka lähinnä 

tunnetaan kirjailijana, oli tässä todella merkittävä rooli, sillä hän oli jo 1860-luvulla lehtikirjoituk-

sillaan kiinnittänyt yleisön huomion muinaisjäännöstemme suojelun merkitykseen ja varsinkin 

Korsholman vallien suojelemiseen. Hän toi Korsholman vallit koko Suomen tietoisuuteen Välskärin 

kertomuksissaan ja puolusti voimakkaasti useaan otteeseen niiden suojelemista toimittamassaan 

Helsingfors Tidningar-nimisessä lehdessä. Aspelinin ansiosta niistä tuli maakunnallinen ja kansalli-

nen kulttuurimuisto, mutta Topeliuksen tuoma arvovaltainen julkisuus antoi Aspelinille edellytykset 

ja innoituksen niiden tutkimiseen, esilletuomiseen ja suojeluun. Aspelin arvosti suuresti Topeliuk-

sen muinaisjäännösten suojelemiseksi suorittamaa lehtikirjoittelua, koska se oli valmistanut yleistä 

mielipidettä jo valtiosäätyjen 1867 G. Reinin ehdotuksesta tekemään anomukseen maan muinais-

jäännösten suojelemiseksi. Aspelinin oma kirjallinen tuotanto, ei ainoastaan kansan, vaan myös 

tutkijoiden ja päättäjien valistamiseksi muinaisjäännösten suojelemisen merkityksestä, oli merkit-

tävä.  
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Alan Skandinaviassa tapahtuneen kehityksen vaikutukset näkyivät Suomessakin 1860-luvulta alka-

en, kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) Historiallisen Osakunnan piirissä alkoi antikvaa-

risen harrastuksen tieteellistyminen. Kiinnostus keskiaikaiseen arkkitehtuuriin keskittyi 1870-luvun 

alussa ensin SKS:n Historiallisen Osakunnan ja sittemmin vain Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 

(SMY) inventointi- ja tallettamistoiminnaksi. Arkeologia itsenäisenä tieteenä on kuitenkin J. R. 

Aspelinin toiminnan ansiota. Hän kehitti arkeologista tutkimustamme Ruotsista ja ulkomailta saa-

miensa oppien perusteella. Aspelin oli myös pitkään maamme ainoa todellinen arkeologi.  

 

Aspelin oli varhain selvillä elämäntavoitteistaan, joihin kuuluivat mm. tieteellisen muinaistutki-

muksen järjestäminen Suomessa ja museoiden perustaminen kansallistunnon lujittamiseksi. Hänen 

unelmansa oli perustaa Ruotsin Muinaismuistoyhdistyksen (Svenska Fornminnesförening) kaltai-

nen yhdistys Suomeen herättämään sivistyneistön ja kansan kiinnostus maan kulttuurihistoriaan. 

Aspelin toteutti kaikki nämä tavoitteensa, ja hänen merkityksensä ulottuukin lähes kaikille antikvaa-

risen toiminnan aloille. Hänet tunnetaan parhaiten Suomen muinaismuistohallinnon järjestäjänä, 

ensimmäisenä arkeologian professorina, valtionarkeologina, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 

perustajana ja kansallismuseon puuhamiehenä. Hän oli aloitekykyisimpiä, määrätietoisimpia ja 

avokatseisimpia tutkijoita, mitä maassamme koskaan on ollut. Mielestäni Aspelinin koko toiminta 

perustui hänen jo koulupoikana alkaneeseen läheiseen suhteeseensa Vanhaan Vaasaan ja Korshol-

man valleihin, joiden historian säilyttäminen jälkipolville oli yksi hänen eämäntavoitteistaan. Koska 

Aspelin piti Suomen halveksittua asemaa muistojen puuttumisesta johtuvana, hän katsoi isänmaan-

rakkauden alkavan kotiseudun menneisyyden tuntemisesta, sen muistoista. Aspelinin kotiseutu- ja 

isänmaanrakkaus pelastivat Korsholman vallit jälkipolville.  

 

Aspelin oli lapsuudesta lähtien koko elämänsä näköalapaikalla, ja siksi hänellä oli kaikki edelly-

tykset ja mahdollisuudet toimia ja myötävaikuttaa muinaismuistojen suojelun puolesta. Hän oli 

ylioppilaasta lähtien mukana yliopiston ja tieteellisten seurojen toiminnassa, näihin kuuluivat mm. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Historiallinen Osakunta, Suomen Historiallinen Seura, 

Suomen Muinaismuistoyhdistys ja Arkeologinen Komissio (Muinaistieteellinen toimikunta). Seuro-

jen jäsenistö koostui valtaosin yliopiston opettajista ja oppilaista. Ne toimivat merkittävänä verkos-

tona tutkijoiden välillä täydentäen yliopistossa annettua opetusta ja rikastuttaen tieteellistä tutki-

musta ja keskustelua. Tieteelliset seurat olivat se foorumi, jonka kautta Aspelin sai Korsholman 

linnan/vallit tiedeyhteisön piirissä tunnetuiksi. Aspelinin ulkomaiset kontaktit olivat huomattavan 

laajat ja erityisesti Ruotsista saadut vaikutteet olivat merkittäviä hänen toiminnassaan. Pohjanmaalla 

hän sovelsi ensimmäisen kerran sieltä saamaansa arkeologista oppia muinaismuistoihin ja kiinteisiin 
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muinaisjäännöksiin. Ruotsista hän sai myös puuttuvaa lähdeaineistoa teokseensa Korsholman lin-

nasta ja virikkeet elinikäiseen museotoimintaansa. Aspelin oli vuorovaikutuksessa lukuisten 

kulttuuri-, tiede- ja poliittisen elämän vaikuttajien kanssa ei ainoastaan kotimaassa, vaan myös ulko-

mailla. Näiden suhteidensa, ammattitaitonsa ja arvovaltansa avulla Aspelin varmisti Korsholman 

vallien säilymisen kulttuurimuistona.  

 

Yhtä tärkeitä tekijöitä olivat myös Aspelinin tausta ja hänen persoonallisuutensa ihmisenä ja tutki-

jana, joka saavutti tavoitteensa peräänantamattoman työn avulla mistään lannistumatta. Aspelin oli 

tutkijaluonteena 1800-luvun loppukymmenien puhdasverinen suomalainen, herkästi syttyvä, mu-

kaansa tempaava kansallinen romantikko. Koti, uskonto, isänmaa ja kotiseuturakkaus olivat Aspe-

linin elämän peruspilareita, jotka ohjasivat kaikkia hänen ajatuksiaan ja tekojaan, mutta hänellä oli 

myös unelmia, uskoa tulevaisuuteen ja kunnianhimoa. Aspelinin jo koulupoikana alkanut kiinnostus 

Korsholman valleihin ja niiden historiaan on kaiken lähtökohta, mutta virkkeitä ja vaikutteita niiden 

suojeluun hän sai jo koulu- ja nuoruusvuosinaan monelta eri taholta. Aspelin vietti nuoruutensa 

Pohjanmaalla, jota hän piti muinaistieteen kehtona. Sieltä hän sai suunnan ja sisällön elämäntyö-

hönsä, jossa kodin ja vanhempien vaikutus näkyi korostuneena. Pohjanmaalla muodostui myös 

hänen selkeä ja yksinkertainen maailmankuvansa: Kansallistunne on tärkein tekijä ihmisen elä-

mässä.  

 

Korsholman vallit saavat kiittää säilymisestään myös Aspelinin vahvoja siteitä Vaasaan, jossa 

Aspelinin nuoruusvuosien koti sijaitsi. Sieltä kaikki kolme Aspelinin veljestä, J. R. Aspelin, Eliel 

Aspelin-Haapkylä ja Manne Aspelin saivat perinnöksi kiinnostuksen kotiseutuun ja sen muistoihin. 

Paitsi sukusiteitä veljestrioa yhdisti toisiinsa rakkaus historiaan ja muinaismuistoihin. Vaasan lukio 

ja kumppanuus olivat Aspelinin elämän perustekijöitä, ja ilman monien entisten Vaasan lukion 

opettajien ja oppilaiden tukea Aspelinin tuskin olisi ollut mahdollista päästä tavoitteisiinsa Korshol-

man vallien suhteen, sillä heidän vaikutusvaltansa ja asemansa päättävissä elimissä loivat Aspelinin 

eri elämänvaiheissa edellytykset hänen toiminnalleen muinaismuistojen suojeluun. Kun Vaasan lu-

kion koulurakennus sijaitsi vain muutaman sadan metrin päässä Korsholman valleista, ei liene ihme, 

että juuri Korsholman valleista tuli sellainen muistomerkki, jonka suojelua entiset lukiolaiset tuki-

vat ja että valleille pystytettiin muistomerkki niitä suojelemaan, vaikka muitakin mahdollisuuksia 

olisi ollut. 
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Aspelinin esikuvan, entisen opettajan ja elinikäinen ystävän J. O. I. Ranckenin panos Korsholman 

vallien suojelussa on ollut ensisijaisen tärkeä. Tallgren pitää kodin ja toveripiirin vaikutusta Aspeli-

niin hänen varhaisvuosinaan selvänä mutta ei opettajakunnan vaikutteita sanottavana, ei edes 

Ranckenin. Mielestäni kuitenkin juuri Ranckenin vaikutus Aspelinin elämään ja toimintaan oli jo 

koulu- ja nuoruusvuosina voimakas, samoin Topeliuksen ja Koskisen. Aspelinin ja Ranckenin elini-

käinen kirjeenvaihto osoittaa heidän välillään vallinnutta luottamusta ja kunnioitusta. Ranckenilta 

Aspelin pyysi neuvoja ja apua olipa sitten kysymys muinaismuistoista, henkilökohtaisista uravalin-

noista tai Korsholman valleista. Opettajan ja oppilaan suhde oli poikkeuksellinen, ja se on vaikutta-

nut ratkaisevasti Vanhan Vaasan suojeluun ja varsinkin Korsholman vallien säilymiseen, sillä 

Ranckenin huoli muinaisjäännösten säilymisestä johtui osaksi siitä tavasta, jolla valleja oli Vaasassa 

kohdeltu. Myös sillä on merkitystä, että Aspelin ja laajat piirit saivat tietoja Vaasan ja vallien kul-

loisestakin tilanteesta Ranckenin aktiivisen asiamiestoiminnan kautta SKS:ssa ja SMYssä.  

 

Paitsi Ranckenin monia aloitteita ja toimenpiteitä muinaismuistojen suojelemisessa myös muiden 

vaasalaisten aktiivisuus vaikutti ratkaisevasti siihen, että Korsholman valleista tuli maakunnallinen 

ja kansallinen muistomerkki. SMY:n toimintaan osallistuttiin aktiivisesti,  jopa sen perustajajäsenis-

säkin oli vaasalaisia. Vaasalaisen lehdistön panos oli merkittävä, sillä sen artikkelien kautta kaupun-

kilaiset ja maakunnan väki tulivat tietoiseksi Vanhan Vaasan ja Korsholman vallien historiallisesta 

merkityksestä ja niiden suojelun tärkeydestä. Rancken ja hänen entiset oppilaansa Manne Aspelin ja 

Oskar Rewell, muodostivat ”Arkeologisen Komission paikallisen komitean”.  Tämä ”Vaasan piiri”, 

johon kuuluivat myös Helsingistä käsin aktiivisesti toimineet J. R. Aspelin ja Eliel Aspelin-

Haapkylä, ja tietysti Topelius, herätti kiinnostuksen Korsholman vallien historiaan.  

 

Topeliuksen merkitys Aspelinin elämässä on kiistaton. Heidän yhteinen nimittäjänsä oli isänmaan-

rakkaus,  muinaismuistojen suojelu, Vaasa ja Korsholman vallit. Aspelin tutustui jo nuoruusvuosi-

naan vallien historiaan Topeliuksen romaanien ja sanomalehtikirjoitusten kautta. Topelius olikin 

Aspelinin esikuva muinaismuistojen ja muinaisjäännöksien suojelupyrkimyksissä jo yliopistoajoilta 

Topeliuksen luennoilta ja Yliopiston Historiallisesta museosta. Aspelinin arvostus ja kunnioitus nä-

kyi mm. siinä, että Muinaismuistoyhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Topelius ja 

että Topelius laati muistokirjoituksen Korsholman valleille pystytettyyn graniittirstiin.  

 

Myös Vaasan lukion entisen oppilaan ja opettajan Yrjö Koskisen vaikutus Aspelinin elämässä on 

ollut merkittävä tekijä Korsholman vallien säilymistä ajatellen, sillä Koskinen Vanhassa Vaasassa 

syntyneenä ja vanhana lukiolaisena tunsi Korsholman vallit ja niiden historian. Koskinen näki ja 
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tunnusti Aspelinin lahjakkuuden jo arvostellessaan nuoren Aspelinin teosta Korsholman linnasta 

eriävistä mielipiteistään huolimatta. Yliopistossa he tekivät kiinteästi yhteistyötä eri yhteyksissä. 

Aspelin saikin kiittää Koskista monenlaisesta tuesta niin uransa alkuvaiheissa kuin myöhemminkin, 

sillä SKS:n, Historiallisen Osakunnan ja SHS:n jäsenyyskin oli Koskisen ansiota. Koskinen loi 

edellytykset Aspelinille sivistyneistön/päättäjien suppeassa piirissä tuoda esille ja ylläpitää Kors-

holman linnan/vallien historiaa ja merkitystä ei ainoastaan Pohjanmaalle vaan koko Suomelle.  

 

Koskisen tuki Aspelinin urakehityksessä arkeologiksi ja valtionarkeologiksi on osaltaan myötävai-

kuttanut siihen, että Korsholman valleista tuli maakunnallinen ja kansallinen kulttuurimuisto, ja 

varsinkin Koskisen vaikutusvallalla senaatissa silloin, kun tarvittiin virallinen lupa ristin pystyttä-

miselle. Hämeenlinnan vallit hävitettiin SKS:ssa 1869 tapahtuneen äänestyksen pohjalta. Koskinen 

kuului hävittämisen kannattajiin vastustajinaan mm. Topelius, Bomansson ja Aspelin, jonka tarkoi-

tuksena nyt oli suojella Korsholman vallit sinne pystytettävän ristin avulla. Senaatilta ei kuitenkaan 

nyt kieltoa tullut, vaikka Koskisen oma suhtautuminen ristiasiaan oli ilmeisesti rahojen vähyyden 

takia negatiivinen ja vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuus estää Korsholman vallienkin suojelu 

vetoamalla keisarilliseen määräykseen muistomerkkien pystyttämisestä. 

 

Muinaismuistoyhdistyksen tavoite luoda edellytykset antikvaaristen muistomerkkien suojeluun ja 

muinaistutkimuksen käynnistämiseen sekä kansan kiinnostukseen herättämiseen toteutui, kun mui-

naisjäännökset turvattiin asetuksella 1883 ja kun niitä varten syntyi organisoitu muinaismuistohal-

linto, Arkeologinen Komissio 1884. Sen jäsenet olivat tavalla tai toisella tekemisissä antikvaaristen 

kysymysten kanssa. Useimmat heistä toimivat samoissa tieteellisissä seuroissa tai kartuttivat ja hoi-

tivat kulttuurihistoriallisia kokoelmia. Tutkijayhteisön pienuuden vuoksi kaikkien toimintapiirit 

lomittuivat keskenään. Korsholman valleille pystytettävän ristin toteuttamistöiden kannalta se hel-

potti Aspelinin toimintaa, sillä senaatin määräämät Komission jäsenet tunsivat eri yhteyksistä vallit 

ja niiden historian, joko Aspelinin veljesten kautta, kouluajoiltaan Vaasan lukiossa tai tieteellisten 

seurojen kokouksista. 

 

Valtionarkeologi J. R. Aspelinin lisäksi Magnus Gottfried Schybergson, Otto Donner, Ernst Gustaf 

Palmén, Kustavi Grotenfelt ja Yrjö Koskisen serkku Carl Gustaf Estlander olivat Komission silloi-

sia jäseniä. He olivat  kaikki myös SMY:n jäseniä. Donner ja Estlander olivat entisiä Vaasan lukio-

laisia. Palmén ja Schybergson tarkastivat Vaasan kaupungin pyynnöstä Aspelinin nuoremman vel-

jen Mannen teoksen Wasa stads historia, jossa kuvattiin Korsholman linnan/vallien historiaa ja mer-

kitystä. Grotenfeltiä on pidetty jopa ristin pystyttämisen ehdottajana, mutta Aspelin oli hankkeen 
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alkuunpanija. Se oli luonnollista, koska hän pystyi käyttämään asemaansa ja arvovaltaansa Korshol-

man vallien hyväksi, sillä valtionarkeologina hänen tehtäviinsä Komission sihteerinä ja toimeenpa-

nevana jäsenenä kuului maan esihistoriallisten ja historiallisten muistomerkkien turvaaminen. 

Vaikka risti pystytettiin valleille Komission päätöksellä, sen jäsenistä Palmén ja Donner toivat  

ajoittain eriäviä mielipiteitään esiin, koska he ilmeisesti pitivät hanketta liikaa Aspelinin omien 

ammatillisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamisena. 

 

Se, että Aspelin piti Korsholman valleja erityisasemassa muihin muistomerkkeihin nähden, näkyy 

selvästi siinä, että hän jo nuorukaisena omalla kustannuksellaan julkaisi teoksensa Korsholman lin-

nasta, mutta ei esim. Olavinlinnasta. Aspelin teki tutkimuksensa Olavinlinnasta jo 1870-luvun 

alussa, mutta teos julkaistiin vasta 1881. Hänen Hämeenlinnasta tekemänsä työkin jäi käsikirjoituk-

seksi. Graniittiristin kaltaista muistomerkkiä ei myöskään muille vastaavanlaisille paikoille ole pys-

tytetty. Aspelin kuitenkin tunsi Suomen linnat, koska hän oli jo ennen valtionarkeologiksi tuloaan 

tutkinut melkein kaikkia niistä ja myöhemmin viran puolesta hoitanut niiden suojelutöitä. Ristin ai-

nutlaatuisuutta todistaa sekin, että se on ainut muinaismuistohallinnon omilla toimenpiteillään ja 

kustannuksellaan hankkima ja paikoilleen sijoittama muistomerkki. Ristin pystyttämissuunnitelmat 

toteutuivat vasta monien ongelmien ja vuosien jälkeen, mutta Aspelin saavutti itselleen asettamansa 

tavoitteen suomalaisella sisulla kaikista vastuksista huolimatta. Hän ei kumarrellut muille auktori-

teeteille, vaan taivutti nämä omaan tahtoonsa. Aspelinille olikin ominaista se, että hän saavutti 

tavoitteensa luonteensa, persoonansa kautta, ja se on yksi syy, miksi Korsholman vallit jälkipolville  

säilyivät.  

 

Hänen jo nuorukaisena kirjoittamansa teos Korsholman Linna ja Lääni keskiajalla 1869 oli alku hä-

nen elämänuralleen arkeologina, mutta sen ansiosta Korsholman valleja ensimmäisen kerran alet-

tiin pitää maakunnallisena ja kansallisena kulttuurimuistona. Vallien rauhoittaminen 1879 ei ollut 

Aspelinille ainoastaan henkilökohtainen saavutus, vaan se oli saavutus myös Muinaismuistoyh-

distykselle. Valtiovalta ei enää uhannut muinaislinnojen olemassaoloa. Graniittiristin pystyttäminen 

Korsholman valleille 1894 ei ainoastaan rauhoittanut niitä historiallisena muinaisjäännöksenä, vaan 

teki niistä lopullisesti ja pysyvästi maakunnallisen ja kansallisen kulttuurimuiston.  

 

Graniittiristi muistuttaa edelleen Korsholman vallien historiallisesta menneisyydestä, Korsholman 

linnasta ja sen mahtavasta läänistä sekä Aspelinin Korsholmasta ja hänen ponnisteluistaan sen säi-

lyttämiseksi historiallisena muinaisjäännöksenä tuleville polville. Aspelinin pelko vallien tuhoutu-

misesta, ellei niiden hoitoa järjestetä, voisi olla tätä päivää, sillä Korsholman valleja ei enää hoideta 
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muinaisjäännöksenä, vaan Vaasan kaupungin puisto-osaston viheralueena. Tämä osoittaa muinais-

muistojen suojelun ja hoidon riippuvuuden kulloisestakin yhteiskunnasta ja yhteiskuntapolitiikasta. 

Enää ei ole samanlaista tarvetta identiteetin hakemiseen historian kautta, siksi muistomerkitkin pal-

velevat lähinnä turistinähtävyytenä. Ilmeistä kuitenkin on, että jäsenyys Euroopan Unionissa luo 

samankaltaisia paineita jäsenmaiden kansalaisille kuin 1800-luvun kansallisuusaate aikoinaan. EU 

luo uusia skenaarioita, joissa pelätään kansan menettävän itsenäisyytensä ja omat juurensa.  

 

Nyt omaa kansallista identiteettiä pyritään lujittamaan mm. uudenlaisella linnatutkimuksella, jonka 

kohteena ovat pienet pääsosin puusta rakennetut linnat, joista on jäljellä vain valleja ja puuraken-

teita. Suomalaisen historiallisen ajan arkeologian kasvu ja pyrkimys luoda entistä kokonaisvaltai-

sempi kuva menneisyydestä liittyy alan voimakkaaseen kehitykseen ympäri Eurooppaa. Käyttä-

mällä hyväksi nykyaikaisia arkeologisia menetelmiä ja poikkitieteellistä tutkimusta löytöjen avulla 

voidaan tulkita linnojen ajoituksia, toimintoja, yhteysmalleja, resurssien valvontaa ja jopa henkilö-

historiaa.  

 

Aspelin perusteli Korsholman vallien rauhoittamista 1879 sillä, ettei valleilla ollut suoritettu arkeo-

logisia kaivauksia. Tilanne on ennallaan, mutta tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, sillä valleilla 

tehtyjen tutkimusten perusteella kaivausten aloittamista suositellaan. Alueen arvellaan olevan esi-

neistöltään suhteellisen rikas. Mikäli kaivaukset aloitetaan, voitaisiin mahdollisia löytöjä samalla 

täydentää arkistotutkimuksilla kokonaiskuvan saamiseksi Korsholman vallien historiasta linnana, 

kartanona ja Maaherranpakkana. Korsholman vallit graniittiristeineen eivät kätke vain vallien histo-

riaa, vaan myös Aspelinin Korsholman historian, jossa Aspelinin persoonalliset ominaisuudet, am-

mattitaito, vaikutusvalta ja toiminta tieteellisissä seuroissa kulminoituvat rajattoman isänmaalli-

suuden ja kotiseuturakkauden osoituksena, muistojen antamisena. Korsholman vallit maakunnalli-

sena ja kansallisena kulttuurimuistona eivät ole ainoa perintö, jonka Aspelin ja muinaismuisto-

hallinto ovat meille jättäneet. Aspelinin henki elää – kotiseudun muistoja ei unohdeta, vaan niitä 

tutkitaan ja niistä kirjoitetaan.  
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Yritys 1600-luvun linnan rekonstruktioksi. Rakennusmestari Aug. Lasselin piirustus. (Tegengren 1949, 11.) 
 
 
 
 
 

 
 
Korsholman linna ennen vanhaan, vinjetti vuoden 1752 jälkeen piirretystä kartasta. Piirroksen pohjana on 
kenties kuva 1600-luvulta, mutta se ei silti ole luotettava. Yksityiskohtaisesti piirretyllä barokkiportaalilla on 
voinut olla vastine todollisuudessa. (Tegengren 1949, 10.) 
 
 



 95 

Liite 4a:  Vallien asemapiirros ja leikkaus (Härö E. 1998, 130.) 
  

 
 
 
Liite 4b:  Vallien istutussuunnitelma (Härö  E. 1998, 130.) 
 

 


