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Forum V 

 

16. Hyödyn ajan uudistuksia 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 133 

Mitä Elias Martinin maalaus Viaporin rakentamisesta kertoo rakennustöistä ja 

yhteiskuntaryhmistä? 

• Maalauksessa rakennetaan Viaporin kuivatelakkaa, joka oli aikoinaan 

edistyksellinen. 

• Rakentaminen oli suuri urakka, jossa tarvittiin paljon työvoimaa ja materiaaleja, 

kuten esimerkiksi kiveä ja puuta. 

• Työt tehtiin pääasiassa ihmis- ja eläinvoimin, mutta tekniikkaa käytettiin apuna 

esimerkiksi nostotöissä.  

• Taustalla näkyy tuulimylly, jonka avulla pumpattiin vettä pois altaista. Lisäksi se 

pystyi sahamaan lautoja ja jauhamaan jauhoja samaan aikaan. 

• Työnteko näyttää aika vaaralliselta.  

• Maalauksessa näkyy selkeästi tavalliset työmiehet ja oikeassa reunassa 

mahdollisesti työnjohtajia ja insinöörejä. 

• Sotilaita on maalauksessa vähän, vaikka heitä käytettiin paljon rakennustöissä. 

 

Tehtävä 1 

Perustele väite: Anders Chydenius oli 1700-luvun merkittävimpiä uudistajia 
(korjattu 2.p.: Anders Chydenius oli Ruotsin 1700-luvun merkittävimpiä 

uudistajia). 

• Hän esitteli Ruotsissa ensimmäisenä liberaaliin talouspolitiikkaan liittyviä 

ajatuksia. 

• Hänen kirjansa vapaasta kilpailusta (Kansallinen voitto) ilmestyi noin kymmenen 

vuotta ennen kuin Adam Smith julkaisi kuuluisan teoksensa Kansojen 

varallisuus. 

• Hän oli myös valmis purkamaan säätyjen etuoikeuksia. 
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Tehtävä 2 

Miten Suomen talous kehittyi 1700-luvulla? 

• Talouspolitiikkaa alettiin liberalisoida 1700-luvun jälkipuoliskolla. Esimerkiksi 

porvarisoikeuksia oli helpompi saada ja uusille manufaktuureille annettiin lupia. 

• Pohjanlahden kauppapakon arvostelun seurauksena monelle Pohjanlahden 

kaupungille myönnettiin tapulioikeus. 

• Myös Pohjanmaan talonpojat saivat viedä ulkomaille esimerkiksi omaa 

tervaansa. 

• Pohjanmaan kauppiaat pääsivät tekemään kauppaa aina Itä-Intiaan asti. 

• Vauraimmille suomalaisille tuotiin uusia ylellisyystuotteita, kuten hienoja 

kankaita ja kahvia. 

• Hyödyn ajan ilmapiirissä talonpoikia kannustettiin raivaamaan uutta peltomaata. 

• Maataloudessa aloitettiin peltojen isojako, jossa saman tilan pellot yhdistettiin ja 

samalla luovuttiin vanhasta sarkajaosta. 

 

Tehtävä 3 

Millä tavoin tietoa levitettiin 1700-luvun Suomessa? 

• Pääosin tieto kulki kuten ennenkin eli pappien saarnojen yhteydessä. Myös 

ihmisten liikkumisen myötä tieto levisi. 

• Papit levittivät esimerkiksi tietoa viljelystä ja puutarhanhoidosta perustamalla 

malliviljelmiä ja puutarhoja. 

• Papit perustivat lukusaleja, joissa oli kirjoja ja sanomalehtiä. 

• Vuoden 1766 painovapausasetuksen ansiosta julkaiseminen helpottui. 

• Suomeen perustettiin ensimmäisiä sanomalehtiä kuten Aurora-seuran Åbo 

Tidningar 1771. 

• Pappi Anders Lizelius toimitti suomenkielistä Suomenkieliset Tieto-Sanomat  

-nimistä lehteä. 

• Lukijoita lehdillä oli vielä vähän, koska myöskään lukutaitoisia ei ollut paljoa. 

• Suomenkieliset osasivat lukea vielä vähemmän kuin ruotsinkieliset, joista 

Suomen sivistyneistö pääosin koostui. 

• Sivistyneistö luki romaaneja ja matkakirjallisuutta.  
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Tehtävä 4 

Millaisia uudistuksia tehtiin hyödyn ajalla? 

• Talouselämää uudistettiin ja liberalisoitiin esimerkiksi perustamalla kaupunkeja 

ja helpottamalla kaupankäyntiä. 

• Painovapausasetus on esimerkki yhteiskunnallisesta uudistuksesta. 

• Maataloutta uudistettiin aloittamalla isojako. 

• Puutarhan viljelyssä suosittiin hyötykasveja. 

• Väestönkasvua pyrittiin edistämään terveydenhoitoa parantamalla. 

• Piirilääkärin virkoja perustettiin ja kätilöitä koulutettiin. 

• Tieteitä suosittiin. 

• Rangaistuksia lievennettiin. 

 

Tehtävä 5 

Mitä edistysaskelia maanviljely ja puutarhanhoito ottivat Suomessa 1700-

luvulla? 

• Aloitettiin isojaon toteuttaminen. 

• Puutarhoissa alettiin viljellä hyötykasveja kuten hedelmäpuita, marjapensaita ja 

yrttejä. 

• Pappilat toimivat esikuvina. 

• Erityisesti perunan viljelyn aloittamisella oli ruokataloudelle suuri merkitys. 

 

Tehtävä 6 

Esseetehtävä: Millä perusteilla voidaan väittää, että Suomessa elettiin hyödyn 

aikaa 1700-luvulla? 

Esimerkiksi: 

• Ruotsin valtio halusi lisää verotuloja, joten kauppaa helpotettiin. 

• Tehtiin väestölaskenta ja huomattiin väestön vähyys. 

• Koska oltiin huolestuneita väestömäärästä, aloitettiin maanviljelyn uudistaminen, 

lääkärijärjestelmää uudistettiin jne. 

• Sensuuri poistettiin, jotta tieto leviäisi. 

• Perusidea on siis se, että uudistukset tehtiin, jotta niistä saataisiin hyötyä.   
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Tehtävä 7 

Nettitehtävä: Selvistä netistä Pehr Kalmin uraa. Minkälaisiin asioihin hän 

keskittyi, ja mitkä olivat hänen saavutuksensa? 

• opiskelijan oma vastaus 
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