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Keskiajan rahoja 
Oulunsalosta

Kuvat: Jarmo Koponen P-Pm

Oulunsalosta löydettiin vuonna 1959 maan 
alta tuohikääröön kätkettynä liki 100 kes-
kiaikaista hopearahaa.

Rahat olivat unionikuninkaan Albrekt 
Mecklenburgilaisen ajalta. Hän hallitsi 
vuosina 1364- 1389.

Rahalöytö lunastettiin Kansallismuse-
oon. Ne olivat 1970-luvulla näytteillä 
Pohjois-Pohjanmaan museossa. 

Kuvien 1 ören kolikot ovat osa aarrelöydös-
tä Inkerinmaalta. Rahat oli kätketty levot-
tomina aikoina saviruukkuun maan alle. 

Kolikkojen nimellisarvot olivat ¼, ½ ja 1 
öreä, ja ne olivat Kustaa II Adolfin ja Kris-
tiinan ajalta.

Kuvassa on Kaarle XI:n ajan tavallisin 
raha, eli 1/6 ören kolikko. Kirjaimet C R S 
= CAROLUS REX SVECIAE.

Oulun Numismaatikot saavat usein ar-
viointipyyntöjä tästä rahatyypistä, sillä 
niitä löytyy paljon maaperästä. Rahan 
lyöntimäärä oli yli 100 miljoonaa ja arvo 
oli aikoinaankin todellisuudessa vain ku-
parin arvo.

Kuvan hopearahat ovat 1/3, 1/6, 1/12 ja 
1/24- osan riikintaalarit.

Kyseisten rahojen arvo voitiin ilmaista 
myös äyreinä (öre). Sarjan rahojen nimel-
lisarvot ovat myöskin 32, 16, 8 ja 4 öreä, 
kuten rahassa näkyy lyötynä.

Rahayksiköissä ei tunnettu desimaalia, 
joten rahayksikköjä jaettiin murtolukuihin.

Sarjaan kuuluvat myös 2/3 ja 1 riikintaa-
lerin kolikot (alla). Kolikot muodostavat yh-
dessä kauniin sarjan.

Kustaa III:n poika Kustaa IV Adolf jäi 
Suomen viimeiseksi ruotsalaiseksi kunin-
kaaksi. Ruotsin kannalta huonosti päätty-
nyt Suomen sota johti Suomen joutumi-
seen Venäjän alaisuuteen ja Kustaa IV:n pi-
dätykseen ja karkottamiseen maanpakoon.

Kuparirahayksikkönä öre oli menettänyt 
uskottavuutensa, niinpä luotiin uusi ra-
hayksikkö, skilling. Se jaettiin murtoluku-
jen avulla pienempiin rahayksiköihin. Skil-
lingiä käytettiin 1870-luvulle saakka, jol-
loin siirryttiin jälleen ören käyttöön ja otet-
tiin desimaaliraha käyttöön.

Ruotsin rahaa käytettiin Suomessa vielä 
1840-luvulle saakka. Kustaa IV:n rahat 
ovat hyvin tavallisia.

Alin raha on Valtakunnanpankin kontto-
rin poletti, jota tehtiin helpottamaan kolik-
kopulaa ½  ja ¼ skillingin arvoisena.

Kuningatar Kristiina 
1632-1654

Kuningas Kaarle XI 
1660-1697

Kuningas Kustaa III 
1771-1792

Kuningas IV Adolf 
1792-1809

2/3 Riikintaaleri

1 Riikintaaleri

Suomessa käytetty Ruotsin vallan raha

Tytön sylissä on 10 Daalarin plootu vuodelta 1644. 
Painoa on noin 20 kg.

Kuvassa on samat rahat puhdistettuina. Kuva aarrelöydöstä Eestistä. Kaikki kolikot ovat 
Kaarle XI:n 1/6 -osa äyrejä.

Teksti: Esa Moilanen

Rahojen puhdistaminen kannattaa 
jättää asiantuntijan tehtäväksi.


