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Daniel Medelplanin elämä
Daniel Medelplan oli 1600-luvun tuotteliain puupiirtäjä Suomessa. Hän teki töitä 
myös kirjanpainajakisällinä ja kirjanpainajana Turussa ja Viipurissa. Medelplan ei sig-
neerannut töitään, mutta hänen tuotantoaan voi arvioida muin perustein. Hänen töi-
hinsä voidaan lukea noin 400 havainnollistavaa kuvaa, noin 150 vinjettiä tai muuta 
koristeaihetta ja vähintään 350 puukirjaketta. Ennen kaikkea hänet tunnetaan legen-
daarisen Pälkäneen puuaapisen tekijänä.

Daniel Medelplan syntyi Turussa n. 1657 vaununtekijä Jonas Svensson Medelplanin 
ja tämän ensimmäisen vaimon Margaretan poikana ja kuoli Pälkäneellä Taurialan 
kylässä 1737. Hänen muista elämänvaiheistaan on muutamia hajatietoja. Niiden kiin-
nekohdat ovat löytyneet kirkonkirjojen ohella lähinnä Turun akatemian konsistorin 
pöytäkirjoista ja oikeudenkäyntipöytäkirjoista. 

Medelplan työskenteli Turun akatemian kirjapainon puupiirtäjänä ja kirjapainon 
muissa tehtävissä vuosina 1678–1689 ja Viipurin kymnaasin eli lukion ensimmäisenä 
kirjanpainajana. Tässä tehtävässä hän ehti toimia vain nelisen vuotta 1689–1693. Kun 
Medelplan muutti Turusta Viipuriin vaimonsa Kerttu Berendtintyttären kanssa, vai-
mo otti mukaansa sisarentyttärensä Maria Akselintyttären. Ilmeisesti vuoden 1692 lo-
pulla vaimo palasi Turkuun, jossa kuoli kevättalvella 1693 ja jonne hänet haudattiin. 
Medelplan matkusti hautajaisiin, samoin nuori Maria. Hautajaisten jälkeen Medel-
plan ei enää palannut kirjanpainajaksi Viipuriin, vaan hän joutui luopumaan tehtä-
västä lopullisesti siveellisyysrikoksen vuoksi. 

Vuonna 1694 Maria synnytti aviottoman lapsen, jonka isäksi Medelplan paljastui. 
Medelplanin vaimo oli jo kuollut, ja Medelplan olisi halunnut solmia avioliiton Ma-
rian kanssa. Papin mielestä se ei kuitenkaan käynyt päinsä heidän läheisen sukulai-
suutensa vuoksi: se olisi ollut sukurutsaa. Kun asiaa puitiin raastuvassa, kävi ilmi, että 
Medelplanin ja Marian suhteesta oli syntynyt lapsi jo aiemmin kirjanpainajan vaimon 
vielä eläessä. Tämä ensimmäinen lapsi oli kuollut. Medelplan väitti, että eräs sittem-
min kuollut venäläinen merimies olisi ollut tämän lapsen isä, mutta oikeus totesi 
Medelplanin esittämät todistukset väärennetyiksi. Heinäkuussa 1695 hänet ja Maria 
tuomittiin kuolemaan, mutta Viipurin hovioikeus lievensi tuomiot korkeiksi sakoiksi. 
Niin korkeita sakkoja, 160 hopeataalaria, tuomitut eivät pystyneet maksamaan ja niin-
pä he joutuivat vankeuteen Viipurin linnaan. Siellä Medelplanin täytyi kärsiä myös 
rangaistukseensa kuulunut kujanjuoksu. Hänet ja Maria vapautettiin vuonna 1697.
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Tiedot Daniel Medelplanin myöhemmistä elämänvaiheista ovat hyvin satunnaiset. 
Hänen yhteiselämänsä Maria Akselintyttären kanssa ilmeisesti jatkui tämän kuole-
maan saakka 1714. Medelplan näyttää kiertäneen perheineen eri paikkakunnilla. 
Parikkalassa hänet haastettiin talvikäräjille 9 kuparitaalarin velasta, jonka hän oli 
ottanut hevosen hankkimiseksi. Yksi hänen pojistaan syntyi Käkisalmessa 1702, ja 
vuonna 1709 hän on ollut Rantasalmella, jonne hänen kaksi viisivuotiasta poikaansa, 
Peter ja Carl, tuolloin haudattiin. Vuonna 1711 Hauhon seurakunta maksoi hänelle 
6 kupariäyriä kirkkoraamatun sitomisesta. Ensimmäinen varma tieto perheen asettu-
misesta Pälkäneelle on vuodelta 1713, jolloin tytär Kirsti syntyi siellä. Kirkonkirjojen 
mukaan isä Daniel oli tuolloin värjäri. Medelplan kuoli Taurialan kylässä Neppilässä 
31.8.1737 ja leski Kirsti Rekontytär 1744.

Medelplanin nimi ja muisto ovat jääneet elämään siksi, että hän teki aapisen laatta-
kirjana keskiajalta peräisin olevin menetelmin. Tämä tapahtui vuonna 1719, aikana 
jolloin Suomessa ei toiminut ainuttakaan kirjapainoa. Näin syntyneiden aapisten lu-
kumäärästä ei ole tietoa, ja viimeinen tunnettu kappale tuhoutui Turun palossa 1827. 
Medelplanin aapinen tunnetaan yleisesti nimellä Pälkäneen puuaapinen. 

Aikakausi
Turku oli 1600-luvun loppupuolella Ruotsin valtakunnan toiseksi suurin kaupunki, 
jonka henkikirjoitettujen asukkaiden määrä oli vajaat 3000 henkeä. Koko Suomen 
väkiluvun arvioidaan olleen 1690-luvun alussa 400 000 – 500 000 henkeä, mutta suu-
ret kuolonvuodet 1695–1697 nälkään ja ruttoon kuolleineen tuhosi arviolta kolman-
neksen väestöstä. Ruotsin ja Venäjän välinen sota 1700–1721 hävityksineen ja Ruot-
sin puolelle siirtyneine pakolaisineen autioitti maata vielä lisää. Sota tunnetaan myös 
nimellä suuri Pohjan sota.  

Turun Kuninkaallinen Akatemia perustettiin vuonna 1640 Ruotsin valtakunnan kol-
manneksi yliopistoksi. Sitä vanhempia olivat Uppsalan ja Tarton yliopistot (suuri osa 
Baltian alueista kuului tuolloin Ruotsin suurvallalle). Kaksi vuotta Turun akatemian 
perustamisen jälkeen akatemia sai oman kirjapainon, joka samalla oli Suomen ensim-
mäinen kirjapaino. Tämän jälkeen väitöskirjoja ja akatemian julkaisuja ei tarvinnut 
enää toimittaa lukijoille käsinkirjoitettuina kopioina, vaan ne voitiin julkaista painet-
tuina kappaleina. Kirjapaino ei palvellut ainoastaan akatemiaa ja sen piirissä toimivia, 
vaan siellä painettiin muutakin kirkon, viranomaisten ja yksityisten tarpeisiin. 
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Vuonna 1669 Turun hiippakunnan piispa 
Johannes Gezelius vanhempi (1615–1690) 
perusti Turkuun oman kirjapainonsa. Sen 
tuotantoon kuului ennen kaikkea oppikir-
joja, uskonnollista kirjallisuutta ja kirkollis-
ta käyttökirjallisuutta, mutta siellä painet-
tiin myös muuta aineistoa samaan tapaan 
kuin akatemian kirjapainossa. Jo ennen 
oman kirjapainonsa perustamista Gezelius 

julkaisi ensimmäiset Suomessa painetut aapiset, suomenkielisen Yxi paras lasten tawara 
ja ruotsinkielisen Ett rätt barna-klenodium. Ne painettiin akatemian kirjapainossa 1666, 
ja sen jälkeen niistä ilmestyi tiuhaa tahtia uusia painoksia. Nämä aapiset olivat luon-
teeltaan ns. aapiskatekismuksia, eli niihin sisältyi kristinopin opetuksia, mm. kate-
kismus ja Isä meidän-rukous. Yxi lasten paras tawara ei kuitenkaan ollut ensimmäinen 
suomenkielinen aapinen, sillä vastaavanlaisen aapiskatekismuksen julkaisi jo Mikael 
Agricola 1543, mutta Agricolan Abckiria ja sen kaksi seuraavaa painosta painettiin 
Tukholmassa, kuten Agricolan muutkin teokset.

Suomen kolmas kirjapaino oli Viipurin kymnaasin eli lukion kirjapaino. Turun akate-
mian ohella Viipurin lukio oli koko olemassaolonsa ajan ainoa korkeampi oppilaitos 
Suomessa. Aikakaudelle ominaista oli, että yliopistoilla ja monilla lukioilla oli oma 
kirjapaino, jossa voitiin painaa mm. pienimuotoisia oppikirjoja opisklijoiden tarpei-
siin. Kun kruunu oli vuosikausia vitkutellut kirjapainon perustamista Viipuriin, Vii-
purin hiippakunnan piispa Petrus Bång perusti sellaisen, ilmeisesti ensisijaisesti omin 
varoin. Piispa kutsui Viipurin lukion kirjapainon ensimmäiseksi kirjanpainajaksi 
Daniel Medelplanin, ja kirjapainon toiminta käynnistyi vuoden 1689 loppupuolella. 
Oppikirjojen ohella kirjapainossa painettiin pikku julkaisuja ja tiedotteita hiippakun-
nan papiston ja hallinnon tarpeisiin sekä henkilökirjallisuutta myös yksityishenkilöi-
den toimeksiannosta. 

Suomessa painettu kaunokirjallisuus oli lähinnä klassista kirjallisuutta latinan kielen 
opetusta varten sekä aikakaudelle tyypillistä runomuotoista henkilökirjallisuutta, niin 
sanottua tilannerunoutta. Suurin osa kirjallisuudesta hankittiin Ruotsista tai Euroo-
pan muista maista omilla matkoilla tai tuttavien ja kiertävien kirjakauppiaiden väli-
tyksellä. 

Henkilökirjallisuutta ovat esimerkiksi runomuotoiset onnittelut häiden tai virkaylen-
nysten johdosta, sururunot ja painetut ruumissaarnat kuolemantapausten johdosta 
sekä promootiorunot vastavalmistuneiden maistereiden ja tohtoreiden kunniaksi. 
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Näin henkilökirjallisuus myös välitti tietoja sosiaalisista tapahtumista ylempien sääty-
jen, oppineiden ja porvariston piirissä. Tällaiset pikku julkaisut toimivat siis tavallaan 
seurapiiriuutisten kanavina aikana, jolloin tällaisia uutisia levittävää lehdistöä ei ollut. 

1600-luvun jälkipuolisko oli Ruotsin valtakunnassa rauhan aikaa, mutta vuonna 1700 
Ruotsin ja Venäjän välille syntyi sota, jota kutsutaan suureksi Pohjan sodaksi. Ruotsin 
voitokas sotaonni kuningas Kaarle XII:n johdolla kääntyi tappiolliseksi Pultavan tais-
telussa 1709. Vuonna 1710 venäläiset joukot tulivat Viipuriin, suuri osa kaupungista 
joutui hävityksen kohteeksi ja lukion kirjapaino tuhoutui. Venäläiset etenivät kohti 
länttä, miehittivät suuren osan maasta, ja vuonna 1713 alkoi kausi, jota kutsutaan 
isoksi vihaksi. Turkulaispainot lastasivat tarvikkeensa ja väkensä laivoihin ja suunta-
sivat kohti Ruotsia. Sinne siirtyi Suomesta joukoittain pakolaisia, heidän mukanaan 
myös lukuisasti pappeja, joiden harteilla kansanopetus tuolloin oli. Sota päättyi vuon-
na 1721, jolloin Venäjän ja Ruotsin välillä solmittiin Uudenkaupungin rauha.

1600- ja 1700-luvuilla elettiin vielä suurelta osalta luontoistaloudessa. Akatemia esi-
merkiksi maksoi Medelplanille kiinteänä palkkana kaksi tynnyrillistä viljaa vuodessa, 
mikä vastasi noin viittä hopeataalaria. Koska hänen palkkansa ei sisältynyt akatemian 
vakinaiseen talousarvioon, hänen täytyi uudistaa palkka-anomuksensa vuosittain, ja 
vuosittain se myös hyväksyttiin. Näin tapahtui myös vuoden 1687 kesäkuussa, jos-
kin konsistori tuolloin totesi akatemian viljavaraston olevan tyhjä – siellä ei ollut sen 
enempää ruista kuin ohraakaan. Apuun tuli professori Simon Paulinus, joka lupasi 
Medelplanille tynnyrillisen omistaan, kunhan akatemia puolestaan hyvittäisi sen hä-
nelle seuraavan viljaerän saavuttua.  

Tiedossa ei ole, saiko Medelplan kiinteän palkkansa ohella kirjapainon esimiehenä 
olleelta kirjanpainajalta myös määrällisiin suorituksiin perustuvia erilliskorvauksia 
joistakin ladontatöistä tai saiko hän erilliskorvauksia puupiirrosten tekemisestä. Yksi-
tyisestä tilauksesta tehdyistä puupiirroksista Medelplan varmaan veloitti jonkin kupa-
ritaalarin tai -markan. Oman ja perheensä elannon turvaamiseksi hänellä todennäköi-
sesti oli myös jonkin verran peltoa, niittyä ja eläimiä, kuten lehmiä ja lampaita, kuten 
kaupunkilaisilla tuohon aikaan yleensäkin.

Oletuksia opintiestä
Varhaisimmat tiedot Medelplanista ja hänen tehtävistään kirjapainoissa ovat helmi-
kuulta 1678. Tuolloin Turun akatemian ylin hallinnollinen elin, konsistori, päätti 
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ottaa hänet akatemian kirjapainoon puupiirrosten tekijäksi ja kirjapainon muihin 
tehtäviin, joihin häntä sanottiin välttämättä tarvittavan. Tiedossa ei ole, missä Me-
delplan oli hankkinut tarvittavat taidot näihin tehtäviin. Olen kuitenkin päätellyt, 
että hän olisi ollut oppipoikana ja kirjanpainajakisällinä Gezeliuksen kirjapainossa. 
Näin olen arvellut ennen kaikkea siksi, että eräissä Medelplanin Viipurissa painami-
en julkaisujen typografiassa, erityisesti ruumissaarnoissa, on sellaisia piirteitä, jotka 
korostetusti näkyvät juuri Gezeliuksen kirjapainon vastaavassa tuotannossa. Ehkäpä 
Madelplan oli oppinut latojan ja painajan ammattinsa juuri Gezeliuksen kirjanpaina-
jan Johan Winterin johdolla.

Medelplanin jonkinlaisena oppi-isänä puupiirtäjän taidoissa on saattanut olla ruotsa-
lainen ylioppilas Jonas Grimsteen, jonka puupiirroksia alkoi olla Turussa painetuissa 
julkaisuissa 1670-luvun alkupuolelta lähtien. Ne havainnollistivat lähinnä matemaat-
tisia ja luonnontieteellisiä ilmiöitä ja teorioita, mutta Grimsteenin puupiirroksiksi 
voi päätellä myös eräät vinjetit ja muut koristeet, joilla julkaisuja somistettiin. Suurim-
man osan töistä Grimsteen näyttää tehneen Gezeliuksen kirjapainolle ennen vuotta 
1677, jolloin hän siirtyi Uppsalaan. Siellä hän vietti toista vuotta, palasi vielä Turkuun 
suorittamaan maisterintutkintonsa, mutta muutti pian sen jälkeen pysyvästi Ruotsiin. 
Oletan, että Daniel Medelplan sai alkuoppinsa puupiirrosten tekemiseen Jonas Grim-
steeniltä, jonka eräitä koristeaiheita hän myös jäljitteli.

Puupiirtäjän taidot
Medelplan ei tiettävästi ole signeerannut ainuttakaan puupiirrostaan. Niinpä olen 
joutunut selvittämään hänen töitään elämäkerrallisten tietojen, konsistorin kursoris-
ten pöytäkirjamerkintöjen ja tyyliseikkojen nojalla. Puupiirroksista voi usein tunnis-
taa tekijälle ominaisia yksilöl-
lisiä piirteitä. Se koskee sekä 
mallina olleiden kuvien tul-
kintaa että puunleikkaajan omaa 
”piirrosjälkeä”. Jotkut Medelplanin 
puupiirroskoristeet perustuvat oletetta-
vasti hänen omiin piirroksiinsa, ja sellaisten 
nojalla arvioiden Medelplanin oli piirtäjänä 
kömpelö. Se näkyy etenkin hänen jäykissä henkilö-
hahmoissaan, olivatpa ne sitten ihmisiä tai enkeleitä. Riip-
pumatta siitä, olivatko tällaiset kuvat alun pitäen hänen 
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tai jonkun muun piirtämiä, Medelplan on kuitenkin antanut niille 
piirteitä, joiden nojalla juuri hänet voidaan tunnistaa puupiirroksen 
tekijäksi. Myös Medelplanin puuhun leikkaamat kirjaimet puhuvat 
selvää kieltä siitä, ettei hän ollut mikään muotoilun mestari.

Medelplanin tekniset taidot puupiirrosten leikkaajana sen sijaan 
näyttävät kehittyneen kohtalaisen nopeasti. Suurikokoiset työt olivat 
hänen ominta aluettaan, ja niissä hänen taitonsa käsityöläisenä pää-
sevät oikeuksiinsa. Hänen viivansa on tosin melko tasapaksua, mutta 
kuvapintaan on saatu eloa ja rytmiä täsmällisten varjostusviivojen ja 
valkoiseksi jäävien kenttien selkeän vaihtelun avulla. Monet työt ovat 
vaatineet suurta kärsivällisyyttä, mikä tulee näkyviin erityisesti kook-
kaissa puupiirroskoristeissa. Sellaisia ovat esimerkiksi avoarkkijul-
kaisuja varten tehdyt pylväät, joiden kuviointi on ollut pikkutarkkaa 
puuhaa. 

Kuviin on saatu voimaa ja elävyyttä myös kaarevin ja pyörteisin var-
jostusviivoin ja eri tavoin tehdyin ristivarjostuksin. Esimerkkinä 
tällaisesta on kokosivun kuva Andreas Hasselqvistin parannussaar-
nassa Boot-predijkan … öfver prophetens Jeremiae wakande staaf, och heet 
siudande gryto (1681). Aiheen saarnaan antoi joulukuussa 1680 Turun 
taivaalle ilmestynyt komeetta. Hasselqvist piti sitä ennusmerkkinä 
ja parannuksen aiheena, ja tässä tarkoituksessa hän palautti mieliin 
mantelipuisen sauvan ja kiehuvan padan, josta kerrotaan Raamatus-
sa Jermiaan kirjassa. Hasselqvistin julkaisussa tätä kuva-aihetta nimi-
tettiin Jeremiaan komeetaksi. Myös eräät avoarkkijulkaisuja korista-
vat enkeliparit ovat esimerkkejä siitä, miten Medelplan rytmikkäiden 
kaariviivojen avulla sai eloa kuvapintaan.  
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Miten puupiirros tehtiin
Puupiirros syntyi kolmen pääasiallisen työvaiheen tuloksena. Ensin kuva piirrettiin 
paperille, sitten tämä mallikuva jäljennettiin pitkittäissyin leikatulle puulle, ja kol-
mannessa vaiheessa puulle kopioitu piirros leikattiin puuhun kohokuvaksi.  Viimeis-
telyn jälkeen puupiirroslaatta annettiin kirjanpainajan käyttöön. Puupiirroslaatan 
tuli paksuudeltaan vastata metallikirjakkeiden korkeutta, sillä näin kuvalaatta voitiin 
liittää tekstiladelmaan ja teksti ja kuva voitiin painaa samalla painokerralla. 

Suurissa kirjapainoissa ja ateljeissa puupiirroksen tekemisen kolme työvaihetta saat-
toivat eriytyä eri henkilöiden tehtäviksi, mutta Suomen oloissa sellainen erikoistumi-
nen ei ollut mahdollista. Useimmat Medelplanin puupiirroksista olivat jäljennöksiä 
tai mukaelmia, joiden esikuvat löytyvät varhaisemmista painotuotteista, joita oli sekä 
Turun akatemian kirjastossa että professorien omistuksessa. Jotkut kuvat ilmeisesti 
perustuvat turkulaisten kirjoittajien piirroksiin.   

Piirros tehtiin paperille sulkakynällä, lyijykynällä, liidulla tai hiilellä. Mikäli piirros 
tehtiin suoraan puulle, mikä tosin oli harvinaista, puisen painolaatan pinta pohjus-
tettiin lyijyvalkoisella. Paperille tehdyn piirroksen jäljentäminen tapahtui esimerkiksi 
seuraavasti: Puulaatan ympärille kiedottiin paperi, jonka toiselle puolelle oli levitetty 
kerros punaista tai mustaa liitujauhetta. Tämä puoli tuli puun pintaa vasten. Tämän 
paperin päälle kiinnitettiin se paperi, jolle mallikuva oli piirretty. Kuvan päälinjoja 
myöten kuljetettiin jotakin kapeateräistä esinettä niin, että kuva jäljentyi liidun avul-
la puulaatalle. Yksityiskohtia saatettiin vielä tarkentaa tussilla. Sen jälkeen kuva lei-
kattiin kohokuvaksi veitsien ja kourutalttojen avulla. Medelplanin aikaan puupiirros 
valmistettiin pitkittäissyin leikattuun puuhun, joista suosituimpia olivat päärynäpuu, 
lehmus, omenapuu ja puksi eli pyökki. Pyökki oli kaikkein kestävintä, mutta myös 
kalleinta.1

Kun puupiirros oli valmis painettavaksi, kohokuvan pinnat värjättiin painovärillä. 
Painetusta kuvasta tuli tietysti painolaatalla olleen kuvan peilikuva.

1  Englantilainen Thomas Bewick kehitti uudenlaisen tekniikan, puukaiverruksen eli ksylografian, 
jonka hän otti käyttöön 1775. Kuva kaiverrettiin poikittain leikattuun puuhun, jonka pinta 
tasoitettiin ja hiottiin.  Kaivertamiseen käytettiin talttoja, kaivertimia ja koururautoja, ja tekniikka 
oli pitkälti sama kuin kuparikaiverruksissa.  Kuparikaiverrus painettiin kuitenkin syväpainona, kun 
taas puukaiverrus  valmistettiin kohopainoa varten. Menetelmä omaksuttiin vähitellen laajalti, ja 
huomattava osa 1800-luvun mustavalkokuvituksesta on puukaiverruksia. 
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Varhaisia töitä
Konsistori ei palkannut puupiirtäjää summamutikassa, vaan Medelplanin piti antaa 
työnäyte puupiirtäjäntaidoistaan. Näytteeksi hän teki matemaattisia kuvioita, jotka 
konsistori totesi kiitoksen arvoisiksi ja päätti palkata Medelplanin. Tämä tapahtui 
helmikuussa 1678. Ensimmäiset hänen uudessa tehtävässään leikkaamansa kuviot 
pääsivät ilmeisesti nähtäville vasta vuoden lopulla joulukuussa, kun professori Johan-
nes Flachsenius julkaisi väitöskirjansa Positiones quasdam mathematicas, et alias nonnul-
las exhibens.2 Väitöskirjan ensimmäisessä teoreemassa väitettiin, että maa on pallon 
muotoinen. Todisteluketjussa todettiin muun muassa, että kuunpimennyksen tiedet-
tiin johtuvan siitä, että maa joutui auringon ja kuun väliin. Millainen varjo syntyi-
sikään, ellei maa olisi pallon muotoinen? Asiaa voitiin nyt havainnollistaa piirrosten 
avulla. 

Tämä Medelplanin ensiesiintyminen ei sinänsä ole laadultaan kovin ihmeellinen. Se 
on kuitenkin esimerkki kirjapainotaidon eräästä tärkeästä soveltamisalasta: matema-
tiikan ja geometrian käsitteitä ja luonnontieteiden teorioita havainnollistettiin yhdis-
tämällä teksti ja kuva samassa tuotantoprosessissa, kohopainona. 

 Johannes Flachsenius (1630–1708) pysyi jatkossakin toimeksiantajien kärjessä, jos-
kin kuvien määrä vaihteli aika lailla. Matemaattisten kaaviokuvien lisäksi Medelplan 
havainnollisti esimerkiksi mekaniikan piiriin kuuluvia asioita, kuten raskaiden esi-
neiden liikuttelua vipuvarsien avulla (Synopsis mechanicae, 1682) tai muutamaa vuotta 
myöhemmin aurinkokellojen rakentamista. Näissä myöhemmissä kuvissa työn jälki 
on jo selvästi hallitumpaa kuin maapallon pyöreyttä todistelevissa kuvissa.

Ensimmäisinä vuosina Medelplanin taitoja kysyttiin kuitenkin perin harvoin väitös-
kirjojen kuvittamiseen. Vuoden 1678 jälkeen seuraava esiintyminen tällaisella foo-
rumilla sijoittui kenties vasta syksyyn 1680. Ensimmäisen vuoden aikana akatemian 
kirjapainon tuotannossa ei näy myöskään sellaista koristeaineistoa, jota ilman muuta 

2  Väitöskirjat eivät vastanneet laadultaan ja laajuudeltaan sitä, mitä väitöskirjoilla nykyisin 
ymmärretään. Kyse oli yleensä huomattavasti suppeammista tutkielmista, joiden tekeminen kuului 
professoreiden virkavelvollisuuksiin. Laajuudeltaan ne olivat yleensä kahdesta kolmeen painoarkkia. 
Käytäntönä oli, että professori kirjoitti väitöskirjan, jota ylioppilas respondenttina väitöstilaisuudessa 
puolusti ja osoitti näin sekä perehtymisensä aiheeseen että väittelytaitonsa. Suppeudella oli käytännön 
merkitystä siksikin, että väitöskirjan painatuskulujen maksaminen kuului ylioppilaan velvollisuuksiin. 
Professorien pidemmät tutkielmat ilmestyivätkin usein osissa, joita eri ylioppilaat puolustivat. 
Väitöskirjan todellinen tekijä ei aina ole tiedossa. Joissakin tapauksissa respondentti oli myös 
väitöskirjan tekijä, ja toisinaan teksti syntyi professorin ja ylioppilaan yhteistyönä.  
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voisi pitää Medelplanin tekemänä. Seuraavan vuoden julkaisuihin sitä sen sijaan al-
kaa ilmaantua. Toimettomuus puupiirtäjänä oli kuitenkin näennäistä. Tänä aikana, 
muun kirjapainossa tehdyn työn ohella, syntyi suuri määrä pieniä puupiirroksia piis-
pa Johannes Gezeliuksen toimeksiannosta.

Vuonna 1680 Gezelius nimittäin julkaisi tshekki Johann Amos Comeniuksen teok-
sen Orbis sensualium pictus (Näkyvä maailma). Turussa julkaistun kirjan kielinä olivat 
latina ja ruotsi, ja siinä oli kaikkiaan 150 pientä kuvaa lukemattomine yksityiskoh-
tineen. Comeniuksen pedagogisesti uusia uria aukova teos oli painettu ensi kerran 
Nürnbergissä vuonna 1658. Teos, josta käytetään usein lyhyempää nimimuotoa Orbis 
pictus, oli perusoppikirja, latinankielinen tekstikirja alun perin saksankielisine vas-
tineineen. Oleellista oli tekstin ja kuvan yhteys ja siihen perustuva havainnollisuus. 
Joka aukeamalla oli oma aiheensa ja aiheeseen liittyvä kuva, jonka yksityiskohtiin 
tekstissä viitattiin. Näin pojat oppisivat perusteellisesti sekä latinaa että oman äidin-
kielensä käsitteitä. Gezeliuksen julkaisu oli teoksen ensimmäinen ruotsinkielinen lai-
tos, josta 1680-ja 1690-luvuilla otettiin Turussa kaikkiaan viisi painosta. Niiden kaikki-
en kuvat painettiin samoin puupiirroslaatoin. Ensimmäisestä painoksesta ei tunneta 
ainuttakaan säilynyttä kappaletta, mutta vuoden 1682 toisesta painoksesta on säilynyt 
ainakin yksi kappale, joka kuuluu Hampurin yliopiston kirjaston kokoelmiin.

Gezeliuksen julkaiseman Orbis pictuksen kuvat ovat mitoiltaan keskimäärin 
6,5 x 5 cm, joskin kuvien koot vaihtelevat muutamilla milleillä suuntaan ja toiseen. 
Gezeliuksen tiedetään teettäneen painolaatat itse, mutta siinä onkin suurin piirtein 
kaikki, mistä säilyneet kirjalliset dokumentit voivat kertoa. Kuvista kymmenen olen 
todennut nimimerkki NR:n tekemiksi, muita pidän Medelplanin töinä. Malleina 
ovat olleet Comeniuksen alkuperäisjulkaisun kuvat, kahta lukuun ottamatta. Yleises-
ti ottaen Medelplanin puupiirroksia voidaan pitää kopioina, joskaan viiva ei ole yhtä 
elävää kuin alkuperäistöissä. Medelplan ei myöskään ole aina toistanut esikuviensa 
yksityiskohtia kooltaan samassa suhteessa. 

Nuo kaksi poikkeavaa kuvaa ovat kyllä aiheiltaan samat kuin Comeniuksen saksalai-
sessa julkaisussa, mutta Medelplanin kuvissa on niistä eroavia yksityiskohtia. Toinen 
kuvista esittää kirjapainoa, toinen lukusalia. Olisiko Medelplan yhdistänyt kuviin 
piirteitä, jotka olivat hänelle tuttuja hänen omasta ympäristöstään Turun akatemian 
kirjapainossa ja akatemian kirjastosta? Etenkin painokoneen hän on leikannut puu-
hun selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin kuin saksalainen puupiirtäjä. 

Orbis pictuksen kuvien tekeminen on ollut Medelplanille todellinen koulu. Kun 
noin kolmannes kuvista on tehty, varjostukset ja viivatiheys ovat jo hyvin samankal-
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taiset kuin alkuperäisissä. Kuvien painojälki kertoo kuitenkin puupiirtäjän työtä lei-
manneesta kiireestä ja kärsimättömyydestä, kenties välinpitämättömyydestäkin. Syntyy 
käsitys, että ennen kaikkea tärkeää on ollut saada puupiirroslaatat valmiiksi, vaikka 
sitten laadun kustannuksella. Emme vain tiedä, onko kyse ollut toimeksiantajan vai 
puupiirrosten tekijän kärsimättömyydestä. Jotkin painolaatat näyttävät vaurioituneen 
kesken työn, mutta tällaista puupiirrosta ei siis ole pantu syrjään ja tehty uutta tilalle. 
Yksi laatoista on myös selvästi paikattu sen sijaan, että viallinen piirros olisi korvattu 
kokonaan uudella. Silmiinpistävää myös on, että eräät kuvalaatat eivät ole säännöl-
lisiä, suorakaiteen muotoisia, vaan niiden jotkin sivut voivat olla viistoja tai muulla 
tavoin epäsäännöllisiä. Hämmästyttävän monet kuvat jo vuoden 1682 painoksessa 
osoittavat painolaattojen vaurioituneen, ja seuraavissa painoksissa vauriot ovat lisään-
tyneen. Tämä kielii siitä, ettei materiaalina käytetty puu ole täyttänyt normaaleja laa-
tuvaatimuksia.  

Emme saa tietää kaikesta, mitä Daniel Medelplan tämän prosessin aikana oppi, mutta 
voimme ainakin nähdä, miten hän kehittyi puunleikkaajana. Syyskuussa 1680 yliop-
pilas Nicolaus L. Forzelius väitteli Turussa professori Petrus Laurbecchiuksen johdolla 
Lapin noitarumpuja käsittelevästä aiheesta, De tympanis magicis. Siinä oli kaikkiaan 
seitsemän kuvaa, jäljennöksiä saksalaissyntyisen, Uppsalassa professorina toimineen 
Johannes Schefferuksen Lapponian kuvista (Frankfurt 1673). Nyt viiva on täsmällistä 
ja ehjää. Taitojen kehittymisestä kertoo myös Hasselqvistin parannussaarnan kuva.

Tekstiä havainnollistavat kuvat  
Suuren osan töistään Medelplan ilmeisesti teki akatemian kirjapainon yleisiin tarpei-
siin, toistuvasti eri yhteyksissä käytettäväksi koristeaineistoksi. Varta vasten tiettyjä 
tekstejä havainnollistavia kuvia on kuitenkin kertynyt nelisensataa, mutta ne keskit-
tyvät muutamiin harvoihin teoksiin. Vuosina 1678–1689 havainnollistavia tekstiku-
via on yhteensä kahdeksassa väitöskirjassa ja kahdeksassa muussa teoksessa vuosil-
ta 1680–1689.  Suurin osa kuvista sijoittuu kolmeen teokseen, joiden tekijöillä oli 
mahdollisuus maksaa puupiirtäjälle mittavammastakin suorituksesta. Ensimmäinen 
näistä oli jo mainittu Comeniuksen Orbis sensualium pictus piispa Gezeliuksen kustan-
tamana, toinen oli lääketieteen professori Elias Til-Landzin Icones novae (1683). Kol-
mas teos, jossa oli suhteellisen suuri määrä kuvia, oli teologian professori Enevaldus 
Svenoniuksen julkaisema Presbyter rite vocatus (1688). Se oli koottu neljästä latinankie-
lisestä väitöskirjasta sekä saksankielisestä runomuotoisesta osuudesta. Juuri siihen oli 
sijoitettu kaikkiaan 38 kuvaa. Saksankielinen teksti oli itse asiassa plagiaatti Lutherin 
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herjarunoista paavin kirkkoa vastaan. Ensimmäisen kerran Lutherin riimit olivat il-
mestyneet 1526, mutta niistä otettiin myöhempiäkin painoksia.  Svenoniuksen julkai-
suun tehdyt puupiirrokset ovat jäljennöksiä Eislebenissä vuonna 1564 otetun painok-
sen kuvista. 

Vuodesta 1682 lähtien tieteellisten tekstien kirjoittajat alkoivat osoittaa suurempaa 
halukkuutta kuvien teettämiseen. Nytkin kyse oli ennen kaikkea luonnontieteellises-
tä kirjallisuudesta, ja sisällön kannalta yksi merkittävimmistä oli Daniel Achreliuk-
sen luonnontieteellinen yleisteos Contemplationes mundi libri tres, joka koostui vuosina 
1678–1680 puolustetuista 21 väitöskirjasta ja ilmestyi yhtenäisenä painettuna julkaisu-
na 1682. Sen kuvaliite on mitoiltaan painoarkin suuruinen ja esittää maan, auringon, 
kuun ja planeettojen ratoja sekä kiintotähtiä, ja olipa joukossa pari ko-
meettaakin. (Tuolloinen painoarkki käsin tehdystä paperista oli mitoil-
taan huomattavasti nykyistä pienempi, esimerkiksi noin 40 x 50 cm tai 
noin 30 x 40 cm tai jotakin siltä väliltä, valmistajasta riippuen.) Vaikka 
mallikuva oli Achreliuksen tai peräisin jostakin ulkomaisesta teoksesta, 
on etenkin auringon ”kasvokuvassa” nähtävissä Medelplanille ominaisia 
piirteitä. Myös nimiösivua koristava, teoksen aiheeseen liittyvä pikku 
kuva on Medelplanin töitä. 

Kasvien ja niiden ominaisuuksien tunteminen oli aikanaan hyvin tär-
keää. Ihmiset lääkitsivät niillä itseään ja toisiaan, ja apteekkarit ja lää-
kärit valmistivat niistä rohtoja ja muita lääkkeitä. Kasvitiede oli kautta 
vuosisatojen, myös Medelplanin aikana, nimenomaan lääketieteen apu-
tiede. Kun Elias Til-Landz (tai Tillandz) (1640–1693) aloitti työnsä Turun 
akatemian ensimmäisenä lääketieteen professorina, takanaan lääketieteen 
opinnot Alankomaissa, kaupungissa ei ollut vielä ainuttakaan apteekkia. 
Vuonna 1673 hän julkaisi Turun ympäristön kasveja käsittelevän luettelon 
Catalogus plantarum, ja 1683 sen toisen laajennetun laitoksen. Sitä täyden-
si samana vuonna ilmestynyt 160-sivuinen kasvikuvasto Icones novae, jonka 
joka sivulla oli puupiirroksena painettu kasvin kuva. Nämä kuvat luen Me-
delplanin töihin, mutta tavalliseen tapaan kuvien esikuvat ovat muualta, 
ulkomaisista kasvikirjoista. Niihin verrattuna monia kuvia on kuitenkin 
yksinkertaistettu. Vain muutama kuva kirjan lopussa on kenties piirret-
ty suoraan luonnosta, mutta huomattavasti kehnommin tuloksin kuin 
kuvajäljennökset. Jokaiseen kuvaan liittyy myös kasvin latinankielinen 
nimi, mutta ei suinkaan ladottuna, vaan teksti on tehty suoraan puupiir-
roslaatalle. Aluksi kirjaimet ovat pieniä, mutta mitä pidemmälle sivuilla 
edetään, sitä suuremmiksi kirjaimet käyvät. Medelplanin akatemian ai-
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kaisessa tuotannossa juuri Icones novaen kuvilla lienee ollut suurin käytännön merki-
tys yhdessä Til-Landzin muun kasvitieteen ja lääkinnällisen opetuksen kanssa.  

Vuonna 1683 myös Turun akatemian eläintieteellisissä väitöskirjoissa alkoi olla ku-
via. Ensimmäinen sellaisista, Cetographia, sive de cetis, käsitteli valaita. Aiheenvalintaan 
lienee innostanut väitöskirjaa puolustaneen respondetin sukunimi Hwal. Hän oli 
mahdollisesti itse myös väitöskirjan tekijä. Terokseen sisältyy kuusi kokosivun kuvaa 
valaista ja valaanpyynnistä, minkä lisäksi lopussa on puolen arkin kokoinen kuva 
haista. Puupiirrokset ovat Daniel Medelplanin, mutta lähimmät esikuvat monin ta-
voin mielikuvituksellisille meripedoille, jollaisiksi valaat tuolloin käsitettiin, löytyvät 
sveitsiläisen Conrad Gesnerin eläintieteellisen teossarjan Historia animalium neljän-
nestä osasta, joka oli ilmestynyt Zürichissä 125 vuotta aiemmin. Tuo teos oli mahtava 
foliantti, kun taas turkulaisjulkaisu oli pieni oktaavo. Medelplan joutui käyttämään 
erilaisia temppuja jäljentääkseen ja muokatakseen kuvat sopiviksi huomattavasti pie-
nemmille sivuille. 

Eläinkuvat työllistivät Medelplania tämän jälkeenkin. Ehkä juuri se, että akatemialla 
oli oma ja ilmeisen aikaansaava puupiirtäjä, innosti kuvien tilaamiseen. Tämä lienee 
ainakin yhtenä selityksenä sille, että Turussa painetuissa eläintieteen piiriin kuuluvis-
sa väitöskirjoissa oli kuvia aikaisemmin kuin vastaavissa väitöskirjoissa Uppsalassa. 

Kun Medelplanin puupiirrokset olivat tehneet tehtävänsä väitöskir-
jojen sisällön havainnollistajina, painolaatat pantiin syrjään. Eräät 
eläinkuvista eivät kuitenkaan jääneet vain akateemisten kansalais-
ten suppean piirin katseltaviksi, vaan ne kokivat uuden tulemisen 
1700-luvun puolivälin tienoilla. Eräs akatemian myöhemmistä kirjan-
painajista ilmeisesti inventoi kirjapainon vanhaa tarpeistoa ja löysi 
sen joukosta pari puupiirrosta, joille oli käyttöä suhteellisen laajan 

lukijakunnan piiriin leviävissä julkaisuissa. Toinen puupiirroksista esitti lohikäär-
mettä, jolla aiemmin oli ollut roolia maanalaista elämää kuvaavassa väitöskirjassa De 
panspermia rerum (Turku 1689), toinen oli saman kirjan varis. Väitöskirjan todellisek-
si tekijäksi tiedetään sitä puolustanut ylioppilas Benedictus Ulholm, preeseksenä oli 
professori Petrus Hahn. Ylioppilas näyttää siis käyttäneen painatuskuluihin tavallista 
enemmän varoja. 1700-luvulta lähtien varis ja lohikäärme saivat sijansa arkkiveisujen 
nimiölehdillä, jälkimmäinen toistuvasti julkaisussa Kaxi historiallista wirttä, jossa on 
suomalaisen arkkirunouden ensimmäinen balladi. Siinä kerrotaan, miten Pyhä Yrjö 
pelasti prinsessan ja kokonaisen kaupungin surmaamalla lohikäärmeen. Arkkiveisuis-
sa nämä kuvat houkuttelivat ostajia vielä 1800-luvun puolellakin, kunnes aina vaan 
kuluneemmiksi käyneet painolaatat joutuivat Turun palon liekkeihin. 
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Koristeaineistoa
Keskiajan käsikirjoituksista periytyi tapa koristaa myös painettujen julkaisujen sivu-
ja. Myös 1600- ja 1700-luvulla julkaisuissa oli etenkin kasviaiheisia vinjettejä, sivujen 
ylälaitaan sijoitettuja otsikkokoristeita ja koristeellisia alkukirjaimia eli initiaaleja, oli-
pa sitten kyse asetuksista tai retoriikan oppikirjoista. Henkilökirjallisuutta koristivat 
myös enkelit ja pylväät, sururunoja ja ruumissaarnoja mustanpuhuvat ruumisarkut, 
viikatemiehet ja pääkallot, kun taas runomuotoisia hääonnitteluja koristivat myös 
toisiaan kohden kurottuvat kädet liekehtivien sydänten alla ja muut avioliiton ja rak-
kauden symbolit. 

Arvioni mukaan Medelplan teki noin 150 vinjettiä tai muuta koristetta, suurimman 
osan akatemian kirjapainolle, mutta yhtä ja toista myös Gezeliuksen kirjapainolle ja 
tietysti myöhemmin myös omaan käyttöön Viipurissa. Suurin osa niistä oli jäljennök-
siä tai mukaelmia Ruotsissa käytetyistä ja ulkomaisista, ennen kaikkea saksalaisista 
vinjeteistä ym. Muutaman vinjetin Medelplan ilmeisesti teki myös yksityishenkilöiden 
tilauksesta jotakin tiettyä julkaisua varten.

Medelplanin tekemään koristeaineistoon kuuluvat myös suomalaisten almanakkojen 
ensimmäiset otsikkokoristeet. Joka kuukaudella kohdalla oli oma koristeensa, johon 
sisältyi kuukauden astrologinen tunnus sekä kuukauden toimia esittävä pikku kuva, 
kuten heinän niitto heinäkuussa. Medelplanin hauskoja pikku laattoja käytettiin vuo-
den 1684 almanakkaa painettaessa, mutta sen koommin niistä ei ole havaintoja Tu-
russa painetuista almanakoista. Tosin joidenkin vuosien almanakoista ei enää tunneta 
ainuttakaan säilynyttä kappaletta. Ison vihan aikana nämäkin painolaatat joutuivat 
Ruotsiin. Niihin mielistynyt kirjanpainaja Anders Björkman ei enää välittänyt palaut-
taa niitä Suomeen olojen rauhoituttua, vaan otti ne omaan käyttöönsä Tukholmassa.

Kirjaimia
Jonkin verran Medelplan valmisti myös kookkaita koristeellisia initiaaleja, joita sijoi-
tettiin painotuotteiden nimiösivulle ja leipätekstin alkuun. Suurempi käytännön mer-
kitys oli kuitenkin hänen leikkaamillaan isoilla kirjaimilla, versaaleilla, joita tarvittiin 
etenkin julkaisujen otsikoihin. Akatemian kirjapaino kärsi lähes kroonista varojen 
puutetta, eikä sillä ollut läheskään aina mahdollisuutta hankkia tarvitsemiaan metalli-
kirjakkeita ulkomaisista kirjakevalimoista. Niinpä Medelplan teki puukirjakkeita jopa 
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koko aakkoston kattavana sarjana, kun taas joitakin kirjaimia hän leikkasi vain sen 
verran kuin tarvittiin tietyn otsikon tai tietyn arvohenkilön nimen painamiseksi poik-
keuksellisen suurin kirjaimin. 

Kun kirjapainon vanhat metallista valetut otsikkokirjaimet rikkoutuivat tai jotakin 
kirjainta ei ollut riittävää määrää tietyn tekstin latomiseen, versaaliaakkosia myös täy-
dennettiin Medelplanin leikkaamin puukirjakkein. Jossain määrin hän näyttää täy-
dentäneen myös Gezeliuksen tarpeistoa, ja puukirjakkeita hän teki sittemmin myös 
Viipurin kirjapainoa varten. 

Kreikan ja heprean kielen opetus kuului 1600-luvun akateemisiin opintoihin, ja huu-
tavin pula akatemian kirjapainolla oli heprealaisista kirjakkeista. Sellaisten puuttuessa 
ei voitu painaa hepreankielen oppikirjoja, ja kielitieteellisten tutkielmien painatta-
minen sekä hepreankielisten sitaattien esittäminen ja kommentointi oli hankalaa. Jo 
vuodesta 1679 lähtien Medelplan leikkasi puusta yksittäisiä heprean merkkejä, sanoja 
tai sanaryhmiä tekstisivuille ladottavaksi, ja myöhemmin hän valmisti myös suuri-
kokoisia heprean kirjakkeita sekä painolaattoja, joihin hepreankielinen nimeke oli 
leikattu yhtenä kokonaisuutena. Tällaisissa töissä hänen yhteistyökumppaninaan oli 
arvatenkin Turun akatemian pyhien kielten professori Simon Paulinus (1652–1691). 
Hänen väitöskirjoissaan ja muussa tuotannossaan työn tulokset saivat sijansa erityi-
sesti vuodesta 1687 lähtien. Simon Paulinus oli juuri se henkilö, joka tuona samana 
vuonna lupasi tynnyrillisen viljaa Medelplanille, kun akatemia ei pystynyt suoritta-
maan hänen palkkaansa. 

Vuonna 1687 Paulinus myös vietti häitään Margareta Schaeferin kanssa. Tapahtu-
man kunniaksi akatemian kirjapainosta julkaistiin Hwad denna ljufwa tijdh, joka sisälsi 
neljän kirjoittajan onnittelurunoja. Yksi niistä oli Johan Saëhlsin kirjoittama hepre-
ankielinen 14 säkeen mittainen runo, joka oli ladottu metallista valetuin heprealaisin 
kirjakkein. Mistä ne olivat ilmestyneet kirjapainon käyttöön? Lainatavaraa ne eivät 
voineet olla, sillä omalaatuinen kirjaintyyppi poikkeaa selvästi niistä heprealaisista 
kirjaimista, joita Gezeliuksen kirjapainossa oli tai joita ylipäänsä kirjakevalimoiden 
tuotannossa olen nähnyt.

Tuona samaisena vuonna 1687 Daniel Medelplan oli anonut akatemian konsistorilta 
lupaa ryhtyä myös kirjakkeenvalajaksi, ja konsistori oli kehottanut häntä antamaan 
näytteen tällaisista taidoistaan. Sittemmin asiasta ei ole mitään merkintöjä konsistorin 
pöytäkirjoissa, ja asian on luultu jääneen sikseen. Ehkä Medelplan kuitenkin valmisti 
pienen erän heprealaisia kirjakkeita ja antoi näytteensä runomuotoon ladottuna?
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Pälkäneen puuaapinen
Viipurin lukion kirjapaino tuhoutui suuren Pohjan sodan melskeissä vuonna 1710. 
Noin kolme vuotta myöhemmin molempien turkulaispainojen tarvikkeet siirrettiin 
turvaan Ruotsin puolelle. Suuri osa väestöstä, papit muiden mukana, lähtivät vuosi-
kausia kestäneeseen maanpakoon Ruotsiin. Monet eivät koskaan palanneet. Lukemi-
sen ja katekismuksen opetus taantui, ja vanhat Turussa painetut aapiskatekismukset 
kävivät vähiin.

Tässä tilanteessa eräät papit pyysivät Daniel Medelplania tekemään aapisen. Kun 
kirjapainoja ei ollut, hän kävi työhön 1400-luvun menetelmin, joihin hän saattoi so-
veltaa omaa puupiirtäjäntaitoaan: hän teki laattakirjan. Hän leikkasi aapisen tekstin 
puulaatoille, peilikuvana, ja hän keitti jonkinlaisen painovärin. Näiden avulla hän 
painoi paperille aapisen, joka käsitti 28 sivua. 

Medelplanin painamien aapisten lukumäärästä ei ole tietoa. Niitä on arvatenkin ollut 
suhteellisen vähän, eikä ainuttakaan kappaletta tiettävästi ole säilynyt meidän päi-
viimme. Viimeisestä tunnetusta kappaleesta on kuitenkin säilynyt kuvaus Pehr Johan 
Alopaeuksen tutkielmassa De libris raris (Harvinaisista kirjoista, 1792). Alopaeus näki 
aapisen Turun akatemian kirjastossa, jonne se oli ostettu tunnetun bibliofiilin piispa 
Carl Fr. Mennanderin jäämistöstä vuonna 1787. Turun palossa 40 vuotta myöhem-
min kirja katosi tuhkana tuuleen.

Alopaeus sanoo Medelplanin saaneen aikaan varsin karkeatekoisen, mutta silti tar-
koitustaan vastaavan kirjan, ja kertoo myös, että aapisen viimeisellä sivulla oli kukon 
kuva. Se lienee ollut Suomen ensimmäinen aapiskukko. Alopaeus myös toisti tämän 
ainutlaatuisen pikku kirjan otsikon sanatarkasti: Lasten Paras Tavara, elli ABC-kirja, 
joca on suuren tarpen tähden leicattu Puuhun ja Pälkänen Seuracunnan Saarnamiesten toimi-
tuxen kautta, Prändetty Pälkänellä Daniel Medelplanilda Tauralan Kylässä 1719.



Lähdeaineisto

Jäljittäessäni Daniel Medelplanin puupiirroksia 
kiinnekohtina ovat olleet häntä koskevat 
elämäkerralliset tiedot, ennen kaikkea hänen 
toimintansa Turun akatemian kirjapainossa 
(helmikuu 1678 – kesä 1689) ja Viipurin lukion 
kirjapainossa (viimeistään syksy 1689 – syksy 
1693). Muuten arvioni Medelplanin töistä 
ja hänen tuotantonsa laajuudesta perustuvat 
tuon aikakauden suomalaisissa julkaisuissa 
esiintyneiden puupiirrosten tyylillisiin ja 
teknisiin piirteisiin. 

Kartoittaessani vanhimpien suomalaisten 
kirjapainojen typografisen aineiston olen 
voinut suhteellisen kattavasti ajoittaa eri 
puupiirroskoristeiden ja eri kirjaintyyppien  
käyttöön oton Suomessa painetuissa 
julkaisuissa.  Medelplanille ominaisten 
tyylipiirteiden hahmottamista on tukenut myös 
turkulaispainatteissa ja viipurilaispainatteissa 
käytetyn aineiston vertailu. Poissulkevina 
tekijöinä olen ottanut huomioon muiden 
puupiirtäjien tuotannon, joka on osittain 
signeerattua, osittain signeeraamatonta. 

Medelplanin aikana muiden puupiirtäjien osuus 
turkulaisten kirjapainojen tuotannossa on ollut 
melko satunnaista, mutta sekin on auttanut 
hahmottamaan kokonaisuutta, kehityskulkuja ja 
eri tekijöille ominaisia yksilöllisiä piirteitä.

Lähdeaineisto käsittää Suomessa 1600- ja 
1700-luvulla painetut julkaisut, joihin 
perehdyin 1990-luvulla. Työn tuloksena syntyi 
Helsingin yliopiston kirjaston (nykyisen 
Kansalliskirjaston) julkaisema teos Suomen 
typografinen atlas – Finsk typografisk atlas – 
Typographischer Atlas Finnlands 1642–1827 I–II 
(2000). Tämän jälkeen paneuduin erityisesti 
vanhaan puupiirroskuvitukseen (Tiedon ja taidon 
kuvat – Suomalaisten painotuotteiden puupiirrokset 
ja niiden tekijät 1647–1713, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura 2003). Alkuperäisaineisto 
kuuluu suurimmaksi osaksi Kansalliskirjaston 
kokoelmiin, ja täydentävää aineistoa on löytynyt 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Ruotsin 
kuninkaallisen kirjaston, Uppsalan yliopiston 
kirjaston ja Lundin yliopiston kirjaston 
kokoelmista.
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