
TURUN MAANOIKEUDEN VARHAISHISTORIAA 

Kirjoittanut JALMARI JAAKKOLA 

Unionimurras Suomen oikeuselamussu 

I 

On tavallaan syvasti inhimillista ja luonnollista, etta kes- 
keinen ja mahtava historian henkilo varjostaa edeltajansa ja 
seuraajansa jopa osaksi hanta edeltavan ja seuraavan ajan- 
kin. Erikoisen selvaa on tama 1400-lukumme hallitsevimman 
valtahahmon, Maunu Tavastin, kohdalla. Ei voi naet torjua 
vaikutelmaa, etta Maunu Tavast, joka kaikesta paattaen van- 
himman historiamme isan, Maunu Sarkilahden luonnehdin- 
nan mukaan oli "seka todellisuudessa etta nimeltaan suuri". 
magnus et re et nomine, on jalkimaailman tajunnassa osal- 
taan himmentanyt hanen erittain vaikeassa murrosvaiheessa 
elaneen edeltajansa Bero 1I:n Balkin ja hanen pitkaaikaisen 
tuomiorovastinsa ja myrskyisena aikana hallinneen seka op- 
pineisuudestaan tunnetun seuraajansa Olavi Maununpojan 
muistokuvaa. Maunu Tavastin loistava kuva selittanee myos, 
miksi seka taman ajan pohjoismaisessa etta suomalaisessa 
oikeushistoriassa perin ainutlaatuisen Turun maanoikeuden 
synty on yleisessa tajunnassa ja kysymysta yksityiskohtaisesti 
kasittelematta viety hanen tililleen. 

Vaikka Maunu Tavastista tulikin kantavin harjahirsi Turun 
maanoikeuden myohemmassa rakentamisessa ja vaikka olem- 

Vrt. Iiihemmin J. JAAKKOLA: Vanhimmat historialliset kopiokir- 
jamme s. 205 ja seur. 
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mekin jo yleisesityksessamme pyrkineet asettamaan taman 
korkeimman oikeusasteemme synnyn oikeisiin historiallisiin 
p ~ i t t e i s i i n , ~  niin ansainnee sen alkuvaihe seka maamme julki- 
sen elaman edustajien ja kansan varhaisin suhtautuminen sii- 
hen varsinkin sen vuoksi, etta tahan puoleen maanoikeuden 
synnyssa on kiinnitetty tuskin mitaan, viela vahemman jarjes- 
telmallista, huomiota, uutta valaisua. 

Lahtokohdan Turun maanoikeuden syntyhistoriaan tarjoaa 
uuden unionihallinnon suunnitelmallinen puuttuminen Suomen 
oikeuselamaan. 

Kun unionin luoja, valtioviisas Margareta, sai  - ohi valta- 
kunnan ja Ruotsin valtioneuvoston - Bo Jooninpojan pantti- 
dominaattiin kuuluneen Suomen kokonaisuudessaan haltuun- 
sa, siirtyi seka oikeudellisesti etta kaytannossa maamme 
oikeuselama hanen taydelliseen maaraamisvaltaansa. S e  tosi- 
asia, etta Suomen laamanni Jeppe Djakn - uskollisuutensa 
hallitsijattareen purkaen - yhtyi Knuut Bonpojan poliittiseen 
seikkailuun Lans i -Suomessa ,Qakot t i  vuorostaan voitolle 
paasseen unionikuningattaren suoranaiseen voimatoimenpitee- 
seen Suomen oikeuselamassa. Ohittaen Suomen laamannin 
vaalissa Ruotsin valtaneuvokset ja ylimyskellokkaat, joista 
viimeinen kukistui Turussa, seka ilmeisesti katsoen vapautu- 
neensa myos niista voimakkaista kansallisistakin vaatimuk- 
sista, joita piispa Bero, Suomen ralssi ja rahvas olivat maan- 
petturiksi osoittautuneen laamannin vaalissa viranhaltijalle 
a ~ e t t a n e e t , ~  Iahettaa unionihallitus tanskalaissyntyisen uskot- 
tunsa Klaus Flemingin laamannina hoitamaan tata maamme 
oikeuselaman johtoasemaa. 

2 J. JAAKK'OLA: Suomen myohaiskeskiaika 1 s. 88 ja seur. 
3 Vrt. lahemmin J. JAAKKOLA:  Suomen sydankeskiaika s. 496 ja 

seur. 
J. J A A K K O L A :  Suomen sydankeskiaika s. 461 ja seur. 



S u o m e n  r a l s s i n  s u h t a u t u m i n e n  u u t e e n  
o i k e u s r e f o r m i i n  

Vaikka ei Iahteista ilmenekaan, miten tahan huomattavaan 
maamme oikeuselaman uudistajaan aluksi suhtauduttiin, niin 
ei liioin mitaan intoutumista unionihallituksen ja sen takala- 
sen edustajan alulle panemaan oikeusreformiin ole vanhoihin 
historiallisiin perinteisiin elaytyneen ralssin piirissa todetta- 
vissa eipa riittavin perustein edes edellytettavissa. 

Ta ta  Suomen ralssin ymmarrettavasti penseaa asennetta 
vierassyntyisen laamannin nimittamisella alkaneeseen unioni- 
poliittiseen oikeusreformiin lisasi se  ankara oikeudellinen 
tilitys, joka nuoren unionikuninkaan omalla johdolla v. 1403 
suoritettiin Viipurin l i n n a l a a n i s s a , h e k a  se  oikeudellisilta 
muodoiltaankin meilla poikkeuksellinen ralssinperuutus ja ta- 
man yhteydessa tapahtuva juhlava tutkintokarajien pito, joka 
v. 1405 pyyhalti yli maan.8 Oikeudelliselta kannalta havain- 
nollisti hovimestari Jussi Duwan ja laamanni Klaus Flemingin 
osallistuminen vuoden 1405 karajakiertueeseen murrostapah- 
tumien ja peruutuksen rusikoimalle ralssille unionivallan jat- 
kuvaa oikeudellistakin voittokulkua. Maaraamalla vuoden 
1405 karajakiertueeseen osallistuneen ja kaikesta paattaen 
Turun linnan hallintoa hoitaneen Jons Antinpoika Garpin 
kotoiseksi kuninkaantuomiovaltaiseksi sai unionikuningas - 
kuten jo v. 1403 Viipurissa - johtavan Iansisuomalaisenkin 
linnan paallikosta uuden unionipoliittisen oikeusreformin kan- 
nattajan. Nimenomaan sen jalkeen kuin Klaus Flemingin kai- 
kesta paattaen maltillinen toiminta ja todennakoinen avioitu- 
mienkin maassamme seka huomattavien ralssimiesten osan- 

". J A ~ K K O L A :  Suomen myijhaiskeskiaika I s. 44 ja seur. 
0 J. JAAKKOLA: Suomen myohaiskeskiaika I s. 59 ja seur. Kuten 

esityksestamme ilmenee, tunnetaan vuoden 1405 tutkintokarajien tuo- 
mioista vain varsin rajoitettu maLa. 

Mustakirja s. 228 ja seur. 
8 Vrt. J. RAMSAY: Fralseslakter i Finland s. 116. 
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otto vuoden 1405 karajakiertueeseen olivat ainakin osaltaan 
Iahentaneet ralssia unionihallinnon ja sen takalaisen edusta- 
jan oikeudellisiin tavoitteisiin, merkitsi Jons Antinpoika Garpin 
paasy kuninkaantuomiovaltaiseksi ja ennen alkukesaa v. 1407 
tapahtunut Klaus Lydikenpoika Djaknin tulo Pohja-Suomen, 
NorrfinneYg kihlakunnan tuomariksi, kahden takalaisen mahti- 
suvun aktiivista myotaytymista uuteen oikeusjarjestykseen 
seka samalla huomattavaa, jopa kahdella eri linjalla todetta- 
vaa kehitysaskelta maanoikeutta kohti. 

Kuten kaikissa oikeusasteissa tapahtui vuosina 1405-07 
havainnollista kasityskannan selvennysta myos Suomen ylei- 
seen oikeudelliseen asemaan nahden. Ilmeisesti pyrkien valt- 
tamaan niita varmaan kaikin puolin suuria rasituksia, joista 
vuoden 1405 kiertaviin tutkintokarajiin osallistuneilla oli va- 
roittavia kokemuksia, aletaan maata katsoa kuninkaanoikeu- 
teen nahden yhtenaiseksi alueeksi. Taman  mukaisesti pitaa jo 
Jons Antinpoika Garp  kuninkaantuomiovaltaisena viimeiset 
tutkintokarajat Turussa. Hanen alulle panemaansa perinnett3 
jatkavat ne tutkintokarajat, joita unionikuninkaan edustajat 
kesakuun alkupuolella v. 1407 pitavat Turussa.lo 

Jo ennen kuin uuteen oikeusjarjestykseen vahitellen elay- 
tyva Suomen ralssi sai Pyhan Nikolauksen juhlassa - Suo- 
men myohempana itsenaisyyspaivana - tutustua nuoreell 
hallitsijaansa ja vereksin uskollisuusvaloin vannoutua uuteen 
oikeusjarjestykseen, oli myos kirkon taytynyt viimeistaan sa- 
massa tilaisuudessa luopua oikeudellisesta eparoinnistaan. 

Tama  nirnitys edellyttaa jo sinansa oikeudellisia jarjestelysuunni- 
telmia Etela-Suomeenkin, Sundherfinne, nahden. Vrt. naihin nimityksiin 
nahden Musta kirja ss. 233-235. 

lo Musta kirja s. 228 ja seur., 233 ja seur. 
l1 Kuten tunnettua, ovat kirkkojuhlat meillakin rnonipaivaisia. Sii- 

hen nahden, etta kanslia jakaa ralssikirjeita joulukuun 7 p:na, on 
suurimpien juhlallisuuksien ja neuvottelujen taytynyt tapahtua juuri 
Pyhan Nikolauksen paivana tai aattona. Vrt. ralssikirjeisiin nahden, 
joita on taytynyt olla paljon runsaammin kuin sailyneista Iahteista 
ilmenee, J. JAAKKOLA: Suomen rnyohaiskeskiaika I s. 74 ja 117 Iahde- 
viitteineen. 
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K i r k o n  s u h t a u t u m i n e n  u u t e e n  
o i k e u s r e f o r m i i n  

Kirkon eparointia syntymassa olevaa kotoista maanoikeutta 
ja sen kirkon oikeuksiin ulottuvaa kompetenssia kohtaan va- 
valaisevat erittain kiintoisalla tavalla ne tutkintokarajatuo- 
miot, joita annetaan Turussa kesakuun alkupuolella v. 1407 
ja jotka - paattaen siita, etta tunnetut ratkaisut koskevat 
vain kirkkoa l2 - johtunevatkin lahinna unionikuninkaan tie- 
toon tavalla tai toisella l3 saatetusta piispan tyytymattomyy- 
desta. Valaisevimpana todisteena tasta on 10 p:na kesakuuta 
v. 1407 annettu tuomio, joka koskee piispan ja Liedon pitajan 
keskeista riitaa ensinmainitun osuudesta Halisten koskeen ja 
hanen sinne rakennuttamastaan myllypadosta. 

Tuomion antajina esiintyvat unionikuninkaan Suomeen 1a- 
hettama kuninkaantuomiovaltuutettu, Itagootanmaan laamanni 
Iivar Niklinpoika," ennestaan Suomessa tunnettu hovimestari 
Jussi Duwa, laamanni Klaus Fleming seka Pohja-Suomen 
kihlakunnan tuomari Klaus Lydikenpoika. Sen mukaan olivat 
Liedon pitajan asukkaat valittaneet, etta piispa Bero oli ra- 
kennuttamallaan myllypadolla tukkinut heidan lailliset kalas- 
tusosuutensa Halisten koskessa ja etta he haastettuaan hanet 
karajille '"ivat saaneet koskaan oikeutta sen vuoksi, etta 
piispa oli aina vedonnut "korkeasyntyiseen ruhtinaaseen, ku- 

Musta kirja ss. 233-235. 
13 Mahdollista on, etta Maunu Tavast  on v. 1406 liikkunut joko 

Jons Antinpojan, joka, kuten voinemme toisaalla osoittaa, nayttaa 
olevan hanen Iaheinen sukulaisensa, tai piispan asioilla. 

14 Vrt. haneen nahden Svenskt Diplomatarium I, hakemisto s. 771 
sivuviitteineen. 

Kun ei 10 p:na kesakuuta v. 1407 annetussa tuomiossa mihin- 
kaan aikaisempaan tuomioon tai edes asian varsinaiseen oikeudelliseen 
kasittelyyn viitata, niin nayttaa piispa periaatteellisella asenteellaan 
tehneen jutun ratkaisun mahdottomaksi. Olisiko taman mukaisesti myos 
tulkittava outo kasite "maningh tingh". 
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ningas Eerikiin, ja hanen neuvo~kuntaansa".'~ Vaikka piis- 
pan kanta olikin - siihen nahden, etta kirkon privilegiot 
meilla olivat laajalti valtakunnallisia ja sen saamat ralssi- ja 
muut oikeudet kuninkaan tai valtaneuvoston vahvistamia ja 
etta han oikeudellisesti kuului valtakunnalliseen kirkko- 
provinssiin,17 jonka paamiehenakin sattui olemaan hanelle 
tuttu suomalaissyntyinen arkkipiispa Henricus Caroli - erit- 
tain luonnollinen, niin heratti sitkea vetoaminen kuninkaa- 
seen ja hanen valtaneuvostoonsa, jolla ei lain mukaan ls voitu 
tarkoittaa muuta kuin valtakunnan - siis Ruotsin - valta- 
neuvostoa, unionihallituksessa kiusallista huomiota. 

Kun ei unionikuningas - jo olosuhteidenkin tuntemisen 
puutteesta - katsonut itse voivansa antaa tassa ja varmaan 
muissakaan kirkkoa koskevissa asioissa tuomioita ja viela va- 
hemman ottaa niita kasiteltavaksi valtakunnan neuvostossa, 
jota han, kuten toisissakin valtakunnissaan pyrki jarjestel- 
mallisesti sivuuttamaan hahmoutumassa olevan unionistisen 
valtaneuvoston tielta, niin jai jaljelle vain mahdollisuus sel- 
vittaa tama Suomen oikeudellista asemaa koskeva kriisi 
uudella, tanne Iahetettavalla tutkintotuomarikunnalla. 

Tama uusi tutkijatuomarikunta, joka jo sinansa katkaisi 
meilla oletettavan kotoisen kuninkaantuomiovaltuutetun Is 
oikeudet, kavi puolestaan erittain kiusalliseksi piispalle. 
-. -- 

lo Musta kirja s. 235. 
l7 T a m a  seikka sai erikoisen korostuksen m.m. valtakunnan patro- 

nusten palvonnan ulottamisesta Turkuun. Vrt. Iahemmin J. J A , ~ K -  

KOLA: Kansallispyhimyksista valtakunnan patronuksiin. Xenia b u t -  
hiana s. 17 ja seur. 

Is Tuomiossa vedotaankin nimenomaan lakikirjaan, lagbokin, jolla 
voidaan tarkoittaa vain valtakunnan maanlakia. 

Mahdollisesti onkin piispa kieltaytynyt tunnustamasta juuri yksi- 
naisen, kotoisen kuninkaantuomiovaltaisen, jonka henkilokohtaistakaan 
suhdetta piispaan ei tunneta, antamaa tuomiota. Taysin ymmarretta-- 
v a a  onkin, etta piispa on pitanyt yhdelle henkilolle uskottua ,kunin- 
kaan tuomiovaltaa kirkon perinnaisen oikeustuwan kannalta arvelut- 
tavana. Mikali, kuten on todennakoista, nain on asianlaita, lienee juuri 
piispan vastarinta Iahinna aiheuttanut sen, etta syntyvan maanoikeu- 
den tuomaristosta tulee kollegiaalinen tuomioistuin. 



Piispa Beron, joka vuoden 1405 karajakiertueeseen osallis- 
tuneena oli hyvaksynyt hovimestari Jussi Duwan ja silloisen 
ruotsalaisen kuninkaantuomiovaltuutetun kuninkaan puolesta 
antamat tuomiot, oli naet vaikeata jopa mahdotonta olla hy- 
vaksymatta tuomioita, joita Jussi Duwa ja hanen ohel- 
laan kuninkaantuomiovaltaisena toimiva korkea ruotsalainen 
oikeusviranomainen Suomen laamannin ja Pohja-Suomen tuo- 
marin kera kuninkaan nimessa olivat valmiit antamaan. Jos 
muistaa sen tavattoman huomion, jonka piispan asenne oli 
unionikuninkaassa herattanyt, seka taman poikkeukselliset 
ynna paljon vaivaa ja varmaan kulujakin vaatineet toimen- 
piteet uusien tutkintotuomarien Iahettamiseksi, niin olisi piis- 
pan kielteinen suhtautuminen naiden tuomiovaltaan voitu tul- 
kita miltei kuninkaan valtuutettujen palauttamiseksi. Tassa 
mielessa merkitsi piispa Beron suostuminen unionivaltuutettu- 
jen 10 p:na kesakuuta v. 1407 antamaan tuomioon Suomen 
oikeudellisen erikoisaseman kaytannollista tunnustamista 
unionivallan piirissa seka samalla nahtavasti viela myohem- 
minkin ratkaisevaksi katsottua askelta Turun maanoikeutta 
kohti. Perustavaluontoisena ansaitseekin 10 p:na kesakuuta 
v. 1407 lahgetettu tuomio oikeudellisilta kasittelymuodoiltaan- 
kin lahempaa huomiota. 

Tuomio toteaa aluksi piispan selvasti Turussa antaman 
suostumuksen tutkintokarajien julistamaan tuomioon. Vaikut- 
taa ilmeiselta, etta taman oikeusjutun periaatteellinen alkuvaihe 
on siihen nahden, etta toinen riitapuoli, lietolaiset, joiden suos- 
tumus myos oli valttamaton ja jotka olivat olennaiselta osal- 
taan suomenkielisia, kasitelty tai ainakin tulkittu myos naiden 
aidinkielella. 

Toinen kasittelyvaihe tapahtui itse riidanalaisella paikalla, 
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Halisten koskella, jonne tuomarit useiden kirkon miesten ja 
maallikkojen ohella saapuivat .  Siella mitattiin koydella ran- 
nal ta  rannalle joen yli kunkin rajatunnuksin * O  merkitty osuus. 
O n  selvaa, e t ta  tamakin perin kansanomaisissa muodoissa 
tapahtunut oikeustoimitus suoritettiin ainakin olennaiselta 
osal ta  suomenkielella, josta jo sellainen oikeus- ja mittauster- 
mikin kuin tuomiossa vilahtava suomenkielinen "laga 00s" eli 
"aas" (= osa  21), jota kaytetaan " r z t t h a  luth" eli "loth" ka -  
sitteen vastineena, havainnollisesti p u h u ~ . ~ ~  Alkukesan tuorniot 
v. 1407 merkitsivat nain eraanlaista kansallisesti ja kielelli- 
sestikin todettavaa "unionioikeuden" ja "Suomen oikeuden" 
yhteensuIamista 23 

Niista vuoden 1405 karajakiertueen osanottajista, jotka - 
kuten piispa Bero, hovimestari Jussi Duwa,  laamanni Klaus 
Fleming, Klaus Lydikenpoika y.m. - olivat kovalla kiireella 
rampineet talvikinosten kattamia Suomen eramaita,  vaikutti- 
vat  vuoden 1407 alkukesan tutkintokarajat vehreyteensa puh- 
jenneessa Turussa  suoranaisel ta  idyllilta. Erikoisesti oli nain 
laita kesakuun 10  p:n istunnossa, joka merkitsi pi tkan oikeu- 
dellisen jannityksen lopullista laukeamista Turussa ,  karaja-  
vaen kiintoisaa retkeilya Halisten koskelle ja kaiken paattee ksi 
varmaan viela Turun  linnan sal issa tai jossakin kiltatuvassa 
Pohjolan valoisan kesayon hamaras sa  valahtavien juhlakou- 
sienkin tyhjentamista. 

20 . . . met raa ok raamaerke . . . Musta kirja s. 235. 

21 Mikaan muu kasite ei voine tulla kysymykseen. 
22 Valitettavasti ei yksityiskohtaista tutkimusta suomalaisen laki- 

kielen kaytosta keskiajalla viela ole. 
23 Todennakoisesti on kysymys samanlaisesta kielellisesta sekaan- 

tumasta kuin esim. Mathias Kettilmundinpojan v. 1324 antamassa tuo- 
miossa esiintyva ja selittamatta jaanyt "pohe" ( z p y h a ? ) , '  joka vai- 
vattomasti soveltuisi rajatuomiossa luonnolliseksi teknilliseksi termiksi 
muinaissuomalaisesta rajan "pyhittamisesta". Vrt. Musta kirja s. 24. 



Edella esitetty kevatkesan tuomio nayttaa kahdessakin 
suhteessa ratkaisevasti maaranneen syntymassa olevan maan- 
oikeuden oikeudellisten muotojen hahmoutumisen. 

Mikali piispa oli, kuten nayttaa todennakoiselti, kieltayty- 
nyt tunnustamasta Turun voudin kuninka'antuomiovaltaisena 24 

yksin kayttamaa tuomio-oikeutta kirkkoon nahden, esti hail 
kuninkaanoikeuden kayton vajoamasta, kuten Bo Joninpojan 
aikana oli tapahtunut, vain Turun voudin tai muun haIlinnol- 
lisen viranomaisen mekaaniseen mielivaltaan. Kuvattu piispa 
Beron paattavaisyys seka se  tosiasia, etta han suostui vain 
jaseniltaan arvovaltaisen oikeusistuimen langettamaan tuo- 
mioon, vaikutti ratkaisevalla tavalla siihen, etta hahmoutu- 
va'sta maanoikeudesta tuli alusta alkaen kollegiaalisen luotta- 
musmiehiston tai tuomariston johtama oikeusaste. J a  kun vie- 
rasmaisten oikeusviranomaisten jatkuva Iahettaminen Suomeen 
kavi unionikuninkaalle hankalaksi ja taloudellisesti kalliiksi, 
nayttaa hankin - ilmeisesti aina'kin jo maanoikeutta perus- 
taessaan - tajunneen takalaisten uskottujensa kayttornahdo1.- 
lisuudet. 

Tallaista ratkaisua edistivat myos Turun tarjoamat poik- 
keuksellisen kiitolliset edellytykset. 

Kuten naet kotimainen kuninkaantuomiovaltainen oli tava'l- 
lista syvemmin ymmartanyt Turun keskeisen aseman maan 
oikeuselamassa, niin osasi kirkko puolestaan juontaa synty- 
van maanoikeuden oman Turku-keskeisen elamansa tahtiin. 
On naet tuskin katsottava sattumaksi, etta kun oli valittava 
seka tuomareille etta oikeuden etsijoille valttamaton vuotuinen 
maanoikeuden kokoontumispaiva, tallaiseksi maarattiin kah- 
deksas paiva ennen kesaista Pyhan Henrikin paivaa, siis sa- 
mainen 10 p. kesakuuta, jolloin edella kasitelty perustava- 
luontoinen tuomio oli annettu. Kun tallainen maarapaiva oli 

24 Muunlaista kuninkaanoikeuden kayttajaa, jollaisesta piispan riita- 
jutussa on kysymys, ei talta ajalta tunneta. 
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ilmeisesti valttamaton jo Turun maanoikeuden varhaisimmassa 
perustamispaatok~essa,~~ jonka yleiseen hyvaksytyn kasityk- 
sen mukaan unionikuningas antoi maassa kaydessaan v. 1407, 
niin on 10. p:na kesakuuta annettu tuomio viela ollut maan- 
oikeuden istuntopaivaa suunniteltaessa ilmeisen vereksessa 
muistossa. Se tosiasia, etta tama maarapaiva varasi maanoi- 
keuden istunnoille Pyhan Henrikin kesajuhlaa edeltavan vii- 
kon, jolloin seka viranomaiset etta kansa saapuivat koko 
maasta Suomen suojeluspyhimyksen suurjuhlaan, antoi uudelle 
maanoikeudelle juuri Turussa samalla kertaa seka poikkeuk- 
sellisen edullisen kaytannollisen etta arvokkaan kansallisen ja 
kirkollisen perinnep~hjan.~" 

Vaikka Maunu Tavastilla onkin jo v:lta 1406 todettava kos- 
ketus unionikuninkaaseen 2i ja vaikka han v. 1407 arkkitei- 
niksi 2s tulleena on voinut unionikuninkaan maassa kaynni:~ 
aikana toimia taman jonkinlaisena kan~lerinakin,~~ niin on 

25 Kuten maanoikeuden jaseniston koosturnus on rnyos sen ko- 
koonturnisaika lopullisesti paatetty vasta unionikuninkaan maassa kay- 
dessa. 

26 Kirkkomme yleista pyrkirnysta kirkollisten juhliernrne yhdistarni- 
seen on Malinierni korostanut. Vrt. A. MALIN~EMI:  Eras piirre Turun 
tuomiokirkon keskiaikaisten juhlien aikajarjestyksessa. Turun Histo- 
riallisen yhdistyksen julkaisuja I11 s. 67 ja seur. Se  tosiasia, etta Pyhan 
Henrikin kesajuhla liittyi tuomiokirkon dedicatiopaivaan, teki maan- 
oikeuden liittamisen samaan juhlajaksoon erikoisen luonnolliseksi ja 
tehokkaaksi. 

27 Musta kirja s. 232. 
28 Hanen arkkiteiniksi tulonsa tunnetaan hanen myohemmasta va- 

lillisesta ilmoituksestaan, joka osaksi on tulkinnan varainen. Musta 
kirja s. 358. Vaikuttaa kuitenkin ilmeiselta, etta han jo kuninkaan 
vuoden 1407 lopulla Suomessa kaydessa on ollut arkkiteini. 
a Muunlaista reaalista kanslerin tehtavaa - kaikkein vahimmin 

unionikuninkaan toisissa maissa - tuskin voi olettaa. Seka jo ennes- 
taan kuninkaan tunternana e t ta  kirkolliselta arvoltaan ija sukuperal- 
taan sopikin Maunu Tavast  luonnollisirnmin sellaiseen edustavan 
"yleisihteerin" tai "kanslerin" tehtavaan, jollaista vierailevan unioni- 
kuninkaan takalaisen kanslian hoito jo maan olojenkin tuntemisen 
kannalta edellytti. 



hiippakuntamme asenteen asemansa perusteella kuitenkin 
maarannyt piispa Bero, vielapa niin ratkaisevasti, etta kirkko 
oli valmis heti puolustamaan uuden maanoikeuden tuomioval- 
taa oikeusriidassaan Turun kaupunkiakin vastaan. 

P o r v a r i s t o n  v a r h a i s s u h d e  m a a n -  
o i k e u t e e n  

Tama kokonaan huomiotta jaanyt riita Suomen uuden 
maanoikeuden oikeuskompetenssista ilmenee siina yli vuosi- 
kymmenen kestavassa oikeudenkaynnissa, jonka Turun kau- 
punki alkaa sikalaisen tuomiorovastin poytaan kuuluvan 
Skarpakullan rajoista. Taman sitkean riidan alkuvaihe tunne- 
taan vain Pentti Lydikenpojan monia vuosia itse oikeustoi- 
mituksen jalkeen Turun tuomiorovasti Fredericus Trastille 
lahettamasta s e l o n t e ~ s t a . ~ ~  

Tasta ilmenee, etta riidan oli aiheuttanut tuomiorovasti 
Gerlacus Naghil, joka on kuollut ennen alkuvuotta 1409,31 
aitauttamalla alueen, joh'on hanella ei Turun porvarien mu- 
kaan ollut oikeutta. Riidan johdosta asetettiin syynilautakunta, 
jota johti Piikkion kihlakunnan tuomari Pentti Lydikenpoika. 
Kun tama itse toimi tassa virassa todettavasti vuoteen 1410,32 
niin lankeaa riita ajallisesti maanoikeuden ensi vuosiin 
1407-1410. Kun syynilautakunnan paatos ilmeisesti oli kau- 
pungille epaedullinen, kielsivat Turun kaupungin edustajat 

30 Pentti Lydikenpojan kirjeen on Hausen paivannyt v:teen 1422. 
Se voi Fredericus Trastin tuomiorovastiksi tuloa silmalla pitaen kui- 
tenkin palautua ainakin vuoteen 1421, jopa aikaisemmaksikin. Vrt. 
Musta kirja s. 298 ja Finl. Med. Urk. L L  279, 286. 

Taman voi paattaa seuraavan tuomiorovastin nimitysajasta. Finl. 
Med. Urk. I[ ss. 8 6 8 7 .  

32 Finl. Med. Urk. I1 s. 104. Seuraava Piikkiijn kihlakunnan tuomari 
mainitaan jo alkupuoIeIla v. 1412, mutta on voinut olla virassa jo 1410 
seuduilta Iahtien. Vrt. FinI. Med. Urk. 11 ss. 100, 126. 
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Hintsa Knap ja Hintsa Nathal, etta tuomiorovastilla olisi ollut 
mitaan oikeutta tekoonsa. Syynilautakunnan jasenten puoles- 
taan tarjoutuessa valallaan vahvistamaan maanoikeudessa ka- 
sityksensa, kieltaytyivat kaupungin edustajat ehdotukseen 
suostumasta ja vetosivat asiassa kuninkaaseen. 

Kysymyksessa on selvasti samantapainen kaupungin oikeu- 
dellisten privilegioiden kaventamisen pelosta johtuva pyrkimys 
sailyttaa - asken perustetun maanoikeuden ohi - kaupun- 
gin tahanastinen perinnainen oikeussuhde hallitsijaan, jol- 
laista edella olemme kirkon osalta kasitelleet. Mutta kirkon- 
kin taivuttua kotoisen maanoikeuden alaisuuteen ja vielapa 
asetuttua kannattamaan riidassa koko arvovallallaan sen tuo- 
mio-oikeutta jai Turun kaupungin vetoamus jo alusta lahtien 
toivottomaksi. 

Vaikka emme tieda, onko turkulaisten vetoamus kuninkaa- 
seen saatettu, kuten tuntuisi luonnollisimmalta, maanoikeuden 
valityksella vaiko muuta tieta hallitsijan tietoon, ei taman 
kannan otosta voinut jaada epailysta. 

Ryhtymatta - nimenomaan asken suorittamansa maanoi- 
keuden perustamisen jalkeen - itse tuomariksi tai enaa  edes 
huomattaviin tai poikkeuksellisiin toimenpiteisiin 'asiassa val- 
tuuttaa unionikuningas ilmeisesti - siihen nahden, ettei 
asiassa myohempaa vetoamista hallitsijaan tunneta - jutun 
maanoikeuden kasiteltavaksi. T a m a  asettaa rajan tutkimista 
varten, kaikesta paattaen, kuten toisaalla tulemme esittamaan, 
viimeistaan 1413 33 uuden syynilautakunnan, jossa asian ai- 
kaisimmassa vaiheessa tunnettu Pentti Lydikenpoika nyt toi- 
mii "kuninkaan puolesta", ex parte Domini regis, ja johon 
kaupunkikin nimittaa uudet e d ~ s t a j a t . ~ ~  Ilmeisesti hetimiten 
uuden syynilautakunnan asettamisen jalkeen suorittaakin se  
rajantarkistuksen, jonka tulos kuitenkin jaa nahtavasti riita- 

33 Palaamme tahan aikamaaraan toisessa tutkielmassa. 
34 Musta kirja s. 293. 
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"joiksikin vuosiksi" makaamaan maanoikeuteen. 
Tarkeinta Turun maanoikeuden varhaishistorian kannalta 

on, etta juttu pysyy jatkuvasti taman korkeimman oikeutemme 
kasittelypiirissa. Kuultuaan erailla uusilla jasenilla taydennet- 
tya aikaisempaa syynilautakuntaa antaa Turun maanoikeus 
27 p:na elokuuta v. 1423 rajariidassa lopullisen paatoksen. 
Siina raja maarataan siirrettavaksi oikeaan paikkaan ja tuo- 
miorovasti Fredericus Trast langetetaan - selvasti edel- 
tajiensa rikkomuksesta - vakivaltaisesta rajanylityksesta 
tallaisissa riidoissa tavalliseen 40 markan ~ a k k o o n . ~ ~  

Kuten edella kasitellyn oikeusjutun kulusta nakyy, ovat 
seka Turun maanoikeus itse etta unionikuningas pitaneet 
horjumatta kiinni periaatteesta, etta Turku ja ilmeisesti muut- 
kin Suomen kaupungit seka kaupunkioikeuden alaiset asiat 3' 

kuuluivat - jotakin taysin poikkeuksellista vetoamusta unio- 
kuninkaaseen lukuun ottamatta - saannijllisessa korkeim- 
massa oikeudenkaytossa maahan perustetun ylimman oikeus- 
asteen tuomio- ja valvontavaltaan. 

T a l o n p o j i s t o n  v a r h a i s s u h d e  m a a n -  
o i k e u t e e n  

Vielakin voimakkaammin kuin kaupunkioikeutta varjosti 
Turun maanoikeus maaseutumme tahanastista ~oikeudellista 
rakennetta. 

3.i Mahdollisesti ovat Turun pormestarit ja raati, jotka mainitaan 
kantajina, jouduttaneet ratkaisua. Samaan yhteyteen on kietoutunut 
uusi piispan ja tuomiokapitulin seka Turun porvarien valinen riita 
savihaudoista. Musta kirja ss. 307-308 ja 309-310. 

""Musts kirja ss. 307-308. 
37 Tallaisista on asiakirjallisiakin todisteita. Vrt. esim. Musta kirja 

s. 260 (v:lta 1414) y.m. 
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Jo se tosiasia, etta tahan asti saannollisiksi katsotut ja 
maakuntajarjestysta seuraavat tutkintokarajakiertueet havisi- 
vat, siirsi korkeimman perinnaisen oikeudenkayton maakun- 
nista - joiden rajojakin maanoikeus, kuten Hameen ja Kar- 
jalan osalta v. 1415 tapahtui, katsoi ainakin todettavitta val- 
tuuksitta voivansa tarkistaa 3s - maan oikeudelliseksikin 
paakaupungiksi kehittyvaan Turkuun. Samoin kuin toisaalta 
koko maan joutuminen uuteen oikeudelliseen nakokulmaan 
heikensi toisaalta myos jo ennen maanoikeuden syntya alkanut 
uusi k i h l a k ~ n t a j a k o , ~ ~  joka suhteellisen nopeasti pyyhalti yli 
maan, alhaaltakin kasin vanhojen maakuntien perinnaista oi- 
keudellista luonnetta. T a m a  seka ylhaalta etta alhaalta tapah- 
tuva murros varsinaisessa oikeudenkaytossa kuuluukin syval- 
lisimpiin, mita meidan talonpoikaisissa oloissamme ja maam- 
me keskiaikaisessa oikeushistoriassa yleensakaan on osoitet- 
tavissa. 

Riittavasti tajuamatta unionihallituksen pyrkimysta luoda 
Suomesta kaytannossa oikeudellisesti valtakunnasta riippuma- 
ton, omavarainen unionimaa, jolla oli suora yhteys unioniku- 
ninkaaseen, ja voimatta elaytya niin nopeasti kuin tilanne olisi 
vaatinut, muuttuneisiin oikeudenkayton muotoihin pelkasi 
Suomen epaluuloinen ja itsepainen talonpojisto - Turun por- 
varien tapaan - uuden maanoikeuden kaventavan sille taat- 
tua perinnaista oikeusturvaa ja varsinkin sen mieliin syvasti 
juurtunutta kuninkaissa kayntia. Suomen talonpoikien perin 
omalaatuisissa omistus- ja oikeusoloissa olikin varmaan aina- 
kin osaksi - kuten esim. vesi- ja eraoikeutemme alalla - ta- 
pauksia, joissa uusi maanoikeus tuskin itsekaan saattoi siihen 
katsoen, etta laki ei niihin nahden saatanyt mitaan, evata pe- 
rinnaista vetoamista kuninkaaseen. 

38 Musta kirja ss .  262-263. 
39 Vrt. uusien kihlakuntien syntyyn nahden Iahemmin J. JAAKKOLA:  

Suomen sydankeskiaika 1 s .  95 ja seur. 



Vaikka perinnaisen vanha kuninkaissa kaynti kuvastikin kan- 
san luottamusta hallitsijaan, tuki tama kuitenkin horjumatta 
maanoikeuden julkista arvovaltaa. Jo  ennen vuotta 1414 on 
han todennakoisimmin jossakin jalkimaailmalta havinneessa 
ohjeessa antanut kaskyn,'O etta maanoikeuden oli kasiteltava 
kaikki kuninkaalle esitetyt valitukset. 22 p:na marraskuuta 
v. 1414 kaskee han vihdoin varsin paattavassa aanilajissa, 
"etta Turun maanoikeuden oli pidettava huoli siita, etta 
koyhien miesten maasta (=Suomesta) ei tarvitse juok- 
sennella luoksemme valit~ksineen". '~ Antamalla samalla maan- 
oikeudelle isallisen kehoituksen jakaa oikeutta seka rik- 
kaille etta koyhille ja tehdakseen maanoikeuden syrjaytta- 
misen tasta Iahtien mahdottomaksi, rajoittaa han kunin- 
kaaseen vetoamisen vain niihin tapauksiin, joissa maan- 
oikeuden tuomiosta ja ilmeisesti sen valityksella haluttiin 
vedota viela viime kadessa k u n i n k a a ~ e e n k i n . ~ ~  Rajoittamalla 
nain kuninkaissa kaynnin aarimmaisen vahiin ja tehosta- 
malla lukuisia uusia kihlakuntia perustamalla paikallista 
lainkayttoa ja oikeusturvaa tavalla, jolla ei ole vastinetta kes- 
kiajalla, alistaa nuori unionikuningas johdonmukaisuudellaan 
ja paattavaisyydellaan talonpojistommekin saannollisessa kor- 
keimmassa oikeuden e t s innbsa  kotoisen maanoikeuden tuo- 
miovaltaan. Edellyttamalla, etta hanen v. 1414 Suomeen 1a- 
hettamaansa kaskya on noudatettu, on talonpojistonkin vuo- 
sien 1407-1414 eparoinnin jalkeinen myotaytyminen kotoi- 
sen Turun maanoikeuden arvovaltaan vakiintumassa. 

40 Tama hlvinnyt ohje 1. kasky viittaa selvasti vuotta 1414 var- 
haisemmas. Vrt. Musta kirja s. 260. 

41 Musta kirja, ed. noot. main. paikka. 
42 Erikoisesti koski tama tapauksia, joista laki ei sanonut mitaan 

tai joihin nahden ei maanoikeudella ollut kaytettavissaan varrnaa tai 
vakiintunutta tulkintaa tai aikaisernpia tuomioita. 



Turun maanoikeuden varhaishistoriaa 53 

M a a n o i k e u s  u n i o n i - S u o m e n  o i k e u d e l l i -  
s e n a  s y m b o l i n a  

Kuten fenno-skandinen unionikuningas Maunu Eerikinpoika 
oli Pyhan Nikolauksen paivana - joulukuun 6:na - v. 1344 
antanut Suomelle sen ensimmaisen kokonaisnimen Osterlan- 
dia,43 niin muuttaa unionihallitsijan todennakoisesti Pyhan 
Nikolauksen juhlassa julistama Turun maanoikeus synnystaan 
Iah tien I tamaan nopeasti kul ttuurimme rintamail ta rannatonta 
era-Suomea myoten oikeudellisesti omavaraiseksi unioni- 
maaksi. Paaaja tus  kummassakin mainitsemassamme Suomen 
yleisasemaa koskevassa Pyhan Nikolauksen juhlassa on ai- 
van sama. Maunu Eerikinpojan v. 1344 Suomesta kayttama 
nimi iisterlandia sisaltaa hallitsijan toteamuksen, et ta Suomi 
muodosti erikoisen itaisen maan silloisessa fenno-skandisessa 
unionissa. Eerik Pommerilaisen Turussa v. 1407 ristima 
m a a n o i k e ~ s , ~ ~  landsratt, jonka tuomiovaltaan han v. 141 1 il- 
moittaa - ilmeisesti alusta Iahtien - alistaneensa kaikki 
Suomen linnalaanit,45 sisaltaa puolestaan hallitsijan juhlavan 
tunnustuksen omavaraiseen oikeudelliseen asemaan korote- 
tusta "maasta" - S.O. I tamaasta - hanen hallitsemanss 
pohjoismaisen unionin piirissa. Poikkeuksellista loistoa antoi 
Pyhan Nikolauksen juhlassa julistettu Turun maanoikeuden 
perustamispaatos kaupungin suurkillalle, Pyhan Nikolauksen 
killalle, seka itse Turun kaupungille, joka tultuaan jo aikai- 
semmin maamme kirkon ja hallinnon kiistattomaksi keskuk- 
seksi, nyt korotettiin unionikuninkaan ja hanen seurueensa, 
Suomen kirkon ja ralssimiesten seka  varmaan porvariston ja 

43 Vrt. Iahemmin J. JAAKKOLA: Kuningas Maunu Eerikinpojan 
unionipolitiikasta . . . ja Itamaan synnysta s. 353 ja seur. 

44 Vrt. maanoikeuden syntyaikaan nahden Iahemmin J. JAAKKOLA: 

Suomen myohaiskeskiaika I s. 94. 
45 Musta kirja s. 242. 



talonpojiston edustajienkin Iasna ollessa omavaraisen Itamaan 
oikeudelliseksi seka aivan uudessa mielessa sen poliittiseksi 
jopa kansalliseksikin kulttuurimetropoliksi. 

Edella lyhyesti todettu unionihallituksen puuttuminen Suo- 
men oikeuselamaan seka se eparointi, jota vanhojen perintei- 
den varainen maamme ralssi, kirkko, porvaristo ja talonpojisto 
uuden syvalle ja laajalle ulottuvan oikeusreformin edessa tun- 
sivat, osoittavat vakuuttavasti, ettei Turun maanoikeuden 
synty voi johtua meikalaisista intressipiireista, viela vahem- 
man vasta vaatimattomaksi arkkiteiniksi kohonneen Maunu 
Tavastin oletetusta henkilokohtaisesta vaikutuksesta. Esitet- 
tyjen tosiasian valossa muodostaa Turun maanoikeus kruunun 
siina oikeudellisessa reformiohjelmassa, joka unionihallinnon 
taholta varjostaa Suomea ja joka pohjimmaltaan sisaltaa nuo- 
ren unionihallitsijan puolelta vaistyvan kuningatar Margaretan 
maahamme kohdistuvan poliittisen "testamentin" toimeenpa- 
non. Kiistattomaksi tosiasiaksi jaa myos, etta uuden maan- 
oikeuden perustamiskauden suurimman murroksen sai Turun 
voudin Klaus Lydikenpoika Djaknin ja laamanni Klaus Fle- 
mingin ohella kokea tassa yhteydessa liiaksi unohtunut piispa 
Bero I1 Balk. Mutta toisaalta tuli Maunu Tavastista, joka jo 
v. 1406 oli tutustunut hallitsijaansa, joka on voinut Pyhan 
Nikolauksen juhlassa v. 1407 toimia kuninkaansa "kansleri- 
na" ja joka palatessaan piispaksivihkimismatkaltaan vieraili 
- juhlallisesti vastaanotettuna 4" hallitsijansa luona, suu- 
ren Margaretan mentya samalla kertaa seka elava side unio- 
nivallan ja uuden unioni-Suomen valille etta taman ja muo- 
dollisesti hahmoutuneen Turun maanoikeuden suurimittaisin 
kirkolliskansallinen kehittaja. 

46 H. G. PORTHAN: Opera Selecta I1 s. 369. 
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R E F E R A T  

Prof. Dr. JALMARI JAAKKOLA: Uber die Anfange des Landrechts von 
Turku. 

Die zentrale und alles uberragende Stellung, die Bischof (Magnus 
Tawas t  in der finnischen Geschichte des 15. Jahrhunderts zuerkannt 
wird, hat im allgemeinen Bewusstsein seinen Namen auch mit der 
Grundung des Landsrechts, Landsratt ,  von Turku in Verbindung 
gesetzt. 

In vorliegender Untersuchung mochte der Verf. nachweisen, dass  
das  Landrecht von Turku die Krone der Reform des finnischen Rechts- 
wesens ist. Diese Reform gehorte wiederum zum Program der Unions- 
regierung, das  mit der Ernennung des Danen Klaus Fleming zum Land- 
richter, Lagman, Finnlands eingeleitet wurde. 

Diese Ernennung stand in krassem Wiederspruch zu den For- 
derungen des finnischen Adels (ralssi, d.h. die steuerfreien Grund- 
besitzer) von 1386 hinsichtlich der Nationalitat des Landrichters. 
Zugleich war  sie dem Adel ein Schlag ins Gesicht, weil der vorherige 
Landrichter aus  diesem Stand erwahlt worden war.  Die Front des 
Adels wurde durch die Unionsregierung gespalten, indem diese im 
Jahre 1405 dem Turkuer Vogt Jons Anders Sohn die Vollmacht zur 
koniglichen Rechspflege in Finnland verlieh und im Jahre 1407 Klaus 
Lydikes Sohn Djakn zum Richter des Gerichtssprengels Nordfinnland 
(Norrfinne) ernannte. Nachdem der Konig im Dezember 1407 wahrend 
seines Aufenthaltes in Turku den Adel organisiert hatte, musste dieser 
sich dem neuen Rechtswesen unterwerfen. 

Weil die Kirche auf ihren alten ReichsdPrivilegien bestand, sah der 
Konig der Union sich dazu genotigt, zwei seiner Getreuen zu ent- 
senden, um den Bischof zur neuen unionistischen Rechtspflege zu 
bewegen. D a s  Urteil vom 10. Juni gibt zur Kenntnis, dass  der bisher 
widerspenstige Bischof sich vor dem Konig beugte. Dieser Verein- 
barung gemass wurde auch die Kirche spatestens wahrend des im 
Jahre 1407 stattfindenden Besuches des Konigs dem Landrecht 
unterstellt. 

Auch nach der Griindung des neuen Landrechts, dessen Tagungen 
alljahrlich eine Woche vor der im Sommer gefeierten  rans slat ion des  
St. Henrik, des finnischen Nationalheiligen, stattfanden, fiirchtete die 
Stadt Turku ein Beschneiden ihrer Privilegien sich in der hochsten 
Rechtsinstanz unmittelbar an  den Konig zu wenden. Durch dessen 
und des Landrechts konsequente ~Einstellung wurden jedoch die Stadte 



sowie die Angelegenheiten der stadtischen Gerichtshofe dem Landrecht 
unterstellt. 

Die rnisstrauischen und eigensinnigen finnischen Bauern wie auch 
die Burger gingen aber auch nach der Griindung des eigenen Land- 
rechts herkommlicherweise weiterhin "zum Konig". Durch eine Yer- 
ordnung aus dem Jahre 1414 unterwarf der lKijnig in ijbereinstimmung 
rnit dem Landrecht auch die Bauern der neuen einheimischen gericht- 
lichen Oberhoheit, indem er bestimmte, dass nur vom Landrecht be- 
handelte Falle dem Konig unterbreitet werden durften. Dadurch wurde 
das Landrecht zurn rechtlichen Symbol des neuen UniondFinnlands. 

Wie aus dern oben Dargelegten hervorgeht, starnmte die Anregung 
zur Griindung des Landsrechts von Turku nicht aus hiesigen Kreisen, 
noch weniger von Magnus Tawast, der noch irn Jahre 1407 das an- 
spruchslose Amt eines Erzdiakons bekleidete. Erst nach seiner im 
Todesjahre der grossen Konigin Margarethe (1412) erfolgten Er- 
nennung zum Bischof Finnlands wurde Magnus Tawast das lebendige 
vermittelnde Glied zwischen dem neuen Unions-Finnland und der 
Unionsregierung und zugleich der grosse kirchlich-volkische Forderer 
des Zandsrechts von ~Turku. 




