
TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV . 1700-1 827 . 
S I S A L L Y S :  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . Tehtava ja Iahteet 77 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I1 . Tuomiokirkon hallinto 83 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I11 . Tuomiokirkon talous 94 

IV . Tuomiokirkon henkilokunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V . Kirkkomuurin historia 160 

VI . Tuomiokirkko 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa . . . . . . . . . .  185 

VII . Tuomiokirkko 1700-luvun alkuvuosikymmenina . . . . . . . . . . . .  202 

VIII . V:n 1738 tulipalon aiheuttamat korjaustyot . . . . . . . . . . . . . .  212 
IX . Tuomiokirkon korjaukset 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun 

alussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X . Palosuojelus 260 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XI . Penkkijarjestys *. . . . . . . .  267 

XI1 . Hautaus 302 

XI11 . Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta . . . . . . . . . . . . . . . .  337 

XIV . Vandalismia ja pieteettia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  344 



t 
I 

* TURUN TUOMIOKIRKKO vv. 1700 -1827. 

Tehtavl ja lahteet. 

Maamme kunnianarvoisimman kirkollisen muistomerkin 
kehityksessa ovat varhaisemmat, 1700-luvun takana olevat 
ajanjaksot eniten mielenkiintoisia niinhyvin rakennus- ja 
sivistys- kuin kirkkohistoriallisissa suhteissa. Tailla on hyvin 
yrnmarrettavaa. Olihan oleellisesti uutta luova rakennus- 
kausi sen kehitykscssa paapiirteissaan paattynyt jo keski- 
aikana. Tuomiokirkon rakennushistoria on niin ollen siis 
etupaassa sen keskiajan historiaa, tai toisinpain sanottuna 
sen keskiajan historia on keskeisin osa saman ajan valtiollista 
ja sivistyshistoriaa. Uskonpuhdistuksen aikakausi on taas 
mielenkiintoista seka sen vuoksi, etta tuon ajan Iahteet huo- 
mattavalla tavalla valaisevat keskiajankin historiaa, ja myos- 
kin sen vuoksi, etta Kustaa Vaasan reduktsionin .aiheut- 
taman rappeutumisen ohimentya kirkko talloin tuli muute- 
tuksi palvelernaan puhdistetun opin menoja. Varsinaisen 
loistokautensa se tassa uudessa tehtavassaan eli vasta 1600- 
luvulla. Nyt tuli se uudestaan jotensakin yhta suuressa maa- 
rassa kuin ,asianlaita oli ollut keskiaikana henkisen ja hen- 
gellisen elaman hallitsevaksi keskipisteeksi. Se tarmo, jolla 
kirkko johti jasentensa elamaa ja toimintaa, se arv"onanto, 
jota kirkko elavien jasentensa kasvatuslaitoksena ja vaina- 
jiensa viimeisena leposijana nautti, se keskeinen asema, joka 
kirkolla oli sen ymparilla sijaitseviin opinahjoihin, kaikki se 
oli riittavana perustana uudelle nousulle, mika tulee nakyviin 
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tuomiokirkon taloudellisen aseman vakiintumisessa valtion ja 
yksityisen anteliaisuuden kautta,  kirkon rakennusten korjaa-  
misessa ja koristelussa seka tuomiokirkon hallinnon jarjeste-. 
lyssa. 

T a h a n  nousukauteen verrat tuna o n  1700-luku kuin ela- 
mista vanhan perinnon varassa,  osittain rappeutumistakin, 
a ina  v:n 1827 suureen paloon saakka ,  joka havitti vanhas ta  
kirkosta melkein kaiken, minka tuli voi havittaa. Mut ta  kui- 
tenkin kaikitenkin, tamakin a janjakso  o n  tutkimisen arvoinen. 
Tuomiokirkko oli viela 1700-luvullakin monessa katsannossa 
maan henkisen e laman keskipiste, kirkollisesta puhumatta-  
kaan.  Sen  vaiheiden kasittely voi siis tuoda  maamme sivistys- 
historialliselle tutkimukselle joitakin kayttokelpoisia lisia. 
Myoskin sen rakennushistoriassa o n  talloin muutamia mielen- 
kiintoisia vaiheita. Onhan  lisaksi selvaa, e t ta  tuomiokirkko- 
rakennuksen tila ja kehitys tanakin a ikana  o n  tarkoin tun- 
nettava, jotta sen varhaisempaan aikaan kohdistunut tutkimus 
voi liikkua varmalla pohjalla. 

Aivan samoin kuin o n  asian lai ta  J: W. R u u ~ ~ i n  ja CARL 
VON B O N S D O R F F ~ ~  ansiokkaissa mutta kaupunkihistoriallisen 
yhteytensa vuoksi liian yleispiirteisissa katsauksissa tuomio- 
kirkon historiaan alkaen sen alkuvaiheista a ina  isoon vihaan 
saakka ,  on tassakin ollut val t tamatonta kasitella kirkon hal- 
lintoa, taloutta ja henkilokuntaa, koska niiden toiminnan tun- 
teminen o n  edellytyksena kirkon hoidon ja rakennuskehityksen 
ymmartamiselle. Samas ta  syysta o n  tarpeellista perehtya 
myos muutamiin kirkollisiin tapoihin. Niinikaan on  osottau- 
tunut  val t tamattomaksi  paapiirteittain kasitella koko sen 
rakennusryhman vaiheita, joka ymparoi  tuomiokirkkoa, silla 
osittain s e  oli kirkon hallinnossa ja kirkon ai tausta muodos- 
tavana  kuului s e  valittomastikin tuomiokirkko-kuvaan' aika- 
laisten silmissa. 

Tuomiokirkon historiaa 1700-luvun alusta v:n 1827 suu- 
reen paloon saakka  kasittelevalle tutkimukselle on  runsaast i  
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tri luontoisia 1 a h t e i t a olemassa, jotka eri kysymyksia sel- 
viteltaessa taydentavat toisiaan. Tarkeimpia ovat tietysti 
tuomiokirkon omassa hallinnossa syntyneet asiakirjat. Tata 
tutkimusta varten tarkoin Iapikaydyt tuomiokapitulin poyta- 
kirjat ja kirjekirjat antavat tietoja kaikista mahdollisista tuo- 
miokirkkoa koskevista asioista. Valitettavasti ne ovat kuiten- 
kin epataydellisina sailyneet tuomiokapitulin arkistossa. Poy- 

i tikirjojen liitteet ovat jotensakin kokonaan havinneet ja itse 
poytakirjoja on tallessa kysymyksessa olevalta ajalta vain 
w:lta 1755-1 761, 1770-1777, 1784-1827.1 Tata kokoel- 
maa onneksi taydentaa Iahetettyjen kirjeiden sarja, joka on 
sailynyt vv :I ta 1729-1 738, 1742-1 744, 1 746, 1748, 1749, 
1751-1827. Yhta tarkean kokoelman muodostavat tuomio- 
kirkon tilit, jotka ovat taydellisina sailyneet joko tuomiokirkon 
omassa tilikokoelmassa tai Turun ja Porin Iaaninhallituksen 
tiIi- ja verifikatsionikirjoissa. Tama Iahde jattaa kylla tut- 
kijan monesti pulaan. Esim. tilitettaessa erilaisia rakennus- 
tarveostoja ja maksettaessa rakennustyopalkkoja useinkaan 
ei sanota, mihin tarkoitukseen rakennustarpeita on kaytetty ja 
mita rakennustoita on tehty. Erinomaisen runsassisaltoisia 
ovat myoskin kirkonkokousten poytakirjat, jotka ovat saily- 
neet tuomiokirkon- ja Valtionarkist~ssa.~ Kokonaiskuvauk- 
sina tuomiokirkon tilasta ja siina tapahtuneista muutoksista 
ovat naiden rinnalle asetettavia ne tuomiokirkon inventaa- 
riot, joita pantiin toimeen kirkonisantien vaihtuessa ja joita 
on sailynyt tuomiokirkon arkistossa vv:lta 1724, 1735, 1742, 
1748, 1774, 1789 ja 1810. 

1 Lisaksi on vv:n 1778--1783 valista aukkoa taydentamassa ko- 
koelma niita poytakirjanotteita, joilla tuomiokapituli tiedoitti kirkon- 
isannalle tarkeirnmat paatoksensa (Valtionarkisto n. 7055: Utdrag ur 
Consistorii Ecclesiastici Aboensis Protocoll i ekonomiska mbl 1773- 
1807). 

I! Tuomiokirkon arkistossa ovat kirkonkokousten poytakirjat 
w : l t a  1738-1778, 1823-1840 ja Valtionarkistossa (n. 7054) vv:lta 
1785--1805. 
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Myoskin muutamat ulkopuoliset lahteet kuten yliopiston 
konsistorin, raastuvanoikeuden ja kemnerioikeuden poytakirjat 
seka eri luontoiset laaninhallituksen asiakirjat sisaltavat jon- 
kunverran tietoja tuomiokirkosta, mutta jo keskeisimmankin 
aineksen ollessa miltei ylivoimaisen laajan, ei niita tata tutki- 
rnusta varten ole ollut mahdollista ryhtya jarjestelmallisesti 
lapikaymaan. Niiden kayton on taytynyt rajoittua tapauksiin, 
jolloin jostakin erikoisesta syysta on ollut aihetta odottaa niista 
tiedonantoja liiytyvan. Tamankin menetelman avulla on niista 
loytynyt arvokkaita tietoja. Erikoisesti kannattaa mainita 
Turun maistraatin arkistossa oleva tuomiokirkon tarkastus- 
kirja v:lta 1789, jossa tarkemmin kuin missaan varsinaisessa 
inventaariopoytakirjassa kasitellaan koko tuomiokirkolle kuu- 
luvan rakennusryhman tilaa ja sen tarvitsemia korjauk-' 
sia. 

Oman ja mielenkiintoisen Iahderyhmansa muodostavat aika- 
laisten kuvaukset tuomiokirkosta. Hyvin monet matkakerto- 
mukset ja kirjeet sisaltavat tuollaisia tiedonantoja. Ensimaisia 
tuntemiani naista on hollantilainen Andres de Wouw, joka v. 
1616 kavi Turussa eika tietenkaan jattsnyt katselematta paik- 
kakunnan huomattavinta n a h t a ~ y y t t a . ~  Seuraavalta vuosisa- 
dalta on kirjallisia kuvauksia kokonainen sarja, alkaen Daniel 
Jusleniuksen kuuluisasta Turku-teoksesta, joka kuvaa tuomio- 
kirkkoa sellaisena kuin se oli ennen isoa ~ i h a a . ~  Pikkuvihan 
etupuolelta taas on C. R. Berchin matkamuistelmat seka 
eras kaupunginkuvaus v:lta 1737, jonka laatimisen aihe ei kay 
~e lv i l l e .~  Pikkuvihan jalkeiselta ajalta on ensimaisena mainit- 

En hollandsk beskicknings resor i Ryssland, Finland och Sve- 
rige 161S1616. Oversatta och utgivna av SUNE HILDEBRAND. Stock- 
holm 1917. 

DANIEL JUSLENIUS, Aboa vetus et nova. 1700 (Ruotsiksi kaan- 
nettyna Suomi-kirjassa 1841). 

C. R. BERCH, Anteckningar under en resa genom Finland Ar , 
1735 (Forhandlingar och Uppsatser 3, 1888, ss. 8 G 9 5 ) .  

4 Valtionarkiston Topographica-kokoelmassa. 
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tava N. Wasstromin tana aikana tavallisten kaavojen mukaan 
laadituu "taloudellinen kuvaus" Turusta.l Seuraavalta ajalta 
kannattaa ensin mainita ne tiedot, joita kuuluisa C. Gjorwell 
kuvauksessaan matkastaan Suomeen v. 1759 antaa.2 Toista- ' kymmenta vuotta myohaisemmalta ajalta taas on kaytettavina 

i 
sittemmin niin kuuluisan G. A. Reuterholmin v. 1773 tekemansa 
Suomen matkan johdosta kirjoittamat m~istiinpanot.~. Vuosi- 
sadan lopulta on sellaisia tuomiokirkon kokonaiskuvauksia kuin 
Turun hovioikeuden presidenttina toimineen G. C. Cederhjel- 
rnin laatimat "annotatsionit" Turun tuomiokirkosta ja toinen, 
tuntemattoman kirjoittajan kertomus, joka on painettu v. 1782 
Abo Tidningari~sa.~ Mainintaa ansaitsee myos Mathias Calo- 
niuksen esitys yliopiston hallinnollisista 01oista.~ Taman- 
aikainen yksityiskirjevaihtokin, varsinkin H. G. Porthanin 
ja Algot Scarinin antaa kayttokelpoisia aineksia tuomiokirkon 
olojen tuntemukselle. Vilkastuneet paino-olot tekevat mahdolli- 
seksi, etta sanomalehtien uutiset ja ilmoituksetkin silloin tal- 
loin sisaltavat jotakin huomioonotettavaa. Kuinka paljon 
Turussa kayneiden monien ulkomaalaisten kuvaukset, jos ne 
olisivat yhteenkoottuina tai kaikki edes tunnettujakaan, antaisi- 
vat ainesta olojen tuntemiselle, siita antavat aavistuksen J. 

NICLAS WASSTROM, Oeconomisk Beskrifning ofver Abo stad. 
Stockholm 1749. 

C. GJORVELL, Anmarkningar p i  en Resa ifrin Stockholm till 
Finland i r  1759 (Historiallinen Arkisto IX, ss. 62-77). 

CARL FORSSTRAD, En gustaviansk adlings ungdomshistoria. 
Stockholm 1925. 

G. C. CEDERHIELMS annotationer och handlingar om Finland. 
Angiende Wbo Domkyrckia. Originaali Upsalan yliopistonkirjastossa, 
kopia Turun kaupunginkirjastossa. - Cederhjelm oli Turun hovi- 
oikeuden presidenttina vv. 178G1788.  

5 Abo Tidningar 1782, numerot 4 4 4 5 .  
6 MATHIAS CALONIUS, Relation om Abo akademi (Suomi 1845). 

H. G. Porthans bref till M. Calonius. Helsingfors 1886. 
Algot Scarins bref (Historiallinen Arkisto XII, ss. 232-364). 
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Acerbin,l A. F. Skj~ldebrandin,~ E. D: Clarken ja Robert 
Ker Porterin " kuvaukset kaynnistaan tuorniokirkossa. Turun 
palon etupuolella vallinneita oloja esittaa taas varsin ansiok- 
kaasti professori Adolf Moberg autobiografiassaan."arnaan 
rytirnaan on viela luettava kauppaneuvos Erik Julinin rnuistiin- 
panot, jotka tosin ovat kirjoitetut paljon rnyohernrnin, rnutta 
kuitenkin luotettavasti kuvaavat Turkua sellaisena kuin se 
oli ennen h2vi6ta2n.6 

Varrnaa on, etta naita lahteita voidaan hyvinkin runsaasti 
viela taydentaa ja loytaa oleellisesti uusiin piirteisiin tutustut- 
tavia tiedonantoja. Onhan Turun 1700-luvun historia viela 
jotensakin neitseellista rnaaperaa tutkirnukselle ja sen lahteet 
llajallaan ja luetteloirnattornina. Kaikista suurio aukko tahan 
tutkirnukseen jaa kuitenkin sen vuoksi, etta sen hyvaksi ei viela 
ole kaytettavissa ne restauroirnistoiden yhteydessa tehdyt kirk- 
koarkeologiset havainnot, jotka vasta antavat rnoniin tarkeisiin 
kysyrnyksiin lopullisen ja vastaanvaittarnattornan vastauksen. 
Siita johtuukin, etta tarna tutkielrna ei voi esiintya sen kor- 
kearnrnilla vaatirnuksilla, kuin etta siita on jotakin hyotya odo- 
tettavissa olevalle Turun tuorniokirkon suurelle, yhtenaiselle 
historiateok~elle.~ 

I J .  ACERB~, Travels trough Sweden, Finland and Lapland to the 
North Cape (London 1802). 

A. F. SKJOLDEBRAND, Voyage pittoresque an Cap du Nord, avec 
gravures. 1801-1 802. 

E. D. CLARKE, Travels in various countries of Europe, Asia ond 
Africa, XI. London 1824. 

ROBERT KER PORTER, Travelling sketches in Russia and Sweden 
during the years 1805, 1806, 1808. 11. 1-ondon 1809. 

-Professor Adolf Mobergs autobiografi (Historiska och litteratur- 
historiska studier 3, 1927, ss. 101-240). 

6 Kommerseridet Erik Julins Anteckningar om Abo stad (Val- 
tionarkisto, Topographica-lcokoelmassa). 

7 Kirjoituksessani on kaytetty seuraavia 1 y h e n n y k s i a ja 
viittauksia teoksiin tekijanimien mukaan: 

SVEN BAELTER, Historiska Anmarkningar Om Kyrkoberemonierna. 
Andra uplagan, Stockholm 1783. 
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II. 

Tuomiokirkon hallinto. L 

Uskonpuhdistus toi mukanaan seurakunnan osanoton yksi- 
tyisten kirkkojenkin hallintoon. Erikoisista olosuhteista riip- 
puen sen vaikutus Turun tuomiokirkon suhteen tuli olemaan 
hyvin vaihteleva laajuudeltaaan ja muodoiltaan. Piispan ja 
tuomiokapitulin kirkkona se oli erikoisen lainsaadannon alai- 
nen, joka sekin oli huomattavien vaihteluiden alainen. Lisaksi 
kirkkoa kaytti kaksi seurakuntaa, suomalainen ja ruotsalainen, 
muodollisesti kylla tasa-arvoisina, mutta kaytannossa jalki- 
mainen monissa suhteissa etuoikeutettuna. 

1600-luvun toisella puoliskolla oli kirkon taloudellinen 
hallinto ja kirkkokurin valvonta joutunut suurelta osalta seu- 
rakunnan kasiin. Kirkon esimiehina (forestdndare) oli sen 
vakinaisen kirkonisannan ohella muutamia maistraatin valit- 

--- 

B i d r a g = Bidrag till Abo stads historia. Forsta serien (1884- 
1907). 

CARL v. BONSDORFF, Abo stads historia under sjuttonde seklet 
1-11 (1894-1901). 

G. G. HALLSTROM, Utdrag ur Domkapitlets i Abo Circular-Bref. 
( 1824). 

K i r ,j e = Turun tuomiokapitulin Iahetettyjen kirjeiden sarja. 
HEIKKI  KLEMETTI, Suomalaisia kirkonrakentajia 1600- ja 1700- 

luvuilla (1927). 
A. LINDMAN, Anteckningar om Abo domkyrka och dess fornmin- 

nen (Tredje upplagan 1890). 
R. G. MODEE, Utdrag utur Puhlique Handlingar, Placader, Fiir-. 

ordningar etc. I-XIV (1742-1804). 
P t k. = Turun tuomiokapitulin poytakirja. 
J. TENGSTROM, Afhandling om presterliga tjenstgoringen och af- 

loningen i Abo Erke-stift 1-111 (1820-1822). 
TROELS-LUND, Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede 

(Fjerde udgave 1914). 
Ellei muita Iahteita erikseen ole mainittu, on katsaukselle tuo- 

miokirkon hallinnollisiin oloihin 1600-luvun lopulla kaytetty pohjana 
CARL v. BONSDORFF~~ (11, SS. 69-74) ansiokasta esitysta. 
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semia porvareita. Ylempana instanssina toimi kirkkoraati, 
joka paatti kirkkorakennuksista ja kirkkokurista, ja jonka hal- 
tuun myos joutui taloudellinen hallinto niin pitkalle, etta se 
paatti tehtavista toista, nimitti alernmat virkamiehet seka tar- 
ka'sti pormestarien ja raatimiesten ohella kirkon tilit, joten esi- 
miesten tarkeimmaksi tehtavaksi jai kirkkoraadin paatoksien 
toimeenpano. Joko koko seurakunta tai ainakin sen huomat- 
tavimrnat jasenet kutsuttiin kirkkoraadin kanssa koolle, mil- 
loin oli paatettava joistakin suuremmista menoerista tai kir- 
kon inventoimisesta. Kirkkoraadin kokoonpano vaihteli suu- 
resti eri kokouksissa. Kaupungin edustajina oli toisinaan vain 
pormestari, raatimies ja. joku kaupungin porvari, pappeja 
kirkkoherra puheenjohtajana seka kirkonisanta. Mutta toisi- 
naan oli mukana useampia kapitulin ja porvariston edustajia. 
Avaimet kirkon raha-arkkuun olivat jollakin papilla, pormes- 
tarilla ja kirk~nisannal la .~ 

Uusi, v:n 1686 kirkkolaki itsevaltiuden ajan lainsaadanto- 
tuotteena sivuutti kokonaan kirkkoraadin siirtaen painopisteen 
tuomiokirkon hallinnossa tuomiokapitulille, jonka oli tarkas- 
tettava taloudenhoitajan tilit ja kirkon rakennustoista paatet- 
tava yhdessa maaherran kanssa. V. 1696 vahvistettu tuomio- 
kirkon menosaanto viela erikoisesti vahvisti sen jarjestyksen, 

d 

etta kirkon varojen kaytosta paattaminen ja tilien tarkastus 
kuului yhteisesti tuorniokapitulille ja maaherralle. 

Kirkkoraadin ja seurakuntien kirkonkokoustensa kautta 
harjoittama vaikutus ei kuitenkaan loppunut taman lainsaa- 
dannon kautta. 1700-luvun alussa ennen venalaista valtausta 
kirkon esimiehiin kuului edelleenkin porvariston edustajia, ja 
kirkkoraati antoi maarayksiaan kirkkojarjestyksen alaan kuu- 
luvista asioista. Ison vihan paatyttya lainsaadantokin hetkeksi 
heilahti demokraattiseen suuntaan. Siten papiston privilegiot 
v. 1723 edellyttivat maistraatin ja' papiston yhteisesti valitse- 
man kirkkoraadin osan oton kirkkojen hallintoon, ja nimeno- 

1 Bidrag XI, s. 65. 
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maan Turun kaupunki sai seuraavana vuonna "valitustensa" 
johdosta kuninkaan paatoksella oikeuden valita edustajia kirk- 
koraatiin ja kirkon esimiehiksi paattamaan kirkon varojen 
kaytosta, rakennustoista ja tilien tarkastuksesta. Tuomiokapi- 
tuli ei kuitenkaan nahtavasti noudattanut tata ~ s o l u t s i o n i a ,  
koskapa raastuvanoikeus v:n 1725 alussa paatti porvariston 
u u d e s t a a n jattaman memorialin johdosta kaantya maa- 
'herran puoleen pyytaen apua kirkkoraadin a ~ e t t a m i s e e n . ~  
Nahtavasti oli tuomiokapituli heti v. 1724 annetun resolutsio- 
nin tunnetuksi tultua pyytanyt sen'  kumoamista ja viivyttanyt 
sen toimeenpanoa siihen asti, etta sen hallitukselle jattama 
valitus ehti tulla ratkaistuksi. Tuomiokapituli perikin voiton 
tassa valtakysymyksessa, silla 29. IV. 1725 annettu kuninkaan 
ratkaisu palautti kirkon hallinnon voimassaolevan kirkkolain, 
pappisprivilegioiden ja muiden ennen annettujen saadosten 
mukaiseksi. 

Tahan ratkaisuun eivat Turun porvarit kuitenkaan tahto- 
neet alistua, vaan kieltaytyivat suorittamasta tuomiokirkon 
hyvaksi paivatoita, koska heilIa ei ollut mahdollisuutta olla 
edustettuina kirkon tilien tarkastuksessa. Kasityolaiset taas 
kieltaytyivat suorittamasta penkkirahaa, koska he itse olivat 
kustantaneet lehterinsa rakentamisen. Kun .tuomiokapituIi 
vetosi hallitukseen, asetettiin naita riitakysymyksia kasittele- 
maan kuninkaallinen komissioni, joka 8. I. 1726 antamassaan 
resolutsionissa tietenkin asettui sille kannalle, etta kukaan 
ei voinut vapautua vuoronsa mukaan ("efter omgAngenl') 
paivatoita suorittamasta ja etta kasityolaistenkin on makset- 
tava heille maaratyt penkkirahat. Mutta tahankaan ei asia 
viela. jaanyt, silla Turun edustaja vv:n 1726-7 valtiopaivilla 
Karl Merthen valituksessaan pyysi, etta tuomiokirkon varojen 
hoidossa annettaisiin mais t r~at i l le  takaisin sen entiset oikeudet 
ja etta kasityolaiset vapautettaisiin suorittamasta penkkirahaa 
lehtereistaan. Piispa Herman Witte, jolta pyydettiin lausuntoa 

1 Turun raastuvanoikeuden ptk. 23. 1. 1725. 



naiden valitusten johdosta, vastusti niiden hyvaksymista viita- 
ten aikaisempiin ratkaisuihin. Tarkemmin han perusteli kysy- 
mysta amattikuntien vapauttamista penkkirahasta, pitaen sita 
v:n 1696 menosaannon vastaisena seka siltakin kannalta kat- 
soen kohtuuttomana, etta lehteri oli tehty jo 40 vuotta sitten 
eika kukaan sen kustantajista enaa ollut elossa. Mitaan muu- 
tosta ei Merthen onnistunutkaan aikaansaainaan tuomiokirkon 
hallintoon ja varojen' kayton tarka~tamiseen.~ 

Nain ollen tuomiokirkon perustuslakeina tulivat tasta Iah- 
tien olemaan v:n 1686 kirkkolaki, v:n 1696 menosaanto, v:n 
1723 pappisprivilegiot seka muut naiden rinnalle voimaan 
jaaneet tai myohemmin annetut saadokse't. Joissakin tapauk- 
sissa, joista ei suoranaisia maarayksia naissa ollut, kaytettiin 
ohjeena Upsalan tuorniokirkon saannok~ia .~  

Kaytanto kuitenkin muodostui seurakunnalliselle vaikutuk- 
selle tuomiokirkon hallinnossa verrattain edulliseksi. 

Ainakin vuosisadan koko alkupuoliskon kirkkoraati sailyi. 
Miten se oli kokoonpantu, siita ei ole tarkempia tietoja. Sen 
toiminta nayttaa olleen paaasiassa asioita valmistelevaa 
laatua. Siten, kun v. 1758 tuomiokirkon suomalaiselle seura- 
kunnalle piti laadittamaan uusi penkkijarjestys, asiaa ensin 
kasitteli kirkkoraati paattaen 26. XI. 1757 lykata asian kirkon- 
kokoukseen. Tuomiokapituli vahvisti taman paatoksen 18. 1. 
1758 ja kirkonkokous pidettiin 21. 111. 1758. Kun kirkko- 
raadilla ilmeisestikaan ei ollut niin paljon itsenaista toimi- 
valtaa, etta sen olemassaololla olisi ollut reaalista pohjaa, se 
n3htavastikin vahitellen ja itsest23n joko lakkasi t'ai ainakin 
menetti hallinnollisen luonteensa muuttuen aivan puhtaasti 
kirkkokurin valvojaksi. Sita huomattavamman vaikutuksen sai 
tuomiokirkkoa koskevissa asioissa molempien seurakuntien 
yhteinen kirkonkokous, joka toisinaan oli kokoonpantu eri 
laitosten ja yhteiskuntaluokkien edustajistosta, joten se niin 
suuresti saattoi muistuttaa kirkkoraatia, etta sellaista ei tarvit- 

Herman Witten lausunnot liitteineen 22. 11, 8. 111. 1727. Kopioina 
Turun kaupungin kirjastossa. 

2 Vrt. Kirje 18. XII. 1733. 
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tukaan. Joskus aivan tavallista kirkonkokoustakin tasta syysta 
kutsutttiin, vaikka erheellisesti, kirkkoraadiksi.' 

Tarkeimmaksi tuomiokirkon hallintoelimeksi siis muo- 
dosiui tuomiokapituli. Kun ruotsalaisen seurakunnan kirkko- 
herra ja tuorni~ro~rasti  teologian ensimaisena professorina 
oli sen jasenena ja kun suornalaisen seurakunnan kirkkoherra 
useimmiten myiis oli tuomiokapitulissa, oli siina tarpeellinen 
asiantuntemus ja -harrastus edustetttina. Erittain hankalaa 
sitavastoin oli, etta tuomiokirkon kirkonisanta vastoin 1600- 
luvulla vallitsevaa tapaa nyt oli jaanyt pois tuorniokapitulin 
jasenistosta. Sen sijaan hanet kutsuttiin saapuville kokouk- 
siin, milloin jokin tarkea tuomiokirkon taloutta koskeva asia 
oli kasiteltavana, tai han jatti kirjallisia memoriaaleja ja sai 
myos otteet tarkeirnmista hanta koskevista kohdista tuomio- 
kapitulin piiytakirjassa. 

Tuomiokapituli kasitteli ainakin valmistavasti kaikki tuo- 
miokirkkoa koskevat asiat. Kirkonisannan tilit se lopullisesti 
tarkasti ja hyvaksyi seka yleensakin antoi talle kaikki tarvit- 
tavat ohjeet ja maaraykset. Milloin oli paatettava jostakin 
ylimaaraisesta varojen kaytiista, oli tuorniokapitulin kirjalli- 
sesti hankittava maaherran suostumus, vaikkapa olisi ollut 
kysymys niin mitattomasta asiasta kuin kellojen torniin 1:osta- 
miseksi tarvittavien koysien ostarnisesta. Maaherran hyvsk- 
synnan vaati menosaanto myos hankittavaksi, milloin oli hy- 
vaksyttava jonkin tuomiokirkolta pyydetyn lainan takeet tai 
takaajat. Jos jonkin rakennustyon vuoksi tarvittiin kustannus- 
arviota tai oli toimitettava koko kirkon tai sen osan tarkastus 
tai inventoiminen, jai niiden laatiminen tavallisesti maistraatin 
maaraamien edustajien tehtavaksi joko yksinaan tai yhdessa 

- 

1 Esimerkiksi tallaisesta epatasmallisesta kielenkaytosta voi mai- 
nita, etta maaherra v. 1784 pyysi tuomiokapitulia kutsumaan kirkkoraa- 
din koolle kasittelemaan erasta maaherran alotetta. Vastauksessaan 
tuomiokapituli ilman pitenpia selityksia ilmoitti, etta silla ei ole mitaan 
k i r k o n k o k o u k s e n koollekuts~~mista vastaan. Kirje 24. 111. 1784). 
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tuomiokapitulin ja maaherran edustajien kanssa. Vasta silloin 
tallainen eri virastojen edustajien toimittama eli "laillinen" 
tarkastus oli pidetty, saattoi tulla kysymykseen paivatoiden 
vaatiminen kaupunkilaisilla. Ainoastaan hyvin pienten kor- 
jausten kysymyksessa ollessa sai taloudenhoitaja ilman muuta 
maarayksen ryhtya toimenpiteisiin. Mutta milloin "laillista" 
tarkastusta tarvittiin, ei tavallisesti kaannytty suoraan mais- 
traatin puoleen, vaan pyydettiin maaherraa maaraamaan itse 
edustajansa ja kehottamaan maistraattia asettaman tarkastus- 
miehet. 

Hintojen arvioimiseen taas tuomiokapituli kaytti kunkin 
alan ammattikuntien apua. Jos esim. jonkin lukon korjaami- 
sesta oli vaadittu liian korkea korvaus, pyysi tuomiokapituli 
seppien ammattikunnalta arvi0ta.l Suurempia toita varten 
taas maistraatti maarasi paivapalkan, menettely, joka kysyn- 
nan ja tarjonnan lakien vastaisena saattoi joskus aiheuttaa 
se lkka~ks ia .~  

Suurempien korjaustoiden suunnittelussa tuomiokirkon 
omilla hallintoelimilla oli viela 1700-luvun ulkopuolella taysi 
paatosvalta. Vuosisadan puolivalista Iahtien alkaa kuitenkin 
valtiovallan saannosteleva vaikutus ulottua kaikkien julkista 
laatua olevien rakennusten korjauksiin. Kirkkojen suhteen 
alkoi tama valvonta sita tieta, etta kirkkojen rakennusavuksi 
myonnet.tavalle kolehdinkantoluvalle alettiin asettaa ehtoja, 
m.m. kustannusarvio. Turun tuomiokapituli, jonka oli hiippa- 
kuntansa kirkkojen kolehteja koskevista hallitukselle jatetyista 
anomuksista annettava lausuntonsa, jo kiertokirjeessaan 9. X. 
1751 ilmoitti tulevansa lausuntojaan varten vaatimaan tarkan 
kustannus~rvion. Kuninkaallinen asetus 22 111. 1759 kustan- 
nusarvion lisaksi viela maarasi kuninkaalliselle rakennusviras- 

1 Esim. Ptk. 20. IV, 7. IX. 1825. 
Siten kevaalla v. 1812 piispantalon uutisrakennusten ollessa alka- 

massa timperit eivat tyytyneet maistraatin maadamaan palkkaan, 
vaan vaativat suurempaa, 1 riksin valtion velkaseteleita paivalta (Ptk. 
6. V. 1812). 
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tolle lahetettavaksi rakennuksen rakennus- tai muutospiirus- 
tukset. Saatuaan tuomiokapitulin ja maaherran lausunnon 
kuningas rakennusvirastonsa mielta kuultuaan hyvaksyi tai . 
hylkasi kolehdinkantoluvan. Kuten Turun tuomiokirkon kor- 
jauksessa tapahtunut, myohemmin kasiteltavaksi tuleva yksi- 
tyistapaus osoittaa, rakennuspiirustuksia muutettiinkin Tuk- 
holmassa varsin huomattavasti, ja asianomaiskt rakentajat 
ottivat nama muutokset huomioon. Vihdoin 31. VII. 1776 
annettu asetus teki kolehdinkantoluvasta riippumatta kaikki . 
julkisten rakennusten ulkoasuun vaikuttavat rakennus- ja muu- 
tosehdotukset Intendenttikonttorin luvasta riippuviksi. Turun 
tuomiokirkon historia osoittaa, etta myoskin kirkon sisalla 
suunnitellut uudistus- ja muutostyot oli alistettava Intendentti- 
konttorin hyvaksyttaviksi ja se  kaytti Iahetettyja piirustuksia 
vain materiaalina, joiden nojalla se laati oman varsinaisen 
piirustuksensa, jonka mukaan tyo oli su0ritettava.l 

Mitaan varmoja ohjeita niista tapauksista jolloin kirkon- 
kokous oli koollekutsuttava, eivat voimassaolevat saannokset 
antaneet. Tavallista kuitenkin oli, etta milloin oli paatettava 
jostakin huomattavammasta rakennustyosta tai muutoksesta 
johonkin kirkollisessa elamassa vakiintuneeseen tapaan, kir- 
konkokous sai lausua mielipiteensa, jonka jalesta vasta tuo- 
miokapituli teki paatoksensa. Asian tarkeys sellaisenaan ei 
kuitenkaan ollut yksin maaraamassa, milloin kirkonkokous 
ennen ratkaisua sai mielipiteensa lausua. Joskus tuomiokapi- 
tuli paatti hyvinkin tarkeita asioita kirkonkokousta kuulematta, 
joskus taas  aivan vahapatoisetkin asiat lahetettiin kirkonko- 
kouksen pohdittaviksi; niin meneteltiin ainakin silloin, kuin 
se jo aikaisemmin oli syysta tai toisesta samaa tai aivan sa- 
manlaista asiaa kisitellyt. ~ i rkonkhkouksen  koollekutsumisen 
sai tavallisesti tuomiorovasti tehtavakseen, ja se  tapahtui 
kirkkokuulutuksen kautta. Mitaan varsinaisia maaraaikoja 

MODEE VII, SS. 4883-7, 5719-5722, X, ss. 623-5; KLEMETTI, 
ss. 99-102; JUHANI RINNE, Regeringens vArd om Finlands allmanna 
byggnader. Finskt Museum 1912. 
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kokousten pitamiselle ei ollut. Kuitenkin koetettiin pitaa sil- 
malla, etta ne eivat olisi sattuneet ajoiksi, jolloin porvaristo 
syysta tai toisesta olisi ollut estetty niihin saapumasta.' Ylei- 
sessa kirkonkokouksessa, jonka puheenjohtajana toimi tuo- 
miorovasti ja poytakirjurina tuomiokapitulin notaari ja joka 
tavallisesti pidettiin tuomiokirkon saka r i s to s~a ,~  katsottiin 
kaikkien' kaupungin tarkeimpien virkakuntien pitavan olla 
edustettuina. Poytakirjoihin on huolellisesti merkitty, kutka 
olivat hovioikeuden, maaherran, akatemian ja maistraatin 
cdustajinz, seka etta kirkkoherrat olivat saapuvilla. Jos joku 
oli poissa, merkittiin se erikseen piiytakirjaar~,~ lahetettiinpa 
joskus kesken kokousta tiedustelu poissaolevan virkakunnan 
paallikolle, eikii edustajaa Iaheteta.4 Piispakin oli toisinaan 
saapuvilla, taloudenhoitaja miltei aina. Naiden lisaksi oli kir- 

. konkokouksissa saapuvilla vaihteleva maara seurakuntalaisia. 
Mutta sellaista kokousta, jossa oli mukana vain yllamainittu 
edustajisto, voitiin kutsua kirkonkokoukseksi. Siten v. 1732 
toirnitti ruotsalaisen seurjkunnan penkkijaon tallainen harva- 
jaseninen kokous, mutta v. 1758 suomalaisen seurakunnan 
penkkijaossa iln~oitetaan haaherran valtuutetun . ja kirkko- 

1 Siten v. 1772, kun oli paatettava urkujen korjauksesta, tuornio- 
kapituli pyysi maistraattia ehdottamaan kirkonkokouksen pitamiseksi 
jokin aika ennen kuin porvaristo Iahtee tavallisille Tukholman mat- 
koilleen, ja maistraatti ehdotti s e n  pidettavaksi 14. IV. (Kirje 1. 111. 
1772). 

Vain poikkeustapauksissa pidettiin kokous muualla, kuten esim. 
v:n 1738 palon jalkeen raastuvassa. 

3 Esim. Kirkonkokouksen ptk. 24. VII. 1739. 
4 Kirkonkokouksen ptk. 1738. 7. VII, s. I :  "Och som ingen befants 

vara tillstades p i  . . . Hoff Rattens vagnar, sb blef ~ l o c k a r e n  Rusck 
afskickad till . . . Vice Presidenten . . ., hvilcken vid aterkomsten be- 
rattade, det . . . Vice Presidentens utldtelse varit, a t  utom det, a t  
han for n igon o.passlighet skull icke kan e f tw  kallelsen nu infinna 
sig utj kyrkjostamman; s i  har man ej  heller under sb  ganska f i  
Hofrattens ledamoters vid handen varande, kunnat till den andan utse 
nagon annan . . . Hoff Rattens vagnar;  dock hvad honom enskjld 
angAr, s i  a r  han aldeles tillfreds . . . 



Turun Tuomioklrkko vv. 1700-1827. 
-- - - 

9 1 
-- -- - --L--- 

lierran lisaksi saapuvilla olleen kaikkien seurakunnan jascn- 
ten.' Muodollisesti kirkonkokouksen ltolcoor~pzno siis saattoi - 
olla hyvin er~lainen, mutta asiallista merkitysta sill2 tuskin oli, 
silla eri virkakuntien edustajat joka tapauksessa kirkonkokouk- 
sen paatoksen muodostivat, muut seurakunnan jasenet eiviit 
tavallisesti sekaantuneet keskusteluun, ja aanestysta tapahtui 
aniharvoin. 

Kaikki tuomiokirkkoa koskevat asiat kasiteltiin yleisessa 
kirkonkokouksessa, jompaa kumpaa seurakuntaa erikseen kos- 
kevat sen yksityisessa, oman kirkkoherran johtaessa kirkon- 
kokouksessa. Ruotsalaisessa olivat virkakuntien edustajat 
mukana niin tarkeana aineksena, etta joskus ilmoitettiin heille 
kokouksesta kirkkokuulutuksen lisaksi erikoisilla kirjelmilla,' 
suomalaisessa niista olivat vain maaherra ja joskus maistraatin 
cdustajat. Asiassa, joka koski tuomiokirkon .yleist2 hallintoa 
tai molempia seurakuntia, ei toisen seurakunnan kokouksessa 
voitu tietenkaan paatosta tehda. Jos taas yleisessa kirkonko- 
kouksessa syntyi sellaista erimielisyytta, ettei yksimielista paa- 
tosta saatu aikaan, jai keskustelu vastaultseksi kysymyksecr; 
ja ratkaisu,'sikali kuin se oli valttamaton, tuomiokapitulin teh- 
tavaki. Wanestysmenetelmaa ei kaytetty tiettavasti kuin yksi 
ainoa kerta ja talloinkin se nahtavasti epaonnistui joko siita 
syysta, etta aanestysperusteista ei ollut selvyytta tai siita, 
etta melkoinen osa seurakunnan jasenia mielenosoituksellisesti 
poistui kokouksen kestaessa. Kirkonkokousten poytakirjat oli- 
vat kirkonisannan sailytettavina. V. 1784, kun kavi selville, 
ettei hanella viela ollut viimeisten kokousten poytakirjoja, kas- 
kettiin hanen ne vaatia notaarilta ja sidottaa ne.3 

Maistraatti ei kuitenkaan ollut tyytyvainen siihen asemaan 
mika sille tuomiokirkon hallinnossa oli jaanyt, vaan halusi 
saada tarkastaa myos tilit, mika vaatimus epailematta oli pai- 
kallaan katsoen siihen, etta maistraatin valityksella tuli siirre- 
tyksi porvariston kannettaviksi melkoisia rasituksia tuomio- 

1 Kirkonkokouksen ptk. 24, 25. VI. 1732, 21. Ill. 1758. 
2 Esim. Kirje 15. 1. 1735. 

Ptk. 28. IV. 1784, 2. 1 1 .  1785. 
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kirkon hyvaksi. On mahdollista, etta pormestarit tarkastivat- 
kin tileja vuosisadan alkupuolella, vaikka se ei ollutkaan saan- 
nosten maaraamaa. Merkkina siita voi pitaa v. 1737 esiinty- 
vaa tiedonantoa, etta lukkarit jattavat pormestarille luettelot 
tuomiokirkkoon toimitetuista ha~tauksis ta .~  Kun muista Iah- 
teista on tunnettua, etta taloudenhoitajan tileja tassa suhteessa 
kontrolloitiin juuri lukkarien laatimiin luetteloihin vertaamalla, 
ja kun niiden pormestarille jattamisella tuskin on voinut olla 
muuta tarkoitusta, on rnaistraatin osanotto tilintarkastukseen 
siis todennakoinen. V. 1772 otti pormestari Ignatius asian 
esille kirkonkokouksessa. Han huomautti, etta jo kirkkolaki 
maaraa kirkontilit vuosittain seurakunnalle luettaviksi, mutta 
Turussa sita ei ole noudatettu, jonka vuoksi porvareilla ei 
niista ole mitaan tietoa. Kun maistraatti nyt oli ryhtynyt otta- 
rnaan selvaa omista ja porvariston oikeuksista tassa suhteessa, , 

oli se huornauttanut, etta maistraatin yhdessa porvarien valit- 
seman kirkkoraadin kanssa pitaisi tuomiokapitulin ohella val- 
voa tuomiokirkon tuloja ja menoja. Taman kasityksensa 
tueksi pormestari viittasi kuninkaan 23. I. 1724 antamaan 
paatokseen - nahtavastikaan muistamatta, etta se oli tullut 
kumotuksi seuraavana vuonna annetulla paatoksella - ja 
toivoi, etta tuomiokapituli oikaisisi asiat lailliselle tolalle. 
Tuomiokapitulin jasenista oli saapuvilla vain prof. Kalm, joka 
piti varsin kohtuullisena, etta asia jarjestettaisiin siihen suun- 
taan kuin porrnestari Ignatiuksen lausunnon toivornus oli kay- 
nyt, ja etta han puolestaan nakisi mielellaan oman henkilokoh- 
taisen edesvastuunsa tilien tarkastajana sirtyvan muille, mutta 
etta han tietenkaan ei tuomiokapitulin puolesta voi sanoa 
mitaan eika tehda muuta kuin esittaa asian tuomiokapitulin 
harkittavaksi.' Kun tuomiokapituli, saatuaan kirkonkokouksen 
poytakirjan, otti asian kasiteltavakseen, ei myoskaan se nayta 
enaa muistaneen v:n 1725 kuninkaallista paatosta, jonka no- 

Kirje 23. VIII. 1737. 
Kirkonkokouksen ptk. 14. IV. 1772. 



jalla maistraatin valittama kiytantii oli kehittynyt, silla s e  
jatti asian ratkaisematta viitaten vain siihen, etta kuningas 
juuri oli kaskenyt antaa lausunnon kirkkoraadista ja kirkkojen. 
h a l l i n n ~ s t a . ~  Valtiosaatyjen pyydettya kirkkojen hallintoa 
selvcntavaa asetusta, jonka kautta estettaisiin riitaisuudet 
pappien ja seurakuntien seka pappien ja maaherrojen valilla 
oli kuningas naet kirjeellaan 1. IV. 1772 pyytanyt lausuntoja 
m. m. tuomiokapituleilta, millainen jarjestelma olisi sopivin 
seka papiston ja seurakuntien privilegien mukainen.' Saa- 
tuaan hiippakunnan papistolta vaatimansa lausunnot tuomio- 
kapituli selitti, etta yleensa kirkkoraadin tehtavana on kirkko- 
kurin yllapitaminen ja etta sen muodostavat kirkkoherran 
lisaksi muutamat valitut seurakunnan edustajat seka etta 
kirkonkokouksen kasiteltaviksi tulevat kirkon talousasiat, jotka 
muuten kuuluvat tuomiokapitulin valvontaan. Erikoisesti tuo- 
miokirkosta sanotaan, etta jonkin tarkean rakennus- ta i  kor- 
jaustyon edella on ollut tapana jonkin tuomiokapitlllin val- 
tuutetun kautta kysya molempien seurakuntien yhteisen kirkon- 
kokouksen mielta, jolloin neuvotteluihin osaa ottavat maa- 
herra ja maistraatti muiden seurakunnan jasenten k a n ~ s a . ~  

N2in ollen siis tuorniokapituli vaikeni kokonaan maistraa- 
tin taholta esitetysta toivomuksesta paasta osalliseksi tuomio- 
kirkon talouden valvontaan, eika asia tiettavasti enaa my& 
hemmin tullut esille. 

Mutta kirkonkokouksen ohella oli kuitenkin molemmissa 
seurakunnissa erillaan toimiva kuudennusmiesten neuvosto, 
joka kasitteli kirkkojarjestykseen kuuluvia asioita. Taman 
laitoksen olemassaolo ja toiminta, jonka yksityiskohdista ei 
ole tietoja, oli ilmeisestikin hyvin katkonaista. V. 1757 kat- 
sottiin suomalaisen seurakunnan kirkonkokouksessa tarpeelli- 
seksi asettaa kuudennusmiehet silla perusteella, etta niita on 
muissakin seurakunnissa. Samalla mainittiin, etta niita oli 

Ptk. 24. IV. 1772. 
. 2  Tuorniokapitulin arkisto E 1 10, s. 557; MODEE V111, s. 7454. 

Kirje 29. IV. 1772, 2. XII. 1772. 
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Turussakirl ennen ollut ja etta maistraatti oli ne asettanut.' 
V. 1785 kuitenkin todettiin, etta seurakunnan "vanhimmista", 
siis kuudennusmiehist2, oli elossa en22 vain yksi, jonka vuoksi 
kirkonkokous valitsi kaupungin kuudesta korttelista 12 van- . 

hinta, koska papisto piti tarkeana heidan olemassaoloaan voi- 
dakseen neuvotella heidan kanssaan kirkkojarjestysta koske- 
Vista asioista, milloin kirkonkokouksen koollekutsuminen ei 
kaynyt painsa. Kokouksessa nimenomaan todettiin, etta 
kirkontilien tarkastus ja rakennusasiat olivat maaherran ja 
tuomiokapitulin eika vanhinten toimialaan k u u l u ~ i a . ~  Ruotsa- 
laisen seurakunnan kuudennusmiehista sitavastoin ei Iahteissa , 

nay mainintoja. Ottaen huomioon taman seurakunnan aris- 
tokraattisen luonteen voi pitaa luultavana, etta niiden asetta- 
mista ei oltu katsottu tarpeelliseksi. 

~uorniokiikon talous. 

Kuten tuomiokirkon hallinto vakiintui sen talouskin jo 
1600-luvun lopulla niihin muotoihin, jotka silla tulivat seuraa- 
vana ajanjaksona olemaan. V:n 1696 menosaa~to oli siis sen 
aina muistettuna taloudenhoidon perusohjeena. 

Tarkein sen tulolahteista oli ikivanhoilta ajoilta periytyva 
t u o m i o k i r k k o k y m m e n y s  1. -tynnyri, joka Turun ja 
Porin Iaanista, Ahvenanmaalta, Uudenmaan ja Hameen Iaa- 
nista seka Pohjanmaalta ,yhteensa nousi v:n 1696 menosaan- 
non vakiinnuttamaan 220 tnr:iin viljaa, puoleksi rukiita ja 
ohria. Taman lisaksi suoritettiin valtion varoista kirkonisan- 
nan palkkauksen avustukseksi rahassa 54 talaria hop. seka 
48 tnr. viljaa. 

Mutta kymmenykserl kokoominen tuomiokirkon makasii- 
niin tai rahaksi muutettuna sen kassaan aiheutti vuosi vuo- 

I Ptk. 26. XI. 1757. 
-' Kirkonl<oko~~ksen  ptk.  15. 111. 1785. 
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delta uudistuvaa huolta ja vaivaa, josta osansa saivat niin- 
hyvin kirkonisanta ja tuomiokapituli kuin ulosottoviran- 
omaiset. 

Turun ja Porin seka Uudenmaan ja Hameen Iaanista peri 
kymmenyksen kirkonisanta valittomasti laanin ja akate- 
mian nimismiesten avulla. Siita johtui, etta tuomiokapituli 
joutui antamaan maksukehoituksia yksityisille talonomistajil- 
lekin ja kirkonisanta itse vastaanottamaan veroviljan tuo- 
miokirkon lounaisnurkassa, tuomiokapitulin huoneust'on alla 
olevaan makasiiniin. Muista laaneista veronkanto sitavastoin 
oli jarjestetty toisin eika viljaa sielta matkan pituuden ja kul- 
jetuksen kalleuden vuoksi y. m. syista tiettavasti koskaan 
tuotu Turkuun. Valittomastikin hoidetun veroalueen vuosi- 
kymmenys jo taytti makasiinin, niin etta tilaakaan ei olisi 
ollut; vasta v. 181 1 korjattiin vanhan viljamakasiinin .lisaksi 
yksi koulun alla oleva puoti kymmenysviljan sailytykseen 
s o p i v a k ~ i . ~  Sekaan vilja, mika joutui kirkon omaan varastoon, . 

ei aina ollut varmassa tallessa tai sitten sen kaytto tuomio- 
kirkon hyodyksi oli vaikeaa. Milloin hakkasivat hiiret sen 
pilaan, milloin varkaat veivat mukanaan, milloin sen myynti 
osoittautui mahdottomaksi, kun kaupunkiin oli eri tahoilta 
tuotu viljaa enemman kuin silla hetkella tarvittiin kysynnan 
tyydyt tami~eksi .~ Etaisempien 152nien kymmenys siis oli' 
tavalla tai toisella saatava kootuksi ja myydyksi ilman kirkon- 
isannan valitiinta huolenpitoa. 

Tuomiokirkon kymmenyksen myoskin Ahvenanmaalla ja 
Pohjanmaalla kantoivat maanviljelijoilta nimismiehet, mutta 
sen kauemmas ei valtion viranomaisten huolenpito ulottunut. 
Kuitenkin nakyy vilja pitaneen kihlakunnittain tai Iaaneittsin 
koota yhteen paikkaan 4 ;  sen jalesta jai huolenpito kirkon- 
isannan asiaksi. Tavallisimmin tama valtuutti jonkin papin 

Esim. Ptk. '1756, s. 633, 22. 1. 1758. 
Ptk. 2. X.  1811; vrt. Kir je  23. VIII. 1809. 
Ptk. 5. IX. 1792. 

4 Ptk. 9. V. 1821. 
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tai kauppiaan a~iamiehekseen,~ joka maaratyilla ehdoilla myi 
viljan. Muutamat esimerkit osoittavat, kuinka arvokkaita 
henkiloita nama tuomiokirkon luottamusmiehet yleensa olivat. 
Pohjanmaalla olivat ison vihan etupuolella asiamiehina oulu- 
lainen pormestari Gabriel G r i i ,  Kokkolan rovasti Jacob 
Tamelander ja Maalahden pastori Michael Fant. Ahvenan- 
maalla tai myi viljan nimismies Wilhelm K ~ h l . ~  Sitten v. 
1755 oli asiamiehina Korsholman laanin etelaisessa ja pohjoi- 
sessa kihlakunnassa raatimies ja kauppias Nils Sihlberg Vaa- 
sasta, Oulun Iaanin etalaisessa kihlakunnassa kauppias ja 
laivanrakentaja Joh. Jacobson Roering Kokkolasta seka Oulun 
Iaanin pohjoisessa kihlakunnassa ja Kajaanin Iaanissa raati- 
mies ja kauppias Zachris Wacklin O ~ l u s t a . ~  Nahtavastikin 
he saivat kantamansa viljamaaran mukaan palkkion, joka 
kunkin asiamiehen kanssa oli erikseen s o v i t t ~ . ~  Yksityiset 
asiamiehet kuitenkin aiheuttivat tuomiokirkolle menoja, joita 

' 

nluilla veronkantoon oikeutetuilla valtion laitoksilla ei ollut. 
Sen vuoksi koetettiin saada Iaanien maaherrat toimimaan 
asiamiehina ja huutokaupalla myymaan tuomiokirkon vilja. 
Siten v. 1733 Vaasan maaherra RAlamb toimi kymmenyksen 
m ~ y j a n a . ~  V. 1773 Iahetettiin uudestaan kaikille kysymykseen 
tuleville maaherroille pyynto, etta nama myisivat kymmenys- 
viljan pienissa erin Iaaninkansliassa pidettavalla huutokau- , 

~ a l l a . ~  Poikkeukseksi jai Ahvenanmaa, jossa asiamiehena 
toimi ylihovisaarnaaja, rovasti G ~ n n e r u s . ~  Ainakin vv. 1773- 
-- 

1 Kirje 23. IV. 1746. - Eras  Vaasan Iaanin nimismies oli kieltay- 
tynyt luovuttamasta kymmenysviljaa kauppias Wijdmarckille Vaa- 
sasta,  koska talla oli vain kirkonisannan eika tuomiokapitulin valta- 
kirja. Talloin ilmoitti tuomiokapituli kirkonisannan olevan oikeutetun 
antamaan valtakirjoja, koska hanen velvollisuutensa olisi vastaan- 
ottaa kymmen ys. 

Tilit vv. 1700-1713. 
Ptk.  16. VII. 1755. 
Vrt. Ptk.  20. IV. 1785. 

5 Kirje 18. XII. 1733. 
Ptk. 11. VIII., 1. XII. 1773. 
Ptk.  10. V, 30. VI. 1775, 3. 1. 1776. 
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1776 muut maaherrat toimivatkin tuomiokirkon viljan kaup- 
piaina ja tilittivat kymmenyksen rahana kirk~nisannalle,~ 
mutta Turun Iaan~n maaherra kieltaytyi tasta t eh t ava~ ta .~  
Tunteniatonta on, mista syysta tuomiokirkon Pohjanmaalla- 
kin oli uudestaan turvauduttava komissionareihin, mutta sita 
tunneturnpi on se tapaus, jonka vuoksi tuomiokapitulilla oli 
syyta olla tyytymaton tahan jarjestelmaan. Asiamiehena toi- 
minut Herman Johan Reinius Kokkolasta teki naet v. 1785 
konkurssin jaaden tuomiokirkollekin velkaa 10 tnr:n hinnan.' 
Hanen scuraajakseen onnistuttiin saamaan Vaasan Iaanin- 
kamreeri Lofman, mutta kaikista edullisinta tietysti olisi ollut 
saada kymrnenys virastojen kautta perityksi. Tassa oli syy, 
jonka vuoksi tuorniokapituli v. 1784 teki maaherroille uuden 
pyynnon, etta Iaaninhallitusten alaisten virkamiesten olisi myy- 
tava kymmenysvilja ja tilitettava se rahana tuomiokapitulille, 
koska sekin on valtion laitos.' Ainakin koko Ruotsin ajan 
maaherrat tilittavatkin tasta Iahtien kymmenyksen toivotulla 

Kymmennysviljan myyntihinnan maaraaminen tuotti yhta 
paljon huolta kirkonisannalle kuin tuomiokapitulille. Niissa 
tapauksissa, jolloin kaypa hinta oli korkearnpi kuin viralline~i 
eli n.s. markonkihinta, tietenkin olisi toivottu saatavan edelli- 
nen, ja taloudenhoitajallc annettiin lakkaamatta sen suuntai- 
sia maarayksia. Kun hintavaihtelut usein olivat tavattoman 
suuria eri vuosina ja eri seuduilla - esim. v. 1821 oli huuto- 
kauppahinta Oulussa kaksi kertaa suurempi kuin Raahessa 
- on ymrnarrettavaa, mita vaikeuksia sellaisella liiketoimin- 
taan sopimattomalla laitoksella kuin tuomiokapitulilla oli ja I kuinka rnahdotonta kirkonisannln oli saada tilejaan sellai- 

/ siksi, ettei niita vastaan olisi tarkastuksissa voitu tehda 
muistutuksia silla perusteella, etta viljasta olisi voitu saada 

Ptk. 4. 1. 11. V. 1774. 
2 Ptk. 9. XI]. 1789. 

' 

3 Ptk. 21. XII. 1785, 8. 11, 29. 111. 1786. 
Ptk. 9. XII. 1789. 

5 Ptk. 18. VII, 29. VIII. 1821. 
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korkeampikin hinta.l Milloin taas markonkihinta sattui ole- 
maan korkeampi kuin kaypa hinta, ei myynti voinut tulla ky- 
symykseen, vaan taytyi jaada odottamaan konjunktuurien 
m u u t o ~ t a . ~  Mutta talloin tuomiokirkon makasiini kavi piankin 
ahtaaksi, joten pelastuksena saattoi olla vain viljan tarjoomi- 
nen kruunulle, joka varsinkin sota-aikoina tarvitsi tavallista 
suurempia v a r a ~ t o j a . ~  Vanhojen rastien perinnassa, milloin 
viljaa ei voitu saada,  taas  otettiin kaytantijon kunkin vuoden 
markonkihinta, koska muutakaan perustetta talloin ei voitu 
e n  o t a a 4  Veronmaksajat puolestaan koettivat maksaa 
kymmenyksen siina viljalajissa, jonka hinta silla hetkella oli 
suhteellisesti huokeampi, tuomiokirkon henkilokunta taas  olisi 
palkkajyvansa ottanut kalliimpana lajina, minka vuoksi talou- 
denhoitaja sai uudistuvia maarayksia, etta viljan oli oltava 
niinhyvin Verona vastaanotettaessa kuin palkanmaksussa tasan 
rukiita ja ~ h r i a . ~  

Tuomiokapituli koetti mahdollisuuksien mukaan huolehtia, 
etta kymmenys olisi tullut perityksi. Monet nalkavuodet ja 
sota-ajat kuitenkin tekivat kaiken huolenpidon turhaksi, niin 
etta toisinaan perimatta jaaneet rastit vain vuosi vuodelta 
kasvoivat. Siten 1700-luvun alkuvuosina maksamatta jaaneitii 
rasteja oli 2 5  vuoden pituiselta ajalta ja niiden summa Iahen- 
teli 200 t n r . V s o n  vihan jalkeen tietysti oli pakko poistaa 
tileista huomattavia summia.? Myoskin pikku vihan aika 

1 Esim. Ptk. 21. VIII. 1771, 26. V. 1784. 
Ptk. 11. 11. 1784, 5. IX. 1792. 
Kirje 1809. 23. VIII. a,  s .  353-355. 
Kirje 16. 1. 1788; v. 1772 tilintarkastajat olisivat vaatineet kay- 

van hinnan rnukaista tilitysta tassa tapauksessa (Ptk.  12. VI11. 1772). 
Ptk. 21. VIII. 1771, 26. V, 2. VI. 1784. V. 1756 ,?wi t-lonpoikais- 

poikaissaaty oikeutta saada niin hyvina kuin huonoinal:;.: vuosina 
.lunastaa rn. rn. tuorniokirkkokyrnrnenykseen kerta kaikkiaan maarattyyn 
hintaan. Anornus tuli kuitenkin hylatyksi (MODEE V1, ss. 4125-4126).  

Esim. tilit 1700--17'03. 
Vrt. J. R. FORSMAN, Suornen kirkollisten olojen uudistus ison 

vihan jalkeen, s .  240. 
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aiheutti melkoista tasapainon hairiota tuomiokirkon taloudelle. 
Ainakin viela v. 1755 oli Pohjanmaalta osa v:n 1742 kym- 
mennysta saamatta,' ja samoin Turun seka Hameen ja Uuden- 
maan laaneista oli 1790-luvun alussa rasteja 15 vuotta aikai- 
semmalta ajalta."aannollisina aikoina kuitenkin tapaukset, 
jolloin tileista olisi sallittu poistaa rasteja perimattomina joko 
jonkin talon koyhyyden tai 'autioitumisen vuoksi ovat kuitenkin 
hyvin h a r v i n a i ~ i a . ~  Yleensa tuomiokirkko peri omansa joko 

/ hyvalla tai pahalla. 
I 

Osa kymmenyksesta kaytettiin menosaannon mukaisesti 
tuomiokirkon henkilokunnan palkkaukseen. Niina vuosina, 
jolloin viljan hinta oli alhainen, palkannauttijat tietysti mie- 
luummin ottivat vastaan rahaa. Mutta si ta mukaa kuin rahan- 
arvon aleneminen 1700-luvun puolivalissa alkoi tulla vakinai- 
seksi ilmioksi, oli heille edullisempaa saada  palkkansa viljana. 
Kun tuomiokirkon etu taas  oli tasan painvastainen, lienee syn- 
tynyt riitaisuuksia, koskapa ensin tuomiokapitulin notaari ja 
sitten pedelli kaantyivat valtiosaatyjen puoleen pyytaen saada  
rahapalkkansa jyvissa. Kun asia oli kulkenut kaikkien vapau- 
denaikana tavallisten kasittelyasteiden kautta ja saanut salai- 
sen valiokunnankin hyvaksynnan, kuninkaalliset kirjeet 28. 
VII. ja 18. XII. 1761 antoivat lopullisen vahvistuksen notaarin 
ja pedellin to ivom~ks i l l e .~  Tuomiokapituli taas  samana ja  
seuraavana vuonna maarasi naiden lisaksi myos kanttorin, 
unilukkarin ja kellonasettajan saamaan jyvapalkan seka kir- 
kon liinavaatteiden pesuun ja kynttilakruunujen puhdistuk- 
seen annettavaksi menosaannon maaraamat ~ i l j a t y n n o r i t . ~  
Taman oikeuden saajat  kantoivat viljan valittomasti veron- 
maksajilta. Siita johtuu, et ta esim. v. 1777 tuomiokirkon 
itsensa kantama kymmenys teki vain 175 tnr.6 V. 1806 maa- 

Ptk. 30. IV, 16. VII. 1755. 
2 Ptk. 8. VI. 1791 ; vrt. Kirje 9. V11. 1783, Ptk. 2. V. 1787. 
V t k .  7. VI. 1758, 9. VI. 1761. 

Kopiat v:n 1761 tilien verifikatsioneissa. 
Ptk. 28. X. 1761, 27. 1.  1762 (v:n 1771 tilien mukaan). 

6 Kirje 25. X. 1777. 



rattiin vihdoin, luultavasti joidenkin kaytannossa ilmenneiden 
epaselvyyksien johdosta, mista Piikkion ja Paimion kylista 
ja taloista tuomiokirkon henkilokunta sai  kantaa  viljapalk- 
kaansa  seuraavat  maara t :  notaari 221/j tnr., pedelli 7 tnr., 
urkujen polkija 4 tnr., unilukkari 4 tnr., kellonasettaja 4 tnr. 
ja kanttori 2 tnr.' Kun kirkonisanta sai  lisaksi vaatteiden pe- 
suun ja kynttilakruunujen puhdistamiscen yhteensa 2 tnr., oli 
siis tuomiokirkon itsensa kantama kymmenys vakiintunut n. 
175  tnr. suuruiseksi. Tatakin  jonkun verran pienensivat 1700- 
luvun lopulla siita otetut s u o s t ~ n n a t . ~  

Kymmennyksensa lisaksi tuomiokirkolla oli useita muita 
eri tulolajeja, jotka enemman tai vahemman tilapaisluontoisi- 
nakin usein kymmenyksen vuotuisen tuoton kanssa,  mutta 
vain yhteenlaskettuina. 

Ensinnakin on mainittava muutamat maksut kirkollisista 
toimituksista ja  kirkon kaytosta. 

Sellaisia olivat maksut sukuhaudoista,  hautapaikasta,  jo 
ennen ostetun haudan avaamisesta ja sielukellojen soitosta 
seka vuosittain kannettavat maksut penkkisijoista, mutta kun 
naita on syyta yksityiskohtaisemmin kasitella toisessa yhtey- 
dessa,  on ne talla maininnalla nyt sivuutettava. Sita vastoin 
on  tuomiokirkon hyvaksi kannettava v i h k i r a h a jo tassa  
koetettava selvittaa, koska sen selvittamiseen ei ole aihetta 
myohemmin palata. 

Tallaisen kirkon hyvaksi kannettavan maksun alkupera voi 
tuntua omituiselta, kun toimituksen suorittanut pappi tavalli- 
sesti sai  hyvakseen siita tulevan maksun. E t t a  tallainen lisa- 
maksu saattoi vakiintua, johtui nahtavastikin siita, et ta  1600- 
luvulla oli tullut tavaksi soittaa kirkonkelloja myos vihkiaisten 

, kunniaksi, ja siita kirkko tietenkin oli oikeutettu saamaan 
korbauksen, jonka nimena olikin "kellorahat" (kldckpennin- 
gar) .3  Aivan samoin kuin hautajaissoittomaksun suuruus  oli 
-- 

I Ptk. 10. XII. 1806. 
Ptk. 17. 11, 1. VI. 1796, 14. VI. 1797. 

"sim. v:n 1698 tilissa sanotaan eri henkiloiden suorittaneen 
"kIAckpanningen for sin vigsel". 
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sekin vaihteleva, tietystikin riippuen siita, kuinka monella kel- 
lolla soitettiin ja kuinka kauan aikaa soitto kesti. Tavallinen 
soitto kaikilla kelloilla maksoi 3-4 talaria, vain sunnuntai- 
kellolla 24  ayria, mutta myos suurempia summia esiintyy 
tileissa, riippuen soittoajan pituudesta ja vihittavien anteliai- 
suudesta.  Sarnalla esiintyy tapauksia,  et ta kotona vihityiksi 
merkityt ovat  suorittaneet suunnilleen samoja summia kuin 
kirkossa vihitytkin.' 

T a m a  tapa  jatkui 1700-luvullakin. Nyt tileissa mainitaan 
kellojen soittoa harvemmin, sen sijaan csiintyvat nimitykset 
vihkiraha (vigselpngr) ja kotivihkiminen (for hemvigsel). 
Vuosisadan alussa mainitsevat tilit lukkarin suorittaneen kir- 
konisannalle taman maksun, jonka suuruus silloin oli tavalli- 
simmin 2 tai 3 tal.; naiden ohella tavataan suurempiakin mak- 
suja,  aina 9 ta1:iin saakka.  Muutamia kertoja mainitaan erik- 
seen, et ta lukkari on  suorittanut maksun kelloista ja et ta vih- 
kiminen on tapahtunut k o t ~ n a . ~  Vuosisadan loppupuolella 
taas  tama maksu jotensakin saannollisesti ilmoitetaan perityn 
kotona vihkimisesta ja sita on kaksi suuruusluokkaa, toinen 
8 killinkia, toinen 5 killinkia 8 runstykkia. Sikali kuin maksa- 
jien kuuluvaisuutta jompaan kumpaan seurakuntaan voi paa- 
tella, nayttaa edellisen suuruinen vihkiraha olleen tavallinen , 

ruotsalaisen, jalkimainen taas  suomalaisen seurakunnan jase- 
nilla. V. 1794 pidetyn kirkonkokouksen pojtakirja ilmoittaa- 
kin siten olleen asianlaidan. 

Vaikkakaan vihkirahan synnysta ja kehityksesta ei ole lah- 
teissa yhtenaista selitysta, voi siita yllaolevan aineiston perus- 
teella tehda joitakin johtopaatiiksia. Ensinnakin on aivan sel- 
vaa,  et ta maksun suuruus vaihteli riippuen siita, kuinka kauan 
ja kuinka monella kellolla soitettiin. S e  seikka taas,  etta 

1 Bidrag XI, XII, XIV. 
2 Esim. v:n 1700 tilissa: "Betalte Thomas Kldckare for Advo- 

catens Johan Wilstadii och hustru Elisabet Stadias vigsell - 3 d:r." 
V:n 1702 tilista taas mainittakoon esimerkkina seuraava: "Betalte 
Mattz Kldckare for 2:ne Paar Bruudfolcke hemm wigde KlAckp - 
2 d:r. Paaret - 4 d." 
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vuosisadan alkupuolella vihkirahan suoritti kirkon kassaan 
jompikumpi lukkari, varmaan johtui siita, etta nama kellojen 
soiton ylivalvojina perivat vihittavilta koko soittomaksun ja 
sitten vahennettyaan siita kellonsoittajien palkan luovuttivat 
lopun kirkonisannalle. Kun vihkimisen toimittaminen siirtyi 
yha yleisemrnin kotona tapahtuvaksi, alkoi yleinen kasityskin 
vihkirahan alkuperasta muuttua, niin etta sen luultiin olevan 
maksun vihkimisesta kotona. Kun kellojen soittokin vihkiai- 
sissa nahtavasti jai kokonaan pois, koskapa siita ei enaa Iah- 
teissakaan mainintoja esiinny, jai tuo muuttunut kasitys 
ainoaksi perusteeksi vihkirahalle. Alkuaan kellojen soitosta 
suoritettu korvaus siis oli muuttunut kokonaan toiseksi, kun 
tuomiokirkko peri sen edelleenkin alkuperaisen perusteen jo 
havittya. Etta nain todellakin kehityksen on taytynyt kul- 
kea, sen nakee niista erirnielisyyksistakin, joita vihkirahan 
perirninen lopulta aiheutti. Vuosisadan lopulla nimittain ne, 
jotka vihittiin kotona, alkoivat kieltaytya erikoista vihkirahaa 
kirkon hyvaksi suorittamasta, tietenkin silla perusteella, etta 
eivathan he olleet vihkiaisissaan kirkkoa k5yttaneetkaan.l 
Asia otettiin kasiteltavaksi kirkonkokouksessa v. 1794. 
Kukaan ei tiennyt, milla perusteella vihkirahaa kannettiin, 
"mutta", paatettiin sen konservatiivisen hengen mukaisesti, 
joka tuomiokirkon hallinnolle oli ominaista, "koska se  ei ole 
saanut alkuaan sattumasta, vaan silla taytyy olla joku 
peruste", niin tehtiin paatos, etta milloin vihkiminen tahdo- 
taan jarjestettavaksi kotona, on vihkiraha kirkolle suoritettava 
jo ennakolta ja todistus siita esitettava vihkimista toimitta- 
valle papille. Kirkko siis sailytti tamankin tulolahteensa, 
joka alkuaan ehdollisesta korvausmaksusta oli muuttunut 
maar2suuruiseksi ja pakolliseksi suoritukseksi. 

Kaytannossa yhta saannollisena tulolahteena kuin vihki- 
raha esiintyvat tileissa myos tuomiokirkon hyvaksi tuomitut 
s a k o t. Tavallisirnpana syyna olivat siveysrikokset, joiden 

Ptk. 25. VII ,  15. X. 1794. 
Kirkonkokouksen ptk. 8. IX. 1794. 



Turun Tuorniokirkko uv. 1700-1827. 103 

kasittely kuului joskus raastuvan-, mutta tavallisimmin kem- 
nerioikeudelle ja joista rangaistukseksi maarattiin rahasak- 
koja erikoisen taksan mukaan. Yksinkertaisesta salavuo- 
teudesta (lonskalage) tuomittiin sakkoa 2 tal. hop. eli 6 tal. 
kup.; sakotetut ovat jotensakin poikkeuksettomasti naimatto- 
mia naisia. Ennen avioliiton solmimista tapahtuneeksi tode- 
tusta vuodeyhteydesta (otidigt sangelag) sakotettiin 12 tal. 
kup. Sakko oli siis kaksi kertaa suurempi kuin tavallisesta 
salavuoteudesta, koska syyllisiksi todettuja henkiloita tassa 
tapauksessa oli kaksi. Jos morsian silloin viela oli kayttanyt 
"siveiden morsianten kruunua", oli tasta vaarinkay~oksesta 
("kronbrott", "brudskrudens. missbruk", "for kyska bru- 
dars skrud") lisaksi 6 tal. kup. sakko, joten se kokonaisuu- 
dessaan kohosi 18 tal. kup.l Jos kysymyksessa oli saatylais- 
henkilijt, on tileissa valtetty salavuoteudesta ja sakosta puhu- 
rnista ja sen sijaan vain lyhyesti mainittu maksun tapahtuneen 
"uuden kirkkolain tahden".2 Rahanmuutoksen jalkeen 1700- 
luvun lopulla oli sakko yksinkertaisesta salavuoteudesta 32 
kill. ja ennenaikaisesta vuodeyhteydesta 1 riksi 16 kill.; kun 
rnorsiuskruunun vaarinkaytosta ei sakkoja enaa esiinny, 
todistanee se kruunun vihkiaisissa kayton loppumista tai aina- 
kin vahenemista. Erikoisesti oli naiden lisaksi maaratty 10 
tal. hop. sakko palvelijoille, jotka muuttivat yhteen ennen 
vihkimista; tama sakko on kuitenkin tilien mukaan ollut hyvin 
harvinainen. Samoin jarjestysrikokset, joista tuomitut sakot 
tuomiokirkko sai hyvakseen, nayttavat olevan poikkeuksellisia. 
Sita suurempi kokonaistuotto oli siveysrikoksien johdosta tuo- 
mituista. Niiden summan vaihteluista voi selvasti nahda sota- 
ajan aiheuttaman jarkytyksen moraaliin ja sovinnaisiin kasi- 
tyksiin ja toiselta puolen taas pitempien normaalien olojen 
mukana seuranneen vastaavan tapojen stabilisoitumisen. 

1700-luvun alkupuolen tilit; vrt. myos W. G. LAGUS, Handlingar 
rorande Finlands kyrkohistoria 11, ss. 1 I&-124. 

2 Esim. v:n 1700 tileissa: "Betalte Advocaten Johan Wilstadius 
i anledning af nyia kyrckiolagen - 6 d." 
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Sangen vaatimaton, mutta sita varmempi vuotuinen tulo 
oli tuomiokirkolle sen muurien ja rakennusten alla tai vierella 
o l e v i e n p u o t i e n  j a  k e l l a r i e n  v u o k r a a m i s e s t a .  
Epasaannollisesti oli niita vuokrattu kaupungin porvarien kay- 
tettavaksi jo 1600-luvullakin, mutta jarjestelmalliseksi se 
kehittyi vasta seuraavan vuosisadan lopulla. Vuokralle anto 
tapahtui tuomiokapitulin itsensa kautta, jolle jatetyt tarjouk- 
set ensin kommuniseerattiin kirkonisannalle ja vasta hanen 
lausuntonsa saavuttua lopullisesti kasite1tiin.l Isonvihan jal- 
keen oli vuokraaminen eri vuosina hyvin erilaista, luultavasti 
riippuen kysynnan epatasaisuudesta. Esim. v. 1725 saatiin, 
tilien mukaan,' kauppiaille vuokratuista puodeista 171 tal. 
kup., mutta v. 1731 oli vastaava tulo vain 35 tal. kahdelle 
kauppiaalle vuokratusta puodista ja kellarista. Sen lisaksi 
oli 1730-luvun alkupuolella n. s. vanha koulu vuokrattuna 
kirjanpainaja Johan Kempelle, joka siita maksoi 50 tal. vuo- 
tuisen vuokran. Vuosisadan puolivalista Iahtien oli ainakin 
seitseman puotia ja kuusi kellaria vuokrattuina, niin etta 
taman lisaantyneen kysynnan johdosta saatiin esim. v. 1753 
edellisista 122 ja jalkimaisista 172 tal. Epaedullisimpinakin 
vuosina yhteissumma nousi yli 250 tal. Rahanmuutoksen jal- 
keen oli vuokra aluksi suhteellisen alhainen, niin etta esim. 
v. 1779 vuokra ei tuottanut tayteen 17 riksia. Vahitellen se 
kuitenkin nousi, ollen v. 1785 yhteensa n. 24 ja v. 1793 koko- 
naista 42 riksia. Taman vuoksi kellarien ja puotien vuokraa- 
misjarjestelmaan alettiin kiinnittaa huomiota ja kehittaa se 
mahdollisimman varmaksi. V. 1757 piispa Mennander teki 
huomautuksen tuomiokapitulissa sen johdosta, etta kirkon- 
isanta oli antanut prof. Cavanderille ilman maksua kaytetta- 
vaksi yhden kellarin. Tallijin paatettiin kellarit numeroida ja 
viisivuotiskausittain huutokaupalla vuokrata enimman tarjoa- 
valle. Tuomiokapitulin pyynnosta maaherra jarjestikin kun- 
kin viisivuotiskauden lopulla Iaaninkansliassa huutokaupan, 

1 Ptk. 12. X .  1757. 
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jo'ista joskus ilmoitettiin sanomalehd i~sak in .~  Suuren palon 
etupuolella vuokratulo kuitenkin pyrki vakisinkin laskeutu- 
maan. Kauppiailla oli jo saatavana parempiakin sailytys- 
paikkoja kuin nama puodit ja kellarit, jotka usein uudistu- 
vista (esim. vv. 1783 ja 1797) korjauksista huolimatta liene- 
vat olleet jotensakin rappeutuneita. 

Aivan mitaton, mutta kuitenkin mainitsenlisen arvoinen 
tulo oli tuomiokirkolla viela rakennustoiden kautta kertynei- 
den tarpeettomien romujen myynnista. Siten sai talouden- 
hoitaja v. 1773 luvan myyda huutokaupalla vah'issa erin kir- . 

kon romurautoja ja v. 1805 paatettiin samoin myyda vanhoja 
i k k u n ~ i t a . ~  Seka ennen etta jalkeen tuomiokirkko aina myi 
tarpeettomaksi kayneita romujansa alkaen ukkosen vahin- 
goittamista urkupiipuista3 aina kirkonoviin saakka, joiden 
tilalle oli hankittu uusia ja parempia. 

Suurempi merkitys sita vastoin oli yksityisella a n t e 1 i a i- 
s u u d e l l  a vielakin, vaikka sellaisia suurlahjoituksia kuin 
1600-luvulla ei enaa esiinny. Edelliseen aikakauteen kuuluvaksi 
on naet oikeastaan luettava hovioikeuden kommissaari Hans 
Joachiminpoika Wittfoothin jo v. 1708 suullisesti lupaama 
2,200 riikintalarin 1. 17,250 tal. kup. lahjoitus, jonka han v. 
1724 maarasi kaytettavaksi urkujen rakentamiseen tuomiokir- 
kolle ja johon summaan hanen veljensa kauppias Christian viela 
lisasi 1,000 ri ikir~talaria.~ Samat  henkilot lahjoittivat kirkolle 
kaksi 60-piippuista kynttilakruunua seka 431 riikintalarin 
5 killingin 4 runstykin paaoman, jonka koroilla niiliin vastai- 
suudessa oli kynttilat h a n k i t t a v a . Y a m a  paaoma hoidettiin- 
kin ja tilitettiin myohempana aikana kirjanpidollisesti erilli- 
sena rahastona. Mutta muut lahjoitukset kirkon inventarioon 

Ptk. 2. V. 1787, 18. Ill. 1801, 5. 111. 1806, 13. 11. 1811, 7. 11. 
1816, 29. VII. 1821; Abo Tidningar 1 1 .  XI. 1817. 

Ptk. 7. VII. 1773, 6. 11. 1805. 
V i l i  1797. 

Valtionarkisto n. 7042. 
LINDMAN, S. 12. 



ovatkin aivan mitattomia ja nekin, kuten esirn. kauppias Frans 
Kockin v. 1729 saarnastuoliin lahjoittama tiimalasi ovat vuosi- 
sadan alkupuolella tehtyja. Aivan eristetyksi tapaukseksi 
myohetntnalta ajalta jaa kirkonisanta Gavelinin testamentis- 
saan tekema 6,020 tal. suuruinen lahjoitus, joka saatiin kirkon 
kassaan v. 1752. V:n 1772 tileissa on eras merkinta, joka 
varmaankin osoittaa pienten uhriluontoisten lahjoitusten viela 
tanakin aikana tulleen kysymykseen, vaikka niista ei lah- 
teissa sen enempaa olekaan tietoja; tavallisesti ne nimittain 
lienevat joutuneet kirkossa oleviin vaivaistukkeihin, joten 
tileissa ei mitenkaan voi nakya selityksia lahjoittajien motii- 
veista. Mainittuna vuonna naet talonpojan vaimo Eva Simon- 
tytar oli lahjoittanut tuomiokirkolle 3 tal. sen johdosta, etta 
han oli pelastunut vaikeasta synnytyksesta. Kun lahjoittaja itse 
oli Laukaasta kotoisin, lienee han roponsa Iahettanyt tuomio- 
kirkolle jonkin toisen henkilon rnukana ja tama vastoin taval- 
lisuutta ei pistanyt sita vaivaistukkiin, vaan antoi sen kirkon- 
isannalle. Sitavastoin on kirkollisten Iahteiden nojalla mah- 

' dotonta selittaa syyta, miksi kauppias Henrik Flegen lesken 
puolesta, kun hanet v. 171 1 haudattiin tuomiokirkkoon, mak- 
settiin 36 tal. maksavan hautapaikan lisaksi viela kokonalsta 
600 tal. "diskretsioniksi". Siihen katsoen, etta haudattaessa 
ei kaytetty kelloja eika mitaan muutakaan hautauskomeutta, 
voisi luulla kysymyksessa olevan lahjoituksen tulleen suori- 
tetuksi sen vuoksi, etta vainaja syysta tai 'toisesta ei olisi 
ollut oikeutettu saamaan kunniallista hautausta. 

Ylimaaraisten menojen peittamiseksi oli turvauduttava 
propagandakeinojen aikaansaamaan anteliaisuuteen, mika jo 
1600-1uvuIlakin oli osoittautunut tehokkaaksi. Olihan 1681 
palon vaurioiden korjaamiseksi toimeenpantu kerays kerays- 
kirjoilla (stambok) ja kolehdeilla tuottanut yli 20,000 ta1aria.l 
Aivan samoin jarjestettiin varojen keruuta v:n 1738 palon 
jalkeen. Jo v. 1731 olt suunniteltu yleisen kolehdin pyyta- 
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mista koko va l tak~nnassa ,~  - tuntematonta mita erikois- 
tarkoitusta varten - mutta nahtavasti siita silla kerralla ei 
tullut mitaan. Mutta v. 1746 saatiin kuninkaan lupa toimeen- 
panna rahankerays tavalla, joka tana aikana oli tullut kovin 
suosituksi ja jota esim. Tukholman kirkot aikaisemmin olivat 
useita kertoja saaneet k a ~ t t a a , ~  nim. arpajaisilla. Ne saatiin 
ulottaa yli koko valtakunnan kayttaen hyvakseen tuomiokapi- 
tulien ja papiston valitysta. Arpajaisia jarjestamaan asetet- 
tiin erikoinen johtokunta, mutta tuomiokapituli Iahetti ornissa 
nimissaan asiaankuuluvat kier t~kir jeet .~ Lisaksi myonnettiin 
tuomiokirkolle yli koko valtakunnan kolme kirkkokolehtia, 
jotka tuomiokapituli pyysi jarjestettavaksi siten, etta kaksi 
koottaisiin v. 1748 ja kolmas seuraavana vuonna.' Turussa 
kirkonkokous mieluummin jarjesti niiden asemasta kerays- 
kirjan, nahtavastikin, koska oli syyta pitaa sita keinoa tehok- 
k a a m ~ a n a . ~  

Samanluontoinen, mutta vuosittain uudistuva tulo oli tuo- 
miokirkolla haavilla kannetuista kolehdeista, jotka yleensa 
tulivat kirkon hyvaksi, paitsi milloin jokin kolehti oli maa- 
ratty erikoistarkoitukseen annettavaksi. 

Kuten edellisesta kay selville, ei tuomiokirkon hyvaksi 
kannettu mitaan saannollisia veroja, vaan olivat ne vuosittain 
uudistuvinakin oikeastaan korvauksia kirkon tai sen inventa- 
rion kaytosta ja ainakin alkuperaltaan enemman tai vahem- 
man vapaaehtoisluontoisia. Enemman veroa muistuttava, 
mutta kuitenkin taloudelliselta arvoltaan verrattain vaatimaton 
palkkojen suhteellisen alhaisuuden vuoksi oli kaupunkilaisten 
velvollisuus tehda, tietenkin maksutta, p a i v a t o i t a tuo- 
miokirkon rakennuksilla nimenomaan suurempien rakennus- 
toiden ollessa kaynnissa. Tama kirkon avustusmuoto on var- 

Kirje 24. IV. 1731. 
2 Sveriges kyrkor. Stockholm 111, s. 204; MODEE 11, S .  1368. 
"irje 13. VIII. 1746. 
4 Kirje 9. 111. 1748. 
5 Kirje 16. XI. 1748, 9. IX. 1749. 
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maankin ikivanha. 1600-luvulla nakyy eraan tuomiokirkon 
palvelijan, n.s. hakkisen erikoistehtaviin kuuluneen paivatyo- 
vaen valvo~ninen.~ Myoskin voi eraasta yksityistapauksesta 
paattaa, etta ainakaan varallisuus ei vapauttanut tasta velvol- 
l i s ~ u d e s t a . ~  Tyosta pois jaaneelta voitiin korvaus peria ra- 
hassa erikoisen taksan mukaan. 1700-luvulla vaadittiin paiva- 
toita ei vain suurempiin rakennustoihin, vaan yleensakin, mil- 
loin joku kirkon tyo oli laillisessa tarkastuksessa todettu tar- 
peelliseksi ja niissa voitiin kayttaa kvalifiseeraamatonta tyo- 
voimaa. Kirkon k a t t a m i ~ e n , ~  rappaamisen ja maa lami~en ,~  
portaiden k~r j aamisen ,~  kirkon vahtimisen yolla rakennustoi- 
den aikana, vielapa hallitushuoneen jasenten sielukellojen soi- 
ton ollessa, kysymyksessa vedottiin talla tavoin kaupungin 
porvarien apuun. Hovioikeuden, Iaaninhallituksen ja aka- 
temian jasenet pitivat vapautta niista erikoisoikeuksiinsa kuu- 
luvana, mutta porvarit taas vaativat rasitusten yhtalaista jaka- 
lnista tassakin kohden. Vain erikoisen pakottavissa tapauk- 
sissa virkakuntien jasenet suostuivat talojensa osalta otta- 
maan paivatoihin osaa. Niin oli asianlaita v:n 1738 palon 
jalkeen, jolloin tuomiokirkko joutui katottomaksi talven ollessa 
tulossa. Kun syksylla v. 1738 oli nopeasti saatava kirkko 
korjatuksi, olivat virkakunnat lupautuneet Iahettamaan puo- 
lestaan paivatyolaisia kuten muutkin, mutta silla nimenomai- 
sella ehdolla, etta sita ei saisi vastaisuudessa pitaa ennakko- 
tapauksena.? Tallaisia tilapaisia myonnytyksia kaytti porva- 
risto taas perusteena vaatimukselleen paivatoiden jakamisesta 
myos virkamiehille. Siten v. 1744 maistraatti kieltaytyi anta- 
rnasta porvareille maaraysta paivatoihin tulemisesta muulla 
-- 

I Bidrag V, s. 44. 
"idrag V, s. 29. 
3 Esim. Kirje 30. V. 1804, Ptk. 1. V1. 1814. 

Ptk. 7. V. 1760. 
5 Ptk. 15. IV. 1795; ~irkol?::okduksen ptk. 20. IV. 1795. 

Kirje 24. VII, 19. VIII. 1582. 
Kirkonltokouksen ptk. 19. IX. 1738. 
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kuin silla ehdolla, etta kaikki kaupungin virkakunnat ottaisi- 
vat niihin ~ s a a . ~  Tuomiokapitulin tiedoitettua tarna paatos 
virastoille yliopiston konsistori paatti kieltaytya paivatoista, 
koska myontyminen niihin olisi akatemian nauttimien pappis- 
privilegioiden vastaista ja koska osanotto paivatiiihin katet- 
taessa palon kautta katottomaksi joutunutta kirkkoa oli ollut 
aivan ~apaaeh to i s t a .~  Muiden virastojen kanta ei ole tiedossa, 
mutta todennakoisesti se oli sama kuin yliopiston konsistorin. 
Maistraatilla taas ei voinut olla muuta jalella kuin alistua 
jakamaan paivatyiit porvareille. 

Toihin kutsujana ja niiden valvojana toimivat 1700-luvun 
alkupuolella joskus kirkon-, mutts varsinkin kaupunginpalve- 
lijat, ilmeisestikin sen vuoksi, etta maistraatin oikeutena oli 
maarata, milloin ja missa jarjestyksessa paivatiiihin oli tul- 
tava. He olivat vanhan tavan mukaan oikeutettuja saamaan 
vaivoistaan jotakin korvausta. Tama arvatenkin varsin oi- 
keudenmukainen tapa oli kuitenkin vuosisadan puolivalissa jo 
unohtunut, koskapa kaup~~nginpalvelijat vasta v. 1760 saivat 
1 tnr. viljaa v. 1749 suorittamistaan pal~eluksis ta .~ Paiva- 
toita tarvittaessa oli tuomiokapitulin siis kaannyttava mais- 
traatin puoleen. Mutta vuosisadan lopulla menettelytapa 
rnuuttui niin paljon, etta kirkonkokoukset kasittelivat tallaiset- 
kin asiat ja myos valitsivat paivatiiiden valvojat. Tavallisesti 
kukin itsenainen porttinumero oli paivatyoyksikkona, jonka 
osalta oli tyohon Ighetettava taysikuntoinen mies; vain poik- 
keustapauksessa annettiin lupa naisten lahettamiseen paiva- 
tyolaiseksi. Mihin paivatoiden suoritus edellisella kerralla oli 
pysahtynyt, siita niiden seuraavalla kerralla oli alettava.' Kir- 
konisanta sai maarata, montako miesta paivittain oli kutsuttava 
toihin. 1800-luvun alussa kuitenkin taas kaytettiin sita mene- 
telmaa, etta naissa asioissa kaannyttiin maistraatin puo1een.j 

1 Kirje 14. V. 1744. 
2 Yliopiston konsistorin ptk. 21. V. 1744. 
"tk. 7. V. 1760. 

Ptk. 15. IV. 1795; Kirkonkokouksen ptk. 20. IV. 1795. 
Esim. Kirje 30. V. 1804, 17. IV. 1805; Ptk. 1 .  VI. 1814. 
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Kaupunkilaisia kutsuttiin paivatoihin silloinkin kun tyo oli 
annettu urakalla suoritettavaksi. Silloin tietysti oli tama etu 
otettava urakkasummaa sovittaessa huomioon. 

Lopuksi tuomiokirkolla oli viela yksi paaoman kartuttamis- 
keino, johon voitiin turvautua siina tapauksessa, etta tulot py- 
syivit suurempina kuin niilla suoritetut tai Iahiaikaa silmalla- 
pitAen arvioidut menot. Tama keino oli r a h a n l a i n a a- 
m i n e n korkoa vastaan, mihin menettelyyn v:n 1696 meno- 
d i n t o  velvoitti kirkonisantaa edellamainitun edellytyksen 
vallitessa. Samalla se maarasi tuomiokapitulin antamaan 
kunkin lainan yhdessa maherran kanssa tapahtuneen vakuuk- 
sien harkinnan jalkeen, jotta tuomiokirkko ei joutuisi karsi- 
maan tappioita. Tata varokeinoa sitten aina noudatettiinkin. 
Milloin tuomiokapitulille oli jatetty joku lainapyynto, vaadit- 
tiin ensin kirkonisannan lausunto. Jos tama katsoi esitetyt 
takuut tai takeet tyydyttaviksi ja harkitsi, ettei varoja Iahi 
tulevaisuudessa tarvita tuomiokirkon rakennustarpeisiin, alis- 
tettiin laina maaherran hyvaksyttavaksi. Takuiden lisaksi tai 
ohella oli usein omaisuuttakin, varsinkin hopeaesineita ja kiin- 
teimistoja panttina, niin etta v:n 1696 maarays lainojen anta- 
misesta "varmalle vaelle hyvaa ja varmaa panttia vastaan" 
tuli kaytannossa toteutetuksi, kuten tilit todistavatkin. Tuo- 
miokirkon velkamiehet olivatkin yhteiskunnan ylimpien luok- 
kien jasenia: maaherroja, kuten Robert Wilhelm de Geer v. 
1784 ja Herman Lode v. 1793, aatelisia tilanomistajia ja 
upseereja, kuten eversti Berndt Otto Stackelberg v. 1750, 
kapteeni Carl E. Orrfelt v. 1751, kapteeni Arvid von Goben 
v. 1753 ja kapteeni And. Joh. Prytz v. 1803, yliopiston pro- 
fessoreja kuten Wallenius v. 1737, Pehr Kalm ja Isaac Ross 
v:n 1770 tienoilla, pappeja, kuten Uuden Kaarlepyyn pastori 
Samuel Alanus v. 1731 seka suuri joukko erilaisia virkamiehia, 
Turun raatimiehia ja kauppiaita. Lainattiinpa muutamia ker- 
toja sellaisillekin laitoksille kuin Piikkion seurakunnalle v. 
1757 ja akatemialle v. 1806. Jos korkoa, joka oli 6 % ja 
suhteellisen alhaisuutensa vuoksi teki velat tuomiokirkolta ha- 



Turun Tuominkirkko vv .  1700-1827. 1 1  1 

lutuiksi, ei saanniillisesti vubsittain maksettu, ryhdyttiin pian 
ulosottotoimiin. Yleensa se kuitenkin oli ta,rpeetonta, silla lai- 
naajat suorittivat korkonsa ja lainansa takaisin moitteetto- 
masti. Poikkeustapauksia olivat sellaiset rettelot kuin velan 
takaisin periminen maaherra de Geerilta, mita 1790-luvun 
alussa kesti useita vuosia ja tuotti tuomiokapitulille tavatonta 
vaivaa, velallinen kun oli muuttanut Ruotsiin. Joitakin toisia- 
kin kertoja velan periminen aiheutti kirkon kassalle menoja, 
mutta perimatta jaaneena ei kirkonisannan ole tarvinnut 
tileista poistaa tiettavasti muita kuin v. 1738 raatimies 
Tengqvstille annettu 3,600 tal. velka. 

Tuomiokirkon m e n o t olivat joko menosaannon maaraa- 
mia tai ylimaaraisia. 

V a k i n a i s i s t a m e n o i s t a suurimmat olivat tuomio- 
kirkon ja tuomiokapitulin virkamiesten palkat joko rahana tai 
jyvina. Kirkonisanta sai valtionvaroista tulevan 54 tal. hop. ja 
48 tnr. viljaa lisaksi tuomiokirkolta palkkaa 100 tal. hop. ja 
huoneenvuokraa 16 tal. 2 1 ayria 8 penninkia, tuomiokapi tulin 
notaari ja urkuri 100 tal. hop., kanttori 2 tnr. seka kellonaset- 
taja, konsistorin pedelli, unilukkari ja urkujen polkija 4 tnr., 
ensimainen naista viela rahassa 10 tal. hop. ja toinen 6 tal. 
21 ayria 8 penn. Ehtoollisviinia varten oli varattu 133 tal. 
10 ayr. 16 penn. hop., oylatteihin 10 tal. ja kynttiloihin 60 tal. 
hop. Kynttilajalkojen ja -kruunujen puhdistamiseen oli va- 
rattu 4 tal. 16 ayr., kirkon vaatteiden pesuun 2 tal. 8 ayr., 
kirkonkellojen oljyyn ja remmeihin 14 tal., kirkon tarvitsemaa 
paperia varten 11 tal. seka tuomiokapitulin kansliatarpeisiin 
30 tal. hop. Kaikki vakinaiset menot nousivat, mukaan luet- 
tuna kirkonisannan valtionpalkka ja viljatynnyrin hinta las- 
kettuna 2 tal. 8 ayr. hop., yhteensa 800 tal. 29 ayr. 8 penn. 
Kun palkkajyvat kuitenkin aina suoritettiin luonnossa, nousi- 
vat vakinaiset vuotuiset rahamenot vain summaan 598 tal. 
2 ayr. 16 penn. hop. 

Ylijaaman maarasi menosaanto kaytettavaksi tuomiokir- 
kon ja piispantalon hyvaksi seka saaston lainattavaksi korkoa 
kasvamaan. 



Mellosaannon mukaan olivat maararahat kiinteita. Jos 
siis jonakin vuonna jotakin menoeraa ei olisi kokonaan kay- 
tetty, olisi se seuraavana vuonna ollut vastaavasti pienempi. 
Tasta oli vain se seuraus, etta nekin erat, joissa saastoa olisi 
voinut sylltya, aina muodollisesti tulivat loppuun kulutetuiksi 
ja toiset erat, joita oli pakko ylittaa, saivat lisaa saastova- 
roista. Muutamat erat joutuivat jonkinlaisiksi palkan lisiksi. 
Siten kirkon kynttilakruunujen ja vaatteiden puhdistukseen 
maaratyt erat joutuivat kirkonisannalle, joka nahtavasti toilnitti 
niita vastaavat tyot paljon huokeammalla, vielapa, kuten myo- 
hern~nin esille tulevasta yksityistapauksesta kay ilmi, piti nuo 
maararahat itse lyhentamattomana ja maksoi ainakin kynttila- 
kruunujen puhdistamispalkan kirkon yleisesta kassasta. Oylat- 
tien teko taas llakyy olleen kirkonisannan perheen etuoikeu- 
tena. Myiiskin kirkon ja Wittfoothin kruunun kynttilain vala- 
rninen nayttaa olleen kirkonisannan sivutyona ja sivuansiona. 
Kellonsoittajien, tassa tapauksessa kai lukkarien sivutulona 
oli kirkonkellojen remrneihin ja oljyyn maaratty summa, joka 
myos aina loppuun kulutetaan, vaikka syyta on epailla, ku- 
luiko kellojen soitossa niin tavattomasti remmeja kuin tilit 
vuosi vuodelta mainitsevat. 

Toiset menosaannon varaamat erat kuitenkin osottautuivat 
heti kohta riittamattomiksi. Jo v. 1701 oli ostettava yksi 
ankkuri ehtoollisviinia, kun maararahalla ostetut kolme aamia 
eivat riittaneet. Myohemmin ei ylittamista kuitenkaan usein 
tarvinnut tehda. Enemman ja vakinaisemmin oli ylitettava 
kynttiliiita varten varattua summaa. Siten v. 1703 oli ostettava 
talia 11 leiviskaa A 8 tal. kup., koska sina vuonna, kuten 
kirkonisanta puolustelee itseaan tilissa, oli vallinnut ankaroita 
myrskyja. Tuomiokirkon ikkunat siis lienevat olleet niin hata- 
roita, etta niista tuleva tuuli kulutti kynttilat tavallista no- 
peammin loppuun. V. 1705 kirkonisanta taas ylittaen meno- 
eraa yli 60 tal. kup. valittaa, etta talin hinta on kaksi kertaa 
korkeampi kuin menosaannon laatimisaikana ja etta kulutus 
taas on suurentunut, koska sen jalesta on alettu kirkossa pita8 
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iltarukouksia. Myohemminkin oli saman suuntainen meno- 
saannon ylittaminen s2antona. Siihen varmaan vaikutti sekin, 
etta menosaanto ei ollut riittavasti ottanut huomioon Turun 
erikoisia oloja. Tuorniokirkkoahan kaytti kaksi seurakuntaa, 
joista suomalaisen jumalanpalvelukset olivat niin varhain, e t ta  
suurimpana osana vuodesta oli kaytettava valaistusta. Lisaksi 
kaytti tietysti myos tuomiokapituli kirkon 'kynttiloita. Muut 
vakinaiset menot olivat onneksi sen luontoisia, et ta niiden 
ylittaminen ei ollut tarpeellista eika juuri mahdollistakaan. 
Muutaman kerran kylla korotettiin oylattien tekoon maarattya 
rahaa, mutta se  nayttaa olleen pikemminkin jonkinlainen avus- 
tus entisen kirkonisannan tyttarelle. 

Y 1 i m a a r a i.s i s t a m e n o i s t a tarkein aiheutui tie- 
tystikin itse tuomiokirkon ja siihen kuuluvien rakennusten ja 
inventarioiden kunnossapidosta ja taydentamisesta. Tuomio- 
kirkkoa ymparoiva muuri ja melkoinen osa  siina olevista raken- 
nuksista oli lisaksi kirkon varoilla hoidettava. Siita aiheutuikin 
vuosittain uudistuvia menoja, silla muurissa oleva rakennus- 
ryhma kuten muuri itsekin olivat perin huonossa kunnossa. 
Mutta sita mukaa kuin muurissa olevat rakennukset joutuivat 
tuomiokirkosta erillaan olevien laitosten haltuun, vapautui se 
myos niiden kunnossapidosta. Epatietoisuutta vain oli osano- 
tosta katedraalikoulun kattamiseen, mita koulun taholta olisi 
pidetty luonnollisena, koska tuomiokirkolla oli koulun alla kel- 
lareita. V. 1757 kieltaydyttiin osanotosta koulun korjauskus- 
tannuksiin, koska v:n 1696 menosaanto ei siihen ve1voittan'ut.l 
Miten v. 1766 koulun puolesta tehty pyynto ot taa  osaa katta- 
miseen ratkaistiin on t ~ n t e m a t o n t a , ~  mutta joka tapauksessa v. 
1805 uudistettu pyynto hylattiin maaherran samaan perustee- 
seen vetoavan lausunnon nojalla siitakin huolimatta, etta tuo- 
miokapitulin mielesta olisi ollut kohtuullista tuomiokirkon 
osanotto kellarien vuoksi joko puoleksi tai ainakin kolman- 

1 Ptk. 23. XI. 1757. 
2 Kirje 28. V. 1766. 
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neksi osaksi katon k u n n o s ~ a p i t o o n . ~  Sitavastoin kuului kadun- 
laskenta kirkkomuurin ymparilla ainakin kaikkialla muualla 
paitsi ehka  ei akatemian kohdalla riidattomasti tuomiokirkon 
velvollisuuksiin. Siten vv. 1766-9 oli kaynnissa suu.ria ki- 
veamistoita, joiden kaut ta  tuomiokirkon varoilla tuli laske- 

. tuksi kivilla ei vain koulu- ja kirjastotalon edusta,  vaan  lisaksi 
o s a  Isoa Kirkkokatuakin. 

I tse tuorniokirkon ja koko sen rakennusryhman rakennus- . 
historia ja sen korjausten ja  uutistoiden aiheuttarnat menot 
tulevat omana  lukunaan yksityiskohtaisemmin kasiteltaviksi. 
Siita kay myos selville, kuinka ratkaisevasti juuri rakennustyot 
maarasivat ,  jaiko kirkon kassaan  saas toa  vai tuliko entinenkin 
ki lutetuksi .  

Tuomiokirkon kunnossapidon jalkeen toisena ylimaarai- 
sena  menona,  josta Iahinna oli .huolehdittava, oli menosaan- 
non mukaan p i i s p a n t a 1 o n h o i t o. Tuomiokirkon vel- 
vollisuus tassa suhteessa perustui tapaan ,  joka oli yhta  vanha  
kuin s e  itsekin. 

Keskiaikaisen kaytannon mukaanhan tuomiokirkon oli 
huolehdittava pappiensa asunnoista.  Useimmat niista oli jar- 
jestetty itse tuomiokirkkomuurissa tai sen  Iahistolla oleviin 
rakennuksiin, mutta uskonpuhdistuksen jalkeen ne  yleensa oli- 
va t  alkaneet  joutua toisiin tarkoituksiin kaytetyiksi. 

Mut ta  piispan asuinkartanosta oli tuomiokirkon 1600-lu- 
vullakin huolehdittava, ja  v:n 1696 menosaanto vakiinnutti 
taman kaytannon seuraaviksikin ajoiksi. Mut ta  kova kohtalo 
vainosi ta ta  kartanoa,  niin e t t a  lijisymys sen  rakentamisesta 
pysyi kauan paivajarjestyksessa. Kun 1600-luvun lopulla 
kauan autiona olleelle piispantontille tuomiokirkosta koilliseen 
joen rannalla vihdoinkin oli s aa tu  rakennetuksi piispan arvolle 
sopiva talo, purkivat venalaiset sen ison vihan a ikana  ja  kuljet- 
tivat tiilet Pietariin uuden kaupungin rakennuksia varten. 
1720-luvulla pantiin hi ippakunnassa toimeen sen hyvaksi ylei- 

1 Ptk. ja Kirje 13. 11. 1805, Ptk. 9. 1 1 1 .  1805. 
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nen verotus, jonka mukaan verotalojen salnalla tavoin kuin 
v. 1683 oli maksettava 6 ayr. hop. Mutta kun varoja keraantyi 
vain 4515 tal. 16 ayr. hop. ja talon kustannusarvio nousi 
6669 tal. 17% ayr. hop., ja piispat itse jarjestivat asuntonsa, 
lykkaytyi rakennuksen alottaminen ja piispa Herman Witten 
jo hankkimat tapeet pilaantuivat, lainattiin muille tai vaheni- 
vat varkauksien kautta, ilman etta takaisin saamiseksi nos- 
tetut oikeusjutut olisivat tuottaneet positiivista tulosta. Kun 
piispa Brovallius v. 1750 toimitutti uuden kustannusarvion, 
oli sen loppusumma jo tuntuvasti suurempi, 10,205 tal. 9y3 
ayr. hop., ja kun silloin oli tarjolla tuomiokirkkoa Iahella oleva 
Gezeliuksen 1. Thorvosten kivitalo tuomiokirkosta etelaan 
lson ja Pikku Kirkkokadun valissa, jonka omisti prof. Leche, 
ostettiin se 2666 tal. 21 1/3 ayr. hop. hinnasta, jonka arvioitiin 
valttamattomien lisarakennusten jalkeen nousevan yhteensa 
7783 tal. 21 1/3 ayr. Entinen piispantontti joutui taman jalkeen 
akatemialle puutarhaksi. Uusi piispantalo jai kuitenkin kor- 
jaamatta ja autioksi, silla niin hyvin Brovallius kuin Mennander 
asuivat muualla ja kantoivat kruunulta huoneenvuokrana 100 
tal. hop. vuosittain. Mennander osti 1758 itselleen oman talon 
joen rannalta Piispankadun varrelta. Tama talo ostettiin v. 
1765 piispantaloksi 28,323 tal. 9 ayr. kup. hinnasta ja entinen 
tnyytiin. V. 1804 pidetyssa tarkastuksessa huomattiin valtta- 
mattomaksi panna toimeen suuria korjauksia, m.m. uusi paa- 
rakennus oli rakennettava tiilista. Varojen puute seka sitten 
sota ja hintojen kallistuminen estivat kuitenkin toteuttamasta 
jo hyvaksyttya rakennussuunnitelmaa, jonka vuoksi tyydyttiin 
vaatimattomampaan ohjelmaan, rakennettiin vain puisia lisa- 
rakennuksia ja korjailtiin entisia. Yleensa oli piispan talo 
verrattain huonossa kunnossa, kun taydellisen uudisrakennuk- 
sen toivossa perusteellisemmat korjaukset jaivat suoritta- 
matta. Osa sen ulkohuonerakennuksista oli katettu turpeilla, 
mika jo sellaisenaan on todistuksena rakennusten kunnosta. 
Ymmarrettavaa on, etta kun uutisrakennus-suunnitelrna oli 
rauennut, taas suunniteltiin oston kautta sopivamman karta- 
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non hankkimista. Piispa ehdotti Tjaderin kartanon ostamista 
v. 1810, mutta jq hyvaksynnan saanut ehdotus raukesi myyjan 
peraantymisen takia. 

V:n 1696 menosaanto maarasi, etta tuomiokirkon oli 
pidettava piispantalo kunnossa, mufta etta piispan itsensa oli 
maksettava ne korjaukset, jotka aiheutuisivat talon asukkai- 
den omasta huolimattomuudesta. Kerran tarkastuksen yhtey- 
dessa esitetty vaite, etta koko hiippakunnan olisi otettava osaa 
korjauskustannuksiin, ei taman vuoksi siis voinut tulla huo- 
mioon otetuksi. Sitakaan rajoitusta, jonka menosaantii olisi 
tehnyt mahdolliseksi, ei voitu kaytannossa soveltaa, vaan tuo- 
miokirkko maksoi kaikki tehdyt korjaukset alkaen saunan lat- 
tiasta miltei joka vuosi korjausta vaativaan kartanon lankku- 
aitaan saakka.' Myoskin suoritti tuomiokirkko piispantalon 
puolesta kaikki ne yleiset rasitukset, joista ei voitu vapautusta 
saada. Siten oli tuomiokirkon kivettava piispantalon osuus 
Piispankatua ja itse taloon johtava poikkikatu seka lujitettava 
piispantalon ranta n.s. po l~erk i l la .~  

K i r k o n  j o k a p a i v a i s e n  k a y t o n  v a a t i m a t  
m e n o t taas olivat vuodesta vuoteen jotensakin samoja ja 
ylimaaraisesta luonteestaan huolimatta yhta vakiintuneita 
kuin vakinaisetkin. Siten kirkkoviini-aamin viemisesta kirkon 
kellariin maksettiin aina neljalle miehelle 24 ayria ja kirkon 
jyvien mittaamisesta vastaanotettaessa ja luovutettaessa muu- 
tamia talareita. Alttarikalkin Iammittamiseen ja oylattien ker- 
maamiseen talvella seka urkuja varten ostettiin sysia joten- 
sakin samat maarat eri vuosina, keskimaarin 8-10 tnr. 
kuhunkin mainittuun tarkoitukseen. Yhta saannollisesti ostet- 
tiin kirkonpalvelijain kaytettaviksi kirkon ja kirkkotarhan 
puhdistamiseen kesalla luutia ja talvella lumen luontia varten 
lapioita seka hiekkaa kirkkoon johtaville teille ja portaille kyl- 
vettavaksi. V:n 1700 tili kertoo seurakunnan jasenten ennen 

TENGSTROM I[, ss. 55-71 seka eri vuosien tilirnerkinnot. 
Esirn. tilit vv. 1733, 1744, 1780; Ptk. 12. IV. 1815. 



! tuoneen hiekan, mutt2 nyt jattaneen sen teken~atta.  M y b k i n  
I 
i kirkonpalvelijain tarvitsemat tyiikalut, alkaen haudankaiva- 
i 

jien lapioista aina kynttilanvalantaan tarvittavaan kattilaan 
saakka ostettiin kirkon varoilla. Viela vakinaisempi vuotui- 
nen meno oli tuomiokirkolle kuuluvien uunilla varustettujen 
huoneiden lammittamisesta. Aluksi oli vain tuomiokapitulin 
istuntosali Iammitettava, mutta 1700-luvulla tuli sen lisaksi 
ulkosakaristo ja ruiskuhuone. Itse kirkko sita vastoin oli 
vailla uuneja - varmaankin onneksi sen sailymiselle, silla jo 
sivurakennuksissakin olevat tulisijat lisasivat tuntuvasti tuli- 
palon vaaraa. 

Muutamia ylimaaraisia menoja aiheutui taas  siita, etta kir- 
kon henkilokunta oli vanhan tapaoikeuden mukaan tottunut 
saamaan erilaisia 1 u o n t a i s e t u j a ikaankuin palkkauk- 
seen kuuluvina. 

Siten oli jo 1600-luvulla vakiintunut tavaksi, et ta uni- 
lukkari sai virkatehtavissaan kaytettavaksi takin (kapprock).  

,1700-luvulla uudistuu tileissa ja tuomiokapitulin piiytakir- 
joissa miltei saanniillisesti nelivuotiskausitta,in paatiis uuden 
takin antamisesta, mutta jonkun kerran t~lomiokapituli nayt- 
t aa  hermostuneen pyyntiijen saannollisesta uusiutumisesta ja 
paattaneen, etta unilukkarin on tyydyttava toistaiseksi enti- 
seen takkiinsa ja pidettava sita vain kirkossa, jottei se  kuluisi 
niin nopeasti. Muutaman kerran hankittiin t~~omiokirkon 
papeillekin kirkon varoilla kamlottikankainen papinkaapu 
jumalanpalveluksissa k a y t e t t a ~ a k s i . ~  Tama tapaus jai kui- 
tenkin poikkeukselliseksi. 

Jos palveluskunta sai uusia tehtavia entisten lisaksi, oli 
pakko suorittaa lisakorvausta. Siten veden kantaminen tor- 
nissa olevaan vesiammeeseen tulipalon varalta pakotti suo- 
rittamaan siita palkkiota kellonsoittajille, ja samoin aiheutti 
iuomiokirkon ruiskunkin kunnossapito seka ruiskuhuoneen 
Iammitys vastaavanlaatuisia lisamenoja. 

1 Ptk. 18. IX. 1823. 
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Oman sivistyshistoriallisesti mielenkiintoisen ryhmansa 
tileissa muodostavat maksut tuomiokirkon jarjestamien juhlien 
yhteydessa toimeenpannuista j u h 1 a v a l a i s t u k s i s t a 
(illumination) ja j u h 1 a m u s i i k i s t a. Tavallisesti 
aiheena ~ l i  jokin hallitsijahuoneen merkkipaiva tai hallitsija- 
vierailu, joiden johdosta tuomiokirkon hallinto osoitti kunnioi- 
tustaan maallista hallitusvaltaa kohtaan. Niissa kaytetytmuo- 
dot ovat koko kasiteltavana ajanjaksona oleelliselta osaltaan 
samat: torniin ja tuomiokirkon ikkunoihin asetettiin kynttiloita 
ja lyhtyja pimean ajaksi ja tornissa seka itse kirkossa juma- 
lanpalveluksen aikana esitettiin kuorolaulua ja soittoa. Pyr- ' 

kimatta taydellisyyteen esitan naista juhlallisuuksista lyhyen 
katsauksen, joka jonkun verran taydentaa aikaisemmin jul- 
kaistuja tiet0ja.l 

V. 1698 Kaarle X1I:n kruunajaisten aikana oli tuomio- 
kirkon torni-ikkunoissa kynnttilat palamassa ja kaksi miesta 
niita lapi yon vahtimassa. Valaistuksessa kaytettavaksi han- 
kittiin myos viisi lyhtya. Pohjan sodan voittojen johdosta 
luultavasti jarjestettiin Turussakin juhlallisuuksia kuten Tuk- 
holmassa, mutta nahtavasti niin pienessa mittakaavassa, etta 
kassaa ei tarvinnut erikseen rasittaa. Seuraavan suuremman 
juhlallisuuden aihe oli sangen mitaton, mutta sita selvemmin 
se osoittaa vapauden aikanakin monarkistisen mielialan saily- 
neen horjumattomana: marraskuussa v. 1731 naet pidettiin 
kuninkaan kotimaahan palaamisen johdosta molemmissa 
seurakunnissa kiitosjumalanpalvelus, jossa esitetysta musii- 
kista soittajat saivat 36 tal. Samalla toimeenpantiin myos tuo- 
miokirkon ja tuomiokapitulin juhlavalaistus, jossa talia kulu- 

- 

1 V,v:n 1 7 7 C 1 8 2 7  valisena aikana Turussa toirneenpantuja 
juhlavalaistuksia ja niihin usein liittyvia n. s. transparangeja, s. o. 
Iapinakyvalle pohjalle tehtyja maalauksia ja tunnuslauseita, jotka 
valaistiin takaapain, kasittelee SVANTE DAHLSTROM kirjoituksessaan 
"Illuminationer och transparanger i det forna Abo". (Ylipainos jul- 
kaisusta Vbrtradet. Abo 1921). Yllaoleva esitykseni perustuu tuo- 
miokirkon tileissa tavattaviin tietoihin, ellei rnuuta Iahdetta ole mainittu. 
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tettiin 4 leiviskaa 5 naulaa. Osa valaistuksesta nayttaa jar- 
jestetyn kirkon edustalle pilarien paahan, koskapa vahan juh- 
lan jalkeen kolme miesta saa 6 tal. palkaksi siita, etta he olivat 
purkaneet tornin juurella olevat pilarit ("pelarers neder- 
tagande pA tornfoten"). 

Pikkuvihan jalkeen nayttelee tuomiokirkon valtiollisissa 
juhlissa erikoisen tarkeata osaa musiikki, jota urkuri Carl 
Lenning oli, arvatenkin siita saatavien lisatulojen vuoksi, inno- 
kas tarjoomaan ja johtamaan. Tuomiokapituli taas aluksi 
yritti saada musiikin ilmaiseksi. Siten se, kun urkuri ilmoitti 
aikovansa jarjestaa kirkon torniin musiikkia 3. V. 1744 kunin- 
kaan syntymapaivan johdosta ja pyytavansa siita korvauk- 
seksi itselleen ja apulaisilleen 100 tal. kup., piti vaatimusta 
kovin korkeana, koska se odotti, etta opiskelijat suorittaisivat 
kunnianosoituksen ilman, siten osoittaakseen kunnioitustaan 
esivaltaa k0htaan.l V. 1748, kun juhlittiin prinsessan kihla- 
jaisia, Lenning itse kuitenkin jo sai tornista esittamastaan 
musiikista 60 tal., hanen apulaisensa seka tuomiokirkon pal- 
velijat 20 tal. 16 ayr. ja juhlavalaistus maksoi kokonaista 108 
tal. V. 1750 prinssin syntyman johdosta vietetty juhla oli 
sitavastoin paljon vaatimattomampi, silla tornissa esitetysta 
musiikista maksettiin vain 48 tal. Millainen oli neljan miehen 
taman ohella suorittama "upvachtning", josta maksettiin 5 tal. 
8 ayria, ei kay tilista ilmi. Hiukan myohemmin, elokuussa, 
vietettiin Adolf Fredrikin kihlajaisia ja paljon juhlallisemmin, 
koskapa musiikista maksettiin 100 tal. Seuraavana vuonna 
oli suoritettava painvastaista kunnianosoitusta: kuninkaan 
kuoleman johdosta todistavat tilit esitetyn surumusiikkia, 
josta maksettiin 72 tal. seka soitetun 24 viikon aikana kuolin- 
kelloja, mista kuusi kellonsoittajaa saivat tuomiokapitulin 
maarayksesta yhteensa 72 tal. Kesalla taas voitiin juhlia 
kuninkaan vierailua Turussa. 12. VI. 1752 tama kavi tuomio- ' 

kirkossa katsellen sen antikviteetteja. Taman vierailun aikana 
kirkkoa oli koristeltu 27 tal. edestd ja 72 tal. maksava juhla- 

1 Kirje 28. IV. 1744. 
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valaistus pantiin toimeen kesan valoisimmasta ajasta huoli- 
matta. Syyta seuraavaan suureen juhlavalaistukseen, joka 
toinleenpantiin syksylla v. 1766 ja joka maksoi 369 tal., ei 
tileissa ole mainittu. V:n 1770 lopulla taas tuomiokapituli 
maarasi prinssi Kaarlen ulkomailta paluun johdosta esitetta- 
vaksi tornista musiikkia, joka maksoi tavanmukaiseksi kay- 
neen summan 72 tal. 

Seuraavana vuonna oli osoitettava surua kuningas Adolf 
Fredrikin kuoleman johdosta. Kirkko oli ainakin 3 kuukautta 
suruvaatteella (sorgbekladning) verhottuna, hautajaispai- 
vana esitettiin musiikkia 72 tal. edesta ja kuolinkelloja soitet- 
tiin niin kauan, etta 12 kellonsoittajaa saivat kukin 2 tal. 
V. 1772 oli juhlallisuuksiin useampiakin syita. Ensin toukok. 
lopussa vietettiin kuninkaan kruunajaisia juhlavalaistuksella, 
joka arvatenkin valoisan vuodenajan vuoksi oli niin pieni, 
etta maksoi vain 18 tal. Molempien seurakuntien jumalan- 
palveluksissa esitettiin Te  Deum urkurin johdolla, joka nyt 
vaati ennen tavallisen 72 tal. aseinasta 108 tal., mutta sai tuo- 
miokapitulin paatoksen mukaan vain 90 ta1.l Syksylla vallan- 
mukouksen jalkeen taas vietettiin juhlaa "hallitusmuodon 
onnellisen muutoksen johdosta" ja nyt urkuri sai kaikista 
musiikin jarjestamisen yhteydessa olevista vaivoistaan 120 
tal. ko rvauk~en .~  Seuraava suurempi valtiollinen juhla oli 
kevaalla 1775, jolloin kuningas kavi kirkossa. Kirkonisanta 
sai tuomiokapitulilta tarkat maaraykset, kuinka hanen oli 
kuninkaan kirkossakaynnin kunniaksi puhdistettava kirkko, 
vaatetettava etumaiset penkit ja valvottava, ettei "huonompi" 
vaki asetu niihin istumaan, levitettava paakaytavalle, ovesta 
kuninkaan penkkiin saakka vaate seka tilattava soittajat esit- 
tamaan musiikkia seka itse jumalanpalveluksesca etta sen jal- 
keen illalla t o r n i ~ t a . ~  Kaikki tam2 tuli suoritetuksi, lainasipa 
kirkonisanta kirkon vaatettamiseen kaytetyt punaiset vaatteet 

Ptk. 26. V., 3. VI. 1772. 
Ptk. 10. IX. 1772. 
Ptk. 17. V. 1775. 
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ja hopeakoristeet akatemiankin toimeenpanemaan juhlatilai- 
suuteen, perien lainasta korvauksen. Sen maarasi tuomio- 

.kapituli kuitenkin suoritettavaksi takaisin, koska tuomiokirkko 
ja akatemia sen mielesta olivat julkisia laitoksia, joiden on 
autettava toisiaan.1 Kuningasvierailun jalkeisista tilapais- 
luontoisista kunnianosoituksista on mainittava, etta 8. VIII. 
1784 Lenning esitti taas soittoa kuninkaan "onnellisen kotiin- 
paluun johdosta" saaden palkkiokseen 5 spesier ik~ia.~ Joulu- 
kuussa 1788 paatettiin herttua Kaarlen Turussa kayntia juh- 
lia valaisemalla tuomiokirkon ja tuomiokapitulin istuntosalin 
ikkunat seka asettamalla torniin l ~ h d y t . ~  Seuraavan vuoden 
lopulla taas oli mainitsemattomasta syysta joku juhlavalais- 
tus, jonka jarjestamisesta unilukkari, urkujen polkija ja luk- 
karin rengit saivat palkkiokseen 1 riksin 16 kill.' Syyskuussa 
1790 oli aihetta juhlia rauhansolmimista. Sen johdosta viete- 
tyssa jumalanpalveluksessa itse kirkossa ja erikseen tornista 
esitettiin kuorolaulua, jonka johtamisesta Lenning sai 3 riksia 
j i  kuoron jasenet 1 riksin." 

V. 1792 oli tuomiokapitulin ryhdyttava toimenpiteisiin 
osoittaakseen surua kuninkaan kuoleman johdosta. Kuinka 
pitkaksi aikaa sielukellojen soitto jarjestettiin, ei kay Iahteista 
ilmi, mutta joka tapauksessa sita suorittamaan pyydettiin 
maistraatilta 18 miesta paivittain. Lisaksi oli kirkko - arva- 
tenkin saarnatuoli, alttari j.n.e. - mustalla vaatteella ver- 
hottu. Kun verhoamiseen kaytetty vaate oli kovin ajan ham- 
paan syoma, sai prof. Tengstrom sen tarkastaakseen. Loppu- 
tulos oli, etta vain 30 kyynaraa siita oli kayttokelpoista ja 
uutta oli ostettava 5-60 k ~ y n a r a a . ~  Milla tavalla Kustaa 
IV Aadolfin kruunajaisia vietettiin, ei kay ilmi, mutta sita sel- 

l Ptk. 30. VI. 1775. 
Ptk. ja Kirje 1 1 .  VIII. 1784. 
Ptk. 12. XII. 1788. 
Ptk. 9. XII. 1789. 

5 Ptk. 22. IX. 1790. 
Ptk. 18. IV. 1792. 
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vernmin ~ v a t  tunnettuja ne toimenpiteet, joihin ryhdyttiin 
hanen Turkuun tulonsa johdosta 11. VIII. 1796. Jo heina- 
kuussa paatettiin kirkonisannan esityksesta tomuttaa kirkon 
holvit ja seinat ja puhdistaa kynttilakruunut - molemmat 
tehtavia, jotka kirkon korkeuden vuoksi eivat suinkaan olleet 
helposti ja kadenkaanteessa tehtavia. Kirkonisanta ehdotti 
kuninkaan penkkien tauluissa olevien hallitsijan nimien muut- 
tarnista, rnutta tuomiokapituli hylkasi esityksen ja paatti antaa 
nirnien olla ennallaan, arvatenkin sen vuoksi, etta rnuutet- 
taessa olisi kwkgattaren penkki jaanyt tat2 koristetta vaille, 
kuningas kun viela oli naimaton. Kuninkaan tullessa oli tuo- 
miokirkko valaistu ja torniin oli nuorilla ripustettu lyhtyja. 
Kuninkaan ollessa kaupungissa toimeenpantiin tuomiokirkossa 
kolme eri kertaa juhlavalai~tus.~ Samanlaisella valaistuksella 
juhlittiin syksylla 1797 kuninkaan nairnisiin menoa. Niista 
prornotsioneista, joita 1800-luvun alussa, kesakuussa 1802 ja 
13. X. 1815 tuomiokirkossa toimeenpantiin, ei kirkon kassalle 
tietenkaan koitunut mitaan muita kuin siistirnismenoja ja pro- 
rnotsioneissa valttamattomana pidetyn urkujensoitonkin sai 
promovoitavien pyynnosta esittaa rnusikeri J. A. Nyberg, 
vaikka rnuiden kuin tuorniokirkon oman urkurin ei rnuutoin 
sallittu koskea urkuihin.? Vaikka kuningas olikin edellisessa 
mukana, ei tuorniokirkolla nayta juhlallisuuksista aiheutuneen 
rnenoja, luultavimmin sen vuoksi, etta ne olivat akaiernian 
toirneenpanernia. Tarfia olikin viirneinen kerta kun Suorni 
naki Ruotsin kuninkaan hallitsijanaan. 

Syksylla 1805 oli jalleen maansuru Suornen suuriruhti- 
naaksi nimitetyn prinssin kuolernan johdosta. Surunsoitto 
suoritettiin paivatyolaisten avulla ja soittoa oli valvomassa 
yksi vakinaisista soittajista, jolle tuomiokapituli paatti antaa 
"vanhan tavan rnukaisen" kor~auksen.~  Pitkasta aikaa loy- 
dettiin aihe juhlia Ruotsin aseiden menestystakin. Ranskalai- 
-- 

I Ptk. 6. VII, 10. VIII. 1796. 
Ptk. 8-9. VI. 1802, 1 1 .  X. 1815. 
Ptk. 13. XI. 1805. 
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set oli nikt karkoitettu Stralsundin luota, minka vuoksi 3. V. 
1807 toimeenpantiin kiitosjumalanpalvelus; siina esitetysta 
musiikista sai urkuri korvausta 6 riksia 32 kill.* 

~ e n a j i n  vallan alkaessa oltiin uudelle hallitsijalle yhta 
valmiita kunnianosoituksiin. Jo 1. IV. 1809, kun Aleksanteri 
I keskella sotaa ensimaisen kerran tuli Turkuun, oli tuomio- 
kirkko parina iltana juhlavalaistu. Seuraavina vuosina oli 
juhlien aiheina venalaisten suuret voitot Ranskan armeijasta. 
Esim. 8. XI. 1812 esitettiin Te Deum Moskovan vapautumisen 
johdosta ja illalla juhlavalaistiin, samoin 21. XI. 1813 Leipzi- 
gin taistelun j o h d ~ s t a . ~  

Kaikista juhlallisimmin menoin kuitenkin vietettiin uskon- 
puhdistuksen 300-vuotisjuhlaa 3 1. X. 181 7. Puhumattakaan 
kirkossa esitetyista Te Deumista ja teologiantohtori-pro- 
motsionista, tuomiokirkon korkealla olevalta, juhlavalaistulta 
altaanilta saatiin kuulla koululaisten laulamia psalmeja torvi- 
soiton saestaessa ja muutakin m~si ikkia .~  Loistossa talle juh- 
lalle veti vertoja se, joka toimeenpantiin Aleksanteri I:n kol- 
matta kertaa kaydessa Turussa v. 1819 syysk. 7 ja 9 p:n 
valisena aikana. Tuomiokirkon osanotosta siihen ei kuiten- 
kaan ole muita tietoja kuin etta kirkko oli juhla~alaistu.~ Vih- 
doin v. 1826 vietettiin Nikolai I:n kruunajaisia 9. X. niin 
komealla juhlavalaistuksella, etta kirkon palveluskunta sai 
sen huolehtimisesta palkkiota 25 riksia ~elkaseteleita.~ 

Osa vielakin useammin uudistuvista menoista taas oli oi- 
keastaan menosaannon mukaan taysin tarpeettomia, mutta 
perinnainen tapa oli muutamia 'juurruttanut niin lujaan, etta 
ne sailyivat yhta sitkeasti kuin menosaanniin vakiinnuttamat. 
Siten oli tapana jonkin tarkean rakennustyon, esim. tornin- 
rakennuksen paatyttya antaa mestarille k e s t i t y s t a tuo- 

1 Ptk. 13. V. 1807; DAHLSTROM, S. 25. 
2 DAHLSTROM, SS. 27-30. 
"bo Allmanna Tidningar 11. XI. 1817; DAHLSTROM, s. 30. 
4 DAHLSTROM, SS. 31-2. 

Ptk. 23. X. 1826; DAHLSTROM, ss. 33-4. 
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miokirkon varoilla. Vielapa merkillisempi on n.s. j o u 1 u- 
k y n t t i 1 o i d e n (julljus) historia. Kirkon ja tuomiokapi- 
tulin henkilokunta oli naet tottunut tuomaanpaivana saamaan 
jouluksi niita kukin muutamia kappaleita. 1700-luvun alku- 
puolella tilit vuosittain manitsevat yhtena menoerana joulu- 
kynttilat selittamatta mitaan niiden kaytosta ja syysta, minka 
vuoksi ne tilitettiin erillaan muista valaistusmenoista. Niita 
valmistettiin huomattavan suuria maaria, koskapa niita varten 
ostettiin esim. v. 1726 talia 6 leiviskaa eli 54  tal. edesta ja 
v. 1731 8 leiviskaa 16 naulaa eli 88 tal. edesta. 

Kynttilat saannollisesti maalattiin; ennen isoa vihaa toi- 
mitti sen usein maalarimestari Lars Myra, saaden, kuten asian- 
laita oli myohemminkin, palkkiokseen 5 tal. Arvatenkin kir- 
janpidolliset vaikeu'det olivat syyna siihen, etta 1730-luvun 
jalkeen lakattiin naita joulukynttiloita erikseen tileissa mainit- 
semasta. T a p a  itse sailyi palkkaedun veroiseksi vakiintu- 
neena, mutta asiakirjallisesti se  tulee taman jalesta esille ja 
selvitettavaksi vasta v. 1812 sen johdosta, etta tuomiokirkon 
kappalaiset ja lukkarit jattivat tuomiokapitulille valituksen 
kirkonisannan kieltaydyttya antamasta heille tavanmukaisia 
joulukynttiloita silla perusteella, etta niita ei ole menosaan- 
nossa mainittu. Asiaa kasiteltaessa tulee esille muutamia va- 
laisevia yksityisseikkoja. Siten prof. G. Gadolin sanoi joulu- 
kynttiloiden jakamisen olleen tapana ainakin ennen hanen ai- 
tinisansa piispa Brovalliuksen aikoja. Tosiasiassa oli kysymys 
paljon vanhemmasta kuin 1700-luvun tavasta, silla se  esiintyy 
tuomiokirkon tileissa jo 1600-luvulla. Taman kirjoittamatto- 
maan lakiin perustuvan, mutta kirjoitetun lain vastaisen edun 
tullessa riidanalaiseksi kavi selville, etta tuomiokapitulin jase- 
net saivat niita 8, papit 4 ja muut tuomiokirkon henkilokunta 
2 kappaletta. Siita huolimatta, etta useimmat tuomiokapitulin 
jasenet katsoivat, ettei kirkonisannan olisi pitanyt omin painsa ' 

asettua tallaista vanhaa tapaa vastaan, eivat he, varsinkin kun 
itse olivat jaaveja siitakin huolimatta etta ilmoittivat vastedes 
kieltaytyvansa joulukynttiloita vastaan ottamasta, voineet vel- 
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voittaa kirkonisantaa tahan suoritukseen, joka, koska sita ei 
mainittu menosaannossa, oli vapaaehtoisen lahjan luontoinen. 
Samalla kavi ilmi, etta kirkonisanta .itse kuitenkin kantoi 
~naksua kynttilain valamisesta, vaikka sitakaan menosaanto ei 
maininnut. Valittajat vetosivat hallituskonseljiin, joka paatti, 
etta tapa on vastaisuudessa lopetettava, mutta etta tahanas- 
tiset vakinaiset virkamiehet ja palvelijat saavat nauttia sita 
elinaikansa. Retteloiden viela jatkuessa tuli paatetyksi, etta 
myos naiden sijaisetkin saavat nauttia samaa etu0ikeutta.l 

Taysin aiheettomana on edelleen pidettava niita t u l l i- 
m a k s u j a, joita tuomiokirkon rakennustarpeista maksettiin. 
V:n 1732 tili mainitsee maksetun raudasta tullia; 1760-luvulla 
ja '1801 suoritettiin sita tiilista. Tama on omituista sen vuoksi, 
etta lain mukaan olisi tuomiokirkko ollut oikeutettu tuottan~aan 
tullitta omia rakennuksiaan varten tarvitsemansa aineeL2 Siita 
annett11 asetus hahtavasti oli unohtunut. Sita todistaa sekin, 
etta kun v. 1827 ryhdyttiin kattamaan tuomiokirkkoa kupari- 
peltilla, hankittin erikoinen lupa tuoda se t~~llivapaasti ,Ruot- 
sista. Sitavastoin oli mahdoton valttaa sita, etta tuomiokir- 
konkin oli kymmennysjyvistaan suoritettava valtiolle ainakin 
1790-Iuvulla aksiisi- ja suostuntamaksuja. Ne olivat verrat- 
tain korkeita, esim. v. 1794 kokonaista 44 riksia. 

Eraalla alalla, lukuunottamatta enaa kymnlenysviljan 
myyntia, tuomiokirkko joutui toimimaan liikeyrityksenakin, 
nirn. k i r j o j e n  m y y j a n a  ja k u s t a n t a j a n a .  Kuinka 
vanhat juuret silla on, on vaikea sanoa; joka tapauksessa lie- 
nee Missale- Aboense sen ensimaisia tunnettuja kustannus- 
tuotteita. Sitten tiedetaan silla olleen myytavana ruotsalaista 
raamattua v. 1556,3 v. 1615 suomalaista uutta testamenttiaj4 
seka v. 1627 Sorolaisen katkismusta ja pos t i l l a a .V :n  1642 
-- 

I Ptk. 4. I, 29. I, 16. 11, 11. XI. 1812; 15. V. 1815; Kirje 15. 111. 1815. 
MODEE Vl, S. 4321, VIII, s. 7504-7505. 

3 Ridrag I,  s. 37. 
Bidrag I, s. 82. 

"idrag I, s. 112. 



126 Arvi Korhonen. 

suomalaista raamattua tuomiokirkko sai  myytavakseen katta- 
misrahastonsa hyvaksi heti ilmestymisen jalkeen 300 kappa- 
letta ja v. 1646 lisaksi viela 190 kp1.l Itse painatti tuomio- 
kirkko v. 1656 valtiollista propagandakirjallisuutta, nim. Puo- 
Ian sotaa v. 1655 kasittelevan relatsionin seka suomen- et ta 
ruotsinkielisena. Molempia painotuotteita oli yhteensa 3% 
arkkia ja niihin kaytettiin paperia 1 r i i ~ i . ~  V. 1680 painettiin 
rukous tulipalosta (om branden) kayttaen siihen 2 kirjaa pa- 
peria ja maksaen kirjanpainajalle 3 tal.3 1700-luvun alkuvuo- 
sina joutui Johan Winter tilien todistuksen mukaan useita 
eri kertoja toimimaan tuomiokirkon laskuun kirjanpainajana. 
Siten han ainakin vv. 1701, 1702 ja 1704 painoi lukuseteleita 
molempia seurakuntia varten ja siis molemmin kielisina seka 
v. 1700, saaden latomispalkkana 3 tal., yhteensa 7 kirjan suu- 
ruisen painoksen suomenkielista rukousta rauhasta, jota pai- 
vittain luettiin saarnastuolista ja jaettiin hiippakunnan kaik- 
kiin kirkkoihin." Samanlaista painatustyota jatkui ison vihan 
jalkeenkin. V. 1729 painoi kirjanpainaja Flodstrom ruotsin- 
kielisen kirkkorukouksen ja 1730-luvulla nayttaa Johan Kempe 
(1. Kampe),  jolle n.s. vanha koulu oli vuokrattuna, painatta- 
neen useampia tuomiokirkon painotuotteita. Ainakin vv. 1735, 
1737 ja 1738 painoi han penkki- ja lukuseteleita, mutta mah- 
dollista on, et ta han o n  myos painanut vasta vv. 1730 ja 1734 
loppuunmyytyyn v:n 1642 raamattuun ialtaan nuorimman 
tittelilehden. Suurempienkin teosten julkaisemisessa joutui 
tuomiokirkko toimimaan kustantajana tapauksissa, jolloin tuo- 
miokapituli huomasi jonkin uskonnollisen teoksen tarpeelli- 

NIILO IKOLA, Ensimaisen suomalaisen raamatun historiaa (Tu- 
run historiallisen Yhdistyksen julkaisuja I]), ss. 111-125. 

Bidrag XI, s. 16. Suomalainen painos todennakoisesti sama 
kuin F. W. PIPPINGIN luettelon n. 80. 

'3 Bidrag XI, s. 50. Luultavasti sama kuin PIPPINGIN luettelon 
n. 199, jolloin sen kirjoittaja olisi Enevaldus Svenonius. 

Todennakoisesti sama kuiii plI'P1Nl'i~ luettelon n. 346, jolloin 
\~ihkcsen suuruus olisi puoli arltkia. 
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seksi, mutta ei itse oman talouden puutteessa voinut sita kus- 
tantaa. Siten v. 1757 julkaistiin tuomiokirkon varoilla ja 
kirkonisannan ollessa toimitussihteerina suomalainen kirkko- 
kasikirjal  ja sama  oli osittain asianlaita myos v. 1758 
ilmestyneen Antti Lizeliuksen toimittaman uuden raamatun- 
painoksen suhtekn.2 Kun tallaiset teokset olivat kysyttyja ja 
kun tuomiokapituli kiertokirjeillaan teki teokset tunnetuiksi, 
oli niilla varma menekki. Viela v. 1813 avusti tuomiokirkko 
uuden raamatunpainoksen julkaisua 100 riikintalarilla.3 

Mutta tuomiokirkko joutui myos ottamaan v e 1 k a a eika 
vain lainaarnaan. Nain oli asianlaita varsinkin suurten palo- 
jen jalkeen, jolloin rakennustyot akkia vaativat suurempia 
summia kuln kirkon paaomat vlivat tai ylimaaraisilla keinoilla 
kyettiin kokoon saamaan. Siten v:n 1681 palon vaurioita 
korjattaessa oli v. 1693 otettu Seilin hospitaalin rahastosta 
1000 tal. hop. laina 5 % korolla. Se  maksettiin takaisin vahi- 
tellen, siten etta ainakin v. 1726 maksettiin lyhennysta jyvissa 
22 tnr. rukiita ja 21 tnr. ohria, minka maaran nimismiehet 
luovuttivat tuomiokirkkokymmenyksesta suoraan hospitaalille. 
V. 1732 suoritettu 100 tal. hop. on todennakoisesti viimeinen 
s u ~ r i t u s . ~  V:n 1738 jglkeisen palon korjauksiin myonsivat 
saadyt valtion rahastosta 6000 tal. kup. lainan enakkomak- 
suna, joka oli suoritettava takaisin yleisen kerayksen tuotta- 
mista varoista. Senkin takaisin maksamista lykattiin ainakin 
pari eri kertaa."un taas kirkon tornia pari vuosikymmenta 
myohemmin rakennettiin, otettiin laina lasarettirahastosta." 
Myoskin piispantalon varoja kaytettiin toisinaan suurempien 
tilap2islaskujen maksamiseen.? 

1 Ptk. 24. XI.  1756, 11. V. 1757. 
Ptk. 20. VI. 1757. 

3 Kirje 31. 111. 1813. 
4 Kirje 12. IV. 1726; tilit 1726 ja 1732. 
M i r j e  29. VI. 1743; 9. XI. 1744. 

Kirje 19. V. 1760. 
Kirje '12. XI. 1744. 
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Kaikista naista tuloista ja menoista oli kirkonisannan pi- 
dettava tarkkaa kirjanpitoa ja valmistettava t i 1 i t vuosittain 
hyvissa ajoin kirkollisen tilivuoden rajana olevan Vapun pai- 
van jalkeen tuomiokapitulin tarkastettaviksi. Tuomiokapituli 
antoi jollekin jasenelleen, tavallisesti tuomiokirkon kirkkoher- 
roille, tilit yksityiskohtaisesti tarkastettaviksi, nama esittivat 
lausuntonsa jossakin seuraavassa kokouksessa, ja sen jalkeen 
koko tuomiokapituli allekirjoitti ne hyvaksyttaviksi tai ennen 
lopullista hyvaksymista esitti muistutuksensa. Tarkastuksessa 
verrattiin tilimerkinnot verifikaatteihin tarkasti; m. m. luette- 
lot haudatuista ja vihityista huomattiin usein epataydellisiksi. 
Erikoista huomiota kiinnitettiin siihen, oliko kirkonisanta suo- 
rittanut ostot ja myynnit edullisesti. Kuten edella jo on mai- 
nittu, varsinkin kymmenysviljan myynti antoi usein aihetta 
muistutuksiin, hinnat kun olivat kovin vaihtelevia. Samoin 
sai  kirkonisanta moitteita, jos tuomiokirkon kassassa oli liian 
paljon kateista rahaa  korkoa tuot.tamattomana.l Maaherra, 
jolle tilien alkuperaiskappale oli annettava, otti ne ainakin 
paakohdittain Iaanin tileihin ja vaati toisinaan verifikaatteja 
n i i h i n . V o l m a s  kappale tileja valmistettiin keskushallitukselle 
l a h e t e t ~ v a k s i .  V. 1774 oli kuninkaalle lahetettava yhteenveto 
edellisen 25-vuotiskauden t i l e i ~ t a . ~  - 

Kirjanpitojarjestelmat olivat kauan aikaa kaikkea muuta 
kuin johdonmukaisia ja selvia. 1700-luvun alkupuolella oli 
kaytannossa edelliselta ajal ta peritty menetelma, jonka mukaan 
tileissa ensin tulot ja menot lueteltiin erillaan kuukausittain 
ja sitten tilitettiin kymmenys. Tal ta  verrattain selvalta kan- 
nalta siirryttiin ison vihan jalkeen siihen tilitystapaan, et ta 
ensin tilitettiin kaikki hautaus-, vihkimis- ja sakkomaksut 
kuukausittain ja muut tulot kymmenyksen yhteydessa. Eri- 
koisen epajohdonmukaista oli tana valuuttavallankumousten 
vuosisatana eri rahalajien kayttij laskuperusteena. Toisinaan 

Ptk. 26. V. 1784. 
MODEE I, S. 484, 111, SS. 1745-1746; Ptk. 22. IV. 1761 
Ptk. 17. XII. 1774; Kirje 22. 11. 1775. 
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tilitettiin hopealaskun mukaan, toisinaan kuparitalareissa, toi- 
sinaan pankko-, toisinaan velkasetelirikseissa. Itse kirjanpito- 
j3rjestelrnaa alettiin vakiinnuttaa yleiskatsauksen saarniseksi 

! ja kontrollin helpoittarniseksi vuosisadan lopulla. V. 1787 teki 
piispa Haartrnan koko joukon rnuistutuksia v:n 1784 tileja 
vastaan ja vaati, etta tarkastuksen helpottamiseksi kyrnrnenys 
ja tuorniokirkon rahaliike oli pidettava erillaan. Sita varten 
esitti piispa itse kaavan tallaisia tileja varten;l seuraavina 
vuosina onkin tilit laadittu sen rnukaan. Mutta jo v. 1800 
ehdotti maaherra uutta jarjestelrnaa, jonka rnukaan eriluon- 
toiset tulot ja rnenot oli viela enernman ryhrnitelty. Se paatet- 
tiinkin ottaa k a y t a n t o ~ n . ~  Pian kuitenkin oltiin uudestaan 
pakotettuja tilintarkastuksessa huornauttarnaan, etta talouden- 
hoitajan olisi tilitett3va erillaan tuorniokirkon runkorakennuk- 
sen, rnuiden rakennusten ja piispantalon aiheuttamat menot. 
Nahtavastikin lisaantynyt kontrolli tilintarkastuksessa aiheutti, 
e t t i  taloudenhoitaja edesvastuun vahentarniseksi v. 1804 pyysi 
lupaa esittaa kuukausittain verifikaatit suorittarnistaan tuornio- 
kirkon m ~ n o i s t a . ~  Kun tuorniokapituli hyvaksyi ehdotuksen, 
uudistuvatki? sen poytakirjoissa tasta lahtien rniltei saanniil- 
lisesti rnerkinnot paitsi vuosi-, rnyos kuukausitilien {arkastuk- 
sista. 

Y 1 e i s k a t s a u s t a tuomiokirkon taloudellisen asernan 
eri puoliin ja sen kokonaiskehitykseen vaikeuttaa tavattomasti 
hintojen ja rahan arvon suuri vaihtelu. Siksi onkin luovuttava 
tilastollisista vertailuista eri vuosina vallinneiden olojen suh- 
teen. Muutamat tilapaisluontoisetkin havainnot valaisevat 
kuitenkin kysyrnysta. 

Ensinnakin on silrniinpistava se keskeinen rnerkitys, mika 
kymmenysviljalla oli tuomiokirkon rnenoarviossa. Esirn. tili- 
vuonna 1730, jolloin viljan hinta oli suhteellisen huokea, 2% 
tal. hop. tynnori, oli kyrnmenyksen rahallinen arvo, mukaan 

1 Ptk. 4. IV. 1787. 
Ptk. 15. I. 1800. 

3 Ptk. 11. VII. 1804. 
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laskematta kirkonisannalle valtiolta tulevaa palkaa, kaikkiaan 
495 tal. hop. ja kirkon kaikki muut tulot yhteenlaskettuina vain 
412 tal. hop. Yksistaan Pohjanmaan kymmenys oli paljon 
arvokkaampi, kuin molempien seurakuntien penkkirahat 

. yhteenlaskettuina. Esim tilivuonna 1729 edellinen oli 443 
tal. kup. jalkimaisen ollessa vain 295 tal. 24 ayr. kup. Juuri 
viljakymmenys rahan arvon vaihdellessakin takasi tuomio- 
kirkon taloudelle tasapainon. Muista tuloista olivat erilaiset 
hautausmaksut tarkeimmat, ollen niiden tuotto enemman kuin 
kaksi kertaa muita rahatuloja suurempi ja vihkirahat pienim- 
mat, ollen tavallisesti vain I/, penkkirahojen maarasta. Tama 
suhde on erittain selva ison vihan jalkivuosina, jolloin kirkolla 
ei kymmenyksen lisaksi ihmisten koyhyyden vuoksi ollut juuri 
mitaan muita tuloja kuin hautausmaksut, joiden suorittamiseen 
oltiin valmiita puutteessakin, mutta suhde muuttuu 1700-luvun 
lopulla kirkkohautauksen loppuessa ja sen ohella monien mui- 
denkin hautauksesta ennen saatujen maksujen lakatessa. 
V. 1795 hautauksesta saatiin n. 165 riksia, muiden rahatulojen 
noustessa n. 210 riksiin. Penkkirahat tuottivat tavallisesti 
450-500 tal. kup. ja vuosisadan lopulla n. 60 riksia. Saman 
kokoiset vuositulot olivat tavallisesti seka haavi- etta sakko- 
rahoista, niin tilapaisluontoisia ne naennaisesti ovatkin. 
Useimmissa tapauksissa ne erikseen ylittivat penkkirahain 
summan. Varsinkin sotavuosien jalkeen, kuten edella jo on 
huomautettu, sakot ovat suhteellisesti suurempia ja haavirahat 

' pienempia. Haavirahojen vaheneminen kuvastaa hyvin sel- 
vasti taloudellisten konjunktuurien vaihtelua, mutta niiden 
maaraan saattoivat vaikuttaa muutkin seikat, esim. tuomio- 
kirkon korjaustoiden tulo, jonka vuoksi varmaankin saarnas- 
tuolista erikoisesti teroitettiin uhrautuvaisuuden merkitystii. 
Kuinka suuria vaihtelut olivat, kay ilmi muutamist2 nume- 
roista. V. 1712 ne olivat vain 163 tal., v. 1730 jo 694 tal. 
16 ayr., v. 1770 vain 400 tal. 10 ayr., mutta v. 1773 koko- 
naista 3,673 tal. 8 ayr. seka rahanmuutoksen jalkeen esim. 
v. 1784 54 riksia, v. 1793 1 1 1 riksia, v. 1795 vajaa 50 riksiii 
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ja v. 1799 vain noin 21 1/, riksia. 1700-luvun alussa ei haavi- 
rahoja kaikilta vuosilta tiliteta lainkaan, nahtavasti sen vuoksi, 
etta niille oli rnaaratty joku muu kaytto, esim. koyhien avus- 
taminen, jolloin ne kulutettiin valittornasti ilman tileihin vien- 
tia. Sarnalla tavoin oli asianlaita kirkossa olevien uhriarkku- 
jen suhteen, joiden tuotosta tileissa puhutaan vain kerran, nim. 
v. 1709, jolloin kirkon arkusta (kyrkians kista) sanotaan ote- 
tun rahaa 115 tal. 4 ayr. Muissakin Iahteissa uhriarkkuja 
rnainitaan. vain ohimennen. V. 1732 pidetyn kirkonkokouksen 
poytakirja ilrnoittaa paatetyn kayttaa naisten puolella olevan 
vaivaistukin rahat vierailta paikkakunnilta olevien koyhien 
avustamiseen. Tasta paattaen tuomiokirkossa oli muitakin uhri- 
arkkuja tai vaivaistukkeja, mutta kun niiden tuottoa ei tiliteta, 
ei niista Iahteissakaan voi tulla esille tietoja muuten kuin sat- 
tumalta. 

Saannollisissa oloissa tuorniokirkon tiliasema on edullinen. 
Siten lahdettaessa v:lle 1700 kassassa oli 3,407 tal. 18 ayr. 
kup. Sota-aikana se jatkuvasti vaheni, paon aikana kuluen 
kokonaan niin hyvin Tukholrnassa kuin Turussa. Rauhan tul- 
tua jo v. 1723 oli kassassa taas yli 2,000 tal. ja seuraavan 
vuosikymrnenen alussa oltiin Iahella toisen kymmenentuhannen 
rajaa, joka saavutettiin juuri v.n 1738 palon etupuolella. Muilta 
tahoilta saatu a ~ u s t u s  kuitenkin piti tulot ja menot niin edulli- 
sessa tasapainossa, etta 1740-luvulla saldo useimmin oli yli 
10,000 tal. Seuraavilla vuosikyrnmenilla saavutettiin rahan- 
arvon laskemisen takia hyvinkin korkeita lukuja (esirn. v. 1758 
oli saldo yli 53,000 tal. ja 1772 olivat varat 41,777 tal.) 
Rahalajin rnuututtua oli tilanne suhteellisen hyva, varojen 
jotensakin saannollisesti noustessa yli 1,000 pankkoriksia. 

Tuomiokirkon kunnossapidolla ja korjauksilla oli siis aina 
varmat taloudelliset edellytykset. Kuten edellisesta nakyy, oli 
se enemrnan koko hiippakunnan rnaksaman veron kuin tuo- 
miokirkko-seurakuntain uhrausten ansiota. 
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IV. 

Tuomiokirkon henkilokunta. 

Sen jalesta kun tuomiokirkko-seurakunta v. 1694 oli jaettu 
kahtia, oli kummallakin seurakunnalla oma p a p i s t o n s a. 
Molemmilla seurakunnilla oli kirkkoherransa seka sen lisaksi 
ruotsalaisella kaksi ja suomalaisella kolme kappalaista (cho- 
ralis) .I 

Seurakuntia jaettaessa oli maaratty, etta ruotsalaisen 
seurakunnan kirkkoherran virka, johon samalla kuului tuo- 
miorovastin virka, tuli kuulumaan palkkapitajana teologian 
ensimaiselle ja suomalainen teologian kolmannelle professo- 
rille. Mutta kuten monilla muillakin aloilla, tassakin porva- 
risto piti kiinni vanhoista oikeuksistaan ja vaitti itsellaan ole- 
van tai pitavan olla vaalioikeuden. Siten suomalainen seura- 
kunta v. 1725 selitti, ollenkaan huomioonottamatta kunin- 
kaallisten kirjeiden maarayksia, etta silla on kirkkolain mu- 
kaan oikeus valita kirkkoherransa ja ilmoitti olevansa tyyty- 
vainen Daniel Jusleniukseen, joka oli ehd~kkaana .~  Vahan 
taman jalkeen erikoisella kuninkaallisella kirjeella lopullisesti 
vahvistettiin, etta ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherranvirka 
oli oleva ensirnaisen teologianprofessorin viran annek~ina ,~  
Mutta uutta epaselvyytta aiheutti taas 5. V. 1739 annettu ase- 
tus papin~aalista,~ jonka turkulaiset tulkitsivat siten, etta 
molemmilla seurakunnilla, koska ne olivat regaaleja, oli 
oikeus vaalin toimittamiseen. Tahan suuntaan kayvan pyyn- 
non esittikin kaupungin valtiopaivamies Christian Trapp 
kuninkaalle kirjelmassaan 10. 111. 1747. Kun yliopiston etu- 
oikeus nain joutui vaaran alaiseksi', vararehtorin pyynnosta 

1 Papistoa koskevan esityksen Iahteina on kaytetty, ellei muuta 
ole ilmoitettu, TENGSTROM 11, ss. 81-119; BONSDORFF 11, ss. 29-55; 
Abo Tidningar 1782, n. 48; MATHIAS CALONIUS, Relation om Abo 
akademi (Suomi 1845), s. 64. . 

Turun raastuvanoikeuden ptk. 24.'IV. 1725. 
3 CALONIUS, -s. 64. 
4 MODEE 11, SS. 1 5 5 6 1 5 5 4 .  



kansleri Carl G. Tessin jatti kuninkaalle 3. V111. 1747 kirjel- 
man, jossa todisteltiin kirkkoherran virkojen tayttamisen 
ennen olleen ja rnonista syista pitavan edelleenkin olla yli- 
opiston etu0ikeutena.l Turkulaiset eivat kuitenkaan voitta- 
neet mitaan talla vetoomuksellaan. Ruotsalainen seurakunta 
tuli riidattornasti tasta Iahtien olemaan teologian ensimai- 
sella professorilla. Suomalainen seurakunta taas tuli v. 1748 
annetun kuninkaallisen maarayksen mukaan kuulumaan toi- 
selle teologian professorille, mutta kaytannossa oli se - 
kieli- y. rn. vaikeuksien vuoksi - joko valiaikaisesti hoidettu 
tai jonkin filosofian professorin hallussa, kunnes se v. 1807 
maarattiin teoloogisen seminaarin pastorin palkkapitI  
jaksi. 

Molempien seurakuntien kappalaiset hoitivat tehtaviaan 
kukin rnaaratyssa kaupungino~assa.~ Heita valitaessa seura- 
kunnilla oli oikeus lausua toivomuksensa aanestarnalla, joka 
suoritettiin tavallisirnmin palovalidin maksua aanestysperus- 
teena kayttaen. Vakinaisen palkkansa kappalaiset saivat 
kruununkymmenyksesta. Kaupungilta oli heilla jonkun ver- 
ran rahapalkkaa huoneenvuokran nimella, seurakunnan jase- 
nilta vain palkkiot kirkollisten toimitusten (kasteen, vihkimi- 
sen, hautauksen y.rn.s.) suorittamisesta, rnutta tuomiokirkolta 
ei mitaan. 

Koska papisto siis ei saanut palkkaansa tuomiokirkolta ja 
koska C. H. STRANDBERG on tunnetussa "Abo stifts herda- 
minneW-teoksessaan jo riittavan tarkoin luetteloinut taman 
osan tuorniokirkon henkilokuntaa, ei sen kasittelyyn tassa 
yhteydessa ole aihetta taman enempaa. 

Valiasteena tuomiokirkon papiston ja palveluskunnan 
valilla oli k i r k o n i s a n t a (oeconornus ternpli, syssloman, 
k y r k ~ v a r d ) . ~  Hanen tehtaviinsa kuului hoitaa kirkon taloutta 
ja arkistoa, valvoa sen kunnossapysymista m.m. pitarnalla 

~ o ~ i a t  kirjelrnista Turun kaupungin kirjastossa. 
Vrt .  esirn. Ptk. 21, 28. 11. 1759. 

"ahteista ei kay selville, mita suornenkielista nirnitysta aika- 
laiset kayttivat, rnutta todennakoisin on k i r k k o v a a r t i. 
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kevaisin perusteellinen tarkastus ja panna toimeen ne tuomio- 
kapitulin ja kirkonkokouksen paatokset, jotka tavalla tai toi- 
sella koskivat tuomiokirkkoa. Hanen oli oltava pappismies, 
silla hanen virkavelvollisuuksiinsa kuului m.m. messun toi- 
mittaminen ruotsalaisessa jumalanpalveluksessa apostolien 
paivina. Kun 4. XI. 1772' annettu asetus poisti ne pyha- 
paivien joukosta,l muutettiin kirkonisannin m e s s u p ~ i v ~ t  nel- 
jaksi rukouspaivien jalkeiseksi sunn~n ta ik s i .~  Tata  messua- 
misvelvollisuutta pidettiin niin tarkeana, etta muutamia kei- 
toja ne kirkonisannat, joiden aani oli vanhuuden tai sairau- 
den vuoksi heikentynyt, saivat luvan ottaa itselleen apulaisen 
nimenomaan messuamista  arte en.^ Kirkonisannalle ominai- 
nen liturginen asiantuntemus ja -harrastus tulee nakyviin 
esim. siinakin, etta 1757 hanen esityksestaan korjattiin suo- 
inalaisessa kasikirjassa saarnan jalkeen luettavaa rukousta." 
Kirkonisannan viran taytti tuomiokapituli. V. 1772 valit- 
taessa kirkonisantaa kymmenesta hakijasta tuomiokapitulissa 
kaydysta keskustelusta ilmenee, etta virkavuosia ei pidetty 
niinkaan silmalla kuin toimessa tarvittavaa taitoa. Huomau- 
tettiin erikoisesti, etta kirkonisannalta vaaditaan hyvaa lasku- 
taitoa, rakennusasioiden ymmartamista seka vilkkautta, niin 
etta han ehtii kaikkialla valvoa toita ja katsoa mita olisi kor- 
jattava. Erikoiseksi ansioksi tuomiokapitulin ensi sijalle 
asettamalle hakijalle luettiin, etta han oli korjannut tuomio- 
kirkon k e l l o n . V i r a n  saajan oli asetettava hyvaksytyt takuut 
virkaan astuessaan, koska hanen kaytettavakseen joutui mel- 
koisia paaomia. 

Kirkonisannan palkka .oli vakiinnutettu valtion varoista 
54 tal. hop. ja 48 tnr. viljaa seka tuomiokirkon varoisth 100 
tal. hop. Kun virkaan aikaisemmin oli kuulunut virka-asunto 

1 MODEE X,  ss. 85-6. 
2 Ptk. 17. 111. 1773. 

Ptk. 12. 111. 1777, 24. XI. 1784, 9. XI. 1791. 
4 Ptk. 23. 11.  1757. 
V t k .  9. XII. 1772. 
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koulun vieressa olevassa talossa,' mutta kun se  jatkuvasti ei 
kaynyt painsa talon ransistymisen takia, maksettiin korvauk- 
seksi huoneenvuokraa 16  tal. 21 ayr.  8 penn. 1600-luvulla 
tavallinen e tu  saada joka vuosi hyvakseen maksu jostakin 
hautauksesta, jonka kirkonisanta nahtavastikin sai  valita ja 
joka tuotti melkoisen p a l k k a l i ~ a n , ~  lienee v:n 1696 meno- 
saannon voimaanastumisen jalkeen jaanyt pois kaytannosta. 
Kuitenkin kay selville, e t ta  viran hoitaja edelleenkin sai kirk- 
koon toimitetuista hautauksista joitakin tarkemmin maarittele- 
mattomia vapaaehtoisia maksuja. Muutamien menosaan- 
toon otettujen erien hoito kuului kokonaan kirkonisannalle, 
niin e t ta  niista saattoi kehittya pienoinen lisatulo. Siten 
kirkontilien puhtaaksi .kirjoittamista varten han aina kantoi 
15 tal. hop. ja Wittfoothin kruunun kynttiloiden valantaan kay- 
tetyista hiilist; ja vaivoistaan han viela 1700-luvun lopulla- 
kin sai  2 riksia. Eraista muistakin tehtavista 1800-luvun 
alussa kirkonisanta yritti kehittaa itselleen tuloja. Kun naet 
virallinen menosaanto maarasi vuosittain 4 tal. 16 ayr. hop. 
eli 2 tnr. viljaa kynttilajalkojen ja kruunujen puhdistamiseen, 
kantoi kirkonisanta D. J. Lohman entiseen tapaan nuo mak- 
sut, viljakin muutettuna virallisen taksan mukaan, mutta teetti 
tyot kasityolaisilla ja maksoi heidan l a s k ~ n s a  kirkon kas- 
sasta. Tuomiokapituli paatti kuitenkin, et ta menettely oli 
laitonta ja et ta taloudenhoitajan oli peitettava nama menot 
menosaannon tahan tarkoitukseen maaraamilla varoilla, sita- 
kin suuremmalla syylla, kun lukkarin rengit kynttiloita kruu- 
nuihin asettaessaan tavallisesti myos puhdistivat ne. Talou- 
denhoitajan valitus senaattiin ei muuttanut p a a t o ~ t a . ~  

Yleensa kirkonisannan suhde tuomiokapituliin ja seura- 
kuntiin nayttaa olleen hyva. Muutamia kertoja tilien tar- 
kastukset kuitenkin aiheuttivat retteloita. Varsinkin D. J. 

Bidrag I ,  ss. 58, 78, 108. 
Bidrag I, ss. 81, X I ,  ss. 72, 137, 142. 

3 Ptk. 27. X. 1819, 26. 1, 23. ii, 23. 111, 31. 111. 1820; Senaatin 
paatos 15. VllI. 1821. 
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Lohrnanin toiminta antoi rnuistutuksiin aihetta. Milloin han 
oli tottelematta tuomiorovastin antamia ohjeita, rnilloin kehoi- 
tuksista huolimatta jatti kuljetuttarnatta pois lurnen tuornio- 
kapitulin istuntohuoneen ovelle vievalta kaytavalta, rnilloin 
osoitti halveksivansa kaikkien oikeusasteiden vahvistarnaa 
paatosta kynttilakruunujen puhdistamisen suhteen, ja lopuksi 
teki vaillingin, niin etta hanet erotettiin ja ornaisuutensa taka- 
varikoitiin, jolloin vain keisarillinen arrnahdlis pelasti hanet 
perikad0sta.l 

T u o m i o k a p i t u l i n  n o t a a r i l l a  ei tiettavasti 
ollut rnuuta virallista ja valitonta tehtavaa tuorniokirkon 
kanssa kuin toirnia poytakirjurina kirkonkokouksissa. Kui- 
tenkin sai han palkkansa, 100 tal. hop., tuomiokirkolta. 
V. 1744 han pyysi erikoista palkkiota kirkonko,kousten poyta- 
kirjojen laatirnisesta. Tuorniokapituli kannatti rnaaherralle 
tekemassaan esityksessa tata pyyntoa m.m. silla perusteella, 
etta tuomiokirkko aiheuttaa notaarille paljon muutakin 
h u ~ l t a . ~  Millaisia nama huolta antavat tehtavat olivat, ei kay 
Iahteista tyhjentavasti esille. Ainakin suurin osa niista lie- 
nee johtunut poytakirjurin orninaisuudesta. Siten notaari on 
tavallisesti laatinut kirkon inventaariot ja todennakoisesti 
myos tarkastusp,oytakirjat. Varrnaa lisaksi on, etta hanen 
tehtavanaan oli toirnia tuorniokapitulin varojen perijana 
(uppbordsrnan) kaikissa rnuissa paitsi tuomiokirkkoa koske- 
vissa a s i ~ i s s a . ~  Useista tuorniokapitulin poytakirjan koh- 
dista kay ilrni, etta notaari esim. otti vastaan tuomiokirkon 
urkurin hyvaksi hiippakunnassa 1;eratyt kolehdit. Maaher- 
ran vastaus yllarnainittuun tuomiokapitulin esitykseen .ei ole 
sananmuodoltaan tunnettu, rnutta tulos oli joka tapauksessa 
notaarille edullinen. Ti1ie.n todistuksen rnukaan on nim. 
varanotaari Abraham Frosterus jo 24. VIII. 1744 saanut kir- 
kon kassasta nostaa kirkonkokousten piiytakirjanpidosta 

Useat Ptk. 1812-1826. 
Kirje 12. VII. 1744. 
0. WALLQVIST, Ecclesiastique Samlingar 11, n. 104. 
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palkkiota 72 tal. Seuraavana aikana on tama menoera tay- 
sin vakiintunut. 

Hanen apulaisensa oli t u o m i o k a p i t u I i n p e d e I I i, 
joka suoritti kaikenlaisia vahtimestarin tehtavia alkaen 
istuntosalin Iammittamisesta aina asiakirjojen kuletukseen 
tuomiokapitulin jasenelta toiselle rautapeltisessa sylinterissa. 
Mita tekemista hanella oli urkulehterilla, johon hanella oli 
avain, on tuntematonta. Muuta kuin siistimista hanen siella 

I 
! tuskin sallittiin ryhtya suorittamaan. Hanen palkkansa tuo- 

miokirkon varoista oli 4 tnr. viljaa seka rahaa 6 tal. 21 kill. 
8 penn. hop. 

Arvojarjestyksessa lahinna papistoa seuraava tuomio- 
kirkon henkilokunnasta oli u r k u r i. V. 1680 laaditun ohje- 
saannon mukaan, joka oleellisissa kohdissaan oli voimassa 
1700-luvullakin, hanen tehtaviinsa kuului soittaa urkuja mo- . 
lempien seurakuntien jumalanpalveluksissa, pitaa huolta nii- 
den kunnossapysymisesta, soittaa joulurauhaa luettaessa 
ilman lisamaksua ja opettaa itselleen apulainen silta varalta, 
etta itse olisi estetty toimittamasta virkaansa.' Hanen vas- 
tuunalaisuutensa uruista tulee nakyviin siinakin, etta tuomio- 
kapitulin pedellia lukuunottamatta vain hanella oli avaimet 
isojen ur.kujen lehterille. Urkuri sai menosaannon mukaan 
tuomiokirkolta palkkaa 100 tal. hop., mutta taman lisaksi oli 
hanella muitakin vakinaisia tuloja, nim. tuomiokirkolta urku- 
jen korjauksesta ja kaupungin kassasta palkkaa ja huoneen- 
vuokrarahaa. V. 1792 mainitaan edellisen olleen 180 tal. 
kup. ja jalkimaisten yhteensa 450 tal. kup., joten hanen koko 
palkkansa nousi 930 tal. kup. eli 51 riksia 32 Urkujen 
korjauspalkkio oli muuttunut siina maarin vakinaisen palkan 
luontoiseksi, etta se suoritettiin silloinkin kun urut olivat kor- 
jauksen alaisina jonkin urkujenrakentajan j o h d ~ l l a . ~  Toden- 

J. TENGSTROM, H a n d l i n g a r  till F i n l a n d s  k y r k o h i s t o r i a  VI,  ss. 
10%-I 10. 

Ki rkonkoko 'uksen  ptk .  20. VIII.  1792. 
P t k .  6. IV,  1. VI. 1796. 
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nakoisesti on tama palkkio peraisin v:sta 1742 alkaen, silla 
talloin tuorniokapituli teki rnaaherralle ehdotuksen urkuri 
Carl Lenningin palkan korottamisesta, koska tama osasi kor- 
jata urkuja.l Urkuri itse nakyy rnyijs saaneen ainakin toisi- 
r~aan rahan, noin 24 tal., hiilien ostamiseksi urkulehterille. 
Miten hiilia kaytettiin siella lammitykseen, ei kay lahteista 
i l m i  Urkurin ylirnaaraisista tuloista oli huomattavin se 
vuotuinen kolehti, joka hanelle yhden kerran vuodessa kan- 
nettiin koko hiippakunnassa. Sen tuotto vuosittain oli vahin- 
tain 300 tal. kup., siita paattaen etta tama summa oli 1700- 
luvun puolivalissa ollut tapana maksaa hanelle ennakkona 
tuorniokirkon k a ~ s a s t a . ~  Lisatuloja urkurilla oli paitsi kir- 
kollisista juhlatilaisuuksista, jolloin han erikoista maksua 
vastaan esitti musiikkia joko kirkossa tai tornissa, rnutta 
hankki itse apulaisensa, myos soitosta kaupungin porvarien 
haissa, rnihin v:n 1680 ohjesaanto oli hanelle rnyontanyt etu- 
oikeuden. Tarnan lisaksi nakyy urkurilla olleen tapana kier- 
taa uudenvuoden paivana soittarnassa porvareille, jotka tie- 
tenkaan eivat voineet kieltaytya antarnasta talloin jotakin 
kolikkoa soittajalle. Tata tapaa kuitenkin paheksuttiin, silla , 
kun urkuri v. 1746 pyysi saada tuorniokirkossa kannettavien ; 
kolehtiensa lisaksi tehda yhden "kierron" (o rnghg)  kau- I 

pungilla tai 12-16 ayria kup. ruokakunnalta, kirkonkokouk- , 
sen ruotsalaiset jasenet vastustivat tata lausuen viela pahek- 
surnisensa urkurin tekemien uudenvuoden visiittien johdosta. 
Suornalaisen seurakunnan jasenet vastustivat pyyntoa viela 
jyrkernmin huornauttaen m.m., etta urkurin vakinainen palkka 
930 tal. kup. jo rnuutenkin oli suurempi kuin suornalaisen 
seurakunnan kappalaisten palkka. Vaikka he olisivatkin 
olleet taipuvia rnyontamaan yhden lisakolehdin, jai asia kui- 

Kirje 12. V. -1742. 
Kuvaavaa urkulehterilla vallitseville olosuhteille on, etta v. 1735 

tammikuussa oli ostettava myrkkya ja hunajaa hyonteisten (ohyror) 
havittamiseksi sielta. 

3 Ptk.  9. VII. 1755. 
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tenkin si1lensa.l Vihdoin on mainittava, etta urkuri usein 
sai myos akatemian rnusiikinopettajan viran hoidettavakseen 
- tai painvastoin -, joten hanen kokonaistulonsa nousivat 
suhteellisen korkeiksi. 

Tuomiokapitulilla ja seurakunnilla oli kuitenkin useita 
kertoja aihetta tyytymattomyyteen urkureitansa kohtaan. 
Varsinkin se seikka, etta urkurit katsoivat toimessaan ole- 
vansa itsenaisia taiteilijoita, joilla on oikeus soittaa miten 
parhaaksi nakevat, oli usein ristiriitojen syyna. Jo v. 1681 
huomautettiin, etta urkurin on soitettava niin, etta seura- 
kunta voi veisata soiton m ~ k a n a . ~  Varsinkin urkuri Carl 
Lenningia, joka raastuvanoikeuden poytakirjojen todistusten 
mukaan oli loppumattomissa retteloissa kaupunkilaisten 
kanssa m.m. sellaisista syista, etta he eivat ymmartaneet 
Lenningin itselleen ottamia taiteilijan vapauksia yksityisen 
omistusoikeuden suhteen, syytettiin useita kertoja siita, etta 
han soittaa muista kirkonmenoista valittamatta pitkia prelu- 
dioita ja jarjestaa luvattomasti lehterilta esitettavaksi seka 
laulu- etta instrumentaalimusiikkia valittamatta tuomiorovas- 
tin varoituksista. Kun hanet kutsuttiin tuomiokapitulin 
kokoukseen saarnaan nuhteita, jai han joko saapumatta vedo- 
ten valskarin todistukseen, etta hanen jalkansa on kipea, tai 
sitten Iahetti valtuutetun vaittamaan, etta tuomiokapituli ei 
ole oikea forum hanen asiansa kasittelylle. Nimenomaan 
suomalainen seurakunta oli lisaksi tyytyrnaton sen johdosta, 
etta Lenning ruotsalaisena miehena - ,han oli syntyisin 
Strengnasista - naytti halveksivan suomalaista seurakuntaa, 
koskapa oli harvoin itse soittamassa sen iltajumalanpalveluk- 
sissa. Naiden retteloidensa vuoksi han ei saanutkaan pyyta- 
maansa palkankoroitusta. Myoskin uudistuvat pyynnot saada 
ennakkomaksuja antoivat aihetta huomautukseen, etta urku- 
rin olisi jarjestettava taloutensa niin, ettei vasta tarvitseisi 

1 Kirkonkokoul-sen ptk. 1 1 .  XI. 1746. 
Bidrag V, s. 41. 
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sellaisilla pyynnoilla tuomiokapitulia v a i v a t a . V i e l a  sieta- 
mattomammat valit urkurin ja kirkon hallinnon valilla olivat 
ison vihan jalkeen Ludvig Petratzin aikana, joka monien 
riitostensa johdosta lopulta v. 1730 erotettiin v i r a ~ t a a n . ~  

Urkurin lahimpana apulaisena ol i  u r k u j e n p o 1 k i j a, 
jolle menosaannossa oli taattu alemmille kirkonpalvelijoille 
tavallinen 4 tnr. viljapalkka. Paitsi jo nimensa ilmoittamaa 
tehtavaa oli hanen lisaksi otet tava osaa  kirkon siistimiseen 
muiden kirkonpalvelijain kanssa.  

Kaikista sekavin. ryhma tuomiokirkon henkilokunnassa o n  
k a n t t o r i e n ja 1 u k k a r i e n niminen ryhma. Sekavuus 
johtuu siita, e t ta  nama nimitykset muualla tavallisesti ovat 
aivan samaa  merkitsevia, ja myos Iahteiden harvasanaisuu- 
desta. Tuomiokirkon olot olivatkin tavallisuudesta poik- 
keavia, taaskin johtuen sen ainoalaatuisesta konservatiivi-. 
suudesta.  Se  oli perussyyna siihen merkilliseen ilmioon, 
et ta Turun tuomiokirkossa kanttorit ja lukkarit olivat aivan a 

eri henkiloita ja toimia. 
Nahtavastikin muisto keskiaikaisesta kuorolaulusta oli 

sikali sailynyt, e t ta  vastaavaa tukea seurakunnan veisuulle 
pyrittiin jarjestamaan koulun teinien avulla. 1600-luvun 
alulla palkattiin kirkkolaulun tason kohottamiseksi erikoinen 
kanttori "figureeraamaan diskanttikappaleita". Hanen apu- 
naan nakyy aina olleen kouluteineja, jotka saivat  kiertaa kau- 
pungilla . keraamassa itselleen hyvitysta, kanttorin saadessa  
erisuuruista vakinaista palkkaa riippuen siita, soittiko han 
rnyos urkuja. Myoskin "intoneeraamassa" oleville teineille 
vakiintui parin viljatynnorin suuruinen vuotuinen p a l k k i ~ . ~  

Sen jalesta kun tuomiokirkko oli saanut  suuret  urut, kavi 
kanttorin merkitys pienemmaksi. V:n 1696 menosaanto oli- 
kin laadittu sille edellytykselle, e t ta  "psalmien alottaminen" . 

Kirkonkokouksen ptk. 11. XI. 1746; Ptk.  12. XI. 1746, 9. VII, 
16. V11, 30. VII. 1755, 30. [[I, 27. IV, 4. V, 11. V. 1757. 

TENGSTROM, Handlingar VI, s. 114; tili 1730. 
BONSDORFF 11. SS. 84-5. 



Turun Tuomiokirkko 11v. 1700-1827. 141 

ja "intoneeraaminen" oli teinien tehtava, josta suoritettiin 
vuosittain mainitut 2 tnr. viljaa, minka lisaksi teinit kirjoitta- 
mattoman lain mukaan olivat oikeutettuja saamaan kau- 
punkilaisilta eri tilaisuuksissa kestitysta. 1700-luvun ensi- 
maisen vuosikymmenen tilit mainitsevatkin intoneeraajien 
olevan teineja. 

Mutta teinien laulutaito, oli riippuva koulun laulunopetta- 
jasta. Senvuoksi oli taysin odotuksenmukaista, etta laulun 
johto seka myoskin siita maaratty palkka siirtyivat koulun 
laulunopettajalle. Sen jalesta teinit eivat saaneet muuta 
korvausta kuin porvarien laulajille antaman ke~ti tyksen.~ 
Joskus kylla tilit mainitsevat kaksikin kanttoria. Silloin 
mahdollisesti on heidan keskenaan sellainen tyonjako, etta toi- 
nen lauloi suomalaisessa, toinen ruotsalaisessa jumalanpalve- 
luksessa. Tavallisesti kanttoreita kuitenkin oli vain yksi." 

Menosaannon mukaisen palkkansa lisaksi kanttorilla oli 
1700-luvun alussa oikeus yhteen kolehtiin vuosittain. V. 1746 
kanttori pyysi saada tehda yhden "kierron" (omghg)  kau- 
pungilla, s.0. lupaa saada kayda pyytamassa kultakin porva- 
rilta kotoa, mita nama nakisivat hyvaksi lahjoittaa kantto- 
rille palkan lisaksi. Kun pyyntij oli kirkonkokouksessa esilla, 
ruotsalainen ja osa suomalaista seurakuntaa vastustivat sita, 
ollen halukkaita sen asemasta mieluummin myontamaan 
kaksi kolehtia: Tuomiokapituli vahvisti kirkonkokouksen 
ehdotuksen. Ainakin viela v. 1822 sanotaan kanttorin palkka- 
etuihin viljapalkan lisaksi kuuluvan kolme k ~ l e h t i a . ~  Kun 
palkka oli nain vaatimaton, ei ole ihmeteltava, jos koulu- 
pojatkin usein toimivat kanttorin sijaisina ja etta viran oli 

ADOLF MOB ERG^^ kertomuksen mukaan (Historiska och littera- 
turhistoriska sttidier 3, s. 138). 

2 Ensimaisen kerran on viljapalkan kuitannut yksi henkilo v. 
1710, nim. Henrich Jacobson. 1730-luvulla sitavastoin taas oli kaksi 
kanttoria, Johannes Ahlberg ja Jonas Hornborg. 

Kirkonkokouksen ptk. 1 1 .  XI. 1746; Ptk. 12. XI. 1746, 10. V11. 
1822. 



142 Arvi Korhonen. 

oltava yhdistettyna laulunopettajan virkaan.l Katedraali- 
koulun oppilaiden kaytto kanttorin apulaisina oli vain suulli- 
sesti vakuutettu etu. V. 1813 se rajoitettiin luokkien opetta- 
jien harkinnasta riippuvaksi ja vain pyhapaivina kaytetta- 
vaksL2 Kirkkokuoroon kuuluvien "choralisten" harjoittami- . 

seen kaytettiin tavallisesti yksi vi ikkot~nti .~ 
Kanttorin paikka kirkossa oli toisen pilarin edessa paa- 

kuorista lukien miesten puoleisella sivulla. Teinit taas aset- 
tuivat jollekin paakuorin Iaheiselle lehterille paakuorin luona 
olevan oven kautta. V. 1797 pyysi kanttori paasta laula- 
lnaan joko urkulehterilta tai sitten kanttorin penkkia koro- 
tettavaksi urkulehterin tasalle, mutta useista mainitsematto- 
mista syista tuomiokapituli ei katsonut voivansa hyvaksya 
p y y n t ~ a . ~  

Tuomiokirkon lukkareilla ei vastoin tavallisuutta ollut 
mitaan tekemista kirkkoveisuun kanssa. Heidan virkavel- 
vollisuutensa olivat niin uskollisesti kuin muuttuneissa kir- 
kollisissa oloissa suinkin oli mahdollista sailyneet keskiaikai- 
sen perintatavan m~ka i s ina .~  Vaikka Iahteet ovatkin varsin 
puutteellisia ja hajanaisia, kay lukkarien asema ja tehtavat 
kuitenkin paakohdissaan selville. 

Lukkareita oli aina kaksi. Heidan tarkeimpana tehtava- 
naan oli kirkonkellojen soiton valvominen. Itse soiton kylla 
suorittivat varsinaiset soittomiehet, mutta se tapahtui lukka- 
rien vastuulla. Se nakyy siitakin, etta lukkareille annettiin 

1 Kirkonkokouksen ptk. 16. VII. 1788. 
Ptk. 28. IV. 1813. - 

3 ADOLF MOB ERG^^ tiedonannon mukaan (Historiska och litte- 
raturhistoriska studier 3, s. 138). 

Ptk. 10. V. 1797. 
Arvokkaana vertakskohtana on se luultavasti 1400-luvulta per%- 

sin oleva lukkarin ohjesaanto, jonka J. TENGSTROM on julkaissut 
(Handlingar till upplysning i Finlands Kyrko-Histolie IV, ss. 1-11). 
Erinomaisen valaiseva on myos Tukholman lukkariohjesaanto v:lta 
1751 (MODEE V, SS. 3117-3127), silla olosuhteet nayttavat olleen 
jotensakin samat. 
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varotuksia, jos kellonsoitossa oli tavalla tai toisella oltu huoli- 
mattomia ja myos siita, etta muutaman kerran mainitaan luk- 
karin pitavan olla kirkontornissa, kun kelloja soitettiin tuli- 
palon vu0ksi.l Mutta taman .lisaksi lukkarit olivat mahdolli- 
simman monipuolisesti papiston apulaisina erilaisissa pal- 
velustehtavissa ja tuomiokirkon hoidossa. Siten kay 1500- 
luvun Iahteista ilmi, etta lukkari huolehti sakariston avai- 
mesta ja kirkon seijarin kaynnista. Hanen tehtavanaan oli 
muidenkin kirkonovien avaaminen ja sulkeminen paitsi juma- 
lanpalvelusten kahden puolen, myos ruumiita kirkkoon tuo- 
t a e s ~ a . ~  1700-luvulla olivat heidan tehtavansa yleensa samat, 
mutta lisaksi on tullut muutamia, joista aikaisemmat lahteet 
eivat mitaan kerro. Siten on varmaa, etta heidan oli laadit- 
tava haudatuista luettelot, jotka toisinaan jatettiin maistraa- 
tille, toisinaan tuomiokapitulille tai kirkkoherroille. Heidan 
velvollisuuksiinsa nakyy myos kuuluneen seurata papistoa nai- 
den kaydessa jakamassa ehtoollista sairaille13 Mahdollista 
myos on, etta lukkarien tehtaviin viela kuului rippivieraiden 
kirjoittaminen ja kontrolloiminen, ettei ehtoolliselle tullut 
muita kuin siihen oikeutettuja seka vihittyjen ja syntyneiden 
luettelojen vertailun avulla selvittaminen, milloin ennenaikaista 
avioyhteytta oli tapahtunut, jotta kirkon kassa tuli saamaan 
asianmukaisen rahansa. Kun lukkarien kirjalliset tehtavat 
nain lisaantyvat, alettiin heille v:sta 1804 Iahtien maksaa eri- 
koista "paperirahaa" (papperspengar) .4 Heidan tehtaviinsa 
on varmaan edelleenkin kuulunut jumalanpalvelusten aikana 
tapahtuvan haavinkannon valvonta ja kantajien valitseminen. 
Itse haavinkanto ei alkuaan kuulunut heidan velvollisuuk- 

I 

! 1 Ptk. 20. XII. 1786, 23. VII. 1806. 

t Bidrag V, s. 39, 1, ss. 10, 51-52. - Urkulehterille ei lukkarilla 
: ollut avainta eika sita pyynnosta huolimatta annettu (Ptk. 31. X .  

1792). 
3 V:n 1703 tileissa oleva merkinta "lbtit forbattra klbkarnas 

Sochnbodz flaskor" lienee tuskin muuIIa tavoin selitettavissa. 
Tili 1808; tuomiokapitulin'paatos 15. 1X. 1804. 
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siinsa, koskapa heille kerran 1600-luvulla maksettiin kor- 
vausta, kun he olivat itse sita su0rittaneet.l 1700-luvun alussa 
se jo kuitenkin oli alkanut vakiintua heidan tehtavakseen. 
Kun he pyysivat siita korvausta, oli tuomiokapituli kylla myo- 
tamielinen, mutta mitaan vakinaista palkkiota ei kuitenkaan 
m y ~ n n e t t y . ~  Missa eri tapauksissa seurakuntalaiset vetosivat 
lukkarien apuun, jaa Iahteiden vaillinaisuuden vuoksi epasel- 
vaksi. Joka tapauksessa on varmaa, etta kaikissa juhlalli- 
sissa hautajaisissa lukkarit olivat mukana. ABRAHAM HULPHERS, 
joka v. 1760 kavi Turussa, kertoo siella nahneensa lukkarien 
kulkevan pitkiin kappoiliin puettuina hautajaissaatossa pres- 
taavien lisaksi, toinen toisessa paassa k ~ l k u e t t a . ~  

Ainakaan kirkolta lukkarit eivat saaneet mitaan ~ a l k k a a . ~  
Minka osuuden he saivat kellonsoittajille tulevasta korvauk- 
sesta ja oliko heilla kaupungilta joitakin palkkaetuja, ei aina- 
kaan kirkollisista Iahteista kay selville. Lukkarit olivat toi- 
messaan vuorouiikkoina ja alueellisia tehtavia varten oli 
heilla sellainen tyonjako, etta toinen lukkari huolehti isosta, 
toinen pienesta puolesta kaupunkia. Sen mukaan toista sanot- 
tiinkin pieneksi, toista isoksi lukkariksi. Heidan ainoana var- 
sinaisena kirkollisena palkkaetunaan oli kaksi "kiertoa" kum- 
mallakin omassa kaupunginosassaan. V. 181 8 paatti kirkon- 
kokous vahentaa taman edun yhdeksi kierroksi, mutta luk- 
karien valituksesta kumosi tuomiokapituli taman paatoksen, 
koska kaksi kiertoa muuten palkattomille lukkareille oli van- 
hastaan ollut tapana ja silloisetkin lukkarit oli otettu virkoi- 
hinsa samoilla edellytyksilla kuin heidan edeltajansakin. Kun 
toisen lukkarin virka oli pian uudestaan taytettava, ei pidetty 
muuta palkkajarjestelya tarpeellisena kuin etta paatettiin yh- 
distaa kellonasettajan virka toisen lukkarin virkaan, hanen 

WALLQVIST, Eccl.'Samlingar, s. 254; Bidrag XI, s. 72. 
Kirje 27. 1. 1730. 

' 

K. G. LEINBERG, Bidrag till kannedom af v%rt land 11, s. 140. 
Ptk. 6. X. 1819. 
Bidrag V, s. 61; Ptk. 23. VII. 1806. 
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itsensa vastuulla, rnutta renkiensa avulla hoidettavaksi. Tarna 
tuli silloin saamaan kellonasettajalle rnaksettavan palkan 4 
tnr. vi1jaa.l 

Miten lukkarin virat 1600-luvulla taytettiin, on tunterna- . 
tonta. Todennakoisinta on etta kirkkoherrat ottivat heidat vir- 
koihinsa. V. 1725 joka tapauksessa oli kysyrnys esilla Turun 
raastuvanoikeudessa sen johdosta, etta tuorniokapituli oli nah- 
tavasti vahan sita ennen antanut jonkin "reskriptin" lukkarin- 
vadin johdosta. Tuorniokapitulin jarjestely varrnaankin oli 
tapahtunut porvariston vaalioikeutta loukkaavaan suuntaan, . 
koskapa porvaristo kirjelmassaan pyysi, etta toimeenpantai- 
siin "saannollinen lukkarin~aali".~ 

Lukkarien palkkaustapa jo sellaisenaan totutti heidat epa- 
saannolliseen elarnaan. Kun he nauttivat palkkaetuunsa kuu- 
luvaa "kiertoa", tulivat he arvatenkin saamaan usearnpia ryyp- 
pyja kuin heidan kirkolliselle arvolleen olisi otollista ollut ja 
jatkuvasti viljelemaan vakijuomia. Varrnaankin siina oli perus- 
syy siihen, etta tuorniokapitulilla ja seurakuntalaisilla oli niin 
usein valitusten syita lukkareitaan vastaan. Milloin nama 
viettivat epasaannollista elamaa, milloin aiheuttivat pahen- 
nusta keskinaisilla riidoillaan, milloin taas lukkarin vairno oli 
niin pahasuinen, etta rniehenkin virka oli joutua ~ a a r a a n . ~  

Edellisten lisaksi vakiinnutti rnenosaanto tuomiokirkon va- 
roista saannollista palkkaa nauttiviksi kellonasettajan ja uni- 
lukkarin 1. kirkonvahdin. 

K e I l o n a s e t t a j a n (klockstallare) tehtavana oli hoi- 
taa kirkon tuntikelloja. Tehtava oli vastuunalainen, koska 
kellojen oikeasta kaynnista riippui, etta kurnrnankin seura- 
kunnan jurnalanpalvelukset tulivat suoritetuiksi oikeaan aikaan 
ja toisiaan hairitsernatta. 1600-Iuvulla oli tassa suhteessa 
ollut sellaisia retteloita, etta kellonasettaja oli joutunut istu- 
-- 

I Ptk. 27. I ,  10. 11, 6. X. 1819, 9. 11, 20. VI. 1820; Kirje 10. 11, 
8. XII. 1819. . 

2 Turun raastuvanoikeuden ptk 23. I. 1725. 
Bidrag V, ss. 3 6 4 0 ,  61; Kirkonkokouksen ptk. 25. V. 1790. 

10 
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maan jalkapuussa ja lopuksi menettanyt virkansa.l 1800- 
luvulla virkaan astuvalta kellonasettajalta vaadittiinkin kol- 
men vuoden takuu "kellon laillisesta h o i d o s t a " . ~ l u k s i  oli 
tarkattava, etta tornikello kavi yhdessa raatihuoneen kellon 
kanssa, ja vuosisadan puolivalissa oikaistiin kellon kaynti 
puolipaivapiirun (middagslinien) mukaan, jonka maisteri 
Johan Justander v. 1764 tarkisti, mutta sen jalesta kun kirkon 
sakaristoon hankittiin v. 1770 astronoominen heilurikello, tuli 
tornikellon kaynti jarjestaa sen m ~ k a a n . ~  Lisaantyneen tyon 
vuoksi hanen peruspalkkaansa, joka menosaannon mukaan 
oli 10  tal. hop. ja 4 tnr. viljaa, lisattiin 24 tal. kup. eli 1 
riksi 16 kill.4 Suuremmista kellonkorjauksista suoritettiin kor- 
vaus e r i k ~ e e n . ~  Joskus tavataan kellonasettaja suorittamassa 
muitakin tehtavia. Esim. v. 1703 oli han tilien maininnan mu- 
kaan kaupungin asettamien paivatyolaisten johtajana piispan- 
talon rakennustoissa. 

Yksi merkillisimpia ilmioita tuomiokirkon muutenkin kir- 
javan henkilokunnan joukossa oli u n i 1 u k k a r i, joka v:n. 
1696 menosaannon astuttua voimaan yhdisti samaan persoo- 
naan useampien 1600-luvulla kirkon vakinaiseen henkilokun- 
taan kuuluneiden kirkonpalvelijain tehtavat. 

1600-luvulla oli vakinaiseen palveluskuntaan kuulunut 
ensinnakin n. s. kirkkohakkinen (kyrckiohackinen), joka suo- 

* ritti kirkon pienemmat korjaustyot ja oli aina suuremmissa 
mestareiden apurina seka kaupungin asettamien paivatyolais- 
ten valvojana. Tasta  ainaisesta kirkossa askartelemisesta 
johtui hanen naakkaa merkitsevi pilanimensa, joka kuitenkin 
muuttui aivan viralliseksi nimitykseksi ja lopulta sukunimeksi- 
kin. Hanen rinnallaan toimi kirkonvahti (kyrckiovachtare), 
jonka tehtavan jo itse nimi selittaa. Kolmantena kirkonpalve- 

Bidrag V, ss. 6 9 .  
2 Ptk.  7. 1. 1818. 
3 P tk .  21. VIII. 1776; tilit 1763, 1764, 1770. 
4 ~ t k .  24. V I I ,  21. VIII. 1776; 9. VIII. 1777; 2. VII. 1800, 
5 Ptk.  21. VIII, 2. X. 1805. 
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, lijana oli mies, jolla on kuten hyvalla lapsella monta nimea: 
"kirkonpalvelija, joka herattaa kansaa" (kyrcktienaren, som 
upvacker folcket), "piiskaukko, joka herattaa kansaa" (spod- 
gubben, som veker folcket), "piiskaukko" (spoogubben) seka 
suomeksi arvatenkin Turussa kuten kaikkialla muuallakin 
Suomessa "unilukkari". "Koiravahtia" (hundvachtare) ei 
vuosisadan lopulla enaa esiinny. 

Nama tehtavat yhdisti menosaanto unilukkarille, joka sen 
vuoksi saikin perinnokseen melkein kaikki edelliset nimitykset. 
1700-luvun alussa tavataan vielti "piiskaukkoM-nimitys, mutta 
sen jalesta tulevat tavallisimmiksi "kirkonherattlja" (kyrck- 
vackare), "kirkonvahti" (kyrckvachtare 1. kyrckiovachtare) 

: ja "herattaja" (vackare 1. uppvackare). Piiskaukolta sai uni- .. 
lukkari perintona komean viitan 1. kaprokin, joka talle oli 
1600-luvulla annettu asiankuuluvan respektin herattamiseksi, 
seka heloilla varustetun espanjanruokokepin, jota ehka kay- 
tettiin seka kirkossa nukahtaneiden herattamiseen etta kyntti- 
loiden sammuttamiseen. Piiskaukon "uotuiset "kenkarahat" 
menosaanto sitavastoin oli poistanut. Unilukkarin virkatakki 
oli tavallisesti sininen, vain muutaman kerran ruskea, ja mak- 
soi se  huomattavan suuria summia, varsinkin kun sellainen oli 
kustannettava jotensakin saannollisesti nelivuotiskausittain; 
normaalioloissa maksoi se n. 50 tal. kup., mutta rahanarvon 
laskettua, esim. v. 1765 ainapa 200 tal. ja 1780-luvulla 8-9 
riksia. Kuinka tarkeana seurakunta piti, et ta tama virkamies 
ulkoasullaankin heratti kunnioitusta, kay selville siita jalka- 
puurangaistuksesta, jonka kirkkoraati v. 1676 maarasi uni- 
lukkari Eerik Tuomaanpojalle sen johdosta, etta tama, vaikka 
oli vanha mies, oli leikannut pois partansa seurakunnan pa- 
hennukseksi ja nauruksi, eika voinut tata menettelyansa puo- 
lustaa muuten kuin huomauttamalla, etta kylla parta pian 
kasvaa enna1leen.l 

Unilukkarin tehtaviin 1700-luvulla kuului toimia kirkon 

Bidrag V, s. 8. 
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vahtina ja varsinkin sen puhtaana pitajana yhdessa toisten 
alempien kirkonpalvelijain kanssa; hanelle ja urkujenpolki- 
jalle mainitsevat tilit vuosittain ostetun luutia laasemista, la- 
pioita lumen luomista ja hiekkaa kirkkoteiden hiekoittarnista 
varten. Miltei kaikkien korjaus- ja rakennustoiden aikana oli 
unilukkari apurina nostaen siita eri palkan. Myos oli han 
mukana kirkossa toimitettavissa hautajaisissa, rnutta ei saa- 
nut siita mitaan lisakorvausta menosaannon vakuuttarnan 4 
tnr. suuruisen viljapalkan 1isaksi.l Joitakin rnuitakin tarkern- 
min mainitsemattomia epavirallisia "ikivanhan" tavan mukai- 
sia tuloja unilukkarilla oli, mutta v. 1812 taloudenhoitaja 
poisti ne." 

Tuomiokirkon vakinaiseen palveluskuntaan kuuluviksi 
luettiin viela k e 1 1 o n s o i t t a j a t (ringare 1. klockringare) 
ja h a u d a n k a i v a j a t (dodgrafvare) vaikkakaan heilla 
ei ollut vakinaista menosaannon mukaista palkkaa. Kellon- 
soittajia oli eri aikoina vaihteleva maara. V. 1746, jolloin 
edellisen palon vuoksi ei viela oltu paasty saannollisiin oloi- 
hin, oli heita vain kaksi, mutta vuosisadan vaihtessa heidan 
lukumaaransa kohosi aina kahteentoista saakka. Haudan- 
kaivajia oli tavallisesti nelja." Heidan paatehtavansa on 
ilman rnuuta selva, mutta sen lisaksi heilla oli koko joukko 
muitakin velvollisuuksia. Palkan saivat he suurimmaksi 
osaksi korvauksena tyostaan sita tarvitsevilta seurakuntalai- 
silta, mutta muitakin etuja oli heille tapaoikeuden kautta 
vakiintunut. 

Nahtavastikin heidan tarkeimpana sivuansionaan oli aikai- 

Ptk. 6. IV. 1773; vrt. 11. 1. 1809. 
Ptk. 25. XI. 1812. 

3 Antti Piimasen suomenkielisista, tileihin verifikatsioneina liite- 
tyista kuiteista (esim. v. 1773) kay selville, etta heidan suomenkieliset 
nimityksensa olivat "soitomies" eli "kelIonsoitaja" ja "hautamies" eli 
'haudancaivaja". 

Ptk. 12. XI. 1746; 17. VI. 1812; vrt. Bidrag XI,  s. 6. 
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semmin ollut kirvesmiehen ammatti, koskapa he v. 1746 pyy- 
sivat vuotuista kolehtia hyvakseen silla perusteella, etta 
vastaperustettu timperien amrnattikunta vie nyt heilta sivu- 
ansiot. Asian kasittelysta kay ilmi, etta kellonsoittajilla oli 
edelleenkin kaytanniissa tapa, jota jo 1600-luvulla oli pahek- 
sittu ja vaadittu lopetettavaksi, nim. kayda kaupunkilaisten 
taloissa suurina juhlapaivina ja hautajaisten aikana pyyta- 
massa itselleen kestitysta.l Se vaadittiin nyt kokonaan lope- 
tettavaksi, rnutta arvatenkin korvaukseksi jumalanpalveluk- 
seen liittyvasta kellonsoitosta luvattiin heille vapaaehtoisena 
avustuksena eika Verona, jota hovioikeuden virkarniehet ja 
suornalainen seurakunta eivat taipuneet myontamaan, vuosit- 
tain 24 ayria jokaiselta hyvasti toi~neentulevalta taloudelta. 
Haudankaivajille sitavastoin ei taivutt'u lupaamaan lisapalk- 
kaa, koska he kaikesta tyostaan saavat rnaksun. Sen sijaan 
merkittiin poytakirjaan, etta heita ei kielleta kayniasta van- 
han tavan mukaan peijaistaloissa saamassa mita kukin varo- 
jensa ja hyvan tahtonsa mukaan heille antaa.2 Nain tuli ker- 
jaarninen laillistetuksi palkkaeduksi. Nahtavasti tuomiokirkon 
palveluskunnan liian tiheaan uudistuvat kaynnit samanakin 
vuonna harmittivat kaupunkilaisia, koskapa maaherra v. 1818 
vaati tuomiorovastilta selitysta asian johdosta ja kuultuaan, 
etta osa naista keraajista kiertaa palkkaansa keraarnassa seu- 
rakunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, osa vain van- 
haan tapaan vedoten, ehdotti etta parempi palkkausjarjes- 
telma otettaisiin kaytantoon.3 Tuntematonta on, mille kan- 
nalle asettui kirkonkokous, jonka kasiteltavaksi kysyrnys ly- 
kattiin. Yhta tuntematonta' myos on, oliko kellonsoittajilla 
enaa v. 1650 vahvistettu oikeus saada toiselta lukkarilta kol- 
mena ja toiselta yhtena pyhapaivana vuodessa kohtalainen 
paivallinen ilman olutta ja ~ i i n a a . ~  - Kellonsoittajien tehta- 

Bidrag V, s. 60. 
Kirkonkokouksen ptk. 11. XI. 1746; Ptk. 12. XI. 1746. ' 

Ptk. 11. I l l .  1818; Kirje  11. 111. 1818. 
BONSDORFF 11, S. 85. 
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viin kuului, sen jalesta kuin palosuojeluksen tehostamiseksi 
kirkon torniin asetettiin vesiamme, veden kuljettaminen sii- 
hen. Tasta  tyosta saivat he korvausta erikoisen taksan mu- 
kaan, joka jo aikaisemminkin kaytannossa olleena vahvistet- 
tiin v. 1809. Pian korvaus osoittautui kuitenkin riittamatto- 
maksi, ja kellonsoittajat vaativat palkankoroitusta uhaten 
muuten kieltaytya hinaamasta vetta torniin. Kirkonisanta 
sai silloin tehtavakseen kutsua koolle tuomiokirkon koko pal- 
veluskunnan ja ottaa selvaa heidan konstitutoriaaleistaan ja 
palkkaehdoistaan.' Tassa  yhteydessa kay selville, minka 
verran palveluskuntaa voitiin ilman erikoista'korvausta vel- 
voittaa tuomiokirkon kunnossapitoon ja miten tyo heidan kes- 
kensa oli jaettu. Useimmat niista palveluskuntaan kuuluvista 
henkiloista, jotka saivat palkkansa seurakuntalaisilta eika 
tuomiokirkolta, oli otettu toimiinsa silla ehdolla, e t ta  he teke- 
vat vuosittain kirkon hyvaksi yhteensa nelja paivatyota. Sita 
vastaan katsoi tuomiokapituli kellonsoittajien ja haudankai- 
vajien olevan velvollisia yhta hyvin veden torniin nostami- 
seen kuin kirkon, kirkkotarhan ja kirkkomuurin Iahimman 
ympariston siistimiseen. Tarkemman tehtavien jaon aikaan- ' 

saamiseksi maarattiin, etta unilukkarin ja urkujen polkijan on 
huolehdittava kirkon portaista kunkin samoista kuin ennen- 
kin, neljan haudankaivajan ja neljan kellonsoittajan on hoi- 
dettava kirkkotarhan puhtaanapito seka kuuden kellonsoit- 
tajan vastattava veden torniin nostamisesta seka kirkkomuu- 
rin vierella olevien katujen puhtaanapidosta. Itse kirkon siis- 
timiseen oli heidan yhteisesti otettava osaa sen lisaksi mita 
lukkarien ja unilukkarien erikoisvklvollisuuksiin k ~ u l u i : ~  Mika 
osuus viimemainituilla oli, ei k?y tasta eika muistakaan Iah- 
teista selville. Muutamia vuosia taman jalkeen kellonsoitta- 
jat kuitenkin jo pyysivat korvausta siita, et ta heidan oli ke- 
vaalla hakattava jaa kirkkomuurin ymparilta ja kuljetettava 
kaupungintullin ulkopuolelle. Tuomiokapituli paatti, etta ta- 

1 Ptk. 6. V. 1812. 
Ptk. 17. V, 17. VI. 1812. 
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makin puhdistustyo oq korvauksetta kirkon tyokaluilla teh- 
tava, kunhan jaan ajo tapahtuu tuomiokirkon kustannuksella; 
siita myonnettiin 1 riksin palkkio paiva1ta.l 

Jo vanhastaan kuului haudankaivajien tehtaviin kirkkotar- 
han siistiminen, maan tasoittaminen hautojen kaivun jalkeen 
seka maan pinnalle nousseiden luiden kuljettaminen kirkon 
luuh~oneeseen.~ Tastakin tehtavastaan he yrittivat vaatia 
lisakorvausta, mutta saivat tuomiokapitulilta ojennuksen, etta 
juuri se on heidan varsinainen ammattiinsa kuuluvaa eika siita 
niin ollen erikoista palkkiota voida ~ u o r i t t a a . ~  1700-luvun 
lopulla, kuten toisessa yhteydessa tarkemmin tulee puheeksi, 
joutui rliiskuhuoneen ja ruiskunkin hoito melkoiseksi osaksi 
haudankaivajien suoritettavaksi, kuitenkin erikoista korvausta 
vastaan. 

i .  Haudankaivajille yritettiin asettaa muutamia muitakin vel- 
vollisuuksia. Siten tahdottiin haudankaivajaa juhlallistutta- 
maan kulkuetta, jossa kuolemaantuomittu vietiin teloituspai- 
kalle. Tasta vastenmielisesta tehtavasta tuomiokapituli kui- 
tenkin vapautti haudankaivajat huomauttaen maistraatille, 
ettei heita tassakaan tapauksessa voida velvoittaa muuhun 
kuin haudan kaivamiseen.' Yhta vastenmielista nakyy hau- 
dankaivajille olleen yliopiston anatoomisella laitoksella lei- 
keltyjen ruumiiden jaannosten hautaaminen. Tama leikeltyja 
ruumiita kohtaan tunnettu kammo varmaan johtui osittain 
siita, etta anatomisilla laitoksilla oli oikeus ottaa tutkimus- 
ainekseen etupaassa itsemurhan tehneiden ja teloitettujen 
rikollisten r ~ u m i i t a , ~  mutta osittain myos siita, etta ruurnii- 
den leikkeleminen sellaisenaankin tana aikana viela oli har- 
vinaista ja pelattya. Kun tuomiokapituli v. 1783 antoi kirkon- 

Ptk. 6. V, 17. I f .  1818. 
Bidrag V, s. 61. 

3 Ptk. 12. VIII. 1789. 
4 Kirje 30. V1. 1770. 
5 G.  G. HALI-STROM. S. 145. 
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isannalle tehtavaksi  taivuttaa haudankaivajat  tahan,  lausui 1 
s e  samalla toivomuksen, e t ta  laaketieteen ylioppilaat avustai- 
s ivat  siina, jotta yleison keskuudessa vallitsevat ennakkoluu- I 
101 p o i s t ~ i s i v a t . ~  Seuraavana  vuanna  haudankaivajat  kuiten- I 

kin jo pyysivat  paas t a  hautaamasta  leikeltyja ruumiita hau- 
taan.  Asia  oli esilla s eka  kirkonkokouksessa e t t a  tuomio- 
kapitulissa, mut ta  lopputuloksesta ei ole tietoja.' 

Edellisten lisaksi oli tuomiokirkolla miltei yh t a  vakinai- 
s ina  ~ u i n  menosaannon mukainen henkiliikunta erilaisia 
k a s i t .y o 1 a i s i a ,  joilla oli etuoikeus tuomiokirkossa suo- 
ritettaviin korjaustoihin. J o  1600-luvulla puhutaan  tuomio- 
kirkon muurareista ja n i k k a r e i ~ t a . ~  Ennen i soa  vihaa mainit- 
sevat  tilit Jacob P ih l s son in  ainakin v. 1710 kirkon muurarina 
(kyrkians murmestare) .  lson vihan jalkeen oli, luultavasti 
v:sta 1728 alkaen kirkontimperina I. kirkonnikkarina Mat tz  
Mi r t enson  1. M a t s  Sipila, joka ei kaupungissa tehnyt muita 
kuin kirkon toita. S e  tuli virallisesti todistetuksi niiden ret- 
teloiden yhteydessa,  joihin Sipila joutui timperien ammatti- 
kunnan kanssa.  S e  oli nim. takavarikoinut  v. 1735 hanen 
tyokalunsa,  ilmeisestikin silla perusteella, ettei han  kuulunut 
ammat t ikuntaan  eika sen  vuoksi olisi s aanu t  amat t iaan  har- 
joittaa. Tuomiokapitul i  vaati  takavarikon peruuttamista,  ja 
samojen  etuuksien myontamis ta  Sipilalle, kuin edellisillakin 
tuomiokirkon timpereilla oli ollut, koska han  ei  tehnyt  tyota  
muualla kuin tuorriokirkossa. Myoskin vakinainen lasimes- 
tari oli kirkolla. V. 1756, suuren  tornin rakentamisen ollessa 
tulossa, tuli kysymys kaikkien kasityolaisten toimien taytta- 
misesta samoihin aikoihin esille tuomiokapitulissa. Kirkon- 
nikkariksi eli rakennusmestariksi  pyrkivat Sipilan poika Johan 
Sipelius ja Andreas  Piimanen, joka v :s ta  1738 oli toiminut 
kaupungin timperina ja t imperiammatt ikunnan olderman- 

Ptk.  9. 1V. 1783 (Valtionarkisto n. 7055). 
* Ptk.  2. VI. 1784. 

Bidrag  V, s. 21. 
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nina.l Sipelius syrjaytettiin, koska hanet tunnettiin elintavoil- 
taan epavakaiseksi seka epaluotettavaksi, ja toimeen otettiin 
Anders Piimanen luotettavaksi ja kirkonrakennuksiin pereh- 
tyheeksi tunnettuna. Antti Piimanen onkin, vaikka olikin 
yksinkertainen kansanmies, joka ei osannut ruotsia ja sen 
vuoksi johdonmukaisesti kirjoitti kaikki kuittinsa suomeksi, 
jattanyt i tsestaan mita kunniak.kaimman'muiston suomalaisen 
kirkkorakennuksen historiaan. Hanen kasialansa nakyi ennen 
paloa selvasti tuomiokirkossa ja nakyy viela tanakin paivana 
monissa m a a l a i s k i r k ~ i s s a . ~  Muurarien Anders Ahlbergin ja 
Anders Colleniuksen hakemukset sitavastoin hylattiin, koska 
tuomiokirkolla muka ei ennenkaan ollut vakinaista muuraria, 
ja sen sijaan paatettiin tarpeen tullen kaantya sen muurarin 
puoleen, jonka kanssa kulloinkin sopimus edullisimmin voi- 
taisiin tehda. Lasimestariksi pyrki edellisen kuoltua hanen 
leskensa; hyvaksyttiinko hakemus, on  t ~ n t e m a t o n t a . ~  Kir- 
konsepaksi otettiin Jacob Runberg, joka sitten takoi kaikki 
tuorniokirkon rautatyot a ina  1770-luvun alkuun saakka.  Toi- 
sinaan mainitsevat tilit hanen rinnallaan toisenkin sepan,  jona 
kaytettiin Hans lmbergia. V. 1773 kirkonisannan sijainen 
ehdotti, 'etta kun tuomiokirkolla on ennen vanhaan ollut omat 
kasityolaisensa, mutta nyt joku a ika  on oltu ilrnan seppaa ja 
muuraria, edelliseksi nimitettaisiin Johan Fahlenius ja jalki- 
maiseksi Johan Skytte, jotka kirkon parhaillaan kaynnissa 
olevassa korjaustyossa olivat kunnostautuneet. Tuomiokapi- 
tuli nimittikin ehdotetut vakuuttaen heille samat  edut kuin 
tuomiokirkon kasityolaisilla ennenkin oli ~ l l u t . ~  Antti Piima- 
sen kuoltua v. 1775 pyrki Michael.Hartlin 1. Piirnanen isansa 

1 KLEMETTI, SS. 1 0 S 4 .  
Ansio Antti Piimasen "loytarnisesta" tulee HEIKKI K L E M E T I ~ ~ ~ ,  

joka on yksityiskohtaisesti kasitellyt hanen rakennustijitaan ja merki- 
tystaan (Suornalaisia kirkonrakentajia 1600- ja 1700-luvuilla, ss. 102- 
108, 1 1 1, 239, 299). 

Ptk. 31. 111, 7. IV, 28. IV, 15. IX. 1756. 
4 Ptk. 10. XI. 1773. 
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jalkeen kirkonnikkariksi, mutta siksi nimitettiinkin Anders 
Wahlberg, ja kaksi edellisen tekemaa myohempaakin hake- 
musta hylattiin joko silla perusteella, ettei han ole kaupun- 
gin porvari tai etta kirkko ei nyt tarvitse nikkaria.' Mikkeli 
Piimanen oli yhta taitava rakennusmestari kuin isansakin, 
jonka apulaisena han toimi eri tahoilla, esiintyen v. 1774 tuo- 
miokirkon rakennuskuittien kirjoittajanakin. Hanen mai- 
neensa kirkonrakentajana oli laajalle levinnyt eika ansiotta, 
kuten hanen tekemansa kirkot todistavat, mutta yhta ylei- 
sesti orivat tunnettuja hanen pahennusta herattavat elaman- 
t a p a n ~ a . ~  Kirkonseppana oli yllamainittu Johan Fahlenius 
pitkia aikoja seka lasimestarina Johan Wngelin jotensakin 
yhta kauan. 

Myos oylatin teko, jota varten menosaannossa oli varattu 
10 tal. hop., jai vakinaisesti saman henkilon haltuun. 1800- 
luvun lopulla oli oylatintekijana useiden vuosikymmenien 
ajan ent. taloudenhoitajan David Deutschin tytar, joka pari 
kertaa oli pakotettu pyytamaan palkankorotusta rahan arvon 
laskemisen v ~ o k s i . ~  Sen jalesta kuin tuomiokirkko oli saa- 
nut oman paloruiskun, otettiin sen vakinaisiksi kuljettajiksi 
kaksi ajuria, joiden oli oltava valmiita heti tulipalon puh- 
jettua saapumaan ruisk~huoneelle.~ Mutta myoskin tavalli- 
set tyomiehet, joita kirkon erilaisissa tilapaistoissa tarvittiin, 
olivat miltei vakinaisia. Sikali kuin tileissa tai kuiteissa mai- 
nitaan yksityisten tyomiesten nimia, ovat ne samoina vuosi- 
kymmenina jotensakin kauttaaltaan samoja. Myoskin tava- 
ranhankkijoihinsa oli tuomiokirkolla vastaavanlaiset vakinai- 
set suhteet. Ulkomainen tavara ostettiin samoilta turkulai- 
silta liikkeilta ja kotimaisten tavaroiden myyjat olivat niin 
ikaan samoja; siten esim. kattopaanut, joiden tarve oli suuri, 
ostettiin jotensakin aina Marttilan talonpojilta. 

Ptk. 3. XI, 6. XII. 1775, 10. 1V. 1776, 15. 1. 1794. 
KLEMETTI, SS. 104, 108-111, 117, 239, 245; E. A. VIRTANEN, 

Poytyan kirkkoherrakunta vuosina 1721-1809, ss. 197-199. 
Ptk. 19. XI, 6. XI[. 1800, 8. IV, 22. 1V. 1807. 
Ptk. 10. XI. 1773. 
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Edellamainittujen kasityolaisten lisaksi otettiin suurten 
rakennustoiden johtajaksi tuomiokirkolle arkkitehti. Siten 
toimi v:n 1738 jalkeisten korjaustoiden johtajana saksalais- 
syntyinen kaupunginarkkitehti, muurarioldermanni Samuel 
Berner, ja kirkontornin piirustajana ja rakentajana edellisen 
seuraaja niinikaan saksalainen Christ. Friedr. Schroder. 
Vuosisadan lopulla kaytettiin vastaavanlaisena asiantuntijana 
muurarimestari Johan Sundstenia. Taloudenhoitajan tyon 
helpottamiseksi asetettiin toisinaan erikoisia toimihenkiloita. 
Siten v:n 1681 palon korjaustoita varten otettiin "rakennus- 
kirjuri 1. rahastonhoitaja" (bygningsskrifvare I. casseur) l 
ja v:n 1738 palon jalkeisia tijita varten valittiin rakennus- 
lautakunta, minka toiminta kuitenkin aiheutti selkkauksia 
arkkitehdin kanssa. 

Tuon~iokirkon virat ja toimet olivat hyvin tavoiteltuja 
ylimmasta alimpaan saakka paitsi niiden tulojen ja niiden 
tuottaman arvonannon vuoksi myoskin siita syysta, etta nii- 
den vakinaisilla hoitajilldoli melkoisia e t u o i k e u k s i a. 
Ensinnakin maarasi vanha tapa, etta he saivat ilmaiseksi saa- 
tynsa mukaisen hautapaikan ja kellojen soiton. Siten rajoit- 
tui alimpien kirkonpalvelijain, kellonsoittajien ja haudan- 
kaivajien hautajaisissa ilniainen soitto vain sunnuntai- ja 
arkisaarnakellon kayttoon, minka vanhan rajoituksen kirkon- 
kokous v. 1740 uudestaan vahvisti."lipa tapana myos 
myontaa ilmainen hautaus tuomiokirkon rakennusmsetareille 
ja kirkon toissa loukkautuneille tyomiehille, vaikka he eivat 
kuuluneetkaan vakinaiseen palvel~skuntaan.~ 

1 Bidrag V, s. 43. 
2 Kirkonkokouksen ptk. 4. 111. 1740; vrt. Ptk. 1. X. 1806. 
3 Tas ta  mainittakoon esimerkkina v:n 1697 tileissa esiintyva 

tapaus  (Bidrag XI, s. 252): "(19. V. begrofs) murmastaren m:r 
Jeronymus fr%n Nytorget sijder om utan kl.; lag. och bdrkl. noot 
fritt, emedan han a f  fallet, som han wid kyrckians hwijtmenande 
rdkade uthi, i sin lifztijd en brakelig kropp ba ra  maste." 
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Korvaukseksi palkkojen pienuudesta oli tuorniokirkon 
henkilokunta rnyos vapautettu rnuutarnista yl'irnaaraisista 
kaupungin rasituksista. Kun ilrneisestikaan ei ollut var- 
rnuutta, kuinka laajalle tarna etuoikeus ulottuisi, oli tuornio- 
kapitulilla syyta useita eri kertoja pyytaa tata vapautta tai 
ainakin lievennysta varsinkin palovahdin rnaksusta ja tulli- 
aidan rakentarni~esta.~ Kaupungin tavallisista paivatoista 
palveluskunta kuitenkaan ei saanut vapautusta, koskapa tuo- 
rniokapituli kerran pyysi maistraattia pitarnaan huolta, ettei 
kellonsoittajilla teetettaisi paivatoita usearnrnin kuin heidan 
vuoronsa rnukaan on niita t e h t a ~ a . ~  

Tuorniokirkon t o i m i e n ja v i r k o j e n t a y t t o oli 
sarnalla tavoin kuin sen hallinto ja palkkausjarjestelrna yhta 
paljon perintatapojen kuin varrnojen rnuotojen rnaaraarnaa. 
Ylirnrnista, kirkkoherran viroista, oli kylla jonkinlainen sel- 
vyys, koska ne olivat annekseja ja sellaisina tuornidkapitulin 
rnaaraysvallan alaisia. Myos kirkonisannan viran taytti aina 
tuorniokapituli. Kappalaisten virkojen taytossa sita vastoin 
asianornainen seurakunta sai lausua toivornuksensa kolrnesta 
ehdolle asetetusta. Mutta rnilla tavoin aanestyksen oli tapah- 
duttava, siita ei nay varrnuutta olleen. Kuotsalainen seura- 
kunta oli v. 1808 saanut luvan kayttaa aanestysperusteena 
papinvaalissa palovahdin rnaksua ja suornalainen seurakunta 
pyysi v. 1814 lupaa sarnan perusteen k a y t t ~ o n . ~  Myos urku- 
rin viran tayttarninen kuului kirkkolain rnukaan ~eurakunnalle.~ 

Muiden virkojen taytossa vallitsi taysi epajohdonmukai- 
suus. Kuvaavaa on siina suhteessa unilukkarin nimittarni- 
nen eri vuosina. V. 1757 katsottiin lopullisen nirnitysoikeu- 
den kuuluvan tuomiorovastille, joka nirnitti toimeen renkinsa. 
Kun muutamat suornalaisen seurakunnan jasenet tyytymatto- 

1 Kir je  3. VI. 1730, 14. 1. 1761; P t k .  3. XII. 1760, 14. 1. 1761. 
2 Kirje  I I .  11. 1742. 

P tk .  13. V11. 1814. 
4 WALLQVIST, EccI. Sarnlingar 11, s. 511. 
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mina tahan valittivat tuomiokapituliin, selitti tama, etta silla 
ei ole mitaan tekemista unilukkarin toimen tayt0ssa.l Mutta 
siita huolimatta syntyi tuomiokapitulissa v. 1785 pitka vait- 
tely, kuka oikeastaan ottaa unilukkarin. Toisten mielesta 
yleisena periaatteena oli pidettava, etta menosaannossa mai- 
nitut tai kruunun palkkaa nauttivat virkamiehet nimittaa tuo- 
miokapituli yhdessa piispan kanssa, toisten mielesta naille 
kuului vain valvonta, joten siis vaali olisi jatettava seura- 
kunnalle. Paatokseksi tuli, etta asia lykattiin kirkkoherroille.' 
Vv. 1801 ja 1803 kirkonkokous toimittikin vaalin aanestyk- 
se l l a .~ rku jenpo lk i j an  nimitti tuomiokapituli v. 1770, mutta 
vasta kirkkoherrojen lausunnot saatuaan," samoin tuomio- 
kapituli nimitti kellonasettajat vv. 1790 ja 1799.5 Lukkarin, 
kanttorin ja urkurin vaali toimitettiin aina kirkonkokouk- 
s e s ~ a . ~  ~anestysperusteesta urkurinvaalissa ei viela v. 1825 
ollut selvyytta, toisten mielesta papistolla oli sama aani- 
valta kuin kappalaisen'vaalissa, toisten mukaan taas sama 
kuin lukkarinvaalissa.' Kellonsoittajat ja haudankaivajat otti 
toimiinsa joko kirkonisanta tai kirkkoherrat, koskapa niiden 
taytosta ei kertaakaan ole puhetta ei tuomiokapitulissa eika 
kirkonkokouksissa. . 

Naissa puitteissa tuomiokirkon alemmat toimet joko 
periytyivat tai seuraajan oli suoritettava edeltajalleen tai 
taman leskel le jonkirilainen korvaus. Jo v. 1680 puhuttiin 
kirkkoraadissa haudankaivajan armovuodesta, jonka kuluessa 
seuraajan on edeltajansa leskelle suoritettava yhdessa kirkon- 
isannan kanssa sovittu osa p a l k a ~ t a . ~  1700-Iuvulla on tasta 
-- 

I Ptk.  27. IV, 21. V. 1757. 
4, V, 11. V. 1785. 

"irkonkokouksen ptk. 7. VII. 1801, 12. 1X. 1803. 
Ptk.  3. 1 ,  17. 1. 1770. 
Ptk .  27. X.  1790, 10. V11. 1799. 
Kirkonkokouksen ptk.  17. IV. 1771, 16. VI. 1788, 25. V. 1790, 

14. VI. 1771, 7. VII, 23. VIII. 1825. 
Kirkonkokouksen ptk. 7. VII, 23. VI11. 1825. 
Bidrag V. s. 36. 



kehittynyt yhta selva a k o r d i j a r j e s t e l m a kuin kor- 
keampienkin virkojen alalla va1litsi.l V. 1756 tuli se tuomio- 
kapitulissa kasiteltavaksi ja sai virallisen vahvistuksen. 
Kirkonisanta naet memoriaalissaan esitti, etta uusi kellon- 
soittaja tai haudankaivaja vanhastaan kaytannossa olleen ta- 
van mukaan on suorittanut edeltajalleen, jos tama vanhuuden 
ja sairauden vuoksi on eronnut, tai taman leskelle ja lapsille 
60-70 tal. kup. Tata summaa oli viime aikoina kuitenkin 
alettu korottaa, niin etta se usein oli estanyt virkaa saamasta 
sen, joka muuten siihen olisi. sopiva. Asianomaiset kuulus- 
teltuina itse eivat voineet selittaa tuomiokapitulille tuota 
maksua muuten kuin etta se oli vanha tapa, ja etta kullekin 
on etu, jos saa sen erotessaan vanhuutensa tai hautauksen 
avuksi. Vanhimmat kellonsoittajat kertoivat, etta he olivat 
suorittaneet 13-1 4 plootua tai vahemman, kunkin tekemasta 
sopimuksesta riippuen. Tuomiokapitulikin katsoi akordi- 
maksun esitetyilla perusteilla oikeudenmukaiseksi, tnutta 
vaarinkaytosten estamiseksi rajoitti sen vain niissa tapauk- 
sissa suoritettavaksi, jolloin kellonsoittaja tai haudankaivaja 
eroo sairauden vuoksi tai kuollessaan jattaa jalkeensa lesken 
jaaalaikaisia lapsia. Tasta Iahtien ei kellaan olisi oikeutta 
vaatia enempaa kuin 12 plootua eli 72 tal. kup. Toimia tay- 
tettaessa otettaisiin etusijassa huomioon ne, jotka olivat 
olleet palveluksessa joko tuomiokapitulissa tai jonkun sen 
jasenen luona, koska tuomiokapituli tuntee parhaiten niiden 
t a i d ~ n . ~  Sama jarjestelma oli kaytannossa muitakin alempia 
virkoja taytettaessa, niin etta ne sai tavallisesti joko edelta- 
jan ehdottama tai se, joka lupasi leskelle eniten maksaa. 
Siten v. 1790 tuomiokapituli nimitti kellonasettajaksi ei edel- 
tajan ehdottamaa, joka oli sitoutunut talle kerta kaikkiaan 

Aivan asiaan kuuluvana on pidettava sita jaljestelya, etta kun 
44 vuotta virassaan ollut taloudenhoitaja sairauden vuoksi sai v. 1771 
sijaisen, tama sai palkakseen vain 8 tnr. viljaa ja sportteleista sen, 
mika nousisi yli 700 tal. vuosittain (Ptk. 25. IX. 1771). 

Ptk. 1 1 .  VI11, 14. VIII. 1756. 
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suorittamaan 66 riksia 32 kill. tai vuosittain 1 riksin ja 1 tnr. 
viljaa, vaan toisen hakijan, joka oli luvannut suorittaa edelta- 
jalleen koko palkkansa taman elaessa.' V. 1799 nimitettiin 
samaan virkaan edeltajan ehdottama henkilo heidan keskensa 
sovituilla e h d ~ i l l a . ~  Urkujenpolkija sai v. 1770 luovuttaa toi- 
mensa pojalleen, joka oli luvannut isalleen taman elinaikana 
koko ~ a l k a n . ~  Sarnans~~~lntaisesta syysta varmaan myiiskin 
lukkari v. 1771 esitti sijaisekseen ja seuraajakseen maarattya 
henkiloa."Mta v. 1790 samanlaisen pyynniin uudist~~essa 
kirkonkokous, joka syytti vanhaa lukkaria epasaannollisesta 
elamasta, jonka vuoksi han oli kaynyt kykenemattomaksi toin- 
taan hoitamaan, olisi vaatinut nahdakseen sen sopimuksen, 
jonka lukkari oli tehnyt ehdottamansa seuraajan kanssa. 
Ehdotettu henkilo otettiin sijaiseksi, mutta sarnalla paatettiin, 
etta vasta vanhan lukkarin kuoltua hanet otettaisiin vakinai- 
seksi, jos hanella olisi talliiin seurakuntien luottamus. Seu- 
raavana vuonna viran varsinaisesti tultua avoimeksi kirkon- 
kokous, totesi, ett2 sijaisella on seurakuntien luottamus, minka 
perusteella hanet otettiin virkaan ilman ~ a a l i a . ~  Sarnanlaista 
maksua kuin muiden oli unilukkarinkin viran saajan suoritet- 
tava. Siten v. 1801 molemmat taman viran hakijat kirkon- 
kokouksessa lupasivat suorittaa edeltajan leskelle vuosittain 
2 tnr. ~ i l j a a . ~  

Toisinaan naiden virkojen tayt6sta valitettiin haltijalle 
saakka. V. 1773 kirkonisannan virkaa taytettaessa kuningas 
valituksen johdosta muutti tuomiokapitulin ehdollepanoa ja 
nimitti virkaan kappalaisen Alexander Lauraeuksen.' V. 1802 
valitti eras ent. korpraali, joka oli tullut syrjaytetyksi uni- 

1 Ptk. 27. X. 1790. 
2 Ptk. 10. VII. 1799. 
3 Ptk. 3. 1. 1770. 

Kirkonkokouksen ptk. 17. IV. 1771. 
Kirkonkokouksen ptk. 25. V. 1790; 14. VI. 1791. 
Kirkonkokouksen ptk. 7. VII. 1801. 
Ptk. 7. VII. '1773. 
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lukkarin vaalissa, kuninkaaseen, mutta hanen hakemuksensa 
hy1attiin.l Kirkonnikkarin vaalissa syrjaytetty Johan Sipelius 
olisi myos valittan,ut tuomiokapitulin paatoksen johdosta, 
mutta pyynnosta huolimatta ei hanelle annettu otetta tuomio- 
kapitulin piiytakirjasta eika 'tietoa, mihin sen paitoksesta 
olisi vali t e t t a ~ a . ~  

Kirkkomuurin historia. 

Niinhyvin etaalta kuin laheltakin katsottuna tuomiokirkko 
oli ennen v:n 1827 paloa tuntuvasti eri nakoinen kuin 
nykyaan. Erilaisuus tuli nakyviin jo tornin muodossa ja kor- 
keudessa, .katosia, portaissa ja ikkunoissa, mutta varsinkin 
kirkon suhteessa lahimpiin rakennuksiin. Se ylvas eristynei- 
syys, jossa tuomiokirkko nyt kunnaaltaan kohoaa, on vaki- 
valtaisesti syntynyt. Kaikkien vanhojen katedraalien tapaan 
oli senkin ymparilla aikaisemmin koko joukko rakennuksia 
joko sen itsensa tai sen monilukuisen henkilokunnan tar- 
peiksi. Erikoista ja maamme oloille kuvaavaa oli, etta narna 
rakennukset Turussa blivat osana kirkkoa ympirijiviistii muu- 
rista, jonka tarkoitus olla kirkon sotilaallisen puolustuksen 
tukikohtana tuli selvasti nakyviin niin kauan kuin kappale- 
kaan siita vanhassa asussaan oli pystyssa. Kun tama muuri 
ja kaikki siina olevat rakennukset olivat alkuaan kirkon hal- 
linnossa ja hoidossa ja kun niilla viela 1700-luvullakin oli 
kirkolle suuri merkitys, osan kylla jo aikaisemmin itsenais- 
tyttya toisia tarkoituksia palvelemaan, on kirkon rakennus- 
historia syyta alkaa katsauksella taman lahimman ympariston 
muotoon ja kehitykseen. 

Vaikka vanhan muurin viimeiset jatteet nykyaan ovatkin 
nakymattomissa maan alla, on sen pohjapiirros kuitenkin tar- 

1 Ptk. 16. IX. 1802. 
Ptk. 19. V. 1756. 
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koin tunnettu,  paitsi kertovista kuvauksista useista 1600- ja 
1700-luvun kartoista,  varsinkin G.  Gadolinin vv. 1754-6 
laat imasta,  joka perustuu tarkkoihin mittauksiin ja jonka nel- .  
jannesvuosisata myohemmin uusitussa lai toksessa nakyy 
ainakin o sa  silla valin tapahtunees ta  kehityksesta. 

Kuva 1. Tuomiokirkko muureineen v. 1754 G.  Gadolinin kartan mukaan 
(Bidrag 1, Kuva IV. A = tuomiokirkko, B = kirkkotarha, CDE = 

akatemia, F = vanha koulu, G = luuhuone, H = varastohuone 
(vanha kapituli), I = katedraalikoulu, K = akatemian 

kirjasto (saksalainen kirkko ja kellotorni). 
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Jo vanhojen mittausten mukaan muurin ymparysmitta oli 
1,340, sen pisin lavistaja 446 ja lyhin 320 jalkaa. Useim- 
missa kohden sen ulkoviiva on, varsinkin kirkon pohjois- ja 
koillispuolella, kulkenut melkoisesti ulohtaalla nykyisesta 
kirkkotarhan aidasta. Kirkkotarha oli kuitenkin tarkoituk- 
seensa kovin ahdas. Olihan siina, kirkossa olevien hauta- 
paikkojen lisaksi, Turun seurakuntien ainoa hautausmaa, 
minka lisaksi se oli katedraalikoulun ja akatemian piha- 
maana ja kirkon jokavuotisten rakennus- ja korjaustiiiden 
aikana rakennustarpeiden, telineiden ja tyokalujen sailytys-, 
vielapa joissakin tapauksissa valmistuspaikkanakin. Muu- 
fissa olevat rakennuksetkin tietysti vahensivat kirkkotarhan 
pinta-alaa. 

Kirkkomuurissa 1700-luvun lopulla olevat rakennukset 
olivat seuraavat. Kirkon Iansipaadyn kohdalla oli pitka 
rakennus, jossa 1700-luvulla oli katedraalikoulu, akatemian 
kirjasto ja voimistelusali, kirkon kaakkoispuolella taas aka- 
temia seka siita pohjoiseen akatemian anatomiasali, kirkon 
luuhuone seka lopuksi kirkon varastohuone. Kun kirkossa 
itsessaan viela oli tuomiokapitulin kokoushuone, voimme tuo- 
miokirkon rakennusryhman sanoa viela 1700-luvullakin edus- 
tavan maan korkeinta henkista viljelystyota eli olevan, kuten 
DANIEL JUSLENIUS kaunopuheisesti sanoo, "kaiken tiedon var- 
sinainen pesa eli varastopaikka." 

Naiden rakennusten tunteminen on valttamaton ennen kuin 
itse muurin vaiheita kaydaan tarkastamaan. Kun muuri naet 
oli menettanyt sotilaallisen merkityksensa, sen pystyssa pysy- 
minen tuli taatuksi paitsi traditsionaalisista syista varsinkin 
sen kautta, etta sen ikaankuin kulmakivina oli julkisia raken- 
nuksia. Sikali kuin ne menettivat merkityksensa ja havitettiin, 
seurasi Iahinna oleva osa muuriakin mukana. Vaikka naiden 
rakennusten synty ja vanhin historia onkin tahan saakka jaa- 
nyt jotensakin hamaraksi, ei sen selvittelyyn koko laajuudes- 
saan tassa yhteydessa ole aihetta. Riittavaa on vain todeta 
niiden muoto ja kaytanto 1700-luvun alusta alkaen. 



Turun Tuori~ioh~rhko vv. 1700-1827. 163 
- - - - - - - - -- - -- -- - 

Kirkon lansipaadyn kohdalla oli pitka ja kaitainen raken- 
nusryhrna, jonka rnutkikas muoto houkuttelee paattelernaan 
sen ainakin osittain tulleen rakennetuksi jalestapain rnuurin 
kylkeen sisapuolelle, joten muuri tuli olernaan rakennuksen 
ulkoseinana. Rakennus oli niin Iahella Unikankareen kumpua 
- suureksi osaksi nykyisten paarappusten paikalla - etta 
ulkoseinan taytyi olla paljoa korkearnrnan kuin kirkon puolei- 
sen. Talla tavoin oli koko rakennuksen alakertaan tullut hol- 
vattuja huoneita, joita 1700-luvulla kaytettiin kellareina ja 
puoteina. Rakennuksen pohjoispaa oli akatemian perustarni- 
sesta Iahtien k a t e d r a a I i k o u 1 u n hallussa. Tuomio- 
kirkon edess'a olevalta torilta sisaan paastgkseen oli rnen- 
tava koulun alitse me'nevasta holvatusta portista kirkkotar- 
haan, josta paastiin koulun pohjoispaassa olevaan eteiseen. 
Varsinainen kouluhuone, joka oli pitkulainen, muurin rnukaan 
mutkistunut, oli ensimaisena, sen takana oli pienernpi nelio- 
rnainen laulusali 1. diskanttikarnari, joka oli hiukan ulkoneva 
kirkkotarhaan pain ja johon 1800-luvulla ylirnmat luokat oli 
sijoitettu. Rakennuksen pohjoispaassa olevasta paaovesta 
sisaan rnentaessa oikealla oli luokkataulun alla pieni ovi 
joka johti koulun karsseriin ja josta koulupojat uskoivat kay- 
tavan johtavan Naantalin luostariin. Molernpien huoneiden 
v3lill;i oli ovi ja lisiksi paastiin diskan'ttikarnariin ornastakin 
ulko-ovesta kirkkotarhan puolelta. Huoneissa oli seitsernan 
ikkunaa kadulle, kuusi kirkkotarhaan pain. Eteisen yhteyteen 
oli rakennettu, luultavasti vasta 1800-luvun alussa, kaksi lat- 
riinia. Koulu oli tavallisesti katettu laudoilla, rnutta 1757 jal- 
keen ryhdyttiin sita kattarnaan paanuilla; samoihin aikoihin 
lienee ikkunoitakin suurennettu. Kun koulun seina oli kirkon 
paadysta vain 4 sylen paassa, oli yhteinen tulenvaara suuri. 
V. 1738, kun tuomiokirkon torni syttyi salarnasta tuleen, pa- 
loi koulunkin vesikatt0.l 

JOHANNFS HASTIG, Katedralskolan i Abo 1722-1806, ss. 114- 
168; ADOLF MOBERG, Autobiografi (Historiska och litteraturhistoriska 
studier 3), ss. 122-124. 
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Koulurakennuksen etelapaan topografia on kirjallisuu- 
dessa tullut esitetyksi vaillinaisesti ja virheellisestikin. Jo 
Gadolinin kartasta voi huomata, etta koulun diskanttikamarin 
takana oleva huone ulkonee kadulle pain, mutta sen jatko ja 
samalla rakennuksen etelapai on kadunpuolelta suunnilleen 
samassa viivassa diskanttikamarin ulkoseinan kanssa (vrt. 
kuva x ) .  Tastakin voi paattaa, etta siina taytyi olla kaksi 
i~donetta. Ne olivat n. s. s a k s a 1 a i n e n k i r k k o ja 
vanha k e 1 1 o t o r n i. Saksalainen kirkko rakennuksen ete- 
lapaassa oli yksikerroksinen ja vieressa sijaitseva kellotorni 
valilattiaton. Kellotornia kaytettiin sen jalesta kun kirkon 
kellot oli saatu nostetuksi tuomiokirkon omaan torniin, 
JUSLENIUKSEN mukaan vahavaraisten seurakuntalaisten ruu- 
mishuoneena. Saksalainen kirkko taas joutui pian yliopiston 
perustamisen jalkeen sen kirjastoh~oneeksi.~ Ison vihan 
jalkeenkin sijoitettiin paetessa mukaan otettu kirjasto jal- 
leen samaan huonee~een .~  Se on kui.tenkin matalalla ja kos- 
tea, minka vuoksi akatemia v. 1736 pyysi tuomiokapitu- 
lilta kirjastohuoneekseen vieressa olevaa kellotornia. Tar- 
koitus oli korottaa saksalaista kirkkoa, niin etta sen ylaker- 
taan voitiin saada yksi kirjastohuone ja toinen kellotornista 
siten, etta siihen tehtaisiin valilattia samalle korkeudelle.' 
Tuomiokapitulilla ja seurakunnilla, joiden mielta kysyttiin 
raastuvankokouksessa, ei ollut mitaan kellotornin luovutta- 
mista vastaan, koska se oli "taysin kayttokelvoton".' Tornin 
alaosa oli tarkoitus valilattian asettamisen jalkeen pitaa tuo- 

H. G. PORTHAN, Opera selecta V, s. 411. 
SVANTE DAHLSTROM, En bortglomd handskrift. Abo Akademis 

bibliotekskatalog av 1755 (Finsk Tidskrift 1926), s. 155. 
"'Trrrun kaupungin kuvaus v:lta 1737 (Valtionarklsio, Topogra- 

fica): "Akademiska Bibliothequer, mot Vastra sidan af berorde Ring- 
mur, ther forr Tysk kyrckia varit, ar  hvalfdt och amnas med thertill 
samlade och besparde medel blifva med en ofvervdning tilbygt och 
forijkt, nu med Bradtak." 

4 Kirje 13. 111. 1736. 



miokirkon hallussa. Sen nakee siitakin, etta kun kirjasto- 
huoneusto v. 1738 juuri ennen paloa oli kaupunginarkitehti 
Samuel Bernerin johdolla k~ r j a t t avana ,~  oli kirkonkokoukscssa 
7. .VII. 1738 kirkonisannan alotteesta keskustelua, kuinka 
monta kyynaraa korkea osa lattiasta lukien olisi kellotornissa 
uuden kirjastohuoneen alapuolelle jatettava tuomiokirkon 
varastohuonetta varten. Paikan paalla tarkastettaessa huo- 
mattiin kysymyksen jo tulleen ratkaistuksi, silla akatemia oli 
jattanyt varastohuonetta varten enemman tilaa kuin oli pyy- 
dettykaan. Tama tulos taas oli ainoa mahdollinen sen 
vuoksi, etta kellotorniin tulevan kirjastohuoneen lattian tay- 
tyi tulla yhta korkealle kuin saksalaisen kirk011 ylapuolelle 
rakennetun uuden kirjastohuoneen lattian. Nain oli kirjasto 
saanut ne kaksi eteisen erottamaa salia, joista kaikki kirjas- 
ton ~nyiihernmin kuvaavat kerto~nukset p u h u ~ a t . ~  Sisaankay- 
tava oli kadun puolelta. V:n 1738 tulipalon jalkeen kylla tar- 
vittiin verrattain suuria korjauksia, mutta niiden jalesta huo- 
neuston olikin kelvattava tarkoitukseensa pitkia aikoja. Pik- 
kuvihan aikana kirjasto taas oli pakoon vietyna ja venalai- 
set kayttivat entisessa kellotornissa olevaa pienempaa huo- 
netta makasiininaan sotkien sen lattian pahoin. Myiihemmin' 
kylla suunniteltiin erikoisen kirjastotalon rakentamista tuo- 
iniokirkon itapuolelle, mutta valtakunnan rahapula pakoitti 
tyytymaan vanhaan huoneustoon aina v:een 1814 saakka, jol- 
loin kirjasto vihdoin paasi muuttamaan uuteen Akatemiata- 
loon. Entinen saksalainen kirkko taas pian v:n 1738 jalkeen 
joutui akatemian miekkailusaliksi. Siina tarkoituksessa paI- 
veli se aina v:een 1790 saakka, jolloin se Porthanin alotteesta 
annettiin jalleen kirjaston kaytettavaksi, mutta rappiotilansa 

Yliopiston konsistorin ptk. 31. V, 28. VI. 1738. 
C. GJORVELL, Anmarkningar pa en Resa ifrAn Stockholm till 

Finland ar 1759, Historiallinen Arkisto IX, s. 68; G. A. KEUTERHOLM 
v. 1773 (CARL FORSSTRAND, En gustav~ansk adlings ungdomshistoria), 
ss. 37--39; Abo Tidningar 1782, n. 45. 
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vuoksi lienee ollut hyvin vahan kayttoke1poinen.l Kellotornin 
alin kerros oli edelleenkin tuomiokirkon puotina. Sen jalesta 
kun kirjasto oli siirretty uuteen akatemiataloon, paatettiin 
ainakin toinen kirjastosaleista luovuttaa katedraalikoul~lle 
v. 1816, ja valtion varoista myonnettiin 2517 rupl. 60 kop. 
pankkiassignaatteja sen ja 910 rupl. 50 kop. vanhan talon 
korjauksiin, joiden suoritta,minen uskottiin arkitehti Olof 
Almille.2 Epavarmaa kuitenkin on, joutuiko tama huone kou- 
lun kaytettavaksi lainkaan, silla kaikki myohemmatkin ku- 
vaukset puhuvat vain koulun kahdesta huoneesta. Kun van- 
han kirjastohuoneuston tiedetaan 1830--luvulla olleen kreik- 
kalaisena kirkkona, on tama tarkoitus ehka tehnyt turhiksi 
koulun laajentumispyrkimykset." 

Koulurakennuksen alla oli kirkkotarhan puolella viisi ja 
kadun puolella nelja puotia eli kellaria. Edellisista oli 1600- 
luvun lopulla luovutettu koululle yksi. Todennakoisesti v:n 
1738 palon jalkeen vaihtoi tuomiokapituli sen tuomiokirkolle 
kalkkivarastona kaytettavaksi ja koulu sai korvaukseksi hal- 
tuunsa portin viereisen p ~ o d i n . ~  Kadun puoleisista puodeista 
taas oli yksi akatemian h a l l ~ s s a . ~  Sen jalesta kun akatemia 
oli saanut kellotornin ylakerran kirjastoaan varten, luovutti 
akatemia puotinsa t~omiokirkolle.~ Kaksi kirkkotarhan puo- 
leista kellaria oli kirkon kaytettavina, mutta muut vuokrattiin 
enimman tarjoavalle.' 

Tuomiokirkon kaakkoispuolella oli pitkulainen ja hiukan 
muurin mukaan mutkistuva kaksikerroksinen rakennus, jossa 
a k a t e m i a 1 l a oli suojansa. Sen rakennushistorian yksi- 
tyiskohtiin ei ole syyta syventya, riittaa vain viittaus pohja- 

SVANTE DAHLSTROM, SS. 15S159 .  
Kirje 22. V, 21. VIII. 1816; 30. IV. 1817. 
A D ~ L F  MOBERG, S. 122; ERIK JULIN,  Anteckningar om Abo stad. 
Inventario 1742; Ptk. 2. VII, 22. X. 1800. 

"nventario 1735. 
Inventario 1742. 

7 Inventario 1789. 



Tr~rulz Tuonziokirkko vv. 1700-1827. 167 

piirrokseen, josta oheenliitetty J. T E N G S T R O M ~ ~  piirros antaa 
- selvan kasityksen (kuva 2 ) .  Idanpuolella liittyi sen ulom- 

mainen, Iannenpuolella taas  tuomiokirkon puoleinen seina 
; muuriin. Sisaankaynti oli tietysti kirkkotarhan puolelta, jossa 

- .  --- . .- ---- - -- a0 &a,. 

. . 
Kuva 2. Va~zha akatenziatalo ( I .  Tengstronzin mukaalz). 

oli eteinen. Rakennuksen alikerrassa oli kaksi auditoriota ja 
huone opetusvalineita varten, ylakerrassa yksi auditorio ita- 
paassa ja konsistorin istuntosali Iansipaassa seka valissa nii- 
den eteinen. Lisaksi oli alakerrassa rakennuksen ja muurin 
kulmaan rakennettu pieni huone, jossa aikaisemmin asui yli- 
opiston kursori tai pedelli ja jota myohemmin kaytettiin yli- 
oppilaiden karsserina. Jossakin kohden matemaattisen audi- 
torion vieressa oli holvattu puoti, jonka ovi oli kadulle eli 
n. s. Hevostorille pain.l Mposkin yliopiston paloruiskulle oli 
alakertaan varustettu sailytyspaikka, ehka juuri askenmai- . 

nittuun puotiin. 

1 Turun kaupungin kuvaus v:lta 1737. 
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Ikivanhana ja aivan toisia tarkoituksia varten rakennet- 
tuna ei akatemiatalo tietenkaan enaa 1700-luvun lopulla ollut 
Iahimainkaan tyydyttava kasvaneen yliopiston tarpeita tyy- 
dyttamaan. Ei olekaan ihme, etta PORTHAN uutisrakennus- 
suunnitelmien ollessa keskustelun alaisena nimittaa vanhaa 
akatemiataloa "vanhaksi muodottomaksi, mutkaiseksi ja ru- 
maksi rotteloksi".' C. P. Hallstriimin piirtama kuva v:lta 
1795, tietaakseni ainoa, jossa tama vanha opinahjo selvasti 
nakyy, ei kuitenkaan anna siita niin epaedullista kasitysta 
(vrt. kuva 6). Ainakin ulkoapain oli se kunnianarvoisan na- 
koinen. Mutta sen jalesta kun uusi akatemiatalo oli saatu, 
ei yliopisto enaa tarvinnut vanhaa suojaansa ja niin sen pur- 
kaminen alettiin v. 1805. 

Vahan matkaa akatemiasta koilliseen oli pienehko - 15% 
kyynaraa pitka ja 14% kyynaraa levea, siis melkein neliomai- 
nen - kivirakennus, keskella muurin pohjaviivaa, joten sen 
voisi otaksua rakennetuksi ennen muuria. 1600-luvulla ja 1700- 
luvun alussa kutsutaan sita "Greekborgiksi" ja "v a n h a k s i 
k o u l u k s in;  epailematta katedraalikoulu siis aikaisemmin 
sijaitsi siina. Varmana myos on pidettava, etta sen alitse 
johti kirkkotarhaan holvattu porttiaukko jonka vieressa, siis 
ikaankuin osana rakennuksen alakerrasta, oli holvattu puoti 
ja sen sisassa kaivo.= Se on selvasti merkitty D. Gadolinin 
v. 1754 laatimaan karttaan, ja myos Juslenius kertoo talla 
paikalla muurissa olevan holvatun porttikaytavan, jonka yla- 
puolella on lukkarin virka-asunto. Aikaisemmin oli sita kay- 
tetty eri tarkoituksiin. 1500-luvun alussa lienee se ollut vuok- 
rattuna. raatalille.3 V. 1679 annettiin se yhdelle kellonsoitta- 
jalle asunnoksi silla ehdolla, etta han itse korjaa sen ja pitaa 
vahtia, etteivat ilkityontekijat viskele kirkon ikkunoita rikki.' 
Vuosisadan IopuIla on suomalaisen seurakunnan ilmojttau- 

1 H. G. Porthans bref till M. Calonius 20. V. 1799. 
Ptk. 13'. VI. 1759; Turun kaupungin kuvaus v:lta 1737. 
Bidrag 1, s. 78. 

4 Bidrag V, s. 33. 
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duttava tassa talossa eht~olliselle.~ Rakennus oli ilmeisestikin 
huonossa kunnossa, silla parikjn kertaa korjattiin sita tuomio- 
kirkon kustannuk~ella .~ lsonvihan jalkeen oli se kauan aikaa 
vuokrattuna kirjanpainaja Johan Kempelle. Tuntemato~lta 
kuitenkin on, sijaitsiko siina hanen kirjapainonsa. Naihin 
aikoihin siina tehtiin useina vuosina huomattavia korjaustoita: 
siihen laitettiin kaakeliuuni, jonka korsteenia tuon tuostakin 
oli parannettava, ikkunoita ja ovia seka katto paanuista. Kou- 
lun alla oleva portti rnyos oli uu~listettava.~? Tasta huolimatta 
rakennus rappeutui, niin etta Turun kaupungin kuvauksessa 
v:lta 1737 sen sanotaan olevan asumattolnana ja korjauksen 
tarpeessa, ennenkuin sita voidaan kayttaa mihinkaan tafkoi- 
tukseen. Sen myiihempi kohtalo tulikin ratkaistuksi, kun seu- 
raavana vuonna aloterikas Iaaketieteen professori H. D. Spii- 
ring pyysi sita yliopistolle anatomiasaliksi. Katedraalikoulun 
rehtori Peldan vastusti tata tuomiokapitulin kirkonkokouksen 
kasiteltavaksi alistamaa ehdotusta, koska hanen mielestaan 
rakennusta tarvittaisiin kaupungin pedagogialle. Kukaan ei 
kuitenkaan kannattanut hanta, ja niin vanha koulu luovutet- 
tiin anato~~iiasaliksi.~ Parikymmenta vuotta lienee vanhaa 
koulua kaytetty uuteen tarkoitukseensa sellaisenaan, silla 
vasta v. 1759 se purettiin ja tilalle alettiin ,rakentaa uutta 
kaksikerroksista kivitaloa, johon sijoitettiin yliopiston anato- 
rninen laitos ylakertaan ja kemian laboratorio alakertaan.' 
Samalla tuli portti kirkkotarhaan puretuksi ja silta kohtaa 
suletuksi. Rakennusta purettaessa oli rnyos kappale muuria 
tullut revityksi. Varojen puutteessa uusi rakennus valmistui 

1 Bidrag XI, ss. 93-4. 
2 Bidrag XI, ss. 31, 76. 
"Tilit vv. 1722, 1723, 1724, 1730, 1733, 1734. 

Kirkonkokouksen ptk. 7. VII. 1738; L. W. FAGERLUND och 
ROBERT TIGERSTEDT, Medicines studium vid Abo Universitet, ss. 
9 3 9 4 .  

' C. GIORVELL, Historiallinen Arkisto IX, ss. 64-65; Ptk. 13. 
V1. 1759; Abo Tidningar 1782, n. 45. 
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hitaasti ja muuri jai pitkaksi aikaa korjaamatta. Kun tuomio- 
kapituli v. 1761 kiirehti muurip korjausta ja samalla nahta- 
vasti myoskin ilmoitti kirkollakin olevan osuutta muurin pur- 
kamisen kautta saatuihin tiiliin, akatemia vain viittasi varo- 
jen puutteeseensa, ilmoitti mielellaan ottavansa lainan tuo- 
miokirkolta, jolloin tyot pian lopetettaisiin seka korvaukseksi 
siita, etta muurin jaannoksia oli kaytetty akatemian puutar- 
han jokirannan lujittarniseen, laittavansa kivikadun kirkko- 
portilta saakka.l Anatomiatalon alla oleva kaivo jai edel- 
leenkin viela osaksi tuomiokirkon kayttoon, joka tarvitsi sita 
rakennustoidensa aikana. Milloin muuraustoita ei ollut kayn- 
nissa, sailyttivat haudankaivajat tyokalujaan ja ruumispaa- 
reja tassa h o l v i s ~ a . ~  V. 1800 pyysi akatemia sita kemian 
laboratorion h a l t ~ u n , ~  mutta nahtavastikin tulos oli kieltei- 
nen, silla tuomiokapituli viela myohemminkin huolehti kaivon 
hallinnasta. Kaivoholvi oli jaettu valiseinalla kahtia, niin etta 
tuomiokirkolla ja yliopiston laitoksilla oli kummallakin oma 
tinesa ~ i i h e n . ~  V. 1810 syksylla anatomiarakennus purettiin 
ja kahden omistajan hallitsema kaivo t a~ te t t i i n .~  Anatomia- 
talon luona kirkkotarhassa oli kaupungin vahavaraisten hau- 
tausmaa, n. s. "koyhain multa", ja sen lahistolla oli myos 
kuoppa, jossa tuorniokirkon kalkkia hapatet t ih6 

Anatomiasalista pohjoiseen rakennettiin muurin kylkken 
v. 1751 tiilista pieni 1 u u h u o n e, johon haudankaivajien 
vanhan tavan mukaan oli koottava haudoista esille tulleet 
hut .?  Tama luuhuone oli varsin vaatimaton, silla se tuli 
maksamaan vain n. 700 tal. Mutta kirkolla oli aikaisemmin 

Ptk. 10. VI. 1759; 24. VlI. 1761; Yliopiston konsistorin ptk. 9. 
VII. 1761. 

lnventaario 1748, 1774. 
3 Ptk. 2. VII. 1800. 
4 Ptk. 15. V1, '22. VI. 1785. 
5 Ptk. 28. XI. 1810. 
6 . ~ t k .  28. XI. 1810; lnventaario 1810. 
7 Tili 1751; Inventaario 1774. 



luukamaria. Arvatenkin haudoista nousi niin runsaasti luita, 
etta haudankaivajien oli vaikea ruveta niita maahan peitta- 
maan, varsinkaan kun siita ei mitaan eri korvausta rnaksettu. 

Muurin kaakkoiskulmassa vihdoin oli pohja-alaltaan laaja 
neliijmainen kivirakennus, jota viela 1700-luvullakin vanhalta 
~nuistilta kutsuttiin "v a n h a k s i k a p i t u l i k s i" (gamla 
kapitlet) tai sen silloisen kaytanniin mukaan "k i r k o n 
v a r a s t o h u o n e e k s i" (materialhus) ja "pajaksi". Raken- 
nuksen kohdalla muuri teki melkoisen mutkan, silla muuri Iahti 
pohjoispuolella sen kirkon puoleisesta, etelapuolella sen ulom- 
maisesta nurkasta, mika seikka tuskin on selitettavissa muu- 
ten kuin etta tama rakennus on muuria vanhempi. Sisaankay- 
tava tahankin rakennukseen oli kirkkotarhan puolelta. 

Vanha kapituli oli alkuaan kaksikerroksinen, sisaankay- 
tava kirkkotarhan puolelta. Suuruutensa paivina se varmaan- 
kin oli kaupungin huomattavimpia julkisia rakennuksia ja 
keskiajalta Iahtien se oli maamme tarkeimpien neuvottelujen 
ja myos juhlien pitamispaikkana. Viimeisia tallaisista tilai- 
suuksista oli tiettavasti se, jolloin Klaus Fleming 15. XI. 1596 
piti puheen suomalaisille talonpojille olosuhteissa, jotka pa- 
peillekaan eivat nayta olleen aivan vaarattomia.' Mutta 1600- 
luvun alkupuolella taman muistorikkaan rakennuksen rappeu- 
tuminen nakyy kehittyneen nopeasti. Mista se johtui, on Iah- 
teiden harvasanaisuuden vuoksi mahdotonta taysin varmasti 
ratkaista. Pelkastaan maaperan syy se ei voinut olla, silla 
v. 1927 tehtyjen kaivausten aikana oli helppo todeta, etta 

V:n 1597 tili kertoo: "Die 15 Novembris bdrttappade her Clasz 
Flamingz partij capitels dor nyklen, thd her Clasz holtte samtaall medh 
bonder ifran capitell hwsz . . ." Taman mukaan esim. J. W. RUUTH 
(Abo s tads  historia under medeltiden och 1500-talet I, s .  45) mainitsee 
Klaus Flemingin pitaneen puheensa talonpojille 15. XI. 1597, mika kui- 
tenkin on mahdottomuus, koska Fleming oli kuollut jo 7 kuukautta 
aikaisemmin. Mikaan muu kuin vuosi 1596, jolloin marski tiettavasti 
piti neuvotteluja muidenkin saatyjen kanssa, tuskin voi tulla kysy- 
mykseen (vrt. Yrjo Koskinen, Nuijasota, 2. pain., ss. 2 3 G 2 3 2 ) .  
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jo toinen luuhuone, joka sijaitsi, kuten JUSLENIUS kertoo, 
kirkkotarhassa sakariston luona. 1600-luvun kartoissa onkin 
se selvasti merkittyna nykyisen ruiskuhuoneen paikalle (vrt. 

f kuva 3) .  Samanaikaiset Iahteet mainitsevat. etta se oli 

Kuva 3. Tuorniokirkko muureincen v:n I652 
fienoilla (Bidrag I) .  

kivesta tehty, etta.sen katon ylapuolella oli ikkuna niin kor- 
kealla, etteivat paivatyolaiset uskaltaneet nousta sen ylla ole- 

! valle katolle, ja etta kattoon meni 12 tolttia lautoja, toisella 
kertaa 1000 paanua.l Kirkon ja sakariston katoilta tuleva 

I vesi uhkasi aina tarvella tata rakennusta, ja sen vuoksi sita 
I 

koetettiin suojella ranneilla, joita tuon tuostakin hankittiin 
uudestaan."appeutuminen kuitenkin jatkui, ja sen vuoksi 
kirkonkokous 21. V111. 1732 paatti purattaa sen. Samalla 
paatettiin, ettei vasta enaa mitaan luukamaria rakenneta, vaan 
luut kaivetaan maahan 3 kyynaran syvyyteen; silla tavoin 

'paatettiin menetella myos luukamarissa olevien luiden 
k a n ~ s a . ~  Tayteen 20 vuotta ei kuitenkaan tultu toimeen ilman 

. . 
Bidrag I ,  ss. 104, 171, XI, ss. 29, 97. 

"sim. tili 1700. 
"Tages beenkammaren bort, som ar  utan for Kyrckan ved 

'Canckas graf, rummet giores rent, och Kyrcko-muren repareras, som 
af taakdropp mycket forderfvad a r ;  Och p i  det ingen beenkammare 
m i  behofvas, grafves benen neder i grafvarna, som bora vara Ath- 
minstone 3 al:r diupa . . ." 
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tama rakennus on kalliopohjalla. Kuitenkin maaperan veti- 
syys on ollut todennakoisin syy vanhan kapitulin sortumiseen. 
Veden pois paaseminen nimittain nakyy olleen hyvin huonoa. 
, Vv. 1760-1761 kylla rakennettiin kirkkotarhasta ranni johta- 

maan vetta pois kirkon pohjoisp~olitse,~ mutta se ei vastan- 
nut taysin tarkoitustaan, koska se ei poistanut vetta kirkko- 
muurin ulkopuolelta. Siita on todistuksena kadunlaskijain 
oldermannin Henrik Roligin v. 1780 antama kuitti, jossa seli- 
tetaan, etta kirkkoinuurin kaakkois-, ita- ja koillispuolella ei 
ennen ole ollut vetta pois johtavaa rannia eika ojaa, minka 
vuoksi muurin kivijalka oli p i l aan tun~ t .~  Samalla tavoin on 
tietysti taytynyt yhta su~lrella syylla tapahtua myiis tnuurin 
kulmassa olevan kapitulirakennuksen suhteen. Satnan seikan 
todistajana on sananvuoro annettava myos PORTHAN~I I~ ,  joka 
v. 1798 sanoo kirkon varastohuoneen olevan "epamukavassa, 
rumassa ja huonosti sijaitsevassa pa ika~sa" .~  Olipa tniten 
oli, joka tapauksessa oli tama rakennus jo 1600-luvun alussa 
sortumistilassa. V. 1632 alettiin sen paatoa purkaa ja v. 
16'34 mainitaan sen seina - arvatenkin korkeat p23tiisein;it 
ja yleensakin toisen kerroksen seinat - kaade t~ iks i .~  Taman 

Vv:n 1760-1761 tilit. - Inventaario 1774 sisaltaa, samoin kuin 
merkinta inventaariokirjan kannessa, tarkan selonteon taman rannin 
kulusta Aurajokeen saakka. 

"ili 1780: kuitti n. 31: "Rakning ofver det arbete, som blifvit 
anvandt vid en aflopps ranstens inrattning pd Ostra och Nord Ostra 
deln af kyrko gdrden. Som pd yttre sidan af Syd Ostra, Ostra och 
Nord iistra deln af muren omkring kyrkogdrden forut icke varit nagon 
ranna och dike som affort vattnet hvarigenom handt, a t  sival sten- 
foten A sagde mur blifvit skadad sdsom ock a t  vattnet dragit sig uti 
de, under en del af kyrkans uthus varande kallare; sd ock emedan 
Kongl. Academien beslutit, a t  en ransten skulle anlaggas ti1 vattnets 
affijrande Iangs med Kongl. Academie huset, som ar belagen i Sodra 
sidan af kyrckan och pa samma sidda stanger kyrckogarden och 
sidstnemde dike icke kunnat annorlunda dragas, an forbi el. Iangs 
rned forstnemde del af kyrckomuren; . . ." 

H. G. Porthans bref till M. Calonius 17. XII. 1798. 
4 Bidrag I, s. 124, XI, s. I .  



jalesta sai entinen kapituli kokea noyryytyksen toisensa pe- 
rasta. Se sai paalleen vajankaton joutuen kirkon pajaksi 
ja varastohuoneeksi, jossa rn. rn. keitettiin terva kirkon katto- 
paanujen maalaarnista varten. Joku nurkka siita oli laucloi-, 1 
tettu erilleen ruurnispaarien sailytyspaikaksi. Sen jalesta kun , 
tuorniokirkko hankki itselleen ruurnisvaunut, joutui lansiosa 
huoneesta vaunuliiteriksi, osa taas oli akatemian halkovajana, 
rninka vuoksi katto oli tuorniokirkon ja akaternian yhteisesti 
h0idettavana.l 

Vanhan kapitulin alla oli yhdeksan kellaria; viiden sisaan- 
kaytava oli kirkkotarhan, neljan kadun puolelta. Yksi niista 
oli tuomiorovastin, yksi kirkonisannan hallussa, loput seitse- 
man vuokrattuina. Kellarit olivat lattiattornia, niiden holvit 
olivat heikkoja ja sisaankaytaviakin oli usein kor j a t t a~a .~  

Suuren palon etupuolella vanha kapituli oli vahalla kohota 
uudelleen entiseen arvoonsa. Kun tuorniokapituli olisi tarvin- 
nut uutta huoneustoa eika sita rnuualtakaan silla hetkella voitu 
jarjestaa, tarkasti tuorniokapituli jo tatakin rakennusjatetta, 
voisiko siita korjausten kautta tulla sopiva i~tuntosali .~ Tulos 
oli nahtavastikin kielteinen, silla tuorniokapituli kokoontui 
edelleenkin entisessa huoneustossaan, ja varastohuonetta kor- 
j,attiin palon edellisena vuonna vain h i ~ k a n . ~  

Narna rakennukset yhdisti toisiinsa, kuten sanottu, k i r k- 
k o rn u u r i eli "kirkonaita", kuten sen nirni Antti Piirnasen 
terrninologian rnukaan k u u l u u . ~ a s t a a v a t  ruotsalaiset nimi- 
tykset ovat "kyrckogArdsmuren", "kyrckiobalcken", "kyrckio- 
vallen" ja joskus "kyrkomuren", jolla rnyos voitiin tarkoittaa 
kirkon seinamuuria, joten varsinkin tilien suppeat rnerkinnat 

Ptk.  9. 111, 1. VI. 1814; 15. V, 22. V. 1816; Kirje 4. .V11, 
6. X. 1821. 

Eri  vuosien tilit ja vv:n 1724 ja 1774 inventaariot. 
Ptk.  10. X11. 1823. 
Ptk.  25. V. 1826. 

5 Tili 1768. 
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voivat usein olla hyvin harhaanjohtavia. Se oli 4 jalkaa paksu 
ja paikotellen 12 jalkaa korkea, alkuaan suurirnrnaksi osaksi 
harrnaakivesta tehty, rnutta joku osa tiilista, koskapa niita 
rnyohemmin sita purettaessa saatiin. Tiilia varrnaankin oli 
tarvitt~l rnuurissa olevien kaytavien, arnpurna-aukkojen ja 
portaiden rnuuraarniseen, rnitka viela. 1700-luvulla siina kiin- 
nittivat huorniota. Muuri oli kauttaaltaan katettu hirsipiirojen 
paalle paanuilla, joko vanhoilla kirkon kattoa korjattaessa 
saaduilla tai uusilla, jotka eivat olleet kirkon kattoon kelvan- 
neet.' Muurin korkeus rnaasta rni ta t t~~na oli vaihteleva, silla 
sen laaja harja oli kaikkialla samalla korkeudella vaikka rnaan 
korkeussuhteet vaihtelivat riippuen l n ~ ~ ~ ~ r i n  etaisyydesta itse 
tuorniokirkon kurnrnusta. 

Muurissa oli 1700-luvulla kuusi porttia. . Kuudes, kirkon 
pohjoispuolella vanhasta kapitulista Ianteen oleva portti oli 
avattu vasta v. 1658, jolloin etelainen paaportti toistaiseksi 
s~~l je t t i in  ja muuriin puhkaistiin uusi aukko, jotta ruttoon kuol- 
leet voitiin tuoda suoraan pohjoispuoliseen h a u t a ~ s m a a h a n . ~  
Portit olivat yleensa siksi korkealla, etta tarvitsivat erikoiset 
kiviportaat rautakaiteineen. Ne suljettiin tukevilla rissoilla 
varustetuilla ovilla, jotka pantiin kiinni puupuorneilla ja lu- 
koilla. Kahden portin ylapuolella oli pienet tornit, nim. Ianti- 
sen ja etelaisen, ja kaksi rneni rakennusten alitse, nim. kate- 
draalikoulun ja vanhan koulun. Paaportti oli etelainen, Suu- 
relta Kirkkokadulta kirkkotarhaan johtava. Vanhan koulun 
alla olevan portin tavallisena nirnena oli itaportti, varastohuo- 
neen luona olevan pohjois- 1. pieniportti, katedraalikoulun alai- 
nen kouluportti ja kirjaston vieressa olevan, Pikku Kirkkoka- 
dulta johtava 1ansipo;tti. Kouluportti oli sateilla ja lurnensu- 
larnisen aikoina huonokulkuinen, silla sen kautta juoksi suuri 
osa kirkkotarhaan tulleesta vedesta. Epakohdan estarniseksi 
suunniteltiin rakennettavaksi ranni kirkon pohjoispuolelta sen 

Ptk. 6. XII. 1797. 
Bidrag XI, ss. 19, 29; v. 1629 nimenomaan luetellaan vain viisi 

porttia (Bidrag I ,  ss. 114.). 
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lansipaadyn ohi johonkin muurin Iansinurkassa olevaan vesi- 
aukk0on.l Suunnitelma tuskin lienee tullut toteutetuksi. Poh- 
joispuolella, varastohuoneen ja koulun valilla, oli muurin alla 
yksinainen kellari, ovi muurin ulkopuolelle. Jonkin kerran 
~naini taan samalla taholla olevan jatteita toisestakin kella- 
rista. 

Muuri vaati siis yhtimittaista kunnossapitoa. Tuomio- 
kirkko hoitikin sen kattoa huolellisesti niin kauan kuin muuri 
oli pystyssa. Siita huolimatta alkoi sen rappeutuminen jo 
1500-luvulla. Ensimaisena selvana merkkina siita on muurin 
ponkitseminen pilarilla v. 1598. 1600-luvun alussa taytyi pila- 
rien rakentamista yha  jatkaa muun korjailun ~ h e l l a . ~  Nain 
tuli muurin kaatumisen ehkaisemiseksi rakennetuksi akatemian 
ja kirjaston valisen muurin osan ulkopuolelle kokonaista seit- 
seman, koulun ja varastohuoneen valille kolme pilaria. Ison 
vihan aikana muuri, kun s e  lahes pari vuosikymmenta oli kor- 
jaamatta ja katottomana, ransistyi ja oli kaatumaisillaan 
useista kohden v. 1722.3 Silla vuosikymmenella sita jo t end-  
kin joka vuosi korjattiin; varsinkin sen kattaminen nieli suuria 
maaria piiroja ja paanuja, kuten tilit todistavat. Seuraavina- 
kin vuosikymmenina tarvittiin yhta mittaa korjaustoita, milloin 
muuraus-, milloin kirvesmiestoita. Jatkuva korjailu kuitenkin 
muutti muurin vanhaa muotoa, niin et ta s e  korjatuilta koh- 
dilta varmaankin alkoi nayttaa kiviaidalta, ja kaikesta huoli- 
matta ransistyminen ei keskeytynyt. A. A. HULPHERS,  joka 
naki sen v. 1760, kuvaa si ta seuraavasti: ". . . viela on hiukan 
jalella korkeasta ja paksusta kirkkotarhan muurista, joka mui- 
noin joidenkin levottomuuksien aikana on ollut kaupungin puo- 
lustuksena, ja viela voi siina huomata muutamia kaytavia ja 

1 Porttien nimet esiintyvat paitsi lukemattomissa muissa Iahte isd ,  
muutamissa korjauskuiteissa, esim. seppa Jacob Runbergin v. 1768 
kirjoittamassa. 

Bidrag I, ss. 57, 95, 104, 106,.107, 108, 114; XI, ss. 19, 30, 31, 
34, 36, 39, 79, 93, 96. 

3 1. A. CEDERBERG, Historiallisia Kokoelmia 11, s. 196 . 
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arnpurna-aukkoja siita merkkinaH.l Viela enemman tulee 
muurin rappeutuneisuus nakyviin G. A. R E U T E R H O L M ~ ~  
kuvauksessa v:lta 1773. Han sanoo vanhasta muurista ole- 
van jalella vain jatteita, muuten kuvaten sita melkein samoilla 
sanoilla kuin H i i l p h e r ~ . ~  

Talla valin oli hallitusvaltakin lausunut kirkkoaidoista sel- 
laisen tuomion, et ta s e  varmaan lamaannutti turkulaistenkin 
intoa kirkkomuurinsa korjaamiseen. Samassa ,  28, VIII. 1764 

! annetussa kuninkaallisessa kiertokirjeessa, jossa kolehtien 
. kantolupa tehtiin riippuvaksi rakennussuunnitelman hyvak- 

synnasta, ankaroin sanoin moititaan hirsista tai kivista teh- 
tyja, katolla varustettuja kirkkoaitoja, koska ne aiheuttivat 
seurakunnille paljon tarpeettomia kustannuksia ja olivat 
vahingollinen paavinuskon jate. Sen vuoksi oli ne 100 hopea- 
talarin sakon uhalla jatettava kattamatta eika kivesta tehty- 
jakaan saatu  kalkkilaastia kayttaen k ~ r j a t a . ~  Kun papistoa 
ja kruunun virkamiehia viela kehoitettiin pitamaan huolta, ettei 
maaraysta rikottu, luulisi Turun tuomiokirkon kirkkomuurin 
kohtalon tosiasiassa tulleen korjatuksi, silla s e  oli siksi huo- 
nonevassa kunnossa, ettei se  ilman jatkuvaa korjaustyota voi- 
nut kauan sailya. Mutta taaskin on kuvaavaa sille konserva- 
tismille, jolla tuomiokirkkoa johdettiin, et ta kuninkaallista 
maaraysta ei suinkaan noudatettu kirjaimellisesti, vaan muu- 
ria korjattiin usein tamankin jalkeen ja verrattain huolellises- 
tikin. Vielapa valtakunnan korkein rakennusvirastokin otti 
osaa  muurin korjauksen sellaisiinkin suunnitteluihin, jotka 
olivat ilmeisessa ristiriidassa kuninkaallisen maarayksen 
kanssa. 

Ensimainen kohta, josta vanha muuri tuli havitetyksi, oli 
vanhan koulun seutu, jossa anatomiasalin rakennustyon aikana 
tuli puretuksi vanha portti ja rakennuksen viereinen kappale 

K. G. LEINBERG, Bidrag till kannedom af vdrt land 11, s. 19. 
CARL FORSSTRAND, En gustaviansk adlings ungdomshistoria, 

s. 41. 
3 MODEE VII, SS. 5721-2. 





muuria. Muutamia vuosia kirkkotarha oli silta kohdalta avoi- 
mena, mutta lopulta rakennettiin tilalle kuitenkin tiilinen 
muuri. Se on etela- ja Iansiporttien piirrosten lisaksi ainoa 
kohta muuria, josta on samanaikainen kuva olemassa, nim. 
C. P. Hallstromin v:lta 1795 (kuva 6 ) .  Sen mukaan muuri 
on vain tavallinen korkeahko ja katettu kiviaita, joten se var- 
maankin erosi silmiinpistavasti vanhasta muurista. Akate- 
mian ja anatomiasalin valille tarvittiin portti; kun maata oli 
tasoitettu vanhan muurin jatteilla, ei tahan uuteen itaporttiin 
enaa tarvinnut rakentaa portaita. 

V. 1749 oli muuria korjautettu ja rappautettu paivatyo- 
aisiIla1 Vv. 1768-9 laitettiin kaikkiin portteihin uudet ovet 
salpoineen ja sappineen. Edellisena vuonna kirkon kustan- 
nuksella kivettiin kirjaston ja koulutalon edusta seka muurin 
pohjoispuoli 7-9 kyynaran leveydelta varastohuoneen ohi 
aina itaiselle kirkkoportille ~ a a k k a . ~  Itse muuriakin oli pian 
valttamatonta ryhtya perusteellisemmin korjaamaan. Kate- 
draalikoulun ja vanhan kapitulin valille rakennettiin v. 1771 
kolmas osa muurin pituudesta uuclelleen, mutta muu osa silta 
valilta jai vanhaan asuunsa jo kallelleen ransistyneena. Aka- 
temian ja kirjaston valista osaa oli samoihin aikoihin kor- 
jailtu useista kohdin. Anatomiatalon itapuolella oleva osa 
oli viela taysin vanhanaikaisessa kunnossa v:n 1774 tarkas- 
tuksen aikana, mutta sekin havaittiin hyvin rappeutuneeksi ja 
ehdotettiin rakennettavaksi uudestaan samanlaiseksi kuin aka- 
temian rakennuttama aita akatemian ja anatomiatalon'valilla 
o1i.j 15 vuotta myohemmin tarkastuksessa, v. 1789, havait- 
tiin vanha osa muuria aivan ransistyneeksi ja viheliaisen 
nakoiseksi. Tukipilaritkin olivat halkeilleet ja irtaantuneet 
muurista erilleen. Etejaisen 1. suuren ja Iantisen portin 
paalla olevat tornihuoneet olivat murtuneet ja kallistuneet 
kadulle pain 12-18 tuumaa. Kun taysi luhisturninen oli odo- 

Ptk. 7. V 1760. 
lnventaario 1774. 
lnventaar~o 1774. 



tettavissa, ehdottivat maistraatin tarkastusmiehet naiden 
porttirakennusten purkamista, niin etta muuri kauttaaltaan 
tulisi yhta korkeaksi. Porttitornien tilalle ehdotettiin asetetta- 
vaksi kolme palloa koristeiksi. Itse muuri olisi ulkopuolelta 
tiivistettava kivilla, tiililla ja laastilla seka pilarit sidottava 
muuriin. Ulkopuolelta olisi muuri maalattava kirkon mallin 
mukaan vaaleankeltaiseksi, seka harmaakivijalan ylapuolelle 
1 % kyynaraa maasta musta lista. Sisapuoli muuria 'olisi maa- 
lattava keltaiseksi. Tyo laskettiin kaikkiaan tulevan maksa- 
maan n. 157 tal.' Korjauksista ei silla kertaa tullut mitaan 
m. m. sen vuoksi, etta huomattiin tarpeelliseksi hankkia Yli- 
Intendenttiviraston hyvaksynta naille m~utoks i l le .~  Talta 
ajalta peraisin ovat ne muurarimestari Johan Sundstenin laa- 
timat etelaisen eli Suurelta Kirkkokadulta ja lantisen eli Pikku 
Kirkkokadulta johtavien porttien piirustukset, jotka ovat Iahe- 1 
tetty Intendenttiviraston hyvaksyttavaksi (kuvat 4 ja 5). ! 

Niista nakyy, etta turkulaiset eivat kuitenkaan olleet raski- , 
neet luopua kirkkomuurin porttitorneista, vaan ovat ehdotta- 
neet ne korjauspiirustuksissaan sailytettaviksi. Vaikka ei ole- 
kaan todennakoista, etta tornit olisivat olleet tarkalleen pii- 
rustuksessa nakyvan kaltaisia, saa u~distus~iirustuksistakin 
jonkinlaisen kasityksen niiden ja inuurien mittasuhteista. 
Ennen kuin korjauksiin ehdittiin ryhtya, kaatui 27. V. 1795 
muuria 19% kyynaraa pitka kappale koulun kulmasta Piis- 
pankadulle pain, ja sen mukana yksi pilarL4 Maistraatin tar- 
kastuksessa huomattiin tietenkin .tarpeelliseksi purkaa kaatu- 
nut kappale kokonaan ja rakentaa se uudelleen. Perustuksen 
kestavyyttakin epailtiin, jonkavuoksi vaihtoehtoisesti laadit- 
tiin myos sellainen kustannusarvio, jossa uuden perustuksen- 

Syne- och Matnings-lnstrumenter, 20-21. VIII. 1789 (Turun  
maistraatin arkisto).  

2 Ptk. 12. XII, 19. XII. 1787, 12. V, 14. V. 1790; Kirje 14. V. 
1790, 19. VI. 1793. 

3 Jaljennokset piirroksista olen saanut  prof. Heikki Klemetilta. 
4 Ptk. 3. VI, 18. XI. 1795; Kirje 3. VI. 1795. 
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kin rakentaminen oli otettu huomioon. Mutta myos muu osa 
kirkon pohjois- ja itapuolella olevaa muuria Piispankadun 

. kohdalta Koulukadun suussa olevalle portille saakka, yhteen- 
sa 92 kyynarin pituudelta, havaittiin d i n  kallistuneeksi ja 
murtuneeksi, etta sen kaatuminen ol iodotettavissa, vaikka 
tukena olikin kaksi harmaakivipilaria. Tarkas'tajat ehdottivat 
sen joko korjattavaksi siten, etta vanhan muurin tueksi raken- 
nettiin sen ulkopuolella 1% jalkaa paksu tukimuuri seka kaksi 
uutta kivipilaria, tai sitten muurin aivan uudelleen rakenta- 
mista. Perustus taallakin huomattiin epai1tavaksi.l Korjaustyo 
supistui kuitenkin siihen, etta kevaalla v. 1796 luhistunut osa 
muuria rakennettiin uudelleen, todennakoisesti harmaakivesta, 
ja muuta muuria k~r ja i l t i in .~  V. 1810 todettiinkin tama osa 
muuria hyvassa kunnossa olevaksij3 mutta silloin jo toisella 
puolella oli aukko, joka ei milloinkaan tullut entiseen tapaan 
taytetyksi. 

V. 1805 kevaalla pidettyjen promotsionien jalkeen alettiin 
naet purkaa vanhan akatemiataloa ja muutamia vuosia myo- 
henimin ana t~mia t a loa .~  Mukana seurasi osa muuriakin, niin 
etta kirkkotarhan muuriin syntyi melkoinen aukko. Rakennus- 
aikana se jai korjaamatta, arvatenkin sen vuoksi, etta silla 
taholla oli akatemiatalon rakennustarpeiden varasto, mutta jo 
v. 1814 akatemian rakennuskomitea pyysi tuomiokapitulia 
tasoituttamaan muurin purkamisen jalkeen akatemian ja kir- 
kon valille syntyneen  alli in.^ Talle'valille rakennutti aka- 
temia sitten, tuomiokapitulin kanssa kaytyjen neuvottelujen 
jalkeenJ7 kivijalan paalle rauta-aidan (staquette 1. balustrad), 
joka tuli esikuvaksi, jonka mukaiseksi muukin osa muuria 

Matningsbref, 7. VII. 1795 (Turun maistraatin arkistossa). 
q t k .  18. XI. 1795, 25. V, 1. VI, 23. XI. 1796. 
3 lnventaario 1810. 
4 S. G. E L M G R E N ~ ~  merkinta tuomiokirkkoalueen kartassa (pai- 

nettuna: M. G. SCHYBERGSON, Henrik Gabriel Porthan 11,). 
'. Ptk. 28. XI. 1810. 
V t k .  2. 11. 1814. 
7 Ptk. 1. 11. 1815. 



pyrittiin muuttamaan. V. 1816 tuomiokapituli selitti, etta 
koko etelapuolinen osa ymparysmuuria on purettava ja maa 
tasoitettava seka etta pohjoispuolella sita ainakin olisi madal- 
lettava tai sekin purettava pois.' Intendenttivirasto valmisti 
piirustukset ja kustannusarvion akatemian alottaman aidan 
jatkolle vanhanmkirjastotalon kulmaan saakka. Vanhan muu- 
rin purkaminen ja uuden aidan rakentaminen,myytiin huuto- 
kaupalla. Rakentamisen otti suorittaakseen arkitehti Olof 
Alm 1.601 ruplan suuruisesta summasta. Seurakunnat sitou- 
tuivat lisaksi suorittamaan paivatoita. Ja niin syksylla 1817 
revittiin muuri alas sikali perusteellisesti, etta sen juurella 
olevista haudoista nousi suuri joukko luita. Kun urakoitsija 
v:n 1818 lopulla sai Tukholmasta tilaamansa rautapylvaat ja 
tangot, saatiin aita syksylla 1819 valmiiksi. Sen yhteydessa 
korjattiin etelaisen kirkkoportin rappuja suoraan Kirkko- 
kadulle joh tav ik~i .~  Palon edellisena kesana korjattiin viela 
koulutalon alitse kirkkotarhaan johtavat portaat ja samalla 
kertaa kai myiis muutamia puoteja ja kellareita:' Nain oli 
koko kirkon etelapuoli kadottanut vanhan muurinsa ja saanut 
tilalle sangen mitattoman rauta-aidan, jonka haviaminen suu- 
ressa palossa ei ollut suureksi vahingoksi. Muurin pohjois- 
puolinen osa sitavastoin sailyi paloon saakka, tietysti hyvin 
rappeutuneena ja vanhan sotilaallisen asunsa menettaneena. 
Taman muurin kappale, viheliaiset jatteet vanhasta kapi- 
tulista ja katedraalikoulun rakennus siis olivat suuren palon 
etupuolella enaa jalella palauttamassa muistiin sita merkillista 
rakennusryhmaa, joka keskiajalta Iahtien oli ymparoinyt 
pyhan Henrikin pyhattoa. . V:n 1827 palo vain kiirehti vii- 
meisten johtopaatosten vetamista: kaikkien tuomiokirkkoa 
ymparoivien rakennusjatteiden poistamista maan tasalle. 

Ptk.  ja Kirje 16. X. 1816; Ptk. 13. XI. 1816. 
2 Ptk .  8. 1, 30. IV, 28. V, 23. VI1, 1. X, 8. X, 29. X, 12. XI. 

1817, 22. IV, 29. IV, 18. XI, 2. XI]. 1818, 21. IV, 12. V, 19. V, 12. VI, 
16. VI, 7. IX. 1819; Kirje 30. IV, 23. VII. 1817, 29. IV, 18. XI. 1818, 
16. VI, 27. X. 1819; Abo Allmanna Tidningar 21. VI11. 1817. 

V t k .  26. IV, 23. X. 1826. 



VI. 

Tuomiokirkko 1600- ja 1700-Iukujen vaihteessa. 

Ennen kuin kaydaan kasittelemaan tuomiokirkon raken- 
nushistoriaa 1700-luvulta alkaen,  on  valt tamatonta perehtya 
niihin tarkeimpiin muutoksiin, mita siina tapahtui  edellisen 
vuosisadan lopulla ja yleensakin siihen asuun,  joka kirkolla 
talloin oli. T a m a  on  asiallisesti tarpeellista seka  rakennus- 
kontinuiteetin ymmartamiseksi e t ta  myos monien talloin kay- 
tettyjen ja seuraavalle ajalle periytyvien nimitysten oikein tul- 
kitsemiseksi. Luonnollisesti talloin on tyydyttava vain muu- 
tamien valittujen piirteiden esittelyyn, mika on sitakin enem- 
man paikallaan, kun C. VON BONSDORFF jo on tuomiokirkon 

. vaiheista 1600-luvulla an tanut  sangen huolellisiin Iahdetutki- 
muksiin perustuvan kuvauksen. 

Erilaisuudet 1700-luvun alun kirkossa sen nykyiseen asuun 
verrat tuna tulevat nakyviin heti kirkon s i s a a n k a y t a -  
v i s s a ja o v i j a r j e t e l m a s s a .  Lantinen, tornin alitse 
kulkeva ovi oli tietenkin suurin, minka vuoksi s i ta  kutsuttiin- 
kin "suuroveksi" (stordorren) 1. "lantiseksi oveksi" (vas t ra  
di irren),  mutta kuitenkaan se  tuskin lienee ollut eniten kay- 
tetty sisaankaytava.  Kuten edella jo on  esitetty, sen kohdalla 
muurissa ei ollut porttia, vaan Iahimmat olivat lantinen ja 
kouluportti. Kun tulo niiden kaut ta  kirkon edustalle tapahtui  
sivultapain, olivat suuroven portaatkin pohjoisesta tai ete- 
lastapain noustavat ,  siis pitkin kirkon paa tya ,  mut ta  suo- 
raan  paaovesta eteenpain jyrkat ja kaiteilla varustetut. Por-  
tai ta  suojaamassa  vedelta ja sen aiheuttamalta lahomiselta 
oli katos,  joka ei ollut aivan pieni, koskapa  siihen v. 1667 rneni 
lautoja 1 0  to1ttia.l Si ta  kannatt ivat  puupilarit,  jotka aikai- 
semmin olivat puuleikkauksilla koristeltuja, mutta sen vuoksi 
lahoivat pian ja v. 1676 paatettiin korvata sileaksi hoylatyilla 

Bidrag XI, s. 36. Katos oli tehty, luultavasti ensimaista kertaa, 
v. 1660 (Bidrag XI, s. 27). 
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8- tai 12-kulrnaisilla tai kivisi1la.l Naiden rappusien kautta 
kirkkoon kulkerninen ei ainakaan kaikkina vuodenaikoina ollut 
rnukavaa, koska rnolernpien Iahinten porttien kautta juoksi 
kevat- ja sadevesi, jolla ei rnuuta paasya Iantisesta kirkko- 
tarhasta ollut. ,Kun seurakuntalaiset kayttivatkin eniten rnuita 
ovia, saattoikin suuroven sisapuolella olevan eteisen tarkoitus 
nayttaa olevan olla tuorniokapitulin istuntosalin eteisena, 
rninka vuoksi sen yleisesti kaytettyna nirnityksena olikin "kon- 
sistorin eteinen" (consistorii forstuga). Paaosa kirkkovakea 
lienee kulkenut suurovea Iahinna olevan etelaisen oven kautta, ' 

jonka kohdalla rnuurissa oli Suurelle Kirkkokadulle avautuva 
paaportti. Vastaavalla kohdalla toisella puolen kirkkoa oli 
pohjoisovi, joskus rnyos "kouluoveksi" (scholae doren) kut- 
s u t t ~ , ~  rnolernmat viirneksirnainitut ikivanhoja. Kirkon ita- 
paan ovijarjestelmaan sitavastoin tehtiin 1680-luvulla suuria 
rnuutoksia. Ennen oli akaternian puolelta johtava ovi kulke- 
nut n.s. porraskuorin (trappkoret) kautta;' Vv. 1686-1688 
rnuurattiin se urnpeen, tilalle tehtiin ikkuna ja kuorin holvia 
suurennettiin. Sarnalla avattiin uusi ovi porraskuorin ita- 
puolella olevan ristikuorin kautta, josta tarnan jalkeen akate- 
rnian ovi aina suureen paloon saakka tuli kulkernaan, jolloin 
tarna rnonivaiheinen ovi sai kolrnannen paikkansa vastarnai- 
nittujen kuorien valissa olevan n.s. Wallenstiernan kuorin 
kautta.". 1686 rnuurattii~l rnyos pohjoispuolella oleira toi- 
nen, paakuorin puoleinen ovi urnpeen; rnissa kohden se 
sijaitsi, ei kay kirjallisista Iahteista selville, rnutta todennakoi- 
sinta on, etta se oli nykyisen ruiskuhuoneen kohdalla, jossa 
silloin oli kirkon luuhuone, rnika arvatenkin teki taman oven 

Bidrag V, s. 6. 
Nimityksen olen tavannut vain kerran, Ptk. 17. VII. 1189. 

Ukkonen oli iskenyt kirkkoon 13. V. 1789 ja aiheuttanut hiukan vahin- 
. koa: ". . . nigot af kalkbandet i ofversta takvalvet och pelaren vid 

Scholae doren init heliga lekamens chor fallit . . ." 
3 Bidrag XI, s. 9, 69, 136. 
4 Bidrag XI, ss. 71, 77-78, V, 65-66. 



tarkoitustaan vastaamaltomaksi. Sen tilalle avattiin uusi ovi 
pohjoispuolelle aivan paakuorin viereen.' Todennakoisesti ' 

tarkoitetaan naita ovia nimityksilla pappisovi ja piispanovi, 
jotka esiintyvat seka 1600- etta 1700-luvun Iahteissa. - 
Sakaristoon johtavan oven muutteluun ei ollut mitaan aihetta, 
mutta sen sijaan taas Iansipaan nurkissa, molemmilla puo- 
lilla isoa eteista olevat huoneet joutuivat sellaisten muutosten 
alaisiksi, etta niihin kirkosta johtavat ovetkin kavivat joten- 
sakin tarpeettomiksi. Paasy kirkon Iansinurkassa olevasta 
ovesta tuomiokapitulin huoneustoon tuli suljetuksi sen kautta, 
etta v. 1691 sen eteen rakennettiin kirkon ruumishuone. 
V. 1688 paatettiin muurata myos vastaavalla kohdalla suuren 
oven pohjoispuolella oleva ovi kiinni, jotteivat varkaat paasisi 
kellonsoittajien ja kellonasettajan jalessa kirkkoon, ja sen 
sijaan paatettiin avata torniin johtaviin portaisiin uusi sisaan- 
kaytava suoraan ulkoa kirkon itanurkassa olevan huoneen 
seinaa p i t k i n . V u s i  ovi tuli kylla rakennetuksi, mutta enti- 
nenkin nayttaa jaaneen kiinni muuraamatta. Sita kutsutaan 
usein "torni~veksi".~ Naiden lisaksi puhuvat Iahteet viela 
"teiniovesta" ja "morsiusovesta" liittaen siihen erilaisia attri- 
buutteja, mutta kun nailla kaiken todennakoisyyden mukaan 
tarkoitetaan kirkon lehtereille johtavien portaiden ovfa, ei 
niista tassa yhteydessa ole syyta sen enempaa puhua. 

Jos taas palaamme tarkastamaan kirkkoa ulkoa pain, on 
ensinnakin todettava sen seinien ja katon korkeus oleellisesti 
samaksi kuin nykyaankin. K a t t o oli useimmiten pyoreapai- 
sista haapapaanuista tehty, tervattu ja punattu. Turkulaiset 

Bidrag XI, s. 71; siihen suuntaan, etta paakuoria Iahinna oleva 
pohjoinen ovi ennen v:n 1686, muutostyota oli poissa kaytannosta, 
viittaa sekin, etta sita ei mainita niiden ovien joukossa, jotka tarvit- 
sivat tahan aikaan valttamattomina pidettyja ovivahteja (Bidrag XI, 
s. 60). Taman muutoksen jalkeen +ass v. 1689 puhutaan jo viidesta 

, kirkon ovesta: stora dorren, norra dorren, sodra dorren, prastdorren, 

I 
nya dorren Ath academien (Bidrag XI, s. 78). 

Bidrag V, s. 66. 

i 3 Bidrag XI, ss. 133, 139. 



188 Arvi Korhonen. 
-- - -- -- 

kylla parhaansa mukaan koettivat saada arvokkaamman 
katon, mutta uudistuvat tulipalot kerta toisensa jalesta teki- 
vat yrityksen turhiksi. 1500-luvun alussa osa. katosta oli 
kuparinen rnutta se nayttaa jotensakin pian tavalla tai toisella 
havinneen.l Jo v. 1600 oli osa katosta tiilinen, rnutta se lienee 
tarveltynyt v:n 1601 tu l i pa los~a .~  Vv. 1627-1630 ostettiin 
kattoa varten kyrnrneniatuhansia kattotiilia,bn'iin etta suurin 
osa katosta lienee saatu tiilitetyksi. 1650-luvulla alettiin taas 
kaytta3 arvokkaarnpaa rnateriaalia, nim. kuparia, ja saatiin 
sen hankkirniseksi lahjoituksiakin.' V:n 1656 tulipalo kuiten- 
kin havitti taman katon ja siina palaneet kuparilevyt olivat 
kattarniseen kayttokelvottornia, koskapa niita myytiin Pairnioii 
kirkonkellon a inekseks i .Vaman  jalesta taas oli tyydyttava 
toistaiseksi lauta- ja t i i l ikat t~on.~ V. 1661 kuitenkin jo taas 
mainitaan osan katosta olevan kuparisen ja v. 1674 jatkettiin 
kuparilla kattamista suuremmassa n~ittakaavassa.~ V:n 1681 
tulipalo kuitenkin taas havitti taman katon. Sen jalkeerr oli 
suurimrnaksi osaksi tyydyttava paanukattoon, vain torniin 
jaksettiin kustantaa kuparia. Paanu- ja tiilikatolla oli sama 
heikkous, joka myohemminkin aiheuttaa vaikeuksia kirkon 
kunnossapidolle: talvella sen raoista paasi lunta kirkon hol- 
vien paalle, rninka vuoksi niista oli luotava lunta ja varus- 
tettava ne l~rnirei ' i l la .~ Myohernmin tulee kasiteltavaksi se 
inahdollisuus, etta katto olisi ollut tukikaarien kohdalta mut- 
kistuva. Lopuksi on rnainittava, etta kirkon sivuilla olevat 
kuorit jo olivat kirkon kanssa saman katon alla, lukuunotta- 

J. W. RUUTH, Abo stads historia under medeltiden och 1500- 
taiet I ,  s. 22. 

Bidrag I, s. 62. 
Bidrag 1 ,  ss. 113, 116. 
Bidrag XI, s. 5. 

5 Bidrag XI, s. 23. 
Bidrag XI, ss. 19, 27. 

7 Bidrag XI, ss. 50, 51, 66. 
Bidrag I ,  ss. 12, 55, 62. 
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matta sakaristoa, Kankaisten kuoria ja paakuoria, joilla oli 
oma kattonsa. Paakuorin sisamuuria oli kylla v. 1656 alen- 
nettu, mutta muodosti se vielakin pienen tornin., joka v. 1682 
paatettiin edelleenkin sellaisena sailyttaa, ehkapa myijs tal- 
liiin hiukan korotettiinkin.' 

Monivaiheisempi kehitys kuin millaan muulla kirkon osalla 
1600-luvun kuluessa oli sen t o r n.i 1 1  a, ja seuraavan vuosi- 
sadan tornit taas olivat aivan erilaisia kuin edelliset ja nykyi- 
nen. Kysymys kirkonkellojen paikasta olikin usein esilla ja 
ratkaistiin se eri tavoilla. 

1600-luvun alkupuolelle saakka torni nayttaa olleen koko- 
naan kivinen ja verrattain mata1a.l Kirkon kellot olivat sijoi- 
tettuna saksalaisen kirkon vieressa olevaan kellotorniin eli 
(klAckstaplen), joka v:n 1600 tilien mukaan paloi kelloineen 
paivineen.0 Tama kellotorni katettiin uudestaan ja kellot sijoi- 
tc t t i i~ i  sinne jalleen.$ Mahdollista on myiis, etta kirkkotarhaan 
oli rakennettu kellotapuli sita tavallista renkkutyyppia, joka 
seka tahan aikaan etta myohemmin oli varsinkin nlaaseudulla 
niin yleinen. Tilit mainitsevat naet pari kertaa "pienen kello- 
tapulin", mika aikana, jolloin viela itse kirkontornissa ei ollut 
laitteita kelloja varten, viittaa ainakin kahden kellotapulin ole- 
~nassaoloon.' Millainen muoto tornin huipulla oli 1600-iuvun 
ensimaisina vuosikymmenina, ei kay Iahteista ilmi. Toden- 
nakoisinta on, etta se oli juuri samanlainen kuin ennen edel- 
lista paloa, katon kenties ollessa valiaikainen. V:n 1629 
lopulla tehtiin sopimus tukholmalaisen Hans Timbermanin 
kanssa aivan uusityyppisen tornin rakentamisesta. Sen 

Bidrag XI, s. 17, V, ss. 55, 57. 
V. 1600 kerrotaan tornin huipusta pudonneen suuria tiilikivia 

tiilikatolle. Kun tassa yhteydessa puhutaan "korkeimman tornin hui- 
pusta" (hogste torns spidz), nayttaisi se viittaavan siihen, etta tor- 
nissa oli useampiakin huippuja (Bidrag I, ss. 6 2 4 3 ) .  

Bidrag I,  ss. 40, 59, 61-63; vrt. 69. 
Bidrag I, s. 69. 
Bidrag I,  ss. 114, 117. 
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mukaan tornin huippu tuli olemaan 10 sylta korkea ja hirsista 
salvettu.' Tyii suoritettiin vv. 1630-1 632. Torniin meni 
kaikkiaan 1,500 hirtta, se katettiin lyijylevyilla, joita linnan 
varastosta lahjoitettiin tahan tarkoitukseen 703% leiviskaa 
sen lisaksi, mita kirkko itse osti. Torninhuipun koristeiksi 
asetettiin 40  sorvattua palloa ja kuparinen kukko. Torni- 
toissa oli Timbermanin lisaksi eras ilmeisesti saksalaisvoittoi- 
nen Martin Naterer huipun koristeiden rautatyijn tekijana 
seka mahdollisesti viela eras nimelta tuntematon saksalainen 
mestari, joka v. 1632 haudattiin tuomiokirkkoon.? Tahan 
torniin rakennettiin v. 1638 "tapuli" (klockostapelen), siis 
telineet, Hannu-nimisen rakennusmestarin johdolla. Kaikki 
viisi kelloa, jotka siihen saakka olivat olleet "epavarmassa ja 
huonossa paikassa", nostettiin samana vuonna sinne kau- 
punkilaisten ollessa paivatoilla nostoa avustamassa. Nain oli 
kirkon tornissa tiettavasti ensimaista kertaa kellot, mita kau- 
punkilaisten itsetunto jo kauan oli vaatinut, kuten raastuvan- 
oikeuden piiytakirjassa nimenomaan s a n ~ t a a n . ~  Pitkaa aikaa 
tata ylpeyden aihetta ei kuitenkaan riittanyt, silla v. 1656 
paloi torni ja sarkyneet kellot laskettiin v. 1660 sielta alas 
uudestaan valettaviksi ja taas vaatimattomampaan paikkaan 
s i j~ i te t t av iks i .~  Kirkkotarhaan rakennettiin tapuli, joka oli niin 
yksinkertainen, etta siihen tarvittiin 30  hirtta ja tyossa oli 

Bidrag I ,  ss. 118, 121-123. 
Bidrag I ,  ss. 121-125, 192. 
Bidrag X111, ss. 180, 181, 189, 224, 257. - Tata tornia luulee 

JULIUS KROHN esittavan sen Helsingin Yliopiston kirjaston kokoel- 
missa olevan tuomiokirkkoa etelapuolelta katsottuna esittavan kuvan, 
jonka han julkaisee Suomen Kuvalehdessa 1878, n. 134. GEORGE 
GRANFELT (Finsk Tidskrift 41, s. 268) taas arvelee sen kuvaavan tuo- 
miokirkkoa siina asussa, minka se sai v:n 1681 palon jalkeen. Molem- 
mat otaksumat ovat paikkansapitamattomia, silla kyseessa oleva san- 
gen tokerosti tehty piirustus joko epaonnistuneesti yrittaa kuvata tuo- 
miokirkkoa sellaisena kuin se oli ennen v:n 1827 paloa tai sitten se on 
jokin 1700-Iuvun puolivalissa laadittu luonnos. Joka tapauksessa pii- 
rustus on aivan arvoton. 

Bidrag XI, s. 24. 
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viisi miesta yhden vi.ikon lukkarin johdo1la.l Sen ohella luul- 
tavasti myiis koulun takana oleva kellotorni oli kaytanniissa. 
Itse kirkontorni oli valmis v. 1666.' I<uinka se muodoiltaai~ 
.ja mittasuhteiltaan erosi edellisesta, on tarkkojen kuvausten 

Kuva. 7. Lundin tuomiokirkon etelasiiru it. 1753 (OTTO R Y D B E C K ,  
Lunds domkyrka, s. 19). 

puutteessa mahdotonta sanoa. Joka tapauksessa on varmaa, 
etta siina oli koristeina pilareita ja "muuripaatyja", jotka oli- 
vat myrskytuulella vaarassa pudota alas.3 Muuripaatyja var- * 

maankin oli tornin jokaisella neljalla sivulla ja lienevat ne 
olleet ylospain suippenevia esim. siihen tapaan kuin Lundin 

Bidrag XI, ss. 27, 32, 35, 38, 67; V, 6s. 27, 31. 
Bidrag XI, s. 35. 
Bidrag V, s. 57; XI, ss. 35, 42. 
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tuomiokirkon vanhoissa torneissa (kuva 7) .  Siita johtuu, 
etta G. C. Cederhjelm muistiinpanoissaan sanoo, valitetta- 
vasti lahdettaan mainitsematta, tarnan tornin olleen kivista 
tehdyn pyramiidin. Torni ,oli paallystetty osaksi kuparilla, 
osaksi lyijylla; ainakin tornin huippu, muuripaadyt ja joku 
osa kirkon kattoakin oli lyijytetty. Sen vuoksi lahteet puhu- 
vatkin kupari- ja lyijytornista.' Tahan torniin ei katsottu 
voitavan nostaa suurta kelloa, vaan sijoitettiin se tapuliin, 
varmaankin saksalaisen eli pienen kirkon vieressa olevaan. 
Syyt tulevat selvasti esille kirkkoneuvoston poytakirjasta 
14. VI. 1680. Tornin nimittain katsottiin olevan kellotorniksi 
liian heikon ja hajanaisen, kellon sinne nostamisen olevan 
vaikeaa ja vaarallista, kellon aanen ei sielta kuuluvan ja urku- 
jenkin saattavan karsia suuren kellon torniin s i j~i t tamisesta .~ 
V:n 1681 palon aikana ei kirkontornissa siis ollut kelloja, ' 

tuntikelloja ehka lukuunottamatta. Tapuli varmasti kuiten- 
kin paloi kirkon mukana, koskapa tuomiokirkkoon lainattiin 
heti sen jalesta kellot Kaarinan ja Maarian kirkoista. Niita 
varten rakennettiin kellotapuli koulun takana olevaan kello- 
torniin ja tuomiokirkon omat kellot valettiin uudestaan. Tunti- 
kello soittokelloineen asetettiin kuitenkin valiaikaisella katolla 
suojattuna entiselle paikalleen kirkontorniin. ~ e l l o t a ~ u l i ~ s a -  
kin oli tuntikello, johon paatettiin asettaa viisari:; 

Heti seuraavana kevaana ryhdyttiin toirniin kirkontornin 
rakentamiseksi. Mestari Jurgen Didrich Wagner, nimestaan 
paattaen saksalainen, valmisti piirustukset, joita varsinkin 
hovioikeuden presidentti Ernest Creutz maaherran kannatta- 
mana puolusti hyvaksyttaviksi, koska torni niiden mukaan 
tulisi "sellaiseksi kuin muuallakin oli tavallista" ja koska siita 
oli jatetty pois edelliselle tornille ominaiset muuripaadyt, jotka 
olivat vaarallisia ja estivat kellojen sinne asettarnisen, vaikka 

Bidrag V, s. 38;.XI, ss. 35, 41, 42. 
Bidrag V, ss. 37-38. 
Bidrag V, ss. 37, 38, 44, 48, 51, 54; XI, ss. 52, 55, 56, 57, 58, 

61, 82. 
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se olikin niita varten tehty.l Wagnerin piirustusten mukaan 
ryhdyttiinkin rakennustoihin mutta ennenkuin muuripaadyt 
ehdittiin ottaa alas, tapahtui kevattalvella 1683 sellainen 
onnettomuus, etta telineet pettivat ja mestari yhden kirves- 
miehen kanssa putosi alas ja kuoli. Tukholmasta paatettiin 
tiedustella uutta torninrakentajaa ty6n jatkajaksi.' Sielta 
tulikin kokonaista nelja rakennusmestaria. Yhden nimi oli 
Hans Conradt Buukhegge r .To inen  on mahdollisesti se 
rakennusmestari Hans Sveitzer, jolle v:n 1687 alussa lahetet- 
tiin Tukholmaan 500 kuparitalaria tornin rakentamista var- 
ten.+ Tallakin kertaa siis nimet viittaavat mestarien saksa- 
laiseen alkuperaan. Tyo edistyi niin, etta marraskuun alussa 
v. 1687 voitiin asettaa paikoilleen torninhuippu palloineen, 
risteineen ja tuu l iv i i re ineen .3euraavana  vuonna ase~ettiin 
huippuun viela lipputanko (flaggstingen) . V y o h e m m i n  ne 
sanioin kuin paakuorin tornin paalla oleva aurinkoa sateineen 

I esittava koriste kullattiin.' 
Tasta tornista, joka tuomiokirkolla oli v:n 173 1 paloon 

saakka, ei valitettavasti ole yhtaan kuvaa, eipa edes kyllin tark- 
kaa kirjallistakaan kuvausta. Joka tapauksessa tiedetaan tilien 
ja JUSLENIUKSEN kertomuksen perusteella, etta sen korkeus 
kivijalan maarajasta lukien oli 300 jalkaa, etta tornin alaosassa 
oli suuri kupooli, jonka kattaamiseen meni 2,000 paanua, 
jotka yanhan tavan mukaan tervattiin ja punattiin, etta kupoo- 
lin kohdalla oli nelja pikku tornia, jotka niinikaan tervattiin 
ja punattiin, seka etta tornin huippu oli paallystetty kuparilla, 
jota tahan tarkoitukseen meni 5 kippuntaa 10 leiviskaa 5 mark- 

Bidrag V, ss. 56-57. 
Bidrag V, s. 58, XI, ss. 61, 82, 204, 252. 

"idrag XI, ss. 73, 74. 
4 Kuitti 18. [I. 1687 (Valtionarkisto n. 7038). ' 

3 Valtionarkisto n. 7038. 
6 Bidrag XI, s. 76. 

Bidrag k1, ss. 68, 83, 97. 
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kaa.l Kaikki nama tosiasiat osoittavat, etta Magnus Berg- 
manin kartassa v:lta 1709-1710 oleva tuomiokjrkon kuva 
on vain kaaviomainen karttamerkki, jolle ei voi antaa mitaan 
rakennushistoriallista arvoa. - Taysin valmis tarkoitukseensa 

' K U I ~ U  8. Tuomiokirkon kuvu Mugnus Bergmanin kurtussu 
v:ltu 1709-1710 (Ruotsin Sofa-urkistossu). 

oli torni kuitenkin vasta kevaalla 1691, jolloin vaasalainen 
rakennusmestari Lars Ersson Zander sai sinne kellotapulin 
valmiiksi ja kellot vanhasta kellotornista sinne ~i i r re tyiksi .~ 
V. 1698 rakennettiin kellojen ylapuolelle torniin lautakatto, 
jotta soitto kuuluisi paremmin ka~pung i l l e .~  Jotta soittajat 
tietaisivat alhaalla kirkossa jumalanpalvelusten mukaisesti 
alottaa ja lopettaa soittonsa, kiinnitettiin pieneen kelloon 19, 
toisella kertaa 20 sylta pitka koysi, jonka avulla merkit voi- 
tiin antaa.5 Taman mukaan se tornikerros, jossa soittajat 
olivat, oli siis vahintaan 100 jalkaa korkealla. Varmana myos 
voi pitaa, etta torniin, kellojen alapuolelle asetettiin tuntikello 

Bidrag XI, 86, 88, 90-92, 96. 
Vrt. BONSDORFF I,  S .  82. 
Bidrag XI, ss. 81, 82, 259. 

4 Bidrag XI, s. 94. 
"idrag XI, ss. 91, 96. 
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I. seijari kaupunkilaisille aikaa nayttamaan. Kuten 1700- 
luvun tiedonannot todistavat, oli siina viisarit vain kolmella 
avoimella puolella, kirkonkaton puolen ollessa ilman ajan 

in kirkon s i s a o s i e n asussa, sellaisina kuin ne 
olivat 1700-luvun alkaessa, on todettava melkoisia erilaisuuk- 
sia nykyiseen verrattuna. 

Paaportaista tultiin tilavaan eteiseen, josta avautui ovi 
paitsi kirkkoon myos eteisen molemmilla sivuilla oleviin huo- 
neustoihin. Oikealla oli kahtena huoneena tuomiokapitulin 
istuntosali ja arkisto seka niiden alla, ovet kirkon ulkopuo- 
lelle, kaksi puotia, joissa toisessa sailytettiin kirkon viljaa, 
toisessa suoloja. Tama huoneusto valmistettiin tuomiokapi- 
tulille v. 1654, jolloin siihen avattiin uusia ikkunoita, muurat- 
tiin kakluuni, varustettiin huonekaluilla, paneelattiin j. n. e. 
Aluksi tata huoneustoa sanottiin uudeksi kapituliksi erotuk- 
seksi vanhasta, kirkon koillispuolella 01evasta.l Kirkon isoa I 

eteista alettijn taman jalesta kutsua konsistorin eteiseksi ja 
tuomiokapitulin arkistona kaytetysta huoneesta kirkkoon joh- 
tavaa ovea konsistorin oveksi. Arkistohuoneeseen tamgn oven 
eteen rakennettiin v. 1691 ruumishuone, joten valiton yhteys 
tuomiokapitulin huoneuston ja kirkon valilla tuli ka tka i s t~ks i .~  

Isosta eteisesta vasemmalle vie ovi suureen huoneeseen, 
jolla on ollut mita moninaisimmat vaiheet. Niiden selvitta- 
mista kuitenkin vaikeuttaa se seikka, etta taman huoneen 
nimet eri aikoina ovat vaihtelevia ja samoja kuin muutamien 
toisten kuorien. Todennakoisesti tama on se v. 1597 mainittu 
"kirkon kirjasto, jossa tuomiokapitulin asioita talvella Kuu- 
lusteltiin". Samaan aikaan puhutaan "vanhasta kirjastosta", 
joka oli lammityssijalla varustettu, ja "kapitulista eli uudesta 
kirjastosta", seka "~eijarikamarista".~ Siita paattaen ei sei- 
jarikamari ja kirjasto voisi olla samoja. Juuri nimitykset 

Btdrag XI, ss. 6 9 ,  132. 
Bidrag XI, ss. 79, 82-83. 
Bidrag I ,  ss. 51-55. 



196 Arvi Korizonen. 

"seijarikamari", "seijarikuori", ja "kellokuori" ovat vaikeim- 
min identifioitavia. Useimmiten niilla on tarkoitettu jompaa 
kumpaa ison eteisen sivulla olevaa huonetta, mutta kumpaa, 
ei kirjallisten Iahteiden nojalla yksistaan ole ratkaistavissa. 
Kun v. 161 1 kastemalja muutettiin seijarikuoria vastapaata 
ja seijarikuoriin kcrrotaan rakennetun lel~ter i ,~ taytynee olla 
kysymys eteisen vasemmalla puolen olevasta huoneesta, jonka . 
Iahistolla kastemalja myohemmin sijaitsi. Kun samaan seijari- 
kuoriin muurattiin v. 1614 o ~ i , ~  sopii tassakin puhe olemaan 
askenmainitusta paikasta, silla kirkon eteisesta vasemmalle 
johtava ovi on varmastikin myohaan rakennettu. Sama on 
asianlaita senkin tiedonannon suhteen v:lta 1681, jossa puhu- 
taan seijarikamarin ka t tami~es ta .~  Omalla katolla varuste- 
tut paikat tuomiokirkossa olivat siksi harvalukuisia, etta jalelle 
tuskin voisi tavallisissa oloissa jasda muita kuin eteisen sivulla 
olevat huoneet. Viimemainitussa tapauksessa kuitenkin kirkko 
oli vasta palanut, joten voisi blla mahdollista, etta seijari- 
kamari olisi sijainnut ison tdrnin alaosassa. Siihen lisgksi 
saattaisivat viitata ne tiedonannot, joita tileissa on seijari- 
kamariin tarvittavista ikkunaru~duista .~ Joka tapauksessa 
ainakin seijarikuorilla tarkoitetaan maaperassa olevaa huo- 
netta, koskapa sinne muutamia kertoja haudattiin ruumiita." 
Kun seijareita, S.O. tuntikelloja oli seka kirkon sisalla etta 
ulkopuolella aikaa nay t t ama~sa ,~  saatettiin samaa nimitysta 
kayttaa kahdellekin eri paikalle. Varmemmalla pohjalla sita- 
vastoin ollaan, milloin 1600-luvun puolivalin jalkeen on kysy- 
mys "kellokuorista" (klockechoret). Silla tarkoitettiin nimit- 
tain m o l e m p i a eteisen sivuilla olevia huoneita sen jalesta 
-- -- 

I Bidrag I, s. 74. 
Bidrag I, s. 80. 
Bidrag XI, s. 53. 
Bidrag I ,  ss. 59, 63, 81, 82, XI, s. 44. 
Bidrag I, s. 189, XI,  s. 123. 

6 Bidrag I, s. 95, XI, ss. 16, 18, 42, 43, 52, 124-127, V, s. 3. 
Vrt. BONSDORFF I,  ss. 113-114. 
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t u n  kirkon kellot oli saatu niiden ylapuolella olevaan torniin. 
Oikealla puolen olevaan tuomiokapitulin istuntohuoneen 
takana sijaitsevaa arkistohuonetta kaytettiin jo aikaisemmin- 
kin ru~mishuoneena ,~  mutta v. 1691, kuten mainittu, siihen 
muurattiin lattian tasalle erikoinen komero ruumiiden pita- 
mista varten, jottei ruumiinhaju kovin laajalle leviaisi. Etei- 
sen vasemmalla puolen oleva "kellokuori" taas joutui v:sta 
1660 alkaen palvelemaan tuomiokirkkoa mahdollisimman 
oudossa tehtavassa: kun silloin oli valettava uudestaan pala- 
neet kirkonkellot, kaivettiin sinne syva kuoppa, johon muu- 
rattiin valin~nuotit .~ Kun huoneen tehtava nyt tuli talla tavalla 
maaratyksi, alettiin sita kutsua "kellovalimoksi" (klockgjute- 
riet) tai yksinkertaisesti "~a l imoks i" .~  Mutta valimona sita 
tietenkaan ei tarvittu kuin poikkeustapauksissa. Sen vuoksi 
se hyvin jouti muihinkin tarkoituksiin kaytettavaksi. Erikoi- 
sen sopiva oli se eristetyn asemansa vuoksi ruumishuoneeksi. 
Ja  niinpa sinne v. 1691, vahan sen jalkeen kuin toiseen kello- 
kuoriin oli muurattu ruumiiden sailytyspaikka, kaivettiin 
hauta, jossa ruumiita voitiin sailyttaa kuumimpana vuoden- 
~ i k a n a . ~  Varsinaiseksi hautauspaikaksi valimo luonnollisesti 
ei ollut sopiva. Poikkeustapauksena ja erikoisena kunnian- 
osoituksena on pidettava sita, etta turkulainen kellonvalaja- 
mestari Morten Mick v. 1692 kirkkoneuvoston paatoksella sai 
sinne ilmaisen hautauksen tunnustukseksi siita vaivasta, mika 
hanella kellojen valamisesta oli 01lut.j - Edella jo on mai- 
nittu, etta v. 1688 valimon kirkonpuoleista seinaa pitkin muu- 
rattiin torniin suoraan ulkoa uusi sisaankaytava. 

Siirtyessamme taman jalkeen tarkastamaan yleispiirteisesti 
kirkon sisakuvaa sellaisena kuin se oli 1700-luvun alkaessa, 
on helppo todeta, etta se oli kaikin puolin hyvassa kunnossa, 
-- 

I Bidrag XI, s. 186. 
"idrag XI, s. 24. 
3 Bldrag XI, ss. 82, 95, 229. 
4 Bidrag XI, s. 82. 
5 Bidrag XI, s. 29. 
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silla v:n 1681 tulipalon jaljet oli nopeasti peitetty niilla run- 
sailla varoilla, joita kerays oli tuottanut. Vanha inventaario- 
kin oli tarkeirnrnilta osiltaan sailynyt, silla palon aikana se 
varmaan oli sailytettyna tulenvarrnassa sisasakaristossa. Lois- 
toa siis oli viela runsaasti jalella. Seka tuomiokapitulin 
selonteko A. A. Stjernrnanin v. 1749 tekernan tiedustelun joh- 
dosta etta sarnan vuosisadan yksityiskohtaiset inventaariot 
osoittavat sen havainnolli~esti.~ Kun niiden tarkernpi kasit- 
tely kuitenkin vaatisi aivan oman tutkirnuksensa, on tyydyt- 
tava vain rnainitsernaan, etta pilareissa riippui tauluja ja vaa- 
kunoita, etta hautakuorit olivat huolellisesti kaunistettuja 
hautamonumenteilla, sotavarusteilla, tauluilla ja lipuilla, scka 
etta jumalanpalveluksessa kaytetty . kirkonaarre oli hyvin 
kornea ja rnonipuolinen. Nykyiseen verrattuna kirkko oli 
epailernatta hamara, silla ikkunoiden valipostit olivat viela tii- 
lista rnuurattuja, mika tietenkin vahensi niiden valopil~taa.~ 
Vanhoja seinarnaalauksia tuskin enaa oli missaan nakyvissa, 
silla 1600-luvun kuluessa rnaalattiin kirkko useita eri kertoja 
sisalta valkoi~eksi.~ Se taas oli valttamaton toirnenpide, silla 
kirkko nokeutui pian kynttiloiden savusta. Kirkon lattia oli 
hyvin kirjava ja yhtarnittaisen uusien hautojen perustarnisen 
ja entisten avaarnisen takia jatkuvien muutosten alainen. 
Useimrnat rnuuratut haudat olivat kivilaatoilla peitetyt, rnutta 
osa vain laudoilla, ja penkkien alustat olivat enimrnakseen 
lautalattiaisia. Penkit olivat kahdessa rivissa kuten nytkin, 
rnutta lisaksi oli niita rnuutamissa kuoreissakin. Saarnastuoli 
oli sakariston kohdalla olevassa naisten puoleisessa pilarissa, 

R. HALISEN, Prasterskapets redogorelse om forntida minnes- 
marken i Finlands kyrkor. Samlade af A. A. von Stiernman (Bidrag 
till kannedom af Finlands natlrr och folk 38, 1882). - Jotensakin 
yksityiskohtaisesti on nai'ta tuomiokirkon muinaismuistoja kuvannut 
L. LIKDMAK (Anteckningar om Abo domkyrka och dess fornminncn). 

Jumalanpalvelusten paatyttya peitettiin kirkon ikkunat luukuilla, 
jotteivat poikaset kivittaisi niita rikki (Bidrag V, s. 15). 

Bidrag I, ss. 71, 114, 116, XI, ss.  63, 252. 
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johon se oli jalleen muutettu, kun oli huomatta' sen paikan 
seuraavassa pilarissa paakuoriin pain hairitsevan saarnan 
kuulumista kirkon peralle. Kanttorin ja numerotaulujen 
paikka oli toisessa pilarissa paakuorista lukien miesten 
puolella. Ensimaisen pilariparin edessa olivat komeat kunin- 
kaan ja kuningattaren penkit. Kirkon ovenpuolella valimon 
oven Iahella oli, luultavasti v:sta 161 1 Iahtien, kastemaljan 
paikka; kastaminen nimittain tavallisesti tapahtui kirk0ssa.l 

Tassa yleiskatsauksessa on luotu silmays myos kirkon 
k u o r e i h i n, mutta senkaan ei tarvitse tarttua yksityis- 
kohtiin, varsinkin kun LINDMAN ja V. BONSDORFF jo ovat sen 
ansiokkaasti tehneet. Selvitysta kaipaavia kysymyksia on 
kylla jaanyt seuraavillekin tutkijoille, mutta ne eivat aina ole 
kovinkaan tarkeita kirkon kokonaishistorian kasittelylle. Sen 
vuoksi seuraavassa riittaakin viittaus kuorien vaihteleviin 
nimityksiin 1600-luvulla ja kuorien kirkolliseen kayttoon. Kuo- 
rien keskiaikaiset nirnet saavat kuitenkin jaada syrjaan, koska 
niita kaikkia ei 1600-luvun toisella puoliskolla enaa kayteta. 

Lahtiettaessa kulkemaan kirkon pohjoisseinan kuoririvia 
valimosta paakuoriin pain tulee ensiksi eteen pieni hautakuori, 
jota siina olevien hautojen omistajien mukaan kutsuttiin eri 
aikoina eri nimilla. 1600-luvun koko alkupuoliskon on sen 
eniten kaytettyna nimena "Brinkkalan kuori", koska taman 
nimisen talon isanta' oli siella omistanut h a ~ d a n . ~  Jonkun 
kerran nimitetaan sita myos "tornikuoriksi" (tornchoren), 
koska se oli tornin jalan j u ~ r e s s a . ~  Vuosisadan loppupuolella 
nimitetaan sita tavallisimmin "Munkin kuoriksi" Munck-suvun 
sinne muuratun haudan m ~ k a a n . ~  1700-iuvulla tulee yleisim- 
maksi nimeksi "kuori kastemaljan takana" (koret bakom 
funten) tai "kastemalja-kuori" (funtkoret). 

1 Bidrag I ,  s. 74; vrt. EDv. ROHDE, dopritualet i svenska kyrkan , 

efter reformationen (Lunds Universitets Arsskrift, N. F. Afd. I, 7, 
1910), ss.  187; 189, 200. 

2 Bidrag I,  ss. 81, 103, 108, 191, XI, s. 130. 
3 Bidrag XI, s. 154. 
4 Esim, XI, ss. 48, 84, 85, 87, 161, 180, 197-199, 239, 240. 
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Pohjoisen sisaankaytavan takana on niinikaan hautakuori, 
josta kaytettiin sekaisin rnonia eri-ikaisia nirnia: keskiajan 
tavan rnukaan "Pyhan ruumiin kuori", ja "Tavastin kuori", 
seka siella olevan haudan rnukaan "Kankaisten kuori", rnutta 
tarnan suvun rakennettua itselleen oman hautakappelin paa- 
kuorin viereen alettiin entista kutsua "Kankaisten vanhaksi 
kuoriksi". Jonkun kerran esiintyva nirni "rautakuori" (jarn 
koren) kaiken todennakoisyyden rnukaan rnyiis tarkoittaa tata 
kuoria sen edessa vanhastaan olevan rauta-aidan rnukaan.' 

Seuraava ovi johti sakaristoon, joka koko kasiteltavana 
olevan ajanjakson oli valiseinan kahtia jakarna. Mitaan ulko- 
ovea sakaristoon ei ollut. Lahinna ovea olevaa osaa kutsut- 
tiin "ulkosakaristoksi" (yttre sakerstian) ja kaytettiin sita 
pappien oleskeluhuoneena, kokoushuoneena j.n.e. Sita var- 
ten oli siella saarnatuoli ja ~ e n k k e j a . ~  Toinen puoli sakaris- 
toa, "sisasakaristo" (inre sakerstian) oli kirkon arvokkairn- 
man inventaarion sailytyspaikkana. Lisaksi sita kaytettiin 
ruurnishuoneena. Sen itapuolisessa seinassa olevia portaita 
rnyoten paastiin nousernaan ylakertaan, joka oli holvien suo- 
jaarna ja sen vuoksi taysin palovarrnana paikkana oli erikoi- 
sen sopiva talletuspaikka. 

Sisasakariston kohdalla kirkonseinassa olevaa syvennysta 
kutsuttiin ornistajiensa rnukaan ensin wittenbergin, sitten 
Gezeliuksen h a ~ d a k s i . ~  Sen ylapuolel-la olevalla lehterilla 
sijaitsivat kirkon 1700-luvun alussa ainoat urut, eversti Arvid 
Hornin ja kauppias Nils Kockin v. 1681 lahjoittarnista pose- 
tiiveista yhdistetyt. 

Gezeliuksen haudan Jieressa on pieni syvennys, jota lie- 
nee kutsuttu viela 1600-luvun alussa "kastemaljakuoriksi" 
(font choor), silla sen vieressa todennakoisesti oli talloin 
ka~terna l ja .~  

Bidrag I, ss. 95, 195. 
2 Bidrag 1, s. 86. 

Bidrag XI, ss. 56, 220, 223. 
Bidrag I, s. 81. 
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Jarjestyksessa seuraava hautakuori on 1650-luvulla raken- 
nettu n.s. "Kankaisten ja Kurjen kuori", joka oli Horn- ja 
Kurkisukujen rakennuttarna ja kokonaan ornistajiensa hoi- 
dossa. Toisinaan kylla tuorniokirkon oli siina toirnitettava 
korjauksia, rnutta niista perittiin kuorin ornistajilta korvaus. 

Nykyinen paakuori paasi arvoonsa v. 1649. Se oli ..- ornan 
kattonsa alla ja siina 011 pieni torni, rnika sailytettiin s e n k ~ n  
jzlesta, kun seinarnuureja v:n 1656 palon jalkeen rnadallet- 
tiin.l V. 1654 rnuurattiin peralla oleva ikkuna ~ r n p e e n . ~  Paa- 
kuori oli arvokkaana pidetty hautapaikka ja ajan oloon se  tuli 
tayteen rnuurattuja sukuhautoja. Lisaksi sita kaytettiin kat- 
kisrnuskuulustelujen pitarniseen. Sita varten oli siella isannille 
ja ernannille ~ e n k k e j a . ~  Kuorin seinat oli kirkon ja yksityis- 
ten toirnesta rnonella tapaa kaunistettuja. 

Kirkon etelasivulla Iahinna paakuoria oli Tottin kuori eli 
hauta, suvun yksinaan hautakappelinaan kayttarnana. Siella 

1 oli Kaarina Maununtyttaren hauta alunperin. 
I . Seuraavan kaksiosaisen kuorin nirnena oli "ristikuori" 

(korskoret), koska siina viela 1600-luvun alkupuolella oli 
maalattu p ~ u r i s t i . ~  Siinakin oli useita rnuurattuja sukuhautoja. 
Kuten edella on rnainittu, avattiin sen kautta v. 1686 akate- 
rnian ovi. 

Kistikuorin vieressa olevaa pienta kappelia kutsuttiin p2a- 
kuorin siirron jalkeen "uudeksi kuoriksi", rnutta rnyohernrnin 
se sai nirnensa siella olevan Wallenstiernan haudan rnukaan. 
1600-luvun lopulla oli se sarnoin kuin Tottienkin kuori rauta- 
aitauksen suojaarna. 

Siita lanteenpain oli yhta pieni kappeli, jonka kautta aka- 
ternian ovi aikaisernrnin oli kulkenut ja jota sen vuoksi kut- 
suttiin "porraskuoriksi" (trappkoret) tai "tornikuoriksi" 
( t ~ r n e c h o r e n ) . ~  Oven rnuuton jalkeen nakyy siihen asetetun 

1 Bidrag XI, s. 17. 
2. Bidrag XI, s. 9. 

Bidrag XI, s. 89. 
Bidrag I, s. 27, XI, s. 120. 

5 Bidrag XI, s. 147; vrt. I, s. 81, XI, 29. 
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penkkeja, koska se sijaitsi melkein vastapaata saarnastuolia. 
Sen vuoksi siina ei ollut kuin joku hauta. 

Porraskuorin vieressa ja pyhan ruumiin kuoria vastapaati 
oleva "pormestarikuori" oli eniten kaytettyja hautauspaikkoja 
varsinkin porvarissuvuille. Siina oli useampiakin pormesta- 
rien ost'amia hautoja ja siina lienee ollut keskiajalla pitajan- 
alttarikin, mitka seikat riittivat kyllin motivoimaan sen nimen. 

Etelaisen sisaankaytavan ja tuomiokapitulin huoneuston 
valissa oli vihdoin Stdlhandsken kuori yksityised hautakuo- 
rina komeine hautamonumentteineen. 

Etelaisen kuoririvin ylapuolella olevilla lehtereilla oli huo- 
mauttamisen arvoinen kaytanto. Ristikuorin edessa oli suuta- 
rien ja raatalien lehteri. Sen takana olevia holveja kutsuttiin 
"musikaaliseksi lehteriksi", varmastikin senvuoksi, etta siella 
oli kirkkokuoron paikka. Pormestari- ja StAlhandsken kuorien 
paalla olevissa taas sailytettiin kirkon raamattuvarastoa ja 
osaa tuomiokapitulin arkistosta. 

Yhteen ja toiseen tuomiokirkon yksityiskohtaan 1600-lu- 
vun kehityksessa on syyta palata sen myohemman rakennus- 
historian yhteydessa. 

Tusmiokirkko 1700-luvun alkuvrtosikymmeninii. 

V:n 1681 palon jalkeen jatkui kirkon korjaamista ja saat- 
tamista kaikinpuolin seurakuntalaisten toivomaan asuun kes- 
keytymatta melkein siihen saakka kun venalaiset valtasivat 
kaupungin. Huolimatta pitkasta nalkaajasta talloin tulikin 
suoritetuksi huomattavia korjaustoita. Erikoisesti tornin ko- 
ristamiseen kaytetttiin paljon tyota ja varoja. Tilit todista- 
vat, etta tornissa oli joka kesa vv:n 1 7 0 k 1 2  valilla korjaus- 
toita kaynnissa. V. 1700 kullattiin tornissa koristeina   lev at 
viiri, pallo ja risti seka paakuorin katolla oleva aurinko. Seu- 
raavana vuonna alettiin tornin peittaminen kuparilevyilla ja 
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tiita tyota jatkui aina v:teen 1712 saakka. Sen ohella tuli 
kirkon kattokin ilmeisesti kauttaaltaan paanutetuksi. Talla 
tyiilla pidettiinkin niin kiirettq etta v. 1706 otettiin kaupungin 
raadilta lainaksi 15,300 kattopaanua. Muista toista on mai- 
nittava, etta v. 1701 muurattiin sakariston lattia ja paallystet- 
tiin se lankuilla: Seuraavana vuonna kirkon etela- ja pohjois- 
oven portaat korjattiin perusteellisesti. V. 1704 valettiin 
uudestaan rukoushetkikello ja v. 1709 suurin sunnuntaikel- 
loista. Viimemainittuna vuonna ostettiin uutta tuntikelloa 
varten lautoja suuri maara. Tornin rakennustoissa olivat eri 
aikoina ja varsinkin v. 1704 kaupunkilaiset paivatoillaan avus- 
tamassa. Kaikki nama tyot nielivat kuitenkin niin suuria sum- 
mia, etta hintojen kallistuessa jo v:n 1709 etu.puolella iuomio- 
kirkon taytyi siirtaa useiden maksujen suorittaminen tulevai- 

. Venalaisten lahestyessa kaupunkia evakuoitiin tuomio- 
kirkko niin perusteellisesti kuin ehdittiin. Pakovalmistukset 

j alettiin toukokouun lopulla v. 171 3.' Ensimaisena huolehdittiin 
kirkon hopea-aarteen turvaan saattamisesta. 23. V. ostettiin 
muutamia kirstuja sita varten ja kesakuun alussa oli hopeat 
jo viety Tukholmaan. Samaan aikaan kavi kuumeinen tyo 
muunkin ornaisuuden pelastamiseksi. Kesakuun alussa tee- 
tettiin kahdella miehella kolme paivaa tyiita kirkon kellarissa; 
arveluna voi esittaa sen mahdollisuuden, etta sinnekin kat- 
kettiin jotakin. Heinakuussa otettiin suuret kellot alas ja la- 
hetettiin Tukholmaan. Kuvaavata kirkon koyhyydelle on, 
etta sita ei kyetty suorittamaan muuten kuin ottamalla kaup- 
pias Niclas Schultzilta 300 talarin laina; saasto edelliselta 
vuodelta olikin 1. V. 1713 vain 40 talaria 15 ayria. Pitkin 
kesaa sitten vuoroon ostettiin kirstuja, vuoroon lahetettiin 
niissa Tukholmaan milloin alttaritaulun ja saarnastuolin ko- 
risteita, milloin muita kirkkokalleuksia ja papereita. Viimei- 
nen Turussa kirjoitettu kuitti, unilukkari Bertill Jijranssonin 
todistus, etta han on saanut yhden karoliinin maksuksi kah- 
desta Tukholmaan Iahetettavien kirstujen lukosta, on pai- 
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vatty 20. VIII. 1713. Kahdeksan paivaa myohemmin marssi 
Turkuun 4,000 miehen suuruinen vena1aisjoukko.l 

Kaikki tuomiokirkon virkamiehet olivat paenneet Ruotsiin. 
Mutta vaikeissakin oloissa on elettava ja niinpa kirkollinen 
elama jatkui tuomiokirkossakin venalaisen valtauksen aika- 
nakin. Vv:n 1714-21 valisena aikana toimi kirkonisantana 
varapastori Simon Sadenius pitaen koko talta ajalta huolellista 
tilia perimistaan saatavista ja suorittamistaan maksuista.? 
Nama tilit antavatkin muiden Iahteiden melkein kokonaan 
puuttuessa yksityiskohtaisen ja elavan kuvan tuomiokirkon 
ja sen seurakuntien tilasta ison vihan aikana. Niista naemme 
kuinka seurakunnat olivat akkia koyhtyneet ja demoralisoitu- 
neet. Tuomiokirkon tulot rajoittuivat paaasiassa hautapai- 
koista kannettuihin maksuihin. Sunnuntaikellot ja paarivaat- 
teet olivat paetessa viedyt Ruotsiin eika niiden kayttamiseen 
seurakuntalaisilla enaa olisi ollut varaakaan, pienten kellojen 
kaytto hautauksissa oli suhteellisen harvinaista ja hautauksien 
melkein kaikki saatylaiset olivat paenneet pois kaupungista 
ja jalelle jaaneet olivat varattomia. Painvastoin oli pakko 
ilmaiseksi haudata tunnettuja ja tuntemattomia kuolleita, joita 
korjattiin kaduiltakin. Tallaisissa tapauksissa haudankaiva- 
jat saivat korvauksen tyostaan tuomiokirkolta. Muutkin tulo- 
lahteet olivat ehtyneet. Vihkimisia tapahtui harvoin ja kym- 
rnenys jai saamatta. Sen sijaan oli tuomiokirkon pakko avus- 
taa maaseudulta paenneita pappeja, entisia upseereita y. m. 
sikali kuin varat suinkin sallivat. Kaupunkiin ilmeisestikin 
tulvi joka taholta kerjalaisia. Tapojen rappeutumista taas 
todistavat tileissa esiintyvat lukuisat tapaukset n. s. ryssan 
lapsista (oakta ryska barn).  

Tuomiokirkon kunnossapidossa oli tietystikin rajoituttava 
kaikista va1ttamattomimp;i;in. Olojen epavarmuus tulee naky- 
viin siina, etta kirkon isannan oli hankittava kaikkiin mahdol- 

Vrt. BONSDORFF 11, ss. 551-555 ja K. 0. LFNDEQVIST, Ison- 
vihan aika Suomessa, s. 327. 

? Valtionarkisto n. 7048. 
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lisiin oviin lukkoja ja peitettava vahemman tarpeellisia ikku- 
noita laudoilla. Siten v:n 1715 lopulla siirrettiin tuomiokapi- 
tulin istuntosalissa oleva kalusto sisaarkistoon .ja tuomiokapi- 
tulin ikkunat laudoitettiin. Kirkon ikkunoita oli tiheaan kor- 
jattava luultavasti kirkkoon tehtyjen murtautumisien vuoksi. 
Jumalanpalvelusmenot kuitenkin tuomiokirkossa jatkuivat. 
Pidettiinpa siella ainakin kaksi pappiskokoustakin. Muutamat 
lahteet mairiitsevat useampiakin, mutta tliiden tiedot ovat tois- 

1 taiseksi ep2varmoja.l Sadeniuksen tileissa ne p3isevBt esiin- 
tymaan sen kautta, etta ne pidettiiil tuorniokirkossa ja niidcn 
aikana poltettiin kirkon kynttiloita. Toisen pitarnisajasta on 
iilin tiedonanto aivan epamaarainen, siina kun sanotaan, etta 
tuomiokirkossa on poltettu kynttiloita 10 talarin edesta tam- 
mik. 1 p:sta 1720 alkaen pappiskokouksessa kynttilamessuun 
saakka.' Toisesta Iahteesta on tunnettua, etta tama synodaali- 
kokous pidettiin 15-17. I. 1720."euraavana vuonna oli 
pappisko1;ous 17-19. 11. ja sen aikana kului kynttiliiita 3 
talariil e d e ~ t i . ~  Kirkollisen elaman jatkuminen nakyi muuteil- 
kin ulospain. Tuomiokirkon seijaria voideltiin kuten ennen- 
kin ja jalella olevat kirk011 kellot olivat jatkuvassa kaytan- 
i?ossa, hankittiinpa ruotsalaisilta salakuljettajilta hengenvaaran 
uhalla kirkkoviiniakin. Kirkko oli kuitenkin rappeutumisti- 
lassa. V. 1719 oli tornista otettava pois kaksi koristeena 
ollutta pienta tornia ja seuraavan vuoden alussa viimeinenkin 
neljas torni. 

Kuten Isonvihan paatyttya laadituista kuvauksista kay ilmi 
oli tornista varastettu venalaisena aikana melkoinen osa ku- 

J. R. FORSMAN, Suomen kirkollisten olojen uudistus ison vihan 
jalkeen, s. 46. 

"FrAn d:n 1 Januari 1720 i Prastemotet in ti1 Kyndermesso 
inclusive uppgAtt Lius i doomkyrckian for 10 dr. kmt." 

K. G. L E ~ N B E R G ,  Handlingar rorande finska kyrkan och prester- 
skapet V, ss. 142-144; TENGsTROA~, Handlingar VI, ss. 43-45.  

* Vrt. J A A K K ~  GUMMERUS, Synodaalisopimus Turun hiippakun- 
nasta Ison vihan ajalta (v. 1720) (Suomen Kirkkohistoriallisen Seu- 
ran poytakirjat liitteineen 111, ss. 175-178); TENGSTRO~M VI, s. 45. 
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paripeitteesta. Kuvaavata koyhtymiselle on, etta tornin kattoa 
oli korjattava tuohilla. 

Pakkovalta tulee nakyviin siinakin, etta kirkon isannan 
oli toteltava ruhtinas Galitzinin maarayksia ja haudattava 
venalaisia kirkon sisaankin, jos niin kaskettiin. V. 1716 kuoli 
uudenvuoden ja paasiaisen valisena aikana Turussa venalaisia 
ruttoon 1,500 miesta, jotka kaikki haudattiin kirkkotarhaan 
ja aivan matalaan. Kun kirkon isanta taman johdosta teki 
Galitzinille valituksen, maarattiin taman jalesta ruton levia- 
misen estamiseksi venalaiset haudattaviksi kaupungin ulko- 
puolelle, paitsi upseerit. Nailta kertoo kirkon isanta perin- 
ne6nsa tavallisesti koko tai puoli karoliinia. Yhteensa kah- 
deksan venalaisvuoden aikana nousivat tuomiokirkon tulot 
vain summaan 2,426 talaria 24 ayria. Tasta oli tuomiokirkon 
korjaukseen kaytetty 875 talaria 31 ayria, lopun eli 1,550 
talaria 25 ayria oli kirkonisanta kayttanyt palkkojen ja eri- 
laisten tilapaismenojen suorittamiseen. 

Venalaisen ylipaallyston paamajana ei Turku eika sen tuo- 
miokirkko kuitenkaan ollut karsinyt sodan vaurioista niin 
paljon kuin muu Suomi. Sita todistavat paitsi yllaesitetyt tie- 
dot myiiskin ne kuvaukset tuomiokirkon tilasta, joita heti ison- 
vihan paatyttya on laadittu. Siten kirkon isanta M. Elg 
piispa Herman Witten kuninkaalle osoittamaan kirjeeseen lii- 
tetyssa memoriaalissa 4. VI. 1722 kuvaa tuomiokirkon tilaa 
seuraavasti: Kirkon ikkunat olivat enimmakseen rikki, katto 
hajalla, paakuori katon vuotamisesta haurastuneena kaatu- 
maisillaan, kirkkomuuri katottomana ja kumoon menossa, 
muurin porttien gallerit pois ryastetyt, samoin suureksi osaksi 
tornin kuparipeite, kaikki kiviportaat rikki ja vailla rautakai- 
teitaan, kirkon penkit suureksi osaksi rikki ja lukottomina, 
kirkon kellarit ja puodit ovettomina ja saranattomina seka 
pahasti sotkettuina. Lisaksi oli kirkosta varastettu sen kallis- 
arvoinen, kauppias Bertil Festingin lahjoittama marmorinen 

J. A. CEDERBERG, Historiallisia Kokoelrnia I f ,  s. 196. 
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kastemalja,' 2 kaappia, pyhan Henrikin reliikit ja mahdolli- 
sesti yht;i ja toista muuta, jota kirkon isanta ei viela ollut 
ehtinyt saada selville. Taman lisaksi todistaa 17-29. IV. 
1724 laadittu inventaario, etta Petter Thorvosten lahjoittama 
saarnastuoli oli melkoisesti vahingoittunut, silla siita oli poissa 
yksi enkelin kuva, pulpetti oli sarkynyt seka muutamia mustia 
ja valkoisia koristelistoja oli havinnyt. Pienet urut olivat kylla 
paikoillaan, mutta 28. VI. 1742 laaditun inventaarion mukaan 
osa niiden piipuista oli havinnyt. Urkujenpolkija oli kylla 

'paon aikana korjaillut niita saaden venalaisvaltauksen paa- 
tyttya korvauksen tuomiokapitulilta, mutta jotensakin kayttk 
mattomaksi lienevat urut jaaneet puutteellisuutensa takia.2 
Pyhan Henrikin reliikkien ryostosta tietaa Siuntion kirkko- 
herra Israel Escholin silminnakijana kertoa, etta kreivi Gustaf 
Douglas otti ne ensin ja lopuksi ruhtinas Galitzin lahetytti 
ne Pietariin keisarin kokoelmiin. Mita perusteita Escholinilla 
oli luuloonsa, etta venaliset eivat olisi saaneet kaikkia Henri- 
kin luita, ei kay hanen kertomuksestaan ilmi. Saman kohta- 
Ion kertoo Escholin olleen myos tuomiokirkossa sailytetylla 
limpun puoliskolla, jota muka tuomiokirkon (ensimaiset) ra- 
kentajat olivat k a ~ t t a n e e t . ~  Samasta kirkkoryostosta kertoo 
myos monesti viittaamani Turun kaupungin kuvaus v:lta 1737, 
jossa taman pullan kerrotaan olleen kiven, joksi se jossakin 
'-erikoisessa tilaisuudessa" oli m u ~ t t u n u t . ~  Naista ryostoist4 

1 antaa venalaisten lahteiden perusteella tietoja A. J.  HIPPING, 
joka julkaisee kaannoksena muutamia Pietarin ulkoasiain 

G. C. CEDERHJELM "annotatsioneissaan" ilmoittaa venalaisten 
vieneen sen pois v. 1716. V:n 1724 inventaarion mukaan oli jalelle 
kuitenkin jatetty kasternaljan yrnparilla ollut aitaus. 

Tili 9. XI. 1722: "Betalt Orgtrampen Petter Johanson for hans 
besvar wed orgvarcketz reparation under det Ryska walde, effter 
Ven:Consist:ordres 30 (dal.) 16 (ore)." 

H. G. PORTHAN, Opera selecta V, s. 436. 
* ". . . en Sten, hvilcken vid ett sardeles tillfalle, af en Bakbulla, 

thertill skall blifvit forvandlad, som i Sacristian har forvarade 
varit . . ." 
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kolleegin arkistosta Ioydettyja asiakirjoja. IVe todistavat 
L)ougiaksen pyytaneen lupaa Henrikin reliikkien Pietariin la- 
hettamiseen ja hanen saaneenkin luvan takavarikoimiseen. 
Taman jalesta ne luetteloitiin ja Galitzin talletti ne Turun 
linnaan. Hipping otaksuu, etta reliikkeja ei olisikaan lahetetty 
Pietariin, vaan etta ne olisivat muuten joutuneet hukkaan.l 
Siina kohden on kuitenkin annettava ratkaiseva todistusarvo 
Escholinin tiedonannolle. 

Mutta lukuunottamatta naita venalaisten ryostoja, joista 
edellamainittujen lisaksi ainakin kastemaljan vieminen oli 
tapahtunut venalaisen paallystiin maarayksesta, muut tuomio- 
kirkon sodan aikana karsimat vauriot olivat siita johtuvia, etta 
sita ei kymmeneen vuoteen oltu varojen puutteessa voitu 
korjata. Ensimaisten rauhanvuosien korjaustoiden luonne to- 
distaa sen kyllin selvasti. - Ensimainen tilimerkinta tuomio- 
kirkon isonvihan jalkeisessa kirjanpidossa on 13. XI. 172 1, 
jolloin kay selville jo tulleen Tukholmasta yhden kirstun tuo- 
miokirkon tavaroita ja pidetyn kiitosjumalanpalvelus. Mutta 
taman jalkeen aina seuraavan vuoden huhtikuuhun saakka ei 
maksuja ole suoritettu muista toista kuin kynttilakruunujen 
puhdistamisesta ja kirkon siistimisesta seka hiilista, joita os- 
tettiin urkuja varten. Vasta toukokuussa 1722 nostettiin kel- 
lot torniin ja seuraavana talvena alettiin ostaa vahissa erin 
paanuja kirkon katon korjaamista varten seka laitettiin kun- 
toon tuomiokapitulin istuntosalin Iammityssija. Etta tama 

TENGSTROM, Handlingar 11, ss. 7-11. - Mahdollisesti talloin 
myos havisi se merkillisyys, josta ANDRIES DE WOUW kertoo. Tama 
hollantilainen diplomaatti, joka kavi Turussa maaliskuussa v. 1616, 
ei ole tuomiokirkossa nahnyt muuta mainitsemisen arvoista kuin sei- 
naan kiinni m ~ u r a t u n  lippaan, jossa oli nuoren jattilaisnaisen 1 %  
Hollannin eli 2 Ruotsin kyynaraa pitka kylkiluu. Matkailija kertoo 
tarkastaneensa sita kadesta pitaen (En hollandsk beskicknings resor 
i Ryssland, Finland och Sverige 1615-1616, s. 227). Douglaksen 
laatima luettelo, jonka Hipping julkaisee, on kuitenkin siksi ylimalkai- 
nen ja epaluotettavasti kaannetty, etta ei voi paattaa, puhutaanko 
siina tasta merkillisyydesta. 
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pidattyvaisyys johtui suurelta osalta kirkon koyhyydesta, on 
aivan ilmeista. Puhuvana todistuksena siita on kirkon ikku- 
noiden "paikkaaminen" laudoilla. Tukholmassa ollessa oli 
kirkon varoja, joita oli kertynyt lahjoitusten kautta, lainattu 
v. l i 1 6  valtiolle kokonaista 5,000 riksia Hans Wittfoothin ;a 
Johan Clerkenin nimille kirjoitetuilla velkakirjoilla ja saatiin 
ne 24. IX. 1723 annetun kuninkaallisen resolutsionin mukai- 
sesti takaisin vasta seuraavana vu0nna.l Sita vastoin tuli 
osittain hyljatyksi tuomiokirkon puolesta tehty pyynto saada 
rakennusavuksi toimeenpanna kerays kolehdeilla ja kerays- 
kirjoilla. Periaatteessa nimittain pyynto hyvaksyttiin, mutta 
lykattiin kerayksen toimeenpano toistaiseksi, muka jotta se 
antaisi paremman t ~ l o k s e n . ~  - Mutta toiselta puolen tama 
korjaustoiden vahyys johtui myos siita, kuten jo on tullut mai- 
nituksi, etta venalaisvaltauksen aikana ei kirkko ollut karsinyt 
rnitaan varsinaisia vaurioita kunnossapidon' laiminlyonnin 
lisaksi. Siina suhteessa ei paetessa Tukholinaankaan viety 
kirkon omaisuus ollut taysin suojattu. Niinpa kallisarvoiset 
rnessuvaatteet olivat pilaantuneet Suurkirkon holvissa ja kel- 
loja alaslaskettaessa kaytetty koysivarasto oli lahonnut pi- 
laan." 

Viela vv. 1723-1726 korjaustyiit olivat varsin vaatimat- 
tomia. Niista on mainittava kirkon ikkunoiden korjaaminen 
jotensakin kauttaaltaan. Siina yhteydessa niita myos muurat- 
tiin ja varmaankin juuri silloin tehtiin se myohemmin hanka- 
luuksia aiheuttava virhe, etta ikkunoita ei enaa voitu avata. 
Kattamistyotkin olivat verraten vahaisia, rajoittuen paaasiassa 
Kankaisten kuorin katon uudistamiseen ja muun katon paik- 
kaamiseen seka maalaamiseen. Muista toista ansaitsevat mai- 

l K. G. LEINBERG, Handlingar rorande finska kyrkan och pres- 
terskapet V, ss. 59-60; TENGSTROM, Handlingar VI, ss. 98-100. 

LEINBERG V, SS. 42, 61; vrt J. R. FORSMAN, Suornen kirkollisten 
olojen uudistus ison vihan jalkeen, ss. 2 4 G 2 4 1 .  . 

J. J. TENGSTROM, Gezelii den yngres rninne, s. 197; Tili 
1723. 
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nintaa vain kakluunin muuraaminen tuomiokapituliin ja pyhan 
Henrikin kuvan asettaminen v. 1724 sakariston oven ylapuo- 
lelle. Vasta vv. 1727-1732 ostettiin niin suuria maaria paa- 
nuja, etta ne riittivat katon uusimiseen kauttaaltaan. Tuomio- 
kapitulin istuntosalin kakluuni nakyy edelleenkin olleen epa- 
tyydyttava, koskapa sita jo v. 1727 oli suurennettava. Joitakin 

. muuraustoita tehtiin v. 1728 paatornissakin, tarkemmin sanoen 
tornin paadyssa, koskapa tata varten ostettiin 5 kuormaa 
kalkkia ja 11 kuormaa hiekkaa. Kun v. 1733 kirkon lattiakin oli 
pantu osittain laudoista, joita siihen tarkoitukseen ostettiin 26 
tolttia, osittain lattiakivista, joita Tukholmasta ostettiin 1,000 
kappaletta, siita huolimatta, etta ne maksoivat perilla 1 tal. 
4 ayr. kappale ja rahti mukaan luettuna paikoilleen asetettuna 
kaikkiaan Iahes 1,500 tal., alkoikin naiden toiden suorituksen 
.. .. jalkeen tuomiokirkko olla melko hyvassa kunnossa. Seuraavat 
korjaustyot tavallaan kuuluvatkin jo ylellisyysluokkaan, jos 
niin voi sanoa. V:sta 1732 alkaen naet korjattiin tuomiokir- 
kossa olevia hautojakin ja suoritettiin sellaisia koristetoita 
kuin alttariaitauksen korottaminen ja saarnastuolin maalaa- 
minen seka sen kuvien korjaaminen. Rakennushistoriallisesti 
mielenkiintoinen on tieto sakariston seinan n~adaltamisesta 
(nerhuggande) v. 1733, mutta muuta yksityiskohtaa siita ei 
mainita kuin etta tyiista rnaksettiin 6 tal. Yhta ylimalkainen 
on tieto kirkon holvien ja kellotornin portaiden korjaamisesta 
v. 1735, mista maksettiin 122 tal. 16 ayr.; ennen korjaustyota 
oli "kaupungin muurarimestari" Berner suorittanut holvien 
tarkastuksen. Tarkemmin tun:;z'.?an ne korjaustyiit, joita 
kirkonkokous 21. VIII. 1732 paatti varsinkin sakaristossa 
tehtaviksi. Sen mukaan sisasakarl;;on itaseinassa olevat ik- 
kunat oli muurattava kiinni, kaikki muut molemmissa saka- 
ristoissa seka ylakerrassa olevat ikkunat varustettava rauta- 
luukuilla seka ulkosakariston ovi raudoitettava. Ulkosaka- 
ristoon paatettiin lisaksi hankkia penkit rippivaen mukavuu- 
deksi. ltse kirkossa paatettiin avata kokonaan ne ikkunat, 
jotka tahan saakka olivat olleet puolittain umpeen muurat- 



tuja. Kirjallisissa Iahteissa ei selvia, mista ikkunoista on 
kysymys. Nama korjaukset varmastikin tulivat suoritetuiksi, 
vaikka tileissa ei ole suoranaisia mainintoja siita. Sita vas- 
oin liene#e jaanyt talla kertaa varojen puutteen vuoksi toteut- 

tamatta esilla ollut suunnitelma ikkunoiden tiilisten valiraa- 
mien (medelbalcken) repiwisesta ja korvaamisesta rau- 
taisilla. 

Erikoisesti vaikuttivat sodan jalkien haviamiseen ne suuret 
lahjoitukset, joita tuomiokirkko sai ison vihan jalkeen ja jotka 
muodostavat ikaankuin komean paatopisteen 1600-luvun ko- 
mealle lahjoitusten sarjalle. Hovioikeuden komissari Hans 
Wittfooth, joka jo v. 1708 oli suullisesti ilmoittanut lahjoitta- 
vansa tuomiokirkolle 35,000 tal. kup., maarasi v. 1724 tuon 
summan kaytettavaksi urkujen hankintaan. Kun lahjoiius oli 
annettu lainaksi, ja sen periminen tuotti vaikeuksia, saattoi 
ruotsalainen urkujenrakentaja Johan Cahman vasta v. 1727 
saada tehtavakseen toteuttaa lahjoittajan maarayksen. Kaup- 
pias Frans Kock taas v. 1732 lahjoitti uuden kastemaljan, 
kullatun ja hopeoidun puuveistoksen, jossa enkeli piti kaste- 
maljaa kadessaan. Sama henkilo oli jo aikaisemmin lahjoit- 
t a u t  saarnastuolissa kaytettavaksi tuntilasin, seka yhdessa 
kauppias Henrik Rungeenin kanssa veistoksilla kaunistetut 
numerotaulut sijoitettaviksi toiseen piraripariin kuorista lu- 
kien. Muista lahjoituksista on viela mainittava Hans Witt- 
foothin hankkima kaksihaarainen, hopeinen, oikeuden enkelia 
esittava kynttilanjalka, joka oli valmistettu Augsburgissa v. 
1732 ja sijoitettiin hovioikeuden presidentin ja maaherran 
penkin eteen.l 

Tuomiokirkko oli siis suhteellisen pian selviytynyt sodan 
j a l i s t a  Sen tornikin joutui tilapaisesti uuteen tehtavaan. 
Raastuvan talon ollessa rakennettavana pyysi raati v. 1733, 
etta kirkontornissa saataisiin pitaa vahtia ja soittaa siihen 
-- 

I lnventaarioiden lisaksi vrt. TOR CARPELAN, Abo donatorer intill 
5r  1909, ss. 16-19 ja TENGSTROM, Handl~ngar  V1, ss. 100-102, 
110-112. . 
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kuuluvia soittoja. Tuomiokapituli ja kirkonkokous suostuivat 
ehdotukseen, jonka mukaan vahtisoitot tulivat soitettaviksi 
arkisaarnakellolla. Raadin oli sita varten hankittava lukkarin 
rengeille avuksi hyvantapaisia miqhia, jotka eivat aikaansaisi 
ikavyyksia.l Seuraavina vuosina tehtiin tornissa joitakin kor- 
jaustoita, silla tarvittiin koysia kellojen alaslaskemiseen, por- 
taita torniin ehdotettiin korjattaviksi ja, kuten edella on mai- 
nittu, korjattiinkin ei laudoilla, vaan tulenvaaran vahentami- 
seksi tiililla, ja kuluneen tuntikellon tilalle paatettiin tilata 
uusi. Kuten aikaisemminkin oli ollut asianlaita, paatettiin 
edelleenkin asettaa kellon viisarit tornissa vain kolmelle suun- 
nalle, joten itapuoli jai ilman ajanjuoksun nayttajaa.' 

VIII. 

V:n 1738 tulipalsn aiheuttamat korjaustyijt. 

Kuten nlonta kertaa aikaisemmin oli tuomiokirkon kun- 
toon laittaminen taas alettava miltei alustapitaen, kun ukkonen 
sytytti sen tornin illalla 18. IX. 1738. Torni soitto- ja tunti- 
kelloineen seka kirkon katto kauttaaltaan ehtivat palaa ennen- 
kuin ukkosta seurannut rankkasade sammutti tulen. Kirkon 
sisus onneksi sailyi palamatta. Tuomiokapitulin arkistohuo- 
neen kattokin jo oli 'tulessa, mutta tornista pudonnut multa 
ja sitten sade tukahduttivat tulen ja pelastivat arkiston. Urut 
niinikaan jaivat palamatta, mutta vesi ja multa kuitenkin tar- 
velivat niita niin paljon, etta perusteellinen puhdistus oli valt- 
tamaton. Ikkunat olivat suurimmaksi osaksi sarkyneet. Katon 
palaminen oli heikentanyt holvejakin ja paljastanut niiden 
entisetkin viat. Kirkonisannan tekeman arvion mukaan oli 
tulipalo aiheuttanut tuomiokirkolle yhteensa 250,500 kupari- 
talarin suuruisen ~ a h i n g o n . ~  

Kirje 22, 29. VIII. 1733. 
2 Kirje 12. VII. 1734, 21. V. 1735, 4. VI., 29. VII. 1737. 
3 Kirkonkokouksen ptk. 19. IX, 13. X. 1738; Kirje 20. IX. 1738; 

Ptk. 4. XII. 1758 (Valtioarkisto n. 7053); VaItioarkisto n. 703'3 (Abo 
domkyrkas reparation efter branden 1738 om hosten).' 
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Kun talvi oli tulo;sa, oli ryhdyttava nopeasti toimenpitei- 
siin kirkon suojelemiseksi. . Heti palon jalkeisena paivana 
kokoontui kirkonkokous neuvottelemaan ja teki ripeasti paa- 
toksensa, joist; selvasti nakyy, etta edellisten palojen jal- 

e keisten korjausten kokemukset oli osattu ottaa huomioon. 
Holvien suojelemiseksi paatettiin kirkko heti kattaa valiaikai- 
sesti (rned forlorat taak). Kattaniisaineena nahtavasti kay- 
tettiin olkia, joita niyohemmin lnainitaan olevan holvien 
paa1la.l Korjaukseen tarvittavien varojen saamiseksi paa- 
tettiin valtiopaivilta pyytaa kolehdinkanto-oikeutta koko valta- 
kunnassa, lupaa kerayskirjain (stambok) kayttamiseen seka 
lisaksi rakennusapua valtion varoista. Turussa paatettiin 
panna kerayskirja kiertamaan heti kun inaaherran lupa oli 
saatu. Paivatiiita, joita suorittamaan talla kertaa ei otettaisi 
naisia eika lapsia, paatettiin vaatia saman perusteen mukaan 
kaikilta, myiis akatemian, hovioikeuden ja Iaaninhallituksen 
virkakunnilta. Paivatoihin kutsuminen oikeudenmukaisessa 
jarjestyksessa uskottiin kaupungin- ja kirkonpalvelijain tehta- 
vaksi. Tyiin ylivalvojaksi ja rakennustarpeiden ostajiksi va- 
littiin kirkonisannan lisaksi yhdeksan miesta ."rakennustireh- 
tiioreiksi" ( ~ ~ g g n i n g s - ~ i r e c t e u i e r ) .  NBiden oli perustettava 
erikoinen rakennuskonttoori, jonka kautta kaikki maksut suo- 
ritettaisiin ja joka kirjoittaisi assignatsionit. Rakennustoiden 
varsinaiseksi johtajaksi valittiin kaupungin arkitehti Samuel 
Berner, jonka oli ensin tarkastettava kirkko, varsinkin sen 
holvien, seinien ja tornin kestavyys, esitettava sitten kaikki 
korjaussuunnitelmansa rakennuskonttoorille seka valvottava 
niinhyvin muuraus- kuin kirvesmiestoita. Hanelle luvattiin 
inaksaa palkkaa 1 tal. hop. jokaiselta tyopaivalta. Muutamia 
korjaustyon yksityiskohtiakin jo paatettiin, mutta myohempi 
kaytanto osoitti ne vahemman hark i t~ iks i .~  

Kirkonkokouksen ptk. 8. V. 1739: "Fants for nodigt, a t  den 
pa hvalfen liggande halmen med det forsta sd  sna r t  sddan vaderlek 
blifver, mdste nedtagas." 

2 Kirkonkokouksen ptk. 19. IX., 13. X. 1738. 



Korjaustyon taloudelliset edellytykset jarjestyivat kaikki 
toivomusten mukaisesti. Siita saivat turkulaiset kiittaa etu- 
paassa valtiopaivamiehensa Esaias Wechterin toimeliaisuutta. . 

Tama jatti saadyille Iaaninsihteeri Samuel Forseenin laati- 
Inan anomuskirjelman ja saattoi pian ilmoittaa ekspeditsioni- 
deputatsionin jo 21. X. 1738 myontaneen tuomiokirkon hy- 
vaksi kolehdin koko valtakunnassa ja luvan kerayskirjojen 
kayttoon, seka tehneen ehdotuksen salaiselle valiokunnalle 
6,000 tal. hop. suuruisen lainan myontamisesta ennakkona, 
joka oli maksettava takaisin yleisen kerayksen tuottarnilla 
varoilla. Han itse sai tehtavakseen jarjestaa kerayksen Tuk- 
holnian kaupungissa. Ennen vuoden loppua tuomiokirkon 
anomus oli myonteisesti ratkaistu kaikissa asteissa ja seuraa- 
van vuoden alkupuolella saattoi Wechter valtakirjallaan m s -  
taa saatyjen myontaman lainan. Tuomiokapituli taas puoles- 
taan kiirehti kiertokirjeellaan kehoittamaan kaikissa hiippa- 
kunnissa kolehtia koottavaksi.' 

Korjaustoiden oli maara alkaa taydella vau,hdilla lokakuun 
p~ol iva l i s sa .~  Mutta heti alussa joutui arkitehti riitaan raken- 
nuslautakunnan kanssa. Kirkonkokouksessa, jonka kasitelta- 
vaksi asia joutui, Berner selitti hanelle olevan mahdotonta 
ottaa vastuulleen tuomiokirkon korjausta, jos hanen kaikki 
toimivaltansa olisi katkaistuna niin ettei han voi toimia, kuten 
hanen arkkitehtina ja rakennusmestarina tulisi. Rakennus- 
lautakunnan jasenet taas ilmoittivat, etteivat he ole sekaantu- 
neet puhtaasti arkitehdin alaan kuuluviin asioihin ja ilmoitti- 
vat eroavansa, koska Berner kokoukselle esittamassaan 
uudessa kontrahtiluonnoksessa otti itselleen tyosta kaiken 
edesvastuun. Silloin Berner peraytyi ja ilmoitti kylla halua- 
vansa olla rakennuslautakunnan kaskynalainen ja tehda sille 
ehdotuksensa kaikista tarkeista asioista, kunhan han sen paa- 
tokset saatuaan saisi itse olla tyon suorituksesta vastuussa. 

Kirkonkokouksen ptk. 10. IX., 3. XI. 1738, 9. 1 1 1 .  1739; Tilit 
1738-9; MODEE 11, SS. 136S1366 .  

Kirkonkokouksen ptk. 13. X. 1738. 
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Tahan jai asia silla kertaa ja vasta seuraavana kevaana oli 
uusi kontrahti kirkonkokouksen hyvaksyttav8na.l 

Talven aikana voitiin tehda vain valiaikaisia korjaustiiita. 
Urkujen ja saarnastuolin suojaarniseksi paatettiin niilla kohdin 
olevat holvit kattaa ensin ja peittaa laudoilla Iahinna urkujen 
ylapuolella oleva ikkuna, jottei avoinna olevan tornin kautta 

I sataisi suoraan urkujen p3alle.2 Sarnalla asetettiin I I-~niehi- 

1 nen tarkastuslautakunta, joka 18. X. 1738 tutki, talliiin laadi- 
tun yksityiskohtaisen piiytakirjan mukaan, tarkoin kirkon hol- 
vit, joiden pelattiin luhistuvan alas. Etelapuolen holvien kesta- 
vyydesta ei tarkastuslautakuntaan kuuluva Berner voinut 
sanoa mitaan, koska ne oli v:n 1681 palon jalkeen paksusti 
rapattu, mutta missaan tapauksessa ei katsottu vaaraa olevan, 
koska niide~l alapuolella viela oli luotettavat holvit. Keski- 
maiset holvit havaittiin yleensa hyvassa kunnossa oleviksi, 
p ~ i i s i  etta ne merkillisen rnuotonsa vuoksi olivat kastuneet ja 
siita vahingoittuneet. Niiden kaaret naet olivat nousseet, seli- 
tetaan tarkastuslautakunnan poytakirjassa Bernerin lausun- 
tona, katon Iapi sen ylapuolelle tai oli kattoa silla kohdalla 
rnutkistettu. Paakuorin ja kirkon valisista holvikaarista oli 
yksi jo ennen paloa tasta syysta luhuistunut holvien paalle. 
Kaikkialla oli kaaret sen vuoksi muurattava uudestaan sellai- 
siksi, etta ne tulisivat vesikaton alle, jolloin ne paremmin sai- 
lyisivat ja kattaminen kavisi nopeammin.Vaakuorin paalla 

Kirkonkokouksen ptk. 3. XI. 1738, 8. V. 1739. 
Kirkonkokouksen ptk. 13. XX. 1738, Kirje 6. XI]. 1738. 

"Medlersta hvalfven . . . nagra stallen tagit skada af dropp 
och vata, som fororsakats af de ofver- och igenom skurtaket l'iirr 
opmurade hvalfboge . . . alts3 tycktes det vara ridligast ,  a t  de fiirra 
hvalfbogarne blifva nedtagne, och andra i stallet i nyo upmurade 
ti1 den hogd, a t  de af skurtaket betakte blifva, emedan derigenom ej 
alIenast berorde hvalfbogar tillika med sielfva hvalfven och Murarne 
blifva battre conserverade for rota af  vata och takdropp, utan fiir- 
rnodas ock s i ledes  enar det nedre taket blifver ofver alt  jamt, I ingt  
storre f o r t g i n g  uti arbetet." Lautakunnan kanta taas  tulee selv2;ti 
nakyviin seuraavassa sen tekemassa paatoksessa: "altsi  tycktes det 
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olevaa holvia Berner piti muuten .hyvana, mutta sen lakea 
sopimattomasti kaartuvana.l Kun seinamuurit sen vuoksi voi- 
sivat tyntya erilleen, olisi ne sidottava ankkureilla ja samoin 
myos holvit alaosastaan. Mutta lisaksi ' ~ e r n e r  ehdotti, etta 
koska sein2muurissa oli halkeamia ja ne olivat kaksi kyynaraa 
paksut, minka vuoksi ne lisasivat holvin painoa, niita olisi 
alennettava puolitoista sylta; holvit naet alkoivat nousta, ei 
seinamuurien paalta vaan paljon alernpaa, joten niiden ylaosat 
tosiaankin olivat verrattain tarpeettomia. Tata  ehdotusta ei 
muu tarkastuslautakunta kuitenkaan kannattanut, koska paa- 
kuoria kuitenkaan ei katsottu voitavan jarjestaa muun kirkon 
kanssa salnan katon alle, joten sen seinien madaltaminen 
aiheuttaisi vain turhia lisakuluja. Tahan kasitykseen yhtyi 
kirkonkokouskin, pitaen sen lisaksi varsinkin kirkon etelapuo- 
len kattamista kiireellisimpana t e h t a ~ a n a . ~  ~ohjoiss ivun hol- 
veja Berner piti parempina kuin etelasivun, mutta piti tarpeel- 
lisena sakariston paadyn alasottamista, jonka jalkeen se voisi 
tulla samaan kattoon kirkon kanssa, minka kautta paljon 

vara rddligast, a t  de  f6rra  hvalfbogarhe blifva nedtagne, och andra  
i stallet d nyo upmurade ti1 den hogd, a t  de af skurtaket be takt6  
blifva, emedan derigenom ej allenast berorde hvalfbogar tillika med 
sielfva hvalfven och Murarne blifva battre conserverade for rota af 
vata och takdropp, utan formodas ock sdledes enar det  nedre taket 
hlifver ofver alt jamt, ldngt s tor re  fortgdng uti arbetet." - T a t a  
merkillista tiedonantoa tuomiokirkon katosta, sellaisena kuin se  oli 
ennen v:n 1738 paloa, ei tavata mui%ta lahteista. Esineellisen raken- 
nustutkimuksen tehtavaksi jaa osoit taa,  p ~ t a a k o  se  paikkaansa. Joka 
tapauksessa on huomioon otettava, e t ta  vaikka tama kasitys katon 
inuodosta es'intyykin Bernerin antamaksi mainitussa lausunnossa, kor- 
jausehdotus perusteluineen on koko tarkastuslautakunnan yhteisesti 
hyvaksyma. Olisi kovin me.rkillista, jos henkilot, i -  k s  olivat koko 
ikansa nahneet tuomiokirkon katon muodon, o l i s~va t  e r e h ~ q ~ ~ e e t  tal- 
laisessa silmiinpistavassa yksityiskohdassa tai sallineet sita vastalau- 
seetta poytakirjaan merkittavan. 

". . . tyckes d des  medel-punct icke hafva den kullring, som det 
i anseende ti1 sin bredd och vidd skulle synas  erfordra." 

Kirkonkokouksen ptk. 3. XI. 1738. 
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rakennustarpeita saastyisi. Jo  ensimainen kirkonkokous palon 
jalkeen oli "sopinut" sakariston paadyn ensi tilassa otetta- 
vaksi alas, koska pelattiin sen kaatuvan i t ~ e s t a a n . ~  Rakennus- 
lautakunta oli kuitenkin eri mielta katsoen ehdotuksen kaipaa- 
van tarkempaa harkintaa. Viela seuraavana kevannakin kir- 
konkokous oli sita mielta, etta sakariston p,aaty olisi revittava 
Alas, jottei sen ja kirkon katon valissa tarvittaisi vesirannia, 
mika. oli tarvellyt seka kirkon seinamuuria etta Kankaisten 
kuoria.' Milla tavoin tyo, jonka antamista kokemuksista paa- 
kuorin ja mahdollisesti torninkin rnadaltaminen jatettiin riip- 
p ~ v a k s i , ~  tuli sitten kaytannossa suoritetuksi, ei kay ilmi kir- 
jallisista lahteista. Samaan kattoon kirkon kanssa ei sakaristo 
missaan tapauk'sessa tullut. - Kaikkien holvien vesireizt 
havaittiin tarpeellisiksi avata ja muurata niin, etta vesi sateella 
paasisi lapi. Kellotornin harmaakivisen osan kestavyydesta 
ei Berner voinut sanoa mitaan ennenkuin se olisi tarkoin tut- 
kittu, m. m. poraamalla reika jostakin kohden lapi. Ainoa, 
mita sen suhteen voitiin paattaa, oli, etta sen itapuolella olevat 
aukot oli muurattava umpeen paitsi yhta, joka oli suljettava 
kaksinkertaisella rautaovella, ja etta tornin alin holvi oli suo- 
jattava valiaikaisella katolla, josta vesi rannien avulla ' 

johdettaisiin tornin lansipuolella olevaan 'aukkoon. Myohem- 
-- 

1 Kirkonkokouksen ptk. 19. IX. 1738: "Ti1 forekommande af 
skada el:er o l y c h ,  som den hoga gafvelen p i  Sacristian kunde for- 
orsaka, blef ock ofverenns kommit a t  samma gafvel med det forsta 
mi t t e  ned tagas." 

Kirkonkokous 8. V. 1739. Kirkonis8nta pyysi "utlitelse, om 
n igon  dehl af Sacriste steenmuren sltal nedtagas, och des hogd s i  
proportioneras, a t  ingen ranna mera behofves emellan kyrkiotaket 
och Sacristian, hvilken hartils skal hafva forskiamt kyrkiomuren och 
Kankais graf-Chor. Harupp i  utleto sig samtel. narvarande, a t  
Sacristie Muren nu kommer ti1 den Iagd a t  nedtagas, a t  Sacristie 
taket kan bindas med Kyrkiotaket." 

3 Ibid.: "Men om Hog Chormuren och Stora Klocktornet skola 
blifaa vid den hogd, som de nu hafva, eller tagas  lagre, derofver kunde 
man s ig  for denna g ingen  intet u t l i ta ,  innan man f i r  erfara hvad , 
botnad el:r besvar Sacristie Murens nedtagande med s ig  hafver." 



218 . Arvi Korhonen. 
- - - -- --- -. 

min kirkonkokous paattikin rakennuttaa tuollaisen valiaikai- 
sen katon.' Samalla tavoin nayttavat urkujen ja saarnastuo- 
lin yl2puolella olevat holvit tulleen suo ja t~ iks i .~  

Kun kirkko jai tallaiseen asuun kevattalvelle saakka, ei 
jumalanpalvelusten jarjestaminen ollut helppo tehtava. ltse 
kirkkoa pidettiin holvien heikkouden vuoksi vaarallisena, minka 
vuoksi kirkonkokous heti palon jalkeen paitti rakennustoiden. 
aikana pitaa jumalanpalvelukset akatemiatalon ylakerrassa 
olevassa oppisalissa, jonka lattia oli lujitetfava pilareilla tata 
tarkoitusta varten. Suomalaisen seurakunnan kirkkoherra kui- 
tenkin heti huomautti, etta hanen seurakunnalleen akatemia- 
sali olisi liian ~ i e n i . ~  Kirkonkokouksen paatijs jaikin koske- 
maan vain ruotsalaista ~eu rakun taa ,~  silla ilman mitaan eri- 
koista paatosta suomalainen seurakunta edelleenkin kokoontui 
tuomiokirkossa ja talven aikana luultavasti katedraalikou- 
lussa, johon hankittiin jumalanpalvelusten suorittamista var- 
ten piiyta ja penkkejkKirkonmenoihin kuuluva kellonsoitto 
toimitettiin ensin raastuvan ja sitten hospitaalin kellolla, joka 
tata tarkoitusta varten asetettiin Vartiov~orelle.~ Kun molem- 
milla seurakunnilla nain oli eri huoneustot, voitiin suostua 
suomalaisen seurakunnan pyyntoon, etta sen kokoontumisajat 
maarattiiri myijhemmiksi kuin ennen, eli samoiksi kuin ruotsal 
laisella seurakunnalla oli, minka kautta saavutettiin sekin etu, 
etta saastettiin kynt t i l~ i ta .~  Jo maaliskuulla ruotsalainen seu- 
rakunta kuitenkin alkoi vaatia, etta suomalaisen jumalanpalve- 
-- 

I Kirkonkokouksen ptk. 12. I. 1739. 
2 Kirje 6. XII. 1738. 

Kirkonkokouksen ptk. 19. IX. 1738. 
4 Niin kertoo myos professori M. .  j. Wallenius kirjeessaan C. 

Gjorvellille 29. X. 1757 (ARWIDSSON, Handlingar till upplysning af 
Finlands hafder X, s. 282). 
. V i l i  19. XII. 1738: "For bord och fallar vid "gudz tienstens 

forrattande i Scholan - 6 (dal.)." Vrt. myos kirkonkokouksen ptk. 
12. 1. 1739. 

6 Kirkonkokouksen ptk. 19. IX., 27. 1X. 1738. 
Kirkonkokouksen ptk. 3. XI. 1738, 12. 1. 1739. 
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luksen aika olisi rnuutettava tavalliseen varhaisernpaan 
aikaansa, koska aarnut jo olivat valoisarnpia. Asianornaiset 
taas tata vastustivat, pyytaen saada koko korjaustoiden ajan 
kokoontua klo 8 aarnulla siihen saakka kuin ruotsalainenkin 
seurakunta uskaltaisi tulla itse kirkkoon, rninka jalesta he 
palaisivat taas tavanrnukaiseen "arhaisernpaan kokoonturnis- 
aikaansa. Vasta tarnan ilrneisestikin letkautukseksi tarkoite- 
tun vaitteen jalesta ruotsalaisen seurakunnan jasenet esittivat 
tarkeirnrnan syynsa: niin kauan kuin rnolernpien seurakuntien 
jurnalanpalvelukset pidettiin sarnaan aikaan, ei ruotsalaisten 
palvelusvaki rnilloinkaan paassyt kirkkoon, koska heidan 
tzytyi ruotsalaisen jurnalanpalveluksen ajaksi jaada hoita- 
rnaan isantavakensa lapsia ja taloutta. Silloin suornalainen 
seurakunta lupasi neuvotella pappiensa kanssa, etta jarjestet- 
taisiin ruotsalainen aarnusaarna (o t t e shg ) .  Talle kannalle 
asia jaikin.' Tarkernrnin ei lahteissa tule rnainituksi, rnilloin 
rnolernpien seurakuntien jurnalanpalvelus kokonaan tuli jarjes- 
tetyksi itse tuorniokirkkoon. Todennakoisesti se tapahtui 
kesan 1739 kuluessa. - Yleensa tuorniokirkon tilit v:n 1738 
jalkeisilta Iahirnrnilta vuosilta ovat hyvin ylirnalkaisia, silla eri 
tiiita harvoin tilitetaan yksityiskohtaisesti, vaan rnaksujen 
lyhyesti ilrnoitetaan tapahtuneen joko assignationeilla tai vain 
"laskun rnukaan". Tuorniokapitulin ja kirkonkokousten poyta- 
kirjat sita vastoin antavat taydellisernpia ja arvokkaita tie- 
toja. 

Pitkin talvea valrnistukset .rakennustoihin olivat kayn- 
nissa. Arvatenkin kattotuolien valrnistarnista varten jo rnaa- 

' liskuussa oli paatettava, etta kirkon uusi katto tehdaan 
sarnalla nousulla (resning) kuin entinenkin. Sarnalla rnyiis 
paatettiin etta kattoaineiksi hankitaan paanuja. Kaupungin 
po;varit ottivat kirkon varojen s3;ist;irniseksi palaneita nau- 
loja rengeilleen puhdetoina oiottaviksi. Nahtavasti tasta lah- 
tien kirkossa tuli tehtavaksi paivatiiitakin, silla paivatyolaisia 

1 Kirkonkokouksen ptk. 9. 111.  1739. 
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johtamaan ja kiirehtimaan valittiin Johan Kock, jolla silla 
kertaa arvioitiin olevan parhaiten siihen aikaa.' 

Korjaustoiden alkamisesta toukokuun alussa taydella . 
vauhdilla on  todistuksena lopullisen sopimuksen allekirjoitta- 
minen arkitehdin kanssa. Erikoisesti teroitettiin taman tehta- 
viin kuuluvan kirvesmiesten 'johto niin e t ta  nailla a ina  olisi 
tyota tiedossa seka paivatyolaisten valvonta, ettei nai ta  kay- 
teta muuhun kuin kirkon korjaukseen. Arkitehti puolestaan 
esitti piirustuksensa kirkon korjauksesta ja sai  n ~ i s t a  tinkimi- 
sen jalkeen palkkiokseen, kun suomalainen seurakunta  ei 
hyvaksynyt alkuperaista, 120 tal. kup. suuruista vaatimusta,  
vain 100 tal. k ~ p . ~  

Varmasti  kuitenkin monet  tarkeat  korjaustyiin yksityis- 
kohdat  viela olivat avoimina, niin e t ta  arkitehdin suunnitel- 
mien silla hetkella taytyi olla ylimalkaisia tai sitten vain ehdo- 
tuksia. Siten vas ta  piirustuksia tarkastet taessa otettiin kasi- 
teltavaksi, miten ylimpien holvien kohdalla olevat ikkunat  lai- 
tettaisiin. Entiset ikkunaraamit  olivat olleet tiilesta, mut ta  
nyt  suunniteltiin niiden havittamista ikkunoiden valopinta-alan 
lisaamiseksi ja korvaamista rautaisilla. Kun uudistuksen kus- 
tannuksia ei tunnettu, lykkaytyi ratkaisu "kirkkoraadin". S.O. 
harvalukuisen kirkonkokouksen toista kuukautta myohemmin 
toimittamaan tarkastukseen,  jolloin kauppias  Kijkilta paatet- 
tiin tilata raameiksi sopivaa r a ~ t a a . ~  Samoin oli epavar-  
muutta,  muurattaisiinko entiseen tapaan ylempien kattorays- 
taiden alle kivilista, joka tuljpalossa oli pilaan murentunut,  
vai tyydyttaisiinko lautapaneelaukseen. Kirkonkokouksessa 
jalkimaista pormestari Merthenin esi t tamaa vaihtoehtoa 
yleensa kannatettiin, koska itse ka t toakaan ei kyettaisi kus- 
tan tamaan muusta aineesta kuin laudoista tai paanuista.  
Kirkkoraadin tarkastuskin aset tui  samalle kannalle saastavai-  
syyssyista. Myijhemmin tuli kuitenkin paatiikseksi, e t ta  lista 

Kirkonkokouksen ptk. 12. 1, 9. 111. 1739. 
~irkonkokouksen ptk. 8. V. 1739. 
Kirkonkokouksen ptk. 12. 1, 8. V, 26. VI. 1739. 
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oli muurattava kivesta.l Kaikista epatietoisinta kuitenkin 
edelleen oli holvien kestavaisyys, silla niiden pelattiin talven 
jaljilta niin heikentyneen, ettei niiden alla enaa uskallettaisi 
kulkea. Kirkonkokous antoi koko muurariammattikunnalle 
tehtavaksi tarkastaa ne uudestaan, mutta arkitehti ja muurari- 
oldermanni Berner kieltaytyi ryhtymasta tarkastukseen mui- 
den muurarien kanssa. Sovittiin senvuoksi, etta han saatuaan 
kauppias Johan Morijnin muistiinpanojen tekijaksi tarkastaisi 
holvit yksinaan ja sen jalesta m~lurarit toimittaisivat tarkas- 
tuksensa erillaan. Arvattavastikin alkoi edesvastuu tuntua 
arkitehdista liian suurelta, silla han pyysi juhannuksen jalkei- 
sessa kirkonkoko~~ksessa muutamia muitakin seurakunnan 
jasenia holvien taikastukseen mukaansa. Samalla oli tarkas- 
tettava muitakin valttamattiimia korjauksia ja todennakdisesti 
myiis tarkistettava Bernerin . laatimat piirustukset. Tarkas- 
tuslautakuntaan valittiin varsin edustavia seurakuntalaisia 
alkaen akatemian rehtorista ja kaup.ungin pormestarista huo- 
inattavimpiin kauppiaisiin ja porvareihin saakka, niin etta 
seurueeseen kuului 20 henki1oa.Varkastuksessa todettiin 
ylimmat holvit edelleenkin .kestaviksi, minka arveltiin osal- 
taan johtuvan siita, etta niiden alaisia sivuseinia sitomassa oli 
kynttilakruunujen ylapuolella kaksi rauta-ankkuria. Toinen 
etelainen, suutarilehterin ylapuolella oleva ristiholvi, havait- 
tiin murtuneeksi ja kaaret kirkon sisaan pain taipuneiksi seka 
myos muut saman holvirivin torr~inpuoleiset holvit kosteuden 
pilaamiksi. Myos pohjoispuolella toinen holvi vanhan urku- 
lehterin kohdalla seka koko sama holvirivi kuoriin pain huo- 
mattiin murtuneiksi. Piispan oven ylapuolella oleva ristiholvi 
oli niin heikentynyt, etta arkitehti arvioi olevan v;iltt;im;itiint;i 
purkaa se kokonaan ja rakentaa uudelleen sen jalesta kun 
kirkko olisi katettu: Saman oven kohdalla oleva seinamuuri 
taas olisi laitettava samalle korkeudelle sakariston seinan 

Kirkonkokouksen ptk. 8. V, 26. VI, 24. VII. 1739. 
Kirkonkokouksen ptk. 26. VI. 1739. 



kanssa seka sakariston paaty korotettava kirkon uuden katon 
rnukaisesti. Tornin alimrnainen, harmaakivinen osa taas todet- 
tiin niin tulen murentarnaksi, etta pidettiin valttamattomana 
lujittaa sita sisapuolelle yrnpariinsa rakennetulla kyynaran 
paksuisella ja kolmen sylen korkuisella tiilirnuurilla'. Tornin 
itaseinassa kirkon katon alle tulevat aukot nahtiin valttamat- 
tornaksi ennen tehdyn paatoksen rnukaisesti rnuurata urnpeen. 
Kattarnisen kiiruhtarnista pidettiin erittain valttarnattornana 
ja sen edistarniseksi paatettiin tyovoirnaa mahdollisuuksien 
rnukaan lisata. Jo  toukokuun alussa oli erikseen paatetty rnita 
kiireirnrnin kattaa tuorniokapitulin huoneustq, silla se siella 
olevine papereineen jo oli sisaan tulleesta vedesta pilautunut. 
Muiden jo edella rnainittujen korjausten lisaksi paatettiin kor- 
jata ja kullata kuorin paalla oleva kuparinen aurinkokoriste 
seka kirkon harjan itapaassa oleva risti.' Kuukautta rnyo- 
hernrnin paatettiin Kankaisten kuorin katto tehda pyoreaksi 
kuten paakuorinkin. Uusien rautaraarnisten ikkunoiden ruu- 
dut oli tehtava nelikulrnaisiksi eika s~ippopaisiksi .~ 

Toiden edistymiselle ilmaantui eraita esteita, joiden poista- 
rnista kirkonkokous piti asianaan. Kun arkitehdilta tiedustel- 
tiin juhannuksen jalkeisessa kirkonkokouksessa, rnilloin han 
arveli ruotsalaisenkin seurakunnan voivan turvallisesti kokoon- 
tua tuorniokirkossa, vastasi tarna, ettei han voi sanoa rnitaan 
tiiiden edistyrnisesta, koska kirvesmiehet eivat tottele hanta 
eika kauppias Morijnia, jonka tehtavana naihin aikoihin oli 
hoitaa paivatoiden jarjestarnista ja valvontaa. Varsinkin eras 
Johan Sakkinen oli joka paiva ollut humalaisena tyossa ja 
hairinnyt rnuidenkin tyontekoa. ' Kirkonkokous harkitsi par- 
haaksi haastaa koko tyiivaen tuorniokapituliin nuhdeltavaksi 
ja pyytaa kauppias Wechteria valvomaan tyovaen kayttayty- 
rnista. Morijnin tehtavana kuitenkin olisi edelleenkin hoitaa 
kirjanpitoa paivatbista ja niiden oikeudenrnukaisesta jaka- 

K i r k o ~ k o k o u k s e n  ptk.  26. VI, 24. V11, 8. V. 1730. 
Kirkoniiokouksen ptk,  26. VI. 1739. 



Turun Tuomiokirkko vv. 1700-1827. 223 

misesta. Palkkioksi vakuutettiin hanelle 2 tal. kup. paivalta. 
Kaupunginpalvelijat pyysivat, ettei heita enaa kutsuttaisi joka 
paivaksi tuomiokirkon toihin, vaan saman jarjestyksen mu- 
kaan kuin muitakin kaupunkilaisia. Suoranaista vapauttavaa 
paatosta ei poytakirjaan ole merkitty, mutta sen sijaan vakuu- 
tus, etta heille mikkelina annettaisiin kirkon makasiinista tyn- 
nyri viljaa ku1lekin.l Kuukausi myohemmin taas valitettiin 
tuomiokirkon muuraustoiden uhkaavan keskeytya sen vuoksi, 
etta yksityishenkilot houkuttelivat muurarinkisalleja niista 
omiin toihinsa. Epakohdan estamiseksi pyydettiin maistraat- 
tia ryhtymaan toimenpitei~iin.~ Taman jalesta tyot nahtavasti 
edistyivat saannollisesti siita paattaen, etta mitaan valituksia 
ei enaa kuulunut. Joku ansio siita varmaan tuli kirkonnikkari 
Mats Sipilalle, jonka paivapalkka korotettiin kahdeksi tal. 
kup. ja samalla merkittiin kirkonkokouksen poytakirjaan ha- 
lien tyonsa ansaitsevan kaikkea kiitosta ja y l i~ tys t a .~  

Ennen syksya oli kirkonkellojenkln valanta taydessa kayn- 
nissa. Kohta palon jalkeen oli paatetty, etta koska kirkossa 
on tilaa kellovalimolle ja entinen uunikin jaljella, kellot olisi 
valettava siina, joten valtyttaisiin vaivaloisesta ja vaarallisesta 
malmin kuljetuksesta meren yli Tukholmaan. Valtiopaivilla 
olevaa kauppias Wechteria pyydettiin Ruotsista hankkimaan 
kevaaksi kellonvalaja Turkuun.' Wechter saattoikin seuraa- 
van vuoden alussa ilmoittaa kirkonkokoukselle neuvotelleensa 
tehtavaan halukkaan kellonvalajan Erik Naasmanin kanssa, 
joka oli nayttanyt Scaran ja Goteborgin kirkkojen kanssa 
aikaisemmin tekemiaan tyosopimuksia, joista edellisen rnalli- 
nen olisi tuomiokirkolle sopivampi. Kirkonkokous puoles- 

Kirkonkokouksen ptk. 26. VI. 1739. Vv:n 1739-1741 tilit to- 
distavatkin kaupunginpalvelijoille maksctun vuosittain yhteensa 5 tnr. 
rukiita; esim. tili 1741: "Stadzbetienter for besvar vid kyrckodagz- 
varckens upbodande 5 (tn. r ig) ."  

2 Kirkonkokouksen ptk. 24. VII. 1739. 
Kirkonkokouksen ptk. 24. VII. 1739. 
Kirkonkokouksen ptk. 27. IX. 1738. 



taan antoi kupariseppien tehtavaksi punnita palon jalesta tal- 
teenotetut kuparijaannokset ja paatti hankittavaksi valantaa 
varten 10 sylta 7 korttelin pituisia halkoja seka 20 Iastia 
hiilia.' Myohemrnin arvioitiin kuparia otetun talteen puhtaalcsi 
laskettuna 3 kippuntaa. Kirkon suuren eteisen lattiarnullassa 
viela kerrottiin olevan kuparia, rninka vuoksi se oli laudoilla 
peitettava siihen saakka kunnes kupari otettaisiin talteen. 
Sarnalla paatettiin toistaiseksi tyytya valattamaan vain kaksi 
kelloa, toinen 12, toinen 6 kippunaan s u u r u i n e n . ~ e v a a l l a  
todettiiinkin tornista pudonneen soran seassa olevan verrat- 
tain runsaasti rnalrnia, niin etta sen puhdistaminen kannattaisi. 
Tuollaista soraa oli hattumaakari Schneider kuitenkin ehtinyt 
ajaffaa pihalleen 7 kuorrnaa, saatuaan prof. Bergiukselta sii- 
hel? luvan valehtelemalla, etta kirkonisanta oli jo antanut 
suostumuksensa tuon soran poisvierniseen. Sen kuljetus nyt 
tuli kielletyksi ja Schneiderin oli sailytettava jo ajattamansa 
malmi kellonvalajan t~ tk i t tavaks i .~  

Kellonvalaja Naasrnanin olisi kisallinsa kanssa pitanyt 
saapua Turkuun Wechterin rnukana, rnutta jostakin syysta ei 
han ollutkaan maaraaikana saapunut laivaan."asta heina- 
kuun lopulla pidetyssa kirkonkokouksessa kellonvalaja oli saa- 
puvilla, lausuttiin tervetulleeksi ja tehtiin sopimus hanen tyo- 
ehdoistaan ja palkkiostaan. Sen mukaan tuli nlestari saa- 
maan vapaan asunnon ja ruuan seka palkkana 20 tal. hop. 
jokaiselta valetulta kippunalta, jolloin hanen hyvakseen las- 
kettiin joka kippunalta palamistappiota 2 leiviskaa. Mesta- 
rin itsensa oli maksettava palkka, ruoka ja asunto kisalleil- 
leen. Palaneen malmin puhdistuksesta han oli saapa eri kor- 
vauksen. Sen tyon han ilmoitti suorittavansa huuhtomalla 
jokirannassa seka tarvitsevansa siihen tarkoitukseen muuta- 
mia puisia ranneja ja 6 tnr. vetoisia ammeita seka avukseen 

Kirkonkokouksen ptk. 12. I .  1739. 
Kirkonkokouksen ptk. 9. [I[. 1739. 
Kirkonkokouksen ptk. 8. V, 24. VII. 1739. 
Kirkonkokouksen ptk. 26. VI. 1739. 
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! tirnpereiti tekernian tarvittavia tyokaluja ja rnuiksi apulai- 
sikseen kaksi tai kolrne rniesta. Kirkonkokous puolestaan piti 
suunnitelrnaa hyvana, asetti rnestarin luottarnusrnieheksi kaup- 
pias Wechterin, jonka puoleen han aina tarpeen tullen voisi 
kaantya, seka tirnperiksi kellonsoittaja Tuornaan, joka oli 
ruotsinkielen taitoinen. Kellornetallin kartuttarniseen paatti 
kokous kayttaa v:n 1681 palossa tornin huipusta pudonneet 
nelja kuparipalloa, joita tahan saakka oli tallehdittu kirkossa. 
V:n 1738 lopulla oli suurin, 22 kippuntaa 12 leiviskaa pai- 
nava kello jo valmis ja seuraavan vuoden alussa ne1jaskin.l 
Kun uusien kellojen hankinta oli edistynyt nain pitkalle, oli 
myiis huolehdittava niidetl tulevasta paikasta. Tornin korjaa- . 
misen lykkaytyessa kiireellisernpien tiiiden vuoksi paatettiin 
kelloille rakentaa valiaikainen ke l l o t ap~ l i . ~  Varrnuudella voi 
todeta sen tulleen rakennetuksi kirkkotarhaan. Kun naet arki- 
tehti talven aikana oli rnatkoilla, tuli rakennus huonosti teh- 
dyksi. Se pystytettiin jaatyneelle rnaalle pienista kuusitu- 
keista, minka vuoksi arkitehti kirjeellisesti ilrnoitti piispalle 
vetaytyvansa syrjaan kaikesta edesvastuusta. Jotta tahan 
tapuliin voitaisiin nostaa kaikki kellot, olisi se lujitettava. Kun 
kirkonkokous lupasi suorittaa arkitehdille 96 tal. auringon ja 
muiden koristeiden asettarnisesta paakuorin katolle, sitoutui 
tama puolestaan lujittarnaan t a p ~ l i n . ~  

Kevattalvella 1740 tuorniokirkko alkoi tornia lukuunotta- 
matta olla kayttiikelpoisessa kunnossa. Sen voi paattaa useista 
erilaisista sarnaan suuntaan puhuvista rnaininnoista 4. 111. 
1740 pidetyssa kirkonkokouksessa. Siten kirkonkellot alkoi- 
vat olla lopullisessa kunnossa. Siita on todistuksena arkitehdin 
pyynto saada korvausta kellojen valannassa antamastaan 
avusta seka rnyiis kirkonkokouksen paatos, etta kellonvalaja 
saa kelloja puhdistaessaan ja kiillottaessaan kayttaa apunaan 
kirkon paivatyolaisia. Katon voi paattaa rnyos olleen tar- 

1 Til i  i738. 
:! Kirkonkokouksen  ptk.  24. VII. 1739. 
3 Ki rkonkokouksen  ptk.  4. 111. 1740; Val t ionark i s to  n. 7039. 
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keimmilta osiltaan paikoillaan, koskapa kokouksessa oli puhe 
paakuorin katonhuipun koristeiden paikoilleen asettamisesta. 
lkkunat oli jo aikoja sitten korjattu. Kaupungin lasimestarit 
olivat riidelleet keskenaan kuka niiden laittamisen saa tehta- 
vakseen. Akatemian lasimestari oli saanut osalleen kirkon 
alemmat ja sakariston ikkunat. Toiset lasimestarit pyysivat 
saada ylimpien ikkunoiden laiton. Kirkonkokous piti pyyn- 
* .. .. loa kohtuullisena, koska akatemian lasimestarilla ei ollut 
privilegiota tuomiokirkon suhteen.l Tornin korjaamisen alot- 
taminen lykkaytyi varmaankin seuraavaan kesaan. Kirkon- 
isanta oli tilannut Carpelanin tilalta Sauvosta 9,000 tiilta, 
mutta kun niita sata kappaletta Turun laivasiltaan tuotuina 
olisi tullut maksamaan 7 tal. 8 ayr., paheksuttiin hinnan kor- 
keutta ja kysyttiin arkitehdilta, eiko tornin korjaukseen sisa- 
puolelta voitaisi kayttaa muita kuin Sauvon tiilia. Arkitehti 
ilmoitti muidenkin kelpaavan, kunhan ne vain olivat riittavan 
s u ~ r i a . ~  Lahteista ei selvia, peruutettiinko tilaus, mutta kat- 
soen tornin korjaamisen lykkaytymiseen on se mahdollisla. 
Urkujenkin korjaus tuli kevattalvella 1740 suoritetuksi. Sita 
oli lykatty nain kauan sen vuoksi, ettei katsottu voitavan kayda 
siihen kasiksi ennen kuin itse kirkko oli sisalta puhdistettu 
tomusta ja valkaistu. Se tulikin tehdyksi nahtavasti maalis- 
kuulla, jolloin tilit mainitsevat korjatun Miltopaeuksen hautaa, 
jonka telineet kirkkoa valkaistaessa olivat rikkoneet. Pian 
taman jalesta ryhtyi tukholmalainen urkujenrakentaja Olof 
Hedlund korjaamaan urkuja. Paattaen siita, etta Hedlundille 
maksettiin huhtikuun loppuun mennessa suuria summia - 
ainakin yli 4,000 tal. - edistyi korjaustyo n ~ p e a s t i . ~  Seuraa- 
vana vuonna, 23. VII. 1741, valittiin urkuriksi ruotsalainen 
Carl Lenning, joka pitkia aikoja tuli olemaan Turun musikaa- 
lisen elaman keskipi~teena.~ Todisteena kirkon -1enc:en nor- 

Kirkonkokouksen ptk. 8. V. 1739. 
Kirkonkokouksen ptk. 4. 1 1 1 .  1740. 

3 Tili 1739; TENGSTROM, Handlingar VI, ss. 112-1 14. 
Valtionarkisto n. 7045-7046. 
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maaleihin oloihin paasemisesta on tilimerkinta 20. X. 1741 
numerotaulun hankkiinisesta urkulehterille. 

Mita toita suoritettiin tilivuonna 1741 on yksityiskohdis- 
saan tuntematonta. Joka tapauksessa oli tarkoitus korjata 
yhteen jaksoon myos torni. Se varmaankin oli paasyyna sii- 
hen, etta kirkonkokous 4. 111. 1740 pyysi lykkaysta sen 18,000 
tal. kup. takaisin suorittamisesta, mika oJi myonnetty valtion 
varoista ennakkomaksuna yleisen kerayksen kautta saatavia 
tuloja vastaan. Mahdollisesti korjaustyot alkoivat edistya 
hitaanpuoleisesti m.m. poliittisen tilanteen epavarmuuden 
takia. Joka tapauksessa on varmaa, etta tornin korjaus Samuel 
Rernerin johdolla oli kaynnissa, kun sota sen keskeytti.' 

Viela oli tuoreessa muistissa, mita v e n a 1 a i s v a 1 t a u s 
merkitsi, ja sen vuoksi, ilmeisestikin epaillen maanpuolustuksen 
tehokkuutta, tuomiokapituli jo 5. VI. 1742 pyysi kuninkaalta 
lupaa saada vihollisen mahdollisesti lahestyessa siirtaa tuo- 
miokirkon kalleudet R u o t ~ i i n . ~  Saman kuun viimeisena pai- 

, vana pyysi jo urkurikin, merkillista kylla maistraatilta, eroa 
muuttaakseen R ~ o t s i i n . ~  Oliko tuomiokapituli jo lopettanut 
istuntonsa Turussa, ei kay Iahteista suoranaisesti ilmi. 
Maistraatti ei olisi ollut halukas eroa myontamaan, varsinkin 
koska oli ollut puhetta myos urkujen muutosta, jossa tieten- 

) kin tarvittiin asiantuntijan apua. Lenning kuitenkin ilmoitti, 
i ettei han ota vastuulleen sita riskia, minka alaisiksi urut muu- 

tettaessa joutuisivat, ja sen vuoksi ne saivatkin jaada paikoil- 
leen. Kaikki muu mahdollinen kirkon omaisuus vietiin heina- 
kuussa 1742 vihollista pakoon Tukholmaan, jossa tilien ilmoi- 
tuksen mukaan rahat talletettiin valtakunnan saatyjen pank- 
kiin, kirkkokalleudet Suurkirkkoon, kellot Skeppsholman saa- 
relle, jossa arkitehti Berner niita vartioitsi, ja arkisto seka osa 
muusta inventaariosta johonkin yksityiseen puotiin, josta koko 
pakoajalta oli suoritettava vuokraa 200 tal. Tuomiokapituli 
-- 

1 Kirje 24. 11,  26. Ill, 29. VI. 1743 .. 
Kirje 5. VJ. 1742. 
Raastuvanoikeuden ptk. 30. VI. 1742. 
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piti tarpeen mukaan kokouksiaan Tukholmassa, jossa myos 
kirkonisanta, tuomiokapitulin notaari ja urkuri olivat, saaden 
palkkansa mukana tuoduista kirkon varoista. 

Ven2l;iisvaltauksen aikaha, joka alkoi 29. VIII. 1742, oli 
siis taaskin ryhdyttava jarjestamaan tuomiokirkon hallintoa ja 
jumalanpalveluksen jatkumista provisoorisesti. Heinakuusta 
Iahtien toimi valiaikaisena kirkonisantana Georg Wollstedt. 
Valittiinpa tuomiokirkolle urkurikin paenneen sijaan. Siksi 
pyrki ylioppilas Johannes Lindell. Maistraatti nakyy kuiten- 
kin epailleen hanen taitoaan, mika ei olekaan ihme, koska 
Lindell talloin lienee ollut vain 19 vuoden vanha,= ja lisaksi 
ilmoitti, etta urkurille kaupungilta tulevia vuokrarahoja ei mis- 
saan tapauksessa voitaisi maksaa, koska porvaristo oli paen- 
nut pois kaupungista. Kun Lindell myohemmin ilmoitti luo- 
puvansa vuokrarahoista,' taipui maistraatti ja otti hanet urku- 
r i k ~ i . ~  

Tuomiokirkon tilit, joita pidettiin venalaisvaltauksen 
aikana, todistavat, etta menot oli supistettava vain valtta- 
mattomimpien juoksevien tarpeiden tyydyttamiseen, silla tulo- 
jakaan ei ollut muita kuin kirkollisista toimituksista, vihkimi- 
sista, hautauksista ja lisaksi sakoista tulevat. Kymmenys jai 
jotensakin kokonaan saamatta. Itse kirkonmenoissakin nah- 
tiin sota-ajan leima m.m. siina, etta seurakuntalaiset saivat ' 

yhtenaan kuulla saarnastuolista luettavan .venalaisten paalli- 
koiden julistuksia ja kuulutuksia, vielapa esirukouksiakin 
Venajan keisarillisen perheen p ~ o l e s t a . ~  

Silla kertaa paastiin kuitenkin vahalla. Vainon aika lop- 
pui suhteellisen nopeasti eika kirkko siita karsinyt Iaheskaan 
niin paljon kuin ison vihan aikana. Jo rauhanneuvottelujen 
aikana katsottiin mahdolliseksi siirtaa tuomiokirkon omaisuus 
takaisin Turkuun. .27. VI. 1743 tiedusteli tuomiokapituli 

Vrt. VILH. LAGUS, Abo akademis studentmatrikel I ,  s. 451. 
Raastuvanoikeuden ptk. 4. XII. 1742, 11. V, 4. VI. 1743. 
Kirje 17. XI. 1742, 9. '111. 1743; Raastuvanoikeuden ptk. 18. XII. 

1742. 
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rnaaherralta, saisiko kirkonisanta palata Turkuun tuomio- 
kirkon kalleuksien kanssa ennen kuin vihollinen olisi sielta 
poistunut, ja 30. VI. 1743 tuo lupa annettiinkin.' Juuri paluu- 
hetkella tuomiokirkon taloudellinen asema joutui uhatuksi sen 
kautta, etta karnarikollegio ja valtiokonttori tekivat ehdotuk- 
sen tuomiokirkolle v. 1738 annetun 6,000 hopeatalarin suurui- 
sen lainan takaisin vaatirnisesta. Piispa Fahlenius kiiruhti 
huornauttarnaan, etta kuningas oli kirjeessaan 17. VI.  1740 
~naarannyt taman velan maksettavaksi vasta sitten kun se olisi 
mahdollista ilrnan etta kirkon rakennustyii siita karsisi. Talla 
kertaa takaisin maksarninen kuitenkin oli piispan mielesta 
mahdotonta, koska sen tapahduttua olisi kirkon korjaus lope- 
tettava sota-ajan vahennettya kirkon vakinaisia tuloja seka 
hankittujen rakennustarpeiden pilaannuttua tai havittya jal- 
j e t t~rn i in .~  Tulos olikin, etta kohtuuton vaatirnus raukesi. 

Norrnaaleihin oloihin paastya oli tarkoitus jatkaa soclan 
vuoksi pysahtynytta t o r n i n r a k e n t a m i s t a. Kaupun- 
gin arkitehti Samuel Berner laati v:n 1743 lopulla useampia- 
kin piirustuksia tornia varten saaden niista 120 tal. palkkion." 
Tuorniokapituli ehdotti rnaaherralle, etta tornin rakennustyot 
olisi alettava kevaalla, rnutta kirkonkellot nostettava sinne 
kaupunkilaisten toivornuksen mukaisesti jo sita ennen, koska 
torni sisapuolelta oli v a l r n i ~ . ~  Nain meneteltiinkin. V:n 1744 
alulla ostettiin tuorniokirkolle tornin rakentamista varten puu- 
tavaroita 4,584 tal. 20 ayr. e d e ~ t a . ~  Toiclen alkuun saanti kui- 
tenkin oli vaikeaa, silla entiset arnrnattirniehet olivat hajaantu- 
neet eri tahoille ansiotoihin. Siten kirkonnikkari Mats Sipila 
oli sodan kestaessa sitoutunut rakentarnaan luutnantti Erik 
Ekestubben Tenholassa ornistarnan Karlsbyn kartanon paa- 
rakennuksen. Maaherraa pyydettiin vapauttarnaan Sipila 

Kirje 27. VI, 30. VI. 1743. 
Kirje 29. VI. 1743. 
Kirje 23. XI. 1743; Tili 1743. 
Kirje 23. XI. 1743. 

,i Tili 1743. 
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* 
sitoumuksestaan, koska se oli tehty sodan aikana, jolloin tuo- 
miokirkon toita ei oltu voitu tehda.l 

Kevatpuolella 1744 kirkonkellot nostettiinkin torniin koy- 
silla, jotka Esaias Wechter lainasi siihen'tarkoituk~een.~ Tou- 
kokuun lopulla jo voitiin ehdottaa kirkkotarhassa oleva puu- 
tapuli tarpeettomana myytavaksi hu~tokaupalla.~' Kuinka 
paljon suunniteltuja rakennustoita tehtiin, ei yksityiskohtai- 
sesti ole tunnettua. Joka tapauksessa on varmaa, etta tyot oli 
tarkoitus panna kayntiin taydella voimalla, koskapa maistraa- 
tilta pyydettiin paivatyolaisia, jolloin kuitenkaan enaa ei saatu 
mukaan, kuten jo on tullut selostetuksi, virkakuntien jasenia. 
Tornin rakennus alkoi todennakoisesti maaliskuulla. Todis- 
tuksena siita on tuomiokapitulin maistraatille tekema pyynto, 
etta ennen tornin rakennuksen alkamista maarattaisiin siihen 
tulevien timperien palkka 5 tai 6 markaksi paivalta niin hyvin 
tornin rakennuksella kuin alhaalla maassa tehtavalta t y ~ l t a . ~  
Kevaalla toiden jonkun aikaa oltua kaynnissa arkitehti alkoi 
retteloida uhaten jattaa tuomiokirkon tyon ellei saa palkan- 
koro tu~ ta .~  Luultavasti han sai sen, koskapa muita tyon- 
johtajia ei tiedeta tassa vaiheessa tornirakennuksella kayte- 
tyn. Kesalla tyot viela olivat taydessa kaynnissa. Sen voi 
paattaa siitakin, .etta tuomiokapituli pyysi heinakuun alussa 
maistraattia kuulutuksella kieltamaan tulenvaaran valttami- 
seksi tupakanpolton kirkon ty~maa l l a .~  Mutta syyspuoleen 
rakennustyo nayttaakin alkaneen laimeta. Viimeisina merk- 
keina sen kaynnissa olosta on tuomiokapitulin maaherralle 
tekema ehdotus, etta tornin itapuolellekin asetettaisiin kellon- 
viisarit, koska sillakin suunnalla asuvat yhta suuria veroja 
suorittavina tahtovat kellostakin samanlaisen edun kuin muut- 
-- 

I Kirje 18. IV. 1744. 
Kirje 9. I. 1744. 

"irje 30. V. 1744. 
Kirje 7. 111. 1744. 

U i r j e  11. IV., 30. V. 1744. 
"irje 2. VII. 1744. 
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kin. Samaa todistaa myos maistraatille osoitettu pyynto levy- 
seppien hankkimisesta asettamaan lyijya kirkon katon rannei- 
hin ja listoihin seka ehdotus kakluunin muuraamisesta saka- 
rist0on.l 

. Mutta tarnan jalkeen tornin rakentamisesta ei kuulukaan 
mitaan. Valitettavasti ei ole.taytta selvyytta siita, minka ver- 
ran tornin rakentamista tassa vaiheessa suoritettiin. Myo- 
hemmista tiedonannoista voi paattaa, etta vasta muutamia 
vuosia ennen tornin lopullista rakentamista sen kiviosan paalle 
tehtiin neljalta suunnalta pyoreasti kaartuen yhty;;i katto; 
joka oli tehty niin tukevasti, etta varsinainen torninhuippu 
saatettiin jatkaa sen ~ a r a a n . ~  Syyksi tornin jaamiseen ilman 
huippua ilmoitetaan myohemmin varojen p ~ u t e . ~  Sama oli 
syyna siihenkin, etta 350 talarin hinnalla hankittu neljalle 
suunnalle aikaa nayttava kello, joka asianmukaisessa tarkas- 
tuksessa hyvaksyttiin, jai kuitenkin asettamatta paikoilleen. 
Katsottiin naet valttamattomaksi, etta ennen sita tornin olisi 
oltava rapattu kauttaaltaan, jolloin rappaustelineita voitaisiin 
kayttaa kellotaulujen ja viisarien asettamiseen. Rappauksen 
suorittamiseen ei kuitenkaan ollut varoja. Vasta v:n 1753 
alussa saattoi tuomiokapituli todeta varoja riittavasti kerty- 
neen ja ehdottaa molempien naiden toiden s~or i t tamis ta .~  
Kellon paikoilleen asettamisesta ei kuitenkaan viela tullut 
mitaan. Luultavasti siihen oli edelleenkin syyna tornin kes- 
kenerainell asu. Varoja todellakin olisi ollut, koskapa edelli- 
sena kesana jo oli tehty sellaisia ylellisyystoita kuin kunin- 
kaan penkkien kultaaminen seka paakuorin ovien ja ehtoollis- 
aitauksen maalaaminen." 

I Kirje 12. Vll, 10. V111, 10. X. 1744. 
Maaherra J. Wallkn kirjoittaa 5. V. 1759 hovi-intendentti C. F. 

Adelcrantzille: ". . . travarcke ofvan pb stentornet, redan for nbgra 
br sedan blifvit uppfijrdt och spdnlagt . . ." (JUHANI RINNE,  Gamla 
ritningar av Abo domkyrka. Finskt ~ u s e u m  1913, s. 50). 

V t k .  26. 1V. 1758; Kirkonkokouksen ptk. 18. XII. 1758. 
4 Kirje 12. XII. 1744, 3. 11. 1753; Tili 1744. 
"irje 23. VI. 1752. 
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Tuomiokirkon torni joutui olemaan keskeneraisessa asus- 
saan kokonaista 20 vuotta kaupunkilaisten paikallisylpeyden 
loukkauskivena. ' Vasta v. 1758 suunnitelmat oikean t o r n i n 
1. a k e n t a m i s e s t a vihdoinkin paasivat toteututnaan. Mai- 
nitun vuoden kevaalla otettiin asia tuomiokapitulissa keskus- 
teltavaksi ja todettiin tuomiokirkon kassaan kertyneen niin 
paljon varoja, etta kirkko voisi viimeinkin saada tornin, tar- 
keimman kaunistuksensa, seka tuntiviisarit ja etta muitakin 
valttamattomia korjauksia voitaisiin panna toimeen. Paatet- 
tiin siis kaantya Samuel Bernerin puoleen, joka jo kauan sit- 
ten oli laatinut tornin piirustukset ja johtanut aikaisemminkin 
tuomiokirkon korjaustoita. Tama kuitenkin kieltaytyi kor- 
kean ikansa ja Helsinkiin muuton vuoksi, jolloin paatettiin 
neuvotella uuden kaupunginarkitehti Christian Fredrik Schro- 
derin kanssa, joka tuomiokapitulin tietaman mukaan oli ehti- 
nyt hankkia itselleen hyvan nimen. Schroder suostuikin raken- 
nuttamaan tornin vahvistettujen piirustusten mukaan ja sai 
tehtavakseen laatia yhdessa kirkonisannan kanssa kus- 
tannusarvion ja yksityiskohtaiset piirustukset. Saatuaan tor- 
nin kustannusarvion, joka paattyi summaan 38,227 tal. kup., 
tuomiok'apituli lykkasi asian paattamisen ja varsinkin tyon 
kaytannollisen jarjestelyn kirkonkokouksen kasiteltavaksi. 
Kirkonkokouksella oli nahtavina seka Bernerin etta Schroderin 
laatimat kustannusarviot ja piirustukset. Ensimaisessa 
kokouksessa jo paatettiin, etta tornin rakentaminen olisi alet- 
tava sen parempi mita pikemmin ja etta se olisi katettava 
kuparilla jos suinkin mahdollis:?.. Kysymysta olisiko tyo 
annettava urakalla suoritettavaksi ja Luka tulisi rakennus- 
mestariksi, ei viela voitu ratkaista. Lopullisesti kasitteli kaikki 
tyon kaytannolliseen jarjestelyyn kuuluvat yksityiskohdat 
vuoden lopulla pidetty kirkonkokous, jossa olivat saapuvilla 
piispa, maaherra seEa tietenkin molempien seurakuntien joh- 
tavat henkilot. Talloin paatettiin kokonaan luopua Bernerin 
aikoinaan tekemista piirustuksista ja rakentaa torni tarkasti 
seuraten Schroderin laatimia, koska ne "olivat seka 



kauniimmat etta enemman rakennussaantojen mukaiset".l 
Ylirakennusmestariksi paatettiin ottaa Schroder ja aliraken- 

Kuva 9. Eras v:n 1738 palon jalkeinen suunnitelnza tuonziokirkon 
torniksi. Mahdollisesti C. F .  Schroderin laatima 

(Valtionarkistossa). 

nusmestariksi erikoisesti timperityota varten Anders Piima- 
nen. Edellisen palkaksi hyvaksyttiin kerta kaikkiaan 3,000 

Kirkonkokouksen ptk. 29. XII. 1758: ". . . man befant then 
samma vara  b3de zirligare och eliest med bygnings reglorne mera 
ofverensstammande, a n  then ritning Architecten Berner p i  samma 
tornspits  for thetta afgifvit . . ." 
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tal. kup., jalkimaisen 6 tal. paivalta. Tasta palkkaustavasta 
laskettiin olevan se etu, etta Schroder urakoitsijana kiirehtisi 
tyon joutumista, Piimanen taas paivapalkkalaisena valvoisi 
tuomiokirkon etua. Lisaksi taipui kirkonkokous myont2maan 
Schroderille sen vanhan tavan mukaisen edun, etta han tyo- 
miehineen saisi ylimaaraisen palkinnon sen jalesta kun tornin 
huippuun olisi asetettu pallo kukkoineen ja muine koristuksi- 
neen. Piimasen olisi hankittava timperit ja pidettava huolta 
tyon joutumisesta. Ylivalvontaa varten asetettiin taaskin eri- 
koinen rakennuslautakunta (Bygnings-Direction), johon valit- 
tiin viisi jasenta: maistraatista Christian Trapp, ruotsalaisesta 
seurakunnasta kauppiaat Anders Baer ja Jacob Garberg seka 
suomalaisesta kauppias Jaakko Simolin ja porvari Wallman, 
liikanimelta " ~ o o ~ e r i "  ( HAperi). Lautakunnan tehtavana oli 
hankkia ja tilata kaikki puuttuvat rakennustarpeet ja kasi- 
tyolaiset seka sopia heidan palkkansa ellei muuten niin 
maistraatin ja laaninhallituksen apua kayttaen, hyvaksya las- 
kui maksettaviksi seka vastoinkaymisten sattuessa hankkia 
apua maaherralta ja tuomiokapituli1ta.l 

Kuten jo edella on mainittu, oli muutamia vuosia ennen 
nyt kasiteltavaa torninrakennus-vaihetta rakennettu kesken- 
eraiseksi jaaneeseen torniin niin luja kattolaite, etta myohem- 
min voitiin tornin huippu rakentaa sen varaan. Taman tyon 
yksityiskohdista on hyvin vahan tietoja. Joka tapauksessa 
on sen taytynyt tulla suoritetuksi vv. 1754-1 755. Edellisen 
vuoden tilit naet mainitsevat ostetun parruja, piiruja ja paa- 
nuja yhteensa 1,140 tal. 16 ayr. edesta ja seuraavan vuoden 
kesakuussa maksettiin tyomiehille 31 1 tal. 2 ayr. torninhuipun 
ja frontispiisien uudestaan kattamisesta (". . . vid Tornspet- 
sens och Frontispicernes A nyo betackande . . ."). Tornityo 
v. 1759 saattoi siis jatkua tasta. 

Toukokuussa v. 1759 alettiin tornin huippuosaa rakentaa, 

Ptk. 26. IV, 31. V, 5. VII, 6. IX, 29. XI, 29. XII. 1758, 29. 1. 
1759; Kirkonkokouksen ptk. 18. XII, 29. XII. 1758. 
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mutta lopultakin eri muotoiseksi kuin Schroder oli suunnitellut 

I ja kirkonkokous aluksi paattanyt. Schrijderilta on kaksikin toi- 
sistaan eroavaa piirustusta. Valtionarkistoon joutunut on 

Kuva 10. Tunternat fornan piirtiijan kuva fuorniokirkosta, luultavasti 
v:n 1759 tienoilfa (Yleisten rakennusfen ylihallituksen hankkirnan 

valokuvajaljennoksen rnukaan). 

nahtavasti aikaisempi luonnos. Kupoolin paalla on siina gal- 
leria, "durchsicht" eli lapinakyva osa ja siita nousee tornin 
huippu melkein keihaankarjen muotoisena (kuva 9) .  Mutta 
Schroderin lopullinen suunnitelma oli toisenlainen, vaikka 
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sekaan ei paassyt toteutuniaan. Se oli tosiaankin "korea" ja 
muotonsa puolesta laajalle levinneisiin ja vanhoihin torni- 
traditsioneihin liittyva: siina rn. m. jatkui tornin ylaosa pallo- 
ien paalta (kuva 1 1 ) .  Miksi tarna luonnos, joka todennakoi- 
sesti on sama minka kirkonkokous oli hyvaksynyt tarkasti 
noudatettavaksi, kuitenkin hylattiin, kay selville Turun Iaanin 
rnaaherran J. Wallenin kirjeesta hovi-intendentti Carl Fredrik 
~delcrantzille toukokuun alussa v. 1759.l Siita ilmenee, etta 
torninpiirustukset oli lahetetty kuninkaan hyvaksyttaviksi, 
mika luultavasti on ensirnainen tapaus lajiaan Suomessa, seka 
etta maaherralla ei ollut luottarnusta Schroderin kykyja koh- 
laan ja etta Adelcrantz oli rnaaherran pyytarnana luvafinut 
antaa apuaan tuorniokirkon tornin rakentamisessa (". . . lam- 
nat rnig frihet at nyttja Thess handrickninsg, hvad 'lorn- 
l<yrckjotorn-byggnaden harstades betraffar . . .''). Touko- 
kuuhun rnennessa oli tornin rakentaminen edistynyt gallerian 
ylapuolelle saakka, mutta siita Iahtien sen muoto tulikin toi- 
seksi kuin Schroderin piirustuksessa nakyy. Syy ei voi olla 
rnuu kuin etta Adelcrantz hankkiessaan pyydetyn armollisen 
hyvaksynnan piirustuksille myoskin korjasi niita, kuten rnaa- 
herrakin kirjeessaan oli pyytanyt (". . . eij allenast tackes 

.Iagga handen thervid, utan ock en Nddig approbation om 
tornets facon och utseende sd mycket adelrnodigare skynda 
sarnt mig forskaffa . . ."). Todistuksena tasta voi myos pitaa 
Turussa kesalla v. 1759 kayneen Gjorvellin kasitysta, etta 
tornia rakennettaisiin Adelcrantzin piirustusten rnukaan. Torni, 
selllisena kuin se tunnetaan ennen paloa olleeksi useiden eri 
piirrosten rnukaan, on vailla Schroderin suunnittelemia palloja 
gal!erian ylapuolella, mutta sen sijaan jatko on tullut enernrnan 
cipl~limaiseksi (kuvat 12, 14, 22, 23). Voi olla eri mielta, oli- 
vatko nama muutokset valttamattomia ja tuliko torni kau- 
n i i ~ ~ m a k s i  kuin se Schroderin ehdotuksen rnukaan olisi ollul. 

Nain kohosi torni kohoarnistaan. Kun edellisella kerralla, 
nim. v. 1681 palanutta tornia rakennettaessa, mestari oli pu- 

Finskt Museum 1913. s. 51. 
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donnut tornista ja kuollut, oli saatu kokemusta tytin vaaral- 
lisuudesta, ja sen vuoksi nyt rakenriustyiin aikana jumalan- 
pa.lveluksissa esitettiin esirukouksia sen onnistumiseksi. 

Kuva 11. C .  F. Sc  ehdofus sen 
torniksi v:lta 1758. 
johon saakka t yo  oli 12 rakennusterz 

Lokakuun viirneisena paivana 1759 oltiin ehditty niin pitkalle, 
etta tiedettiin ristin ja kukon tulevan paikoilleen asetetuksi 
seuraavana perjantaina, mink2 vuoksi tuomiokapituli paatti 
seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksissa pidettavaksi ta- 
pahtuman johdosta sopivat ja lyhyet puheet seka kiitosru- 

I 



Kuva 12. lnfendenttikontforin laatima ehdotus tuorniokirkon torniksi 
(Yleisten rakennusten vlihallit~ksen hankkiman ~wlokuva- 

jaljenhoksen mukaan). 
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koukset. . Ja niin 2. XI. 1759 arkitehti kiinnitti viimeiset ko- 
ristukset tornin huippuun.l 

Koko tornin oli laskettu maksavan 50,619 tal. 30 ayr., 
mutta loita alettaessa oli kirkon kassassa vain 40,000 tal. 

Kuva 13. Tuomiokirkko Aurajoen suulta nahtynii. A. F. 
SKJOLDEBRAND~~ teoksesta, v:lta 1798. 

Syyskuun lopulla todettiin siita jo kaytetyn 36,984 tal. 30 ayr., 
joten' vajaus oli tavalla tai toisella peitettava. Osa laskettii'n 
saatavan kirkon saannollisista tuloista ja lasareettirahastosta 
otettiin 3,000 tal. laina.* 

Tornin mittasuhteista on olemassa tarkat mittaukset. Sen ' 

korkeus maasta ristin huippuun oli 164% kyynaraa, siis 329 
jalkaa, mista maan ja ylimman muurilistan vali oli 90, kupooli 
32, galleria eli peltirengas 12, huippu 21% seka rautatanko, 
jossa ristin muodostavat pal!ot ja kukko oli, 9 kyynaraa kor- 
keita. Tornin katto-osat olivat kuparia ja samasta aineesta 
olivat huipussa olevat koristeetkin. Siina oleva suuri pallo 

1 Ptk. 31. X. 1759. 
Ptk. 26. IX, 17. X, 24. 1759. - V. 1758 oli ensimmaisessa 

kustannusarviossa laskettu rakennustarpeiden ostoon menevan 38,227 
tal. kup. (Ptk. 29. XI. 1758). 
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oli lapimitaltaan 5-5s korttelia ja kuutiosisalloltaan 2 tnr. 
vetoinen, kukko taas oli 8 korttelia pitka, 5 korttelia 2 tuumaa 
korkea. Ylinna oli ristina kolme palloa, joista suurin oli 
Iapimitaltaan 12, pienemmat 9 tuumaa. Kaikki nam3 koris- 
tee't oli ku1lattu.l Kun torni oli korkeampi kuin milloinkaan 
ennen, nakyi se kiiltavine koristeineen pitkien matkojen paa- 
han.2 

IX. 

Tuorniokirkon korjaukset 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun 
alussa. 

Tornin valmistumisen jalkeen oli taas paasty saannolliseen 
paivajarjestykseen, niin etta voitiin rajojttua kirkon kunnossa- 
pitoon ja vahittaisiin parannuksiin. Ainoa varsinainen uutis- 
rakennus oli matalan ruiskuhuoneen rnuuraaminen Kankaisten 
kuorin ja sakariston valiseen kulmaan v. 1773. Mutta kirkon 
niin hyvin sisa- kuin ulkopuolen kunnossapidostakin oli riitta- 
vasti huolta. 

Itse t o r n i oli ilmeis'estikin tullut huolellisesti tehdyksi, 
silla sen korjaukset olivat hyvin pienia. Ylin kuparinen osa 
ei tiettavasti koko olemassaolonsa aikana sita kaivannut. 
Galleria, joka oli paallystetty rautapellilla, tarvitsi ruostumi- 
sen estamiseksi valkoiseksi maalausta pari kertaa vuosikym- 
m e n e s ~ a . ~  Yhden .kerran tornin kiviosan etela- ja pohjois- 
seinissa todettiin halkemia, mutta nekaan eivat liene olleet 
vakavampaa laatua." Muut korjaukset olivatkin vahapatijisia. 
Tornin kellosta saattoi myrsky sarkea viisarit, jotka silloin 
tietenkin oli korjattava ja kullattava seka kellotaulu mustat- 
t a v a . V o r n i s s a  olevat ovi- ja ikkuna-aukot oli rnaaraysten 

Merkinta tuomiokirkon inventaariokirjan kannessa. 
Vrt. Abo Tidningar 16. VI. 1814. 
Ptk. 24. IV. 1799, 30. V. 1804, 14. VII. 1824. 

"tk. 28. VII. 1824; Kirje 22. IX. 1824. 
V t k .  5. 11. 1794. 
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mukaan pidettava suljettuina onnettomuuksien valttamiseksi. 
Kerran suunniteltiin aitausten rakentamista niiden eteen, jot- 
teivat kellonsoiton aikana torniin kiivenneet poikaset varo- 
mattomuudessaan paasisi putoomaan niiden kautta maahan.l 
Aie lienee jaanyt toteuttamatta. Tornin portaita, jotka osaksi 
olivat puusta, oli usein korjattava. Taman vuoksi seka tulen- 
vaaran poistamiseksi pyrittiin ne korvaamaan tiilista muura- 
t ~ i l l a . ~  Kerran olikin tuli paasta valloilleen. V. 1825 vuoden 
viimeisena paivana syttyi tornissa tulipalo kellonsoittajan 
kynttilasta, mutta onneksi se saatiin sammutetuksi eika se 
ehtinyt tehda enempaa kuin 3 riksin 32 kill. 6 runst. vahingon, 
minka kellonsoittaja sai korvata seka maksaa 5 hopeatalarin 
~ a k o n . ~  

Sita suurempaa tyota vaati kirkon k a t o n kunnossa- 
pito. Siita huolimatta etta haapapaanut, joille se oli katettu, 
muutamien vuosien valiajoilla tervattiin ja punamullattiin, la- 
hoivat ne kelpaamattomiksi noin 20 vuodessa, jaesiita seurasi, 
etta osa katosta oli miltei joka kesa korjauksen alaisena ja 
kaupunkilaiset tekemassa paivatoita seka kattamisessa etta 
oisin lnaalipatojel~ ~ a h t e i n a . ~  V:sta 1791 alkaen ruvettiin 
paanut keittamaan vitr i~lissa,~ mutta paljoa kestavammaksi 
sekaan ei nayta kattoa tehneen. Kun koko kattoon meni n. 
30,000 paanua, oli siita osa aina vanhaa ja korjausta kaipaa- 
vaa; toisissa kohdin lahominen tapahtui sen lisaksi nopeammin 
kuin toisissa. Erittain vaikeaa oli paa- ja Kankaisten kuorin 
kattojen kunnossapito, niihin kun tarvittiin "vaaria" paanuja, 
joita vuosittain oli saatavissa kirkonisannan ilmoituksen mu- 
kaan korkeintaan 4,000 kappaletta; niiden hankkijat lienevat 
aina olleet samoja Marttilan talollisia. Sen vuoksi nama kuo- 
rit katettiinkin v. 1791 rautapeltilla, ja kun peltia oli tilattu 

Ptk. .15. JX. 1804. 
Ptk. 22. IX, 20. X.  1824. 
Ptk. 5. I ,  4. V. 1825; Kirje 5. 1. 1825. 

"Em. Ptk. 30. V. 1804. , X 
5 Ptk. 26. IV. 1791. 
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oltava yhdistettyna laulunopettajan virkaan.l Katedraali- 
koulun oppilaiden kaytto kanttorin apulaisina oli vain suulli- 
sesti vakuutettu etu. V. 1813 se rajoitettiin luokkien opetta- 
jien harkinnasta riippuvaksi ja vain pyhapaivina kaytetta- 
v a k ~ i . ~  Kirkkokuoroon kuuluvien "choralisten" harjoittami- 
seen kaytettiin tavallisesti yksi vi ikkot~nti .~ 

Kanttorin paikka kirkossa oli toisen pilarin edessa paa- 
kuorista lukien miesten puoleisella sivulla. Teinit taas aset- 
tuivat jollekin paakuorin laheiselle lehterille paakuorin luona 
olevan oven kautta. V. 1797 pyysi kanttori paasta laula- 
maan joko urkulehterilta tai sitten' kanttorin penkkia koro- 
tettavaksi urkulehterin tasalle, mutta useista mainitsematto- 
mista syista tuomiokapituli ei katsonut voivansa hyvaksya 
p y y n t ~ a . ~  

Tuomiokirkon lukkareilla ei vastoin tavallisuutta ollut 
mitaan tekemista kirkkoveisuun kanssa. Heidan virkavel- 
vollisuutensa olivat niin uskollisesti kuin muuttuneissa kir- 
kollisissa oloissa suinkin oli mahdollista sailyneet keskiaikai- 
sen perintatavan m~ka i s ina .~  Vaikka Iahteet ovatkin varsin 
puutteellisia ja hajanaisia, kay lukkarien asema ja tehtavat 
kuitenkin paakohdissaan selville. 

Lukkareita oli aina kaksi. Heidan tarkeimpana tehtava- 
naan oli kirkonkellojen soiton valvominen. ltse soiton kylla 
suorittivat varsinaiset soittomiehet, mutta se tapahtui lukka- 
rien vastuulla. Se nakyy siitakin, etta lukkareille annettiin 

Kirkonkokouksen ptk. 16. VII. 1788. 
Ptk. 28. IV. 1813. 
ADOLF MOB ERG^^ tiedonannon mukaan (Historiska och litte- 

raturhistoriska studier 3, s. 138). 
Ptk. 10. V. 1797. 

U r v o k k a a n a  vertauskohtana on se  luultavasti 1400-luvulta per%- 
sin oleva lukkarin ohjesaanto, jonka J. TENGSTROM on julkaissut 
(Handlingar till upplysning i Finlands Kyrko-Histolie IV, ss. 1-11). 
Erinomaisen valaiseva on myos Tukholrnan lukkariohjesaanto v:lta 
1751 (MODEE V, SS. 3117-3127), silla olosuhteet nayttavat olleen 
jotensakin sarnat. 
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kuparin.l Kesalla 1827 alettiin tyot, joiden kautta monia 
kohtaloita kokenut Henrikin pyhatto oli saava arvonsa mukai- 
sen katon, mutta tyo oli viela aivan keskenerainen, kun tuli- 
palo taas havitti kirkon alastomammaksi kuin milloinkaan 
ennen. 

F Kirkon s e i n a m u u r e i s s a ei suuria korjauksia toi- 
b e e n p a n t u .  Paakuorin etelapuoli rapattiin seka tiilivalit til- 

kittiin ja maalattiin v. 1765.2 Samaa toimenpidetta pidettiin 
valttamattomana muidenkin seinien s ~ h t e e n , ~  mutta epavar- 
maa on, tuliko se toteutetuksi. Nimenomaan. Kankaisten kuo- 
rin seinien ja myos holvien valitettiin olevan huonossa kun- 
nossa.' Muualla holvit yhta vahtin kuin seinatkaan tuskin 
kaipasivat korjausta niiden perusteellisten toiden jalkeen, joita 
oli tehty v:n 1738 palon jalkivuosina. 

I k k u n a t sitavastoin aiheuttivat yhta paljon huolta kuin 
katto. Kun ne olivat suuria, mutta niiden raarnit huonoja, 
nayttaa jokainen suurempi tuuli sarkeneen ikkunoita, niin etta 
lasimestarilla oli tyota miltei jokainen vuosi. Kaikista huo- 
noimmassa kunnossa oli etelapuolen keskimmainen ikkuna- 
rivi, silla siina olevat ikkunat oli varustettu rautaraameilla, 
joihin lasit oli ulkoapain kiinnitettava, ja itse raamit oli 
aikojen kuluessa muurattu kiinni, joten ikkunat olivat pienen- 
tyneet ja niiden korjaus oli miltei mahdotonta, kuten v. 1761 
todettiin. Tuomiokapituli talloin paattikin nama ikkunat va- 
rustettaviksi puukehyksilla ja -povilla, minka jalkeen ne voitiin 
avatakin.". 1774 nama samoin kuin ylimmatkin ikkunat 
olivat hyvassa k u n n ~ s s a . ~  Paakuorin kolme ikkunaa varustet- 
tiin v. 1767 rautakehyksilla ja povilla, mutta neljas, lahinna 
piispan ovea oleva jai ilman kehyksia vanhaan huonoon kun- 

Ptk. 27. VI, 4. VII. 1827. 
2 lnventaario 1774. 

Tarkastuspoytakirja 2-21. V111. 1789. 
lnventaario 1774. 

V t k .  2. X11. 1761. 
6 lnventaario 1774. 
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toonsa; v. 1810 oli se kuitenkin jo samassa asussa kuin 
muutkin.l Huonoiksi todettiin myos etelapuolen alin ikkuna- 
rivi ja Kankaisten kuorin molemmilla puolin olevat. Viime- 
mainitun viisi ikkuna-aukoa varustettiin v. 1796 uusilla lyijy- 
povaisilla laseilla.' .Kellovalimoon ei enaa oltu laitettu lain- 
kaan ikkunoita, vaan niiden aukot oli peitetty laudoilla, jotka 
nekin oli huolimattomasti asetettu paikoilleen. Ulkosaka- 
ristoon laitettiin v. 1773 uudet kaksinkertaiset puukehyksiset 
ikkunat; siella mainitaan v. 1774 olevan nelja ikkuna-auk.koa 
( l ~ f t ) . ~  SSisasa,ka.riston kaksi ikkunaa (tvenne fonsterluft) - 
kirjallisista Iahteista ei kay selville, oliko siina kaksi erillista ik- 
kunaa vaiko vain kaksoisikkuna - sitavastoin olivat vanhoja; 
sisaanmurtautumisen estamiseksi oli niiden suojana ulkopuo- 
lella rautakalleri. Sisasakariston ylapuolella olevasta kirkon 
kalleuksien sailytyspaikasta ruiskuhuoneeseen pain avautuva 
ikkuna oli myiis raudoitettu, mutta katsottiin tarvitsevan lujit- 
'tamista. Koska ruiskuhuoneen katto oli heti sen alapuolella, 
mika tietenkin lisaisi sisaanmurtautumisen vaaraa.*Sisasakaris- 
tossa oli alkuaan ollut viela ikkunapari enemman, nim. ruisku- 
huoneen kohdalla, mutta se oli muurattu yhden tiilen vahvui- 
sella muurilla umpeen. Tuiiko se viela lujitetuksi, kuten v. 1789 
toimiteatussa tarkastuksessa ehdotettiin, on t~n t ema ton t a .~  
Tahan kuntoon ikkunat jaivatkin. V. 1787 oli ehdotettu 
ikkunoita tiivistettaviksi vaatelistoilla, ~nut ta  ehdotus ei saa- 
nut kannatusta. Tuomiorovastin mielesta ikkunoiden rauta- 
tangot olisi otettava pois, korvattava ohuilla rautaraameilla 
seka kitattava, mutta sekin jai tekematta, kun syntyi kiista 
tarkastuksen laillisuudesta ja siita, olisiko korjausehdotukset 
Iahetettava yli-intendentin vahvi~tettaviksi.~ V. 1810 kirkon- 

lnventaario 1810. 
Ptk. 17. VIII, 7. IX. 1796; Kirje 7. IX. 1796. 

3 lnventaario 1774. 
4 lnventaario 1774. 
5 Tarkastuspoytakirja 2CL-21. VIII. 1789. 
6 Ptk. 12. XII, 19. XII. 1787. 
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isanta huomautti, etta ne kaikki olisivat joko yhdella 
kertaa tai vahitellen korjattava, koska kirkko niiden huonou- 
den vuoksi on pimea ja koska niita on yhta mittaa korjattava 

Kuva 14. Tuomiokirkko vahan ennen v:n 1827 palon (Bidrag I). 

lasien itsestaan putoiltua, varsinkin paakuorissa. Tuomio- 
kapituli kuitenkin paatti, etta katsoen ikkunoiden suuruuteen 
ja korkeuteen niita joko ei lainkaan voida kokonaan uusia 
tai se tulee niin kalliiksi; ettei saavutettu etu ja kirkon kaunis- 
tuminen vastaa kustannuksia. Sen vuoksi ne saisivat jaada 
ennalleen ja olisi tyydyttava vain korjaamaan yksityisia ruu- 
luja milloin ne ovat rikki.l 

Ptk. 31. X. 1810. 
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Kirkon p o r t a i t a k a a n ei onnistuttu rakentamaan niin 
kestaviksi, ettei niita tuon tuostakin olisi pitanyt korjailla. 
Etelaisen sivun portaat rakennettiin puilla peitetyista tiilista 
rautakaiteineen v. 1768: Samalla muurattiin myos Iantisen 
paaoven portaat, joiden edessa oli kaide, portaat pitkin kir- 
kon paatosivuja seka niissa puinen kaideaita. Piispan eli 
pienen pohjoisen oven portaat korjattiin v. 1770. Ainoat 
korjaamista kaipaamattomat portaat olivat pohjoisen suuren 
oven edessa olevat, jotka olivat hiekkakivesta (sandsten) 
tehdyt.l Parikyrnlmenta vuotta rny6hemrnin pidetyssa tarkas- 
tuksessa huomattiin portaiden taas olevan huonossa kunnossa. 
Paaoven portaat seka kirkon eteisessa etta ulkopuolella olivat 
vajonneet maahan ja epatasaiset, porraskivet rikki ja rauta- 
kaiteet kallellaan, koska niiden alustana olevat puut olivat 
lahoneet. Nimenomaan ulkopuoliset portaat nahtiin valtta- 
mattomaksi perustaa aivan uudestaan seka tehda niin paljoa 
leveammiksi, etta kaiteet voitaisiin asettaa niiden varaan. 
Myos akatemian oven portaat olivat niin rappeutuneet, etta 
ne tuomittiin uudestaan tehtaviksi. Todennakoisesti on kysy- 
mys kirkon eteisesta sivuhuoneisiin johtavista portaista, kun 
tarkastuspoytakirja puhuu portaista tuomiokapituliin ja tiili- 
tehtaaseen kirkon Iansipaassa. Toiset niista olivat kivesta, 
toiset puusta, ja molemmat aivan ransistyneet. Mita tarkoi- 
tetaan "nunnaovella", jonka ja kirkon oven valilla on pieni 
eteinen, on epavarrnaa; todennakoisesti se on sarna, mista 
tavallisirnmin kaytetaan nimityksia "pieni pohjoinen ovi" tai 
"piispan ovi". Joka tapauksessa tarkastuskirja mainitsee 
nunnaoven portaiden ja eteisen lattian olevan rappeutuneita; 
tuomiokapitulin kirjeessa taas vastaavalla kohdalla puhutaan 
pienesta 'pohjoisesta o ~ e s t a . ~  Muutosehdotuksista Iahetettiin 
piirustukset yli-intendentin vahvistettaviksi. Yksi niista, luul- 
tavasti ison etelaisen oven edessa olevia portaita esittava, on 
tallella (kuva 15);  se on samalla lehdella kuin molempia 

1 lnventaario 1774. 
2 Tarkastuspoytakirja 2@-21. VlIl. 1789; Kirje 14. V. 1790. 
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muurin portteja esittavat piirrokset. Juuri tasta kai on v:n 
1793 tileissa puhe, kun kirkonrappujen piirustuksesta ilmoi- 
tetaan maksetun 1 riksi. Vv:n 1793-1794 tilit taas todista- 
vat ostetun satoja kuormia porras- ja hakkukivia seka kivien 

Kuva 15. Suuren efeliiisen oven portaiden piirusfus v:lta 1793, 
1. Sandstenin laatima. 

sitomista varten ankkureita ja rautakaiteita. Portaiden kor- 
jaaminen lykkaytyi luultavasti v:een 1795; edellisena syksyna 
prof. Lefrkn viela sai talveen saakka lainaksi kirkon rappusia 
varten hakattuja harmaakivia.l Jo v. 1824 akatemian ovi por- 
taineen kaipasi korjaamista. Arkiaatteri Gabr. v. Bonsdorff 
valmisti sita varten piirustukset, joiden mukaan korjaus paa- 
tettiin s ~ o r i t t a a . ~  

1 Ptk. 12. V. 1790, 17. IX. 1794; Kirje 14. V. 1790, 19. VI. 1793, 
19. 1 1 .  1794. 

2 Ptk. 22. IX. 1824. 
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Kirkon sisaosat kaipasivat paljon vahemman perusteellisia 
korjauksia kuin sen ulkopuoli. Eniten niita vaati kirkon lattia 
seka torninjalan molemmilla puolilla olevat lisarakennukset 
ja sakaristo. 

Kirkon 1 a t t i a oli vanhastaan hyvin kirjava ja myotaansx 
tapahtuvien hautojen avaarnisen vuoksi jatkuvien rnuutosten 
alainen. Osa lattiastakin oli kivilla laskettu, mutta useirnrni- 
ten silloinkin lattian kannattimina oli lankut, jotka oli lahomi- 
sen estamiseksi alapuolelta tuohitettu. Penkkien kohdalla 
oleva lattia oli enimmakseen laudoista. Ymmarramme siis 
hyvin syyn, miksi kirkkoa kohdanneet tulipalot tavallisesti 
havittivat lattian, vielapa polttivat rnuuratuissa tai ohuesti 
mullalla peitetyissa haudoissa olleita ruumiita. Lahomisen 
tahden taas lattia oli niin epavarma, etta milloin kprjaustijiti 
varten asetetut telineet rikkoivat sen sarkien yksityisten omis- 
tamia hautoja tai sitten pudottivat ihmisiakin hautoihin, niin 
etta tapahtui vaikeita loukkautumisia. Kirkon tilit todista- 
vatkin jotensakin joka vuosi tapahtuneen lattian korjauksia. 

Perusteellista rnuutosta lattian rakennustavassa ei kuiten- 
kaan voitu aikaansaada sen vuoksi, etta sellaisen vaatima 
kiviaines olisi ollut ulkomailta tuotettava. Lattia jai siis suu- 
reen paloon saakka kirjavaan asuunsa. Niista korjauksista, 
joita sita ennen tehtiin, ansaitsee mainintaa paakuorin lattian 
uudistus v. 1788 ja v. 1792 itse kirkossa tapahtuneet niin 
suuret korjaukset, etta rukoushetket jonkin aikaa oli pidettava 
sakarist0ssa.l 

Kirkon lansinurkassa oleva t u o m i o k a p i t u I i n h u o- 
n e u s  t o  oli ahdas ja epamukava. Istuntosalilla ei ollut 
rnuuta eteista kuin kirkon laaja lantinen eteinen ja istunto- 
salin takana oleva arkistohuone tuli vuosien kuluessa ahtaaksi; 
sitapaitsi viereinen ruumishuone teki sen kesaisee.~ aikaan 
sietamattomaksi oleskelupaikaksi. Sen vuoksi kirkonisanta 
David Deutsch teki v. 1770 ehdotuksen, etta tuomiokapitulin 

1 Tili 1788.; Ptk. 4. VII. 1792. 
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huoneuston ylapuolella oleva tila valmistettaisiin istuntohuo- 
neustoksi ja sen eteiseksi, jolloin entinen istuntosali voitaisiin 

Kuva 16. C. F. Schroderin laatirna tuorniokirkon pohjapiirros v:n 
1758 tienoilfa (Yleisten rakennusten ylihallituksen hankkiman valo- 

kuvajaljennoksen rnukaan). 

jattaa arkistoksi ja entisessa arkistossa voitaisiin sailyttaa 
vanhimmat asiakirjat. Kirkonisanta sai kiitokset toimeliaisuu- 
destaan, silla ehdotetun suuntainen muutos myonnettiin tar- 
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peelliseksi ja huokeaksi. Ennenkuin paatosta kuitenkaan teh- 
taisiin, olisi kirkon'isannan laadittava kustannusarvio ja var- 
sinkin tutkittava, kestaisiko entisen huoneuston laipio vali- 
1attiana.l Vaikka tuomiokapituli pian lopullisesti hyvaksyi- 
kin ehdotuksen ja 2,781 tal. kup. nousevan k u s t a n n u ~ a r v i o n , ~  
ei s i ta  kuitenkaan toteutettu. Syy siihen ei kay selville. V. 1786 
tuomiokapituli uudestaan viitaten huoneustonsa ahtauteen ja 
eteisen puutteeseen antoi kirkonisannalle tehtavaksi etsia 
yhdessa arkitehti Schroderin kanssa tuomiokirkosta jokin 
sopivampi tila, johon voitaisiin jarjestaa eteinen, istuntosali 
ja  a r k i s t o h ~ o n e . ~  Vuoden kuluttua tuomiokapituli saikin 
tpuden huoneuston piirustukset ja k u s t a n n u ~ a r v i o n , ~  mutta sii- 
hen as ia  taaskin pysahtyi. Samat  syyt  kuin ennenkin pakotti- 
vat  tuomiokapitulin v. 1815 uudestaan palaamaan asiaan.  
J a  kun asianmukaiset tarkastukset  oli toimitettu ja piirustuk- 
set  kustannusarvioineen saaneet  hyvaksynnan, voitiin v:n 
1816 lopulla kuuluttaa huutokauppa urakoitsijoille uuden huo- 
neuston rakentamiseksi. Siihen oli tuleva, entisen huoneuston 
paalle, istuntosali eteisineen seka  kirkon Iansisivusta ole- 
vast; huoneustoon liittyvasta n. s .  raamattuholvista 2 8  kyyria- 
ran pituinen osa  a r k i ~ t o k s i . ~  Raamattuseura oli naet  v. 1813 
saanut  omaisuutensa sailytyspaikaksi osan  tasta holvista 
muun osan viela jaadessa tuomiokirkon h a l t ~ u n . ~  Tyon otti 
suorittaakseen arkitehti Olof Alm 6 ,200 riksin suuruisesta 
summasta ;  tuomiokirkon oli sen vuoksi irtisanottava akate- 

Ptk. 21. 111. 1770. 
Ptk. 6. XII. 1786. 

3 Ptk. 27. 11. 1788. Tili 23. 11. 1788: "Architect: Schroder for 
kyrkans synande samt  en ritnings forfardigande ti1 de  tilamnade nya 
Consistorii rummen - 4 (dal.) 24 (ore)." - Ainakaan tahan saakka 
ei naita piirustuksia ole loydetty. 

4 Ptk. 6. V, 12. VII, 23. VIII, 20. IX. 1815; Kirje 6. V, 23. VIII. 
1815, 6. 111, 16. X, 16. XI. 1816; Abo Allmanna Tidning 7. XI. 
1816. 

5 Kirje 10. 111. 1813, 22. 1. 1817; Ptk. 3. XI. 1813. 



mialta kaksi 1ainaansa.l Syksylla v. 1817 huoneusto oli val- 
mis ja tarkastuksessa hyvaksyttiin tarkoitukseen~a.~ Yaikki 
naytti nyt olevan hyvin, mutta tuorniokapitulin tyytyvaisyys 
kuitenkin loppui lyhyeen. Uuteen huoneustoon tehdyt kolme 
kakluunia naet eivat ainakaan silloin vetaneet savua ulos kun 
niita yhta aikaa lamrnitettiin. Epakohdan luultiin johtuvan 
siita, etta uunien roorit oli yhdistetty yhdeksi savupiipuksi 
heti holvien ylapuolella. Savusta kiusautunut tuomiokapituli 
heti seuraavana talvena pyysi tarkastusta ja kustannusarviota, 
paljonko erillisen savupiipun muuraaminen kullekin uunille 
tulisi maksamaan. Tarkemmin ei kay selville, mihin toimen- 
piteisiin talla kertaa ryhdyttiin, yhta vahan kuin sekaan, voi- 
tiinko arkistohuoneen lattia, sita liiaksi korottamatta, varustaa 
taytteella, minka tuomiokapituli oli huomannut tarpeelli~eksi.~ 
Varmaa kuitenkin on, etta tuomiokapitulilla oli savujohtojen 
kelvottomuudesta viela myohernminkin harmia. Kokonaan sen 
karsivallisyys loppui, kun istuntosalin eteisessa syttyi tulipalo v. 
1814 maalisk. 26 ja 27 p:n valisena yona, Onneksi urkujenpol- 
kija huomasi sen klo 6 aikaan aamulla ja sai sammutetuksi. Tu- 
len irtipaasyyn syylliseksi selitettiin aluksi konsistorin pedelli, 
mutta hovioikeus katsoi syytteen todistamattomaksi ja vapautti 
hanet. Palovahingot eivat nahtavasti olleet kovin suuria, 
mutta tulenvaarasta saikahtaneena tuorniokapituli muutti 
takaisin vanhaan alakerrassa olevaan epamukavaan huoneus- 
toonsa. Kun taytta varrnuutta tuomiokirkolle ei katsottu voi- 
tavan saada muuten kuin holvaamalla istuntohuoneuston seka 
lattiat etta katot ja kun se joka tapauksessa oli vahemman 
sopiva tarkoitukseensa, pyysi tuomiokapituli kirkonkokouk- 
selta uutta huoneustoa kaupungin kassan laskuun tuomio- 
kirkon ulkopuolelta. Kirkonkokous kieltaytyi tasta rasituk- 
sesta, vaikka ilmoittikin mielellaan nakevansa, ettei tuomio- 
kapitulin huoneusto olisi kirkossa tulenvaaran aiheena. Sen 

Ptk. 1 1 .  XII. 1816. . 

Kirje 24. IX. 1817, 29. IV. 1818. 
3 Kirje 29. IV. 1818. 
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mielesta huoneuston hankkiminen kuului koko hiippakunnalle, 
jonka mukana tuomiokirkkoseurakunnatkin osuutensa mukai- 
sesti ottaisivat siihen osaa. Silloin arkkipiispa ehdotti, etta 
muurarien kanssa tarkastettaisiin, paljonko kirkon varasto- 
huoneen laittaminen tuomiokapitulin huoneustoksi tulisi mak- 
samaan. Oliko tahan ehdotukseen Jaakko Tengstromin hyvin 
tuntemat historialliset nakokohdat vaikuttamassa, jaa arvai- 
lujen varaan, mutta joka tapauksessa oli siis Iahella mahdolli- 
suus, etta vanhan kirkon viime hetkina tuomiokapituli olisi 
palannut keskiaikaiseen asuntoonsa. Ehdotuksesta ei taman 
jalesta enaa tule esille sanaakaan. Otaksua sopii, etta syyna 
sen raukeamiseen oli varastohuoneen rappeutuneisuus ja mah- 
dottomuus korjata sita kayttokelpoiseen kuntoon. Kun kaikki 
tama oli kaynyt selville, turvautui tuomiokapituli viimeiseen 
keinoon: pyysi valtion apua. Kun se v. 1814 oli ehdottanut 
uuden koulutalon rakentamista, koska vanha oli ahdas ja tar- 
koitukseensa sopimaton, pyysi se nyt, kaikki vastoinkaymi- 
sensa luetellen, etta uuteen koulutaloon varattaisiin tilaa myos 
tuomiokapitulille. Ellei se kavisi painsa, pyysi se saada vuok- 
rata istuntosalin tuomiokirkon laheisyydesta, jotta arkisto 
edelleenkin voitaisiin sailyttaa kirk0ssa.l Tamakaan ehdotus 
ei johtanut mihinkaan myonteisiin tuloksiin, silla uusi koulu- 
talo jai rakentamatta ennen paloa ja tuomiokapituli tiettavasti 
kokoontui edelleenkin vanhassa huoneustossaan. V. 1824 sita 
korjattiinkin melkoisesti. Alemman kerroksen ikkunat laitet- 
tiin uudestaan seka kivilattia ja katto laudoitettiin. Molem- 
pien kerrosten uunit, lattiat, ovet ja portaat saatettiin kun- 
toonsa ja maa la t t i i~~ .~  Nain ollen siis tuomiokapitulin arkisto 
oli tuomiokirkossa ison palon aikana. 

Paaeteisen toisella puolen, kirkon pohjoisnurkassa olevan 
k e 1 1 o v a 1 i m o k s i kutsutun tilavan huoneen alennustila 

Kirje 2. IV. 1823, 20. IV. '1824; Ptk. 25. VI, 10. XII. 1823; 
Kirkonkokouksen ptk. 10. XII. 1823. 

Ptk. 1 .  VI, 30. VI, 28. VII. 1824. 
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kehittyi yha pitemmalle vuosien mukana. Se oli myos siina 
suhteessa laiminlyodyssa kunnossa, ettei siina ainakaan v:n 
1738 jalkeen ollht holveja. Tasta oli valimolle se etu, etta 
lornin ollessa avoimena savu paasi vapaasti ulos. Uuni, 
jossa kelloja valettiin, oli kaivettu ja muurattu maahan, ja sen 
katossa oli vain pienia ilmareikia. 

Sen jalesta kun tuomiokirkon kellot 1700-luvun puolivaliin 
mennessa oli valettu, joutui valimo kirkon ja tuomiokapitulin 
puuvajaksi ja valimouuni painui umpeen. Edella jo on mai- 
nittu, etta valimon ikkunat olivat 1770-luvulla huonosti lau- 
doilla peitettyja. Valirnoa kaytettiin, kuten sanottu, sellaise- 
naankin puuvajana. Mutta jossakin kohden sen vieressa oli 
toinen varsinainen puuvaja, jonka ja valimon valiin v. 1751 
tehtiin aukk0.l Rakennusarkeologisen tutkimuksen osoitetta- 
vaksi jaa, missa kohden tuo arvoituksellinen puuvaja on saat- 
tanut sijaita. Kun v. 1785 kellonvalaja Nils Thunstrorn pyysi 
lupaa saada siina korvausta vastaan valaa Karinan kirkon- 
kello, ei tuomiokapituli monestakaan syysta voinut siihen suos- 
tua. Huomautettiin naet, ett2 aikaisemmin kelloja valettaessa 
tornin ja kellotelineiden pelkkoja ei ollut valimon ylapuolella, 
etta polttopuita varten ei olisi muuta sopivaa tilaa, ja etta 
valimouuni jo ehka oli umpeen painumisen vuoksi kaytto- 
kelvoton. Tuomiorovasti Gadolin, joka oli tarkastanut vali- 
mon kupariseppa Mobergin kanssa, uskoi kylla Thunstromin 
vaitteeseen, etta valimon ylapuolella olevat pelkat eivat olisi 
vaarassa syttya tuleen, koska valimouuni olisi syvalla maassa 
ja siita olisi pinnalle vain pienia ilmareikia. Mutta kun kavi 
selville, etta Moberg ei milloinkaan ollut kaynyt oikeassa 
kellovalimossa eika siis ollut mikaan asiantuntija, tultiin sii- 
hen tulokseen, etta Thunstrornin on hankittava Tukholmasta 
varma ja luotettava selvyys, voidaanko kellonvalantaa suo- 
rittaa holva.amattomassa huoneessa ja kuinka korkealla tallai- 

Tili 5. XI. 1751: "For en Kallar afdelningz reparation, samt 
opningens huggande emellan vedbodan och klockgiuterijet - 13 
(dal.) 8 (ore)." 
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sessa huoneessa katon olisi lattiasta 01tava.l Tallaista selvi- 
tysta ei tiedeta hankitun eika valimoa myoskaan myohemmin 
kaytetyn parempaan tarkoitukseen kuin p u ~ v a j a n a . ~  Taman 
lisaksi sita mahdollisesti kaytettiin tiilien tekopaikkana. V:n 
1789 tarkastuspoytakirja naet, kuten jo on mainittu, puhuu 
kirkon lansipaassa olevasta tiilitehtaasta (tegelvarcket). 

S a k a r i s t o n kunnossapito ja korjaaminen sitavastoin 
oli siina maarin kirkollisen elaman jokapaivaisten tarpeiden 
vaatimaa, etta sita ei koskaan laiminlyoty. Kuten jo edella 
on viitattu, sisasakaristoa kaytettiin kirkon arvokkaamman 
omaisuuden sailytyspaikkana, ulkosakaristoa taas tuomiokir- 
kon henkilokunnan oleskeluhuoneena, lukukuulusteluja seka 
kirkonkokouksia vartea j. n. e. Sisasakaristoa kylla kerran 
suunniteltiin jarjestettavaksi aivan uusiin tehtaviin. Ilmei- 
sestikin sen vuoksi, etta kirkon sisalla 1700-luvun puoliva- 
lissa alkoi olla tavaton puute hautauspaikoista, kirkon tar- 
kastuksessa 30. VIII. 1764 tarkastusmiehet ehdottivat sisa- 
sakaristm muuttamista kirkon yleiseksi haudaksi. Lisatukea 
talle ehdotukselle antoi sisasakadston aikaisempi kaytto ruu- 
mishuoneena seka luulo, etta taman uudistuksen kautta ruu- 
miinhaju itse kirkossa vahenisi. Tuomiokapituli kuitenkin 
vastusti tata maaherrankin kannattamaa ehdotusta silla pe- 
rusteella, etta sisasakaristoa tarvittaisiin edelleenkin entiseen 
tarkoitukseensa ja etta muutos tekisi ulkosakaristonkin kay- 
ton mahdottomaksi. Tuomiokapitulin vieressa sijaitsevasta 
ruumishuoneesta oli naet saatu riittavasti kokemusta siita, 
etta sellainen ohut seina kuin sakaristojen valilla oleva ei 
voi estaa ruumiinhajun l e~enemis t a .~  Tahan vastustukseen 
ehdotus raukesikin. 

Erikoista huolta aiheutti sakariston varmentaminen var- 
kaita vastaan. Sen tarpeellisuutta teroittivat muutamat kunin- 
kaan ja hovioikeuden kirjelmat, mutta ennen kaikkea eri 

~nventaario 1774; Ptk. 2. 1 1 1 ,  16. 111. 1785. 
Inventaario 1810. 

"irje 1. V. 1765. 
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aikoina ja eri tahoilla tapahtuneet kirkkovarkaudet.' V. 1772 
ehdotti kirkonisannan sijainen sakariston ja pienen etelaisen 
sisaankaytavan ulko-ovien raudoittamista, mitka toimenpiteet 
asianmukaisessa tarkastuksessa huomattiinkin tarpeellisiksi ja 
tuomiokapituli antoi maarayksen ikkunoiden ja ovien lujitta- 
m i s e ~ t a . ~  Tehdyt korjaukset eivat kuitenkaan olleet riittavia, 
silla v. 1774 kirkon inventoimisen tapahduttua tuomiokapituli 
huomasi olevan valttamatonta kaskea kirkonisantaa hankki- 
maan sisasakariston ylapuolella olevan holvin ikkunaan rauta- 
luukut tulipalon varalta ja v. 1786 se naki olevan syyta 
kehoittaa molempien seurakuntien kirkkoherroja toimeen- 
panemaan tarkastuksen, onko sakaristo taysin turvallinen kir- 
kon omaisuuden sailytyspaikka ja ryhtymaan kaikkiin varo- 
vaisuuden vaatimiin toimenpiteisiin. Tarkastajat  huomasivat 
joukon epakohtia, joiden korjaamiseksi he tekivat ehdotuk- 
sensa. Niiden mukaisesti maarasi tuomiokapituli sisasaka- 
riston ylapuolella olevaan holviin johtavan oven rautakangilla 
ympariinsa ja ristiin raudoitettaviksi seka ikkunaluukut piten- 
nettaviksi ja raudoitettaviksi. Seka ovet etta ikkunaluukut 
tietenkin oli varustettava lujilla lukoilla. Lisaksi oli 
sakaristojen valilla olevaa ovea kiinnipitava pysty puupuomi 
raudoitettava. Sitavastoin ei katsottu olevan aihetta lisata 
ulkosakariston ja kirkon valilla olevien kahden lujan oven 
lisaksi viela kolmatta, rautaista. Samalla tavoin piti tuomio- 
kapituli tarpeettomana avata ylasakaristoa kahteen osaan 
jakavaa seinaa, vaikka sen takana olevaan osaan ei ollut enaa 
ovea mistaan eika edes tietty, mita siella oli; entinen ovi- 
aukko oli vain muurattava kiinni entista lujemmin. Ulko- 
sakariston ikkunoihin oli jo aikaisemmin saatu riittavan suu- 
ret rautaluukut. Niiden kaltaiset koko ikkunan peittavat uudet 
luukut hankittiin kirkonisannan ehdotuksesta sisasakaristonkin 
molempiin ikkuna-aukkoihin, koska vanhojen luukkujen piten- 
taminen ei olisi ollut tarkoitustaan vastaava. Lisaksi varus- 
- 

HALLSTROM, S S .  106-107; WALLQVIST I, S S .  33-34. 
2 Ptk. 5. V, 25. V, 1 .  VII. 1772; Tili 1772. 

Ptk. 9. VII. 1774. 
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tettiin ikkunat uusilla rautakallereilla. Ylasakariston kaksi- 
osainen luukku, joka luultavasti sekin peitti ikkuna-aukkoa, 
maarattiin myos joka kulmastaan reikelilla varustettavaksi, 
jottei sita voitaisi paikoiltaan n0staa.l 

Varokeinot eivat kuitenkaan olleet riittavia. Ilmeisestikin 
olivat varkaiden yritteliaisyytta kiihoittaneet v. 1802 akatemia- 
talon perustuksia kaivettaessa paljastuneet ja arkkipiispan 
rengin liiytamat hopeat, osaksi hopea-esineita ja -rahoja, n. 
8,000 kappaletta, jotka todennakoisesti olivat Festing-suvun 
katkemia ison vihan aikana, mutta joiden omistusoikeus oli 
epaselva ja jotka sen vuoksi toistaiseksi oli talletettu s i s b  
sakaristoon. Helmik. 17 p:n vastaisena yona v. 1804 tapahtui 
murtautuminen, ensin ikkunan kautta kirkkoon, sitten ulko- ja 
sisasakariston ovien kautta hopea-aarteeseen kasiksi. Aamulla 
voitiin vain todeta tapahtunut tosiasia, jota tosin lievensi se 
seikka, etta kirkan itsensa omaisuutta oli kadonnut aivan 
vahan, arvatenkin sen vuoksi, etta kirkkokalleudet sailytettiin 
sakariston paalla olevassa holvissa. Epaluulot nakyvat koh- 
distuneen maaratylle suunnalle, koskapa kirkonisanta heti seu- 
raavana paivana jarjesti kotitarkastuksen Ryssanmaella ole- 
vassa Lill-Jaakkolassa. Varastettuja esineita ei kuitenkaan 
saatu t a k a i ~ i n . ~  Murtovarkaus siis osoitti sakariston epa- 
varmaksi. Sen vuoksi kirkkokalleudet toistaiseksi talletettiin 
laaninrahaston holveihin ja pantiin toimken tarkastus, mita 
korjauksia sakaristo k a i p a i ~ i . ~  28. 111. 1804 pidetyn tarkas- 
tuksen poytakirja ei ole sailynyt, mutta tehdyt korjaukset sel- 
viavat muista Iahteista ainakin osittain. Jo talvella 1804-5 
luutnantti Stenstamin johdolla lujitettiin kirkon ja ulkosaka- 
riston valinen oviaukko harmaakivilla. Muu kivityo viivastyi, 
kun kaupungin kaikki kivityomiehet olivat menneet akatemia- 
talon rakennukselle. Kevaalla v. 1805 ryhdyttiin tarmokkaasti 
toihin ja kaupunkilaiset kutsuttiin maistraatin kautta paiva- 

1 Ptk. 22. XI., 6. XII. 1786, 14. 1 1 1 .  1787; Tili 1787. 
2 Ptk. 17. 11. 1804; Kirje 22. 11. 1804; Abo Tidning 1802 n. 22, 

1804 n. 14. 
. Pth. 22. 1 1 ,  29. 11, 14. 111, 30. V. 1804. 
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tiiihin. Sakaristo mainitaan kauttaaltaan korjatun. Ohjel- 
maan kuului tietysti myos ovien lujittaminen. Sisasakariston 
ehdotti tuomiokapituli sisapuolelta lankuilla vuorattavaksi. 
Samalla laitettiin kuntoon pohjoispuolisella kirkon katolla 
sakariston taitteessa oleva ranni.l Lopullisen varmaksi ei 
koko sakaristo vielakaan tullut. Ainakin v. 181 3 tuomiokapi- 
tuli piti tarpeellisena sisasakariston korjaamista ja lujitta- 
mista. Mihin tuloksiin tarkastus johti ja ryhdyttiinko mihin- 
kaan tliihin, on tuntematonta. 

Jotensakin yhta paljon vaivaa kuin sakariston suojelemi- 
nen varkailta aiheutti ulkosakariston pitaminen seurakunnalli- 
siin tarkoituksiin sopivassa kunnossa. Syksylla 1772 muu- 
rattiin siihen uusi kakluuni. Sen paikka oli sakariston paato- 
seinalla. Koska kirkon katto oli tietenkin paljon korkammalla 
kuin sakariston, varsinkin pohjoistuuli painoi savun sisaan. 
Sen valttamiseksi koroitettiin savupiippua, mutta silloin tuli 
lahelle vaara, etta kipinat saattaisivat lentaa kirkon kattoon. 
Tuntematonta on, mihin .toimenpiteisiin taman'  vuoksi pide- 
tyssa tarkastuksessa paatettiin ryhtya. Joka tapauksessa v:n 
181 1 tienoilla muurattiin savupiippu u ~ d e s t a a n . ~  Itse kakluu- 
nikin oli huono, koskapa v. 1815 tuomiorovasti ehdotti sen 
uudelleen muuraamista ja asettamista sakariston lansipuoli- 
.selle pitkalle seinalle. Tarkastuksessa, jonka paatehtava oli 
maarata kakluunin paikka, tultiinkin siihen tulokseen, etta oli 
muurattava valkoisista kaakeleista kaksi kakluunia, molem- 
mille pitkille seinille toisiaan vastapaata oleviin syvennyksiin 
1 .  nisheihin. Entisen kakluunin paikalle teetettiin saarnas- 
tuoliksi sopiva kateederi. Kun v. 1820 viela tilattiin sakaris- 
toon kaksi 16-haaraista kynttilakruunua, olikin se  hyvassa 
l<unnossa lukukuulusteluja, papinvihkimisia ja Evankeelisen 
seuran ju'hlia varten." 

Ptk. 29. VIII. 1804, 9. I., 17. IV., 29. V. 1805; Kirje 30. V. 1804; 
Tilit 1803-1804. 

2 Tili 1811. 
Tili 1772; Ptk. 13. XI. 1811, 19. IV, 12. VII, 6. IX, 4. X, 

18. X. 1815, 26. 1. 1820; Kirje 13. XI. 1811. 17 
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T u o m i o k i r k o n s i s a p u o l e n pitaminen arvonsa 
mukaisessa asussa vaati varsinaisten korjausten lisaksi paljon 
muutakin huolta. Sen lattiapinta-alan laajuuden ja epatasai- 
suuden vuoksi ei tavallinen siistiminenkaan, joita perusteelli- 
semmin suoritettiin suurten pyhien, varsinkin helluntain edella, 
ollut aivan kadenkaanteessa suoritettu. Viela vaikeampaa oli 
puhdistaa korkeita seinia ja holveja tornusta ja noesta, jota 
niihin tarttui kynttiloiden savusta. Talliiin tietysti tarvittiin 
erikoisia telineita ja.kiiysia. Esim. v. 1787 taytyi tahan tar- 
koituksetln ostaa 29'sylt2 9-saista k6ytt;i.l 

Kirkon sisustuksen maalaus oli tietysti viela tarkeampi ja 
kirkon menoarviossa tuntuvampi. Aivan samalla tavoin kuin 
katon ja ikkunoiden kunnossapito sekin tuli jotensakin joka 
vuosi paivajarjestykseen milloin missakin kirkon osassa. Toi- 
sinaan, kun muut kirkon suuremmat korjaustyot eivat olleet 
esteena eika menoarviota rasittamassa, ryhdyttiin suurisuun- 
taisempiin maalaustoihin. Naisfa ansaitsee erikoisen mainin- 
nan vv. 1772-4 suoritetut, jolloin kirkonkokouksen alotteesta 
maalattiin alttaritaulun pilarit, alttari, kuorin penkit ja leh- 
terit, ylioppilaslehteri, aitaukset kirkon peraovien edessa, luk- 
karin penkki ja saarnatuolin aitaus, sakariston ja paakuorin 
valissa olevat penkit ja kuninkaan penkit, jotka kullattiin. 
Sakaristossa oli vastaavasti penkit ja kaapit maalattava. 
Samassa yhteydessa paatettiin kaikki penkit varustaa ovilla. 
Maalaustyo, jonka urakalla suoritti maalari Johan Bergman, 
maksoi 3,300 tal. kup. Tyo ulotettiin urkuihin saakka, jotka 
oli maalattu ja niiden takana oleva seina punattu vv. 1764-5, 
mutta joiden gardiaani kaipasi kaunistamista. Tata tyota, 
jota varten asetettujen telineiden pelattiin vahingoittavan itse 
urkuja, valvoi urkuri Carl Lenning saaden siita korvaukseksi 
kaksi kirkon omistamaa vanhaa pasuunaa, joilla ei enaa kat- 
sottu olevan muuta kuin mefalliarvo. Kuninkaan penkeissa 
taas oli tehtava muutokset jokaisen hallitsijavaihdoksen tapah- . 

Tili 1787. 
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tuessa, jolloin uuden kuninkaan nirnikirjairnet rnaalattiin. 
Yllarnainitun rnaalaustyon yhteydessa oli tarkoitus kaunistaa 
ylioppilaslehterin kirkonpuoleinen sivu raarnatullisella kuvalla 
("rned en historie"). . Tuliko se suoritetuksi ja rniten, ei kay 
Iahteista ilmi. Joka tapauksessa kirkonkokous, joka tarkasti 
rnaalaustyot, nayttaa niihin kokonaisuudessaan olleen tyyty- 
vainen. Niiden yhteydessa oli kirkkoa rnuutenkin siistitty. 
Kirkon' ovensuussa suuren kaytavan rnolernrnilla puolin ole- 
vien viirneisten penkkien paalle oli nirnittain kasattu lautoja, 
jotka estivat kasternaljan aaressa tapahtuvat kastetoirnitukset 
nakyrnasta seurakunnalle ja, kuten kirkonkokous lausui, "esti- 
vat sen s?arnasta sita ylosrakennusta, joka heille tarnan pyhan 
toirnituksen katsornisesta voi olla". Narna laudat, joiden tar- 
koitusta on vaikea yrnmartaa, tietenkin p0istettiin.l 

Tarna rnaalaustyo tuli suurirnrnaksi osaksi peitetyksi v. 
1822, jolloin rnolernpien seurakuntien yhteisen kirkkoraadin 
paatoksella kirkon penkit ja kuori rnaalattiin rnustalla ja val- 
koisella varilla seka kirkon ovet p e t ~ a t t i i n . ~  

V. 1813 kirkko valkaistiin. Kirkonisanta D. J. Lohrnan, 
joka rnuutenkin oli tehtavissaan vahernrnan onnistunut, oli 
koettanut saada rnuurareita tata tyota suorittarnaan. Kun han 
siina epaonnistui, yritti han taivuttaa tuorniokapitulia kaanty- 
rnaan asiassa rnaistraatin puoleen, rnutta sai tuorniokapitulilta 
lyhyen rnaarayksen pitaa huolta ornin neuvoinsa tyon nopeasta 
valrnisturnisesta. Yhta vahan kiinnitti t ~ o r n i o k a ~ i t u i i  huo- 
miota hanen valitteluihinsa, etta holvien valkaisu on kovin vai- 
kea. Tyo oli joka tapauksessa tehtava ja tehtiinkin.j 
- -- . 

1 Kirje 31. VllI. 1763; Ptk. 28. VII, 31. VII, 2. IX. 1772, 4. VIII, 
11. VIII, 18. XI. 1773, 8. VI, 20. VII, 10. VIII, 7. IX. 1774; Kirkon- 
kokouksen ptk. 11. VII, 31. VII. 1772, 16. VIII. 1773; Tilit 1 7 6 G 1 7 6 5 ;  
TENGSTROM, Handlingar VI, s. 115. - Vanha urkulehteri purettiin 
todennakoisesti v. 1790, koska se  oli tarpeeton eika si ta pidetty kirk- 
koa kaunistavana eika silla katsottu olevan myoskaan historialrista 
arvoa (Kirje 14. V. 1790). 

2 Ptk. 10. V11. 1822. 
3 Ptk. 28. VII, 25. VIII. 1813. 
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Palosuojelus. 

Tuomiokirkon mahtavien rnittasuhteiden vuoksi oltiin jo- 
tensakin avuttomia, jos siina, varsinkin sen tornissa tai ka- 
tossa, syttyi tulipalo. Ellei silloin sattunut vesisadetta, kuten 
v. 1738, joutui kaikki tulen saaliiksi. Veden saanti riittavassa 
maarin kirkon Iahistolta taas ei ollut helppoa eika sita mis- 
saan tapauks.essa voitu tulen sytyttya enaa saada kirkon yla- 
osiin. 

Enernrnan kuin riittavat perusteet siis oli 1700-Iuvun lo- 
pulla esiintyvalla toivornuksella saada tuorniokirkolle oma 
p a l o r u i s k u .  

Ensirnaisen kerran tarna ajatus rnainitaan kirjallisissa Iah- 
teissa v. 1761, jolloin akaternia ehdotti yhteisen paloruiskun 
hankkirnista. Vaikka niinhyvin kirkonisanta kuin tuomiokapi- 
tuli kannattivat ehdotusta ja alistivat sen rnaaherran hyvak- 
syttavaksi, ei se kuitenkaan silla kertaa toteutunut. Katsot- 
tiinko ruiskun yhteisornistus rnahdottornaksi kaytannossa jar- 
jestaa tai oliko rnuita syita, ei kay lah,teista i1rni.l 

Kun rnuutarnia vuosia tarnan jalkeen ukkonen iski kirk- 
koon vahingoittaen tuntuvasti urkuja, oli saatu uusi sysays 
ruiskun hankintaan, mutta vasta v:n 1771 alussa kysymys 
tuli todenteolla esille rnaaherra Rappen aloitteesta. Han ni- 
rnittain viitaten Upsalan ja muiden tuorniokirkkojen antamaan 
esirnerkkiin ehdotti tuorniokirkolle hankittavaksi irnu- ja paine- 
ruiskun, jolla vesi voitaisiin ottaa joesta saakka. Kun kirkon- 
isanta katsoi hankinnan voivan tulla rahoitetuksi perirnalla. ' 
takaisin pari lainaa, sai valtiopaivilla oleva piispa K. F. 
Mennander tehtavakseen hankkia Tukholrnassa olevalta Ger- 
hard Meyer juniorin liikkeelta kustannusarvion. Kun se oli 
saatu, paatettiin 4,565 tal. nouseva tarjous hyvaksya ja kesalla 

Ptk. ja Kirje 25. XI. 1761. 
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1772 villdoi~ikin piispa saattoi illnoittaa tehneensa kau- 
pat.' ' 

Seuraavana vuonna jarjestettiin ruiskun hoito ja kaytto 

Kuva 17. Tuomiokirkko joelta katsottuna, luulfavasti 1700-luvun 
lopulla (BONSDORFF I ,  S .  53). 

erikoisella ohjesaannolla. Ruiskun siiilytyspaikaksi rakennet- 
tiin Kankaisten kuorin ja sakariston valiseen kulmaan ruisku- 
huone, joka tuli maksamaan vain n. 1,000 tal. kup., kun ei 

1 Ptk. 27. 11,  13. 111, 20. 1 1 1 .  1771, 20. V,  5. VIII. 1772; Kirje 
29. 11. 1772. 
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tarvinnut rakentaa enempaa kuin yksi seina ja katto. Huone 
varustettiin tulisijalla. Ruiskun kaytto maarattiin tuomio- 
kirkon palveluskunnan tehtavaksi. Palomestarina tuli ole- 
maan kirkonisanta, jonka oli harjoitettava itselleen apulainen. 
Palokuntaan kuuluivat molemmat lukkarit, rakennusmestari, 
unilukkari, urkujenpolkija, kellonasettaja, nelja haudankaiva- 
jaa ja 12 soittajaa eli yhteensa 22 henkiloa. Lisaksi toivot- 
tiin varamiehistoksi saatavan 10  miesta akatemian palvelus- 
kunnasta tai muualta kaupungista.* Kun ruiskua oli tarkoi- 
tus kayttaa kaikkialla kaupungissa, pyydettiin maistraattia 

.maaraamaan kaksi ajuria, joiden olisi hevosineen saaavuttava 
ruiskuhuoneelle heti kun tulipalo oli puhjennut. Taman var- 
sin kohtuullisen pyynnon maistraatti kuitenkin hylkasi perus- 
tellen paztostaan silla merkillisella vaitteella, etta kaupun- 
gissa oli kovin vahan ajureita. Kirkonisanta sai sen vuoksi 
maarayksen kuljettaa ruiskun palopaikalle joko akatemian he- 
vosilla tai, ellei uiita voitu saada, oman palveluskuntansa 
a v ~ l l a . ~  Kuinka tarkeana tuomiokirkon ruiskun nopeata liik- 
keelle saantia pidettiin, nakyy siitakin, etta tuomiokapituli 
juuri sita silma11a pitaen hylkasi pyynnon, etta akatemiankin 
ruisku olisi otettu sailytettavaksi tuomiokirkon ruiskuhuonee- 

. 
Aluksi tuomiokirkon henkilokunta ei saanut mitaan kor- 

vausta siita lisatyosta, minka ruiskun hoito sille oli aiheutta- 
nut. V. 1789 s e  pyysi korvausta siita tyosta, mika silla 
oli ruiskun tavan takaa uudistuvasta tarkastamisesta. Kirkon- 
kokous, johon asia lykattiin, nahtavasti antoi myonteisen rat- 
kaisun, koska seuraavien vuosien tileissa tavataan pieni meno- 
era palkkioksi erikseen ruiskun tarkastamisesta ja kuivaami- 
sesta sen jalkeen. Samalla tavoin se  haudankaivaja, jonka 
tehtavana oli ruiskuhuoneen lammittaminen, sai yhden riksin 
vuotuisen korvauksen.' 

Ptk. 19. V, 30. VI. 1773; Valtionarkisto n. 7055. 
2 Kirje 30. VI. 1773; Ptk. 30. VI, 14. VII. 1773. 
3 Ptk. 28. 1 1 .  1776. 
4 Ptk. 17. VI. 1789, 5. V. 1790. 
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Jotensakin yhta saannollisesti vuodesta vuoteen uudistuvia 
menoja aiheutui ruiskun korjauksista. Alunpitaenkaan sen 
imupuoli ei ollut toiminut eika kukaan ymmartanyt, mika vika 
siina oli. Kuvaavaa sille hitaudelle, jolla tuomiokirkon hallinto 
ryhtyi toimenpiteisiin, on, etta vasta v. 1799 asia heratti tuo- 
miokapitulin huomi'ota. Talloin itse piispa otti dosentti G. G. 
Hallstromin kanssa huolehtiakseen korjauksesta.' V:sta 1815 
Iahtien taas miltei joka vuosi korjattiin ruiskun nahkasta teh- 
tya letkua, mutta kun korjaukset rajoittuvat paikkaamiseen, 
oli joku osa letkusta aina kayttokelvoton. Pari kertaa taas 

. metalliosat olivat e p a k ~ n n o s s a . ~  Viimeisen, kesalla v. 1827 
tapahtuneen korjauksen jalesta se kylla olisi ollut tarkoitus- 
taan vastaava, mutta syksylla, kun sita todenteolla olisi 
tarvittu, olosuhteet olivatkin toivottomat. Myoskaan itse 
ruiskuhuoneen kunnossapito ei osoittautunut aivan yksinker- 
taiseksi. Kun sen katto oli paljon alemmalla kuin itse kirkon 
ja sakariston, pyrki Iammitettaessa tuuli aina painamaan savun 
sisaan. Monien korjausyritysten epaonnistuttua vihdoinkin 
v. 1825 vo'itiin todeta kakluunin olevan k ~ n n o s s a . ~  

Kaupungin palosuojelusolojen kehittyessa tuli aktuaali- 
seksi kysymys kaikkien ruiskujen, siis myos tuomiokirkon 
omistaman, yhdistamisesta yhteisen johdon ja tarkastuksen 
alaisiksi. Kun asia ensi kerran v. 1794 oli tuomiokapitulin har- 
kittavana, ei viela huomattu olevan aihetta muuttaa siihen 
saakka vallinnutta jarjestelya. Pian kuitenkin kavi ilmi, etta 
tuomiokirkon oma palokunta ei ollut taysin luotettava. V. 
1797 kaupungilla sattunutta paloa sammuttamaan Iahdet- 
taessa ei nimittain ruiskuhuoneelle saapunut kuin nelja henki- 
liia, vaikka kirkonisannan ilmoituksen mukaan koko palokun- 
taan kuului 17 miesta. Nain ollen siis jo oli luovuttu v. 1773 
vahvistetusta ohjesaannosta, joka oli maarannyt henkilokun- 

Ptk. 24. IV. 1799. 
Ptk. 14. 20. VI. 1815, 4. XII. 1816, 22. 1.  1817, 19. V, 8. XII, 

17. XII. 1819, 22. 111. 1820, 12. V. 1824, 18. VII. 1827. 
Ptk. 30. XI. 1825. 
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seurakuntalaisi.lta kantamaan penkkirahan nimella uutta veroa, 
mika uskonpuhdistuksen aikaisen reduktsior~in jarkytta~nalle 
kirkon taloudelle oli sangen tarpeellinen. 

Molemmat nama penkkijarjestyksen puolet tulevat selvasti 
nakyviin tuomiokirkossakin, sen kaytannon maaraarna puoli 
seurakunnan jasenluvun suuruudesta riippuen ehka enemman 
kuin muualla. . 

Penkkijarjestys, jonka laatijoina olivat piispa ja rnaaherra 
kaupunkilaisten edustajien kanssa, vahaarvoisempien paikko- 
jen jaadessa papiston maaraysvaltaan, vakiintui 1600-luvun 
kuluessa oleellisimmilta piirteiltaan niihin muotoihin, jotka 
silla tulivat olemaan suureen paloon saakka. 1700-luvulla 
kuului penkkijaon suorittaminen kunkin seurakunnan kirkon- 
kokouksen etu0ikeuksiin.l Jos penkkijakojen valiaikana tapah- 
tui muutoksia, joiden vuoksi penkkisijoja vapautui ja oli annet- 
tava toisille tai uusille seurakuntalaisille, oli se papiston teh- 
tava yhdessa kirkonisannan kanssa. Kerran tuomiokapituli 
nimenomaan huoma~itti kirkonisantaa, etta talla ei yksinaan 

' 

ole oikeutta antaa  tyhjiksi tulleita ~ i j o j a . ~  Penkit sijaitsivat 
poikittain kirkon pituussuuntaan kahdenpuolen suuresta etei- 
sesta paakuoriin johtavaa n. s. suurta kaytavaa. Porras- 
kuorin ja sakariston ovien valilla oli n. s. iso r i ~ t i k a y t a v a , ~  
kirkon Iansipaassa olevien sivuovien valilla pieni ristikaytava 
seka miesten puolella n. s. pikkukaytava, jolta puolen jaetut 
paikat olivat syrjassa sijaitsevina paljoa vahemman arvok- 
kaat kuin paakaytavan puoleiset. Myos naisten puolella oli 
pikkukaytava, vaikka siita harvernmin p ~ h u t a a n . ~  Miesten 
penkit olivat arvokkaammaksi katsotulla kirkon etelapuolella, 
naisten taas pohjoispuolella. Kirkon peralta oven suuhun asti 
olivat penkit numeroidut. Kukin saaty sai penkkinsa arvo- 
-- 

1 Esim. Kirkonkokouksen ptk. 8. IX. 1794. 
"tk. 29. I l l .  1780 (Valtionarkisto n. 7055), 25. VI. 1794. 
S'Bidrag XI, 149: "g8ngen emot doren Ath acad." (v. 1661, jol- 

loin akatemian ovi viela meni rappukuorin kautta). 
Esim. Bidrag XI, s. 149. 
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jarjestyksessa, niin etta ruotsalaisessa seurakunnassa miesten 
puolella perimpana ja nakyvimmilla paikoilla saarnastuolin 
Iahistolla istuivat ylimmat tnaalliset virkamiehet hovioikeuden 
presidentista, maaherrasta, ylimmista upseereista, virastojen 
virkamiehista ja aatelisylioppilaista Iahtien, sitten seurasi 
piispa ja akatemian henkilokunta, raati virkamiehineen, arvok- 
kaimhat kauppiaat ja k~sityiil~ismestarit, alioikeuksien jase- 
net, kasityolaiset j. n. e. Naisten puolella jarjestys oli suurin 
piirtein sama. Heidan lukumaaransa nahtavasti oli saann6lli- 
sesti suurempi, koskapa jo 1600-luvulla t apaa~n~ne  heille omis- 
tettuja penkkeja kaikissa etelasivun neljassa tahan tarkoituk- 
seen sopivassa kuorissa. Myos kasityolaisten ja ylioppilai- 
den lukutnaaran lisaantymisesta johtui vaikeuksia, joita ryh- 
dyttiin poistamaan rakentamalla heita varten etelasivun kap- 
peliholvien eteen lehtereita, aluksi vain suutarilehteri ja sit- 
temmin pari muuta sen lisaksi. Suomalaisen seurakunnan 
penkkijarjestys oli siina suhteessa yksitoikkoisempi, etta ylim- 
mista virkakunnista ei sen joukossa ollut lainkaan edustajia. 
Pikkuporvarit ja alimmat virkarniehet olivat siina kermana 
istuen paikoilla, jotka ruotsalaisessa jutnalanpalveluksessa oli 
varattu moninverroin arvokkaammille henkiloille. Tungos 
kuitenkin oli suuri. Kunkin oli, virkakuntien etuoikeutettuja 
jasenia lukuunottamatta, penkkisijastaan maksettava kirkolle 
korvaus. Vaikkakaan Iahteissa ei suorastaan sanota, on kui- 
tenkin varmaa, etta viela 1700-luvun alussa oli kaytannossa 
sellainen maksujarjestelma, etta kukin tnaksoi sijastaan muu- 
tamia talareita kertakaikkisena maksuna saaden pita8 paik- 
kansa koko elinaikansa. Erikoisesti oli saadetty, etta penkki- 
sija ei periytynyt talonomistuksen mukana; painvastainen jar- 
jestelmahan olisi ennen pitkaa tehnyt jarjestyksen sekavaksi. 
Jokaisen uuden penkkisijan saavan henkilon siis oli suori- 
tettava maksu. Varsinkin uusien penkkijakojen tapahduttua 
naita maksuja tuli isompia maaria suoritettavaksi. Ensimai- 
sen kerran olen havainnut niita tileissa mainittavan v. 1633, 
jolloin "tuolirahoja" (stool penningar) kertyi 202 tal. 



8 ayr.' Nim'itys tuskin voi tarkoittaa muuta kuin myoheminin 
penkkirahan nimella tunnettua maksua. Sumnian suuruus viit- 
taa siihen, etta maksu ei voi olla'vuosittain uudistuva. 

Tallainen oli olotila isonvihan alkuun saakka. Vuosisadan 
alk~ivuosina tapaamme tileissa' tietoja penkkirahojen suori- 
tuksesta vain suomalaisen seurakunnan osalta, ja silloinkin 
epasaannollisesti. Muutaman kerran nimenomaan sanotaan- 
kin, etta maksuja ovat suorittaneet ne, jotka ovat lunastaneet 
itselleen entisen omistajan kuoleman kautta vapaiksi tulleita 
p a i k k ~ j a . ~  Ruotsalaiselta seurakunnalta eivat tilit mainitse 
viela lainkaan penkkirahoja. Todennakoisesti tama johtui 
siita, etta melkoinen osa sen jasenista oli verovapaa ja etta 
sota-aikana tahan muutenkin suhteellisen harvalukuiseen 
seurakuntaan ei tullut uusia jasenia. 

V. 1708 tapahtui ruotsalaisessa seurakunnassa uusi 
penkkijako, joka paakohdissaan on entisen kaltainen. Muu- 
tokset ovat tapahtuneet etupaass.a naisten puolella siten etta 
kuoreissa sijainneet arvohe'nkilot ovat saaneet itselleen paikan 
alhaalla kirkossa. Seuraavan vuoden tileissa onkin 120 tal. 
suuruinen penkkiraha merkitty molempien seurakuntien mak- 
samaksi. 

lson vihan aikana seurakunnallinen elama jatkui, kuten 
edella on jo mainittu, kituen mutta kuitenkin saannollisesti. 
Kaupungista oli siksi suuri o s a '  asukkaista paennut, etta 
penkkisijoista ei kummassakaan seurakunnassa ollut puutetta. 
Yleisen koyhyyden vuoksi taas penkkirahat jaivat perimatta. 

Kun taas rauhan tultua psastiin alottelemaan saannollista 
elamaa, oli seurakunta niin muuttunut, etta uusi p e n k k i- 
j a k o oli valttamaton. Se pantiinkin toimeen heinakuussa 
1722 molemmissa seurakunnissa: Talloin syntyneista luette- 

~ ~ p -  -- 

I Bidrag 11, s. 26. 
Tili 1702: "Optagen har till clarering Banckpen:r i Finska 

Forsamblingen, af dem betake, som i dhe dodas stallen sigh inlost 
- 120:-" (tal. kup.). V. 1705 oli vastaava maksu vain 14. 5. 8. 
tal. hop. 
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loista nakee, kuinka paljon entisia kaupungin asukkaita oli 
poissa, uusia tilalla, ja kuinka suomalaisessakaan seurakun- 
nassa ei enaa tungos vallinnut puhumattakaan niista aukoista, 
joita ruotsalaiseen seurakuntaan oli tullut. Sen vuoksi naita 
luetteloita ei sovikaan ottaa pohjaksi 1700-luvun penkkijarjes- 
tyksien kasittelylle, vaan kumpaankin seurakuntaan nahden 
myohemmat luettelot, joita laadittaessa ne jo olivat ehtineet 
saavuttaa normaalivahvuudet. Todennakoista on, etta taman 
v. 1722 suori tetun penkkijaon yhteydessa porvaristo oli suos- 
tunut vuosittain maksamaan penkkirah'aa. Kun tama suostu- 
mus oli taysin vapaaehtoinen, koskapa siihen mikaan laki ei 
velvoittanut, oli sen motiivina varmaankin pyrkimys lujittaa 
kirkon kassaa niin etta siita kyettaisiin suorittamaan ,kirkon 
rappiotilan korjaamiseksi vaatimat maksut. Nayttaa myos- 
kin silta, etta aluksi ei ollut tarkoitus myontaa penkkirahoja 
rajattomaksi ajaksi, silla v. 1725, kun oli ryhdyttava perimaan 
vv. 1722-4 maksamatta jaaneita penkkirahoja, porvaristo 
ilmoitti penkkirahan olevan vapaaehtoisen maksun ja nyt pyy- 
tavansa siita vapautusta. Se jai kuitenkin vain pelkaksi merkin- 
naksi raastuvanoikeuden poytakirjaan, silla maaherrakin oli 
saapuvilla ja ilmoitti olevan valttamatonta; etta penkkirahojen 
maksamisesta annetaan kirkkokuulutu~.~ Tileihin rnerkityt 
penkkirahojen summat ovat kyvin vaihtelevia. V. 1722, jol- 

Turun raastuvanoikeuden ptk. 24. IV. 1725. Poytakirjan sanan- 
muoto on toivottoman sekava. Kun ensin mainitaan Iuetuksi tuomio- 
kapitulin maaherralle osoittama kirje, jossa pyydetaan penkkirastien 
perirnista, on porvariston mielipide mainittu seuraavalla tavalla: 
"Harved svarade Boker skape t  att  som ingen allmen lag  dem till en 
sadan afgift vidare binder, a n  det de dessa Bancopenningar s ig  frij- 
villigt i h r  1726 i tagi t ,  sd formodadhe dhe och darifran varda  befriade 
s i som att  Borgerskapet dhe darefter Rijkzdags beslut ifrdn kyrckio- 
nes afgifter bora forskonas, . . ." - Vuosiluku 1726 on joko vaarin- 
kirjoitettu tarkoittaen mieluimmin v. 1722, tai sitten on sen edelta 
jaanyt pois joitakin sanoja, jotka olisivat nluuttaneet merkityksen sel- 
laiseksi, et ta porvaristo oli sitoutunut penkkirahoja maksamaan vain 
v:een 1726 saakka. 
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loin toimitettiin penkkijako, oli tama tulo molemmilta seura- 
kunnilta yhteensa 350 tal., mutta seuraavana vuonna vain 
276: 20 tal. laskeutuen yha alaspain, niin etta v. 1730 se 
ei enaa ollut enempaa kuin 137: 2 ta1.l Penkkirahojen mak- 
samatta jattaminen olikin yleinen ilmiii. Niiden perimisessi 
oli pakko kayttaa maistraatin a p ~ a . ~  

Eniten sekaannusta kuitenkin aiheuttivat ne e p a j a r j e s- 
t y k s e t, joita ruotsalaisessa seurakunnassa tuhkatiheaan 
uudistui. \J:n 1722 penkkijarjestys tuli tarkoitustaan vastaa- 
mattomaksi varmaankin siita edella viitatusta syysta, etta sit3 
laadittaessa seurakunta viela oli kovin harvalukuinen ja pako- 
matkalta palaavat entiset tai siihen liittyneet uudet jasenet 
eivat saaneet sellaisia paikkoja, etta he olisivat niihin tyyty- 
neet. Jo v. 1725 valitti porvaristo, etta toisten penkkien jaa- 
dessa ~nelkein tyhjiksi toisiin tunkeutuu omavaltaisesti syrjai- 
sia, viikka porvaristo niista suorittaa m a k s u n s a . ~ a m a n l a i -  
sia valituksia oli tuomiokapitulillakin ennen pitkaa esitetta- 
vana, mutta maistraatti, jolta apua ~yydet t i in ,~  ei tietenkaan 
voinut estaa omavaltaista toisten penkkeihin tunkeutumista 

. niin kauan kuin itse penkkijarjestyksen puutteellisuus siihen 
oli aihetta antamassa. Epajarjestyksia sattui edelleenkin var- 
sinkin naisten penkeissa. Milloin jokin kapteenin rouva valitti, 
etta hanen penkkiinsa on tunkeutunut lampuodin vaimo, mil- 
loin taas jokin saatylaisrouva naki penkkiinsa tulleen jonkin 
alempiarvoisen silla perusteella, etta taman hallussa nyt oli 
sateri, jonka omistajalle aikaisemmin oli kuulunut riidanalai- 
nen penkkisija. Tasta tapauksesta kuitenkin oli jo vanhas- 
taan olemassa ennakkopaatos, jonka mukaan penkkisija ei 
seuraa inukana tilankaupassa.3attuipa pahennusta heratta- 
via tappeluitakin. Siten suutarilehterilla eras kisalli loi toista 

Tilit 1722, 1723, 1730. 
Kirje 12. IV. 1729, 22. VI. 1731. 
Turun raastuvanojkeuden ptk. 24. IV. 1725. 
Kirje 10. X l l .  1729. 

5 Kirje 20 ja 23. VI. 1732. 
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si1maan.l Ammattikunnat taas  kokonaisuudessaan kieltaytyi- 
vat  suorittamasta lehtereistaan maksua. Kun Turun kaupunki 
v. 1728 valituksessaan esitti asian kuninkaan ratkaistavaksi, 
velvoitti ratkaisu maksun lehtereista suoritettavaksi vastaa- 
valla tavalla' kuin muistakin penkk i s i jo i~ ta .~  Penkkijarjestyk- 
sen sekavuutta ei 'paljon parantanut sekaan, et ta Borea Fen- 
nica-osakunta siirrettiin v. 1724 lehterille, joka oli todennakoi- 
sesti ammattikuntalehterien takapuolelle rakennettu ja etta 
penkkeihin laitettiin lisaa ovia." 

I Juhannuksen jalkeen v. 1732 vihdoinkin ryhdyttiin toimit- 
tamaail uutta penkkijakoa. Toimituksen suoritti vartavasten 
koollekutsutussa kirkonkokouksessa ja sen avulla p i i spa .  
Fahlenius.' T a m 2  plenkkijako tuli muutamin epioleellisin rnuu- 
toksin olemaan r u o t s a l a i s e s s a  s e u r a k u n n a s s a  
voimassa aina suureen paloon saakka.  Vaikkakaan yksityis- 
kohtiin syveneminen ei ole aineiston ylivoimaisen runsauden 
vuoksi mahdollista, on kuitenkin esitettava katsaus penkki- 
jarjestyksen yleispiirteisiin ja siina vuosisadan kuluessa tapah- 
tuneisiin tarkeim,piin m u ~ t o k s i i n . ~  

M i e s t e n p u o 1 e I 1  a ensimaisena suurella kaytavalla, 
kuorista Iahtien ensimaisen pilarin edessa, oli kuninkaan 
penkki, joka oli niin korkea, et ta sita maalattaessa tarvittiin 

' telineet ja etta se  esti sille kohdalle lehterin rakentamisen. 
Penkki oli kullan variseksi maalattu ja siina oli hallitsevan 
kuninkaan nimikirjaimet, jotka hallitsijavaihdoksen tapah- 
tuessa tietenkin oli m ~ u t e t t a v a . ~  Kuninkaan penkin luona oli 
sisaankaytava kirkon viinikellariin (kuva 18). 

Turun raastuvanoikeuden ptk. 13. 111, 8. V. 1725. 
Kirje 21. 1. 1731. 

V i l i  1728. 
Kirje 14. VI. 1732. 

5 V:n 1732 penkkijako on Tuomiokirkon arkistossa sailytetta- 
vissa kirkonkokouksen poytakirjoissa. 

W : n  1752 tilien mukaan tuli kuninkaan penkkien maalaus mak- 
samaan Iahes 1,000 tal. ja tyo kesti viikkokausia. - Kuinka vanha 
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Heti kuninkaan penkin vieresta alkoivat seurakuntalaisten 
penkkirivit. Ensiksi tulevat penkit jaettiin kahteen "kortte- 
liin" (qvarter), vasta sitten alkoi "suuri kaytava" penkkei- 
neen. Milla tavoin penkit naissa "kortteleissa" sijaitsivat, ei 
kay lahteista ilmi. 

Ensimaisen korttelin kahdessa ensimaisessa penkissa, 
kuninkaan penkin vierella, ja neljannessa oli hovioikeuden 
palvelijoilla paikkansa. Kolmas varattiin aatelisille ylioppi- 
laille, mutta v:sta 1767 alkaen penkkiluettelot omistavat sen- 
kin hovioikeuden palvelijoille ja auskultanteille. Viides, kuu- 
des ja seitsemas oli maaratty ehtoollisvieraille, mutta viime- 
mainitussa oli myos ylisotakomissaari Hultenilla paikkansa. 
V. 1767 nama paikat kuitenkin mainitaan jo pikkuporvarien 
ja tullimiesten hallussa oleviksi. Ehtoollisella kavijat toden- 
nakoisesti oli talliiin sijoitettu paakuorin seinanvierilla oleville 
penkeille. 

Toisessa korttelissa istuivat ensimaisella penkilla hovi- 
oikeuden presidentti ja maaherra ja muilla neljalla penkilla 
hovioikeuden neuvokset ja asessorit. Viides penkki kuitenkin 
on jo 1780-luvulla sekin yksityishenkiloiden hallussa. 

Sitten seuraavat luetteloissa ison kaytavan penkkirivit. Kun 
ensimaisessa korttelissa oli seitseman ja toisessa viisi penkkia, 
on vaikea arvata, milla perusteilla penkkien numerointi suu- 
rella kaytavalla jatkuu, silla ensimainen penkkinumero siella 
on kaikkien luettelojen mukaan 9. Siina istuivat piispa ja yli- 
opiston rehtori. Penkit 10-12. olivat akatemiastaatin, 13. 
Iaaninhallituksen virkamiesten ja tulli-inspehtorien hallussa, 
14. oli pormestarien ja tuomarien, 15-16. raatimiesten, ryk- 
mentinkirjurien ja auditorin penkkeja. 17-23. olivat kau- 
pungin porvarien hallussa siten, etta ensimaisena heista jar- 
jestyksessa tulivat posti-inspehtori, apteekkari, varakkaimmat 

tuomiokirkon tapa yllapitaa erikoista kuninkaanpenkkia oli, ei kay Iah- 
teista ilmi. Joka tapauksessa on varmaa, etta jo v. 1554 tehtiin 
u u d e s t a a n kuninkaan penkki. Sen vuoksi voi pitaa rnahdollisena, 
etta taman kunniapaikan historia palautuu katoliseen aikaan saakka. 
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kauppiaat, sitten kultasepat, kirjansitojat, hattumaakarit ja 
vihdoin nahkurimestarit, hansikkaantekijat y. m. Penkissa 24 
tapaamme laaninhallituksen .alinta palveluskuntaa ja seuraa- 
vissa istuivat ylioppilaat osakunnittain. Heidan keskuudes- 
saan tapahtui yhtamittaa muutoksia sen kautta, etta milloin 
he saivat paikkoja lehtereilla, milloin taas pyrkivat ja paasivat 
alas kirkkoon. Nama paikat olivat viela v:n 1722 penkki- 
jaossa vapaina. Myohemmin niiden lukumaara lisaantyy, niin 
etta kun v. 1732 suuren kaytavan korkein penkkinumero oli 
31, se  v. 1767 oli 34. 

"Pikkukaytavan" penkit olivat tietenkin etelaisen pilari- 
rivin seinanpuolella. Niidenkaan sijoituksesta ei ole tarkem- 
pia tietoja, mutta jotensakin varmana voi pitaa, etta ne olivat, 
kuten suurella kaytavalla, poikittain kirkon pituussuuntaan ja 
valittomasti suuren kaytavan penkkeihin yhtyvia, joten pikku- 
kaytava kulki pitkin kirkon seinanvierta. 

Pikkukaytavan ensimainen penkki, jonka sanotaan ole- 
van ylisotakomissaari Hultenin penkin takana, oli alkuaan ja 
viela v. 1767 ehtoollisvieraille varattu. Myohemmin s e  kui- 
tenkin on yksityishenkiloille vuokrattuna. Penkki n. 2 oli 
vanhastaan pappien, 3 4  myos pappien ja koulun palvelus- 
kunnan penkki; 1700-luvun lopulla n. 2:kin jo on yksityisille 
vuokrattuna. Sitten seurasi pitka sarja, 5-13, ylioppilaiden 
hallussa olevia, nekin tietysti arvojarjestyksessa, niin etta n. 5 
oli maisterien ja n. 6 kandidaattien seka loput eri aikoina 
vaihtelevassa jarjestyksessa osakuntien hallussa, joskus myos 
jonkin kauppiaan saadessa palvelijansa tahan akateemiseen, 
mutta arvattavastikaan ei kovin suurta kunnioitusta heratta- 
vaan joukkoon. Sitten tulivat penkit 14-21, joilla istui kau- 
pungin porvarien palvelijoita, joukossa joku laivuri ja kasi- 
tyolainen. 

Suurin osa  kasityolaisia istui kirkossa omilla lehtereillaan, 
jotka ansaitsevat toisessa yhteydessa oman kasittelynsa. 

N a i s t e n p u o I e 1 1 a ,  siis kirkon pohjoissivulla, penkki- 
jarjestys oli selvempi, silla siella luetellaan penkit vain suuren 
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kaytavan mukaan. Jossakin tapauksessa kuitenki'n nimen- 
omaan sanotaan, etta toiseen paahan penkkia on mentava 
pienen kaytavan puolelta. Myoskaan eivat penkit ole arvo- 
jarjestyksen mukaan mekaanisesti jaettuja, vaan ylimpiakin 
saatyluokkia tavataan keskella luetteloa. Mahdollista sen 
vuoksi on, etta penkit eivat kirkon peralla olleet kuten suu- 
rella kaytavalla yksinkertaisessa poikittaisrivissa, vaan jossa- 
kin muussa jarjestyksess2, kuten miestenkin puolen kahdessa 
korttelissa. Joka tapauksessa on naistenkin puolen penkki- 
jaksoa suoritettaessa ylimpien saatyjen jasenille annettu naky- 
vimmat ja saarnan kuuluvaisuuden kannalta katsoen parhaat 
pa.ikat. 

Kuningattaren penkin jalkeen, joka sijaitsi ensimaisen pila- 
rin edessa ja oli samanlainen kuin'kuninkaan penkki, luettelot 
mainitsevat ensimaisina hovioikeuden presidentin ja maaher- 
ran rouvat, joilla kummallakin oli oma penkkinsa. Ne olivat 
varmaankin tarkoitetut kaytettaviksi vain niissa harvinaisissa 
tapauksis'sa, jolloin kuningas ja kuningatar olivat saapuvilla. 
Taman otaksuman tekee todennakiiiseksi se tosiasia, etta pre- 
sidentin ja maaherran rouville on merkitty toisetkin penkki- 
sijat alempana kirkossa. Kolmas ja neljas oli varattu ehtool- 
lisvieraille ja viidennessa oli jotensakin sekalaista vakea, huip- 
puna joku kapteenin rouva ja muut vakkarin, vaapelin, hattu- 
maakarin, aksiisikirjurin ja kuparisepan vaimoja. Nama 
muodostavat selvasti oman penkkiryhmansa, silla luettelon 
jatko palaa taas yhteiskunnan huippuhenkiloihin, hovioikeu- 
den virkamiesten rouviin, joiden hallussa ovat penkit 6-9; 
Seuraavat kaksi penkkia ovat maistraatin jasenten rouvilla ja 
sitten taas seuraa pikkuporvaristoa, raatalien, kirjansitojain, 
puuseppien, suutarien, parhaassa tapauksessa rykmentinkirju- 
rien ja kapteenien rouvia penkeilla 12-16. Sitten taas alkaa 
uusi ryhma: n. 17 on papiston ja 18-19 professorien rou- 
villa, 20 piispan ja rovastiq rouvien seka 21 ent. maaherran 
rouvan hallussa. Penkit 22-26 ovat pormestarin, raatimies- 
ten seka arvokkaimpien kauppiaiden ja kasityolaisten rouvilla. 
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Taman jalesta on saatyjarjestyksessa taas jyrkka nousu, joka 
edellyttaa uuden penkkiryhman alkamista, silla penkki n. 27 
on hovioikeuden presidentin f a  muutamien aatelisrouvien hal- 
lussa. Kahdessa seuraavassakin on saatylaisrouvia, mutta n. 
30-34 ovat pikkukasityolaisten ja kirjurien rouvien miehit- 
tamia. 

Naisten hallussa oli nelja etelasivun kuoriakin, joissa pen- 
kit tietenkin oli asetettu kirkon pituussuuntaan, jotta istujat 
nakisivat kirkon. Etumaiset penkit kussakin kuorissa tietenkin 
olivat arvokkaimpia. Kirkon peralla olevat Tottin ja pyhan 
ristin kuorit olivat tyhjia. Edellinen oli aidattu ja jalkimai- 
sen kautta oli avattu akatemian ovi, joten ne eivat olleet penk- 
kien sijoituspaikoiksi sopivia. 

Ensimaisessa, 1. Wallenstiernan kuorissa oli kuusi penk- 
kia, kussakin 5-6 istumapaikkaa. Ensimaisessa penkissa 
istui Iaaninkamreerin ja -sihteerin seka jonkun raatimiehen 
rouvia, toisessa jonkun hovioikeuden asessorin ja professorin 
naisvakea, kolmannessa hovioikeuden varapresidentin, laanin- 
sihteerin ja tullivirkamiehen perheita, neljannessa kauppiai- 
den rouvia, viidennessa ylisotakomissarin, sotatuomarin ja 
porvarien ruovia seka kuudennessa taas tullivirkamiesten ruo- 
via. Koko ensimainen kuori siis oli arvossapidetty, arvatenkin 
sen vuoksi, etta siita oli hyva nakoala saarnastuoliin ja siihen 
osaan kirkkoa, jossa arvokkaimmat seurakuntalaiset istuivat. 

Toiseen 1. porraskuoriin oli sijoitettu kahdeksan, 1700- 
luvun loppupuolella kymmencn penkkia joissa paikkojen luku- 
.maara vaihteli neljasta kymmeneen. Ensimaisessa penkissa 
istui koulun rehtorin, kirurgin ja kauppiaiden rouvia, toinen 
oli varattu kollegian vaimoille ja muut olivat kasityolaisvaimo- 
jen y. m. s. hallussa. 

Kolmannessa kuorissa, joka tuskin voi olla muu kuin n. s. 

L 
pormestarikuori, oli aluksi vain kaksi, myohemmin viisi penk- 
a .  Kun niissa oli enintaan viisi, takimaisissa vain yksi 
paikka, ei tata penkkikuoria nahtavasti laskettu suuremmaksi 
kuin kbko kuorin ensimainen aukonleveys kirkkoon pain. Neljas 
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penkkikuori, jossa siinakaan ei aluksi ollut kuin kaksi, mutta 
myohemmin viisi penkkia, niista kaksi viimeista kuitenkin 
tavallisesti tyhjina, on niinikaan todennakoisesti vain osa por- 
mestarikuoria. Molemmissa naissa kuoreissa oli annettu 
penkkisijoja pikkukasityolaisten, kipparien, soittajien ja 
pikkuvirkamiesten vaimoille. 

Naiden penkkisijojen lisaksi tuli viela k o l m e k a s i- 
t y o 1 a i s l e h t e r i a :  suutarien, raatalien seka puuseppien ja 
seppien yhteinen. Vanha "musikaalinen lehteri" oli, kuten 
edella on mainittu, annettu borealien osakunnalle. Kun nama 
yhtymat suorittivat lehteristaan yhteismaksun, jai sijojen jaka- 
minenkin heidan itsensa tehtavaksi kaupungin pormestarin 
avulla, joten penkkijako-asiakirja ei niista anna tarkempia 
tietoja. 

Samalla kertaa kuin ruotsalaisen seurakunnan penkkijako 
v. 1732 tapahtui tehtiin kirkonkokouksessa myos muutamia 
sen aiheuttamia paatoksia. Siten sai kirkonisanta tehtavak- 
seen antaa kullekin seurakuntalaiselle setelin penkkiinsa. Toi- 
sen penkkiin tunkeutumisesta paatettiin rangaista tuomiokirkon 
hyvaksi tulevalla 30 hopeatalarin sakolla. Vieraspaikkakunta- 
laiset kuitenkin saivat menna n3ista m3arayksist2 ;iippumatta 
niihin penkkeihin, joissa kulloinkin oli tilaa. Paitsi penkki- 
rahoja koskevia maarayksia lisaksi paatettiin, etta penkit on 
niiden omistajien pidettava kunnossa, etta penkkien ovet on 
varustettava lukoilla, johon kullakin "penkkiveljella" tai -"si- 
sarella" tuli olla avain, etta lukon rikkomisesta tulisi 40 hopea- 
talarin sakko ja etta tuomiokirkon kustannuksella laitetaan 
lattia penkkien kohdalle pitkittain penkkien suuntaan eika 
poikittain, kuten siihen saakka enimmakseen oli ollut tapana. 
Tallainen penkkijako sailyi muutoksitta v:n 1738 paloon 
saakka. Ainoa valituksia herattanyt epakohta oli se, etta yli- 
oppilaiden ja porvarien lukumaaran lisaantyessa kirkko kavi 
ahtaaksi ja etaalle saarnatuolista jaaneet eivat kuulleet saar- 
naa. Senvuoksi kirkonisanta ehdotti kesalla 1738 pidetyssa 
kirkonkokouksessa, etta kasityolaislehterien ylapuolelle raken- 
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nettaisiin yksi tai kaksi samanlaista lehteria kuin borealien 
osakunnalla oli. Kysymys siis oli oikeastaan muutatnien etela- 
sivun kuoriholvien sisustamisesta sellaisiksi, etta sinne olisi 
voitu asettaa penkkeja. Kirkonkokous paattikin rakennuttaa 
tuomiokirkon varoilla yhden tallaisen lehterin, mutta silla ker- 
taa asia raukesi, kun samana syksyna sattunut kirkonpalo tuli 
valiin. 

Kun ruotsalaisen seurakunnan jumalanpalvelukset palon 
jalkeen oli jarjestettava akatemian luentosaliin, pidettiin penk- 
kijakoa tassa valiaikaisessakin paikassa niin oleellisesti hy- 
vaan jarjestykseen kuluvana, etta kirkonkokous antoi siita 
maarayksensa. Siellakin miehet istuivat oikealla, naiset va- 
semmalla puolella. Virastot ja saatyhenkilot saivat ottaa 
paikkansa sita mukaa kuin saliin saapuivat siina "ylimmassa 
penkissa", joka oli katederin ja salin oikean nurkan valilla . 

pitkin seinaa. Maaherralle maarattiin opponentin penkki seka 
kauppiaille kolme katederin ja "korkean penkin" valilla ai- 
tauksen sisassa olevaa penkkia. Naiset taas istuivat vasem- 
malla puolen tarkemmassa arvojarjestyksessa, ensin evers- 
tinnat ja piispanrouvat, sitten hovioikeuden ja akatemian, . 
1~8ninhallituksen ja pormestarien rouvat, sen jalesti muut 
saatylaisnaiset, seka pappien ja raatimiesten rouvat. Muut 
saivat asettua sisaankaytavan vasemmalla puolen oleville 
penkille ja palvelijattaret kaytavalle asetettaville lavit- 
soille.' 

Palon jalkeen rakennettiin kaivattu y 1 i o p p i 1 a s I e h- 
t e r i. Sinne sijoitettiin hamalainen ja satakuntalainen osa- 
kunta, jotka rakentamista varten antoivat kirkolle kumpikin 
~ i e n e n  l a i n a n . V a m a  lehteri ei kuitenkaan tullut riittavan 
lujasti rakennetuksi, silla kevaalla 1754 se oli rappeutuneena 
pakko purkaa. Syksyyn mennessa oli kuitenkin uusi jo taas 

Kirkonkokouksen ptk. 27. IV. 1738. 
V. 1745 maksettiin takaisin hamalaisille heidan etumaksunsa 

178 tal. 19 ayr. ja v. 1746 viipurilaisille 178 tal. 18 ayr. (tilit 
1 745-6). 
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va1miina.l Kun tuomiokapitulin poytakirjasarjassa oleva aukko 
sattuu juuri tahan aikaan, emme tieda tarkemmin, mita paa- 
toksia lehterin suhteen oli tehty. Myohemmista asiakirjoista 
vain kay ilrni, etta se oli paatetty ruotsalaisissa jumalanpalve- 
luksissa vuokrata samoille osakunnille kuin ennenkin. Molem- 
pien kuraattorit olivat osakuntiensa nimessa hyvaksyneet leh- 
terille sen paikan johon se  sitten rakennettiinkin. Samalla 
kertaa oli se  suomalaisten jumalanpalvelusten ajaksi vuok- 
rattu liinankutojain ammattikunnalle. Osakunnat kuitenkin 
illnoittivat kirjallisesti tuomiokapitulille kieltaytyvansa k a y t t b  
masta lehteria vaittaen, etta sinne ei kuulu saarna varsinkaan 
silloin kuin pappi saarnastuolissaan on kaantyneena kirkon 
paaovelle. Koska osakuntien edustajat kuitenkin olivat hyvak- 
syneet lehterin paikan, oli tuomiokapitulin mielesta kohtuul- 
lista, etta ne kayttaisivat lehteria niin kauan, etta tuomiokirkon 
siihen uhraamat melkoiset kustannukset tulisivat edes jonkun- 
verran korvatuiksi. Yliopiston konsistori, jonka puoleen tuo- 
miokapituli kaantyi tallaista jarjestelya ehdottavalla kirjel- 
malla, piti tuomiokapitulin perustelua kylla oikeana, mutta 
kuitenkin pyysi tuomiokapitulia vapauttamaan osakunnat leh- 
teripaikoistaan, koska sinne ei saarnaa lainkaan voinut kuulla, 
ja antamaan heille siina suhteessa sopivammat paikat. Tuo- 
miokapituli olikin lopulta taipuvainen vapauttarnaan osakun- 
nat lehteristaan, jos alhaalla kirkossa ilrnaantuisi vapaata 
tilaa.2 Myolhemmat penkkiluettelot todistavatkin. viipuri- 
laisten onnistuneen saamaan paikan lattialla, sen sijaan 
etta hamalaiset tassa ,pyrkimyksessaan lo~pulta epaonnis- 
tuivat. 

Y I i o p p i 1 a i d e n p e n k k i s i j a t ruotsalaisessa seu- 
rakunnassa olivat melkoisien vaihteluiden alaisia, riippuen hei- 

Tili 1754. Vanhan lehterin purkaminen maksoi 13 tal., uuden 
rakentamisen tyijpalkat nousivat noin 450 tal:iin. 

2 Ptk. 8. 1, 19. 111. 1755, 8. X11. 1756, 23. 111, 29. VI. 1757, 
21. VI, 4. X. 1758; Yliopiston konsistorin ptk. 7. VI. 1757. 
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dan lukum3;irBnsa muutoksista ja paikan vaihdoksista lehte- 
rilta alas ja painvastoin.' 

Borealit pysyivat vakavasti musikaalisella lehterilla koko 
vuosisadan ajan. Heilla kuten kaikilla muillakin oli tietysti 
kaytannossa se tapa, etta seniorit saivat parhaat osakunta- 
penkit. Muutamilla osakunnilla eri penkit olivat etaalla toisis- 
taan. Turkulaisilla oli penkkinsa suurella kaytavalla. Alkuaan 
heilla oli vain n. 26, mutta myohemmin he saivat seniorejaan 
varten myiis edellisen penkin. N. 27 .oli jatkuvasti sveo- 
gothien hallussa, mutta seuraavalta penkilta ovat smolantilai- 
set jo 1790-I~lvulla hdvinneet luovuttaen paikkansa viipurilai- 
sille. N. 29 on taas yhta mittaa itasuomalaisilla, mutta seu- 
raavasta hamalaiset luopuivat ensi kertaa lehte.rille siirtyes- 
saan saaden seuraajikseen satakuntalaiset. Penkit 31-2, 
josta Iahtien alkavat myohem~min lisatyt penkit, olivat kaup- 
piaiden palvelijoiden y.m.s. hallussa ja kaksi seuraavaa saivat 
viipurilaiset lehterilta alaspalattuaan, mutta n:sta 34 he luo- 
puivat saatuaan smoolantilaisten penkin. N. 34-5 olivat ta- 
vallisesti proletariaatin hallussa, seuraavan ollessa pohjalai- 
silla. 

Pikkukaytavalla olevat penkit n. 7-8 olivat ainakin jon- 
kun aikaa hamalaisilla 1770-luvun tienoilla. Seuraavalla vuosi- 
kymmenella heilla oli enaa vain edellinen, osakunnan jasenten 
enemmistiin ollessa pakotettuna istumaan lehterilla, josta hei- 
dan jatkuvasti merkitaan maksunsa suorittaneen. 1790-luvun 
luetteloissa hamalaisilla ei enaa olekaan muualla kuin siella 
penkkeja. V:n 1732 penkkijaossa saivat pohjalaiset n. 9-10, 
uusmaalaiset n. 11 ja satakuntalaiset 12. Tassa jarjestyksessa 
on v:n 1767 luettelosta alkaen kuitenkin se muutos, etta uus- 
maalaisilla on penkit n. 9 ja 12 ja heidan valissaan pohjalai- 
silla n. 10-1 1, satakuntalaisten ollessa pakotettuja siirtymaan 

. penkkiin n. 13. 

1 Vrt. A. H. SNELLMAN, Pohjalaisen osakunnan historia I ,  ss. 
172-174, 11, SS. 91-92. 
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Kaikista huonoimmassa asemassa olivat k o u 1 u p o j a t. 
Heilla ei ollut mitaan kiintonaisia paikkoja, ainoastaan irto- 
penkkeja siella taalla kaytavilla ja kirkon vierilla. Ensin muu- 
tamat heidan paikkansa olivat joutua vaaraan, kun maavis- 
kaali Johan Hacks suunnitteli kahden irtopenkin asettamista 
sukuhautansa paalle. Kun koulun rehtori sai pyydetyssa lau- 
sunnossaan tilaisuuden huomauttaa, etta taman penkkiaset- 
telun kautta haudan takana olevat koulupojat menettaisivat 
nakoalansa saarnastuoliin, hylkasi tuomiokapituli Hacksin ano- 
muksen kaytyaan in corpore tarkastamassa paikkaa.l Pian 
rehtorilla oli kuitenkin uudestaan aihetta pyytaa tuomiokapi- 
tulin apua koulupojilleen. Heille oli jo vakiintunut ruotsalai- 
sessa jumalanpalveluksessa irtopenkkipaikat ensimaisen ja 
toisen kuorin edessa, pienella poik'kikaytavalla, molemmin 
puolin suurta kaytavaa saarnastuolista kirkkoon pain seka 
saman kaytavan miesten puoleisella sivulla isoon oveen pain. 
Rehtori oli nahtavasti jakanut nama paikat poikien kesken. 
Niista kuitenkin syntyi koko jumalanpalvelusta hairitsevia rii- 
toja, kun kasityolaisten oppipojat ja muu loysa vaki alkoi 
anastaa niita itselleen. Rehtorin valituksen johdosta tuomio- 
kapituli julisti kirkkokuulutuksella varotuksen naille tunkeili- 
joille uhaten heita silla hapealla, etta unilukkari karkoittaisi 
heidat pois vakisin anastetuilta p a i k ~ i l t a . ~  V. 1804 paatettiin 
ruotsalaisen seurakunnan piispantarkastuksessa, jonka kai 
katsottiin vastaavan kirkonkokousta, etta hovioikeuden ja piis- 
pan penkkien ymparilla olevat irtopenkit, joilla ennen oli istu- 
nut palvelijoita ja "muuta irtainta vakea", annettaisiin koulu- 
pojille. Nahtavasti kuitenkin naiden paikat vahvemman oikeu- 
della tuon tuostakin joutuivat muiden haltuun. Se ei ole ihme, 
silla itse professoritkaan eivat aina saaneet olla rauhassa. 
V. 1756 oli tuomiokapitulin ryhdyttavi toimenpiteisiin sen joh- 
dosta, etta nuoret aatelismiehet olivat omavaltaisesti tunkeutu- 

Ptk. 14. I ,  14. IV. 1756. . 
2 Ptk. 30. IV, 7. V. 1760; Kirje toukok. 1760. 
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neet toiseen professorien virkapenkkiin ja laitattaneet siihen 
oman lukkonsa, joten akatemiset isat olivat kokonaan estet- 
tyja sita kayttamasta. Taaskin oli tuomiokapitulin turvaudut- 
tava kirkkokuul~tukseen.~ 

S u o m a I a i n e n s e u r a k u n t a tuli kokonaisen suku- 
polven ajan toimeen silla penkkijaolla, joka v. 1722 oli toimi- 
tettu. Muuta selitysta talle konservatiivisuudelle tuskin tar- 
vinnee etsia kuin etta suomalaisen seurakunnan keskuudessa 
ei ollut sellaisia saatyeroavaisuuksia, jotka olisivat arvojarjes- 
tysriitoihin yllyttaneet. Olivathan siina tavallisesti porvarit 
ja itsenaiset kasityolaiset ylimpana luokkana. Vasta v. 1757 
tuli tuomiokapitulin kasiteltavaksi pyynt6 uuden penkkijaon 
toimittamisesta. Sen cerusteluna oli kirkossa vallitseva ah- 
taus, josta johtui, etta aina nekaan eivat paase omalle paikal- 
leen istumaan, jotka niista ovat maksun suorittaneet. Kun 
kirkonkokous ja tuomiokapituli olivat tehneet paatoksensa 
penkkijaon toimeenpanemisesta, kutsuttiin kirkonkokous sita 
talvella v. 1758 suorittamaan.? Saapuvilla siina olivat maa- 
herran edustaja, tuomiokapituli, kirkkoherra ja koko seura- 
kunta. Talliiin tehty penkkijako oli voimassa ilman suurempia 
muutoksia aina suureen paloon saakka. 

' 

M i e s t e n p u o l e 1 l a olivat ensi korttelin nelja ensi- 
maista penkkia timperien ja kolme viimeista kellonsoittajien 

. hallussa. Toisen korttelin ensi penkki jatettiin vapaaksi hovi- 
oikeuden presidenttia ja maaherraa varten silta varalta, etta 
he joskus tahtoisivat kayda myos suomalaisessa jumalanpalve- 
luksessa Muut penkit annettiin porvareille, joiden joukkoon 
paasi joku muurarimestari, satulaseppa ja mittari. Suuren . 
kaytavan penkit alkaen penkista n. 9 aina n. 28 saakka jaet- 
tiin niin ikaan porvareille, joukossa joku pikkuvirkamies kuten 
kivalteri ja mittari seka kasityolaisia kuten raatali, saamiskan- 

Ptk. 18. VIII. 1756. 
2 Ptk. 12. 1 ,  23. 111, 20. VI, 26. XI. 1757; Kirkonkokouksen ptk. 

21. 111. 1758. 
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tekija ja kirkonnikkari. Penkit 29-30 maarattiin kaupungin- 
vahdeille. Myohemmin lisatyt penkit 31-38 jaettiin pienela- 
jille. Pikkukaytavan ensi penkki jai tyhjaksi ehtoollisvieraita 
varten. N. 2-4 olivat koulun henkilokunnan ja pappien penk- 
keja, n. 5-6 taas porvarien, 7 vahtiupseerien, 8 rumpalien ja 
piiparien penkkeja. N. 9 jatettiin vapaaksi, kolmessa seu- 
raavassa oli useimmat paikat porvarien, muurarien ja alem- 
pien tullivirkamiesten hallussa. N. 13-14 jatettiin visitijo- 
reille keskenaan jaettaviksi. Seuraavissa oli kirjavaa vakea: 
kellonsoittajia, ajureita, puotipalvelijoita, haudankaivajia, ka- 
sityolaisia, kaupunginpalvelijoita, timpereita, ajureita, tavalli- 
sia tyomiehia, mutta myoskin porvareita. Kukin ryhma naista 
koetti pysya yhtenaisena penkeissaan, mutta mitaan arvojar- . 
jestyksen tavoittelua ei heidan suhteissaan voi huomata. 

, N a i s t e tl p u o 1 e I 1 a on tietenkin sosiaalinen taso vas- 
taavalla tavalla yhtenainen. Suurella kaytavalla oli e n ~ i n  
kaupunginpalvelijain, seuraavissa syokarien, muissa kasityo- 
Iaismestarien ja tavallisten porvarien vaimoja ilman mitaan 
silmiinpistavia saatyeroja. Kuitenkin voi huomata, etta varak- 
kaiden porvarien rouville on maaratty niita paikkoja, jotka 
ruotsalaisessa jumalanpalveluksessa olivat arvokkaimpien seu- 
rakuntalaisten hallussa. N:ssa 27 alkaen naemmekin luette- 
lossa enimmakseen timperien, ajurien, matruusien y. m. s. 
vaimoja. Ensimainen kuori oli niinikaan kasityiilaisvaimojen 
tayttama, mutta arvokkaampana pidetyssa toisessa kuorissa 
oli ensimainen penkki vanhaan tapaan pappien, seuraava por- 
varien rouvilla ja loput kasityolaisten, ajurien j. n. e. vai- 
moilla. Samalla tavoin kolmannessa ja neljannessakin kuo- 
rissa oli alinta porvaristoa, virastojen palvelijoiden ja ali- 
upseerien vaimoja. 

Kolme k 2 s i t y 6 l a i s l e h t e r i a olivat suomalaisissa- 
kin jumalanpalveluksissa ammattikunnilla ja sen lisaksi uudelle 
lehterille, joka ruotsalaisessa jumalanpalveluksessa oli hama- 
Iaisten osakunnalla, oli suomalaisessa sijoitettu liinankutojain 
ammattikunta. Samalla tavoin oli musikaalinen lehteri annettu 
akatemian vahtimiehille. 
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Tarna v. 1758 toirnitettu jako oli siksi tasapuolinen ja 
tarkka, etta suuria rnuutoksia siihen ei kaivattu. Ainoa ep8- 
kohta oli kirkon ahtaus, jonka vuoksi kaupunkiin vasta muut- 
taneen tai tilapaisesti siella oleskelevan ei ollut helppo saada 
varrnaa paikkaa. Silta varalta jo penkkiluetteloa laadittaessa 
rnaarattiin, etta ornaa penkkia vailla olevat saisivat rnenn3 
niihin, joissa viela jurnalanpalveluksen alulla psalrnia laulet- 
taessa oli tilaa. 

Heti penkkijaon jalkeen ei pitkaan aikaan kirkollisten ins- , 
tanssien kasiteltavaksi tullut muita penkkisijoja koskevia jut- 
tuja kuin heti jaon tapahduttua sattunut tapaus, etta tulli- 
rniesten (syokarien) vaimot olivat ajaneet penkeistaan n. 1-3 
pois ne 12 vairnoa, joiden miehet olivat saadyltaan kaupungin- 
palvelijoita, ajureita, kadunlaskijoita, saarniskantekijoita ja 
akaternian vahteja, ja jotka heidan keskuudessaan olivat penk- 
ki~i joja  saaneet.l Nahtavasti oli tullirniesten vairnoilla se k2si- 
tys, etta he olivat saaneet nama arvokkaat penkit miestensa 
virka-aseman perusteella. Kun tama kasitys kuitenkih oli 
perusteeton, on luultavaa, etta he ornavaltaisuudestaan saivat 
asianrnukaisen ojennuksen, vaikkakaan ratkaisusta ei kirjalli- 
sissa Iahteissa ole rnitaan tietoja. Jonkun kerran aiheutui 
epaselvyytta penkkisijan ornistuksessa siita, etta niiden luul- 
tiin periytyvan kuten rnuunkin omaisuuden. Kun naet tiili- 
tehtaan kirjanpitaja Jaakko Seilanderin vairno oli v:n 1770 
tienoilla saanut paikan penkissa n. 21 raatali Johan Morbergin 
vairnon kuoltua, ilrnenikin, etta Morberg piti sijaa edelleenkin 
hallussaan palvelijattariaan varten. Tuorniokapituli ratkaisi 
kuitenkin asian Seilanderin vaimon eduksi, koska Morbergilla 
ei voinut ruotsalaisen seurakunnan jasenena ja vaimonsa kuol- 
tua olla rnitaan oikeutta riidanalaiseen penkki~ i jaan .~  Erikoi- 
sesti nakyy runsaslukuisen suomalaisen seurakunnan keskuu- 
dessa olleen epatietoisuutta siita, oikeuttiko penkkisija tosiaan- 

Ptk. 5 .  IV. 1758. 
2 Ptk. 5. V. 1770. 
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kin rnaarattyyn kohtaan penkissa vai oliko "penkkisisarilla" 
perheineen oikeus vallata paikat sita rnukaa kuin saapuivat 
kirkkoon ja tulla pienen kaytavan puolelta myos suuren puo- 
leiseen osaan penkkia. Jotta pikkukaytavan puolelta ei tun- 
keutuisi penkkeihin liian paljon loysaa vakea ottaen paikat 
oikeilta penkin ornistajilta, ehdotti kirkonkokous ruokatavara- 
kauppias Cajanderin alotteesta v. 1791, etta penkkeihin ase- 
tettaisiin, tietenkin poikittain, valilankku. Kirkonisannan lau- 
sunnon rnukaisesti tuorniokapituli kui'tenkin hylkasi ehdotuk- 
sen, koska kaikilla penkin osakkailla tuli olla oikeus yhta 
suurta penkkirahaa suorittavina ottaa paikka penkissa sita 
mukaa kuin he kirkkoon saapuivat ja koska tallainen penkkien 
jakarninen synnyttaisi tilanpuutetta ja pakottaisi uuteen 
penkkijakoon, jota kirkonisanta piti arveluttavana siitakin 
syysta, etta suornalainen porvaristo ei enaa hyvaksyisi muita 
saatyluokkia penkkeihinsa osa1lisiksi.l 

Tilanne nakyy vain huononneen. V. 1794 valitti kirkon- 
isanta, etta suornalaiselle porvaristolle maarattyja penkkisijoja 
on verrattain paljon tyhjina eika hanella ole valtaa vuokrata 
niita, rninka vuoksi maksu niista jaa kirkolle vahingoksi saa- 
matta. Tuomiokapituli katsoi asian sen luontoiseksi, etta se 
on jatettava kirkon.kokouksen harkittavaksi ja paa te t tavak~i .~  
Yhteinen kirkonkokous paatti kuitenkin suomalaisen seurakun- 
nan omassa keskuudessaan pitavan tehda tarvittavat tasoittelut 
ja kehoitti sita varten raatimies Sacklenia tekemaan luettelon 
suomalaisesta porvari~tosta .~ Mitaan uutta penkkijakoa ei 
tiettavasti tapahtunut. Pienemmat tasoittelut ehka riittivat 
tekemaan tilanteen siedettavaksi. Kaikista suurin epakohta, 
kirkon ahtaus, ei tietysti voinut tulla poistetuksi millaan saan- 
nijstelylla eika jarjestysrnaarayksilla. Tilanteen korjaamiseksi ' 

suunniteltiin erilaisia toimenpiteita. Eras niista oli ehdotus 
1 i s a 1 e h t e r i e n rakentarnisesta. 
pp 

~irkoGkokouksen ptk. 31. 1. 1791; Ptk. 23. [I., 16. 111. 1791. 
2 Ptk. 25. VI. 1794. 
3 Kirkonkokouksen ptk. 8. XI. 1794. 
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Ensimaisen kerran ehdotettiin lehterin rakentamista kirkon 
pohjoisseinalle saarnastuolista oveen pain v. 1760. Silloin oli 
suunnitelmaa jo kehitetty niin pitkalle, etta tuomiokapitulin 
tarkastettavana oli lehterin piirustus ja kirkonkokouskin paa- 
tettiin kutsua neuvottelemaan.' Syysta tai toisesta asia kui- 
tenkin raukesi silla kertaa. Vasta v. 1796 se uudestaan tuli 
esille sita tieta, etta 56 suomalaisen porvarin tuomiokapitulille 
jattem2ssa kirjelmassa ~yydett i in  kirkon kaYt2ville varsinais- 
ten penkkisijojen puutteen vuoksi asetettujen, mutta kirkkoa 
rumentavien ja epajarjestysta aiheuttavien irtopenkkien pois- 
tamista ja uusien sijojen hankkimista rakentamalla naisia var- 
ten lehteri pohjoisseinalle. Lahinna ajateltiin lehterin raken- 
tamista saarnastuolista' lanteen olevan vanhan urkulehterin 
paikalle, mutta tarpeen vaatiessa huomautettiin se voitavan 
rakentaa myos itapuolelle. Molempien seurakuntien kirkon- 
kokous, jonka kasiteltavaksi tuomiokapituli ehdotuksen lyk- 
kasi, piti valttarnattomana kokeilla, miten saarna kuului nii- 
hin eri paikkoihin, joko pohjoisseinalle tai etelaisten.lehterien 
ylapuolelle, joihin uusi lehteri voitaisiin rakentaa. Tehdyissa 
kokeissa huomattiin, etta saarna kuului hyvin vanhalle' urku- 
lehterille ja sinne johtaville kaytaville. Kun silla sivulla olisi 
valoisakin, olisi siella sopiva lehterin paikka. Mutta kun 
sinne rakennettava lehteri ei tulisi riittavan tilava, t~ivottiin 
sellaisen rakentamista myos samalle seinalle saarn.astuolin 
Iansipuolelle, johon saarnan uskottiin, vaikkakaan ei voitu 
kokeellisesti todistaa, kuuluvan viela paremmin kuin ita- 
puolelle, koska pappi saarnatessaan oli tavallisesti kaanty- 
neena isoon. oveen pain. Lisaksi kirkonkokouksessa vakuu- 
fettiin, etta suomalaisen porvariston vaimot ja lapset eivat 
kieltaytyisi ottamasta vastaan paikkoja nailla Tehtereilla. 
Kirkonkokouksen puheenjohtajana toimiva tuomiorovasti esitti 
silloin toivomuksen, etta suomalainen porvaristo, joka lehteria 
tarvitsi, kustantaisi sen samalla tavoin kuin olitapahtunut 

Ptk. j a  Kirje 7. V. 1760. 
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etelapuolen lehterienkin suhteen. Suomalaiselta taholta esi- 
tettiin vastavaite, etta ruotsalaisten palvelusvaki kay suoma- 
laisessa jumalanpalveluksessa ja etta lehterin rakentamisen 
sen vuoksi olisi tapahduttava t u ~ ~ i o k i r k o n  kustannuksella ja 
kaupungin kaikkien asukkaiden paivatoita hyvaksikayttaen. 
Suomalainen seurakunta kylla ottaisi kustannuksiin jonkin 
verran osaa sen lisaksikin. Jalella oli'siis virallisen tarkastuk- 
sen suorittaminen seka kustannusarvion ja piirustusten hank- 
kiminen. Tarkastukseen pyydettiin maaherraa maaraamaan 

r edustajansa. Mutta siihen asia seisahtuikin kolmatta vuoden 
ajaksi. Syksylla 1798 tuomiokapituli uudestaan pyysi maa- 
herran lausuntoa ilmoittaen, etta se puolestaan oli hyvaksynyt 
suomalaisen seurakunnan esittaman pyynnon pohjoislehterin 
rakentamisesta. Talla kertaa ei kuitenkaan enaa maaherran 
heaksynta riittanyt. Yli-intendentti Fredenheim joko Turusta 
tehdyn tiedustelun johdosta tai muuta tieta saatuaan suunni- 
telmasta tiefaa vaati piirustukset seka uutta lehteria varten 
etta etelapuolella olevista vanhoista lehtereista. Ne lahetet- 
tiinkin - laatijoina olivat piirustusmestari Hedberg ja muu- 
rarimestari ~undsten - jotta yli-intendentti laatisi lopulliset 
piirustukset, kuten tahan aikaan tavallisesti meneteltiin. Kun 
ne syksylla 1799 vihdoin olivat kirkonkokouksen tarkastetta- 
vina, huomattiinkin niiden menneen aivan pilaan sen vuoksi, 
etta yli-intendentin piirustuksen pohjaksi Iahetetyssa luonnok- 
sessa kuoria Iahinna oleva pilari oli asetettu samaan linjaan 
muiden pilarien kanssa. Kun yli-intendentti oli asettanut pii- 
rustuksessaan lehterin ensimaisen ja toisen pilarin valiin, olisi 
siita toteutettuna ollut se seuraus, etta kuningattaren penkki, 
joka oli juuri naiden pilarien valissa, olisi jaanyt lehterin alle. 
Se taas olisi ollut' mahdotonta kuningattaren penkin korkeu- 
den vuoksi. Lisaksi piti kirkonkokous tarpecliisena, ctta leh- 
teri asetettaisiin vinosti toisesta pilarista seinaan pain, jotta 
se olisi valoisampi ja tulisi yhdenmukaiseksi vastapaata ole- 
van miesten lehterin kanssa. Yli-intendentille oli siis Iahe- 
tettava uusi tarkempi luonnos. Maaliskuussa 1800 viimeinkin 





saatiin kuninkaan hyvaksyma piirros, mink2 johdosta taas 
kutsuttiin koolle kirkonkokous neuvottelemaan, rniten suunni- 
telma nopeimmin saataisiin toteutetuksi. Sita varten pidet- 
tiin kaksi kokousta, kuitenkin vasta vuoden lopulla, ja niissii 
paatettiin hankkia kustannusarvio. Sen laatija muurari- 
mestari Sundsten sai loppusumrnaksi 1,35 1 riksia 32 ki1linkia.l 
Ta ta  summaa piti kirkonkokous liian kalliina ja paatti lykata 
lehterin rakentamisen kahdeksi vuodeksi; vasta syksylla 1802 
otettaisiin asia uudestaan keskusteltavaksi. Kun s e  silloin tuli 
esille, raukesi se  sen vuoksi, et ta tuomiokapituli ei ollut suos- 
tunut iakennuttamaan lehteria tuomiokirkon varoilla. Kirkon- 
kokous piti kohtuuttomana, et ta kaupunkilaisten olisi paiva- 
toidensa lisaksi otettava osaa muihinkin kustannuksiin ja lyk- 
kasi asian toistaiseksi. Tosiasiassa lykkays talla kertaa tuli 
merkitsemaan asian lopullista raukeamista, silla taman jalesta 
ei se enaa kertaakaan noussut paivajarjestykseen. T a m a  rat- 
kaisu epailernatta olikin paras,  silla uusi lehteri olisi vain 
pimentanyt ennestaankin hamaraa  kirkkoa ja tarvellyt toisten 
lehterien tavoin yha enemman sen juhlallisia r n ~ o t o j a . ~  

Toinen keino istumatilojen saamiseksi oli i r t o p e n k- 
k i e n  asettaminen kaytaville y. m., missa kiintonaisia penk- 

1 Kun kustannusarvion erista kay havainnollisesti ilrni, millai- 
seksi lehteri oli suunniteltu, kannattaa eri tyolajien hintaosuus 'tulla 
mainituksi (Valtionarkisto n. 7047) : 

Muurarityo . . . . . . . . .  , . . . . . .  69 : 8 : 8 
Timperityo . . . . . . . . . . . . . . . .  801 : 28 : - 
Nikkarityo . . . . . . . . . . . . . . . .  238 : 32 : - 
Kuvanveistotyo . . . . . . . . . . . .  53 : 16 : - 
Sepantyo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8 : 4 3 : 4  
lllaalaustyo . . . . . . . . . . . . . . .  90 : - : - 

Ptk. 13. 1 , 6 .  IV, 27. 1V. 1796,9. 1, 11. IX,30. X. 1799, 19. 111. 
1800, 25. 11. 1801, 29. XII. 1802; Kirje 6. IV. 1796, 12. IX. 1798; 
Kirkonkokouksen ptk. 22. 11, 21. 111. 1796, 23. IX. 1799, 25. 'XI. 1800, 
21. I. 1801, 30. XI. 1802; H. G. Porthans bref till M. Calonius 31. 111. 
1796. 
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keja ei ollut. Paattaen myohemmasta kritiikista naita irto- 
penkkeja toivat kirkkoon yksityiset henkilot, asettivat niita 
pitkittain kaytavalle niin Iahelle toista penkkirivia, etta paasy 
siihen estyi, paikoittain tukkivat kaytavan miltei kokonaan ja 
muutenkin aiheuttivat epajarjestysta. Tallaisista sijoista ei 
tietenkaan voitu peria mitaan maksua. Osa irtopenkeista 
kylla oli kirkon hankkimia ja kannettiin niista sen vuoksi 
maksu; jo v. 1690 oli niita teetetty kirkon kustannuksella.' 
V. 1789 pidetyssa tuomiokirkon tarkastuksessa paatettiin mai- 
nittujen epakohtien poistamiseksi ehdottaa rakennettavaksi 
kirkon varoilla 40 irtopenkkia, asettaa ne poikittain kaytavan 
keskelle niin etta niiden molemmilta puolilta voitiin paasta 
kiintonaisiin penkkeihin seka niin tiheaan, etta kolmen irto- 
penkin sijat vastaisi kahta kiintonaista. V. 1791 kirkon- 
kokous tekikin taman suuntaisen paatoksen seka maarasi irto- 
penkeista perittavaksi paikan edullisuudesta riippuvan penkki- 
rahan. Muutamien vuosien perasta, kuten edella on mainittu,. 
suomalainen seurakunta kuitenkin pyysi irtopenkkien' poista- 
mista, koska ne loukkasivat selfa silmaa etta "propreteettia" 
ja lisaksi aiheuttivat tungosta ja monenlaista p a h e n n ~ s t a . ~  
Mutta kun lehterin rakentamisestakaan ei mitaan tullut, taytyi 
irtopenkit jattaa ennalleen parempia penkkisijoja saaneiden 
mieliharmiksi. 

P e n k k i r a h o i s t a siis oli tuomiokirkolla varma vuo- 
tuinen tulo. Kuitenkin oli osa penkeista aina maksuvapaita. 
Katsottiin nimittain, etta muutamille virkamiehille ja heidan 
perheilleen ikaankuin viran puolesta kuului penkkisija kir- 
kossa. Itsestaan selvaa oli, etta papistolla ja niin hyvin aka- 
temian kuin koulun opettajistolla, oli oikeus vapaaseen paik- 
kaan. 1700-luvun alussa oli mazillisten virastojen edustajilla- 
kin ollut sama oikeus kiistamattomana. Vasta v:n 1732 

Bidrag XI, s. 81. 
* Tarkastuspoytakirja 20--21. VIII. 1789; Kirkonkokouksen ptk. 

31. 1. 1791, 22. [ I .  1796; Ptk. 23. I[ .  1791. 
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penkkijaon yhteydessa herasi kysymys taman etuoikeuden 
poistamisesta. Kun virastojen edustajat olivat neuvotelleet 
virastoissaan penkkirahan perimisen ulottamisesta virkapenk- 
keihinkin, ilmoitettiin hovioikeuden puolesta, etta sen jasenet 
eivat suostu rnaksamaan penkkirahaa, joka tuomiokirkon koy- . 

hyyden vuoksi kylla olisi tarpeellinen, missaan rnuussa kuin 
siina tapauksessa, etta heille annetaan paremmat penkit. Siina 
paikassa, mihin heille penkit oli maaratty, he nimittain valit- 
tivat kovan vedon kiusaavan heita eivatka myoskaan kuule- 
vansa saarnaa. Naiden epakohtien poistamiseksi kokouksessa 
ehdotettiin, etta yhteensoiton jalkeen kirkon pienet ovet olisi 

. suljettava, akatemian ovi korjattava, sen viereinen kuori varus- 
tettava uudella katolla ja ovella seka saarnaajia kaskettava 
olemaan kaantymatta suuren oven puoleen ja sen sijaan ole- 
maan saarnastuolissa suoraan eteenpain "att intet vanda sig 
Hth stora doren, utan anda fram p i  Predik-stolen"). Silla 
kertaa ei hovioikeuden puolesta vastattu, tyytyisivatko sen 
virkamiehet naihin parannuksiin. Muiden virastojen puolesta 
ilmoitettiin, etta niiden jasenet maksaisivat, jos hovioikeuden . 
taholta siihen suostuttaisiin. Seuraavassa kokouksessa hovi- 
oikeuden edustaja esitti lopullisesti kielteisen vastauksen, 
mutta toisilla perusteilla kuin aikaisernmin. Hovioikeuden vir- 
kamiehet sen mukaan tarvitsivat verrattain vahan penkkejaan, 

' koska he oleskelivat suurimrnan osan vuotta maaseudulla. 
Kun he lisaksi olivat kayttaneet jo aikaisemrnin suuria kus- 
tannuksia penkkeihinsa, eivat he enaa suostuneet huolehti- 
maan niiden korjauksesta eika rnyoskaan maksamaan vuosit- 
taisia penkkirahoja. Muut virastot noudattivat, kuten jo ennen 
olivat ilmoittaneet, hovioikeuden esimerkkia. Hovioikeuden, 
laaninhallituksen ja maistraatin penkit niin rniesten kuin 
naisten puolella siis edelleenkin jaivat maks~vapaiks i .~  Jos 
sitavastoin joku virkamies otti paikan muualla kuin virka- 
penkissaan, oli tuomiokirkolla riidaton oikeus penkkirahan 

Kirkonkokouksen ptk. 21. VIII, 9. X, 17. XI. 1732. 
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saamiseen.l - Kirkon ovien kiinni pitaminen, jota jumalan- 
palvelusten aikana ison ristikaytavan luona istuvat olivat toi- 
voneet, jai talla kertaa paattamatta, koskapa se tuli uudestaan 
esille v. 1748. Silloin nimittain tyomiokapituli paatti, etta 
jumalanpalvelusten aikoina on kaikki muut ovet pidettava 
kiinni paitsi urkulehterin alla oleva pieni ovi, jotta siita paasi- 
sivat ulos ne, joille se olisi aivan valttamatonta. Erikoisesti 
akatemian ovi paatettiin vedon valttamiseksi pitaa ruotsalai- 
sen jumalanpalveluksen aikana kiinni yhteensoitosta alkaene2 

Edella esitetysta yksityistapauksesta kay siis selville, etta 
jotkut yhtymat olivat omalla kustannuksellaan rakentaneet 
penkkinsa ja pitivat sita perusteena maksuvapaudelle, varsinkin 
jos he edelleenkin pitivat huolta paikkojensa kunnossapidosta. 
Siina oli myos syy ammattikuntien vapauteen lehteripaikois- 
taan, lehterit kun olivat niiden rakennuttamia. Arkkihiippakun- 
nan kirkollisia asioita varten asetettu komissioni paatoksel- 
laan 8. -1. 1726 ja kuninkaan resolutsioni 1 1. I. 1728, § 14 kui- 
tenkin kumosivat taman etuoikeuden, ja v:n 1732 penkki- 
jaossa niillekin maarattiin m a k s ~ . ~  Kasityolaislehterien alun- 
perin yksityisomistuksellinen luonne tulee nakyviin siinakin, 
etta koko niiden sisustuskin oli ammattikuntien eika kirkon 
omaisuutta. Siten raatalieri ammatbikunnan tunnustettiin 
omistavan lehterinsa paneelauksen, joka oli koristettu maa- 
lauksilla ja vanhanaikaisilla veistoksilla ("prydd med mil- 
ningar och nigot gammalmodigt Bildthuggare arbete"). Kun 
v: 1754 oli paatetty rakentaa uusi ylioppilaslehteri taman 
viereen, olisi paneelaus jaanyt nakymattomiin. Sen vuoksi 
oli kirkonisanta neuvotellut ammat,il<unnan oldermannin 
Hknrik Palmenin ja jonkun toisen mestarin kanssa paneelauk- 
sen siirtamisesta ylioppilaslehterin suuren kaytavan puolei- 
seen reunaan. Ammattikunnan edustajat eivat olleet haluk- 

1 Kirkonkokouksen ptk. 21. V111. 1732. 
Ptk. 2. VI. 1784. 

3 Kirkonkokouksen ptk. 21. VIII. 1732; Komissionin paatos ko- 
piona Turun kaupungin kirjastossa. 
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kaita tahan luovutukseen muuten kuin kantanttia korvausta 
tai muutamien vuosien vapautusta vastaan siita kolmen ploo- 
tun maksusta, mika ammattikunnan oli lehteristaan vuosit- 
tain suoritettava. Kun he kuitenkin olivat luvanneet esit taa 
asian ammattikunnan kokouksessa, pyysi kirkonisanta, e t ta  
oldermanni kutsuttaisiin tuomiokapitulin kokoukseen - tie- 
tenkin asian suotuisalle ratkaisulle tarpeellisen painostuksen 
harjoittamista varten. Oldermanni saapuikin ja selitti ammat- 
tikunnan asettuneen sille kannalle, et ta kun lehteri oli koko- 
naan tehty sen varoilla, ei se  halua luopua paneelauksesta 
ilman korvausta, vaan mieluummin jattaa sen paikoilleen 
"monumentiksi" kuin etta joku saisi nauttia siita ilman kor- 
vausta. Tuomiokapituli taas  tata vastaan halusi korostaa 
si ta nakokohtaa, e t ta  paneelista olisi ammattikunnalle suu- 

. rempi kunnia, jos sen kaikki nakisivat suuren kaytavan puo- 
lelle ja pyysi o lde r~ i~ann ia  viemaan am~mattikunnalleen sel- 
laiset terveiset, et ta amrnattikunta saisi ikuisen kiitoksen ja 
kunnian tuomiokapitulin poytakirjoissa ja tuomiokirkon aika- 
kirjoissa, jos s e  vapaaehtoisesti luovuttaisi paneelin. Tallai- 
nen vetoomus ei voinutkaan olla vailla vaikutustaan. J o  
seuraavana paivana saattoi kirkonisanta ilmoittaa tuomio- 
kapitulille, et ta raatalien ammattikunta nyt olisi valmis kor- 
vauksetta luovuttamaan paneelauksensa uuteen lehteriin ase- 
tettavaksi. Raatalit saivat lupauksen mukaisesti kiitosmai- 
ninnan tuomiokapitulin poytakirjaan seka suuremmaksi va- 
kuudeksi viela otteen siita itse1leen.l Samanlainen omistus- 
oikeus oli liinankutojain ammattikunnalla lehterinsi  irtai- 
mistoon. Kun s e  luopui lehteristaan, lunastettiin siella oleva 
kynttilakruunu kirkolle 6 epankkoriksin 32 killingin hinnasta, 
minka lisaksi ammattikunta luovutti ilman eri korvausta leh- 
terilla olevan kirjakaapin, hattunaulakon, kynttilasakset y.m. 
orna . isu~t taan.~ 

Ptk. 18. IX, 19. IX. 1754 (kopioina kirkonkokouksen poytakir- 
joissa). 

2 Ptk. 10. 1. 1810. 
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Eraasta yksityistapauksesta myos selviaa, etta viela 1700- 
luvun ensi vuosikymmenena oli penkkeja myyty kertakaikki- 
sella maksulla jatkuvaan omistukseen. V:n 1732 penkkijaon 
jalkeen nimittain kirkonisanta valitti kirkonkokouksessa, etta 
Pohjalainen osakunta ei suostu maksamaan tavallista penkki- 
rahaa niista kahdesta penkista, jotka silla oli pikkukayta- 
valla. Perusteeksi kieltaytymiseensa pohjalaiset olivat esit- 
taneet kirkonisanta Samuel G. Alanuksen 14. 111. 1707 allekir- 
joittaman asiakirjan, jonka mukaan he tuomiokapitulin suos- 
tumuksella olivat 39 kuparitalarilla ostaneet nuo penkit ja 
omin kustannuksin laittaneet ne kuntoon. Vaikka pohjalaiset 
varmaan olivatkin oikeassa, koskapa sina aikana, jolloin he 
olivat kauppansa tehneet, vuosittaiset penkkirahat viela eivat 
olleet kaytannossa, he kuitenkin joutuivat tappiolle kirkon- 
kokouksessa. Se naet saneli sellaisen Salomonin tuomion, . 
etta koska tallainen penkkiomistus oli ristiriidassa tuomio- 
kirkossa vallitsevan kaytannon kanssa ja koska muutkin osa- 
kunnat vuosittain suorittavat penkkirahaa, niin heidan esit- 
tamansa asiakirja oli muka vain "imissioni" siihen, etta 
heilla on etuoikeus penkkeihinsa niin kauan kuin niista vuo- 
sittain maksunsa su0rittavat.l 

Penkkimaksujen suuruus oli melkoisesti vaihteleva seka 
eri paikoilla kirkossa etta myos eri seurakunnissa. Peri- 
aatteessa kylla suomalaisen seurakunnan paikatkin olisivat 
olleet samanhintaisia kuin ruotsalaisen, mutta ilmeisestikin 
kaytannolliset syyt, s. o. suomalaisten pienempi varallisuus, 
pakottivat tinkimaan. Ruotsalaisessa seurakunnassa sita- 
paitsi oli suhteellisen paljon vapaapenkkeja, joten korkeampi 
penkkiraha muilta tasoitti penkkirahain summan suunnilleen 
yhta suureksi kuin suomalaisenkin maksama oli. 

Tavalliset paikat kiintopenkeissa, joihin saarna hyvin 
kuului, maksoivat 18 ayria tai rahanmuutoksen jalkeen 1700- 
luvun lop~u~vuosikymmenia 2 killinkia 8 runstykkia. Taka- 

Kirkonkokouksen ptk. 17. XI. 1732. 
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paikat kuoreissa ja pikkukaytavalla seka irtopenkkipaikat . 
maksoivat 6-12 ayria ja vuosisadan lopulla korkeintaan 1 
killingin, irtopenkkipaikat vain 6 tai 9 runstykkia. Samaan 
aikaan oli seurakuntien penkkirahojen suuruuden suhteen 
vakiintunut kaytannoksi, e t ta  milloin ruotsalaisessa seurakun- 
nassa maksettiin 2 killinkia 8 runstykkia, vastaava maksu 
suomalaisessa oli vain 1 killinkia. Tas ta  johtui, et ta ruot- 
salaisen seurakunnan penkkirahojen summa usein oli suu- 
rempi kuin suomalaisen. 

Maksu eri yhtymille annetuista penkeista ja lehtereista 
maarattiin aina yhteissummaksi. Siten ylioppilaat tavalli- 
sesti maksoivat penkeistaan 6 talaria resp. 16 killinkia. Kasi- 
tyolaislehtereista molemmissa jumalanpalveluksissa makset- . 
tiin 1 8  tal. kustakin. Hamalaisten maksu uudesta'lehterista 
oli kokonaista 24 tal., mutta borealien ja akatemian vahti- 
miesten vero musikaalisesta lehterista vain 6 tal. Joskus 
yksityiset porvaritkin muodostivat yhtymia ja vuokrasi- 
vat maarattyja penkkeja. Siten suomalaisen seurakunnan 
penkkijaossa v. 1758 kymmenen visitooria vuokrasivat kaksi 
pikkukaytavan penkkia yhteensa 6 talarin vuosimaksusta. TaI- 
laisessa tapauksessa oli tavallisesti yksi vastuussa maksun 
suorittamisesta. Siten esim., kun musikaalinen lehteri oli 
suomalaisia jumalanpalveluksia varten vuokrattuna akatemian 
vahtimiehille, heidan yhtymaansa kuuluva kellonsoittaja oli 
vastuussa maksusta. Kun tama jatti sen suorittamatta, otet- 
tiin lehteri pois ja annettiin .samasta maksusta borealeille, 
joilla se oli ruotsalaisessakin j~malanpalveluksessa .~  Ne, joi- 
den hallussa oli tallaisia yhteispaikkoja, nakyvat olleen oikeu- 
tettuja antamaan niissa paikkoja kelle tahansa ja perimaan , 
itselleen niista maksun. Todistuksena siita voi pitaa Wbo All- 
manna Tidningarissa v. 1822 painettua ilmoitusta, jossa suu- 
tarioldermanni Saloniukselle kehoitetaan ilmoittautumaan nii- 
den, jotka haluavat vuokrata paikkoja su~ ta r i l eh te r i l l a .~  Yhteis- 
- -- 

I Ptk. 18. XI, 2. XII. 1801. 
Abo Allmanna Tidningar 27. IV. 1822. 
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paikkojen omistajat olivat myoskin oikeutettuja maaraamaan 
istumajarjestyksen nailla paikoilla. Kasityolaislehtereilla sen 
mukaisesti mestarit tietenkin istuivat etupaikoilla, muut 
arvonsa mukaan takana. Ylioppilaspaikoista taas maarasi 
yliopiston konsistori. Se sanottiin selvasti, kun yliopiston 
vararehtori v. 1732 esitti kirkonkokouksen ratkaistavaksi 
sveo-gootien ja smoolantilaisten valisen penkkiriidan, edelliset 
kun vaativat yksin kaytettavakseen penkkia n. 27 suurella 
kaytavalla, sen sijaan etta jalkimaiset, joilla oli penkki n. 28, 
vaittivat sveo-gootien penkin kuuluvan molempien osakuntien 
senioreille. Konsistori oli jo antanut rehtorin ja toisen ins- 
pehtorin tehtavaksi sovittaa tata asianomaisten mielesta tie- 
tysti kovin tarkeata asiaa, mutta rauhaa ei oltu saatu aikaan. 
Kirkonkokous ei'kuitenkaan katsonut asian olevan sen ratkais- 
tavan, vaan jatti sen konsistorin paa te t ta~aks i .~  Tuntema- 
tonta on, mita vaivoja akateemisilla isilla taman asian sovi tta- 
mlisessa oli, mutta penkkiluettelot todistavat sveo-goottien 
edelleenkin pitaneen penkkinsa. 

Kun penkkirahoja luonnollisestikaan ei peritty sisaan- 
paasymaksuina, jai osa niista rasteiksi kuten tavallista 
veroista. Suomalaisen seurakunnan penkkirahat peri kirkon- 
isanta kotonaan kirkkokuulutuksen kautta ilmoitettuna pai- 
vana, mutta ruotsalaisen seurakunnan jasenilta kavi kirkon- 
isannan lahetti noutamassa ne kultakin kotoaan. Vasta v. 
1788 paatti tuomi'okapituli ottaa ruotsalaisessakin seurakun- 
nassa kaytantoon suomalaisessa vallinneen perimisjarjestel- 
man.* Rastiksi jaaneet penkkirahat lupasi maistraatti v:n 
1 732 penkkijaon jal keen pidetyssa kirkonkokouksessa ottaa 

, perittavakseen. Tallaista apua pidettiin siina maarin vapaa- 
ehtoisena, etta vuosi vuodelta uudistaen viittauksensa tahan 
lu~aukseen tuomioka~pituli erikoisilla kirjelmilla pyysi mais- 
traatin apua rastien perimisessa. 

Kirkonkokouksen ptk. 17. XI. 1732. 
Ptk. 9. IV. 1788. 
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Rahanarvon alentuessa joutuivat tuomiokirkon tulot penk- 
kimaksuista vaaraan. Erikoisen arveluttavaksi tilanne kehit- 
tyi Venajan vallan alkuvuosina. Kirkonisanta ehdotti vanhaa 
penkkitaksaa korotettavaksi, mutta tuomiokapituli ei katsonut 
valtuuksiensa ulottuvan niin pitkalle, vaan lykkasi ehdotuksen 
kirkonkokouksen kasiteltavaksi. Mille kannalle se asettui, ei 
kay sailyneista lahteista ilmi. Turun kaupungin asemassa 
tapahtuneet muutokset ja tuomiokirkon palo joka tapauk- 
sessa veivat edellytykset talta ku,ten monelta muultakin uudis- 
tuksel ta. 

Mutta muutenkin penkkijarjestyksen aika 18. vuosisadan 
alulla jo alkoi olla ohi. Sehan oli syntynyt aikana, jolloin 
sosiaalisen elaman ja myos kirkossa kaynnin edellytykset oli- 
vat nykyisista niin eroavia, etta liian helposti naemme niissa 
paljon nurinkurista ja naurettavaa. Omien edellytystensa va- 
lossa penkkijarjestys kuitenkin on luonnollinen, vielapa aivan 
valttamatonkin ilmio. Edella jo on huomautettu, kuinka kir- 
kossa kaynnin pakollisuus aiheutti kirkossa tungoksen, joka 
vaati jarjestelem;i$n seurakunnan jasenille varmat paikkansa. 
Mutta monet muutkin syyt olivat omiaan vaikuttamaan vapaa- 
ehtoisenkin kirkossakaynnin frekvenssiin. Puhumattakaan 
sovinnaisista tai puhtaasti uskonnollisista motiiveista kirkkoon 
tultiin saannollisesti sunnuntaisin aivan maallisistakin syista. 
Aikoina, jolloin sanomalehdet eivat levittaneet uutisia ja ilmoi- 
tuksia eika teatterit ja muut huvitukset tarjonneet silmalle 
nahtavaa, kirkossa oli kaikkea tata tarjolla. Saarnastuolista 
luetut erilaiset kuulutukset ja tiedonannot tyydyttivat uteliai- 
suutta ja tiedonhalua puhumattakaan niiden kaytannollisesta 
merkityksesta. Erilaiset kirkolliset toimitukset alkaen kaste- 
nlaljan aaresta aina kirkkorangaistukseen tuornittujen mus- 
taan penkkiin saakka tarjosivat huvittavaa nahtavaa. Lisaksi 
jumalanpalveluksessa saapuvilla olevalla oli tilaisuus nahda 
seurakunta jotensakin kokonaisuudessaan, varsinkin ylempien 
saatyjen edustajat, ja tehda niita havaintoja, johon uteliaisuus 
milloinkin yllytti. 
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Jo sanomalehtien yleiseksi tuleminen vei huomattavasti 
maaperaa kirkossa kaynnin yleisyydelta. Vapaampien hen- 
kisten ja uskonnollisten kasitysten valtaanpaasy tietysti vai- 
kutti samaan suuntaan. Eivatka vallankumousten aikakautena 
enaa penkkijaon sosiaalisetkaan edellytykset voineet sailya 
yhta selvina kuin ennen. 

Ulkomaiset matkustajat jo alkoivatkin ihmetella Turun 
tuomiokirkossa nakemaansa penkkijarjestysta. Siten englanfi- 
lainen E. D. CLARKE, joka vuosisadan vaiheessa kavi Suo- 
messa, huvittavalla tavalla kertoo siita suuresta huomiosta, 
joka heratti hanen menemisensa naisten penkkiin tuomiokir- 
kossa. Kaikki katsoivat tata ihmeellista muukalaista, nauroi- 
vat ja supattivat, asianomaisen itsensa ollessa yhta yllatetyna 
siita, etta han jollakin tuntemattomalla tavalla oli nain vetanyt 
kaikkien huornion puoleensa.' Suuressa rnaailrnassa k i n  
ankara penkkijai-jestys oli tuntematonta. Siita luopuminen 
Suomessakaan ei voinut olla kuin ajan kysymys. 

Hautaus. 

Niista uusista tavoista, joita uskonpuhdistuksen koyhdyt- 
tama ja rappeuttama kirkko saattoi ryhtya kayttamaan talou- 
dellisen tilansa parantamiseksi, oli ehka kaikista tarkein kirk- 
koon hautaaminen. Kun se keskiaikana viela oli ollut suhteel- 
lisen harvinaista, paasi se 1500-luvulla jo hyvaan vauhtiin 
ja kehittyi seuraavalla sataluvulla vallitsevaksi tavaksi aivan 
samoin kuin penkkijarjestyskin. Syyt siihen olival monet. 
Puhdistetun opin mukainen kirkon sisListus, j ~ h a l a n ~ a l v e l u s -  
menot ja uskonnolliset kasitykset tekivat kirkkohautaukset 
mahdollisiksi aivan toisessa 'mittakaavassa kuin katolisena 
aikana. Melko lailla maallistuneeseen kirkkoon voitiin hau- 

l E. D. CLARKE, Travels in various countries of Europe, Asia 
and Africa, XI (Lontoo 1824), s. 294. 
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doille asettaa komeita seka kilpailun- ja koreilunhalua herat- 
tavia muistomerkkeja. Ja kun toiselta puolen katolisten sielu- 
messujen lakkaamisen jalkeen jollakin tavoin oli osoitettava 
vastaavaa vainajan kunnioitusta, oli hautapaikka kirkossa siita 

Kuva 22. Tuomiokirkkoa RyssQnnza,elfa esif!ava. Le Moine'n 
nlukaan tehfy  kivipiirros, v:n 1820 tienoilfa. 

mahdollisimman konkreettisena todisteena. Sen kautta arvo- 
jarjestysta huolellisesti palvelevana aikana viela kuolemansa 
jalkeenkin vainaja saatettiin asettaa saatynsa mukaiseen ase- 
maan. Mahdollisesti kirkkohautauksen takana viela oli tana 
paholaispelon aikana sekin ajatus, etta vainajalle kuoleman- 
iakaisessakin olotilassa oli etua siita, etta se paikka, jcsta 
han viimeisena tuomiopaivana oli ylosnouseva, sijaitsi kirkon 
pyhien seinien sisalla. Naista eri vaikuttimista johtui, etta 
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1600-luvulla jokainen, jolla suinkin siihen varoja oli, koetti 
saada omaisensa haudatuksi kirkon seinien sisapuolelle, vie- 
lapa mahdollisesti hankkia sielta sukuhaudankin. Kirkko taas 
huomasi edulliseksi sitoa nama kasitykset tukemaan sen talou- 
dellista asemaa, minka katolisten sielumessujen lopettaminen 
ja sita varten lahjoitettujen paaomien peruuttaminen oli jar- 
kyttanyt. 

1600-luku oli Turussakin kirkkohautauksen loisto-aikaa. 
Sina aikana kehittyivat kaikki sen tavat lopullisiin muotoi- 
hinsa, niin etta seuraavalla sataluvulla siina ei voinut tapahtua 
muita oleellisia muutoksia kuin sen vahittainen lopettaminen. 
Sen vuoksi se ylei~~piirteinen kuvaus, minka C. VON BCNSDORPP 
antaa hautaustavoista Turun tuomiokirkossa 1600-luvulla, 
sopii paakohdissaan myos kasiteltavanamme olevan ajanjak- 
son alkupuoliskoon. 

Hautoja oli edelleenkin kahta paalajia: kirkkorakennuk- 
sessa ja sen ulkopuolella, kirkkotarhassa olevia. Kaikki, jotka 
suinkin kykenivat, koettivat jo elaessaan ostaa itselleen lepo- 
sijan kirkossa tai hankkia sen vainajilleen, ellei talla entuudes- 
taan ollut omaa tai sukuhautaa. Vain koyha kansanluokka 
haudattiin kirkkotarhaan. Siinakin oli keskiaikaisen kasityk- 
sen jatteena eriarvoisia paikkoja. Etelapuoli oli arvokkaampi, 
pohjoispuoli taas oli varsinaisen proletariaatin ja ruttoon kuol- 
leiden hautauspaikka. Yhta hyvin sen aikuiselle kirkon talou- 
delle kuin myos sen historian tutkimukselle on siis kirkko- 
hautauksen tunteminen tarkein ja mielenkiintoisin. 

K i r k o s s a o 1 e v i a h a u t o  j a oli kahta paalajia: 
muurattuja ja multahautoja. Muuratut oli tavallisimmin 
alkuaan ostettu sukuhauta~paikoiksi; haudan omistajat raken- , 

nuttivat ja olivat velvollisia myos kunnossapitamaan ne. Mutta 
niiden lisaksi oli tuomiokirkonkin hallussa eri aikoina eri maara 
hautoja, joko tuomiokirkon rakennuttamia tai inyohemmin, 
kaytettyina .sen haltuun joutuneita, joita kussakin tapauksessa 
maarattavasta summasta kaytettiin yksityisten seurakuntalais- 
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ten hautauspaikkoina. Multahaudat taas olivat kutakin hau- 
tausta varten erikseen kirkolta ostettuja hautasijoja sellaisilta 
paikoilta kirkkoa, joissa muuratut haudat eivat olleet tiella. 

Muuratuista haudoista pidettiin tarkkaa luetteloa ja ne 
tarkastettiin aika-ajoin tuomiokapitulin ja maistraatin edusta- 
jien seka kirkonisannan lasnaollessa. Varsin tiheaan yleisia 
hautatarkastuksia ei kuitenkaan ole ollut, silla ainakaan saily- 
neissa lahteissa ei mainita muita kuin vv. I735 ja 1775 pide- 
tyt.l Tarkastuksen tarkoituksena oli seka hautojen muurauk- 
sen ja niiden paalla olevan kirkon lattian kunnon etta myos 
hautojen omistusoikeuden tarkastaminen. Yha edelleenkin 
nim. oli voimassa se maarays, etta hauta, jota suvun jasenten 
hautaukseen ei oltu kaytetty 30 vuoteen, joutui kirkon omai- 
s u ~ d e k s i . ~  Poikkeukseksi tasta jai kuitenkin ison vihan aikai- 
nen Venajan ylivallan aika, jolloin jotensakin kaikki suku- 
hautojen omistajat olivat paossa ja ylivoimaisen esteen vuoksi 
eivat siis voineet hautojaan k a ~ t t a a . ~  Haudat eivat myoskaan 

1 lnventaario 1774; Ptk.  10. V. 1775, 17. I. 1776. 
2 Jossakin Turun hiippakunnan alueella oli tama oikeus tehty 

riidanalaiseksi. V. 1737 naet tuomiokapituli kaantyi oikeuskanslerin 
puoleen valittaen, et ta siella taalla on yksityisia hautoja kaytettaessa 
kieltaydytty maksamasta kirkolle tavallista haudanavausmaksua ja 
lisaksi viela vastustettu si ta vanhaa  tapaa ,  et ta 20  tai 30 vuotta ajan 
avaamatta ollut hauta  joutuisi kirkon omaisuudeksi. Kun , kuitenkin 
kuninkaan resolutsionissa 5 40 v:n 1719 valtiopaivien yleisiin valituk- 
siin oli maaratty,  et ta papistolla on oikeus vapaaseen hautapaikkaan 
ja sielukelloihin, johtui Siita tuomiokapitulin mielesta, et ta kaikkien 
muiden on hautausmaksunsa suoritettava. Asian selventamiseksi pyysi 
t ~ o m i o k a ~ i t u l i  Kuninkaallista asetusta (Kirje 26. VII: 1737). Mitaan 
sellaista kuitenkaan ei annettu siitakin paattaen,  e t ta  paljon myohem- 
minkaan tuomiokapitulilla ei ole kasitykselleen, et'ta 30 vuotta avaa- 
mattomana ollut hauta  joutuu tuomiokirkon omaisuudeksi, muuta 
tukea kuin 21.. VIII. 1732 tehty kirkonkokouksen paatos. 

3 Nimenomainen paatos tas ta  tehtiin kirkonkokouksessa 21. VIII. 
1732. Viela v. 1776 sa i  kirkonisanta erikoisen kehoituksen pitaa sil- 
malla, et ta kirkon edut  tulivat taman paatoksen mukaisesti hauta- 
kaupoissa valvotuiksi (Ptk.  14. 11. 1776). 

20 
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voineet siirtya kahdenkeskisena kauppana omistajalta toiselle 
Vasta sen jalesta kun kauppa oli kolme kertaa raastuvassa 
kuulutettu ja maistraatti toimittanut hautatarkastuksen, sai 
uusi omistaja tuomiokapitulilta vahvistuskirjan haudan omis- 
tukselle. Sita ennen oli tuomiokirkolla etuoikeus ostaa myyti- 
vaksi tarjottu hauta itselleen. Taman vuoksi kirkonisannilti 
ennen hautakaupan vahvistarnista aina vaadittiin lausunto, 
katsoiko han lunastamisen tuomiokirkolle tulevan kysymyk- 
seen. 1700-luvulla ei tallaisesta lunastamisesta kuitenkaan ole 
tietoja. Muutaman kerran, kun nim. v. 1745 piispa Jonas 
Fahlenius oli tuomiokirkolta ostanut itselleen paakuorissa ole- 
van muuratun haudan, kirkonisanta puolsi kaupan vahvista- 
mista nimenomaan silla perusteella, etta hauta on parempi 
myyda kuin pitaa tuomiokirkon hallussa, jolloin se  kirkon 
kustannuksella olisi korjattavakin, ja. etta maksut haudan 
kaytosta eivat olisi sen ollessa tuomiokirkon hallussa suu- 
rempia kuin myydystakaan hau,dasta.l V. 1776 taas kirkon- 
isanta Kobronin haudan myynnin ollessa kasiteltavana puolsi 
kauppaa vahvistettavaksi, koska tuomiokirkon hallussa oli 
entuudestaankin aivan riittavasti hautoja .Wiissa  tapauksissa, 
jolloin varsinainen kauppa oli tapahtunut, oli tapana, vaikka- 
kaan ei suorastaan pakollista, maksaa tuomiokirkollekirf joku 
summa. Tavallisihta kuitenkin oli, etta haudat periytyivat 
suvussa. T a t a  tieta omistussiirrot naitmiskauppojen kautta 
saattoivat tulla hyvin mutkikkaiksi. Kuvaava on Jost Niclas 
Schultzin perillisten omistamien Wittfoothin ja Festingin hau- 
tojen historia. V. 1651 Lybekista Turkuun muuttaneen kaup- 
pias Bertel Festingin hauta joutui taman tyttaren Helena 
Festingin naimisen kautta kauppias Henrik ~i t t foot 'h i l le ,  joka 
ennestaan jo omisti isansa Joachim Wittfoothin perustaman 
sukuhaudan. Naiden tyttaren Margaretan mukana joutuivat 
molemmat haudat Georg Havemannille, jonka tytiaren Catha- 

Ptk. 30. VIII. 1745 (Valtionarkisto n. 7041). 
Ptk. 16. XI. 1776. 
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rinan kanssa  naimisiin mentyaan niiden omistusoikeuden sai  
J w t  Niclas Schu1tz.l Muista omistussiirroista voisi mainita, 
e t ta  professori Simon Kexleruksen hauta  pormestarikuorissa 
siirtyi ensin taman tyttaren miehelle prof. Andreas Pryssille 
ja taman pojat  myivat sen v. 1767 apteekkari Lars  von 
Mellille.z Joskus joku hauta  saattoi kokonaan unohtuakin. 
Siten v. 1735 pidetyssa hautatarkastuksessa,  jossa hauda t  
numeroitiin ja niista laadittiin tarkka luettelo, todettiin kir- 
kossa olevan 88 muurattua hautaa,  joista n. 4 0  laskettiin 
riidattomasti olevan sukuhautoja. Jalestapain kuitenkin loytyi 
viela kaksi hautaa,  toinen rniesten-, toinen naistenpuolen penk- 
kien alla." Siten oli Kuhrmanien hauta  ollut jonkun aikaa 
kokonaan unohduksissakin ja  jonkun kerran sita oli tuomio- 
kirkon varoilla korjattu Miltopaeuksen haudaksi  luultuna; v. 
1744 sen Agatha Andreaksentytar Kuhrman (kirjoitetaan 
myos Kurrnan ja  Koringin) myi kauppias Christopher All& 
t ~ i l l e . ~  Kaikista sekavin kuitenkin oli Horn- ja Kurkisukujen 
rakennuttaman ja myoskin kokonaan omistaman Kankaisten 
kuorin omistus. Naiden sukujen edustajia ei enaa  1600-luvun 
lopulta paikkakunnalla asunut eika kukaan huolehtinut kuorin 
korjaamisesta. Kun tuomiokiikko oli s i ta  vv. 1686-1 735 
korjauttanut 765 kup. tal. 8 ayrin edesta s eka  v:n 1738 palon 
jalkeen lisaksi kuluttanut korjauksiin 1,495 kup. tal., oli tuo- 
miokirkon saa tava  Horn- ja Kurkisukujen haaroilta kumm,al- 
takin erikseen 1,130 tal. kup. 4 ayria. Kun kysyrnykseen tule- 
vat  sukuoikeuksien omistajat  olivat hajallaan yrnpari valta- 
kuntaa, aiheutui tuomiokapitulille melkoinen vaiva saatavan 
perirnisesta kirjeenvaihdon kautta." 

1 Valtionarkisto n. 7041. 
Valtionarkisto n. 7041. 

3 lnventaario 1774. 
4 Valtionarkisto 7041. 
5 Valtionarkisto n. 7041; Kirje 16. 111. 1734, 16. iV. 1735, 8. 1, 

30. 111, 13. VI, 17. VII, 26. X. 1737, 9. V111. 1738; Kirkonkokouksen 
ptk. 21. VIII. 1732. 
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Yleensa voi tuomiokirkon sukuhautojen ornistussiirroissa 
huomata sen saman ilmion, joka muillakin saatykehityksen 
aloilla on nahtavissa, nim. etta aatelis- ja virkamiesvaltaisen 
1600-luvun rinnalla 1700-luku on selvasti porvarillinen. Monet 
tassakin mainituista yksityistapauksista jo osoittavat, etta 
aatelis- ja virkamiessukujen perustamat ja omistamat haudat 
joutuivat 1700-luvulla porvarillisiin kasiin. 

Omistajien vaihdokset aiheuttivat melkoisia mullistuksia 
muuratuissa haudoissa. Jos hauta oli paljon kaytetty, oli se 
enemman tai vahemman taynna eri ikaisia arkkuja, joita uusi 
omistaja kasasi yhteen saadakseen tilaa tai kokonaan siirsi 
muuallekin.' Periaatteena kylla oli, etta uuden oniistajan oli 
jatettava vainajien jaannokset alkuperaiseen lepopaikkaansa, 
ja sita noudatettiinkin, kun mitaan hienotunteisuutta luiden 
yhteenkasaamisessa kukaan ei vaatinut. Joskus uusi omistaja 
kuitenkin ryhtyi muihinkin niin perusteellisiin muutoksiin, etta 
ne herattivat yleista huomiota. Siten prof. Johannes Thor- 
voste v. 1735 oli siirrellyt ja kokonaan poiskin vienyt osta- 
mal!aan pyhan ruumiin kuorissa sijaitsevalla Kobronin hau- 
dalla olevia "vanhoja monumentteja ja antikviteeetteja". Kun 

, tuomiokapituli kielsi tallaisen menettelyn maaraten haudan 
sailytettavaksi entisessa asussaan, vetosi Thorvoste maaher- 
raan, hovioikeuteen ja kansliakollegioon saakka vaittaen, etta 
ilman muutoksia hauta olisi hanelle aivan hyodytiin, koska 
vain siten saataisiin sinne tilaa. Han lupasi antaa luiden 
olla haudassa ja asettaa hopeaesineet epitafin seinille. Ne 
muutokset, joita han oli tehnyt, muka ennenkin oli katsottu 
luvallisiksi huoliematta 28. XI. 1666 annetusta kuninkaallisesta, 
muirlaismuistojen sailyttamista koskevasta plakaatista. Huo- 
mattuaan suunnittelemiensa tai tekemiensa muutosten kohtaa- 
van vastarintaa, yritti Thorvoste myyda haudan. Jostakin 
syysta siita ei kuitenkaan tullut mitaan ja hauta luultavasti 
palautettiin entiseen asuunsa; vasta Thorvosten perilliset v. 

Vrt .  Bidrag V, s. 11. 
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1776 myivat sen notarius publicus lsaac Mobergi1le.l Ennen 
kaytettyjen hautojen jatkuvasta avaamisesta oli sen lisaksi, 
etta aikaisemmin haudattujen vainajain jaannoksia kohdeltiin 
puuttuvalla pieteetilla, myos se epakohta, etta suoranaiset 
ruumiinryostotkin tulivat mahdollisiksi. Yksityistapausten pe- 
rusteella ei ole tunnettua, oliko kaytanto Turun tuomiokirkossa 
antanut aihetta tuomiokapitulin kiertokirjeeseen 27. 111. 1751, 
jossa yleensa mainitaan haudankaivajien tyhjentaneen ruumis- 
kirstuja ja sitten myyneen ne.' Joka tapauksessa tuomiokirkko 
usein myi hautoihin kuuluvia tai niista sattumalta loydettyja 
kalleuksia ja esineita. 

Muurattujen hautojen rakennusmateriaalina katsottiin ta- 
vallisesti pitavan kayttaa tiilia. Kun tuomiokirkko myi sellai- 
sen haudan paikan, maariteltiin haudan koko. Ne harvat 
uudet muuratut haudat, joille 1700-luvulla enaa oli tilaa, oli- 
vat kooltaan samanlaisia kuin edellisenakin vuosisatana raken- 
netut. Siten kauppias Joseph Pippingin leskelle Barbara 
Catharina Rogenbockille v. 1705 myyty hautapaikka miesten- 
puolen pikkukaytavalla kuninkaan penkin ja tullipaallikko 
Johan Hacksin haudan valissa oli pinta-alaltaan 3 X 3% 
kyynaraa ja sen korkeudeksi maarattiin 4 k ~ y n a r a a . ~  Vertauk- 
sen vuoksi mainittakoon, etta vahan aikaisemmin v. 1695 
myyty majuri Wrangelille myyty muurattu hauta kastekuo- 
rissa oli vastaavilta rnittasuhteiltaa~l 334 X 3 X 3 kyyt~araa .~  
Sellaiseen hautaan, johon sopi 14 ruumisarkkua, laskettiin 
menevan 5,000 kpl. tiiliaj 2 Iastia kalkkia ja tyopalkkoihin 
50 kup. tal." 

Kirje 22. X, 5. XI, 7. XII. 1735; 2. X, 16. XI. 1776; Thor- 
vosten kirje Kansliakollegille 13. XII. 1737 (kopia Turun kaupungin 
kirjastossa). 

2 HALLSTROM, S. 82: 
Waltionarkisto n. 7041. 
4 Valtionarkisto n. 7041. 
5. LaskeIma koskee patruuna Herman Thorvosten hautaa (Ptk. 

3. 111. 1736, Kopiona Valtionarkisto n. 7041). 
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Haudat oli huolellisesti katettava ja lattia niiden kohdalla 
kunnossapidettava. V. 1732 nimenomaan paatettiin, etta mil- 
loin haudan paalla oli hautakivi, sen alle oli asetettava lankut 
tai kaksinkertaiset laudat, tuohet ja multaa. Jos hautakivet 
olivat vanhuuttaan tai muuten pilaantuneet, oli niiden tilalle 
asetettava ainakin neliiimaisia liuskakivia. . Naita korjauksia 
varten oli asetettava maaraaika ja sen paatyttya korjaamatto- 
mat haudat otettava takaisin kirkolle. Kirkon omistamat hau- 
dat niinikaan paatettiin kattaa Ii~~skakivilla.~ 

Muuratut haudat sijaitsivat tavallisesti kuoreissa tai kirkon 
kaytavilla. Multahautoja taas kaivettiin kaikkialle, missa muu- 
ratut haudat eivat olleet esteena, tavallisesti siis niissa osissa 
kirkkoa, joita pidettiin vahemman arvokkaina. Varsinkin niita 
oli penkkien alla, kirkon eteisissa, vielapa portaidenkin alla. 
V. 1676 kirkonkokous kylla oli paattanyt, ettei portaisiin 
saisi koskea, silla suomalaisen seurakunnan kayttaessa paljon 
niiden alustaa hautauspaikkana kivet eivat olleet tulleet pai- 
koilleen ja senvuoksi kirkossa kavi jat olivat loukannee t 
itseaan."ivan ehdottomasti ei tata paatosta kuitenkaan 
noudatettu, silla ainakin v. 1712 mainitaan ylioppilas Erich 
Johan Bange haudatun etelaisen sisaankaytavan rappujen 
alle.3 Erimielisyytta nakyy olleen siita, minka penkkien alta 
multahautojen avaaminen oli oleva sallittua. Hyvin ymmar- 
rettavista syista eivat seurakuntien arvokkaimmat jasenet ker- 
naasti nahneet, etta heidan penkkiensa alle hautoja kaivettiin. 
Silloin tietysti penkkeja oli pakko liikuttaa ja lattia repia auki, 
eika se aina liene tullut entiseen kuntoonsa laitetuksi. Kirkon- 
kokous v. 1732 paattikin rajoittaa hautojen avaamisen vain 
niille paikoille luvalliseksi, missa penkkien ovia ei oltu varus- 
tettu lukittaviksi. Kirkonisanta sai samalla maarayksen pitaa 
huolta, etta ruurniit tulivat asetetuiksi tiheaan toinen toisensa 

1 Kirkonkokouksen ptk. 21. V111. 1732. 
2 Bidrag V, ss. 7-8. 

Tili 1712. 
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viereen. Multahautojen syvyys maarattiin kirkkolain mukai- 
sesti 3 kyynaraksi-l 

Suurin osa multahautoja oli kuitenkin k i r k o n u l k o- 
p u o 1 e l l a kaikkialla kirkkotarhassa. Siellakin oli tietysti 
edelleenkin voimassa keskiajalta peritty kasitystapa, etta 
kirkkotarhan etelapuoli oli arvokkaampi, pohjoispuoli taas 
halvempi, vaikkakaan ei enaa suorastaan kartettu. Yleensa 
hautamaksut pohjoispuolella divat  jonkunverran huokeampia, 
mutta 1700-luvulla sinnekin haudataan jo verrattain paljon 
vainajia, joiden omaisilla oli varaa kustantaa silloisen keski- 
saadyn elintasoon kuuluva hautauskomeus paarivaatteineen ja 
kellonsoittoineen. Molemmilla puolilla myos luultavasti oli 
viela arvoeroa senkin mukaan, oliko hauta Iahempana vaiko 
kauempana kirkonseinasta tai paakuorista. Kun kirkon sei- 
nan Iaheisyytta yleensa pidettiin arvossa, saisi tasta selityk- 
sezsa ne, tosin pienet hintaerovai'suudet, joita samankin puo- 
len hautojen valilla tilien mukaan esiintyy. 

Kun multahautojen lukumaara kirkon ja kirkkotarhan suh- 
teellisen ahtauden vuoksi oli vuosisatojen pituista kayttoa 
varten aivan riittamaton ja kun muurattujakin hautoja joskus 
lienee omin luvin tyhjennetty, nousi haudoista tietysti suuria 
maaria luita. Niita ei ollut ekonoomista kaivaa uudelleen kal- 
liiseen maahan, minka vuoksi niiden sailytyspaikaksi oli raken- 
nettu erikoinen l u u h u o n e I. "luukamari". V. 1732 paatet- 
tiin Kankaisten kuorin vieressa oleva luukamari purkaa, koska 
sen katolta raiskyva vesi vahingoitti kirkon seinaa. Siina 
olevat luut patettiin kaivaa maahan ja vastakin menetella siten, 
jottei uutta luukamaria tarvitseilsi rakentaa.z Paatiiksen toteut- 
taminen lykkaytyi kuitenkin pari vuosikymmenta ja silloinkin 
rakennettiin, kuten edella on mainittu, uusi luukamari. Vasta 
sen jalesta kun hautaustavat seuraavan vuosisadan alussa oli- 
vat kokonaan muuttuneet, saattoi tuo paatos kokonaisuudes- 

Kirkonkokouksen ptk. 21. VIII. 1732. 
2 Kirkonkokouksen ptk. 21. VIII. 1732. 
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saan tulla toteutetuksi. Vasta kirkkohautauksen loputtua alkoi 
taas se aika, jolloin vainajat paasivat rauhaan luonnon hel- 
maan. 

Sukuhaudoista, yksityisisia hauta~paikoista ja muutamien, 
ajan hautatlstapoihin liittyvien kirkon omistamien esineiden 
kaytosta tuomiokirkolla oli sangen huomattavat vuotuiset 
t u l o t, jotka ainakin osittain korvasivat sen tappion, 
minka uskonpuhdistuksen aikainen sielumessujen yllapitoon 
lahjoitettujen paaomien valtiolle peruuttaminen oli oikeut- 
tanut. 

Ne tapaukset, jolloin 1700-luvulla viela ostettiin uusia * 

sukuhautapaikkoja muurattaviksi, olivat harvinaisia, silla tar- 
koitukseen sopivia paikkoja ei juuri enaa ollut vapaina. Tal- 
laiset ,paikat ovat suhteellisen kal1iita.l S'iten edella jo mai- 
nittu kauppias Pippingin leski maksoi v. 1705 pikkukaytavalla 
olevasta hautapaikasta kokonaista 80  hopeatalaria, minka 
lisaksi viela tulivat haudan muurauttamiskustannukset. Hinta 
saattoi olla nain korkea sen vuoksi, etta uudessa haudassa 
oli enemman tilaa ruumisarkuille kuin kaytetyssa. Melkein 
kaikki 1700-luvun Iahteissa mainitut sukuhautojen kaupat 
koskevat kuitenkin kaytettyja ja valmiiksi muurattuja hautoja. 
Niiden hinta, olipa myyjana sitten itse tuomiokirkko tai yksi- 
tyinen henkilo, vaihteli tietysti melkoisesti riippuen haudan 
paikasta, muurauksen kunnosta, sen tilavuudesta ja yleisesta 
hintatasosta. Keskimaaraisena hintana tavallisesta muura- 
tusta haudasta voi pitaa 300 kuparitalaria, mutta poikkeuk- 
sia on paljon. Siten piispanrouva Catharina von Witte osti 
v. 1728 miesvainajaansa varten muuratun' haudan pyhan ruu- 
miin kuorin koillisnurkasta 150 kuparitalarilla. Witten omai- 
set myivat saman haudan v. 1749 kauppias Anders Baerille 
800 kuparitalarin hinnasta sitoutuen samalla hankkimaan, 

1 Kaikki hautakauppoja koskevat tiedot perustuvat, ellei muuta 
Iahdetta ole mainittu, Valtionarkistossa sailytettavaan Turun tuomio- 
kirkon hautoja kasittelevaan asiakirjakokoelmaan (n. 7041). 
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silta varalta etta haudassa olevat arkut olisivat huonoja, luita 
varten laatikon, joka olisi haudassa sailytettava; haudalla ole- 
van krusifiksin, piispan ja taman apen kuvat sai ostaja luvan 
siirtaa, jos tahtoi, johonkin kirkkoneuvoston osoittamaan paik- 
kaan. V. 1763 osti taman haudan, joka jo oli joutunut tuo- 
miokirkon haltuun, kanslianeuvos Algot Scarin maksaen siita 
1,000 kuparita1aria.l Nain tavattoman hinnan nousun takana 
varmaankin on rahan arvon laskemisen lisaksi huomattavia 
korjaustoita. Kauppias Baer taas oli vahan ennen tata myyn- 
tia ostanut itselleen Samuel Wacklinilta taman vaimon aidin , 
Maria Fleegen omistaman n. s. Kockin haudan 600 kupari- 
talarilla. Lahes yhta paljon eli 510 kuparitalaria maksoi tuo- 
miokirkolle myos piispa Jonas Fahlenius v. 1745 paakuorissa 
olevasta muuratusta haudasta. Nain korkeat hinnat kuiten- 
kin ovat poikkeuksellisia. Sen nakee siitakin, etta niin arvok- 
kaat haudat kuin eversti Johan Wittenbergin pikku urkulehte- 
rin alla myytiin v. 1683 piispa Johannes Gezeliukselle 120 
hopea- eli 360 kuparitalarilla ja etta v. 1645 kokonaista 900 
riksia maksanut StGhlhandsken kuori joutui v. 1741 toisilta 
perillisilta tuomari Mauritz Stdhlhandskelle 300 kuparitalarin 
kauppasummasta, minka lisaksi ostaja lahjoitti tuomiokirkolle 
100 kuparitalaria vapautuen korvaukseksi muista hauta- 
paikkamaksuista. Kobronin hautakaan, jonka v. 1776 notaari 
Moberg osti, ei maksanut enempaa kuin 430 kuparitalaria. 
Tasan 300 kuparitalaria maksoivat paakuorissa oleva v. 1672 
rykmentinkirjuri Anders Larssenille myyty hauta seka v. 1775 
kauppias Mats Augustinin ostama alkuaan prof. Magnus 
Stenille kuulunut hauta, joka taman tyttaren kautta oli siirty- 
nyt pastori Jacob Johan Bastmanille; kun viimemainittua hau- 
taa ei oltu 30 vuoteen avattu eika omistajan oikeuksia viimei- 
sessa, v. 1775 pidetyssa yleisessa hautatarkastuksessa val- 
vottu, olisi se oikeastaan joutunut tuomiokirkolle, mutta tuo- 
miokapituli antoi armon kayda oikeudesta, koska Augustin oli 

Ptk. ja Kirje 27. 11. 1760. 
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lahjoittanut tuomiokirkolle 50 kuparita1aria.l Saman 300 tal. 
maksoi myos apteekkari von Mellin v. 1767 ostama Kexlerus- 
ten ja Pryssien hauta porrnestarikuorissa ja juuri sarnaa sum- 

, maa pyysi rnyos Herman Thorvosten leski v. 1736 tuomio- 
kapitulin sisaankaytavan vieressa olevasta haudasta, mutta 
hautatarkastuksessa se arvioitiin vain 200 tal. arvoiseksi. 
Viirnemainitusta hinnasta myi Helena Siger  haudan ja hauta- 
kiven suutarilehterin viereisessa kuorissa kauppias Hinrich 
Rungeenille, asettaen kuitenkin ehdoksi, etta hanen miehensa 

. Mirthen Arpen kirstu oli sailytettava koskernattomana ja 
myyja itse kuoltuaan saisi haudassa lepopaikan. N. s. Brin- 
kalan hauta, joka v. 1690 myytiin asessori Elias Starenskiol- 
dille, maksoi 250 kuparitalaria ja kauppias Carl Magnus 
Sierckenin v. 1741 ostama Ekenbergien hauta 240 tal., mutta 
sitten on useita suhteellisen arvokkaita hautoja, jotka maksoi- 
vat vain 120 tal. Siita summasta myi Wrangelin leski Anna 
Margaretha Rehbinder v. 1739 tuorniokirkolle Bure- ja 
Wrangel-sukujen haudan, asettaen ehdoksi, etta hanen aitinsa 
Elisabeth Christina Buren kuparikirstu oli sailytettavana kos- 
kemattomana. Muutamia kuukausia myohemmin tuomiokirkko 
myi samasta hinnasta kauppias Johan J. Kijkille taman ja sen 
viereisen haudan antaen ostajalle luvan laittaa haudasta 
kirkonseinan lapi luukun ja itse haudalle pienen paallysraken- 
nuksen. Kalliirnpi ei myoskaan ollut paakaytavalla maa- 
herran penkin edessa sijaitseva piispa Eerik Sorolaisen hauta, 
joka v. 1747 myytiin kauppia Andres Silleenille. Se hinta 
niinikaan oli kasternaljan ja "Gyllenkrokin kuorin" valista 
olevalla haudalla, jonka v. 1758 kauppias Jacob Allen osti. 
Poikkeuksellisen huokea sitavastoin oli edellamainittu Kur- 
manien hauta pohjoisella kaytavalla Pyhan ruurniin kuorin 
edessa. Se oli osittain naisten penkkien alla, oli ollut aivan 
unohduksissakin ja ilmeisesti huonossa kunnossa, mitka syyt 
sen hinnan painoivat niin alas kuin 48 kuparitalariin, kun sen 

Ptk. 19. IV, 1 .  V1, 10. VI, 17. VI. 1775, 31. 1.  1776. 
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haudan omistajatar v. 1744 myi kauppias Christopher 
All6nille. Toisinaan tapahtui omistussiirtoja ilman muodol- 
lista kauppahintaakin, mutta silloin oli syyna suoranaisen 
perintooikeuden lisaksi jokin uuden omistajan lahjoitus tai 
sitoumus. Siten majuri Claes Johan Wrangel sai v. 1695 
tuomiokirkolta kastemaljakon viereisessa kuorissa muuratun 
haudan korvaukseksi siita kallisarvoisesta messupaidasta, 
jonka han samana vuonna oli lahjoittanut. 

Sukuhautojen myynnista saatu tulo tuomiokirkon kassaan 
oli 1700-luvulla jo suhteellisen tilapaisen pieni. Sita vakinai- 
sempi tulo oli maksuista joita kannettiin h a u t a p a i- 
k o i s t a (lagerstalle), olipa sitten kysymys hautaamisesta 
muurattuun tai multahautaan seka yksityiseen ja suvun tai kir- 
kon omistamaan. Tasta jarjestelmasta johtui toiselta puolen, 
etta sukuhaudasta ei ollut muuta etua kuin etta hautapaikka 
suvun jasenille oli yhteinen ja suojattu, toiselta puolen taas, 
etta tuomiokirkon oli edullisinta myyta suurin osa muuratuista 
haudoistaan, koska se yksityistenkin omistamista sai hautauk- 
sen tapahtuessa saman maksun kuin kirkon hautoihin hauda- 
tuista. Erikoisen edulliseksi kirkon taloudelle teki taman jar- 
jestelman se jo aikoja sitten vakiintunut taksa, jonka mukaan 
leposijasta kirkon sisassa oli maksettava kymmenia kertoja 
enemman kuin kirkkotarhassa. Muutenhan kirkkoon hauda- 
tuksi tuleminen aikana, jolloin sita pidettiin suuressa arvossa, 
olisi ollut pelkka etuoikeus ja sellaisena huutava vaaryys alem- 
pia saatyja kohtaan. 

Kirkon sisallakin hautaraha oli erisuuruinen paikan 
arvosta riippuen. Sitavastoin ei kovinkaan suurta eroa voi 
huomata muuratun ja multahaudan valilla. Kuinka arvok- 
kaana hautausta johonkin kirkon kuoriin pidettiin, nakee sii- 
takin, etta maksu siella oli 60 kuparitalaria, sen sijaan etta 
muualla kirkossa se oli vain 36 tal. Hautaus johonkin kir- 
kon eteiseen vaihteli 6-18 tal. ja muutamassa tapauksessa, 
jolloin viela portaiden alle haudattiin, oli maksu 12 tal. Las- 
ten hautasijoista perittiin vain puolet. Samalla tavoin mene- 
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teltiin niissa tapauksissa, jolloin ruurnis jo oli jossakin rnuussa 
kirkossa siunattu, rnutta tuotiin vii~neiseen leposijaansa tuo- 
rniokirkkoon. Yha edelleenkin 1700-luvun alkupuolella naet 
nakyy olleen elavana se uskonpuhdistuksen jalkeen valtaan 
paassyt, rnutta lainsaadannon vastustarna kasitys, etta oli 
hienoa ja kenties vainajan autuudellekin otollista, etta hanen 
ruurnistaari kaytettiin useissa kirk0issa.l Tallaisista tapauk- 
sista voisi rnonista rnainita tuornari Wallenstenin hautaarni- 
sen tuornidkirkkoon v. 1728, mink2 ilrnoitetaan tapahtuneen 
sen jalkeen kuin han ensin oli haudattu rnaase~dulla.~ Puoli 
rnaksua oli rnyos silloin, jos hautaus toirnitettiin tuorniokir- 
kossa, rnutta ruurnis vietiin lopullisesti johonkin toiseen kirk- 
k00n.~ Narna tapaukset ovat tietenkin harvinaisernpia, rnutta 
joitakin sellaisiakin esiintyy. Siten laaninkarnreeri Johan 
Kern'pen lapsi haudattiin v. 1700 ensin tuorniokirkkoon ja sen 
jalesta vietiin Maskun kirkkoon.' 

Hautaus kirkkotarhaan rnaksoi tavallisesti etelapuolelle 
1 tal. 16 ayr. ja pohjoispuolelle 1 tal. Lasten haudat taalla 
eivat voineet olla puolta huokearnpia, koska hauta joka 
tapauksessa taytyi olla suhteellisen suuri; vastaavat rnaksut 
olivatkin .l tal. ja 24 ayr. Etelapuolellakin joskus hautaus- 
rnaksu oli 1 tal. ja pohjoispuolella 16 ayria; nahtavasti paikka 
silloin oli vahernrnan edullinen. Haudankaivajat saivat rnuu- 
ratun haudan avaarnisesta ja rnultahaudan kaivarnisesta eri 
rnaksun suoraan vainajan ornaisilta. Kun siita niin ollen ei 
-7 

TROELS LUND XIV, SS. 225-229; BAELTER, S. 624. 
2 Tili 1728: "Bijsattes Haradz Hofdingen Wallensten med dess 

fru uti dess arf graf i hog choret, oclc emedan lijken redan voro 
begrafne p i  Landet, sb  betaltes derfore efter vanligheten allenast 
halften af hvardera som gior - 60 (dal.)." 

3 1600-luvulla oli kirkonkokous yrittanyt vakiinnuttaa sellaisen 
kaytannon, etta muualle haudattavista seurakuntalaisista olisi tuomio- 
kirkolle ensin suoritettava tavallinen maksu (Bidrag V, s. 62). Tama 
kuitenkin oli siksi kohtuutonta, etta si ta ei liene monessakaan tapauk- 
sessa noudatettu. 

Tili 1700. 
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tileissa ole tietoja, on naiden maksujen suuruus 1700-luvun 
alkupuolelta tuntematon. V. 1759 haudankaivajat pyysivat 
tuomiokapitulilta naiden maksujen korottarnista, ja kirkon- 
isannan lausunnon mukaisesti vahvistettiin sellainen merkilli- 
nen taksa, etta haudankaivajille oli maksettava muurattujen 
hautojen avaamisesta taysi-ikaista aa-telista varten 8-9 tal. 
ja lasta varten 6 tal. seka muita henkiloita varten 4-4 tal. 
16 ayr., mutta kirkkotarhaan haudan kaivamisesta 2 tal. 2 
ayr., milloin hautaus tapahtui soiton kanssa ja 1 tal. 24 ayr., 
jos kelloja ei soitettu, seka lapsen haudan kaivamisesta 1 tal. 
8 ayr.l Taksassa siis oli samalla kertaa otettu huomioon seka 
tyon laatu etta maksajien saatyasema. 

Mutta hautajaisista oli tuomiokirkolla viela muitakin tuloja, 
jotka usein nousivat suuremmiksi kuin maksu. hautapaikasta. 
Vallitsevista hautaustavoista riippuen nama eri aikoina vaih- 
telivat tuomiokirkon aina koettaessa pysya muotien tasalla, 
jotta sen tulot eivat vahenisi. 

Siten oli vahenemassa tapa pitaa ruumista pitkia aikoja, 
joskus yli vuodenkin, v a 1 i a i k a i s e s t i h a u d a t t u n a 
(bisattning) jossakin kirkon ruumishuoneessa tai samassa 
haudassa, johon lopullinen hautauskin toimitettiin. Sota-ajan 
mukanaan tuoma koyhtyminen ja tapojen yksinkertaistuminen 
on tietysti vahentanyt tallaisia tarpeettomia menoja, joita lain- 
saadantokin v a s t ~ s t i . ~  Valihautauspaikkoina mainitaan tileissa 
sisasakaristo ja "kamari", jolla tarkoitettiin joko jotakin 
kirkkotarhassa tai sitten tuomidtapitulin arkistohuoneen kul- 
massa olevaa ruumishuonetta. Edellinen oli hienompi, silla 
sen kaytto maksoi 3 tal. viikolta, kun vastaava maksu jalki- 
maisesta oli vain 1 tal. 16 ayr. Niiden kaytto, kuten sanottu, 
oli vahenemaan pain ja kayttoajat lyhempia. Pisin huomaa- 
mani valihautauksen aika on hovioikeuden varapresidentti 
Simon Ruuthin ruumiin pitaminen v. 1702 sisasakaristossa 

Ptk. 7. 11. 1759. 
BAELTER, SS. 605-606. 
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5 kuukautta, minka jalesta hanet viela vietiin muualle lopulli- 
sesti haudattavaksi. Kreivi Nierothin valihautausaika v. 1712 
oli 3% kk., laaninkamreeri Johan Kiempen v. 1701 21/2 kk., 
ylioppilas Kallingin v. 1702 ja valtaneuvos Johan Creutzin 
v. 1726 11 viikkoa, mutta naiden ohella esiintyy myos muu- 
tarnan viikon pituisia aikoja, hyvin monien yhteiskunnan ylern- 
piin luokkiin kuuluvien jo jattaessa taman tavan tarpeetto- 
mana pois kaytannosta. 

Sita varmemmin sailyi tapa soittaa n. s. s i e 1 u- I. 
s a n o m a k e I I o j a seka itse hautauksen tapahtuessa etta 
luultavasti myos, vaikka tilit siita eivat annakaan erikseen tie- 
ioja, sit2 ennenkin.l Tarnan tavan takana oli ainakin alkuaan 
kasitys, etta kellojen soitto karkoitti ulohtaalle paholaisen ja 
helpotti sielun nousemista t a ivaa~een .~  Uskonpuhdistuksen 
jalkeen tuli kellojen soitto tavallaan siis korvaamaan sielu- 
messut. Yksikkoina kellonsoitossa oli puolen tunnin soitto 
joko kaikilla viidella tai kolmella suurirnmalla eli n. s. sun- 
nuntaikellolla. Edellinen yksikko rnaksoi 5, jalkimainen 3 
talaria. Kirkon sisaan tapahtuvissa eli siis ylempien luokkien 
hautauksissa kuului tapaan kolrne, joskus neljakin soittoa 
kaikilla kelloilla. Koyhemman vaen hautauksissa oli tavalli- 
sin tapa tyytya yhteen soittoon sunnuntaikelloilla, rnutta hyvin 
usein tapaa naissakin piireissa kolme soittoa kaikilla kelloilla. 
Kun hauta talloin tuotti tuomiokirkolle vain 1 tal. tai hiukan 
yli, mutta soitto 15 tal., kay tastakin selville toiselta puolen, 
kuinka arvokas tulolahde sielukellot tuomiokirkolle olivat, toi- 
selta puolen taas, kuinka suuren arvon yleinen rnielipide antoi 
talle osalle hautausmenoja. Poikkeuksia naista keskirnaarais- 
soitoista oli tietysti joka suuntaan. Lapsille tyydyttiin rnonesti 
kustantamaan vain 16 ayria maksava soitto pikkukelloilla eli 
n. s. teinikelloilla. Aivan aniharvoja toiselta puolen olivat 
tapaukset, etta soittoja olisi ollut viitta enempaa tai etta olisi 

I Vrt. BAELTER, SS. 602-603. 
TROELS LUND XlV, SS. 7G77. 
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soitettu joku murto-osa soittoyksikosta, esim. 3 %  soittoa, 
mutta sita yleisempia olivat tapaukset, jolloin soittoja ei lain- 
kaan kaytetty. Useimmiten syyna oli koyhyys, mutta ei-aivan 
aina, silla joskus on soittojen puuttuessakin kaytetty muuta 
hautauskomeutta. 

Kirkon kassaan tulevan kellorahan lisaksi oli soitattajien 
viela maksettava eri palkka soittajille. Kun se suoritettiin 
suoraan naille itselleen, ei siita tileissa ole mitaan merkintoja. 
Vain tuomiokapitulin ratkaistavaksi v. 1757 tulleen erimieli- 
syyden kautta on sailynyt tieto, etta soittajat saivat kultakin 
puolen tunnin soitolta kaikilla kelloilla 4 ta1.l 

Yhta varma, vaikkakin pienempi tulo hautauksissa oli kir- 
kon omistamien "v a a t t e i d e n" kaytosta. Siten kirkko 
omisti kokonaisen kokoelman erilaisia ja eri hintaisia paari- 
vaatteita. Niilla verhottiin paarit, joilla ruumis kannettiin kirk- 
koon ja ne olivat kaytannossa ja hautausta juhlalli~stutta- 
massa koko toimituksen ajan siihen saakka kuin arkku las- 
kettiin hautaan. 1700-luvun alkupuoliskolla niita oli, paat- 
taen tileihin merkityista eri suuruisista maksuista ainakin 
seitsemaa tai kahdeksaa eri lajia. Paarivaatemaksuja naet 
mainitaan seuraavia luokkia alhaalta ylospain: 6 ayria, 
1-2-3-4-6-1 0-1 8 tal. Kallein oli sametista tehty, 
mutta muiden laatua ei maaritella. Useimmat niista oli saatu 
perintona edelliselta vuosisadalta ja niita hoidettiin huolelli- 
sesti, mita todistavat tilien merkinnat maksuista, joita on suo- 
ritettu teineille kirkon vaatteiden vahtimisesta, kun ne olivat 
ulkona tuuletettavina. Ainakin pari paarivaatteista hankittiin 
1700-luvulla ja niiden hinnat todistavat niiden olleen perin 
suuria ja komeita. Siten v. 1728 ostettuun meni vaatetta, 
vuoria, silkkia ja kameelilankaa 216 tal. edesta ja v. 1756 
hankitun tarpeet maksoivat 403 tal. 30 ayr.' Niidenkin kay- 
tossa oli sama sgatyero kuin muillakin kirkollisilla aloilla val- 

1 Ptk. 1 1 .  V. 1757. 
2 Vv:n 1728 ja 1756 tilit. 
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litseva, mutta selvasti voi huomata tassakin porvariston pyr- 
kivan jaljittelernaan, mikali suinkin varallisuus salli, ylernpien 
luokkien komeutta. Joka tapauksessa oli tavallista, etta mil- 
loin kelloja soitatettiin, kustannettiin vainajalle myos joku 
paarivaate. Niita kaytettiin myos valihautauksissa, jolloin 
maksu riippui tietenkin kayttoajan pituudesta. Esiintyyps 
joku sellainenkin ylellinen hautaus, etta on kaytetty kahta 
paarivaatetta. Paarivaatteiden lisaksi oli ennen ison vihan 
aiheuttamaa pakoa viela kaikista juhlallisimmissa hautauk- 
sissa tapana verhota saarnastuoli ja aittari vaatteilla, joiden 
kaytosta oli orna taksansa; edellinen maksoi 12 ja jalkimainen 
10 tal. Ollenkaan ei enaa mainita kaytetyn muutamien kirkon: 
penkkien verhoamista, mika viela 1600-luvulla oli juhlalli- 
semmissa hautajaisissa ollut tapana, mutta jonkalaisen ylelii- 
syyden niinhyvin kotona kuin kirkossa ja matkalla kirkkoon 
kuninkaalliset asetukset 3. VI. 1720, 7. VI. 1728 ja 8. XI. 
1731 kie1sivat.l Niinikaan oli melkein jaljettomiin havinnyt 
aikaisemmin suosittu kynttilakruunujen sytyttaminen hautajai- 
sissa, luultavasti sen vuoksi, etta ne 1700-luvulla vastoin var- 
haisempaa tapaa toimeenpantiin p a i ~ a l l a . ~  Vain yhden ker- 
ran mainitsevat tilit maksun kynttiloista ja silloinkin on puhe 
valihautauksesta. Kun kreivi Nieroht naet v. 1712 oli 3% 
kuukautta valihaudattuna sisasakaristoon, kaytettiin siella kir- 
kon kynttiloita 7 tal. 16 ayr. edesta. Mahdollista kylla on, 
etta vainajan omaiset ovat vastaavissa tapauksissa kayttaneet 
omia kynttiloitaan; talloin eivat kirkontilit tietenkaan mitaan 
mainintaa sisalla. Ainakin muutarnista tallaisista tapauksista 
on varmoja tietoja. Kun v. 1780 haudattiin kihlakunnan- 
tuomari Mauritz Stilhandske, tapahtui se klo 7 jalkeen illalla 
ja kirkon lisaksi myos hautakuori oii juhlavalaistu. Kuorissa 
paloi l a m ~ ~ p u  kolmena i l t a ~ ~ a . ~  Myos Saara Wacklinin muistel- 

TROELS LUND XIV, SS. 154-163; BONSDORFF 11, S. 96; MODEE I, 
ss. 182, 761, 11, ss. 928-929. 

RROELS LUND XIV, SS. 203--209; BONSDORFF 11, S. 96. 
SUOLAHTI, Elamaa Suomessa 1700-luvulla I, s. 150. 
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mista voi huomata juhlavalaistuksen naihin aikoihin viela 
kuuluneen 111enolhin ta~0ihin. l  - Kynttiloilden kaytto hautaus- 
saatossa ja juhlavalaisu olivat kuitenkin liarvinaisia senkin 
vuoksi, etta tallaisen ylellisyyden estamiseksi nirnenomaan oli 
annettu maarayksia, etta hautausta ei saisi toirnittaa myo- 
haan illalla." 

Samalla tavoin kuin paarivaatteita vuokrasi kirkko myos 
p a a r e j a, joiden kaytto lienee peraisin ajalta, jolloin ruu- 
miskirstun kayttii ei viela ollut yleinen. Maksu niista lienee 
tavallisimmin peritty edellisten yhteydessa eika niista sen 
vuoksi ole paljon tietoja. Niitakin oli useita eri lajeja ja 
hintaluokkia, hienoimmat leikkauksilla kaunistettuja. Vasta 
v. 1740 rnaarattiin hienoimmista korkeampi maksu, yksi hopea- 
talari ennen tavallisen yhden kuparitalarin asemasta, jottei 
niita kaytettaisi aivan "sekaisin" yksinkertaisempien kanssa. 
Suomalainen seurakunta kylla oli tyytymaton tahan paatok- 
seen, niutta taytyi sen kuitenkin a l i ~ t u a . ~  Myohemmin kirkko- 
hautauksen tultua ' harvinaisemmaksi vaheni paarivaatteiden 
kayttii, mutta paareja kaytettiin edelleenkin, jolloin niista tie- 
tenkin perittiin erillinen maksu. 

Naista eri lahteista sai kirkko siis hautajaisissa melkoiset 
tulot. Hyvin usein hautaus kirkon sisaan, varsinkin johonkin 
kuoriin, tuotti yli 100 tal. ja kirkkotarhaankin haudatuista saa- 
tiin, ellei selva koyhalistii ollut kysymyksessa, noin 20  tal. 
Konjuktuurivaihtelut kuvastuvat hyvin selvasti naiden maksu- 
jen suuruudessa. Siten isonvihan aikana hautaukset ovat 
aivan koyhia, sen jalesta taas vahitellen nousten sita mukaa 
kuin yleinen varallisuus alkoi palata ennalleen. 

Hautausmaksuista oli monenlaisia v a p a u t u k s i a. 
Ensinnakin oli tuomiokirkon papisto perheineen oikeutettu 
kuninkaallisen, v: 1664 annetun ja v. 1719 yleisten valitusten 

SAARA WACKLIN, Satanen muistelmia Pohjanmaalta, 11, 20. luku. 
2 BAELTER, SS. 623--624. 

TROELS LUND XIV,  SS. 1 3 L 1 4 4 ,  212. 
1 Kirkonkoko~iksen ptk. 4. 111. 1740. 21 
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johdosta annetussa resolutsionissa uudestaan vahvistetun 
maarayksen mukaan saamaan ilmaiseksi saatynsa mukaisen 
hautauksen, siihen luettuna hautapaikka ja sielukellot. T i m a  
maarays ulotettiin koko tuomiokirkon palvelijakuntaankin, 
vielapa niin kauas, etta tuomiokirkon muuraustoiden laastin- 
valmistajat ja yksityiset tyomiehet, varsinkin jos he olivat 
tiiissa loukkautuneet, saivat ainakih osan hautauksesta mak- 
sutta.l Kuinka suuri tuo osa oli, riippui tuomiokapitulin kus- 
sakin t lpauksessa erikseen tekemasta paatoksesta. Aillakin 
haudankaivajille ja kellonsoittajille lienee parhaassakin ta- 
pauksessa heidan palkkionsa ollut s ~ o r i t e t t a v a . ~  Samanlaista 
vapautusta myonnetiin tuomiokapitulin paatoksella muillekin 
henkilijille milloin mistakin syysta. Muukin kuin tuomiokirkon 
oma papisto sai vapautuksen osasta maksuja. Koyhyys oli 
myoskin usein vapautuksen syyna ja talloinkin vainaja sai 
saatyasemansa mukaiset menot. Hautapaikkamaksua ei edel- 
leen vaadittu ensimaiselta uuteen tai ostamalla "uudistettuun" 
hautaan laskettavalta r ~ u m i i l t a . ~  Myoskin tuomiokirkolle 
huomattavia palveluksia tai lahjoituksia tehneet henkilot sai- 
vat ansioidensa mukaisia vapautuksia. 

Erailla vaestoryhmilla oli lisaksi kirkkotarhassa oma hau- 
tausalueensa, jossa ne saivat ilmaisen hautapaikan. Koulun 
ja akatemian oppilaita ja palveluskuntaa varten oli naet tal- 
lainen erikoinen "koulun multa" ja "akatemian multa". 
Muuhun kuin vapaaseen hautapaikkaan tama etuoikeus ei ulot- 
tunut. Milloin esim. ylioppilas haudattiin kirkon sisaan, oli- 

1 Esimerkkeina mainittakoon v:n 1741 tilista: "(Begrofs) Packarn 
Bertil lakola, vid kyrckans arbete af  nerfallne stallningar skadd till 
sin halsa, gratis" ja v :n  1742 tilista: "(Begrofs) Kyrckans Bruk- 
beredare Liten, gratis." 

U i l i  1727, Ptk. 23. 111, 11. V. 1757, 1. X. 1806. 
Esim. v:n 1702 tilissa: "Begrofz Contraleurens Syster i hans 

nyia graf pb lilla gbngen belagen uthan kl: och Nooth efter gaml: 
Plagsed frij opning Emedan dett forsta lijket war  sedan graf:n mu- 
rades son1 insattes." 
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vat maksut aivan samat kuin muiltakin. Tasta "multavapau- 
desta" pidettiin kiinni niin kauan kuin kirlckotarhaan hautauk- 
sia tapahtui. Kun kirkonisanta v. 1820 oli perinyt akatemian 
puutarharengilta multarahan luullen etta akatemian alempi 
palveluskunta ei olisi oikeutettu saamaan siita vapautusta, 
maarasi tuomiokapituli sen maksettavaksi takaisin kuolin- 
pesalle.' 

Ammattikunnillakin oli eras etuoikeutensa. Jo 1600-luvulla 
ne naet olivat hankkineet yhteisen paarivaatteen ja kayttivat 
sita jasentensa hautajaisissa sen kautta valttyen paarivaate- 
maksua suorittamasta. Tukena talle vapautukselle oli Upsalan 
tuomiokirkon kirkkojarjestys , (kyrkioskri) v:lta 1648, jota 
kirkonkokouksessa 6. XII. 1671 oli paatetty noudattaa. Se  
teki mahdolliseksi amattikunnille ja muille vastaaville yhty- 
mille hankkia ja kayttaa omia hautausvaatteita, mutta vain 
jasenten kesken. Turun ammattikunnat alkoivat, luultavasti 
omien kassojensa hyvaksi, lainata paarivaatettaan ulkopuoli- 
sillekin. Tuomiokapituli pyysi silloin v. 1733 maistraattia 
toimimaan niin, etta taman menettelyn kautta odotettavissa 
oleva tuomiokirkon tulojen vahentyminen tulisi e s t e t y k ~ i . ~  

Hautaaminen kirkon sisaan oli tietenkin siina maarin jar- 
jen vastaista, etta sen sailyminen ja k i r k k o h a u t a u k s e n 
1 o p p u rn i s e n hitaus valistusajallakin on suorastaan ihme- 
teltavaa. Kun ottaa huomioon oikeaoppisuuden ja sen jalkei- 
senkin ajan jumalanpalvelusrnenojen pituuden, taytyy lausua 
tunnustus seurakuntalaisille heidan lujahermoisuudestaan. 
Kirkkojen on silloin nimittain taytynyt olla niin taynna ruumiin 
hajua, etta nykyajan ihmiset tuskin olisivat siella voineet 
monta minuuttia viipya pyortymatta. Keskiaikana jo pappien 
oma etu, he kun olivat pakotettuja olemaan kirkossa miltei 
vuorokauden lapeensa, kehoitti huolehtimaan ilman puhtau- 

Ptk. 23. 1 1 .  1820. 
Kirje 18. XlI. 1733. 
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desta; kirkkohautauskaan ei viela, kuten edella on huomau- 
tettu, ollut tullut kovin yleiseksi.' 

Vastavaikutus kylla alkoi jo verrattain varhain, mutta se 
ei pitkiin aikoihin kyennyt muuttamaan vallitsevia katsomus- 
tapoja. Skaran piispa Jesper Svedberg oli ensimaisena 1. 11. 
171 1 kirjoittamassaan kiertokirjeessa, joka tehtiin tunnetuksi 
kautta koko valtakunnan, alottanut taistelun kirkkohautausta 
vastaan. Han todisteli, etta se oli, varsinkin ruttoon kuol- 
leiden ollessa kysymyksessa, epaterveellista. Hautaaminen 
kirkkotarhaan olisi yhta .kunniallista ja kuolleille autuutta tuot- 
tavaa kuin kirkkoon hautaaminen. Kirkkotarhassa ruumiit 
sen lisaksi saisivat olla paremmin r a ~ h a s s a k i n . ~  Tama pitka 
ja oppinut todistelu jai kuitenkin ilman nakyvia tuloksia ja 
pikemminkin todistukseksi siita, etta sen laatija itsekin tunsi 
taistelevansa toivotonta taistelua, eika uskonut saavansa muu- 
tosta aikaan. Vain ruttoon kuolleiden hautaaminen kirkkoon 
ja kirkkotarhaan tuli kielletyksi v. 1710,3 - mahdollisesti 
se olikin antanut Svedbergille ulkonaisen sysayksen kierto- 
kirjeensa laatimiseen - mutta tatakaan kieltoa ei johdon- 
mukaisesti noudatettu. 

Turussa tuli asia ensimaisen kerran paivajarjestykseen sen 
kirjeen kautta, jonka tuomiokapituli 18. X. 1749 Iahetti kunin- 
kaalle. Kirjeessa ensin selostetaan, mita epakohtia kirkkoon 
hautaamisesta johtui: kirkon lattiaa myotaansa liikutellaan 
ja lattian perustuskin saretaan, kirkko on taynna ruumiin 
hajua ja kirkkoon hautaaminen levittaa tarttuvia tauteja. Mutta 
toiselta puolen kirkkoon hautaaminen oli lujasti vakiintunut 
tapa, jota ambitsioni- y. m. syyt pitivat ylla ja jota vastaan 
asetuksilla oli turha taistella. Niiden kautta saatettiin vain 
jarkyttaa yhteiskuntaa. Taman vuoksi tyytyi tuomiokapituli 
pyytamaan lupaa saada olosuhteiden mukaan korottaa mak- 
suja kirkkoon hautaamisesta ja myoskin rajoittaa sinne hau- 
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taamista. Sitavastoin ei katsottu kokonaan voitavan kirkko- 
hautaamista kie1taa.l Kirjelman allekirjoittajien joukossa 
tapaamme piispa Brovalliuksen nimen. Kasitys etta lakien 
kautta ei tapoja muuteta, mita valistus aika yleensa ei ollut 
oivaltanut ymmartamaan, oikeuttaa meidat otaksumaan, etta 
kirjelman sanelijana on ollut piispa Brovallius, jolle hanen 
poliittiset kokemuksensa olivat tehneet mahdolliseksi tallaisten 
ajastaan edellaolevien kasitysten muodostamisen. 

Kuningas antoikin kirjelmassaan 1 1. 1V. 1751 suostumuk- 
sen, etta liian yleisen kirkkoihin hautaainisen estamiseksi 
multarahaa saataisiin korottaa, ja  antoi tuomiokapituleille 
yleensakin maarayksen toimia kirkkohautausten vahentami- 
seksi ja seurakuntalaisten taivuttamiseksi kayttamaan sopivia 
hautapaikkoja k i r k k o t a r h a s ~ a . ~  Saatuaan taman myonnytyk- 
sen tuomiokapituli jatkoi toimintaansa alottamaansa suuntaan. 
I<ilrjel~n;issSin 1 I .  XII.  1754 se pyysi kunhkaal ta  i ~ 1 3 l r ~ ~ s t 3 ,  
etta ruumiita ei saisi haudata mihinkaan, missa niita ei voida 
peittaa multaan niin syvaan kuin kirkkolain 18. Ej maaraa.3 
Reskriptillaan 30. I. 1755 kuningas maarasikin hautauksissa 
tarkoin ~ioudatettavaksi kirkkolain 18 S:n.4 

Mitaan huomattavampaa muutosta nama maaraykset eivat 
nay saaneen aikaan. Syyna siihen oli toiselta puolen se, e t ta  
kirkkoon hautaaminen oli kovin vakiintunut tapa, toiselta puo- 
len taas se, etta ruumiit mieluummin katkettiin muurattuihin 
hautoihin kuin peitettiin multaan. Taman  vuoksi piispa Men- 
nanderin aikana suunniteltiin muurattujen hautojen rakenta- 
inista k i r k k ~ t a r h a a n . ~  Sita tieta kuitenlkaan ei mlitaan varsi- 
naista muutosta voitu saada  aikaan. Sensijaan taistelu kulku- 
tauteja vastaan saattoi olla tehokkaampikin ase. Ensimaisen 
kerran tata naltokohtaa tietoisesti kaytettiin hyvaksi v. 

Kirje 18. X. 1749. 
HALLSTROM, SS. 82--83. 
Kirje 11. XI[. 1754. 
HALLSTROM, SS. 104-105. 

; Ptk. 7. V. 1760. 
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1761, jolloin tuomiokapituli pyysi Tukholmassa oleskelevaa 
piispa Mennanderia toimimaan siihen suuntaan,  etta kunin- 
kaalta saataisiin uusi n~aa rays ,  jonka kautta olosuhteidcn mu- 
kaan voitaisiin kirkkoon hautaaminen kieltaa. Perustana talle 
ehdotukselleen tuomiokapituli esittaa, et ta maassa raivoaa 
kulkutauti, jota kirkkoihin hautaaminen viela levittaa ja et ta 
senvuoksi tautiin kuolleita olisi kiellettava kirkkoon hautaa- 
masta.l Tas ta  alotteesta ei kuitenkaan ollut tiettavasti mi- 
taan tuloksia. V. 1764 oli kysymys kirkonkokouksessa kasi- 
teltavana. Tuomiokapitulissa oli nim. asessori Haartman 
uudelleen virittanyt kysymyksen kirkkohautauksen estami- 
sesta ja samalla myijskin oli keskustkltu ruumisvaunujen 
hankkimisesta. Molempia kohtia perusteltiin silla, etta muu- 
ten edistetaan tarttuvien tautien leviamista. Kirkonkokouk- 
sessa perusteli piispa ruumisvaunujen hankkimista silla et ta 
kantajien terveys oli pilaantunut kannettaessa raskaita arkkuja 
kotoa saakka kirkkoon ja et ta kantajat  olivat saaneet tartun- 
nankin. Kirkonkokous kuitenkin paatti jat taa ruumisvaunujen 
hankinnan yksityisten yritteliaisyyden varaan. Paljon suurem- 
pia tuloksia ei myoskaan ollut piispan alotteella kirkkohau- 
tauksen estamiseksi. Piispa nimittain, viitaten siihen kunin- 
kaalliseen kirjelmaan, jossa kirkkohautauksen estamiseksi oli 
suositeltu korkeampien multarahojen kaytantoon ottamista, 
ehdotti hankittavaksi erikoisen hautausmaan kaupungin sisa- 
tai ulkopuolelta, koska kirkkotarhan etelapuoli oli ahdas  ja 
itapuoli vetinen. Kirkkotarhan pohjoisosasta piispa ei puhu- 
nut mitaan, ilmeisestikin senvuoksi et ta sita ei kernaasti kay- 
tetty hautausmaana.  Kirkonkokous kokonaan sivuutti piispan 
ehdotuksen uuden hautausmaan hankkimisesta; ajatus var- 
maankin oli liian outo. Sensijaan tehtiin muutamia merkit- 
iavia rajoituksia kirkkoon hautaamisesta. Siten paatettiin, et ta 
tuomiokirkossa oleviin sukuhautoihin saisi haudata vain 
omaisia sisaren lapsiin saakka.  Ellei hautaa  oltu avattu vii- 

Kirje 12. VIII. 1761 
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teen vuoteen, oli haudan omistajan maksettava 30 tal. kup., 
jos tahtoi sailyttaa haudan sukuhautana. Sukuhautojen 
myynti kirkon sisalla kokonaan kiellettiin. Tassa  kohden kavi 
kehitys tuomiokirkossa parikymmenta vuotta ileisen lainsaa- 
dannon edella. Vasta 12. IX. 1783 nimittain kiellettiin kunin- 
kaallisella maarayksella yksityisomistuksessa olevien hautojen 
myynti, olivatpa ne sitten kirkossa tai kirkk0tarhassa.l Edel- 
leen paatettiin kirkkohautauksen vahentamiseksi korottaa 
rnultaraha kirkon ornistarniin hautoih,in 12 tal. kupks i .  Nai- 
den rajoitusten vastapainoksi paatettiin tehda luvalliseksi 
rnuurattujen sukuhautojen rakentaminen pohjoispuoliseen 
kirkkotarhaan. Mutta samalla ryhdyttiin ensimaista kertaa 
suunnittelemaan uuden tilavamrnan hautausrnaan hankkimista. 
Sellaista etsimaan ja tarkastarnaan asetettiin erikoinen lauta- 
kunta, johon edustajia oli tuleva laaninhallituksesta, tuomio- 
kapitulista, maistraatista seka lisaksi pari kaupunkilaista ja 
joku r a k e n n ~ s m e s t a r i . ~  

Kovin suuria seurauksia nailla paatoksilla ei ollut eika 
niita myoskaan tarkasti noudatettu, koskapa muurattujen hau- 
tojen myyntia jatkui edelleenkin. Myoskaan uutta hautaus- 
maata varten ei tarkastusta liene toimeenpantu; lautakunta 
ei nayta edes kokoontuneenkaan. 

Enemman skurauksia sitavastoin oli hallituksen tarmok- 
kaalla toiminnalla kulkutautien estamiseksi. Kuten GUNNAR 
SUOLAHTI ja OTTO E. A. HJELT ovat yksityiskohtaisesti osoit- 
taneet, oli Ruotsin hallituspiireissa v:n 1770 jalkeen vallalla 
suoranainen paniikki senjohdosta, etta VenajUla raivosi rutto. 
Kenraali Augustin Ehrensvard sai mita laajimmat valtuudet 
esMakseen sen levenemisen Suomeen. Raja suljettiin ja Suo- 
messa annettiin koko joukko hallinnollisia m a a r a y k s i a . P y y -  

1 MODEE XII, ss. 724-726; vrt. XIII, s. 350. 
2 Kirje 31. 111. 1764; Kirkonkokouksen ptk. 21. V11. 1764. 

GUNNAR SUOLAHTI, EIamaa Suomessa 1700-Iuvulla 11, ss. 
87-120; OTTO E. A. HJELT, Johan Haartmans verksamhet vid uni- 
versitetet i Abo under k e n  1754-1787 (Bidrag till kannedom af Fin- 
lands natur och folk 70, 2), ss. 84-99, 150-153. 
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dettyaan lausuntoja eri Iaakareilta, joista varsinkin maakunta- 
laakari J. Haartman oli sita mielta, etta rutto saattoi levita 
ilman kauttakin, Ehrensvard ehdotti, etta tuomiokirkkoon ei 
enaa  saisi ollenkaan haudata ja ennenkin haudatut  olisi joko 
siirrettava kirkkotarhaan tai kirkossa olevat haudat huolelli- 
sesti tiivistettava ja peitettava. Tuomiokapituli, joka sai antaa  
lausuntonsa ehdotuksen johdosta, ei katsonut voivansa menna 
niin pitkalle. Sen mielesta yleensakin olisi tyydyttava anta- 
maan rajoittavia maarayksia ainoastaan niin pitkaa aikaa var- 
ten kuin joku tarttuva tauti oli vallalla. Silla edellytyksella 
voitaisiin kokonaan kieltaa kayttamasta tuomiokirkon omista- 
mia hautoja, maara ta  yksityishautoihin haudatut  tarttuvaan 
tautiin kuolleet peitettaviksi mullalla ja itse muurihaudat huo- 
lellisesti tiivistettaviksi, seka hautaaminen tuomiokirkkoon 
kokonaan kiellettavaksi muihin kuin kolmen kyynaran syvyi- 
siin multahautoihin; missaan tapauksessa ei tarttuviin tau- 
teihin kuolleita saisi sinne haudata.  ~uomiokap i tu l in  mielesta 
asia oli sen luontoinen, et ta mikali mahdollista kirkonkokouk- 
sen olisi saatava lausua siita mie1ipiteensa.l Maaherra, jonka 
huoleksi tarkempien maarayksien antaminen oli jaanyt, piti 
kuitenkin niin kiiretta, etta kirkkokuulutuksella 5. V. 1771 
antoi tuomiokapitulin lausunnossaan esittamat hautausta 
rajoittavat m a a r a y k ~ e t . ~  Tuomiokirkon tilit todistavatkin, 
et ta kesalla 1771 tuomiokirkossa olevia muurattuja hautoja 
muurattiin umpeen ja tiivistettiin. Taman  jalesta tapahtuivat 
hautaukset melkein yksinomaan kirkkotarhaan. Ty6n saasta-  
miseksi haudankaivajat laskivat siella melkein kaikki ruumiit 
samaan hautaan tayttamatta sita valilla. Kun taman vuoksi 
tehtiin valituksia ja haudankaivajat puolustautuivat silla, etta 
maan puutteen vuoksi jokaiselle ruumiille oli mahdotonta kai- 
vaa omaa hautaa,  etta talvella ei voi tietaa missa entisia hau- 

l Ptk. 25. IV. 1771. 
Ptk. 8. V. 1771. Melkein vuotta myohemmin, 14. 111. 1772 antoi 

Ehrensvard ruton estamiseksi saman suuntaisen yleisen kiellon kirkko- 
hautaamisesta (SUOLAHTI 11, s. 106; HJELT, ss. 150-153). 



toja on ja etta hautaa kaivettaessa jaatyneeseen maahan nel- 
jalta miehelta menee pari paivaa, paatti tuomiokapituli, etta 
talvella tama nienettely saa tapahtua, kunhan hauta valiaikana 
peitetaan laudoilla ja irtonaisella maalla, mutta kesalla sen- 
sijaan jokainen hauta on heti ja hyvin peitettav2.l Ennen 
pitkaa huomasivat haudankaivajat mahdottomaksi suorittaa 
tehtavaansa vanhan, v. 1750 vahvistetun taksan mukaan. 
Vaikka ensimainen palkankorotuspyyntii tehtiin v. 1773, 
hyvaksyi kirkonkokous sen vasta v. 1789, jolloin hautauksen 
tapahtuessa kellojen soiton kanss'a maksu aikuisen hautaami- 

f sesta maarattiin 16 ja lapsen 12 killingiksi. Soitottomasta i hautaamisesta jai taksa entiselleen, inutta uuden haudan 
avaanlisesta pohjoispuoliseen kirkkotarhaan oli maksettava 

, 32 Tasta paattaen tavallisin menetelma siis oli ruumii- 

den hautaaminen joukkohautoihin. 
Kaytannossa siis oli alkanut uusi vaihe tuomiokirkon hau- 

tojen historiassa. Kirkkoon hautaaminen loppui melkein koko- 
naan.3 Kirkonkokous teki 10 V. 1784 viela enemman kirkko- 
hautausta rajoittavan paatoksen normaaliaikoja varten. Paa- 
toksen alkuperainen sananmuoto ei ole sailynyt tuomiokirkon 
arkistossa, mutta sen selostuksista kay ilmi, etta oli paatetty 
kokonaan kieltaa tuomiokirkkoon hautaaminen ja uudestaan 
asetettu edustajia etsimaan uutta hautausmaata, joksi valit- 
tiin n. s. piispanpellosta 2 tnr. alan suuruinen ala 16 vilja- 
tpnnyrin vuotuista piispalle maksettavaa korvausta vastaan.' 
Kirkonkokouksen edustajilla varmaankin siis oli paanako- 

Ptk. 28. 111, 8. IV. 1772. 
Ptk. 17. XI. 1773, 23. 11. 1774, 22. I., 4. 111 .1789. 
Kuvaavata uusille oloille on, etta kun v. 1778 oli kysymys piispa 

Brovalliuksen lesken hautaamisesta Tottien kuoriin, tuomiokapituli 
kielsi sen, jotta kuori sailytettaisiin entisessa asussaan ("vid sin an 
for tiden agnade lustre") ja kirkonisannalle annettiin nimenomainen 
maarays, etta tuomiokirkon omistamiin kuoreihin ei saa ketaan hau- 
data ilman tuomiokapitulin ja piispan lupaa (Ptk. 7. VII. 1779, Val- 
tionarkisto n. 7055). 

* Abo Tidningar 1807, n. 88. 



kohtana uutta hautausmaata etsiessaan se, etta hautausmaan 
oli oltava tuomiokirkon lahella. Piispa ja tuomiokapituli taas 
olivat joka kohdassa eri mielta, ja sen vuoksi syntyi kiivaita 
vaittelyita, jotka osittain saivat katkeran henkilokohtaisen 
savyn sen kautta, etta piispa oli kasittanyt sopivaisuuden 
saantoja loukatun, kun hanelle ei oltu toimitettu kirkonkokouk- 
sen poytakirjaa.' 

Yleinen mielipide nayttaa kylla jo olleen silla kannalla, 
etta kirkkohautaus olisi l~pe t e t t ava .~  Kirkonkokouksen siihen 
suuntaan kayvaan paatokseen suhtautui tuomiokapituli kui- 
tenkin kylmakiskoisesti. Erikoisesti kirkonisanta valitti kirkko- 
hautauksen lopettamisesta johtuvan tuomiokirkon tulojen 
vahenemisen: Tuomiokapituli, jonka useitnmat' jasenet suku- 
hautojen omistajina olivat jaaveja kasittelemaan tata asiaa ja 
joka sen vuol<si oli taydennettava li~ajasenilla,~ oli sita mielta, 
etta kirkonkokous ei olisi ollut oikeutettu tekemaan hautojen 
omistusoikeutta rajoittavia paatoksia vaan etta paatosvalta 
kuuluisi piispalle ja tuomiokapitulille. Pitaen Iahtokohtanaan 
omistusoikeuden loukkaamattomuutta tuomiokapituli puoles- 
taan paatti, etta yksityisia sukuhautoja edelleenkin saisi 
asiaankuuluvalla varovaisuudella kayttaa, mutta tuomiokir- 
kolle kuuluvia hautoja ei lainkaan ainakaan kuumana vuoden- 
aikana. Lisaksi paatettiin kirkonkokoukselta kysya, kuinka 
paljon seurakunnat suostuisivat maksamaan tuomiokirkolle 
kustakin ruumiista, joka haudattaisiin mahdollisesti perus- 
tettavan erilliseen hautausmaahan.' Prosessuaalisesti mer- 
killista on, etta'kirkonkokouksen paatoksen johdosta valitet- 

Ptk. 9. VI. 1784. 
V r t .  Abo Tidningar 1783, n. 21. - Mainita ansaitsee, et ta 

Harneen ia Medelpadin Iaaneissa kirkkohautaus rnuuten kuin rnuurat- 
tuihin ja hyvasti holvattuihin hautoihin tuli talonpoikien pyynnosta 
kiellrtyksi jo v. 1770 (MODEE IX, s.  321). 

"tk. 12. VI. 1784. 
Ptk.  16. VI, 22. V1. 1784. 
Ptk.  26. V I .  1784. 
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tiin suoraan kuninkaaseen, joka pyysi lausuntoa ~naaherralta 
ja tarna kirkonkokoukselta. Piispan harmiksi kirkonkokous 
puolsi aikaisempaa kantaansa, ja sen mukaisesti kuningas 
kielsi 22. IX. 1784 tuomiokirkkoon hautaaniisen.' Tamtan 
jalkccn siis on katsottava hautauksien tuomiokirkkoon koko- 
naan loppuneen. Ennen pitkaa paatettiinkin muuan urku- 
lehterin alla oleva holvaamaton ja vain lahonneiden parrujen 
paalla olevalla lautalattialla peitetty hauta tayttaa kokonaan 
hiekal1a.l 

Sita valttarnattomammaksi tuli uuden, tilavam~nan hau- 
tausmaan hankkiminen. Huolimatta piispa J .  Haartmanin 
vastustuksesta kirkonkokous 26. IX. ja 16. XI. 1784 ehdotti 
hautauslnaaksi n. s. piispanpeltoa. Ehdotuksesta johtui pit- 
kia retteloita ja kirkonkokous kasitteli sita useita kertoja pit- 
kissa kokouksissa, joissa hyvin monet, m. rn. H. G. Porthan, 
asettuivat piispan puolelle hallinnollisista ja hygieenisista 
syista. Samalla jo tehtiin uusikin ehdotus, jonka mukaan 
hautausmaa olisi vietava kauas kaupungin ulkopuolelle n. s. 
Skantsin mal~nille.' Kun asia lopulta joutui valitustieta ku~nin- 
kaan ratkaistavaksi, tuli siita 14. VIII. 1786 sellainen paatos. 
etta piispan privileegiot eivat esta ottamasta piispanpeltoa 
hautausmaaksi korvausta vastaan. Kirkonkokous silloin 
paatti hankkia maanmittarilta ja rakennusmestarilta suunni- 
telman hautausrnaan perustamisesta mainittuun paikkaan.' 
Paatiiksien toimeenpano kuitenkin lykkaantyi. 

Kun tuomiokirkon tulot hautauksista vahenemistaan vahe- 
nivat ryhdyttiin toimenpiteisiin niiden lisaamiseksi ottamalla 

1 Ptk. 6. X. 1784, 17. 1. 1785; Abo Tidningar 1807, n. 88. - 
EttH kuningas mielihyvalla naki kirkkohautaukset kicllettavan, mutta 
kui'tenkaan ei tahtonut siita omasta alotteestaan maarayksia antaa, 
kay erittHin selvasti ilrni saiidyille 9. V. 1786 tehdysta tiedonannosta 
( M O D ~ E  XI]], SS. 349-351). 

"tk. 9. XII. 1789; vrt. Ptk. 14. V. 1788. 
V t k .  7. 1, 22. I .  1785; I<irkonkokouksen ptk. 25. X, 7. XI, 

21. XI. 1785. 
4 Kirkonkokouksen ptk. 26. IX. 1786. 
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paarivaatteiden lisaksi kaytantoon myos paariliinat (birlister). 
V. 1773 tuomiokirkon tilien tarkastajat nimittain huomautti- 
vat, etta siihen saakka kirkonisanta oli saanut jarjestaa hau- 
tajaisiin prestaavit ja vuokrata paariliinat, mista han oli kan- 
tanut itselleen maksun. Tilintarkastajien ehdotuksen mukaan 
taman tulolahteen olisi oltava kirkon hallussa, ja sen mukai- 
sesti paatettiinkin edellisen kirkonisannan perikunnalta ostaa 
prestaavin varusteet.l Prestaavien merkitys tietysti oli siina, 
etta he erikoiseen surupukuun puettuina kulkivat hautajais- 
saattuueen edella ja jaljessa. Tilit mainitsevat kirkon saaneeil 
prestaavien kaytiista 16 killinkia. Prestaavit itse tietysti saivat 
hyvityksen hautajaisten toimeenpanijoilta. Kun arkut tahan ai- 
kaan kuljetettiin kirkkoon kantamalla, olisi siitakin ehka voinut 
kehittya tulolahde tuomiokirkolle. Kuninkaallinen asetus 
8. XI. 1731 kielsi varakkaiden henkiloiden hautauksissa arkun 
kantajina toirnimasta muiden kuin maistraatin maaraamien 
henkiloiden.' Kiellon tarkoituksena oli estaa hautajaisissa 
valtaan paassytta ylellisyytta, kantajien kun oli hankittava ' 

erikoiset puvut. Taman asetuksen jalkeen vainajan ystavat 
ja tuttavat saivat olla vain kannattamassa paarivaatteen lie- 
peita. Tuomiokirkko siis tuli sivuutetuksi kantajien jarjes- 
tamisessa ja jai ilman siita saatavaa tuloa. - Sen sijaan 
paariliinoja hankittiin useamrnanlaisiakin ja niiden kiiytiista 
oli tietenkin eri taksat. Tasta huolimatta tulot kuitenkin pie- 
nenivat. Ulkona kirkkotarhassa ei hautapaikasta voitu peria 
enempaa kuin aikuisen haudasta 4 killinkia ja lapsen haudasta 
2 kill. 8 runstykkia. Kellojen soitosta seka paarien, paari- 
vaatteiden ja liinojen kaytosta saatiin paljon enemman, niin 
etta keskisaadyn hautajaisista saatiin kirkon kassaan toista 
riksia ja saatylaishautajaisista keskitnaarin kaksi riksia. Koko- 
naisuudessaan hautaustulot kuitenkin pienenivat, silla hauta- 
paikkamaksun pienenemista ei voitu korvata muiden hautaus- 
maksujen lisaamisellakaan. 

Ptk. 11. VIII.  1773. 
2 MODEE 11, SS. 9 2 c 9 2 9 .  
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Seurauksena siita, etta hautaaminen tuomiokirkkoon oli 
tullut kielletyksi, oli se, etta saatylaiset joko rupesivat hankki- 
maan itselleen hautapaikkoja maaseudun kirkoista tai sitten 
jarjestamaan hautauksen kirkkotarhaan suunnilleen saman- 
laiseksi kuin ennen kirkkoon. Siten esim. rouva Anna Elisabeth 
Baer pyysi ja sai luvan siirtaa tuomiokirkossa olevalta suku- 
haudalta pois haultakiven muualle siirrettavaksi silla ehdolla, 
ett5 han laittaa kirkon lattian entise,en kuntoon.' Baerilla oli 
tietenkin tarkoitus perustaa sukuhauta johonkin Iahiseudun 
kirkltoon, jossa se viela ei ollut kielletty. Kirkonisanta nakyy 
pelanneen, etta tam's tapa vaikuttaisi tuomiokirkon talou- 
teenkin. V. 1804 han nimittain valitti tuomiokapitulille, etta 
oli tullut hyvin yleiseksi sellainen paha tapa, etta ruumiita 
haudataan ilman erikoista syyta kaupungin ymparilla oleviin 
kirkkoihin tuomiokirkon saamatta m a k s ~ a . ~  Sen vuoksi han 
pyysi mZiraysta, etta tuomiorovastikunnan pappeja kiellet- 
taisiin hautaamasta tuomiokirkko-seurakuntien ruumiita ilman 
etta heille oli sita ennen naytetty todistus hautausmaksujen 
suorittamisesta tuomiokirkolle. Tuomiokapituli vaati silloin 
kirkonisannalta luetteloa niista ruumiista, jotka tuomiokirkolle 
maksuja suorittamatta oli haudattu muualle. Tama luettelo 
sisalsi kuitenkin vain muutamia lasten, palvelijattarien ja jon- 
kun kersantin nimet.2 Tuloksen laihuuden vuoksi ei tuomio- 
kapituli liene pitanyt tarpeellisena mihinkaan toimenpiteisiin 
ryhtymista. Vasta v. 1806 tuomiokiikon tilien tarkastuksen 
yhteydessa annettiin kirkonisannalle maarays peria maaseu- 
dulle haudattujen kaupunkilaisten kohdalta lyhentamattiimina 
kaikki hautauksessa tavalliset maksut." 

Ptk. 28. XI, 12. XII. 1792. 
Ptk. 16. VI, 1. VIII, 15. IX. 1804. 

5 Ptk 1 .  X. 1806: ". . . d5 n5gon till Stads Fdrsamlingarne 
hiirande person inom Staden aflider, men liket i n5gon Lands For- 
samling begrafves, sadant oaktadt de vid begrafningar vanliga af- 
gifter, sasom for BAr, Birklade och lister, m. m. till domkyrkan bora 
oafkortadt erlaggas, emedan domkyrkan i annat fall blefve till sine 
laglige inkomster lidande." 
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Hautausrnaalla taas valitti kirkonisanta tulleen kaytantoon 
sellaisen tavan, etta hautoihin asetettiin arkun suojaarniseksi 
suuria lautalaatikoita ja haudoille hautakivia, rninka seikko- 
jen kautta kirkonisanta pelkasi tulevan muutarnien vuosien 
perasta rnahdottornaksi saada kirkkotarhassa enaa tilaa ruu- 
rniille. Tassa yhteydessa huornautti kirkonkokous jo aikai- 
sernmin tehdysta paatoksesta hautausmaan siirtarnisesta piis- 
panpellolle, rnutta sen pjternrnalle ei nytkaan paasty vaikka 
asiaa edistarnaan valittiin uusi 1autakunta.l 29. VI. 1804 oli 
asia taas esilla ruotsalaisen seurakunnan kirkonkokouksessa. 
Tuorniokapitulin kehoituksesta valitsivat rnolernrnat seura- 
kunnat edustajansa tarkastarnaan piispanpeltoa, joka nyt huo- 
rnattiin tarkoitukseen vahernrnan sopivaksi, koska se oli savi- 
nen ja olisi vaatinut korjaukseen ainakin 100,000 kuorrnaa 
hiekkaa. Senvuoksi ryhdyttiinkin uudestaan tarkastarnaan 
Skantsin rnalrnia, joka vuonna 1805 vihdoin paatettiinkin 
ottaa hautausrnaaksi. Uudelle hautausrnaalle rakennettiin 
arkitehti Bassin piirustusten rnukaan 3 kyynaraa korkea kivi- 
aita. Koska kysyrnys oli seurakunnan eika tuorniokirkon ornis- 
tarnasta hautausrnaasta, ei tuorniokirkkoa katsottu voitavan 
velvoittaa osalliseksi sen kustannuksiin. Kuninkaan erikoisella 
luvalla kuitenkin hyvan asian auttarniseksi tuorniokirkko sai 
tahan tarkoitukseen antaa kassastaan 1,000 riksia velkasete- 
leita ehdolla, ettei sen tarvitse ottaa osaa rnillaan rnuulla 
tavalla hautausrnaan laittoon ja etta se saisi korvauksen koro- 
tettujen rnultarahojen rnuodossa. 20. IX. 1807 Skantsin hau- 
tausrnaa vihittiin tarkoi tukseen~a.~ 

Kun hautausoloissa siis oli tapahtunut perusteellinen rnuu- 
tos, oli kirkonkokouksen 21. VI I I .  1807 annettava koko joukko 
siita johtuvia uusia saannoksia. Siten paatettiin, etta ellei ruu- 
rnista heti vieda kulkueessa siunattavaksi, tapahtuisi siunaarni- 
nen tuorniokirkossa urkulehterin alla olevalla ristikaytavalla. 

Kirkonkokouksen ptk. 8. IX.  1794; Ptk. 16. XII. 1795. 
Kirje 3. IV, 10. VII. 1805, 26. 11, 1. X. 1806; Ptk. 26. 11. 1806; 

Tili 1805; Abo Tidningar 1807, n. 88. 
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Huhti- ja lokakuun valisena aikana oli. hautauksen tapah- 
duttava samana paivana kuin ruumiin siunauksen. Kylmina 
vuodenaikoina sitavastoin sallittiin ruumis muutamaksi yoksi 
siirtaa johonkin tuomiokirkon tyhjaan hautakuoriin, mutta se  
on vietava pois arkipaivina ennen klo 10 ja sunnuntaisin 
ennen klo 7. Koska hautausmaa sijaitsi kaukana, paatettiin 
tuomiokirkolle hankkia kahdet ruumisvaunut, toiset parihevo- . 
sia ja toiset yhta hevosta varten. Maksu edellisen kaytosta 

' tuli olemaan 1 rik;i, jalkimaisen kaytosta 12 killinkia. Ajuri- 
oldermanni sai tehtavakseen ajurien ja hevosten hankinnan 
erikoista maksua vastaan. Haudankaivajien palkaksi maa- 
rattiin, jos haudattaessa soitettiin kelloja, talven ajalta 40 
killinkia, kesan ajalta 32 killinkia ja lapsilta puolet. Jos 
hautaus tapahtui ilman soittoa oli maksu talvella 16 ja kesalla 
8 killinkia. Hautausmaalla maarattiin "koyhan mullan" pai- 
kaksi portin oikea puoli ja rikollisten paikaksi vasen puo1i.l 
Edelleenkin siis sailytettiin, vaikka lievennetyssa muodossa, 
omaisuusverotukseen vivahtava jarjestelma hautausmaan kay- 
tossa ja hautausmaksuissa. 

Taman jalesta tuomiokirkon siis oli hankittava vaunujen 
lisaksi vaunun- ja hevosenpeitteet ja kuskien viitaLz Hautaus- 
maalle taas oli rakennettava haudankaivajia varten huone, 
jossa he saattoivat sailyttaa tyokalujaan ja lammitella.3 
Kaupungin maistraatti taas sai tehtavakseen pitaa huolta, etta 
tie hautausmaalle oli aukL4 Kun ruumisvaunuja oli myotaansa 
korjattava ja hankittava uusia korotettiin pian maksuja niiden 
kaytijsta. V. 1812 paatettiin uusien vaunujen kaytijsta peria 
3 riksia. Nahtavasti niita kaytettiin hautauskomeuden lisaa- 
miseksi muillakin lahiseudun hautausmailla, koskapa nahtiin 
tarpeelliseksi maarata maksuksi niiden tapausten varalle 5 

1 Abo Tidningar 1807, n. 89. . 
Ptk. 2. IX, 30. IX. 1807; Tili 1807, 1808. 

3 Kirje 23. VIII. 1809. 
4 Ptk. 30. 1X. 1807. 
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riksia ja paattaa, ettei vaunuja saisi vieda I '/z peninkulmaa 
kauemmaksi kaupungista.' 

Taman jalesta tuomiokirkon tulot hautauksista olivat joten- 
sakin yhta pienia rikkailta kujn koyhiltakin, silla eroituksella 
vain, etta varattomat kuljetettiin hautausmaalle ja ha~~dattiin 
ilman korvausta. Maksu haudasta 1. multaraha oli v. 1794 paa- 
tetty 4 killingilksi aikaisilta ja 2 kill. l a p ~ i l t a . ~  Jonkin verran eri- 
laisuutta aiheutti erilaisten paarien, paarivaatteiden ja liinojen 
seka myohemmin erilaisten vaunujen kaytto. Sen jalesta 
kun kirkko ja hautausmaa joutuivat kilometrien paahan' toisis- 
taan, alkoi 1600-luvulla ja myohemmin kaytetty hautausko- 
meus kayda tarpeettomaksi, ja yha yleisemmaksi tulivat ne 
tapaukset, etta ruumis vietiin suoraan hautausmaalle siunatta- 
vaksi ja kannettiin hautaan liinoilla.Vuomiokirkon tulojen 
mikali mahdollista ennallaan 'pysyttamiseksi paatettiin, etta 
paari- ja paarivaatemaksu.on perittava niissakin tapauksissa, 
jolloin ruumis kannettiin pelkilla l i in~i l la .~  Jos taas siunaus 
tapahtui tuomiokirkossa, oli kirstun alla pidett'av~sta paari- 
vaatteesta perittava erikdinen maksu vanhaan t a ~ a a n . ~  

1780-luvun jalkeen tuomiokirkkoon siis ehka jotakin har- 
vaa poikkeusta lukuunottamatta ei enaa haudattu ruumiita. 
Hautaukset eivat niin ollen enaa aiheuttaneet siihen mitaan 
muutoksia, mutta toiselta puolen sen tulotkin hautausmak- 
suista karsivat huomattavasti. Itse tuomiokirkon ulkopuo- 
lella taas uusi jarjestelma aiheutti sen muutoksen, etta luu- 
huone kavi tarpeettomaksi. Se purettiinkin v. 1814 ja siina 
olevat luut kaivettiin kirkk0tarhaan.O 

Ptk. 31. X. 1810, 22. IV, 25. XI. 1812, 18. V. 1814, 6. IV, 7. 
IX. 1825, 23. X. 1826; Kirje 7. IX. 1825, 16. VIII. 1826. 

.2 Kirkonkokouksen ptk. 8. IX. 1794. 
V t k .  16. VI. 1804. - Liinat olivat mustalla vaatteella verhottuja 

ja kaipasivat, kuten tilit todistauat, kulumisen vuoksi yhtamittaista 
korjaamista. 

Kirkonkokouksen ptk. 15. X. 1805. 
5 Abo Tidningar 1807, n. 89. 
8 Ptk. 16. XI. 1814. 
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Suornalainen ja ruotsalainen seurakunta. 

Kuten muutamissa muissakin suhteissa sai ju~malanpalve- 
lusten ja muunkin kirkollisen elaman aloilla tuomiokirkon kayt- 
to erikoisleimansa siita, etta sen oli palveltava kahden seura- 
kunnan kokoontumisfiaikkana. Ei voitu valttaa, etta tasta joh- 
tui seurakuntien valilla kahnauksia, joita lisaksi niiden erilainen 
kokoonpano ja luonne oli omiaan tehostamaan. Selvan kieli- 
taistelun leimaa nama vastakohtaisuudet kuitenkaan eivat saa- 
neet. Enemmankin oli kysymys, sikali kuin on puhe kirkolli- 
sesta elamasta, eri saatyluokkien valisista ristiriidoista. 

Vaikkakaan tarkkoja numerotietoja seurakuntien v a e s t o- 
s u h t e i s f a 1700-luvulla ei ole kaytettavissa, on H U L P H E R S ~ ~  
ilmeisestikin papiston kertomuksiin perustuvaa tiedonantoa 
v:lta 1760 pidettava luotettavana, nim. etta koko kaupungin 
asukasluvun noustessa 7,000:een suomalainen seurakunta oli 
kaksi kertaa suurempi kuin ruotsalainen ja etta kaupungin 
alemmat kansankerrokset yleensa kayttivat puheessaan suo- 
menkielta.' Jo siita aineksesta, mika edella on esitetty penkki- 
jaosta, kay selville, etta ruotsalaiseen seurakuntaan kuuluivat 
kaikki saatylaiset, virkamiehet ja koko oppineisto. Seura- 
kuntia erottava kieliraja tuli samalla myos olemaan luokkaraja, 
mika ei ollut valtettavissa, koska Turku sijaitsi suomalaisella 
asutusalueella eika sinne mainittavassa maarin muuttanut 
ruotsalaista rahvasta. Saatylaisiin kuulumattomat ruotsalaiset 
nayttavtit siellii ympiristiin vaikutuksesta suom'alaistuneen. 

Kuvaavan esimerkin naista kielisuhteista antaa powari 
Carl Skarmanin anomus v. 1786 paasta ehtoolliselle ruotsalai- 
sessa seurakunnassa. Skarman itse oli ruotsalaissyntyinen ja 
ja oman vaitteensa mukaan aina kaynyt ruotsalaisissa jum'a- . 

K. G. LEINBERG, Bidrag till kannedom af vdrt land 11, ss. 
19-20. 
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lanpalveluksissa, mutta kun hanen ensirnainen vairnonsa ei 
yrnrnartanyt ruotsia, oli han perheineen kuulunut suornalai- 
seen seurakuntaan. Mentyaan uusiin nairnisiin pyysi han, 
vaittaen nuoren vairnonsa oppineen yrnrnartarnaan ja puhu- 
rnaan ruotsia, professori Cavanderilta papintodistusta ehtoolli- 
selle paasya varten ruotsalaisessa seurakunnassa, koska han 
rnuka vanhuutensa ja sairautensa vuoksikin alkoi rnenettaa 
suornenkielen taitonsa. Useita kertoja uudistettu pyynto tuli 
hylatyksi ja Skarman lopulta valitti tuorniokapituliin. Siella 
kavi selville, etta valittajan tarkoitus olikin ollut saada lupa 
perheineen rnuuttaa ruotsalaiseen seurakuntaan. Cavander 
vastusti sita jyrkasti, koska Skarrnan oli kuulunut alunpitaen 
ja 24 vuoden ajan suornalaiseen seurakuntaan ja sen rnukana 
nauttinut ehtoollistakin ja koska hanen toinen vairnonsa oli 
Orivedella syntynyt ja sen vuoksi osasi parernrnin suornea 
kuin ruotsia, rninka vuoksi Skarrnanin oli helpornpi kayda 
perheineen suornalaisella ehtoollisella. Lisaksi viitti ~avander ,  
etta Skarrnan, jonka joka paiva taytyi olla puheissa suorna- 
laisten kanssa, ei voi olla niin vanha ja sairas, etta han unoh- 
taisi suornenkielen. Kun Cavander kuitenkin siita huolirnatta 
oli antanut Skarmanille luvan ripittaa itsensa ruotsiksi, piti 
han rnahdottornanq antaa talle lupaa rnuuttaa ruotsalaiseen 
seurakuntaan, koska sellainen voisi aiheuttaa rnonenlaista 
sekavuutta. Tuorniokapituli pitikin Cavanderin lausuntoa hy- 
vin perusteltuna ja hylkasi Skarrnanin pyynnon.' 

Suornalaisen seurakunnan alernpiarvoinen saatyaserna tuli 
nakyviin seurakunnallisessakin elarnassa rnonilla eri tavoilla. 
Jo 1600-luvulla oli esiintynyt tyytyrnattornyytta sen johdosta, 
etta urkuri ei ollut suorittanut tehtavaansa suornalaisissa 
jurnalanpalveluksissa yhta huolellisesti kuin ruot~alaisissa.~ 
Edella jo on rnainittu, etta ruotsalaissyntyista Carl Lenningia 
vastaan oli suornalaisella seurakunnalla tassa suhteessa niin 

Ptk. 29. 111. 1786. 
Bidrag V, s. 17. 
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paljon muistutettavaa, etta hanen palkankorotus-pyyntiiaan- 
kin vastustettiin. Suomalaisissa jumalanpalveluksissa kaytet- 
tiin vahemman arvokasta kirkkoinventaariotakin tai osaa siita 
kaytettiin vain ruotsalaisten aikana. Niin oli asianlaita 1600- 
luvulla ainakin haavien suhteen, joista suomalaisessa seura- 
kunnassa kaytettavien nimenomaan ilmoitetaan olleen huo- 
nom;;ia kuin ruotsalai~issa.~ Viela oireellisempia on, etta 
suomalaisen seurakunnan jasenten ainakin viela 1700-luvun 
alkupuolella oli kannettava haavia ruotsalaisissakin jumalan- 
palvelukslssa. V. 1735 valitti suomalaisen seurakunnan 
kirkkoherra prof. Iisak Bjorklund seurakuntalaistensa puo- 
lesta tuomiokapitulissa, etta pormestarit ja raati olivat maa- 
ranneet muutamia naista haavinkantoon ruotsalaisessa seura- 
kunnassa. Tuomiokapituli oli valittajien kanssa yhta mielta 
siita, etta toisen seurakunnan jasenten vaivaaminen toisen 
hyvaksi oli kohtuutonta ja pyysi maistraattia muuttamaan 
paa t~ksensa .~  Niin luultavasti tehtiilnkin, kpskapa myiihem- 
min ei esiinny enaa valituksia tasta epzkohdasta. Seura- 
kuntien valinen arvoero tuli nakyviin siinakin, etta aina 1800- 
luvun alkuun. saakka suomalaisten jumalanpalvelusten ajaksi 
otettiin pois ne vaatteet, joilla muutamat arvohenkiloiden pen- 
kit olivat verhottuja. Yasta v. 1803 tehtiin tassa kohden muu- 
tos. Entiset penkkivaatteet olivat niin kuluneita, etta niiden 
tilalle oli hankittava uudet. Samalla kun paatettih hankkia 
uutta, alttarivaatteen varista punaista kangasta, jota kyy- 
nara maksoi 2 riksia tai 1 riksi 32 kill., paatettiin se kiinnit- 
taa penkkeihin pysyvasti ja pitaa paikoillaan myos suoma- 
laisten jumalanpalvelusten aikana."sa seurakunitien valisen 
aseman erilaisuuksista johtui kuitenkin vain varallisuussuhtei- 
den erilaisuuksista, mutta sellaisinakin saattoi tuntua suoma- 
laisista loukkaavalta. Niinpa suomalaisen seurakunnan jase- 
net vastustivat v. 1740 sita kirkonkokouksen paatosta, ett3 

I Bidrag XI, s. 12. 
Kirje 25. VI. 1735. 
Ptk. 26. XI. 1803. 
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maksu uusien paarien kaytosta korotettiin yhdesta kupari- 
talarista yhdeksi hopeatalariksi. Kun paatos nimenomaan 
perusteltiin silla, etta sen kautta estettaisiin paareja kaytta- 
masta "kuka tahansa sekaisin" (PA det nya BArn ei m i  sA 
promiscue af hvar och en brukas), ymmarsivat suomalaiset 
hyvalla syylla paatoksen olevan tahdatyn heita vastaan.l 
Varallisuustason erilaisuus tulee nakyviin siinakin, etta vihki- 
raha kotona vihkimisesta oli vakiintunut ruotsalaisessa seura- 
kunnassa 8 killingiksi ja suomalai~sessa 5 kill. 4 ru'nstykik~i.~ 
Kun oli kysymys, kuten edella jo on viitattu, vapaaehtoisen 
tavan vakiintumisesta saannoksi ja miltei veroksi, ei eroavai- 
suuksien alkuperana voi olla muu kuin se, etta suomalaisen 
seurakunnan jasenet aluksi varallisuussyista viettivat haansa 
yksinkertaisemmin, kunnes se vakiintui varallisuudesta riippu- 
mattomaksi tavaksi. 

Ruotsalaisen seurakunnan papitkin olivat monissa suh- 
teissa edullisemmassa asemassa kuin suomalaisten. Siina 
varmaan onkin yksi syy siihen, etta suomalaisen seurakunnan 
pappeja tapaamme, alkaen Daniel Jusleniuksesta Jaakko 
Gadoliniin saakka, aikansa suomalaisuuspyrkimysten ja tyyty- 
mattomyyden ilmausten etunenassa. Puhumatfakaan siita, 
etta ruotsalaisen seurakunnan virat olivat paremmin palkat- 
tuja ja sivutuloiltaan edullisempia, ruotsalaisen seurakunnan 
kirkkoherra oli samalla tuomiorovasti. Koulu ja akatemia oli- 
vat tavallaan ruotsalaisen seurakunnan alaisia. Sen pappien 
etuoikeuksiin katsottiin kuuluvan esim. promotsionisaarnan 
pitamisen. Kuin kandidaatit kesalla v. 1772 valitsivat saar- 
naajakseen konrehtori David Deutschin, taipui tuomiokapituli 
siihen ilmeisella vastahakoisuudella, koska sen mielesta ruot- 
salaisen seurakunnan pappien etuoikeus tuli l~u~katuksi .~  

Eniten hankaluutta tuotti molempien seurakuntien juma- 
lanpalvelusten jarjestaminen samassa kirkossa. Jommalle 

1 Kirkonkokouksen ptk. 4. 111. 1740. 
2 Kirkonkokouksen ptk. 8. IX. 1794. 

Ptk. 21. VII. 1772. 
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kummalle j u m a I a n p a 1 v e l u s t e n a j a t ailla olivat va- 
hemman sopivia ja toisen loppuminen ja toisen alkaminen 
saattoi hairita t0ista.l 

Kirkkolain mukaan olisi kaupungeissa sunnuntaisin ollut 
pidettava kolme jumalanpalvelusta: aamusaarna (ottesing), 
paivajumalanpalvelus (hogpredikan 1. hogmessa) ja iltasaarna 
(aftonshg).  Turussa nakyy ensimainen naista jaaneen pita- 
matta; kuutta eri jumalanpalvelusta olisikin ollut mahdotonta 
saada samaksi paivaksi asamaan kirkkoon sopimaan. Sen 
vuoksi varsinainen paivajumalanpalvelusten sarja alotettiinkin 
yhta varhain kuin kirkkolain mukaan aamusaarna oli alettava. 
Tassa aikojen maaraamisessa suomalaisen seurakunnan oli 
tyydyttava, kuten voi odottaakin, epaedullisempaan asemaan. 
Sen paivajumalanpalvelus alkoi nimittain jo klo 5 aamulla ja 
iltasaarna klo 12 paivalla sen sijaan etta vastaavien ruotsa- 
laisten jumalanpalvelusten alkamisajat olivat klo 8 aamulla 
ja klo 1 paivalla; kellojen soitto paivajumalanpalvelukseen 
alkoi tuntia aikaisemmin. Suomalaiselle seurakunnalle siis ei 
sunnuntaisinkaan oltu suotu pitkia aamu-unia. Kuta kauem- 
mas 1700-luvulla tultiin, sita suurempana epakohtana nain 
varhaisen ylosnousun pakollisuutta pidettiin. Ilmeisestikin 
kaupunkilaiselaman vilkastuminen inonine seuraelaman vaa- 
timuksineen ja mahdollisesti myos elamantapojen veltostumi- 
nen oli vaikuttamassa paivajarjestyksen muuttumiseen siihen 
suuntaan, etta valvottiin myohempaan illalla ja noustiin ylos 
myohemmin aamulla kuin 1600-luvulla oli viela kaupungeissa- 
kin tapana, maaseudun oloista puhumattakaan. 

Ensimaisen kerran yritti suomalainen seurakunta saada 
tahan muutosta v. 1736, jolloin se pyysi kaikkien jumalan- 

Esim. v. 1785 valitti piispa tuomiokapitulissa, e t ta  suomalaisen 
jumalanpalveluksen poikkeuksellisen kauan kestamisen takia ruotsa- 
lainen jumalanpalvelus oli voitu alottaa vas ta  klo 10. Prof. ~ a v a n d e r  
selitti taman johtuneen siita, et ta ehtoollisella oli ollut paljon seura- 
kuntalaisia ja rippilapsia, ja lupasi koettaa vas ta  v l l t t az  tallaisen' 
hairiijn syntymista (Ptk .  9. XI. 1785). 
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palvelusten muuttamista tuntia myohemmaksi ajaksi. Tuo- 
miokapituli ehdotti maaherralle kirkonkokouksen koollekutsu- 
mista kasittelemaan ehdotusta ja pyysi lausuntoa siita hovi- 
0ikeudeltakin.l Milla tavoin asiaa taman jalesta kasiteltiin, 
on tuntematonfa, mutta joka tapauksessa jai ehdotus ilman 
tuloksia. Vain valiaikaisesti ja v:n 1738 palon poikkeukselli- 
sissa oloissa saattoi suomalainen seurakunta, kuten edella on 
mainittu, jarjestaa vapaasti ja toivomustensa mukaan juma- 

, lanpalvelustensa ajat. Vasta v:n 1747 valtiopaivien paatok- 
sen mukaisesti kuninkaan kirje tuomiokapituleille 7. I. 1748 
teki mahdolliseksi jumalanpalvelusten siirtamisen tuntia myo- 
hemmiksi ajoiksLz Turussa kiiruhdettiin se heti toimeenpane- 
maan, mutta kuitenkin tuomiokapituli ehdotti kuninkaalle, etta 
lokakuun puolivalista helmikuun puolivaliin kaikki jumalan- 
palvelukset alettaisiin puolta tuntia aikaisemmin kuin muul- 
loin.3 Taman kautta laski tuomiokapituli saastettavan jon- 
kun verran kynttiloita. Aiheuttiko ehdotus tosiaankin muu- 
toksen, on tuntematonta, eika silla missaan tapauksessa voi- 
nut suurta merkitysta olla. 

Talla kannalla sailyivat jumalanpalvelusten alkamisajat 
1700-luvun loppuun saakka. Mutta alkanut kehitys jatkui 
edelleen, ja kirkkoon meno klo 6:ksi ennen pitkaa muuttui 
liian evarhaiseksi. V. 1802 pyysi suomalainen seurakunta 
pappiensa kannattamana sen vuoksi jumalanpalvelustensa 
ajoiksi klo 7-10 ja 1-3 valisia tunteja. Kun tuomiokapituli 
jatti asian ensin kirkonkokouksen kasiteltavaksi, nousi siella 
sovittamaton riita suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan 
vailla. Ruotsalaisten taholta huomautettiin, etta v. 1748 
jumalanpalvelukset jo oli siirretty tuntia myohemmiksi ja etta 
ruotsalaisen seurakunnan taholta ei mitaan muutosta nyt oltu 
pyydetty. Muutamat puhujat pitivat suorastaan laittomana 
tuomiokapitulin menettelya, kun se salli asiasta keskustelta- 

' Kirjeet 8. XII. 1736. 
Esim. BAELTER, s. 243. 

"irje 4. 111, 9. XI, 16. XI. 1748. 
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van. Kun suomalaiselta taholta huomautettiin, etta sina 
aikana yleensa noustiin ylos ja mentiin nukkumaan myohem- 
min kuin entisina aikoina ("man dessa tiden i allmanhet sti- 
ger sednare up och begifver sig sednare till sangs, an for- 
dom"), pidettiin sita ruotsalaisella taholla naurettavana 
verukkeena, koska muka juuri aamuhetket on kaytettava Juma- 
Ian palvelemiseen. Tuomiokapituli asettui suomalaisen seura- 
kunnan kannalle, joka siis sai paivajumalanpalveluksensa 
tasta Iahtien alkamaan klo 7 aamu1la.l Paatoksesta kylla 
valitettiin, mutta valitus hylattiin, koska nyt jo yleisesti myon- 
nettiin muutoksen olevan valttamattoman elamantavoissa 
tapahtuneen muutoksen vuoksi. Silla perusteella sai esim. 
Porin koulun rehtori luvan v. 1807 alottaa koulunsa klo 7 
siihen saakka kaytinniissa olleen klo 6:lta alottamisen ase- 
m a ~ t a . ~  Joka tapauksessa suomalaisen seurakunnan jumalan- 
palvelus edelleenkin alettiin niin varhain, etta pimeana vuoden- 
aikana se oli suoritettava kynttikiden valaistuksessa. Joskus 
valaistuskin lailminlyotiin. Ainakin v. 181 2 suomalainen seu- 
rakunta valitti kirkonisannan laiminlyoneen riittavan valais- 
tuksen jarjestamisen. Tuomiokapitulin paatos osoittaa, etta 
tarkoitus ei ollut kahdella suomalaista seuraikuntaa huonommin 
kulin ruotsalaista. Kirkonisanta sai nimittain nuhteet ja tarkat 
ohjeet, kuinka paljon kynttiloita kru~unuissa oli pidettava eri 
j ~ h l i n a . ~  

Taman ankarampia yhteentormayksia ei suomalaisen ja 
ruotsalaisen seurakunnan valilla yleensa sattunuL4 

Ptk. 19. V., 6. X. 1802; Kirkonkokouksen ptk. 13. V11. 1802. 
Ptk. 22. 1. 1807. 

V t k .  25. XI. 1812. 
Aivan tuntemattomia ovat ne syyt, joiden vuoksi suornalaisen 

seurakunnan pastori Daniel Wirzenius v. 1761 joutui jumalanpalve- 
luksen keskella hairityksi. Mahdollisesti han oli jollakin tavalla lou- 
kannut sanankuulijoitaan. Kun asiaa tarkemmin esittavat Iahteet ovat 
havinneet, jaa arvailujen varaan, oliko kieli- ja kansallisuuskysymyk- 
sella jotakin osuutta ristiriitoihin. Missaan tapauksessa ei ole kysy- 
mys seurakuntain valisesta asiasta. 
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Suomalainen seurakunta oli vuosisadan vaihteessa sosiaa- 
lisesti ilmeisestikin nousutilassa. Sen voi huomata esim. siita, 
etta sosiaalinen differentsioituminen sen keskuudessa oli suh- 
teellisesti yhta suuri kuin ruotsalaistenkin. Sitenhan, kuten 
mainittu, kirkonisanta naki olevan syyta vastustaa suomalais- 
ten tekemaa ehdotusta naisten penkkien jakamisesta vali- 
laudalla kahteen osaan, koska suomalainen porvarisluokka 
silloin ei suvaitseisi alempiarvoisten tulevan samoihin penk- 
keihin.' Nousevan oppineen saadyn suomalaistumisesta taas 
voi pitaa merkkina sita, etta borealinen osakunta v. 1801 
vuokrasi saman lehterin, mika sen hallussa oli ollut ruotsa- 
laisissa jumalanpalveluksissa, myos suomalaisia   art en.^ 

XIV. 

Vandalismia ja pieteettia. 

Edella jo on tullut esitetyksi suuri joukko yksityistapauk- 
sia, jotka osoittavat, miten tuomiokirkkoa hoidettiin ja millai- 
nen ajatustapa oli ohjaamassa siina suhteessa tehtyja paa- 
toksia ja toita. Kysymys on kuitenkin siina maarin mielen- 
kiintoinen, etta siihen on syyta viela palata ja esittaa muuta- 
mia taydentavia piirteita. 

Rikolliselle mielelle ei mikaan ole niin pyhaa, etta se saisi 
jaada rauhaan ja koskemattomaksi. 1600-luvun kuluessa oli 
tapahtunut useita kirkkovarkauksia. Kirkon viljaa varastet- 
tiin usein, vielapa v:n 1681 tulipalon aikanakin, muutaman 
kerran varastettiin poytaliina ja muitakin kirkon vaatteita oli 
vahdittava varkaiden varalta, kun niita tuuletettiin. Kerran 
tavattiin itse tuomiokirkon lukkarikin varkaudesta ja sellai- 
nenkin esine kuin kirkkorangaistuksiin kaytetty hapeapenkki 
kelpasi varkaille. Kirkon hoidossa olikin yhta mittaa pidet- 
t2va silmalla varokeinojen jarjestamista varkaita ~ a s t a a n . ~  

Ptk. 16. 1 1 1 .  1791. 
Ptk. 2. XII. 1801. 

3 Bidrag I ,  ss. 87, 89, 104, V, ss. 32, 66, 67, XI, ss. 39, 51, 69. 
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Iuna v. 1814. Mahdollisesti 
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1700-luvulla, varsinkin sen lopulla, kirkkovarkaudet osoittivat 
lisaantymisen oireita. Varotoimenpiteista huolimatta esim. 
v. 1740 varas vei melkein kaikki h a a ~ i r a h a t , ~  v. 1791 varas- 
tettiin korjaustiiissa kaytetty 36 sylta pitka k ~ y s i , ~  v. 1802 
murtauduttiin kirkon tornissa olevaan konttoriin, josta varas- 
tettiin erilaisia tyokaluja ja v. 1804 tehtiin, kuten edella on 
mainittu, suuri murtovarkaus sakaristossa. 

Myoskin ilkivaltaista kirkon omaisuuden sarkemista mai- 
nitsevat lahteet silloin talloin esiintyneen. Varsinkin kirkon 
ikkunat houkuttelivat poikasia koettamaan kivenheittotaitoaan. 
1600-luvulla mainitut tapaukset varmaan uudistuivat tiheaan 
myohemminkin, vaikkakaan joka vuosi uudistuvissa ikkunoi- 
den korjauslaskuissa ei sarkymisen syita tavallisesti mainita.5 
Myos muurien ja portaiden kaiteita tuon tuostakin vahingoi- 
tettiin. Niinpa v. 1798 oli saretty akatemian oven portaiden 
kaiteet ja osa p~rraskiviakin.~ 

Varkaudet ja ilkivaltaisuudet eivat kuitenkaan ole sen omi- 
naisempia 1700-luvulle kuin sen edellisille ja jalkeisille ajoille. 
Enemman huomiota sen vuoksi ansaitsevat ne kirkon huol- 
lossa esiintyvat tapaukset, jolloin havitettiin sellaista, mita 
meidan aikamme hinnalla milla hyvansa koettaa muinaismuis- 
tona sailyttaa ja pienista jaannoksista ja sirpaleistakin koota 
ennalleen ja palauttaa alkuperaiseen asuunsa. Aivan r i i t th  
vasti oli syyta historian professori Algot Scarinilla yha uudes- 
taan esittaa valituksiaan sen johdosta, etta tuomiokirkon mui- 
naismuistoja vahingoitettiin tai niiden hoito laiminly~tiin.~ 

Tuomiokirkon rakennushistoriaa kasitellessa on tullut jo 
esitetyksi suuri joukko tapauksia, jotka osoittavat, etta milloin 

Vrt. esim. Ptk. 14. 111. 1787. 
Tili 1740. 

. 3 Ptk. 1. VI., 28. IX. 1791; Kirje 28. IX. 1791. 
4 Ptk. 24. 111. 1802. 
5 Vrt. esim. Bidrag V, s. 33. 
6 Bidrag XI, s. 5; Kirje 2. V. 1798. 
7 Historiallinen Arkisto IX, s. 64, XII, ss. 251, 252, 307, 312. 
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jokin kaytannollinen etu oli saavutettavana,  kirkon ovia, ikku- 
noita, kattoa ja tornia seka  kirkkomuuria korjattiin ja muu- 
tettiin saalimattomasti havittaen vanhoja yksityiskohtia ja 
muotoja. Esim. tornin muodot joka rakennusvaiheessa maa- 
rattiin a jan  makusuunnan mukaisiksi lainkaan tavoittelernatta 
vanhan sailyttamista ja palauttamista. Se,  mika korjaustoiden 
kautta oli kaynyt tarpeettornaksi, myytiin tai kaytettiin muu- 
hun tarkoitukseen. 

S a m a  menettelytapa oli kaytannossa kirkon inventaarion 
hoidossakin. Kaikki, mika oli kaynyt tarpeettomaksi tai 
kayttokelvottornaksi, myytiin tai muutettiin uuteen muotoon. 
T a s s a  suhteessa on tuomiokirkon hallinnon syntiluettelo pitka 
ja rnonipuolinen. 1600-luvulla oli Lohtajan, Paraisten, '  Urja- 
Ian ja Solvon kirkoille myyty ehtoollisastioita, messuvaatteita 
ja vanha alttaritaulu seka  kaytetty vanhoja hopeaesineita 
uusien t e k e m i ~ e e n . ~  Samoin meneteltiin seuraavallakin vuosi- 
sadalla. Siten myytiin v. 1710 kenraalikuvernoori Carl  Nie- 
rohtin rakuunoita varten yhteensa 51 luotia painavat  kullattu 
kalkki ja pateenL2 V. 1740 taas  paatettiin myyda tarpeetto- 
maksi kaynyt vanha kynttilakruunu Kaarinan k i r k ~ l l e . ~  V. 1774 
annettiin urkuri Carl Lenningille kaksi vanhaa  ja hajanaista 
pasunaa  korvaukseksi siita vaivasta, rnika hanella oli ollut 
valvoessaan urkujen maalaustyota. Paat taessaan tasta palk- 
kiosta tuomiokapituli merkitsi poytakirjaansa, et ta pasuunoilla 
ei ollut sen suurernpaa arvoa kuin milla vanhalla messingilla 
t a h a n ~ a . ~  Saman kemiallisesti puhtaan taloudellisen katsanto- 
tavan mukaan kirkkokalleuksien muotoakin muutettiin. Niinpa 
v. 1732 paatti kirkonkokous sailyttaa kirkon neljasta kuori- 
kaapulsta ennallaan vain kaksi, mu~uttaa kolmannen messu- 
kaapuksi  seka  neljannesta siirtaa siihen kaluunat  mutta hopean 
sulat taa.  Samalla paatettiin antaa  sulat taa vanhat  kalkit 

- 

Bidrag 1, ss. 72, 73, 99, 115. 
Tili 1710. 

3 Kirkonkokouksen ptk. 4. 111. 1740. 
Ptk. 7. IX. 1774. 
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ja tehda niista uusi.l Samoin lienee v. 1735 kasitelty 
komissaari Hans Wittfoothin lahjoittamaa kallisarvoista 
kuorikaapua, jota oli kaytetty papinvihkiaisissa. Kun pienet 
paarlyt, joilla lahjoittajan nimi oli tekstattu kaapun selkaan, 
alkoivat irtaantua, ehdotti kirkonisanta, etta ne irroitettaisiin 
ja myytaisiin seka lahjoittajan nimi sen sijaan brodeerat- 

. t a i ~ i i n . ~  Kokonaisen hekatombin karsi tuomiokirkon inven- 
taario v. 1760. Silloin joukko vanhoja hopeaesineita paatet- 
tiin sulattaa ja lisaksi repia metallit vanhoista kuorikaapuista. 
Jons Kurjen ja Kristiina Hornin lahjoittamasta piispankaa- 
pusta paatettiin sulattaa muu hopea paitsi hopeakirjaimet ja 
vaakunat. Torsten Stilhandsken ja Kristiina Hornin lahjoit- 
tama alttarivaate, joka oli 9% jalkaa pitka ja tarkoitukseensa 
liian suuri, paatettiin panna kahtia siten, etta keskikappale, 
jossa oli St4lhandsken vaakuna, jatettiin eheaksi, mutta mo- 
lemmista paista leikattiin kappaleet, jotka ommeltiin yhteen 
ja varjattiin uudestaan. Useita rikkinaisia kalkkeja ja patee- 
neja, jo ennen ja nyt kuorikapoista sulatettua hopeaa seka 
vanha, haudasta loytynyt krusifiksi paatettiin kayttaa uusien 
ehtoollisastiain tekemi~een.~ 

Viela oudompaa nykyaikaiselle katsomustavalle on, etta 
vainajien haudoista tai haudoilta otettujen esineiden kanssa 
meneteltiin yhta saalimattomasti. Puhumattakaan siita, etta 
haudankaivajat ottivat haudoissa olevista arkuista koristeita 
ja myivat niita uudestaan kaytetta~iksi,~ itse tuomiokirkkokin 
myi samanlaista tavaraa. Sellainen oli luultavasti se miekka 
jonka kirkonisanta v. 1678 tilittaa myyneensa."armasti 
oli siten asianlaita siina riitajutussa, joka oli kirkkoraadin 
kasiteltavana v. 1679. Eras aatelismies oli naet ostanut kir-. 
kosta miekan, jota sitten everstiluutnantti Arvid Horn vaati 

Kirkonkokouksen ptk. 21. V111. 1732. 
2 Kirje 26. 1 1 1 .  1735. 

Inventaario 24. IX. 1748; Ptk. 6. IX. 1760. 
4 Bidrag V, s. 33. 
5 Bidrag XI, s. 47. 
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itselleen vaittaen sen kuuluneen Torsten Stdlhandskelle. Vaite 
varmaankin oli paikkansa pitava, koskapa aatelismies sai 
rahansa takaisin ja Horn luultavasti miekan.' Hautoja avat- 
taessa esiintulleet arvoesineet katsottiin ilman muuta kirkon 
omaisuudeksi. Talla tavoin saadusta hopeasta paatettiin v. 
1677 valattaa al t tarikann~.~ Samarrlaisen kohtalon sai osak- 
seen se merkillinen loyto, joka tehtiin v. 1760. Haudattaessa 
kenraaliluutnantti Muhlia Hornien kuoriin olivat nelja haudan- 

' kaivajaa sielta loytaneet ristin, joka todettiin olevan ikivanhaa 
tyota, vailla piirtokirjoituksia ("af urgammalt arbete och utan 
ndgon inscription"), painavan 138 luotia seka hopeapitoisuu- 
deltaan olevan 12 luotia 15 jyvaa. Haudankaivajat saivat kukin 
yhden plootun palkinn~on, ja risti sulatettiin ehtoollisastiaksi:" 
Yhta vahan rauhassa saivat olla hautakivetkaan. Tilit todistavat 
olleen suorastaan tapana, etta haudankaivajat saivat palkin- 
non, jos ottivat hautoja avattaessa esille nousseet vanhat hauta- 
kivet talteen kirkon porraskivina kaytettaviksi. Jos siis nykyi- 
sissa restauroimistoissa palasiksi menneita hautakivia koete- 
taan koota kappaleista kokoon, varmaankin jaa tasta syysta 
moneen historiallisesti arvokkaaseen kiveen suuria aukkoja. 
Monta rakennusmuistoa arvatenkin tuli tarvellyksi silla tavalla, 
etta pienempien korjaustoiden tullessa kellonsoittajat Iahe- 
tettiin kaivelemaan vanhojen rakennusten paikoilta tiilia ja 
hakk~kivia.~ 

Mutta kaikkien naiden vahinkoa aikaansaaneiden toimen- 
piteiden vastapainoksi esitettavana on ja' taytyy esittaa yleis- 
arvostelun huomioonotettavaksi miltei laskematon joukko tosi- 

Bidrag V, s. 33. 
2 Bidrag V, s. 15. 
V t k .  23. IV., 6. IX. 1760. 
4 Esim. v:n 1723 tileissa mainitaan haudankaivajalle maksetun 

"efter gaml. praxin" 6 talaria kahdesta hautakivesta, jotka han oli 
liiytanyt ja  luovuttanut tuomiokirkon porraskiviksi. V:n 1727 tileista 
taas sopii esittaa seuraava tapaus: "Betalt till Ringaren Johan for 
Tegell och Grdstens anskaffande och upgrafvande har och der till 
murningen pd Kyrckjo Balcken i Norra sidan - 10 (dal.)." 
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asioita, jotka todistavat tuomiokirkosta koetetun huolehtia 
niin hyvin kuin se ymmarrettiin tehda. Monien korjaustoiden 
aikana puhuttiin tuomiokirkon suuresta historiallisesta arvosta 
ja silloin talloin sita tietoisesti pyrittiin sailyttamaankin.' Erit- 
tain edullinen vaikutus tassa suhteessa oli silla konservatiivi- 
suudella, joka tuomiokirkon hallinnossa ja huollossa tulee eri 
muodoissaan nakyviin. Muutamilla aloilla mentiin tassa koh- 
den pitemmalle kuin 1ute;ilaisessa kirkossa oli tavallista. 
Aivan poikkeuksellista pieteettia kirkon vanhoja perimatapoja 
kohtaan todistaa esim. se, etta kirkossa pidettiin nakyvilla 
pyhan Henrikin kuva, 1600-luvulla muutaman kerran alttari- 
taulun paikalla, 1700-luvulla sakariston oven paalla. Saman- 
laisia sailptettyja paavilllisuuden jatteita oli 1600-luvulla ris- 
tikuorissa oleva maalattu puuristi seka sakaristossa viela 
1700-luvulla talletettu pyhan Antoniuksen kuva. Vastaavan- 
laista konservatiivisuutta oli kirkkomuurin sailyttaminen ja 
korjaaminen, mikali uutisrakennukset eivat purkamiseen pakot- 
taneet, viela silloinkin kun hallitusvalta suhtautui epasuopeasti 
tallaisiin vanhoihin tapoihin. Myoskin kirkon sisalla olevia 
muistoja alettiin sailyttaa entisessa asussaan niiden historial- 
lisen arvon vuoksi. Muutamat hautojen historian yhteydessa 
esitetyt yksityistapaukset osoittavat sen selvasti. Tuomio- 
kirkon ja tuorniokapitulin arkistoakin hoidettiin huolellisesti, 
sikhli kuin ulkonaiset olosuhteet tekivat sen mahd~l l i seks i .~  
Elleivat tulipalot ja sota-ajat olisi aiheuttaneet vahinkoja, olisi 
-- 

I Esim. v. 1787 prof. Kreander lausui tuomiokapitulissa keskus- 
teltaessa useista korjaustoista: ". . . denna byggnad, som, ehuru efter 
'gamma1 Gotisk smak bygd, a t  den anseenligaste och storsta i hela 
landet, hvarfore den val fortjanar a t  pbkostas; 'samt ti1 e t  monster 
for andra repareras . . ." 

* Piispa Mennanderin aikana nayttaa ajatellun tuomiokirkon his- 
torian kirjoittamistakin. Siina mielessa otettiin tuomiokapitulin arkis- 
toon kiitollisuudella vastaan sihteeri S. L. Gahmin lahjoittama vanha 
kasikirjoitus, joka sisalsi tietoja tuomiokirkon ja sen kaniikkien 
tuloista vv. 154-1541 (Ptk .  21. XI. 1770; JUHO RUD. FORSMAN, 
KaarIe Fredrik Mennander ja hanen aikansa, ss. 162-163). 
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tuomiokirkon ja yleensakin kirkkohistoriamme kotimainen 
Iahdeaines aivan eri laajuinen kuin se nyt on. Muutamia 
arkkivaaliluovutuksia kylla tehtiin, mutta sekin johtui puolit- 
taisesta pakosta. Sita tieta joutui Ruotsiin n. s. Codex Char- 
taceus: joka m. m. sisaltaa Jons Budden kirjan ja joka tahan 
aikaan oli '  tuomiokirkon ainoa "munkkityyliin" kirjoitettu 
oktaavikokoinen kasikirjoitusnide. V. 1757 naet kanslia- 
neuvos Berch pyysi sita prof. C. A. Clevbergin valityksella lai- 
naksi vakuuttaen sen kunnollisesti takaisin toimittavansa. Vuo- 
den perasta kuitenkin seurasi uusi pyyntij, jossa vedoten 
kansliakolleegin kirjelmaan 10. X. 1749 tama kasikirjoitus 
pyydettiin luovutettavaksi Kuninkaalliseen arkistoon. Tuomio- 
kapitulin oli alistuttava, mutta ne kiitokset, jotka se sai pal- 
kinnokseen, eivat paljoa lohduttane suomalaisia tutkijoita.' 
Yksinomaan halu sailyttaa paremmassa kunnossa vanhoja 
harvinaisia kirjoja, jotka tuomiokirkossa olivat vaarassa 
pilaantua kosteuden vuoksi, oli syyna siihen, etta v. 1774 
tuomiokapituli luovutti akatemian kirjastoon seitseman siihen 
saakka sakaristossa sailytettya teosta, niiden joukossa Missale 
A b ~ e n s e . ~  

Laadittaessa yleisarvostelua tuomiokirkon hoidosta on eri- 
laisten kiitosta ansaitsevien positiivisten toimenpiteiden lisaksi, 

Ptk. 27. IV, 1757, 5. VII., 25. X. 1758; j u ~ o  RUD. FORSMAN, 
Kaarle Fredrik Mennander ja hanen aikansa, s .  162. 

Ptk. 9. VH. 1774. Painettu: Suornen KirkkohistoriaHisen Seu- 
ran Poytakirjat Liitteineen Vl, ss. 192-193. Jo  v. ,1681 oli taman- 
suunta~ses ta  kirjoien luovutwksesta puhe, rnutta akaternian taholta 
esitetty toivornus ei liene silloin toteutunut (Yliopiston konsistorin ptk. 
8. IV. 1681). 

L i s a y s sivulle 182. Ehdotus muurin ja sen porttien korjaami- 
sesta 1. Sundstenin laatimien piirustusten mukaan lahetettiin laanin- 
hallituksen kautta kuninkaan ratkaistavaksi vasta 19. Vl. 1793. Inten- 
denttikonttoori Iahetti ehdotuksen 15. IX. 1793 kuninkaalle, ehdottaen 
sen hylkaarnista. Ratkaisu olikin kielteinen, joten haIlituksen vas taus  
oli syyna muurin korjauksen viipyrniseen (Kirje 19. VI. 1793, 19. 11. 
1794). 
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joita sen hallinto suoritti, otettava huomioon muutamia lie- 
ventavia asianhaaroja, josta johtuivat useimmat n.iista tapauk- 
sista, joita nykyinen historiallinen kasitys voi ankarasti moit- 
tia. Jos kirkkoon vainajien rnukana tuotuja muisto- ja koriste- 
esineita myytiin tai sulatettiin, oli taman menettelyn edellytyk- 
sena s e  yleinen kasitys, etta tallaiset esineet olivat ikaankuin 
uhreja kirkon hyvaksi. Kun yksityiset henkilot taas havitti- 
vat hautamonumentteja ja muita muinaismuistoja, oli kirkon 
hallinnolla hyvin rajoitetut mahdollisuudet estaa sita, koska 
sukuhaudat olivat yksityisomaisuutta. Kirkon rakennusten ja 
irtaimiston mukana kylla havitettiin vanhoja sailyttami- 
sen arvoisiakin muotoja ja esineita, mutta senkin selitykseksi 
ja puolustukseksi on mu~istutettava siita, etta tuomiokirkko 
kasitettiin vilkkaan seurakunnallisen elaman tyyssijaksi eika 
museoksi. 

Kuva 24. Intendenttikonttoorin v. 1799 laatiman lehteripiirustuksen 
yksityiskohta (Yleisten rakennusten ylihallituksen hankkiman valo- 

kuvajaljennoksen mukaan). 




