
Kirjoittanut JUHANI RINNE. 

1. Aura~z jokilaakson asutus ja kaukokauppa. 

Auran jokilaakso on yksi niita Lounais-Suomen kohtia, 
jotka jo varhaishistoriallisina aikoina ovat olleet ulkomai- 
sen kaupan ulottuvilla. Aikaisia kirjallisia todisteita 
tiista antaa mm. tunnettu arabialainen maantieteilija a1 
Idrisi, joka normannilaiskuninkaan Roger I1 :n (1093- 
1154) hovissa Sisilian Palermossa 1100-luvun alkupuo- 
lella laatimassaan maantieteessa ja siihen liittyvassa kar- 
tassa mainitsee kolme Suomesta tuntemaansa kauppa- 
paikkaa. Pohjoisin naisti on Kokemaen joen suulla nimel- 
taan "Ragwalda", epailematta nykyisen Ravaninkylan 
(Ragvaldsby ) Liikisto-niminen saari U lvilassa, taman 
etelapuolella on Kalmark ( = Kaland) Mannais ten joki- 
varressa Kalannissa ja kolmas maamme lounaiskulmassa 
Auraioen varrella A b ~ a  (AbSa)-nimeltaan.1 Tiedot naiden 
paikoista ja nimista maantieteilija, ellei han itse ole 
maassamme kaynyt, nayttaa saaneen skandinaavisilta me- 
renkulkijoilta paatellen siita, etta kaikki nimet ovat nai- 
den kielella. Ensinmainittu voinee johtua Ragvald-nimi- 

1 Nimieli Zu1,kinnat ja paikkojen maarittelyt: 0. J. T a r , ~ o ~ ~ ~ ~ - T u v ~ r o  
--A. A!. TALLCBEN, Idrisi La  Finlande et les autres pays haltiques alien 
tauu. Studia Orientalia I11 (Societas orientalis fennica), 1930. 
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sesta henkilosta, joka siina tapauksessa lienee ollut tanne 
sijoittunut siirtolainen, Kalmark - Kaland merkinnee 
jokilaaksoa ja Aboa jokilaakson asutusta. Ruotsalaisten 
oleskelusta maassamme niilla tienoin, missa edella mai- 
nitut kauppapaikat sijaitsevat, mainitsevat myos muuta- 
mat 1000-luvun riimukivet ja hautamuistomerkit Ruot- 
sissa (Gevlen kaupungin tienoilla Uplannissa ja Gotlan- 
nilla), jotka ilmoittavat vainajain kuolleen "Hameessa" 
(Satakunnassa) ja Suomessa (Finland = Varsinais- 
Suomi) .l 

Tassa yhteydessa kohdistuu mielenkiintomme Aurajoen 
laaksoon, jossa Turun kaupunki aikanaan nousee jarjes- 
tyneeksi kaupunkiyhteiskunnaksi. Jo edella esiintuodun 
perusteella saatamme heti aluksi todeta, etta sittemmin 
kaupungin nimeksikin omaksuttu Aboa - Abo, joka 
muissa lahteissamme aikaisintaan esiintyy 1190-luvulla,2 
ei yksin riita todistamaan mitaan kaupungin perustamis- 
ajasta, kuten vanhempi historiantutkimus Messeniuksesta 
lahtien otaksui, koska nimella on alkuaan tarkoitettu koko 
skandinaavien tuntemaa jokivarren asutusta ennen rajoi- 
tetun historiallisen kaupunkijarjeston muodostumista. Sa- 
malla on kaynyt merkityksettomaksi Messeniuksen teoria 
Abo-nimen muodostumisesta ranta-aittoja merkitsevasta 
hbodar-sanasta, jonka tulisi kuvata kaupungin syntymis- 
tapaa jokilaakson "porvarien" jokiaittojen ymparille. 

Auran jokilaakson varhaisasutuksesta antaa ELLA KIVI- 
KOSKI rautakauden aikaan kohdistuvassa tutkimuksessaan 
yleiskasityksen.3 Siita havaitsemme, etta jokilaakso ei ole 
silloin ollut suupuoleltaan tiheimmin asuttua. Joen suulta, 

1 FMU I n:o 10. 
2 FMU I n:o 38; JUUSTEN-PORTHAS, Chronican, s. 120. 
3 ELLA KIVIKOSKI, Die Eisenzeit in1 Auraflnsspebiet, Helsiilki 1939. 
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A ttrajokiZaekson esihastol-iallinen asul us (Kivikosken mukaan) . 
1. Korppolaismaki, 2 .  Ristimaki, 3. Koroinen, 4. Virusmaki, 12.-15. Sauva la ,  

17. Loukinainen, 20.-22. Vintala-Nautela-Mlkkyla. 

nykyisin Korpolaismaen nimella tunnetun vuoren ympa- 
ristolta on tiedossa vain kaksi loytoryhmaa, jotka saatta- 
vat olla polttohautauksen jaannoksia samalta tai kahdelta 
eri kohdalta. Lijydot niissa rajoittuvat n. 400-500-luvuil- 
le, ja kun mitaan merkkeja asutuksen jatkumisesta myo- 
hempiin aikoihin ei ole nailta seuduin tavattu, on mah- 
dollista, etta asutus ehka merelta kasin uhkaavan vaaran 
vuoksi on vetaytynyt ylemmaksi jokivarteen, jossa voi- 
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daan todeta jatkuvaa asutusta. On tosiaankin huomiota 
ansaitsevaa, etta edellamainittuja lukuunottamatta koko 
Turun kaupungin laajalta alueelta - sen myohaisia lii- 
tosalueita en tassa ota lukuun - Ella Kivikosken tar- 
kassa rautakauden inventaariossa on ollut mainittavissa 
yksi ainoa rautakauden esine, muuan viikinkiajan naisen 
pronssinen kaula- tai uumarengas kaupungin kirjastota- 
lon kohdalta talteen otettuna. Vasta n. 5 km paasta joen 
suulta alkaa jokivarren kiintea esihistoriallinen asutus, 
joka pysyy paikoillaan vuosisadasta toiseen. 

Erityisen taajassa taman asutuksen kalmistoja ja mui- 
takin peruja on tavattu Aurajokeen pohjoisesta kasin 
laskevan Vahajoen varsilta sen laskukohdasta lukien n. 
6 A 7 km:n matkalla (vrt. karttaa). Rautakauden asutus 
talla linjalla paasee alkuun jo roomalaisella rautakaudella, 
erailla kohdin jo ajanlaskumme ensimmaisella vuosisa- 
dalla ja taajenee vuosisatojen kuluessa seka jatkuu paka- 
nuuden ajan lopulle saakka. 1000-luvulla osoittavat eri 
tahoilta tavatut ruumishaudat siirtymista polttohautauk- 
sesta ruumisarkkuja kayttavaan hautaamistapaan. 

Jossakin maarin toisen luontoinen on rautakauden asu- 
tus Aurajoen laaksossa. Se ei ole alueellisesti yhtajaksois- 
ta, kuten edellinen, vaan ryhmittyy paaasiassa kolmeen 
keskuskohtaan, jotka kaikki ovat joen suulta lukien ensim- 
maisen kosken (Halisten) ylapuolella. Etelaisin naista 
sijaitsee Kaarinan pitajan Kuralan ja Ravattulan kylien 
mailla, missa kalmistoloydot Ravattulan Mattilan maalla 
alkavat roomalaiselta rautakaudelta ja Kuralan Ristin- 
maen kansakoulun luona rajoittuvat 600-900-lukujen va- 
liseen aikaan. Viimeksimainitulla kohdalla on todettu mm. 
eraan skandinaavisen viikinkipaallikon hautaus, jossa 
tama asiaan kuuluvine orjineen on veneessa lahtenyt polt- 
torovion valittamalle viimeiselle matkalleen. Toinen ja 



keskeisin naista asutuksista sijaitsee Liedon pitajan puo- 
lella Sauvalan ja Loukinaisten kylien mailla kasittaen 
hajaloytoja lukuunottamatta viisi loytorikasta kalmistoa. 
Loydokset naista alkavat kansainvaellusten ajan lopulta, 
jatkuvat runsaina viikinkikaudella ja ulottuvat kristilli- 
seen aikaan, jonka merkkina Sauvalan Anttilan maalla 
vaatimaton kirkko yhta vaatimattomine hautausmaineen 
kuvastaa tiiman uuden kulttuurin varhaisimpia muotoja. 
Kauppaan viittaavana mainittakoon taalta n. 900 hopea- 
rahaa sisaltava rahaloyto 1000-luvun jalkipuoliskolta, 
joka 800:n saksalaisen rahan lisaksi kasitti 56 anglosak- 
silaista, 19 tanskalaista ja muutamia arabialaisia, bysant- 
tilaisia, norjalaisia ja unkarilaisia rahoja. Kolmas keskus 
sijaitsee suunnilleen Liedon aseman tasalla olevien joki- 
laakson kylien mailla ja kasittaa 4-5 tunnettua loyto- 
paikkaa. Roomalaiseen rautakauteen palautuvat vanhim- 
mat loydot Vintalan kylan Yli-Kirrin Nerolan maalta, 
mutta sen lahimmassa ymparistossa on polttohautoja vii- 
kinkiajan lopultakin, minka aikainen kalmisto on myos 
saman kylan Kyla-nimisen talon maalla. Viikinkiajan loy- 
toja on edelleen Nautelasta. Makkylan kylasta taas on 
1000-luvun hautaloytij ja saman ajan yksityisloytojakin. 

Jos edella kosketellun loytoinventaarion pohjalta olisi 
paateltava minkalaatuista Aurajoen esihistoriallinen kau- 
kokauppa on ollut, on prof. Juvan olettamus "liikkuvasta" 
jokikaupasta 1 se kaupan muoto, joka lahinna vastaa asu- 
tuksen ja kaup;n tulosten levinneisyytta. Tam% on muu- 
ten kaupan muoto, jota saaristolaiset ovat Varsinais-Suo- 
messa kayttaneet viela 1800-luvun jalkipuoliskolla vaih- 
taessaan suolakalaa ym. viljaan mannermaan jokivarsilla. 
Jos kaukokaupalla esimerkiksi 1000-luvulla olisi ollut 

1 EINAR W. JCVA, TUIWII synty, Turun Hist. Alskisto VII,  s. 134. 
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jokin, keskuskohta Aurajoen varrella, olisi se maantie- 
teellisesti katsoen parhaiten voinut sijaita Aura- ja Vaha- 
joen yhtymakohdassa, ja siina tapauksessa Virusmaessa, 
josta myos on kaukokauppaan viittaavia loytijja rippeina 
kylan asutuksesta ja sen maantieta tehtaessa havitetysta 
kalmistosta.1 Mainittakoon, etta taman kylan rantapelto 
edella mainittujen jokien yhtymakohdassa on ollut maa- 
liiltenteenkin solmukohta, josta ikivanha tieyhteys on ollut 
ei ainoastaan kaikkiin Vahajoen lansirannan asutuskes- 
kuksiin, vaan myos mainitun pellon poikki Raision tie- 
hen, joka johti "Pohjois-Suomeen". Talla paikalla on siis 
maayhteyksienkin kannadta kauppapaikan edellytyksia. 

Koroisten niemi edella mainittujen jokien valissa on 
silloiseen asutukseen nahden ollut maantieteellisesti yhta 
keskeinen kuin edellinen kohta, mutta kaupan kiinteaksi 
keskusasemaksi se ei ole joutunut luultavasti akkijyrk- 
kien ja korkeiden rantatoyraittensa vuoksi. Nykyaan ne 
nousevat 10 a 11 m:n korkeuteen joen pinnasta, mutta 
tuolloinkin ne kuuden m :n korkuisina ovat olleet hankalat 
venei* noustaviksi. Maayhteys tanne taas on ollut pal- 
jonkin heikompi kuin Virusmakeen. Viela taman vuosi- 
sadan alassa kiivi ainoa ajotie Koroisista valtateille Ran- 
Umiien kirkon k.n#a. 

Kun pikqm~ tukikohta Nousiaisissa oli 1170-luvun lo- 
p* d d l k a  Skkiylliitykaelk tuhottu ja uusi oli paa- 
trtbr W i  Anran jokilaaksoon, katsottiin Koroisten 
niemenlciirki sille edulliseksi nimenomaan sen suojaisten 
rantojen vuoksi. Ettii tahan vaaliin on vaikuttanut asken 

1 T%m%n kalmiston aikaisempia lSytBja ovat my65 das ten  k&siin joutu- 
neets hihnanjaikaja j a  ka tkdma i h a i a ~ t a  rahasta, jotka uudefitaau Ioy- 
dettiin Koroistenniemen kirjasta, s R I  luultarxsti Koroistrn talon p u p  
txrhasta v. 1934 uudestaan liiydetty miekan kahva, j o t h  E. Kivikoski 
mainitsee teoksensa siv. 17-18. 
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koetun yllatyksen uudistumisen pelko, kay mielestani sel- 
vaksi niista varustuksista, joilla niemenkarki eristettiin 
maan puoleltakin ja joista maa-valli ja kuiva hauta sen 
edustalla ovat vielakin nahtavissa. Eipa ole mahdotonta 
sekaan, etta ranta-toyraiden suojaa olisi korottamalla vah- 
vistettu tavalla, josta ei enaa ole tietoa saatavissa. Kun 
Koroisten piispankirkon rajoitetusta piirista, joka ei ole 
n. 3.500 neliometria 1 laajempi, piispankirkko siihen liit- 
tyvine munkkikapitulin "ristikaytavineen", kaksiue piis- 
panlinnoineen ja melko laajoine hautausmaineen on vie- 
nyt suurimman osan ja vaatinut liikkumistilaksi jaljelle 
jaavan, korkeintaan 20 m :n levyisen kaistan linnoitusval- 
lin sivulla, ymmartaa, ettei siihen ole voinut sopia min- 
kaanlaisia kiinteita laitoksia kauppaa varten. Tallaisista 
ei myoskaan ole jaannoksia tavattu. Mutta talla paikalla 
toista vuosisataa sijainneen piispanistuimen varjo on 
muistitiedoissa levittaytynyt sen kauppapaikankin yli, 
joka mahdollisesti on sijainnut sen lahella. 

2.  M a a n v i l j e l i j a t  Turun kaupungin paikalla. 

1100-luvun lopulla, jolloin Turun kaupungin nykyisella 
alueella tuomiokirkon kummulla kohoava pienoinen kivi- 
sakaristolla varustettu puukirkko todistaa Aurajoen ita- 
puolisen rannikkoasutuksen jo kirkollisestikin jarjesty- 
neen, tama asutus on huomattavasti laajempi kuin se. 
josta esihistorialliset loydot ovat tienneet kertoa. Tama 
laajennus on tuskin selitettavissa yksinomaan vaeston 
lisaantymisesta, vaan se johtunee siita, etta esihistorial- 
liset hautapaikat ja loydot ovat vain vahaiselta osalta 
esiinkaivetut ja joutuneet tieteen kaytettavaksi. Miten 
tahansa taman kysymyksen laita lieneekin, kirkon raken- 

1 Kiemen klrjessL taapahtunsen maol.nrieren~bn jalkeen vain 2.500 m2. 
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taminen paikkakunnalle edellyttaa sen rakennuttajaksi ja 
kayttajaksi seurakuntavaestoa nimenomaan silla paikka- 
kunnalla, jossa kirkko sijaitsee. Niinpa onkin luultavaa, 
et ta jo talloin on ollut hyva alku olemassa sille seurakun- 
nalle, joka sittemmin tunnetaan P. Katarinan nimella. 
Tahan alkupitajaan voidaan lukea ainakin seuraavat ky- 
lat: Vatsela, jonka maalla kirkko sijaitsee - kylasta tulee 
seuraavan sataluvun alulla piispantalo - seka sen naa- 
puri Skarpakulla Turun kaupungin paikalla, Kairinen, 
Nummi, Paaskunta, Kurala, Ravattula, Littoinen ja Kau- 
sela, viimeksimainitut pitkaaikaisen esihistoriallisen asu- 
tuksen ymparilla. Mahdollisesti on naihin kuulunut viela 
jokunen kyla Iahempaa joen suuta, esim. Korpilahden 
kyla, josta jo varhaisemman rautakauden loytoja on ta- 
vattu, vaikka ei ole saatu tietaa paikkaa, missa loydot 
ovat esiintyneet, eika nain ollen ale voitu todeta, olisiko 
asutus siella jatkunut myohempiinkin aikoihin. 

RUUTH on arvellut tuomiokirkon kummun ja Vartio- 
vuoren viilisen rantalakeuden olleen sen vesiperaisyyden 
vuoksi 1100-luvun lopulla jotenkin autiota ("tamligen 
ode"). Vain pienoinen talojen ryhma Koroisten porvarien 
ranta-aittojen takana Hiimeen ja Uudenmaan tien yhty- 
makohdassa olisi hiinen m i e l m  voinut olla siella odot- 
tamassa korottamista kaupungin arvoon, mikii olisi tapah- 
tunut vasta sata vuotta myiihemmin, eli Birger-kuninkaan 
aikana (1290-1318).1 Kun Nousiaisten piispanistuimem- 
me sita kohdanneen tuhon jalkeen v. 1178 sijoitettiin Ran- 
tamaen Koroisiin ja sen paikalla vielakin nahtavana ole- 
vista raunioista ja runsaiqta loydoista tiedamme varmasti 
sen kuningas Knut Eerikinpojan aikana (1167-1195) 
sijainneen siella, luulisi taman tarkean hallintoelimen 
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si joittamisen Rantamaelle merkinneen kaupan alallakin 
pikemmin konjunktuurin nousua juuri sille seudulle kuin 
aiheuttaneen halua siirtya autiolle rannikolle parin km:n 

. 

paahan sielta. Enemman kuin epailtavaksi taman arvelun 
tekee sekin, etta piispanistuinta, jonka toiminnalle kes- 
keisen liikepaikan Iaheisyytta varhaiskeskiaikana pidet- 
tiin valttamMtomana, olisi tuskin 1100-luvun lopulla 
sijoitettu Rantamaelle, jos siella jo silloin olisi oltu pois- 
muuton puuhissa ja muuttoa jo osaksi toteutettukin. 

Omasta puolestani naen tulevalla kaupungin paikalla 
kyseessa olevana aikana vain vaatimatonta talonpoikais- 
asutusta, jota edustavat useammiksi pikkutaloiksi jakau- 
tuneet kylat. Yksi Skarpakullan kylan taloista nayttaa 
sijainneen Rettigin nykyisen tupakkatehtaan tontilla, 
jossa alkuperaisella maanpinnalla n. 4 m nykyisen pinnan 
alapuolella esiintyi vaatimattomien puurakennusten poh- 
jia, joista yksi oli harkatallin jaannos talle ajo juhdalle eri- 
koisluontoisten valjaiden katkelmineen. Monta asutusker- 
rostumaa, toiset puu-, toiset kivirakennuksin, on ehtinyt 
muodostua sen paalle kantaen kukin kortensa kekoon, kun- 
nes nykyinen pintataso on saavutettu. Nykyisen Hovioi- 
lteudenkadun n:on 2 tontilla tavattiin joitakin vuosia sit- 
ten "septictankkia" rakennettaessa syvalla pohjasavessa 
puisen navetan pohja, jossa lehman (haAn?)  paaluusto 
oli jaljella seinaan kiinnitetyssa kytkyessa. Paikka on kau- 
pungin Matajarven korttelin piirissa, mutta 1400-luvulla 
oli taalla sijainneen Skarpakullan kylaakin viela jaljella. 

1420-luvulla saadaan asiakirjoista muutamia valiihdyk- 
sia Skarpakullan kylasta.1 Silloin oli kylassa viela nelja 
taloa, joista yksi oli tuomiorovastin virkatalona, yksi yk- 
sityisomistajalla ja kaksi kaupungilla. Yhden taloista 
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nimi lienee ollut Trani, joka on sailynyt talon nimena sen 
paikalla viela 1600-luvullakin. Nimi lienee ikivanha ruot- 
salainen henkilonnimi, jonka Wilhelm Thomsen mainitsee 
juuri tassa muodossa Ruotsin Uplannin riimukivista.L 
Nimi saattaa hyvin olla muisto vaikkapa 1000-luvun 
ruotsalaisesta kaukokauppiaasta, jonka nimi on kiintynyt 
taloon ja siina sailynyt muistomerkkina. Talo on sijainnut 
Kerttulinmaella "trana9'-linnun ( = kurjen) nimen poh- 
jalta saadun nykyisen "Kurjen kaivon kentan" toyraalla. 

Taman kylan pohjoispuolella sijaitsi jo edellisessa mai- 
nittu Vatselan kyla. Nimi saattaa olla epavarma, silla ky- 
Ian jouduttua piispan poytaan kansan sille omistama Piis- 
palan nimi on peittanyt vanhan nimen alleen. Vatselan 
nimi, joka on selva asutusnimi ja on Turun seudulta ky- 
lan nimena tunnettu esim. Raisiosta, on kumminkin sai- 
lynyt tuomiokirkon itapuolelta kohoavan vuoren lantisen 
vierteen nimena, missa kylan talousrakennukset todenna- 
koisesti ovat sijainneet. Maen itapuolista osaa, joka on 
kuulunut Kairisten kylalle, on keskiajalla vastaavasti 
nimitetty Kairisten maeksi ("monticulus Keeris", REA, 
n :o 618). 1500-luvun lopulla on vuori kokonaisenaan saa- 
nut Ryssanmaen nimen ilmeisesti Jakob Ryss-nimisen 
asukkaan mukaan, joka ensimmaisena on pystyttanyt tu- 
pansa maelle ja joka v. 1582 muutamien muiden ohella 
mainitaan kaupungin tonttiluettelossa.2 Ensikerran Rys- 
sanmaen nimi esiintyy lahteissa v. 1587. 

Rajana taman ja Skarpakullan kylan valilla on ollut 
luontainen viemarioia, joka on alkanut nykyisen keskus- 
sairaalan maen pohjoispuolelta "a suurin piirtein seu- 

1 R y ~ k a  rikets g~undlaggning, Stockllodrn 1892, s. 117. 
2 J. W. RUIJTII, Abo st. hist. I, s. (i ja. 59. 
3 CARL VON BONSDOKFF, Aha st. hist. und. 17:de eeklet 1, s. 37, muist. 
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rannut vanhaa Hameenkatua, kunnes se runsaita lisavesia 
saatuaan edellamainitun Tranin toyraan kautta kahtakin 
lasku-uomaa myoten suuntautui nykyisten Kaivo- ja Kert- 
tulinkatujen kohdilta mainitun Hameenkadun pohjoispuo- 
lelle, kaantyi Tuomiokirkkokadun kohdalla kulkemaan 
Akatemiatalon tontin halki Tuomiokirkkotorille ja sielta 
Rrahen puiston kautta jokeen, mihin se laski tuomiokirk- 
kosillan itapuolelta n. 10 m:n paassa sillasta. Veden 1ah- 
teina ovat olleet Kupittaan alueen eri kohdissa pintaan 
nousevasta pohjavedesta tayttyneet vesialtaat. 

Ruuth on arvellut jokirannan talla kohdalla olleen ve- 
tista ja liejuista. Tata kasitysta ei tue alkuperaisen maan- 
yinnan tarkastelu, joka tata nykya on tavattavissa vasta 
parin m :n, monin paikoin 3 a 4 m :n syvyydella nykyisesta 
maanpinnasta. Se on kiinteata lujaa savipohjaa, paikoin 
hiekan peittamaakin. Siina ei tapaa sellaisia ominaisuuk- 
sia, jotka olisivat haitanneet viljelysta tai asutusta. Todel- 
lista viljelyshaittaa on sen sijaan ollut Matajarveksi nimi- 
tetysta Iatakkojarvesta, joka on sijainnut Kerttulinmaen 
pohjoispuolella nykyisen Vahan Hameenkadun tienoilla. 
Taman vesilahteiksi mainitaan v. 1423 ns. Teinilahteet 
("Diegna kaeldona9')1 Vartiovuoren pohjoispaan kohdalla. 
Naista on yksi ollut vedenottopaikkana kaytannossa kau- 
pungin vesijohtolaitoksen valmistumiseen saakka. Tama 
sijaitsi nykyisen Teinikujan paassa tasta Vartiovuorelle 
nousevan kiviportaikon sivulla. 1880-luvun lopulla havait- 
tjin Iahdetta puhdistettaessa sen yhtena sivuna pystysuo- 
raan nousevassa kalliossa n. 1 m:n verran maanpinnan 
alapuolella kallioon vaakasuorana pistava onkalo, joka 
ulottui n. 3 m:n syvyyteen kallion sisaan.2 On mahdol- 



bta, ettii tiissa on ollut sellainen kallion halkeama, jonka 
pohjavesi on tiiyttanyt taman seka muutkin Teinikaivot. 
Puroksi yhtyneina nama vedet sitten ovat syottaneet Ma- 
tiijarvea, johon sitapaitsi on kokoontunut pintavesia ja 
ehka lisavesia Tranin "koskestakin".l Matajarven lasku- 
uoma paljastui v. 1901 silloin rakennetun kauppahallin 
tontilla Uudenmaankadun ja Iso-Hameenkadun kulmassa. 
Se seurasi 1600-luvun "Kirkon krooppikatua", joka on 2 
m:a nykyisia katuja syvemmalla. Sen pohja ulottui 1 m:n 
syvyyteen vanhan "Krooppikadun" pinnasta. Sen leveys 
oli 1 m ;  uudella ajalla sen seinamia on lujitettu pystypaa- 
lutuksella. Tallaisena se on '  jatkunut yhtyakseen Brahen 
puiston etelaosassa edella kerrottuun idasta tulleeseen 
viemariin, j o h  uudella a j  alla samoin vahvistettuna on 
tavattu jokirannassa ja eraalla kohtaa Brahen puistossa. 
Muistelmien mukaan on viemarin laskukohdalla jokiran- 
nassa ollut kaynnissa sen vesivoimilla toimiva kahden ki- 
viparin vesimylly.2 

Olen maininnut naista maan sisaisista havainnoista yh- 
dessa jaksossa, koska nailla on merkitysta tassa kasitel- 
tavaa paakysymysta arvioitaessa. 

3. Arveluita 11 00-luvun kaupunkiperustelmista 
Turun kazipungin paikalla. 

Paljon on esitetty otaksumia ja luotettu niihin Turun 
kaupungin perustamisaikaa arvioitaessa. Tama onkin 
luonnollista ja luvallista niinkin hamaran kysymyksen 
selvittelyssa kuin Turun kaupungin perustamisen, jonka 

1 T K a n  koskrn v e s i e a r a a  kuvaa Ruuthin ma in i tmla  siihen tarkoite- 
tun  vesimyllyn suunn i t ehs  v. 1671. Abo st. hist. I, s. 77. 

2 CARL VOK BOKSDORFF, Abo st. hist. under 17:de snklet 8. 37 (muist.). 
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valaisemiseen ei ainoatakaan privilegiokirjaa koko keski- 
ajalta ole sailynyt. Mutta luvallista on myos tarkastella 
noita esitettyja olettamuksia, seka omia etta muiden, jos 
huomaa jotakin epailyksenalaista niiden todistusvoimassa. 
Tallainen epailys on taman kirjoittajaa vaivannut ns. 
Nupaturkuun nahden, jota jo usealla taholla on histo- 
riallisessa kirjallisuudessa kaytetty vanhimman Turun 
todistajana. Lahteissa olen taman nimen tavannut vasta 
1580-luvun jalkipuoliskolla, ja olihan Turussa silloin Na- 
paturunkatukin nykyisen Henrikinkadun alkuna, mutta 
vain Napaturkuun johtavana, ei itse Napaturkuun ulot- 
tuvana. Tama naet sijaitsi Ryssanmaen ylemmilla liepeilla 
ja itse maen kukkulalla seka ulottui kaupungin rajamuu- 
riin asti, joka sijaitsi aiemmin mainitun Piispalan ja sen 
itapuolisen naapurin Kairisten kylan valisella rajalla. 
Tanne koko Napaturuksi nimitettya asutusta ei miten- 
kaan voinut syntya ennen kuin vasta kirkollisen reduk- 
tion jalkeen. 

Itse olen nahnyt tata Napaturkua vain raunioina ja 
kartoitinkin siita 1920-luvun alulla jonkin maaran sen 
hokkelien pohjia.1 Naista oli suurin osa vain yhden huo- 
neen ja "porstuan" rakennuksia ja vain jokunen harva 
kaksi tulisijaa kasittava. Rakennusten jariestyksesta ei 
saata puhua, silla sita ei kerta kaikkiaan ole ollut. Koko 
rykelma havisi vasta v:n 1827 suurpalossa! Taman jal- 
keen saman luontoinen hokkelikaupunki syntyi kaupungin 
rajan taakse Nummenmaelle, ja sitakin viela viime vuosi- 
sadalla usein nimitettiin Nopolaksi,z Nopoturuksi ja jos- 

1 MLkkel ja koko ~ u ~ t u ~ a  olen aik,aaaan tu,tkinut tarkernminkin keski- 
aibiaia,n kuuluvikd o~ktcitt~ujen ja 15(i0-luvulla suunniteltujen limtoitusten 
karuldta, 1nutt.a siihen ei ta.ssa yllteydessa ole syyta kajota. 

Pu-opo-keila. 
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kus Napaturuksikin, mutta silloin jonkin verran halven- 
tavassa merkityksessa. Napaturulla, jonka nimi on ilmei- 
sen "kollin" luonteinen, ei saata olla mitaan sanomista 
Turun kaupungin perustamiskysymyksessa. 

Olen aikaisemmin otaksunut Kasken maen nimen voi- 
neen Turun paikalla muistuttaa kaupunkia aikaisemman 
maanviljelysasutuksen kansanomaisesta viljelysmuodosta. 
Koska maen vanhimpana nimena on pidetty Samppalin- 
naa ja koska nimi kohdistuu vain osaan siita, lienee oi- 
keampaa katsoa nimen saaneen alkunsa Kask- tai Kaski- 
nimisesta suvusta tai henkilosta, jonka nimi siten on kiin- 
tynyt asuinpaikkaan. Tahan on sita enemman syyta, kun 
tiedetaan ainakin 1600-luvulla maella asuneen Kask 
(Kaski)-nimisen kauppiassuvun, jonka edustajista kan- 
gaskauppias Markus Kaske (1- 1697) mm. edusti upsee- 
rina Luostarin korttelia kaupungin vahdissa.1 Suku lie- 
nee jatkunut viela 1700-luvullakin.2 

Lyypekinmaki, myos Lyypekin-niminen laitakaupunki 
Kaskenkadun etelaosassa, taman ja Sirkkalankadun yhty- 
man tienoilla, jonka asutuksen kaupunki v. 1651 paatti 
siirtaa Vahanheikkilan niitylle, on Turussa synnyttanyt 
tarinan lyypekkilaisesta kauppafaktoriasta, jonka v. 1735 
Turussa kayneen numismaatikko Berch'in kuuleman ja 
muistiinmerkinnan mukaan pitaisi olla suorastaan Turun 
kaupungin alku.3 Ruuth on Turun kaupungin historias- 
saan pitanyt tarinan todenperaa mahdollisena ja sovitta- 
nut sen tapahtuma-a jan 1100-luvun lopulle, jolloin hanen 
edellyttamiaan Koroisten porvarien ranta-aittojakin jo 

1 CARL VON BONSDORFF, Bho st. hist. I, s. 240, 476, II, 126. 
2 Bbo dom~kyrkas Fikenqk. 1714, s. 71. 
3 CARL VON BONSDORFF, Bbo &. hist. I, SS. 42, 46; C. R. BERCH, Rese- 

berattelse av &r \ i 3 5 ,  Sv. Litteratursiillslk. Bkrifter IX. 
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olisi ollut kaupungin tulevan suurtorin paikalla. Ajatusta 
perustellaan kuningas Knut Eerikinpojan kauppatraktaa- 
tilla Lyypekin kanssa 1170-luvulta, jossa Ruotsi tarjoo 
lyypekkilaisille tullivapauden, vapauden pelatyista ranta- 
oikeuksista seka vakuuhksen siita, etta Ruotsin valta- 
kunnan piirissa henkensa menettaneen lyypekkilaisen 
omaisuus luovutetaan vuoden. ja yon kuluessa vainajan 
omaisil1e.l Voidaan kuitenkin aiheellisesti kysya, houkut- 
telivatko nama edut lyypekkilaisia siirtymaan Ruotsin 
muutamaa vuosikymmenta aikaisemmin Suomessa valtaa- 
maan voittomaahankin. Ruotsissakaan siita ei liene ollut 
toivottua tulosta. Turussa alkavat tulokset tallaisista vuo- 
sien 1250-1292 valilla uudistetuista toimenpiteista nakga 
7asta 1300-luvun alulta Iahtien, ja pian sen jalkeen meilla 
on Lybek-niminen porvarikin taalla. Henricus de Lybik 
esiintyy 1114 1325 eraan tarkean sopimuksen teossa Tu- 
russa sinettitodistajana.2 Oliko han Lyypekista, on tieta- 
matonta, koska samannimisia porvareita, on naihin aikoi- 
hin ollut muuallakin Saksassa, mutta nimestahan tassa 
onkin kysymys. Koska nama tulokkaat yleensa pitivat 
etujensa mukaisena hankkia itselleen kaupungin lahelta 
maanomistuksia elatuksen pohjaksi kaupan lamakausina 
tai vastoinkiiymisten sattuessa, mista lukuisia esimerk- 
keja olisi esitettavissa, on tallaisen tapauksen mahdolli- 
suus Lyypekinmaen nimen selitykseksi mielestani lahem- 
pana kuin hamaraperaisen kauppafaktorian oletus oikeuk- 
sineen, joiden tayttamisen edellyttamista ehdoista koko- 
naan puuttuu tietoja. 

Tohtori Gunnar Bolin on v. 1933 ilmestyneessa vaitos- 
kirjassaan Tukholman kaupungin synnysta esittanyt kasi- 

1 J. IV. RCITTH, Abo st. hist. 11, e. 15 j.s. 

2 REA n:o 38. 
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tyksenaan, etta Novgorodin kronikan mukaan olisi v. 1188 
tapahtunut jonkinlainen valienselvittely novgorodilaisten 
yhdelta puolen ja varjagien seka Gotlannin saksalaisten 
valilla toiselta, joka olisi kohdistunut Auran jokilaaksoon, 
missa Koroinen (kronikan Khorushka) ja "Uusi Turku" 
(kronikan Novotorshek) olisivat olleet sen nayttamona. 
Esitelmassani Suomen kirkkohistoriallisen seuran kokouk- 
sessa 6/11 1933, jossa selostin teoksen Suomen historiaa 
koskevia kysymyksia, huomautin tasta tapauksesta, etta 
tekija oli vaarin kasittanyt kronikan merkinnan ja etta 
siihen oikein ymmarrettyna ei sisally mitaan sotaretkea 
mainitun vuoden aikana. 

Huomautan ensinnakin, etta Novgorodin kronikassa, 
jossa vuoden sisalla sattuneet huomattavat tapaukset on 
saannollisesti merkitty muistiin asianomaisen vuoden koh- 
clalle, ei ole vuoden 1187 kohdalla mitaan merkintaa siita 
tunnetusta retkesta Ruotsiin, jolla mm. Sigtuna tuli perus- 
teellisesti havitetyksi. Sen sijaan on siita merkinta vuoden 
1188 kohdalla, jolloin se on sovitettu yhteen sen joh- 
dosta tehdyn rauhanneuvottelualoitteen kanssa. Taman 
merkinnan on tutkija kasittanyt kokonaan uudeksi ret- 
keksi, jonka kronikassa mainituille oudoilie paikannimille 
han on luullut loytavansa vastineita Aaran jokilaaksosta. 
Tarkastettakoon siis, mita kronikka asiasta ilmoittaa. 

Mainitsen aluksi. etta HAUSEN, joka on julkaissut ky- 
seessa olevan kronikan kohdan diplomatariuminsa n :ossa 
35. on venalaisessa tekstissa noudattanut tarkoin alkupe- 
raisen kronikan sanajarjestysta, mutta ruotsalaisessa 
kaannoksessaan muuttanut jarjestysta siten, etta sana, 
jonka venalaisessa tekstissa Iahinna otaksuu suhiektiksi, 
tulee ruotsalaisessa tekstissa objektiksi ja painvastoin, 
siis 1) : pydoqa trosrouonbqe sapsau . . ja 2) : Slogo 
Varjagerna . . . novgoroderna. Lukija, joka ei ole tottunut 
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venajan kielessa sallittuun tapaan aloittaa lause predikaa- 
tilla, lukee jalkimmaisesta ilman muuta: varjagit loivat 
novgorodilaiset j.n.e., ja lukee, jos hallitsee venajankielen, 
venalaisesta tekstista myos: novgorodilaiset loivat varja- 
git. Tama sanajarjestyksen muutos ruotsinkielisessa teks- 
tissa on Hausenin diplomaattinen keino huomauttaa luki- 
jalle, etta venajankielisenkin tekstin voi hyvallii tahdolla 
lukea sen mukaisesti. Mutta samalla han on otsikossa: 
"Novgoroderna hakta varjager" ilmaissut oman kantansa 
siita, mita kronikan kirjoittaja on tarkoittanut. Edelleen 
siihen sisaltyy viittaus siihen, etta verbia py611~b on tassa 
niinkuin kronikan muissakin vastaavissa tapauksissa kay- 
tetty ei ainoastaan vanhassa taivutusmuodossaan (nyk. 
ven. p y 6 ~ ~ 1 a )  vaan vanhassa merkityksessaankin : lyoda 
tyrmaan, vangita (nyk. ven. ~ ~ T O Y M J I M  ) .I 

Kronikan tiedonanto kokonaisuudessaan alkuperaisen 
venajankielisen tekstin mukaan suomeksi tulkittuna kuu- 
luu siis seuraavasti : N o v g o r o d i 1 a i s e t o 1 i v a t 
v a n g i n n e e t  v a r j a g e ~ j a  ja G o i t ~ l a , n n i i n  s a k -  
s a 1 a i s i a Khorushkassa ja Novotorshekissa; m u t t a 
k e v a a 1 1 a (v. 1188) h e (novgorodilaiset) e i v a t 
p a a s t a n e e t  a i n o a t a k a a n  o m i s t a  m i e h i s -  
t a a n  N o v g o r o d i s t a  m e r e n  y l i ,  e i v a t k a  
a n t a n e e t  s a a t t o m i e h i a  v a r j a g e i l l e ,  v a a n  
a n t o i v a t  h e i d a n  m e n n a  r a u h a a  s a a m a t t a .  

Tasta tiedonannosta kay siis selville 1 )  etta vangit, 
jotka tassa tapauksessa ovat rauhan panttina, on otettu 
ennen kevatta 1188, siis, koska avomeren sotaretkia poh- 
joisten maiden ilmastossa ei silloin yleensa voitu talvis- 
aikaan toteuttaa, ilmeisesti avoveden aikana v. 1187, 2) 

1 Vrt. Mc~opin rocynapc~sa Poccitlc~aro H. K a p a ~ c k i ~ a  111, muist. 
84 ja TI, m. 269. 
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ettii vangit, koska varjagit ovat rauhan pyytajia, eivat ole 
olleet ainakaan viimeksimainittujen hallussa ; myos Nov- 
gorodin varjageihin kohdistama ylimielinen kohtelu osoit- 
taa, etta silla oli valtti takanaan, ja 3) etta ei ainakaan 
Novgorodin miehilla ollut kesalla 1188 lupaa lahtea meren 
yli. Lisaksi tulee, etta Novgorodin kronikka ei paremmin 
kuin Suomen piispain kronikkakaan tieda mistaan havi- 
tysretkesta Aurajoen laaksoon v. 1188. 

Novgorodin miesten suorittama Sigtunan havitys v. 
1187 on sen sijaan Ruotsinkin lahteista monipuolisesti 
tunnettu. Siella on myos Nykoping, josta kronikan Ho- 
BOT-bpxhue (nykyisvenajan H o ~ o r o p x u ~ e )  uusi kaup- 
papaikka on suora venajankielinen kaannos, mahdollisesti 
tahan aikaan "Gotlannin saksalaisten" kauppafaktoria, 
josta naita saatiin retkella panttivangeiksi. Paikalla on 
merenrayta-asema, eika se ole kaukana Mdarin suulta, 
josta Sigtunan vayla alkoi. Mutta silloin on myos kroni- 
kan Khorushka-nimi saatu Sigtunan nimesta ymmarta- 
malla sen merkitys vaarin. Khorushka, kronikan KCipyxb~a, 
nykyiskielen Kdpmrn~a merkitsee lohensukuista kalaa, 
nykyisin kuoretta ja norssia, mutta aikaisemmin se tar- 
koitti yleisnimena mnitakin lohta pienempia laatuja. Sigtu- 
nan venalainen on voinut aantaa vain Siktunaksi ja s i i ~ a  
tuntenut oman kielensa sik ( cum ) , joka merkitsee siikaa, 
seka sijoittanut taman ilman muuta korushka-kaloihin. 
Siita kaupungin out0 nimi Korushka. (Vrt. esim. suom. 
Fahkinasaari = kronikan op%xo~-b, josta nimen jalkiosa 
saari - O C T P O B - ~  usein jaa kokonaan kaantamatta.) 
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4. Kaupunkiasutuksen alku ja kaupun.gin oikeudet. 

Mikali tahanastisista tutkimuksista Turun kaupungin 
maastossa ja kirjallisistakin lahteista voidaan paatella, on 
tuomiokirkon rakentaminen edella kuvatun maalaismaise- 
man keskeiselle kummulle ollut se suurtapaus, joka en- 
sinna on aiheuttanut muutoksen asutuksessakin kaupun- 
ginomaiseen suuntaan. V. 1229 oli paavi Gregorius I X  Tuo- 
mas-piispan anomuksesta antanut suostumuksensa siihen, 
etta piispanistuin saadaan siirtaa Rantamaelta sopivam- 
paan paikkaan, "vsque huc", kuten on merkitty Turun tuo- 
miokirkon kopiokirjaan. Ehtona oli vain, etta Linko- 
pingin piispa, Gotlannin cistersienssiapotti ja Visbyn ro- 
vasti toteavat ehdotetun paikan tayttavan gregoriaanisen 
kirkon piispan hallintoasemalle asettamat ehdot. Saamme 
nain ollen edellyttaa, etta maanomistus, jonka piiriin 
piispanistuin sijoitetaan, on viimeistaan silloin ollut kir- 
kon hallinnassa, kuten gregoriaaninen kirkko vaati. Kirkko 
rakennetaan Tuomas-piispan johdolla harmaasta kivesta 
ja n. kolme kertaa niin laajaksi kuin Rantamaen piispan- 
l,.irk!co oli alkuaan ollut, ja se valmistuu puusisusteisena 
Tuomas-piispan vihittavaksi ennen hanen eroamistaan 
Suomen piispan virasta v. 1245. Sen kaytannossa olosta 
todistavat muutamat sailyneet hautakivet pappien hau- 
doilta 1200-luvun puolivalin vaiheilta ja vihdoin paavin 
anekirjekin v :lta 1259.1 

Taman suurtvon toteuttamisen yhteydessa on tuomio- 
kirkon lahimpaan ymparistoon syntynyt vahainen kaupun- 
kiasutuskin. Se on noussut kirkon maalle ja jo siita paat- 
taen piispan toimesta seka piispan hallinnon alaiseksi. 
Piispalla on t9ss;l ts~auksessa ollut edessa valtava, monet 
vuodet vaativa ja monen'aisia ammattimiehia tarvitseva 

1 REA n:o 1, 13. 
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rakennustehtava, johon kuului ensimmaisena tuomiokirk- 
ko, mutta siihen liittyen muitakin laitoksia, joita piispanis- 
tuin tarvitsi tuomiokirkon yhteyteen. Paikkakunnalle ker- 
tyi uutta vakea, jolle tarvittiin asuntoja ja huoltoa. Sinne 
pyrki myos kauppiaita, joita houkutteli kirkon tarveai- 
neiden hankinta ja piispanistuimen uuden paikan mahdol- 
lisuus vetaa puoleensa merentakaistakin kauppaa. Siina 
jokilaakson kauppaa harjoittaneille talonpojille taas tar-  
joutui tilaisuus rakentaa vastaista ansiotoimintaa varten 
"kaupunkitaloja" uuden tuomiokirkon laheisyyteen, jolloin 
he samalla voivat edistaa kirkon suuryritysta. Nain kirkon 
periaatteet, joiden mukaan kauppapaikka hiippakunnan 
hallintokeskuksen yhteydessa edisti hiippakunnan eri 
aarien ja kirkon johdon valista kosketusta ja kirkon vai- 
kutuksen leviamista maakuntaan, yhtyivat kaytannolli- 
seen tarpeeseen ja johtivat kaupungin syntyyn. 

Tuomiokirkon kohdalla jokirannassa tuomiokirkkosil- 
lasta Piispankadun alkutonteille saakka ja torilla tuomio- 
kirkosta lanteen ovat maansisaiset rakennusten jatteet 
harvinaisen taajassa ja jopa useampina kerrostumina. 
Viimeksi nayttavat kivirakennukset olleen enemmistona, 
mutta siella taalla sijainneiden puurakennusten jaannok- 
siakin on tiheassii. Kivirakennusten perustuksia tutkit- 
taessa havaitsee usein alkeellisen paalutuksen peitteena 
kaytetyn purettujen puurakennusten seinahirsia ja lattia- 
palkkeja, jotka osoittavat, etta paikalla olleet puuraken- 
nukset ovat saaneet vaistya kivirakennusten tielta. Uudis- 
rakennuksille on ollut vaikeata saada tilaa, mika nakyy 
sellaisista tapauksiska jokirannassa, joissa kivirakennus on 
taytynyt sijoittaa niin lahelle vesirajaa, etta alaosat sei- 
nista ovat korkean veden aikoina joutuneet veden peittoon. 
Tallainen asema on ollut ainakin parilla kivirakennuksella 
tuomiokirkkopuistikon keskikohdalla ja sen koillispaassa. 
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Tlirku 16PO-litv1~.l ln (Torun Rist. Museo). 
I<irkostn itB211 Piispan-, Napaturun- j a  Hlmeenkadut;  sen etelapuolel la Suur- 

tnrille oikaistu Hlmeenkatu .  Vanhin kaupnnki: ne l j l  korttelia kirkon ja joen va- 
l issa i a  yltsi kirkon lounalspuolel la.  
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paikalla on rakennus ollut kaytannossa vieia 
1600-Iuvulla, jolloin siita mainitaan: "att vattnet, nar det 
flWar, stryker sig pA sjalfva murenV.l Monet taman 
alueen kivirakennuksista ovat varhaisgotiikan mukaisista 
perustuksistaan ja eraista muotoseikoistaan paatellen Tu- 
run vanhimpia, ja monet niista mainitaan kaupungin kes- 
kiajan liihteissa. Merkille pantava on myos, etta kaupun- 
gin vanhin katu, Hameenkatu, on alkuaan paattynyt tuo- 
aiokirkon edustalle sen etelapuolella. Sc on kulkenut hy- 
Pin Ghelta Ryssanmaen juurta, kuten sen katukaivauk- 
sissa tavatusta alkeellisesta kiveyksesta on voitu paatella. 
Katu on nain ollen vasta myohemmassa vaiheessa oikaistu 
kaupungin Suurtorille ulottuvaksi. Molemmat kadut tava- 
taan viela 1600-luvun asemaliartoissa. 

Erityista huomiota ansaitsee kuitenkin se Ruuthin te- 
kema havainto, etta yksityisten tontit talla, mutta koko 
piispan tilan laajasta alueesta vain talla pienella alueella, 
joka ei ole laajempi kuin n. kaksi hehtaaria, ovat sittem- 
min sijainneet kaupungin maalla ("p& stadem --egen 
mark"), toisin sanoen, ovat olleet ns. "vapaita tontteja", 
jotka juontavat aikunsa kaupungin kaikkein varhaisim- 
milta ajoilta. Tama alue on siis luettu kaupungin alkupe- 
raiseen asemakaavaan, josta porvarit, kuten Ruuth selit- 
taa, ovat saaneet ostaa tonttinsa tayteen omistusoikeuteen 
itselleen ja jalkelaisilleen maaraamattijmiksi aioiksi.2 
Runth ei ole selittanyt, mitenka taman alueen siirto kiy-- 
kolta kaupunsille on tapahtunut, mutta han on huomannut 
kaupunain alkuperaisen asemakaavan piirissa eraan toi- 
sen laaiuudeltaan suunnilleen samansuuruisen, mutta il- 
meisesti asumattoman alueen, jota han, luullen sita piispa 

1 J. IV. R T T ~ T I T ,  Aho st. hist. I, s. 52.  
3 J. W. RI-VTH, Abo st. hist. I, s. 8 jn 53.  
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Ragvald I1 :n (1308-1321) kaupungille lahjoittamaksi, 
nimittaa Ragvald-piispan lahjoitukseksi ja tallaisena mer- 
kitsee sen karttaansakin. Se kasitti Matajarven Iantisen 
rannikkoalueen nykyisen Uudenmaankadun 9 :nnen ja 
10:nnen tonttien kohdalta lahtien nykyisen tuomiokirkko- 
torin etelareunaan saakka. Lannessa han mainitsee sen ra- 
jaksi Vartiovuoren sivua nousseen vanhan Karjakadun. 
Kun piispan kiinteistolahjoitus maallisiin tarkoituksiin 
kirkon saantojen asettamien ankarien rajoitusten vuoksi 1 

on enemman kuin kyseenalainen ja sen asettaminen piispa 
Ragvald 1I:n yhteyteen epailematta kay harhaan, tullaan 
Iahemmaksi todellisuutta, jos kasitetaan kaupungin perus- 
tamisen yhteydessa toimitetun maanvaihtoja, joissa kirkko 
on luovuttanut kaupungille maastaan jo silloin asutettuna 
olleen alueen, joka oli alkavalle kaupungille tarkea, ja sai 
sita vastaan kaupungin asemakaavasta vastaavan suurui- 
sen asumattoman alueen, jota kaupunki ei toistaiseksi 
tarvinnut. 

Kirkon nain saama maa-alue joutui kuitenkin pian 
uuden vaihdon esineeksi ja tama vaihto valaisee kiintoisal- 
la tavalla tilannetta nykyisen tuomiokirkon ymparistossa. 

Kuten tuomiokirkon rakennushistoriassa 2 on seikkape- 
raisesti esitetty, on tuomiokirkon rakentanlisen toinen ra- 
kennuskausi tapahtunut 1260-luvulla. Siina kaytetaan en- 
si kerran tassa rakennuksessa tiilta rakennusaineena. Sil- 
loin rakennetaan ja holvataan kirkkoon uusi paakuori, hol- 
vataan ja sisustetaan kirkon sakaristo, rakennetaan kirk- 
koon uusi paaportaali ja tehdaan muitakin laitteita kirkon 
kaunistamiseksi. Tiili ei talloin tule kirkossa kaytantoon 
vain rakennusaineena vaan sen ohella meidan oloissamme 

1 Sv. Trakt. I, 11. 90. 
2 JUIIANI RINNE, Turun tl~~omiokirkoii rake~~uushistoria, sir.. 105-109. 
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SrrPinaisen muotorikkaan varhaisgoottisen arkkitehtuurin 
t.ipaisana valineena. Siihen on tarvittu koko joukko eri 
muotoisia ja eri kokoisia tiilia, joihin jokaiseen on ollut 
wlmistettava oma muottinsa ja saviaineskin erikoisesti 
muokattava mestarin valvonnan alaisena. Tallijin oli siis 
tiilien valmistus suoritettava itse rakennuspaikalla, jotta 
muotojen sommittelu kirkossa ja tiilien valmistus sen ulko- 
puolella voisi tapahtua yhtenaisesti. Tuomiokirkon edus- 
hlla oli sen etelapuolella piispantilan alueeseen rajoit- 
tuva Matajarven kuiville noussut rantalietealue, joka oli 
savipohjaista ja siis tarjosi mahdollisuuden savensaantiin 
ja tiilenvalmistukseen. Alue kuului kaupungille, mutta 
uudella maanvaihdolla kaupungin kanssa oli siita saata- 
vissa kirkolle tarpeellinen maa-alue. Maanvaihto toteu- 
tettiin silloisen piispa Ragvald I :sen (1258-1266) toi- 
mesta ja toimituksesta laadittiin asianomaiset asiakirjat, 
joista kaupungin kappale viela 1400-luvun alulla nayttaa 
olleen jaljella. Se on sittemmin havinnyt, mutta tuomio- 
kirkon taloudenhoitaja (?)  on siita merkinnyt tuomiokir- 
kon kopiokirjaan, minka verran tuomiokirkko sai sa- 
venottoaluetta, kun Ragvald-piispa luovutti kaupungille 
edellisessa vaihdossa piispan tilaan liitetyn alueen Mata- 
jarven lansipuolelta. Rajat han mainitsee niiden raja- 
paikkojen mukaan, jotka 1420-luvulla toimitetuissa rajo- 
jen tarkistuksissa todettiin alkuperaisissa asiakirjoissa 
(Litteras originales super hiis habent ciues) ;l naissa 
Ragvald-piispan nimeen ei liittynyt jarjestysnumeroa, 
koska naiden maanvaihtojen aikana ei voitu tietaa, tuli- 
siko toinenkin Ragvald-niminen piispa vastaisuudessa 
Suomen piispanistuimelle. 

Naista maanvaihdoista on ensimmainen asetettava Bir- 
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ger Jaarlin Suomen matkan yhteyteen. Talla matkalla han 
on epailematta vahvistanut Turun kaupungille asemakaa- 
van ja kaupungin oikeudet seka maarannyt luostarikon- 
ventille rakennus- ja kayttoalueen kaupungin asemakaa- 
van valittomaksi jatkoksi. Kansleripiispa Beron (1249- 
1258) toimitettavaksi on jaanyt kaupungin asemakaavan 
aiheuttama ensinmainittu maanvaihto kaupungin ja piis- 
pan tilan valilla, toimenpide, joka sinansa todistaa kau- 
pungin sen tapahtuessa laillistuneeksi juridiseksi persoo- 
naksi.1 .Toinen maanvaihto on toimitettu piispa Ragvald 
I :sen toimesta. 

Tuomiokirkko sai siten savenottopaikan, jonka kaytto 
tahan tarkoitukseen kuitenkin tuli lyhytaikaiseksi. V. 1290 
toimitettiin piispanistuimen siirto Rantamaelta Turkuun, 
ja kirkko vihittiin juhlallisesti tuomiokirkoksi. Taman jal- 
keen tiilenvalmistus, joka tasta Iahtien muodostui kir- 
kon tarpeita palvelevaksi jatkuvaksi teollisuudeksi, ei enaa 
kaynyt painsa tuomiokirkon edustalla, koska se olisi tul- 
lut kirkon rauhalle liian hairitsevaksi. Se voitiinkin hai- 
tatta siirtaa Kupittaan alueelle, jossa saven, hiekan ja ve- 
den saanti oli runsas ja jossa piispantilan ulkomaa tarjosi 
riittavan alueen. Entinen savenottopaikka tuomiokirkon 
edustalla oli sopivampi kayttiiii rakennustonteiksi seka 
tuomiokirkon omille viranomaisille ettii tontinvuokraa 
vastaan muillekin halukkaille. Uylatin paistaja, jonka tuli 
tyydyttaa koko hiippakunnan oylMtien tarve ja jonka 
puustelli on mahdollisesti sijainnut niilla tienoin, missa 
"oflatsgbrden" myohemmin mainitaan, on varmaankin jo 
piispa Maunu I:n aikana siihen sijoitettu, ja pian siihen 
on tullut muitakin, joten alue sai nimen P. Henrikin tont- 

1 H l n  oli aikaimmin toiminut Birger Jmrlin kanslerina. JUUSTEN- 

PORTIIAN, Chronicon, s. 142. 
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Keskiajan ja 1500-luvun Turkua ( J .  W .  Ruuthin mukaan). 

tialue ("St. Henriks tomter"). Vahitellen Matajarven 1a- 
takkokin alkoi kuivua, ja kun kirkon viranomaiset olivat 
sita mielta, etta kuiville nousseet rantalietteet kuului- 
vat rannan omistajalle, vaati kaupunki edella mainitun 
rajain tarkastuksen. Siita aiheutui myos laamanninoikeu- 
den tuomio 27/,,, 1423, joka maarasi alkuperaiset rajakoh- 
dat  voimaan.1 Tassa tuomiossa mainittujen rajapaikkojen 
mukaan Ruuth on merkinnyt alueen karttaansa, mutta han 
on erehtynyt rajapaikoista tuomiokirkon alkuperaista 
aluetta vastaan. Naita mainitaan vain kaksi ; Gaerwinin 
Kristinan kaalimaan tontin koillinen kulma ("osternorra 
horne") ja Marjavuoren talo. Edellinen sijaitsi Ruuthin 
mukaan nykyisella Tuomiokirkkokadulla, mutta han on 

1 REA n:o 407. 
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Tillbergin Turun karttaa v:l ta 1808 ( S .  Dahlstrom, Turun palo). 
Vanha "Krooppikatu" leikkaa Ison ja Pienen kirkkokadun ( c  ja d ) .  "Kirkon 

Turku" ulottui siita n:olla 10 merkitylle tontille. Akatemiatalo merkitty Ci:lla. 

merkinnyt siita rajapaikaksi kaakkoisen kulman koillisen 
sijasta ja saanut siten rajan kaymaan akatemiantalon ete- 
lapuolelta, sen sijaan etta se oikein merkittyna olisi kay- 
nyt mainitun tontin halki. Inge Marjavuoren talo, jonka 
hanen leskensa Elseby poikineen kirjelmallaan ' I 5  1426 
lahjoitti tuomiokirkolle ehdolla, etta luovutus tapahtuu 
vasta hanen kuolemansa .jalkeen, sijaitsi Hameenkadun 
varrella ja kasitti useita rakennuksia seka kaalimaan, jot- 
ka lahjoittaja sitoutui elamansa aikana pitamaan kunnos- 



T u ~ n  kaupungin perustamisesta 53 - 
1 j8 auorittamaan niista k a u p u n g i 1 1 e tulevat maksut 
@mttiSyrin). Se sijaitsi siis kaupungin maalla eika tuo- 
&kirkon, mihin Ruuth sen on sijoittanut.1 Samoin kuin 
sdellisessa tapauksessa on tassakin kirkkoa vastaan ollut 
rajana tontin pohjoinen raja, joka tulee aikaisemmin ku- 
vatun "rajakroopin" kohdalle. Ruuth on merkinnyt rajan 
aiimeenkadun varteen tulevan paarakennuksen kohdalle. 
Kyseessa oleva talo on siis sijainnut silla paikalla, mihin 
Bnuth on karttaansa merkinnyt P. Eerikin alttarin van- 
han talon. Tama taas on sijainnut lannempana eli nykyi- 
sen Uudenmaankadun kohdalla, missa se on ollut rajanaa- 
purina Kirkkokadun varrella si jainneen saman alttarin toi- 
sen talon kanssa. Tama sijainti antaa myos luonnollisen 
selityksen siihen, etta molempia naita taloja on voitu kayt- 
t&i Kaikkien pyhien alttarin prebendatalon luomiseen. 

Tiedot kaupungin kehityksesta 1200-luvun jalkipuolis- 
kolla ovatkin jo sitten varsin niukat. Rakennustyot tuo- 
miokirkossa Ragvald-piispan aikana ja niiden jatkona 
Rantamaen piispankirkossa (kuori-torni) ja myohemmas- 
sa piispanlinnassa kansleripiispa Katilluksen (1 266- 
1286) aikana, selra vihdoin vuosisadan lopulla tuomiokir- 
kon tiilirakennustyot 2 ovat jatkuvasti kiinnittaneet kau- 
yungin parasta tyovoimaa, jota paitsi samaan aikaan ra- 
kenteilla ollut luostarikin on tarvinnut ainakin ajo- ja 
apumiehia. Kenties tasta on johtunut, etta kaupungin muu 
kehittaminen on saanut jaada odottamaan vuoroaan. Toi- 
selta puolen nayttaa silta, kuin kaupungit olisivat koko 
valtakunnassa tana aikana elaneet eraanlaista hiljaiseloa, 
josta hallitus on koettanut tarmokkaasti herattaa niita vir- 
keampaan toimintaan. Kunnon hallitsijat Birger Jaarlista 

1 REA n:o 407, 420. 
2 Bebstus naistii Turuii tuomiukirkon rakennnshistodassa. 
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Birger-kuninkaaseen saakka olivat kehoittaneet Baltian 
ja Gotlannin kauppiaita siirtymaan porvareiksi valta- 
kunnan kaupunkeihin, joissa heille tarjottiin samat edut 
kuin kotimaan miehilla oli. Turussakin havaitaan naiden 
toimenpiteitten seurauksia, mutta vasta 1300-luvun toi- 
selta vuosikymmenelta alkaen ja sitten yha lisaanty- 
vassa maarassa. Ennen naiden siirtolaisten esiintymista, 
ja ennen heidan ilmeista vaikutustaan kotimaistenkin 
miesten yritteliaisyyteen nayttaa kaupungin asutus suu- 
rin piirtein pysytelleen tuomiokirkon Iahimmassa ym- 
paristossa. Tama kasitys vahvistuu, kun yksityiskohtai- 
sesti seuraa kaupungin jatkuvaa kehitysta. Tassa yhtey- 
dessa viitattakoon vain kaupungin ensimmaiseen sinettiin, 
jonka asiakirjassa kaytettyna tapaamme vasta 20/6 1309, 
mutta jonka sommittelu lankeaa viimeistaan 1290-luvun 
alkupuolelle. Siina naet kaupungin Aboa-nimen alkukir- 
jain on tuomiokirkon silloin ainoan suojeluspyhimyksen, 
Neitsyt Marian liljasymbolien ymparoima kaikilta neljal- 
t a  puolelta, ja kaupunki ikaankuin heijastuksena silloisis- 
t a  ulkonaisistakin olosuhteista sulkeutunut taman vaiku- 
tusvaltaisen suojelijan mahdollisimman Iaheiseen sylei- 
I Y Y ~ .  




