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Aikakaudeli yleinen luollile 

Jotta voisimme paremmin ymmartaa Turun ja sen linnan vaiheita 
inyohaiskeslziajalla, on meidan aluksi - ilzaan kuin taustan saami- 
selzsi - kasiteltava taman aikakauden yleista luonnetta. Keskiajan 
lnppu oli monessakin mielessa murroskautta. Valtiollisella alalla 
oli Pohjolassa vastilzaan - 1300-luvun lopulla - ylikansallinen 
skandinaavisen unionin aate murtautunut lapi, ja kuningatar Mar- 
garetan oli onnistunut yhdistaa koko Pohjola yhdelzsi suurvalta- 
lzunnalzsi. Mutta sita vastaan nousivat lzansalliset aatteet, ja naiden 
valinen taistelu loi leimansa koko Pohjolan valtiolliseen elamaiin 
myohaiskes1ziaja11.a. Uskonnollisella alalla roomalaiskatolinen lzirk- 
lzo oli keslziajan kuluessa saanut siina maarin ihmisten lzatsoinulz- 
sia, ajatulzsia ja toimintoja hallitsevan merkityksen, etta sen valta- 
asema oli kolzo Euroopassa jarkkymaton. Tosin uusi elamanmuoto, 
uudet asenteet ja kasitylzset olivat senlzin piirissa tunkeutuinassa 
esiin, vaiklzakaan ne eivat viela sanottavastilzaan ulottaneet vailzu- 
tustaan Pohjolaan asti. Kun ne sitten ajanjakson lopussa murtautui- 
vat uskonpuhdistuksen muodossa tanne asti, merlzitsi se lzolzo Poh- 
jois-Euroopan irtautumista kansallisina luterilaisina lzirkkoina kato- 
lisesta kirkosta. Talouselaman piirissa oli niin ilzaan lzansainvali~len 
kauppajarjesto, saksalainen Hansa, saavuttanut suorastaan mono- 
polisen aseman lzolzo Pohjolan ullzomaanlzaupassa ja sita tieta 
myos sen talouselamassa. Se oli lzuitenkin hiljalleen vaistyniassa 
asemistaan, kun lzotimainen porvaristo kussakin valtiossa pyrki 
ottamaan talouselaman omiin kasiinsa. 

Minkalaista osaa Turlzu naytteli tassa historiallisessa kehitysvai- 
heessa, joka siis lzasittaa lzeskiajan viimeisen vuosisadan ja jolle 



vaistyvan vanhan ylikansallisen ja esiin nousevan uuden kansalli- 
sen aineksen vastakohtaisuus lyo leiinansa? Vastausta tahan lzysy- 
mylzseen on etsittava Turun valtiollisen, lzirlzollisen ja taloudellisen 
elaman tarkastelusta myohaiskes1ziajalla. 

Valtiollisessa suhteessa Turun paiimerlzitys on luettavissa Turuil 
linnan vaiheista. Rakennushistoriallisesti edustaa myohaislzeskiaika 
tiiman silloin saarella sijaiilneen ja lzaivantojen ymparoiman liilnan 
historiassa suhteellisen hiliaista lzautta. Linna oli vastilzaan, 1300- 
luvun lopulla, lapilzaynyt huoillattavan villzlzaan ralzennuslzaude~~, 
minlza vuolzsi sen lzatsottiin hyvin tayttavan ajan puolustustelznil- 
liset tarpeet. Siihen lzuului talloill piiaosa nykyisesta ns. >.Vanhast2 
linnasta~. (siis nykyisin uusitusta osasta) lukuun ottaniatta sen nel- 
iiitta lzerrosta ja porrasralzennelmia. Myos 1400-luvulla, erityisesti 
Sten Sture vanhemman ailzana, tiedetaan ~~Vanhassa linnassakin>> 
tehdyn lzorjauksia, parannulzsia ja laajennulzsia. Niinpa pohjoissii- 
ven Sture-kirlzlzo valmistui t3na ailzana. Sita vastoin linnan edusta 
oli nylzyista paljoil vaatimattomampi, silla se rakennettiin paapiir- 
tein nykyiscen asuunsa samoin kuin vanha osa lzorotettiin vasta 
1500-luvun loppupuolislzolla, linnan historian loistolzaudella. MyB- 
haiskesluajalla linnan edustalla oli inuurin ja parin lzolmen tol-nin 
ymparoima esipiha monine erilaisine talousrakennulzsineen. 

Turun linnan merlzitys oli linnan aseman vuoksi Itameren - 
Suomenlahden - Pohjanlahden yhtymalzohdassa jo 1300-luvun lop- 
pupuolislzolla allzanut lzasvaa. Tahan myotavailzutti osaltaan se 
seiklza, etta valtakunnassa yleisesti siirryttiin kiinteiden s~~ur l i n -  
nojcn varaan perustuvaan linnahallinto- ja -puolustusjarjesteli~~aan. 
Ennen lzailzkea tama johtui kuitenkin siita strategisesta merlzitylz- 
sesta, mika Turun linnalla talloin oli etelasta pain kasvavaa pai- 
netta to rjuttaessa. Sen huipentumana oli Ruotsin kuninkaaksi vali- 
tun salzsalaisen Albrelzt lMeclzlenburgilaisen toimeenpaneina ja kah- 
deksan lzuulzautta lzestanyt liilnan piiritys vuonna 1365. Myohein- 
mjnkin sailyi linna aktiivisen, etclaan pzin suuntautuvan politiikan 



Ylzsi Steil Sture vanhemman vallan vankimmista sotilaallisista ja taloudellisista 
tukikohdista 1400-luvun lopulla oli Turun linna. Se oli myos monessa 

suhteessa hanen erilzoisen huolenpitonsa kohteena, ei ylzsin niin, etta hail 
oleslzeli siella pitlcialzin ailzoja, vaan myijs siten, etta hanen ailzanaan linnassa 

tehtiin lisaralzennelmia, joista mainittavin on nk. Sture-lzirlzko, 
balttilaiseen tyyliin holvattu sali. Hanen herruuslzautensa jaannolzsii 

on oheinen, linnan sisiipihan seinaan muurattu Sture-suvun vaakuna. 
- Valolz. P.-0. Welin. 

tuliikohtana. Siina n~ielessa se Eerili Pommerilaisen vendilaissodis- 
sa 1420-luvulla vailzutti hillitsevasti sotatoimien laajenemiseen Suo- 
menlahden alueelle. Samoin se oli 1480-luvulla Sten Sturen alztii- 
vjsen Baltian politiikan tarlzeimp3na tuliiliohtana, josta lzasin val- 
tionhoitaja henkilolzohtaisesti johti sotatoimia ja politiilzlzaa Bal- 
tiassa. 



Ennen lzaiklzea kuitenkin Turun linnalla oli lzeslzeinen asema 
myohaislzeskiajan lzirjavissa ja vaihtelevissa unionitaisteluissa. Ta- 
ma johtui siita, etta paakamppailut lzaytiin unioniaatetta ajavan 
Tanskan ja kansallista itsenaisyytta tavoittelevan Ruotsin valilla. 
Ratlzaisu riippui talltiin tavallisimmin siita, lzurnman kisissa ja 
kannalla vahvasti varustettu Tukholma oli. Tukholmaan nahden 
juuri Turun linna oli ikaan lzuin avainasemassa, lzoska se oli val- 
talzunnan paalzaupunkia lhhella oleva tulzikohta silla jokseenlzin 
suoraviivaisella linnalinjalla, jolza Orebrosta allzaen lzullzi Tukhol- 
man, Kastelholman, Turun, Raaseporin ja Porvoon kautta Viipuriin 
ia jolza muodosti Ruotsi-Suomen valtakunnan puolustulzsellisen 
selkarangan. Samalla se tietysti oli lounainen portti itse Suoinen 
herruuteen. 

Turun linnan sotilaallisen tarkeyden oivalsivat ailzalaiset erittain 
hyvin juuri unionitaistelujen monivaiheisissa lzaanteissa. 'Tama lzay 
havainnollisesti ilmi poliittisten suunnanmuutosten yhteydessii. 
Talloin oli valtaan nousseen ensimmaisia tehtavia kiirehtia varinis- 
tamaan Turun linnan herruus itselleen. Nain tapahtui jo unioni- 
vallan alkaessa. Niinpa lzohta sen jalkeen, lzun lzuningas Albrekt 
Mecldenburgilaiselle uskollisena pysytellyt Tukholma oli loppu- 
lzesalla 1398 luovutettu unionikuningatar Margaretalle, kiirehti ku- 
ningatar saamaan lziisiinsa Suomen puolelta ensin Turun linnan ja 
lzohta sen jallzeen maan lzaikki muutkin linnat. Nuori unionilzu- 
ningas Eerik Pommerilainen itse lzavi pariinkin otteeseen Suomessa 
ennen kuin hanesta ylzsin tuli hallitsija. Todennakoisesti han oli 
molemmilla lzerroilla inyos Turussa, jossa hanen paatehtavansa oli 
paitsi tutustua oloihin paikan paalla varmistua Suomen aatelin 
uslzollisuudesta. Turun linnan herruuden varmistamiseen viittaa 
viela selzin, etta unionihallitsija vaihteli aluksi hyvin tiheaan lin- 
nanpaallilzoit;ri, lzunnes vuodesta 1411 alkaen aina Eerilzin oman 
~rallan jarklzymiseen saakka vuonna 1435 tassa tehtavassa oli ha- 
lien laheinen luottamusmiehensa Klaus Lydekenpoilza Djalzn. Kun 
sitten Eerilz Pommerilainen vuorostaan syrjaytettiin ja tata tapah- 
tumaa seuranneiden 35 vuoden aikana oli milloin yhteinen unioni- 
lzuningas, milloin taas lzullakin Pohjolan valtakunnalla oma hallit- 
sijansa, asetettiin Turun linnanherraksi lzulloinlzin vallassa olevalle 
suunnalle uskollinen mies. 



Yhtenii Turun taloudcllisen omavaraistumisen ilmaultsena ovat siellii lyodyt 
metallirahat. Kesltiajalla hallitsijat saattoivat mylintaa rahanlyontioikeuksia 

tarkeimmille lcaupungeille. Kun kaikki Pohjolan valtiot olivat yhdistetyt 
yhdeltsi suurvaltalcunnaksi, Pohjolan unionilcsi, sai Turl<ul<in viirneistaiin Eerik 

Pornmerilaiselta tallaiset oilceudet. Turun aurtuat, joita oheinen kuva esitt29 
eri ajoilta, olivat lcaypaa rahaa sekl omassa rnaassa etta laajernliialtilcin 
Hansa-maailmassa. - Turun Historiallinen Museo. Valok. P.-0.  Welia. 

Naissa vaiheissa entisella valtionl~oitajalla ja myohemmin kol- 
inasti Ruotsin valtaistuimelle nousseella Kaarle Knuutinpoika Bon- 
della oli parin kolmen vuoden ajan Turun linnalaani Iaanityksena. 
Han saapui tanne vappuna 1440 ja, ltuten eras kronikka kertoo, 
jc kolmantena paivana han sai linnan riidatta ja miekan islzutta 
haltuunsa. Linnan vahvojen muurien suojassa, missa jo hanen 
isansa ja vielapa isoisansakin olivat unionin alkzuvuosina hallin- 
neet ja missa arvellaan hanen itsensakin nahneen ensi lzerran pai- 



vanvalon, vietettiin nyt, varsinlzin talvella 1441-42, loistavaa ruh- 
tinaallista elainaa. Ruotsiil inahtavimpana ylimylzsena Kaarle 
Knuutinpoilza, jonka elainanlzaari-juuri talloin oli nousemassa koh- 
ti lzuninlzuutta, osallistui innolla politiilzkaan ja valmistautui sa- 
inalla aseellisesti ottamaan eraalta toiselta ruotsalaiselta yliinylz- 
selta Viipurin linnan haltuunsa. Nain inyos tapahtui, ja Kaarle 
jatti silla eraa Turun. 

Uuden unohtumattoman lzuningasvierailuil Turun linna kolzi 
pari vuosilzymmenta myohemmin, lzuil unionilzuilingas Kristian 
Oldenburgilainen heinalzuussa 1463 saapui Turkuun. Keslzen ilois- 
ten juhlieil hanen oli kuitenkin kiireesti palattava Tulzholmaan, 
silla Ruotsissa oli talla valin puhjenilut lzapina hanta vastaan. Se 
johtikin Kristianin syrjayttamiseen ja Kaarle Knuutinpojail toista- 
iniseen Ruotsiil valtaistuimelle. Mutta Kaarlelzaan ei ennattanyt 
olla kuin muutaman kuukauden lzuninlzaana, kun han jo touko- 
kuussa 1465 lyijtyna miehena palasi Turlzuun. Taalla han asui Py- 
han Olavin luostarissa Samppalinnanmaen juurella aina siihen 
asti, kun sai hanelle luvatun Raaseporin linnan haltuunsa. Kohta- 
lotar nosti hanet parin vuoden kuluttua viela kolmannen lzerran 
Ruotsin valtaistuimelle. Sen jalkeen han toukokuussa 1468 purjehti 
uudelleeil Turlzuun, talla kertaa ottamaan asevoimin linnan hal- 
tuunsa. Linna antautui ilmeisesti sovinnolla, silla entinen linnan- 
herra Eerilz Akselinpoika Tott jatkoi edelleenkin paallilzlzyyttaan, 
nyt Kaarlen alaisena. 

Kun ruotsalaiskansallisen liikkeen johtaja Sten Sture vanhcmpi 
vuonna 1470 valittiin Kaarlen kuoltua valtionhoitajalzsi, hanlzlzi 
han itselleen myos Turun linnan herruuden. Sita han piti hallus- 
saan lyhyita poilzlzeusailzoja lukuun ottamatta miltei lzoko 33-vuo- 
tisen hallituskautensa. Han kavi Suomessa ja samalla myos Turussa 
useammin kuin kukaan muu Ruotsi-Suomen yhteinen hallitsija 
eli kailzlziaan 14 lzertaa. Toisinaan han oleskeli taalla - tulzikohta- 
naan juuri Turun linna - pitkialzin ailzoja. Esimerlzilzsi vuosina 
1484-85 han oli yhtajalzsoisesti kahdeksan lzuukautta, uudelleen 
spyskuusta 1490 tainmilzuuhun 1491 seka jouduttuaan eroamaan 
valtionhoitajan tehtavista sylzsysta 1498 heinalzuuhun 1499. 

Sten Sture piti myos huolen siita, etta tarlzea Turun linna hiinen 



poissaolojensakin aikana oli luotettavien alaisten kasissa. Niinpa 
han yleensa kaytti alavouteina alempiarvoisia asemiehia ja kirju- 
reita. Kerran han kuitenkin teki poikkeuksen valitsemalla alussa 
vuotta 1491 voudiksi Jaakkima Elemingin, joka kuului ylhaiseen, 
Suomeen kotiutuneeseen sukuun. Kun tama eraissa kysymylzsiss~ 
asettui toiselle kannalle kuin Sten Sture, valtionhoitaja kiiruhti 
heinakuussa itse henkilokohtaisesti Turkuun, erotti heti Flemingin 
virastaan, maarasi talle kohtuuttoman ankarat rangaistulzset, asetti 
hanen tilalleen voudiksi lzirjurinsa Mauno Laurinpojan ja palasi 
sitten vain pari paivaa taalla viivyttyaan taas kiireesti talzaisin paa- 
lzaupunlziin. 

Turun linnan herruuden luovutulzsesta ja vastaanotosta hallitsi- 
janvaihdoksen yhteydessa on meille sailynyt eras silminnalzijan 
lzertomus heinakuulta 1504. Valtionhoitajaksi uudelleen valittu 
Sten Sture oli viela kerran, nyt piirityksen jalkeen vuonna I joz, 
saanut linnan haltuunsa, mutta talla eraa se ei ennattanyt olla ha- 
nella lzauaalzaan, silla han kuoli jo joulun alla 1503. Valta-asen~ansa 
Ruotsin puolella varmistettuaan uusi valtionhoitaja Svante Sture 
purjehti kohta Suomeen. Matkan val-rella han otti ensin Kastelhol- 
man linnan Ahvenanmaalla haltuunsa ja saapui lauantaina zo. 7. 
1504 Turkuun. Kuvaus Turun linnan haltuunoton osalta alkaa 
11 ail1 : 

~Lauaa taina ennen Pyhan 1Llaria Magdalenan paivah ( = zo. 7.) 
tuli herrani (=  Svante Sture) Turun linnan edustalle (siis pailzalle, 
joka oli ullzopuolella kaupungin), ja pian tuli ulos (linnasta) hanen 
ir;okseen mestari Paavali (Scheel), arkkidiakoni ja Olavi Antin- 
poika, pormestari Turusta, jotka yhdessa Didrik Hannuapojon 
kanssa vastasivat lini~asta. He ottlvat herrani ystavallisesti vastam? 
ja puhuivat rouva Ingeborgin (Aakentytar Tott, Sten Sture van- 
hemman leski, joka piti miesvainajansa jalkeen linnaa tosiasialli- 
sesti hallussaan) puolesta, kuten asiaan kuului, ja tunnustivat vas- 
taavansa linnasta herra Stenin kuoleman jalkeen siksi kunnes ! ~ e  
kaikki nelja luovuttaisivat linnanvastuun Ruotsille eika kenelie- 
kaan muulle, niin kuin he myos tekivat. Sina aamuna, joka oli sun- 
fiuntaina ennen Magdalenan paivaii (= 21. 7.) herrani otti hal- 
trlunsa Turun linnan pyhiin kolnlinaisuuden nimissii ja totesi kai- 



ken olevan hyvassa kunnossa... Nain tapahtui siis linilan osalia. 
Kirlzon osuudesta on kuvaus seuraavanlainen: >>Sezzraavana kes- 

1:iviikkona [= 24. 7.1, joka oli pyhan laakon paivan aatto, tuli hrr- 
~ a n i  Tur~zn kaupunkiin ja oli kunnianarvoisan jsiin, piispa Ln~lrin 
[Turun piispa Lauri Suurpaa), herra Henrik Bitzin (Pohjois-Suomen 
laamanni), Klaus Henrikinpojan (Horn-sukua, Etela-Suomen laa- 
manni) ja tuomiokapitulin lzanssa ne~zvotteluissa tuon~iolzirko~s- 
sa ja he kaiklzi v~lnnoivat hallelle uskolliszzzztta, alistumista, ktzu7i- 
ajsuutta ja palvelusalttiutta valtakunnall hyviiksi, jolloin liisllii oli- 
vat herra Sten Tzzrel~poika (Biellze, valtaneuvos), herra Krister Pen- 
tinpoika (Oxenstierna, valtaneuvos) ja herra Trotte Mazznzznpoika 
[af Elza-sulzua, valtaneuvos), Tiinne Eerikinpoika (Tott-sulzua, Raa- 
seporin linnanherra) ... 

Taman jalkeen valtionhoitajalla oli selviteltavana rouva Inge- 
borgia lzoskevia asioita, han otti vastaan Novgorodiin jo ailzaisem- 
min lahettamansa rauhanneuvottelijat ja pohti lzysyn~ylzsia, jotka 
lzoslzivat suhteita Tallinnaan, siis valtakunnan lzannalta lzeslzeisia 
ulkopoliittisia ongelmia. Sitten kuvaus jatlzuu lzaupungin osuuteen 
siirtyen: >>Pyhiin Olavin paiviinii [maanantaina, 29. 7.) kzztsui her- 
rani Turun porvariston kokoukseen, ja siellii lzansa yksimielise,sti 
osoitti hanelle kzmnioitzzstaan, samoin maan kaikki vapaasyntyiset 
1:iiehet (nama oli piispa Lauri Suurpaa ailzaisemmin lzutsunut lzool- 
le Turkuun] lupautuivat l ~an t a  p~llvelemaan lukuun ottamatta 
Maunu Frilleii, joka ilmoitti syyksi sell, ctta 11iin oli sitoutuuzzt 
Eerik Turenpojan [Biellze-sulzua, Viipurin linnan lzaslzynhaltija) 
7;alveluksccn, ja Pentti Niilonpoikaa; hiin hoiti tilejii ja oli rouvtr 
Il~geborgin palvelija.,. 

Muista lahteista selviaa, etta valtionhoitaja sen jalkeen otti us- 
lz.ollisuudenvalan inyos Kokeinaenlzartano~ voudilta, Ulvilan edus- 
tnjilta ja Satalzunnan talonpojilta, piti oilzeudeil istunnon 'Turu:~ 
raatihuoneella ja maaoilzeuden istuniloil Turun linnail edustalla, 
vahvisti Ulvilan ja Raumail lzaupunlzien erivapaudet selza hoiti 
monia muita ullzo- ja sisapoliittisia tehtavia. Han viipyi Turussa 
elokuun puolivaliin saalzka, silla 18. 8. hanet tavataail Rarjaan pap- 
pilasta matkallaan itaan pain. 

Samantapainen naytelma toistui kahdelzsan vuotta myoheinmin, 



Fleluil~g-, Frese-, Oxhorn- ja Tavast-suvun vaalzunat. Kolme viimelzsi mainittua 
on loytynyt Piispanlzadun paasta lahelta tuomiolzirlzlzoa, ja myijs 

neljls, Fleming-suvun vaalzuna, lienee peraisin samasta pailzasta. Luultavasti 
sali, jonlza seinaan nama ovat olleet muuratut, on lzuului~ut 

aatelismiesten ~,Kolmen lzuninlzaan killalle~~. - Turun Historiallinen 
Museo. Valok. G. Welin. 

lzun seuraava valtionhoitaja, Sten Sture nuorempi, oli Turussa otta- 
massa vastaan Lantisen Suomeil mahtien uskollisuuden valzuutuk- 
sia. Tassa inielessa Turlzu eraanlaisena Itamaan eli Suoinen epavi- 
rallisena paalzaupunkina oli avainaseinassa pidettaessa y11a suhteita 
valtalzunnan keslzulzseen. 

Turku hallintokeskuksena 

Turlzu oli inyijs Varsinais-Suoinen eli Turun linnalaanin hallin- 
tolzeslzus. Niinpa Turun linnanherra lzootutti virlzamiehillaan lin- 
nalaaninsa verot, jotlza sailyneiden tilikirjalzatlzelmien mukaan oli- 
vat vuosittain lahes yhta suuret kuin lzolzo muun Suomen verot 
yhteensa: lzun Turun linnalaanista vuosittain keslziajan lopulla 
inalzsettiin valtionhoitajalle veroina 5 ooo mlz, lzertyi inuista laa- 
i~eista yhteensa n. 7 500 mk (rahan arvoissa on otettava huomioon, 
eita esim. lehman hinta oli silloin z mlz, mika vastaa noin I ooa 
1:ylzymarlzkaa). 

Turku oli niin ikaan lzolzo Suomeil oilzeudellisen elainan lzeskus. 
Aiulzsi, lzun maa oli yhtena laamannilzuntana, laamanni asui siella. 
Kun tama laamannikunta vuonna 1435 jaettiin lzahtia, Pohjois- 
Suomen ja Etela-Suomen laamannilzuntiin, tapahtui se siten, etta 



Aurajoki tuli olemaan niiden rajana. Talloin kumn~ankin keskus 
voitiin edelleenkin pitaa Turussa. Tanne perustettiin todennalz6i- 
sesti vuonna 1407, jolloin Eerik Pommerilainen toisen kerran kavi 
Suomessa, vuosittain kolzoontuva, maan korkeinta tuomiovaltaa 
lzayttava tuomioistuin, Turun maaoikeus. Siita kehittyi varsin pian 
eraanlainen unionivallan korkein edustaja Suomessa. Sen jasenis- 
tijon kuuluivat maan korkeimmat viranomaiset: Turun piispa ja 
tuomiokapituli, molemmat laamannit ja kihlakuntien tuomarit se- 
kg kaikki Suomen linnalaanien voudit. Sen istunnot Turussa olivat 
rnilloin linnassa tai tuomiokirkossa, milloin raatihuoneella tai Tu- 
run koulutalossa tai joskus jopa yksityisissa asunnoissakin. 

Turku maan henkisenii keskuksena 

Jos Turun linnalla oli ensi sijaisesti valtakunnallinen merkitys, 
niin sita vastoin Turun kirlzolla oli - katolisen lzirkon kansainvali- 
sesta luonteesta huolimatta - ennen kaikkea kansallinen merlzitys. 
Tama johtui useastakin seikasta. Turun hiippakunta sulki piiriinsa 
koko lzeslziaikaisen historiallisen Suomen, siis kaikki Suomen maa- 
kunnat pohjoisessa aina Kaakamajoelle saakka, joka 1300-luvun lo- 
pulla oli vahvistettu Turun hiippakunnan ja Uppsalan arkkihiippa- 
kunnan valiseksi rajaksi. Nain ollen kaikki kirkolliset jarjestelyt 
voitiin toteuttaa yhtenaisesti koko Suomen alueella, ja Turun hiiy- 
palzunta saattoi esiintya yhtenaisena ulospain toimivana tekijana. 
Turun piispalla ja hanen hallintokeskuksellaan tuli siten oleinaan 
oina osuutensa valtakunnan politiikkaan. Nain tapahtui varsinkin 
keskiajan lopulla, jolloin Moskovan suuriruhtinaskunnan rajdldys- 
maisen kasvun johdosta idankysymykset nousivat etualalle. Tallijin 
juuri Turun piispalla useasti oli ratkaiseva osuus maariteltaessa ko- 
ko valtakunnan asennetta naihin suurkysymyksiin. Nain Suomea 
jatkuvasti pidettiin omana Finland-nimisena alueellisena kokonai- 
suutena, josta viela myohaiskeskiajallakin toisinaan kaytettiiil 
1300-luvulla vakiintunutta nimea Itamaa, Usterlandia. 

Hiippakunta, jonka hallinto siis keskittyi sen paakaupunkiin, 
Turkuun, oli myos sikali suomalaisen katsomustavan edustaja kes- 



Tuiun t~~omiol ta~ i tu l in  lzeskiaikainen sinetti. Turun tuomiolzirlzon suojelus- 
pyhana oli Pyhail Henrikin ohella Neitsyt Maria, ja siksi sinettiiii 

siszltyy myijs hanta ja Jeesus-lasta esittava kuva. Oikealla piispa lzayri~ie 
sauvoineen ja alhaalla kapitulin kuusi jasenta on kuvattu polvistumassa 

istuvan Neitsyt Marian edessa. Lilja-aihe esiintyy sinetin yliireunassa ja 
suojeluspyhan valtikassa. Siiletilla kolzonaisuudessaan on voimalras 

goottilainen leima, joka my~haislzeslziajan hallitsevana eurooppalaiseiia 
taidesuuntana liittaa Turunkin kiinteasti lansimaiden yhteyteeil. 

- Reinhold Hausen, Finlands medeltirlssigill. 

kiajalla, etta sen kailzlzi myohaiskeslziaikaiset esimiehet, piispat, 
olivat Suomessa - ja todennakoisesti vain yhta poikkeusta lukuun 
ottamatta nimenomaan Varsinais-Suomessa - syntyneita: piispa 
Bero I1 Balk [t  1412) oli syntynyt Vehmaalla, kuuluisan Maunu I1 
Tavastin (piispana 1412-50) kotipailzka oli Mynamaen Alasjoella, 
hanen sukulaisensa ja seuraajansa, korlzeastioppinut entinen Parii- 
sin yliopiston rehtori Olavi Maununpoika (1450-60) oli selzii aitin- 
s4 etta todennakoisesti myos isansa puolelta lahtoisin Piikkion 
Rungosta, sotaisa lzirkkoruhtinas Konrad Bitz (1460-89) Etela-Suo- 
men laamannin poikana oli hankin Varsinais-Suomesta, keisarilli- 
sen pfalz-kreivin arvon saavuttanut piispa Maunu Sarlzilahti (1459 
-1500) oli Taivassalosta kotoisin, hanta seurasi Turun pormestariu 



Turun tuomiolzirlilzo 1300- 
luvull alussa. Vrt. s. 2 3 .  Juhaili 
Rinteen telzema pienoismalli. 
- Valok. P.-0. Welin. 

poika Lauri Suurpaa (1500-1506) ja tata vuorostaan Paraisilla synty- 
nyt Johannes Olavinpoika (1506-10). Vain Suomen viimeinen ka- 
tolinen piispa Arvid Icurki (1510-22) lienee nahnyt paivanvalon 
Vesilahden Laulzossa. Vielapa ainoa suomalaissyntyinen Uppsalan 
arkkipiispa Henricus Caroli (1383-1408) oli syntynyt Varsinais- 
Suomessa, Liedossa. Myos piispa Maunu Tavast ylti lahelle tata 
arkkipiispanistuinta, silla hanet oli Uppsalan tuomiokapituli vuon- 
na 1421 asettanut ensimmaiselle sijalle arlzlzipiispan virkaan. Nimi- 
letyksi tuli kuitenkin lzolmannella sijalla ollut Vadstenan luostari- 
w l i  Johannes. 

Keskiaikaisen Turun hiippakunnan sydan oli tuomiolzirkko. Se 
c l l i  1300- ja 1400-lulzujen taitteessa lzarsinyt erittain pahoja vauri- 
oita, mm. vitaliveljet olivat sen ryostaneet, ja tulipalo oli sille aihc- 
uttanut suuria havitylzsia. Eraassa paaville vuonna 1418 osoitetussa 
kirieessa sen ilmoitettiin olevan raunioituneessa tilassa. Piispa 
Maunu Tavast ryhtyi lzuitenkin sita tarmolzlzaasti lzohentamaan. 
Elan hankki paavilta tuomiolzirlzon hyviiksi lulzuisia anelzirjeitii, 
ioiden avulla korjaustyot saatiin rahoitetuilzsi, ja han jarjesti lzirlzo~~ 
b~vuilla olevien entisten kuorien ja alttarien omistussuhteet, oike- 
udet ja palvontatavat uudelle pohjalle. Hanen ailzanaan nayttaa 
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lrun tuonlioltirklio piispa 
Ilemmingin [13;8--66) 

ldistamassa asussa. Juhani 
teen teltema pienoismalli. 
- Valoli. P:O. Welin. 

tuomiolzirkkoon syntyneen kailzlziaan Izahdeksan uutta alttaripre- 
bendaa, joista suurin oli sukusaatioksi perustettu Pyhan Ruumiiil 
kuori (eli nylzyinen Tavastin kuori). Samaan ailzaan salzaristo Ian- 
jennettiin kolminlzertaiseksi. Sittemmin Konrad Bitzin ailzana ra- 
kennettiin Kaikkien Pyhien lzaypeli paaalttarin taakse tuoiniokir- 
lion paatyyn. Levottomien aikojen taltia Bitz ymparoi lzolzo tuomio- 
kirlzon ja sen juurella olevan Unilzanlzareen hautausn~aan vahval- 
la, portein ja tornein varustetulla inuurilla. Myos kirlzon sisaistz 
loistoa lisattiin monilla lzallisarvoisilla esineilla ja taideteoksilla. 
Niinpa Maunu Tavast lahjoitti sinne Jerusalemiin tekemaltaan 
pyhiinvaellusmatlzalta tuliaisina Venetsiassa ostamiaan hopealzo- 
Iuja. Tuomiolzirlzon arvolzlzaimpiin lzeslziaikaisiin aarteisiin kuuluu 
piispa Hemmingin pyhimysarkku (nylt. Gezelius-kappelissa]. Se 
valmistettiin Turussa piispa Henlmiilgin kesalla I 514 tapahtunutta 
autuuttamisjuhlaa varten. Aivan lzeslziajan lopulla ryhdyttiin itse 
ltirkon lzattoa telzemaan lzuparista, jota tuotettiin tahan tarlzoituk- 
seen aina Lyypelzista asti. Nain tuomiokirlzlzo saavutti sen ullzonai- 



Vuosina 1424-25 piispa Maunu I1 Tavast telzi pyhiinvaellusmatlzan Palestiillaoll 
Pyhalle Haudalle. Ilmeisesti talta matkalta palattuaan ja lziitokseksi sell 
onnistumisesta han ralzennutti tuomiokirkon Pyhan Ruumiin kuorin vuolllla 
1425 ja teetatti siihen rauta-aidan, joka on viela nytkin yksi kirkon 
arvolzkaimmista aarteista. Itse aidan koristeelzsi on taottu seuraava sen 
tcettamista koslzeva teksti: A N N 0  DOMINI MCDXXV MAGNUS OLAI 
EPISCOPUS FECIT FIERI HOC OPUS HELP (M)ARIA. Portti on lisaksi lzoriste:tL~ 
Turlzuun viittaavin lilja-aihein ja Tavast-suvun vaakunoin seka portin pial l l  
olevin leijona-aihein. Leijona-kuviota on joskus pidetty Suomen vaakunaa 
tarlzoittavana. Sen vaalta-asento maassa olevine kolmine ialkoineen ia oikeaan 
kaannetty katse seka puuttuvat miekat ja ruusukkeet eivat lzuitenkaan 
suoranaisesti tue tata kasitysta. Aihe viittaa ehka ennemminkin piispan 
Itlmaille tekemaan pyhiinvaellusmatlzaan. Samalla se lzuitenkin valillisesti 
osoittaa, ett3 leijona-aihe, jolta Suomen herttuakuntaa tarkoittavana ja 
Follzung-herttuoiden kayttamana tunnetaan Suomen vaakunan perusmuotona jo 
1200-luvun lopull Turusta, oli kotiutumassa Suomeenkin. - Valok. P.-0. Weiin. 



Tanslzalaisten hyokkayksen aiheutettua vuonna 1509 Turulle ja erityisesti sen 
t~~orniokirlzolle suurta tuhoa ryhdyttiin lzirlzlzoa kailzin puolin lzohentamaan. 

Siihen teetettiin ullzomailta hankitusta kuparista katto ja lzirkon sisustaa 
korjattiin. Katolisen ajan viimeiseen kulzoistulzseen, jonlza nalzyvana merlzlzina 

oli tYmS tuomiolzirlzon lzohentaminen, liittyi eras suuri lzansalli~ien hanlze. 
Sc oli pantu alulle jo edeltavalla vuosisadalla ja tahtasi piispa Hemmingin 

1;orottainiseen pyhimykseksi, maamme toiselzsi pyhimylzselzsi Pyhan Henrilzin 
rinnalle. Paavi oli jo 1400-luvun lopulla antanut hyvalzsymisensa piispa 

Hc~nmingin pyhimysarvolle, ja vihdoin vuonna I 5 14 jarjestettiin siita aiheutuvan 
~~lonivaiheiseii ltanonisaatioproscssin ensi asteen toteuttarniseksi loistava 

;:utuuttamisjuhla Turlzuun. Kuvassa palojen jaljilta entistetty piispa Hemmingin 
1:: him)-snrlzku tuomiokirlzossa. Se oli autuuttamisjuhlan keslzeisimpana lzohteena 

ja sen sisalla olevaan lzullattuun pyhainjaannoslippaaseen oli sijoitettu piispa 
Hcmmingin maalliset jaannolzset, jotka oli lzaivettu ylos maasta. Muutamia 

vuosia autuuttamisjuhlan jalkeen allzanut uslzonpuhdistus lzeslzeytti lzuitenizin 
piispa Hemmingin lzanonisaation. - Valolz. P.-0. Welin. 



sen loiston, milza silla lzeskiajan loppuessa oli. Se oli inuutettu vaa- 
timattomasta romaanistyylisesta hallikirkosta vaikuttavaksi gootti- 
laiseksi ka tedraalilzsi. 

Tuomiolzirlzko sai myos myohaislzeskiajalla lulzuisia lahjoitulzsia. 
Niista on mm. mainittava lzuningatar Margaretan ja kuningas Eerilz 
Pommerilaisen vuonna 1403 aamuruslzon messua varten lahjoitta- 
ma 300 hopeamarkan summa. Silla ostettiin neljannesvuosisataa 
myohemmin tuomiolzirlzolle ne omistukset, jotka Virossa sijaitseva 
Paadisten luostari oli ailzoinaan Uudeltainaalta hankkinut. Myos 
alttarit saivat lukuisia lahjoitulzsia. Siten lzeslziajan lopulla esimer- 
lzilzsi Pyhan Johanneksen alttarilla oli hallussaan 16 maatilaa ja ta- 
loa, Pyhan Andreaan alttarilla 10 taloa, Pyhan Ruumiin alttarilla 34 
taloa ja Sielujen alttarilla 15-18 tilaa eri tahoilla Suomea. Talloin 
lzuuluikin mellzoinen osa Turun lzaupungin taloista ja kaupunlzia 
ymparoivista maatiloista tuomiokirkolle. 

Kaupungin alueella olevista muista lzirkollisista laitoksista on 
sairaaloiden eli hospitaalien lisaksi mainittava muurilla ympiiroity 
Pyhan Olavin luostari. Se sijaitsi Aurajoen, Samppalinnaninaen ja 
Vartiovuorenmaen valisella alueella. Luostarin paarakennus oli ny- 
lzyisen Kaskenkatu I :n lzohdalla. Ilmeisesti sen vierella (Aurajoen 
itarannalla vastapaata KauppiaskatuaJ oli 1400-luvun allzupuolella 
Pyhan Annan luostari, jonka mahdollisesti piispa Bero I1 Balk oli 
alkuaan perustanut Koroisiin. Tama luostari nayttaa kuitenkin sit- 
ternmill sulautuneen tai olleen runkona Maunu Tavastin 1440- 
luvulla perustamalle Naantalin birgittalaisluostarille. Aika on lzui- 
tenlzin kohdellut naita Turun luostareita sikali kovalzouraisesti, et- 
tei niista ole sanottavastilzaan pysyvia jalkia sailynyt. 

Ailzanaan nama lzirlzolliset laitolzset lzuitenkin lzohottivat Turuil 
lzorlzeimmalzsi opilliselzsi lzeskukselzsi Suomessa. Osaltaan tahan 
vaikutti Pyhan Olavin luostarin yhteydessa toimiva luostarilzoulu. 
Paaasiallinen ansio oli lzuitenlzin tuomiolzirlzon yhteydessa olevalla 
lzatedraalilzoululla, joka oli maan korkein opinahjo keslziajalla. Ope- 
tus Turun lzatedraalikoulussa oli niin tehokasta ja sen maine lzor- 
lzeatasoisena opinahjona niin suuri, etta sinne saapui opislzelijoita 
aina Tallinnasta, jopa Danzigista saalzka. Ennen kaikkea se lzuiten- 
kin antoi peruslzoulutuksen maan papistolle. Lahjakkainlmat ha- 



Katolisen kirkon piirissa oli 1220-luvulla perustettu Dominicuksen aloitteesta 
uudentyyppinen munklzijarjesto, kerjalaismunkisto, joka nopeasti levittaytyi yli 

lansimaisen lzristilzunnan. Jo vuonna 1249 dominilzaanit perustivat l'yhan 
Olavin luostarin Turlzuun. Luostai-i kuului nlz. Dacian provinssiin, jolza lzasitti 

Itamei-en piirin. YllP Turun luostarin sinetti r400-luvun puolivalistl. Keslzelli 
lzuvaa oleva henlzilohahmo on jarjeston perustaja Pyha Dominicus, jonka 

molemmin puolin ovat hanen latinanlzielisen nimensa alkukirjaimet S.D. ja 
liaksi paria enlzeleita, toinen pari lzannattamassa hanta itseaan ja toinen hanen 

pyhimyskruunuaan. Pyhimylzsen jalkojen juureen sinetin alareunaan on lzuvattu 
polvistunut rukoileva munlzlzi. - Reinhold Hausen, Finlands medeltidssigill. 

heutuivat opintonsa taalla paatettyiian Keski-Euroopan yliopistoi- 
liin, joissa he omaksuivat aikansa korkeimman sivistyksen. Suosi- 
tuimpia olivat Rostockin, Greifswaldin, Pariisin, Leipzigin ja Kol- 
ilin yliopistot, mutta tavataan heita Louvainen, Krakovan ja Wie- 
cin yliopistoissa saalzlza. Huolenpito jalkipolven korkeimmasta 
opillisesta kasvatuksesta oli todella niin tehokasta, etta takalaiset 
lzorlzeimmat kirkolliset virat aina piispoja myoten alemmista puhu- 
mattakaan, pystyttiin jatlzuvasti sailyttamaan omien miesten lza- 
sissa. 

Koulut eivat yksin tehneet Turusta maan henlzisen lzulttuurin 
lzeskusta. Osaltaan siihen vaikuttivat myos ne kirja-aarteet, joita 
vuosisatojen ajan kerattiin Turun tuomiokirkon suojiin. Jo 1340- 



luvulla oli piispa Hemming lahjoittanut kirjastonsa sille, ja samoiil 
oli tehnyt hanen ailzalaisensa Turussa, koulumestari Henrilz Tem- 
pil. Maunu Tavast ja Konrad Bitz, mutta enneii kaildtea Maunu 
Sarkilahti, rikastuttivat niin ikaan tuomiokirlzon lzirjastoa. Sen lzo- 
lzoelmista tunnetaankin, osaksi jallzimaailmalle sailyneina alkupe- 
rgiskappaleina, osaksi vain mainintoina useitakin teolzsia: sellaisia 
ovat raamattu ja sen erilaiset selitysteokset, kirklzoisien teokset, 
kanonisen oilzeuden perusteokset ja Bolognan juristien niita koslze. 
vat selitysteolzset, erilaiset kalendaariset teokset, lzirjoja ajan legen- 
da-, balladi- ja ritarirunouskirjallisuudesta, Suomen keskiajan histo- 
rian tarlzein lahdeteos, kansistaan nimensa saanut Turun tuomio- 
kirkon Mustakirja ja sita taydentava nk. Codex Sarkilahti, piispa 
Adaunu Sarkilahden kopiokirja, nlz. Palmskoldin lzatkelma Suomen 
vanhinta piispainkronikkaa, Lyypekissa vuonna 1488 painettu 
messukirja, Missale Aboense, ja Halberstadtissa vuonna I j22 pai- 
liettu lzasikirja, Manuale Aboense, statuutteja ja hengellisia asioita 
sisaltavii Codex Cederhielmianus seka rikkaasti kuvitettu, lalzi- ym. 
teksteja sisaltava Kalmarin koodeksi ja monet muut. 

Selza opinkaynnin etta kirjallisuuden hankkimisen valityksel- 
12 pystyttiin thsa roomalaiskatolisen maailman koillisimmassa 
~~inaanaaressa~~, eli - toista lzeskiaikaista vertauskuvaa kayttaen - 
..uskottomien kidassax. jatlzuvasti pysymaan suurten eurooppalais- 
ten kulttuurikeslzusten kehityksen tuntumassa. Mahtavan katoliseil 
kirlzon valtimonlyonnit, paavin ja keisarin valinen taistelu vallasta, 
nyt jo mellzoisesti valjahtaneet ristiretkiaatteet, lzirkon lzonsiliaari- 
set liilzlzeet ja niihin liittyvat kiihkeat opilliset erimielisyyciet tun- 
tuivat - tosin varsin vaimeina, mutta lzuitenkin selvina - Turun 
hiippalzunnan lzeskuksessalzin. 

Turku kauppakeskuksena 

Jos vihdoin lzaannamme tarlzastelunalzolzulmamlne pois Turun 
inaallisen ja hengellisen vallan lzeslzuksista, Turun linnasta ja tuo- 
miolzirlzosta, sen myohaiskeskiailzaisen olemassaolon lzolii~anteen 
ilmenemismuotoon, Turun lzaupunkiin, niin lzuva siita on edelli- 



Osa Turun lzarttaa 1610-luvulta. Kun lzaupungin asemalzaava ei edeltaval!H 
vuosisadalla ollut suurestikaan muuttunut, lzuvaa se lzaupunl<ia paapiirtein 

scllaisena lzuin se oli Izeslziajalla. Oilzealla ylalaidassa t~~omioltirlzlto Unilzaillzaretta 
ympardivinc muureineen, itapuolella olevine lzoulutaloineen ja -toreheen selzS 

pohjoispuolella sijaitseviiie piispankartanoineeri. Alareunassa lzeslzella raatihuone 
ja Suurtori selza Aurajoen yli johtava aiiloa silta. 

- Maanmittaushallitulcsen arlzisto. 

sista taysin poilzkeava. Se ei ole jattanyt jallzimaailmalle initaan 
niin nalzyvaa monumenttia lzuin molemmat edelliset. Itse asiassa 
Turun kaupunlzi olikin tuon ajan eurooppalaisesta nalzokulmasta 
tarkastellen varsin vaatimaton, pieninta luokkaa oleva asutuskes- 
Itus. Aurajoen itiirannalla se ulottui valittomasti tuomiokirlzon ta- 
ltaa Samppalinnanrnaen juurelle. Vanhin asutustihentyma oli tuo- 
lniokirlzon ja raatihuoneentalon seuduilla, joskin 1400-luvun lzulu- 
essa se levittaytyi osaksi Kerttulinmaen ja Vartiovuoren ja osaksi 
Tiartiovuoren ja Samppalinnanmaen valiseen maastoon seka joen 
4 



toiselle puolelle, nykyisten Multavierun ja Kauppiaskadun rajoitta- 
malle alueelle, osaksi ehka Aninkaisten ja osaksi Puolalanmaen 
suuntaan. 

Rakennukset olivat yleensa pienia hirsista kyhattyja taloja, 
joskin siella taalla tapasi joukon kivestakin rakennettuja taloja, 
kuten erityisesti kirkolliset rakennukset tuomiokirkon ymparilla, 
merkittavimpina koulutalo, kaksikerroksinen kapitulitalo ja komea 
Maunu Tavastin rakennuttama piispantalo tuomiokirkon takana, 
raatihuone nykyisen Hameenkadun ja Uudenmaankadun kul- 
mauksen seuduilla, hospitaalit, saunarakennukset, kiltatalot, varas- 
torakennukset jokivarressa, Olavin luostarin rakennuskompleksi ja 
eraat yksityiset asunnot. Tori oli raatihuoneen edessa nykyisen 
Vanhan suurtorin kohdalla Pinellan ja poliisilaitoksen valissa. 
Rauppakojujen ymparoimana se ulottui jokirantaan saakka. Talla 
kohdalla oli ainoa joen yli johtava silta, joten purjelaivat paasivat 
purjehtimaan tame saakka. Kadut olivat ahtaita ja sokkeloisia ku- 
jia. Kun sruosisadan aikana jvuosina 142 5-1 5 22) ainakin kahdeksan 
tulipaloa havitti Turkua, saattaa helposti kuvitella, millaista tuhoa 
ne tiheasti rakennetussa ja sokkeloisessa kaupungissa aikaansaivat. 
Tama selittaa, miksei siita meidan paiviimme ole sanottavastikaail 
jalkia sailynyt. 

Kaupungin tuntumassa olivat monet kirkon omistainat maat, 
tuomiokirkolta Nummen suuntaan piispan ja tuomiorovastin pel- 
lot, tuomiokirkon ja Matajarven valissa Pyhan Henrikiil tontit ja 
siita Kerttulinmaelle, joka lienee ollut hirttopailka, kaupungiil 
tontit, joen toisella puolen aina Aninkaistenmaen juurelle saakka 
oli useita prebendamaita. Luostarin takana Samppalinnanmaen ja 
Vartiovuorenmaen valilla oli myohaiskeskiajalla syntynyt Lyypek- 
ki-niminen asutusalue. 

Turun kaupunki oli kuitenkin 1400-luvulla melkoinen kauppa.- 
paikka. Jo aikaisemmin, mutta varsinkin edeltavalla vuosisadalla 
oli saksalainen hansakauppa levittaytynyt yli koko Pohjois-Euroo. 
pan ja saanut kaytannollisesti katsoen monopolisen aseman sen 
kansainvalisessa kaupassa. Turkuun oli myos juurtunut vahva 
saksalainen aines. Jopa 1300-luvun asiakirjoissa esiintyvien porva- 
risnimien perusteella on heita arvioitu olleen 213 porvaristosta. 



Lyijysinetti, jonka toisella puolella on 1400-luvulle tyypillisen kogg-laivan lcuva, 
toisella puolella ehka alasaksalaisen lcauppiaan vaaltuna. Loydetty 

Erahenpuiston kohdalta lahelta Uudenmaanlcatua. - Turun Historiallinen Museo. 

Unioniajan alkuvuosikymmenien kuluessa lukumaarien suhde 
muuttui kuitenkin painvastaiseksi, mika merkitsee sita, etta koti- 
inaisen porvariston merkitys kasvoi. Turun raadissa oli sentaan 
jatkuvasti - ehka juuri Maunu Eerikinpojan kaupunginlain sallirna 
enimmaismaara, puolet - saksalaisia aina vuoteen 1471 saakka. 
Talloin tehtiin koko valtakuntaa koskeva paatos siita, ettei vastedes 
raatimiehena saanut olla ketaan ulkomaalaista. Silti tietellkin Tur- 
kuun jai vakinaisilzsi porvareiksi edelleenkin saksalaisia, mik" a an- 
toi kaupungin elamalle tiettya kansainvalista leimaa. 

Taman ohella Turussa jatkuvasti kavi saksalaisia lzauppiaita lii- 
keasioitaan hoitamassa. Vaikka hansakauppiaiden saannot lzielsi- 
vatkin kesteia jaamasta talven yli vieraaseen kaupunkiin, tavataan 
useita tallaisia ~~talvenistujia~~ Turussakin. Onpa sailynyt eras lzan- 
sanrunolzin, joka kuvaa elavasti tallaisen talvehtivan lzestin edes- 
ottamuksia ja rakkausseilzlzailuja Turussa, sen asunnoissa ja kilta- 
tuvissa. Se on runo Turun Annikasta, joka muistelee saksalaista 
kestiystavaansa nain : 

,.Kesan Kestia pitelin, Lihat ostin, oluet ostin, 
talven syotin miesta jouten; kalat ostin kaikenlaiset, 
kesan syotin kellarissa, viidenl aiset viinit ostin 
talven tammikammarissa, Kestin syoda, Kestin juoda, 
kuukaudet kivikodassa, [Zestin kestia pitaa ... 
viikot viinihuonehessa. 



Asialzirjat kertovat lisaksi tallaisten ulkomaisten kauppakisallien 
jarjestamista raisuista mellakoista. Jopa vuonna 1429 muuan tallin- 
nalainen Henrik Seppa sytytti yhden kaupungin suurimmista tuli- 
paloista, tunkeutui sen aikana pihteineen ja vasaroineen tuomio- 
kirkkoon, josta ryosti sinne kootut uhrirahat ja pakeni sitten Tal- 
linnaan. Talvehtivista kesteista oli kuitenkin hyotya. Niinpa Turun 
raati antoi vuonna 1491 maarayksen, jolla se salli Danzigin kaup- 
piaiden lzaupungissa oleskellessaan harjoittaa vahittaislzauppaa, sii- 
tii huolimatta etta tallainen lzaupankaynti oli vakinaisten porsarei- 

I den ylzsinoilzeutta. 
Asemansa puolesta Turku olikin edullinen lzauppapailzlza. Ensin- 

nakin se oli tietysti Varsinais-Suomen tarlzein lzaupallinen lzeskus. 
Mutta se pyrki yhdessa Tukholman kanssa saamaan haltuunsa erit- 
tiiin tuottavan Pohjanlahden kaupan. Sen kauppiaat kavivat saan- 
i~iillisesti Pohjanmaan ja Lansi-Pohjan runsailla turkis- ja kalainark- 
kinoilla ja heidan kauppamatkansa ulottuivat aina Tornioon saak- 

! ka. Toisaalta taas jo 1300-luvun puolivalista, lzuningas Maunu 
Eerikinpojan kaupunginlaista lahtien Ruotsi-Suomen valtalzunnan 
pohjoisosien kauppa koetettiin ohjata niin, etta Pohjanlahden ym- 
pariston laivureiden purjehdusmatkat suuntautuisivat valtakunnan 
pii;i.lzaupungin ohella Turlzuun. Samanaikaisesti vieraita kauppiaita 
pyrittiiii estamaiin purjehtimasta ohi naiden lzeskusten Pohjanlah- 
den satamiin. Naitii maariiylzsia rikottiin lzuitenkin useasti. Kun 
Turlzu taman lisaksi oli Pohjois-Euroopan tarlzeimman kauppaviiy 
lgn, Suomenlahden pohjoisrannoitse lzulkeva~l ja Nevalle ja N o ~ g o -  

1 rodiin vievan idantien tuntumassa, sen porvarit osallistuivat nlyos 
tahan lzauppaan. Toisaalta sen oman aktiivisen ulkomaankaupan 
lahimpina lzeskulzsina olivat valtakunnan paakaupunki, Tukhol- 
ma, ja lahin hansakaupan suurlzeskus, Tallinna. Kummassakin kau- 
pungissa turkulaisia lzauppiaita vuorostaan pidettiiil kesteina, jol- 
loin he olivat naita koskevieil rajoitusten alaisia. Mutta turku- 
laisten vilklzaat kauppayhteydet ulottuivat Itameren etelarannikon 
lzeskuksiin saakka, erityisesti Lyypeklziin ja Danzigiin, mutta myBs 
moniin muihin lzaupunkeihin, jopa Juutinrauman lapi Atlantin 
rannilzolle saaldza. 

Turun kotoisista kaupankavijoista olivat huomattavimpia Turun 



Arlteologisten kaivausten yhteydessa on Turussa saatu paivlnvaloon mellzoisesti 
porvareideil lzayttamaa tarve-esineistoa. Kuvassa puuvantein ympiiroity 

kimpivnti, hannunvaalzunalla lzoristettu myohaislzesltiaikaineil puulusilzka sekl 
Turuil linnasta loydetty erittain hyvin sailynyt reininmaalainen lzeramiilzlts- 

kannu. Kelpasi niilla kestiil kestia pita% - Turuil Historiallinen Museo. 
Valok. P.-0.  Welin. 

linnanherra ja piispa tuomiokapituleineen. Heidan lzaupanlziiynti- 
mahdollisuutensa johtuivat ennen kaiklzea siita, etta heilla oli 
talonpojilta verosuorituksina lzoottuja tavaroita: turlzilzsia, nahlto- 
ja, lihaa, hyllzeenrasvaa, sarvia, ihraa, talia, lzaloja, viljaa, voita, 
tervaa, vahaa, lautoja, puutavaraa ym. Eraan tallaisen kaupanhar- 
joittajan, Turun tuon~iolzapitulin jasenen Paavali Scheelin sailyneet 
kauppakirjeet Tukholinan, Tallinnan, Danzigin, Greifs~valdin ja 
Lyypelzin suurlzauppiaiden lzanssa 1500-luvun allzuvuosilta anta- 
vat havainnollisen kuvan hanen kaupastaan. Niissa esiintyva yksis- 



tBan ulkomaisten tuontitavaroiden luettelo onlzin hyvin monipuo- 
linen: erilaisia kankaita, viineja, sillia, kirjoja, leivonnaisia, simaa, 
ijljya, mausteita, lavendelivetta, tohveleita, saamislzakenki3 her- 
neita, sipulia, inkivaaria, juustoa, ruusuvetta seka ennen lzailzkea 
tarlzeinta tuontitavaraa, suolaa. 

Kauppalaivat purjehtivat tuttuja reitteja halki Ahvenanmeren 
seka Ahvenanmaan ja Turun saaristojen ja yli Airistonselan Tu- 
run satamaan. Linnan kohdalla niiden oli laskettava purjeensa ja 
pysahdyttava kolmen vuorokauden ajaksi sen laituriin, jotta vouti 
saattoi ensin ostaa tarvitsemansa tavarat. Vasta sitten ne lipuivat 
Aurajokea myoten kaupungin rantalaitureihin, ja kaupankaynti 
kaupunkilaisten kanssa saattoi alkaa. 

Keskiajan lopulle mennessa olivat myos kasityoelinkeinot saa- 
T7uttaneet Turussa melkoisen korkean tason. Tama johtui huomat- 
tavilta osin meillakin kaytossa olleesta tavasta, jonka mukaan ki- 
sallit oppiaikanaan kiertelivat mannermaan suurissa keskuksissa 
taitojaan kartuttamassa. Tallaisista Turun kasityijlaisten keskiai- 
kaisista taidonnaytteista on esimerkkina aikaisemmin mainittu 
piispa Hemmingin pyhimysarkku tuomiolzirkossa. 

Turun merkitys myohaiskeskiajalla 

Tietysti sattumista ja kohtalon vaiheista suurelta osalta johtuu, 
mitz nakyvaa myohaiskeskiaikaisesta Turusta on meidan paiviim- 
me sailynyt. Ne voimme ryhmittaa kolmeen keskukseen, linnaan, 
tuomiokirkkoon ja kaupunkiin. Kullakin niista oli aikansa yhteis- 
kunnassa oma erillinen tehtavans, mutta ne kaikki yhdessa nosti- 
vat Turun koko Suomen kiistattomaksi keskuspailzaksi, eraanlai- 
seksi Itamaan, Osterlandian paakaupungiksi. Sinne oli nlaan hal- 
linto keslzitetty. Siella sijaitsi valtalzunnallisesti katsoen paakau 
pungin jallzeen ehka tarkein varustus, Turun linna. Turun tuomio- 
lzirklzo oli Suomen henkisen kulttuurin ja hengellisen elaman kes- 
kuspailzlza, josta nakymattomat yhteyslinjat veivat seka Suomen 
seuralzuntakirkkoihin ja pappiloihin etta ennen lzaikkea lzauas Eu- 



Keskiaikaisen tuomiokirkon aarteisiin kuului myos nlc. Ejbyn lcallcki. Se on 
Turussa valmistettu ehtoollisviiniastia, joka jalusta- ja varsiosaltaan on peraisin 

1400-luvun lopulta, maljaosaltaan tosin 1800-luvun puolivalista Tanskasta. 
Jalusta on ko~istettu monogrammi- ja vaakunasikermin, joiden tulkinnan 

perusteella tutkimus on paatynyt siihen, etta kalkin lahjoittajina on ollut joukko 
Maunu Sarkilahden ymparille lcokoontuileita suomalaisia aatelisia ia hengellisia 
Turusta. Tanskalainen Otto Rud ryosti sen Turun havitylcsen yhteydessa vuonila 

1509, ja tata tieta kalkki lzulkeutui Tanslzaan Roeskilden lahella olevaan Ejbyn 
lzylakirlzkoon. Vuonna 1925 tanskalaiset lahjoittivat kalkin takaisin Suomeen. 

- Valolc. P.-0. Welin. 



roopan suuriin kulttuurikeskuksiin. Turku kaupunkina taas oli 
merkittava Pol~j~is-Eurospan kaupallisten yhteyslinjojen solmuun- 
tumispaikka. Naista seikoista johtuen Turku ltokonaisuutena o!i 
tarkein nivel, joka kytki keskiaikaisen Suomen lansimaisen kult- 
tuurin yhteyteen. 




