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K a u p u n k i saa a s e m a k f l n v a n
Vuosisatojen aikana Turun kaupunlzi oli rakentunut vailla suunnitelmaa tuomiolzirkon ymparille, siihen kohtaan, jossa Satakunnasta, Hameesta ja Uudeltamaalta tulevat kulkuvaylat kohtasivat
Aurajoen. Asutuksen painopiste, kaupungin ..suuri puoli.., sijaitsi
joen itaisella puolella. Siella sijaitsi kaupungin neljasta korttelista,
neljanneksesta, kolme. Tuomiolzirkon ymparilla sijaitsi Kirkkokortteli, joka rajoittui lannessa Aurajokeen, idassa ..Hameen harkatien..
jatkeena olevaan Hameenkatuun ja etelassa Suurtoriin seka Uudenmaan maantien jatkeena olevaan Karjakatuun. Hameenkadun toisella puolelIa sijaitsi Matajarven kortteli, Karjakadun etelapuolella
taas luostarikortteli. Kaupungin yhtenainen asuma-due ulottui
Aurajoen itapuolella tuomiokirkon liepeilta suunnilleen nykyiselle Auransillalle saakka. Parhaiten rakennettu osa sijaitsi tuomiolzjrkon ja Suurtorin valilla. Asutun alueen laitamilla, nykyisella
Yliopistonmaella ja Kerttulinmaella oli joukko saannottomasti rakennettuja hokkeleita, joissa asui kaupungin vaavaraisinta vaestoa. Sainankaltaisia asumuksia sijaitsi myos entisen dominikaanil ~ ~ o s t a rraunioiden
in
takana, nykyisen Kaskenlzadun ja Luostarinkadun risteyksen kohdalla.
Joen lansipuolelle oli keskiajan lopulta lahtien alkanut syntya
neljas kortteli, Aninkaisten kortteli. Siella oli 1600-luvun alkaessa
asutusta nykyisen Linnankadun ja joen valissa suunnilleen nykyiseen Kauppiaskadun kulmaan saakka. Pienia taloja kaalimaineen
ja humalatarhoineen oli myos kohti Aninkaistenmakea kiemurtelevan Aninkaistenkadun varrella. Itse maen paalle oli 1600-luvun
alkuun mennessa syntynyt samanlainen saannoton vahavaraisen

uaeston asuma-alue kuin Yliopistonmaellekin. Asutun alueen naapurina oli kaikkialla kaalimaita, peltoja, laitumia ja humalatarhoja.
Selva raja kaupungin ja maaseudun valille muodostui 1620-luvulla. Kun saadyt olivat vuonna 1622 paattaneet, etta kaikista kau~ungissainyytavista maataloustuotteista oli maksettava veroa, nk.
~ ~ p i k k u t u l l ikaupungit
a~~,
oli ymparoitava tulliaitauksella salalzuljetuksen ehkaisemiseksi. Tulliaitauksen, ..taketin.., rakentamisen jalkeen lzaupunkiin voitiin paasta vain tulliporttien kautta. Niitii oli
Turussa kolme, Hameentulli, Uudenmaan- eli Karjatulli ja Aninkaistentulli. Aurajokea myoten kaupunkiin saapuvilta lzannettiin
pikkutullia aluksi suunnilleen nykyisen Multavierunkadun ja Eskelinkadun paahan sijoitettujen puomien kohdalla.
Tulliporttien valissa kulki vankka tulliaitaus. Se alkoi joen itapuolella suunnilleen nykyisen arkkipiispantalon kohdalla, josta se
kullzi Yliopistonmaen ylitse Hameentulliin. Sielta taketti jatkui
Kerttulinmaen ylitse Uudenmaantulliin, josta se kaartui Luostarilzorttelin ympari suunnilleen nykyisen kaupunginteatterin kohdalle. Joen lansipuolella tulliaitaus kulki ..pienelta puomilta>l kohti
Puolalanmaen rinteita Aninlzaistentulliin ja sielta edelleen kohti
Aurajokea Multavieruun.
Se alue, joka jai taman tulliaitauksen sisapuolelle, oli vain osaksi
varsinaista lzaupunginmaata. Suurin osa siita kuului yksityisille
henkiloille tai hyvantekevaisyyslaitoksille. Silloisen Aninkaistenkadun pohjoispuolella oli Pyhahenki-niminen tila, joka vanhastaan
kuului Pyhan Hengen huoneelle, lzatoliselta ajalta periytyvalle arn~eliaisuuslaitolzselle,ja joka luovutettiin 1600-luvulla Seilin spitaalisairaalalle. Toisella puolella Aninkaistenkatua oli kaksi tilaa,
Mattala ja Huhkala, jotka kuuluivat Boije-suvulle. Naiden maista
rnonet kaupungin asukkaista olivat vuokranneet tonttimaita ja
maapalstoja viljelyksiaan varten.
Kuten edella huomautettiin, varsinainen asuttu osa kaupunkia
oli kehittynyt vailla suunnitelmaa. Tulleista Suurtorille suuntautuvat tiet olivat paakatuja. Niiden valissa puikkelehtivat monet pikIzukadut, useimmiten niin kapeat, etta kahden ajoneuvon oli vaikeata sivuuttaa toisensa. Useimmat talot olivat puisia, kivirakennulzsia oli eniten Kirkkokorttelissa seka kaupungin torien laheisyy-

Vanhin asemakartta Turun kaupungista, laadittu J. W. Ruuthin olettamulzsen
mukaan vuonna 1623. Kartta osoittaa havainnollisesti, miten Turlzu
on syntynyt kolmen Aurajokea kohti kulkevan maantien yhtymakohtaan.
Karttaa laadittaessa Aninkaisten korttelin kehitys oli allzuvaiheessaan:
asutusta oli vain joen rannalla seka Aninkaistenmaen laella. Luostarilzortteli
oli ahtautunut Vartiovuorenmaen ja joen valiin. Vrt. ss. 49 ja 89.
- Maanmittaushallituksen Arkisto.

dessa. Luultavasti puurakennukset oli rakennettu siten, etta paaty
oli sijoitettu katua vasten. Ybtenaisen kaupunkikuvan saavuttamiselzsi oli valtiovallan toimesta saadetty, etta rakennukset oli siveltava punamullalla. Monet myohemmat tiedot todistavat kuitenkin,
etta Turun kohdalla tapahtui tassa suhteessa laiminlyonteja ja valtaosa rakennuksista pysyi harmaana. Koko 1600-luvun maistraatti
sai taistella savupirttien havittamiseksi, joita kaupungissa oli aina
1700-luvun alkupuolelle saakka.
Oman lisansa 1600-luvun Turun kaupunkikuvaan antoivat kaupunkiasutusta ymparoiville maille rakennetut tuulimyllyt. Eraan
1600-luvun puolivalissa laaditun selostuksen mukaan niita oli kokonaista 400, Daniel Juslenius ilmoittaa niiden luvuksi 1600-luvun
paattyessa 84.
Pietari Brahen ailzana Turun kaupunkikuva muuttui huomattavasti. Kuten edempana kerrotaan, maan kenraalikuvernoori puuttui monella tavalla hallintokaupunkinsa elamaan. Heti Suomeeil
saavuttuaan Pietari Brahe totesi, etta Turun hallussa oleva alue oli
aivan liian pieni. Sen vuoksi han ryhtyi tarmokkaihin toimenpiteisiin kaupunginmaan laajentamiseksi. Vuonna 1640 kaupungille
luovutettiin mainitut kaksi Boije-suvun omistamaa maatilaa Aninlzaisten korttelin puolelta. Kymmenta vuotta myohemmin kaupungin maistraatin onnistui saada palkkatiloikseen joukko tiloja Maarian pitajhta. Nama olivat Raunistula, Kastu, Halinen, Ruohonpaa,
Pyhahenki ja Yrjana. Kuten edella mainittiin, naista Pyhahenki
sijaitsi tulliaitauksen sisapuolella. Sen vuoksi taman tilan maat luettiin ennen pitkaa varsinaiseen kaupunginmaahan kuuluvalzsi,
muut sen sijaan sailyivat talonpoikaistiloina, joista useimmat joutuivat aikanaan pois kaupungin maistraatin hallinnasta.
..Kreivin aikana.. kaupunginmaa laajeni myos joen suunnassa.
Vuonna 1651 luovutettiin Kakolanmaen ja joen valissa oleva kapea
alue tonttimaaksi. Vastaavasti luovutettiin joen vastakkaiselta puolelta kapea kaistale Sotalaisten kylan ja Vaha-Heikkilan kuninkaanlzartanon maista kaupungille. Nama liitokset aiheuttivat sen, etta
tulliaitausta oli laajennettava. Aurajoessa oleva pikkupuomi muutettiin hieman entista alemmas, nykyisen Veistamontorin paikkeille.

Insinoori Hannu Hannunpojan Pietari Brahen lzaskysta laatima Turuii
kaupungin asemakaava vuodelta 1652. Seka vanha etta laajeniiettu
tulliaitaus erottuvat selvasti. Vrt. s. 87. - Maanmittaushallitulzsen Arlzisto.

Pietari Brahen toimesta kaupunki sai ensimmaisen suunnitellun
asemalzaavansa. Ensimmaista allzua jarjestelytoimille merkitsi kielto, jonka mukaan kaupunkiasutuksen laitamilla sijaitseville kukkuloille ei enaa saanut rakentaa uusia asumuksia. Myohemmin annettiin maarays mainituilla alueilla jo sijaitsevien hokkelien repimisesta. Niiden omistajille osoitettiin uudet tonttimaat joen rannassa sijaitsevalta liitosalueelta.
Kenraalikuvernoorin toimesta valmisti insinoori Hannu Hannunpoika asemakaavan kaupungin vastaista kehitysta varten. Oheisesta jaljennoksesta selviaa, etta kaupungin ,.suuri puoli>., tuomiokirkon seudut, sailyi uudessakin suunnitelmassa suunnilleen ennallaan, ainoastaan muutamia katujen oikomisia tapahtui. ..Pieni
puoli>., Aninkaisten puoli, sen sijaan sai tiukan ruutuasemakaavan.

Valtakaduksi muodostui Kuningattarenkatu, joka kulki tasmalleen
nykyisen Linnankadun kohdalla. Poikkikaduista huomattavin oli
uusi, level Aninlcaistenmaelle suuntautuva katu, joka sai uuden
asemakaavan teettajan mukaan nimekseen Brahenkatu.
Tata asemakaavaa noudatettiin Turussa aina vuoden 1827 suurpaloon saakka. Lahimpana seurauksena sen laatimisesta oli, etta
asutuksen painopiste alkoi vahitellen siirtya joen lansipuolelle.
Uusi liikekeskus alkoi hahmottua ,.Uuden torin,, ymparille.
K a u p u n g i ~ la s u k k a a t

Tarkkoja tietoja siita vaestosta, joka 1600-luvun Turussa eli ja
toimi, ei ole olemassa. Verotusta toimeenpantaessa syntyi kylla aika ajoin manttaaliluetteloita, mutta niista selviaa useimmiten vain
talouksien lulcumaara, ei henkilomaaraa.
Vanhin Turkua koskeva verotusluettelo on vuodelta 1609. Siita
selviaa, etta Kirklcokorttelissa asusti 127 veroa maksavaa taloutta,
Matajarven korttelissa 83, Luostarikorttelissa 120 ja Aninkaisten
korttelissa I 5 I. Lisaksi veroa joutuivat maksamaan ilman omaa
taloutta elavat lesket, joita oli koko kaupungissa yhteensa 29. Kun
lcaupungissa oli viela 85 taloutta, jotka eivat olleet osallistuneet
porvariston suoritettavaksi maaratyn veron maksamiseen seka 236
henkiloa, jotka eri syista oli vapautettu sanotusta velvollisuudesta.
saadaan lcoko kaupungissa asustaneiden talouksien lukumaaraksi
625 taloutta ja 53 leskea. Jos laskee, etta jokaiseen talouteen kuului
nelja henkiloa, tulee kaupungin koko asukasluvun suuruudeksi
vuonna 1609 n. 3 350 henkea.
Vuodesta 1636 lahtien on Turun kaupungin manttaaliluettdoon
merkitysta vaestosta verrattain tarkkoja tietoja. Turun inanttaaliluetteloon merlcitty maara oli suurimmillaan vuonna 1662, jolloin
se oli 3 344. Taman jalkeen sanottuun luetteloon merkityn vaeston
lukumaara pysytteli 2 400 ja 3 ooo hengen valilla, vain muutamana
vuotena se nousi yli 3 ooo hengen. Kun tavallisesti lasketaan, ettii
rnanttaaliluetteloon merkitty vaestomaara edustaa n. 45 "0 kokonaisvaestosta, on laskettavissa, etta Turun kaupungin asukasinaara vaihteli 1600-luvun jalkimmaisella puoliskolla suunnilleen
5 300 ja 6 800 hengen valimailla.

Ison Brahenlcadun paa
nykyisen Linnankatu
3:n pihamaana ja
ja porttikaytavanii.
Katu oli alkuaan nylzyista
porttilcaytavaa leveampi,
silla oikealla oleva
ralcennus sijoitettiin palon
jalkeen osittain
Ison Brahenkadun
paalle. Vaseinmalla
Seipelin kivitalon seinama.
- Valok. P.-0. Welin.

Parin 1600-luvun viimeiselta vuosikymmenelta peraisin olevan
luettelon perusteella on mahdollisuus selvittaa, minkalaisesta vaestosta Turun asujaimisto koostui kasiteltavana olevan vuosisadan
lahetessa loppuaan.
Kuten muissakin aikakauden kaupungeissa, lzaupunkivaeston ytirnen muodostivat porvarit, henkilot, jotka olivat saaneet maistraatilta oikeuden harjoittaa kauppaa tai kasityota. Turun 1600-luvun
historioitsijan, Carl v. Bonsdorffin suorittamien laskelmien perusteella on todettavissa, etta kauppiaita oli kaupungissa yhteensa 397.
Naista 28 oli suurkauppiaita, loput 369 olivat nahtavasti pikkukauppiaita, rihkama- ja ruokakauppiaita seka viinan kaupustelijoita, eli vakea, josta myohemmin kaytetaan nimitysta ~~suomalaiset
porvarit~l.
Erilaatuisia kasityoammatteja edustavia oli sanotun laskelmai~

mukaan yhteensa 172 henkiloa. Suurimman ryhman naista nluodostivat pellavankutojat, heita oli yhteensa 28. Raataleita oli 22,
suutareita 21, kirvesmiehia 18, puuseppia ja sorvareita yhteensa
I 3. Muiden kasityoammattien edustus jai alle kymmenen.
Ammattinsa puolesta varsinaisia kasityolaisia lahella olivat kirjanpainajat ja kirjansitojat (yhteensa 3 henkea) seka myllarit (4 henlzea). Laivureita ja peramiehia oli kaupungin henkikirjaan merkitty 5 , ajureita ja kestikievarin pitajia yhteensa 8.
Porvaristoon kuulumattomasta kaupunkivaestosta suurimmail
ryhman muodostivat alemmat kruunun, kirkon ja kaupungin virkailijat, yhteensa 124 henkiloa. Heidan lisakseen kaupungissa asusti
22 aatelitonta virkamiesta, 15 kunnallista korkeampaa virkamiesta,
16 papistoon kuuluvaa seka lakimiehia, ..asianajajia ja prokuraattoreja.. 14 henkea.
Luettelosta puuttuvat kokonaan aatelissukuiset henkilot, jotka
ejvat joutuneet lainkaan maksamaan manttaaliveroa. Heihin kuuluvia asui Turussa puheena olevana ajankohtana varmasti useita
kymmenia perheita, olihan esimerkiksi hovioikeuden jasenista toisen puolen oltava aateloituja. He muodostivat Turun kaupuilgin
asujaimiston pintakerroksen, jonka elintapoja alempiin vaestokerrostumiin kuuluvat ihailivat ja myos matkivat kykyjensa mukaan.
Lahella heita yhteiskunnallisen asemansa puolesta olivat Turun
akatemian professorit, joita ei liioin manttaaliluetteloihin enaa
I 600-luvun lopulla merkitty.
Luettelosta ovat pois myos kasityolaismestarien palveluksessa
olevat kisallit ja oppipojat seka kaupungin porvarien palkolliset..
Heidan lukumaaransa oli verrattain suuri. Vuonna 1699 laaditun
laskelman mukaisesti kaupungissa asui 343 kisallia, oppipoikaa ja
renkia seka 467 naispuolista palkollista. Tavallisinta oli, etta lokaisen porvarin talouteen kuului renkimies, naispalvelijoita oli 1-2
taloutta kohti.
Kuten edella on kerrottu, asutus ..pienella puolella.. kasvoi vuosisadan kuluessa voimakkaasti. Niinpa vuonna 1663 katsottiin valttamattomaksi Aninkaisten korttelin jakaminen kahtia, Aninkaisten
etelaiseen ja Aninkaisten pohjoiseen kortteliin. Naista edellinen,
joka sijaitsi kokonaisuudessaan Pietari Brahen toimesta kaavoitetulla alueella, oli vuonna 1696 kaupungin suurin, siella asui 866
manttaaliluetteloon merkittya henkiloa. Aninkaisten pohjoisessa

Qwensel-niminen talo (Lant. Rantak. 13 b] 1700-luvun asussaan. Pienoismalli
on tehty mittauspiirustusten ja vuonna 1791 laaditun
palovakuutuspoytakirjan mukaan. Nimensa talo on saanut hovioikeudenasessori Wilhelm Johan Quenselin 116~4-1727) mukaan. Hanet
mainitaan vuodesta 1699 alkaen tontin omistajana. Hanen ajoiltaan on
mahdollisesti Lant. Rantakadun (ent. Kuningattaren Jokikadun] varrella oleva
paarakennus (kuvassa etualalla]. Kun suurin osa kuljetulzsista suoritettiin
jokea pitkin, oli Jokikatu aikaisemmin tarkeampi liilzennevayla
kuin Linnankatu (ent. Kuningattarenkatu], jonka varrella oli puutarha.
Vasemmanpuoleinen siipirakennus mainitaan ensimmaisen kerrail vuoilna
1764. Sen jatkona on ulkohuonerivi, joka sisaltaa puuvajan, vaunuvajail ja
vilja-aitan. Tontin vastalzkaisella sivulla on pakarituparivi ja sen
jatkona talli, lantavaja ja pihatto [lahinna puutarhaa). Pakarituparivia
jatkettiin 1800-luvun puolella Rantakadulle pain ja paarakennulzseen
lisiittiin portin kohdalle huone, joten piha tuli kolmelta sivulta umpeen
rakennetuksi. Vuonna 1956 luovutti kaupunki Historialliselle
Museolle suurimman osan paarakennusta ja myohemmin rnuita tiloja.
Kadunpuoleinen julkisivu on sittemmin kokonaisuudessaan
entistetty. - Irja Sahlbergin mukaan. Turun Historiallinen Museo.

korttelissa asui samana vuonna 496 manttaaliluetteloon merkittya,
Kirkkokorttelissa 667, Matajarven korttelissa 562 ja Luostarikorttelissa 486 henkiloa. Asutuksen painopiste sijaitsi siis edelleenkin
>,suurella puolella.,.
Mainitun laskelman mukaan on todettavissa, etta kaupungissa
asuvat eri vaestoryhmat hakeutuivat jossain maarin asumaan omiin
kortteleihinsa. Suurkauppiaista toinen puoli asui Luostarikorttelissa, joen rannassa olevien varastosuojiensa laheisyydessa. Miltei toinen puoli pikkukauppiaista oli sijoittunut asumaan Aninkaisten
kahteen kortteliin. Joen lansipuolella asusti myos yli puolet kaupungin kasityolaisista. Papisto asui miltei kokonaisuudessaan Kirklzokorttelissa, alempi virkamiehisto sen sijaan oli levittaytynyt yli
kolzo kaupungin. Manttaaliluetteloihin perustuvien laskelinien perusteella ei edella mainitusta syista ole maariteltavissa, mihin kaupungin piiriin aateli ja akatemian vaki olivat lahinna sijoittuneet. Sailyneiden taloluetteloiden mukaan kaupungin vallasvaki
omisti runsaasti taloja Kirkko- ja Luostarikortteleissa, mutta myos
Aninkaisten puolella, Kuningattarenkadun ja joen ualissa oli runsaasti sille kuuluvia tontteja ja rakennuksia.
Paitsi aatelisia ja akatemian piiriin kuuluvia henkiloita manttaaliluettelosta puuttuvat myos ne asujaimet, jotka muodostivat
kaupungin koyhaliston. Kaupunkiin siirtyi jatkuvasti vakea maaseudulta. Monet heista eivat pystyneet sijoittumaan kaupunlziyhteiskuntaan, vaan ryhtyivat viettamaan irtolaisen elamaa. Juuri heita asui niissa kaupungin laitamille rakennetuissa hokkeleissa, joista
edella on ollut puhe asemakaavan yhteydessa. Toimeentulokseen
tama vaestonosa kerjasi, naperteli kasitoita ja harjoitti salakauppaa. Monta kertaa maistraatti yritti saada siihen kuuluvat ryhty.
m a h yhteiskunnan palvelukseen eri keinoja kayttamalla, mutta
kaikesta paattaen useimmiten melko heikolla menestyksella.

Kaupunginhallinto k e h i t t y y
Keskiajalla saadetyn kaupunginlain ja myohemmin annettujen
kaupunkien erioikeuksien mukaisesti Turun kaupungin tarkeimman hallintoelimen muodostivat p o r m e s t a r i t ja r a a t i m i e-

h e t. Edellisia oli Turussa vanhastaan nelja. Kun kaupunlzielaman
kehittyessa hallinnon kustannukset lisaantyivat, pormestarien lukumaara alennettiin aluksi kolmeen ja vuodesta 1685 alkaen kahteen. Samoihin aikoihin pormestarien ja raatimiesten muodostaman lzunnallisen hallintoelimen nimeksi vakiintui m a i s t r a a tt i . Viela 1600-luvulla ei ollut eroa varsinaisen maistraatin ja raastuvanoikeuden valilla, vaan sama kunnallinen toimielin antoi kunnallisia asetuksia kaupungille myonnettyjen erioikeuksien, kaupunkiprivilegioiden ja yleisen lainsaadannon puitteissa seka piti huolta
paatosten toimeenpanosta. Lisaksi maistraatti valvoi tarkasti kaupungissa tapahtuvaa elinkeinonharjoitusta. Kuten edella on kerrottu, se paatti, kuka paasi kaupungin porvariksi. Raskaimpia maistraatin velvollisuuksia oli kaupungin yhteisten raha-asioiden hoitaminen.
Kun maistraatin ratlzaistavaksi tulevien asioiden lulzumaara lisaantyi, oli ryhdyttava kehittamaan sen tyoslzentelytapaa. Vuonna
1638 saadettiin, etta ensimmainen pormestari ja kalzsi raatimiesta
inuodostivat oikeuskollegion, toinen pormestari ja kolme raatimiesta
muodostivat lzauppakollegion, kolmas pormestari ja niin ikaan kolme raatimiesta muodostivat kasityokollegion. Neljas pormestari ja
loput kaksi raatimiesta seka heidan lisakseen kaupunginvouti pitivat huolta raha- ja rakennustoimesta. Kun pormestarien lulzumaarP
vaheni, muutettiin myos maistraatin tyoskentelymuotoja. Vuosisadan loppupuolella jarjestelmaksi vakiintui se, etta toinen pormestareista, oikeuspormestari, piti huolta lainkaytosta ja siihen liittyvista tehtavista, toinen, jota aluksi kutsuttiin kauppapormestariksi,
valvoi lahinna kauppaa ja ammattikuntien toimintaa. Nain allzoi
vakiintua se tehtavajako, joka meidan paivinamme on olenlassa
maistraatin ja raastuvanoikeuden kesken.
Maistraatti oli toimielin, joka kaytannossa piti itse huolta jasenjstonsa taydentamisesta. Kevaalla pidettavassa r a a s t u v a n k ok o u k s e s s a, johon ottivat osaa kaikki kaupungin porvarit, maistraatti itse esitti, kuka oli soveliain astumaan syysta tai toisesta eroavan pormestarin tilalle. Raastuvankokouksella oli lzylla oikeus
esittaa oma ehdolzkaansa, mutta maistraatilla itsellaan oli lopullinen vaalioikeus. On kylla huomattava, etta maaherralla, joka usein

oli lasna vaalitoimitulisessa, oli huomattava sananvalta ja hanen
vahvistuksensa tarvittiin aina pormestarin vaaliin. Toisinaan pormestari asetettiin valtiovallan toimesta maistraattia kuulematta.
Nain tapahtui Turussa esimerkiksi vuonna 1645. Pormestari Gutrien kuoltua maistraatti paatti yksimielisesti valita hanen tilalleen
asessori Georgius Sylviuksen. Valtiovalta nimitti virkaan kuitenkin
Gudmund Krookin.
Raatimiehet valittiin samalla tavalla. Toisinaan maaherra puuttui asiaan samalla tavalla kuin pormestarin vaalissakin, syrjaytti
maistraatin valitseman raatimiehen ja nimitti oman suosikkinsa
tehtavaan. Saantona oli, etta pormestarin virkoihin ja raatimiehiksi nimitettiin kaupungin varakkaimpia ja eniten kunnioitusta
nauttivia henkiloita.
Arvossa hyvin lahella pormestaria ja raatimiehia oli k a u p u ng i n s i h t e e r i, jota kuvailtavan vuosisadan alussa vaatimattomasti kutsuttiin kaupunginkirjuriksi. Hanen tehtavansa oli hyvin
vaativa, silla hanen niskoillaan oli oikeudenhoidon ja kaupunginhallinnon aiheuttamien kirjallisten tehtavien suorittaminen. Hail
joutui laatimaan poytakirjoja, veroluetteloita ja kaikenlaisia viral.
lisia asiakirjoja. Tyomaaran lisaantyessa kaupunginsihteeri sai apulaisekseen n o t a a r i n.
Raastuvanoikeuden istunnoissa oli saannollisesti lasna k a up u n g i n v o u t i. Hanen lahimpana tehtavanaan oli kantaa kaupungille tulevat maksut ja toimia ulosottomiehena. Kaupungin oikeusistuimissa han hoiti yleisen syyttajan tehtavia. Elinkeinoelamaa valvomassa oli useita toimihenkiloita. Niita olivat k a u p a n
t a r k a s t a j a t, joiden esimiesta kutsuttiin k a u p u n g i n v i sk a a 1 i k s i. Alempia elinkeinoelaman valvojia olivat t o r i v o u t i, joka valvoi maalaisten torilla kaymaa kauppaa, kaupunginvahtimestari, kaupunginpalvelijat, piiskuri, rummunlyoja, tontinmittaaja ja monet muut. Monet naista olivat sivutoimia, joiden hoitaminen uskottiin soveliaiden henkiloiden tehtavaksi.
Kuten pormestarin ja raatimiehen virkojen tayttamisen yhteydessa mainittiin, valtiovalta puuttui monella tavalla kaupungin itsehallintoon, siita huolimatta, etta kaupungeille oli taattu monissa
asioissa varsin pitkalle meneva paatantavalta. Kaupungin toimintaa

Pietari Brahe (1602-SO)
palveli aluksi Kustaa I1 Aadolfir.
armeijassa Smoolannin
ratsurykmeiltin everstina,
mutta siirtyi pian Ruotsiin,
missa hanelle uslzottiin
huomattavia siviilitoimia.
Vuonna 1630 hinesta
tuli valtaneuvos. Suomen
lzenraalilzuvernoorini Brahe
toimi vuosina 1637-40
ja. 1648-51. Han otti laijoilla
matkoillaan tarkan selon maan
oloista ja pani alulle monia
uudistulzsia. Turun Altatemian
kanslerina han seurasi
ltuolemaansa saakka entisen
hallintokaupunlzinsa oloja.
Jacques Grignonin kuparipiirros
David Kloclter-Ehrenstrahlin
maalaultsen mukaan. - Turun
Historiallinen Museo.

valvoivat valtion virkamiehet. Jos kenraalikuvernoori asui kaupungissa, han valvoi itse kaupungin pormestarien ja raatimiesten toimintaa. Tavallisimmin valvonta oli kuitenkin laanin maaherran
tai hanen lahettamansa edustajan tehtavana. Kuten kaupungin asemakaavan yhteydessa kavi selville, kuninkaan, so. valtiovallan,
edustajat saattoivat monta kertaa hyvin hedelmallisella tavalla vaikuttaa kaupungin kehitykseen. Niin oli tehnyt jo ensimmainen
inaahamme nimitetty 1600-luvun kenraalikuvernoori, Nils Bielke,
joka ehtimiseen puuttui pormestarien ja raatimiesten toimintaail
seka oikeus- etta kaupunginhallintoa koskevissa asioissa. Pietari
7

Brahen ansioista kaupungin alueen laajentajana ja asemakaavail
suunnittelijana on edella jo kerrottu. Turun kaupungin asiakirjat
todistavat, etta han on Nils Bielken tavoin puuttunut tarpeen vaatiessa kaikkiin kaupunkielaman puoliin.
Maaherroista lienee 1600-luvulla kiinteimmin seurannut hallintokaupunkinsa olojen kehitysta Lauritsa Creutz nuorempi, joka oli
Turun ja Porin laanin paamiehena vuosina 1683-98. Hanen ansiotaan on esimerkiksi kaupungin palotoimen kehittaminen seka
maistraatin uuden tyojarjestyksen laatiminen. Aktiivisena talousmiehena han seurasi tarkkaan kaupungin elinkeinoelaman kehitysta.

Turun linna 1600-luvulla
Kenraalikuvernoorien ja laanin maaherrojen asuinpaikkana oli
1600-luvun loppupuolelle saakka Turun linna.
Viela 1600-luvun alussa kaupungin vanhaa varustusta oli lujitettu, silla kuningas Sigismundin karkottamisen jalkeen uskottiin
hanen voivan hyokata Suomeen pyrkiessaan takaisin Ruotsin valtaistuimelle. Linnan puolustuslaitteiden vahvistamiseksi rakennettiin Kaarle 1X:n kbkysta paaluvarustus kaupunginpuoleiselle sivustalle. Kun Puolasta kasin tapahtuvan hyokkayksen uhka vaistyi Sigismundin sekaannuttua Venajan asioihin, varustelutoita ei jatkettu, vaan jo aloitetutkin saivat rappeutua. Kun kaskynhaltija Gabriel Pentinpoika Oxenstierna esitti, etta vallit saatettaisiin uudelleen
puolustuskuntoon, han sai valtakunnan hallitukselta vastauksen,
etta tama oli tarpeetonta, koska Korppolaismaelle ja Tallimaelle
sijoitetut kanuunat pystyisivat taydellisesti hallitsemaan linnaa. Tama paatos merkitsi sita, etta Turun linnan tarina puolustuslinnana
oli lopussa. Kuten mainittiin, asuinlinnana vanha varustus sailyi
1600-luvun loppupuolelle saakka, siella majailivat vuorollaan oman
maan mahtavimmat ylimykset, ja sita piti majapaikkanaan maassamme vieraileva vallasvaki.
Huomattavin viimeksi mainituista oli itse Kustaa I1 Aadolf, joka
oleskeli linnassa useita kuukausia vuonna 1614. Hanen oleskelunsa

Pietari Brahe asui kaskynhaltijan
asunnossa linnan paaportin
ylapuolella olevissa huoneissa.
Kreivillisen perheen
olohuonetta kutsuttiin
rouvanhuoneeksi, ,,Fru Stugu,,.
Kuvassa o n nurkkaus tasta
huoneesta, jonka seinia
kiertaa baroklzifriisi.
Kreivin ja kreivittaren
huoneistot olivat rouvanhuoneen
kummallakin puolella. Valolz. P.-0. Welin.

paattyi kuitenkin Turun linnalle varsin kohtalokkaaseen tapahtumaan, tulipaloon, joka tuhosi vanhan osan sisustuksen melkein kokonaan. Tuli levisi niin nopeasti, etta osa kuninkaan mukanaan
tuomaa henkilokohtaista omaisuutta paloi.
Vaikka linnan vanha osa sai korjaustoiden yhteydessa uudet vali.
katot, sita ei enaa kaytetty asuntona, vaan varastona. Linnanvaki
majaili palosta alkaen esilinnan huoneissa. Siella asuivat edellii
kaupunginhallintoa kasittelevassa kirjoituksen osassa mainitur
kenraalikuvernoorit. Pietari Brahe lienee heista eniten kohentanut
asuinlinnansa oloja. Han sisustutti itselleen aikaisemmin linnanpaallikon hallussa olleet huoneet uuden linnan itaosassa. Linnaan
sijoitettiin myos kenraalikuvernoorin kanslia, jonka paallikkona oli

kansliakomissaari, seka Suomen tilikamari. Kun Turun linnasta
ralvottiin maamme kaikkien laanien toimintaa, Auran kaupungista oli taas tullut joksikin aikaa maan paakaupunki.
Pietari Brahen ohella edella mainittu Turun ja Porin laanin maaherra Lauritsa Creutz nuorempi on monella tavalla kohentanut Turun linnan kuntoa. Koko uusi linna rapattiin uudestaan. Vanhalla
puolella suoritettiin perusteellinen korjaus, se sai paanukaton ja
linnan tornien huipulle sijoitettiin komeat viiritangot. Nahtavasti
Creutzin toimesta suoritettuja korjaustoita ajatellen Daniel Juslenius tunnetussa kotiseutukuvauksessaan innostuneeseen tapaansa
totesi, etta linna on ..noussut entiseen loistoonsa.,. Lauritsa Creutzin kuoltua linnan tarina mahtimiesten asuinlinnana oli auttamattomasti lopussa - isonvihan aikaa lukuun ottamatta, jolloin valloittajan korkeimmat miehitysviranomaiset hallitsivat maatammc
Turusta kasin.

Turun elinkeinoelama monipuolistuu

Kbiteltavana olevana ajanjaksona kaikkialla Euroopassa kiiimitettiin erityista huomiota kaupunkeihin ja niiden elinkeinoelamaan. Vallitsevan merkantilistisen kasityksen mukaisesti uslzottii11,
etta rikkaat ja kukoistavat kaupungit olivat parhaana takeena kolzo
valtakunnan hyvinvoinnista. Sen vuoksi pyrittiin eri tavoin suosimaan kaupunkien elinkeinonharjoitusta. Se, etta valtiovalta sekaantui niin monin tavoin kaupungin sisaiseen elamaan, johtunee
osaltaan myos pyrkimyksesta vakuuttua siita, etta kaupungin vi-.
ranomaiset ja porvarit hoitaisivat tehtavansa valtakunnalle mahdollisimmail edullisella tavalla.
Toiselta puolen ajan henkeen kuului varsin pitkalle meneva
el.inkeinoelaman saannostely. Kaupunkien kesken pyrittiin saa.
maan aikaan tyonjakoa. Vain muutamien kaupunkien, t a p u 1 ik a u p u n lz i e n, sallittiin osallistua ulkomaankauppaan, useimpien oli tyydyttava elamaan m a a lz a u p u n g i n elainaa. Viimeksi
mainitut saivat kayda kauppaa ainoastaan kaupunkiin tulevien
rnaalaisten seka tapulikaupunkien kanssa.

Suomessa vain kolme kaupunkia sai oikeuden harjoittaa ulkoinaankauppaa. Turku oli yksi naista onnellisista. Tuntuu kuitenkin
silta, etta turkulaisporvarien harjoittama aktiivinen ulkomaankauppa taantui entisestaan kaupan saannostelyn tultua voimaan. Vuoden 1638 valtiopaivavalituksessaan Turun edustajat joutuivat toteamaan, etta lzaupungin laivanvarustajat olivat lahettaneet aikoinaan merille 2-30 alusta vuosittain. Valitusta tehtaessa merilla ei
liikkunut yhta ainoata turkulaisalusta. Vuosisadan loppupuol~skollalzaan tilanne ei sanottavasti parantunut. Useimmiten turkulaiset
pystyivat Iahettamaan merille yhden tai kaksi alusta, joskus ei yhtaan ainoata. Vuonna 1694 maaherra Creutz katsoi asiakseen huomauttaa, etta jos lzaupunki aikoi sailyttaa tapulioilzeutensa, sell
taytyi varustaa edes yksi laiva vesille. Paria vuotta myohemmill
saatiin yhteisin ponnistuksen hankittua laiva, mutta uuden purjehduskauden alettua oli todettava, etta turkulaisaluksia ei taaskaan
1jiklzunut merilla yhtaan ainoata.
Tarlzeana syyna Turun merenkulun tyrehtymiseen on pidettiiva
uiita monia sotia, joita valtakunta joutui kaymaan. Merella liikkuininen oli kaappausvaaran vuoksi epavarmaa. Lisaksi kruunu takavarikoi monta kertaa porvarien omistamia aluksia miehiston ja sotavarusteiden kuljetukseen vieraille sotanayttamoille. Tullit ja ulkoinaankaupalle asetetut rajoitukset rasittivat alalla yrittavia. Lisaksi ulkomaalaisten kilpailu oli kova. Hansan mahdin kukistuttua
hollantilaiset tyontyivat Itamerelle ja osasivat haikailemattomasti
lziertaa ne rajoitukset, joilla pyrittiin ehkaisemaan ulkomaista kilpailua. Ehka Turun maantieteellinen asemakin oli heikentynyt
laivojen koon suurennuttua. Valtiopaivavalituksista kay ilmi, ett2
vieraatkaan alukset eivat helposti suunnanneet kulkuaan Turkuun.
Ehka syyna oli se, etta Aurajoen suuhun pyrkivan oli suoritettava
pitlza ja hidas matka lapi sokkeloisen ja ahdasvetisen saariston. Siksi moni laivuri valitsi mieluummin maarasatamakseen kaupungin,
jonne matka ulkomerelta oli lyhyempi kuin saariston saartamaail
I'urkuun.
Tarkeimpana syyna Turun merenkulun rappeutumiseen lienze
kuitenkin pidettava kaupungin porvarien kauppa-alueen supistuinista. Aina 1600-luvun alkuun saakka turkulaiset olivat pikku

Vuonna 1611 siirtyi Lyypekista Turkuun lzauppias Jochim Schultz, joka
palasi pian takaisin kotikaupunkiinsa. Hanen poikansa Jost Schultz
11615-77), iota kuva esittaa, saapui Turkuun 1630-luvulla perehtyakseen
kaupungin kauppaoloihin ja oppiakseen maan kielta. Han perusti tanne
uerka- ja silkkikaupan ja hankki huomattavan omaisuuden.
Hanen poikansa Johan ja Niklas olivat kaupungin huomattavimpia
porvareita ja toimivat kaupunginvanhimpina. Kolmas poika, Jochim Schultz,
valitsi opillisen uran yleten lopulta hovioikeudenneuvokseksi ja hanet
aateloitiin nimella Riddercrantz.

aluksillaan tehneet ahkerasti kauppamatkoja Pohjanlahden moniiil
inarkkinapaikkoihin. Kun Pohjanmaalle perustettiin 1600-luvun
cnsimmaisena vuosikymmenena kaksi kaupunkia, Vaasa ja Oulu,
ne saivat heti alusta pitaen ylzsinoikeuden kayda kauppaa omien
inaakuntiensa talonpoikaisen rahvaan kanssa. Turkulaisten kauppamatkat Pohjanmaalle loppuivat, ainoastaan oululaisten ja Iraasalaisten valityksella heidan oli enaa mahdollista pitaa yhteytta enti-

Jost Schultzin ensimmainen puoliso Magdalena Wernle (1632-67).
Hanen vanhempansa olivat Turun vero- ja muonitusmestari
Baltzar Veitinpoika Wernle ja Katarina Hannuntytar Gubbertz. Puvut
barokkiajan flaamilaistyyppisia porvarispukuja: tummia, kaululcset
ovat suuret ja valkeat. Miehen puvussa on silea kaulus, naisen
puvussa pitsikaulus. Naisen puvun hihat ovat lyhyet, ja alta nakyy pitsiset
alushihat. Rannerenkaita kaytettiin parittain. Schultz-puolisoiden
muotokuvat ovat tuntemattoman taiteilijan maalauksia vuodelta 1666.
- Turun Historiallinen Museo.

siin kauppatuttaviinsa. Vuoden I 6 I 7 kauppasaannossa Pohjan lahden rannikon kaupunkien laivureita kiellettiin purjehtimasta Turkua ja Tukholmaa etelammaksi. Ymmarrettavaa on, etta useimmat
pohjalaiset merenkulkijat suuntasivat kulkunsa silloin valtakunnan paakaupunkiin, jossa ostajia oli runsaammin kuin Turussa ja
jonne matka avomerelta oli myos lyhyempi. Kun Pohjanmaan tuotteet eivat enaa kulkeneet maailman markkinoille Turun liau~ta,

kaupungin laivanvarustajilla ja vientikauppaa harjoittavilla ei ollut
enaa mahdollisuutta hankkia sellaisia tavaramaaria maasta vietavaksi kuin varhaisempina aikoina.
Turun vanha kauppa-alue supistui muutenkin 1600-luvun kuluessa. Mainitun kauppasaannon mukaan maakauppa oli kokonaan
lzielletty, poikkeuksen tekivat vain maaraaikoina eri pitajissa pidetyt markkinat. Nama olivat joko vapaamarkkinoita tai yksityisia.
Edelliset olivat avoinna kaikkien kaupunkien porvareille, jalkimmaiset vain niille, jotka olivat saaneet tarvittavan erioilzeuden. Ynimarrettavaa on, etta lahekkain sijaitsevien kaupunkien lzesken vallitsi armoton kilpailu oikeudesta kayda sisamaan markkinoilla. Yha
uudelleen ja uudelleen tapaa valtiopaivaasiakirjoista anomuksia,
joiden nojalla milloin mikin kaupunki koettaa tyontaa kilpailijansa pois. Turun porvarit olivat ehtimiseen valmiita esittamaan valituksiaan niista eduista, joita Tukholma oli onnistunut kauppiailleen hankkimaan, ja yhta haikailemattomasti h e olivat valmiit hakemaan valtiovallan tukea ajaakseen heikommat kilpailijansa syrjaan.
Turun kauppaporvarien varsinaisena markkina-alueena oli oma
laani, jonka etelaosan tarkeimmat markkinapaikat olivat Salo ja
Pernio. Naissa ainoastaan turkulaiset saivat kayda myymassa ia ostamassa tavaroita. Laanin pohjoisosassa tarkeimmat markkinat pidettiin Pirkkalassa. Siella kayminen oli aluksi turkulaisten yksinoilzeutena. Ennen pitkaa myos muiden kaupunkien porvarit alkoivat
havitella paasya hyotymaan silloisen Yla-Satakunnan tuotteiden
lzaupasta. Ensimmaisina onnistui naantalilaisten saada lupa osallistua Tammerkosken loppiaismarkkinoihin ja pian taman jalkeeii
IJudenkaupungin porvareille myonnettiin sama oikeus.
Katkerinta kamppailua oikeudesta kayda markkinoilla turkulaiset
joutuivat kaymaan lihinaapuriensa kanssa. Katkeruutta herattivat
turkulaisissa Naantalin markkinat ja Mynamaen kynttilanpaivimarkkinat. Turkulaiset valittivat, etta nama vetavat puoleensa talonpoikaista vaestoa ohi Turun. Valitettiin myos, etta mantereen
puolen maalaiset kayvat mielellaan Naantalissa ja Mynamaessii
kauppaa saaristolaisten lzanssa, joilla oli lupa ns. talonpoikaispurjelidukseen, oikeuteen kuljettaa omilla aluksillaan tuotteitaan suo-

raan Tulcholmaan. N a t a v h t i naantalilaistenkin onnistui monta
kertaa ostaa maalaisilta naiden kaupaksi tuomat tuotteet turlzulaisten edesta, koska kerran Turun valtiopaivamiehet esittivat, etta
porvarien ei enaa sallittaisi asettua asumaan Naantaliin ja etta koko
kaupunki asetettaisiin Turun raastuvanoikeuden alaiseksi. PyyntDa
perusteltiin huomauttamalla, etta >>Naantalion tuskin maalnislzylaa kummempi, jonne muuttaa talonpoikaisrenkeju, nama tekzvat
sltten kaikenlaista kauppaa maaseudulla, jossa heilla on runsaastl
tuttavia,.. Myos Uuttakaupunkia kohtaan turkulaiset tunsivat syvaa lzatkeruutta. Taman kaupungin asukkailla oli oikeus viedh ulkomaille vain puuastioita ja tuoda suolaa. Ymmarrettavaa on, etta
Uudenkaupungin laivurit toivat matkoiltaan monia muitalzin tuotteita, joita he laittomasti moivat markkina-alueensa talonpojille.
Koska uuskaupunkilaiset olivat mahtavan Tukholman kauppatuttavia, turkulaisten valituksilla oli varsin vahan vaikutusta.
Toiselta puolen on huomattava, etta Turun kauppaporvarit yrittivat puolestaan kayda myos oman laaninsa ulkopuolella pidettavilla markkinoilla. Niinpa he kilpailivat porvoolaisten kanssa Lolljan markkinoilla ja vierailivat saannollisesti Hameen ja Uudenmaan laanin vapaamarkkinoilla. Viipurin ja Savonlinnan laanin sen
sijaan katsottiin kuuluvan Viipurin markkina-alueeseen, jossa turkulaisia ei liildtunut.
Markkinaoikeuksista kayty kiivas kainppailu osoittaa, etta monista surkeasisaltoisista valtiopaivavalituksista huolimatta Turku
sailyi tapulioilzeuksiensa turvin huomattavana kauppakaupunkina.
Tosin saatavissa olevat niukat numerotiedot osoittavat kaupan
taantumista, mutta toiselta puolen on huomattava, etta merkittava
osa turkulaisporvarien kauppatoimista tapahtui Tukholman kauppiaiden valityksella, joten kaupungista viedyt ja sinne tuodut tavaramaarat eivat varmastikaan aina sisally laskelmiin. Osoitulzsena
~hteyksiensailymisesta ulkomaiden kanssa on se, etta juuri 1600luvulla Turkuun siirtyi verrattain runsaasti ulkomaalaista porvaristoa, joka ennen pitkaa kohosi johtavaan asemaan kaupungissa.
Mainittakoon, etta I 600-luvun jalkimmaisella puoliskolla ainoastaan nelja raadin jasenista oli suomalaisnimisia, vailzka suuriminalla osalla porvareita oli viela suomalainen sukunimi. Tulokkai-

Nyorinpunomoverstaissa valmistettiin seka nyoreja etta koristenauhoja.
Niita valmistettaessa kaytettiin erityisia -nauhatuoluja~~.
Nyorinpunojia oli Tumssa jo 1600-luvulla. Kuva esittaa mestari Sven
Malrnqvistia tyosdan Turun Kasityolaismuseossa. ~ ~ T u o l uovat
t ~ ~ 1840-luvulta.
-- Valolz. Hans Othman.

den joukossa oli jonkin verran ruotsalaisia, mutta runsaasti myos
saksalaisia ja hollantilaisia.
Turun vaestoa tarkasteltaessa kavi selville, etta kaupungissa asui
runsaasti eri kasityolaisammatteja harjoittavaa vakea. Merkantiilijarjestelman valtaan paasy vaikutti monin tavoin kasityolaisten
elamaan. Yleisen edun nimessa katsottiin sopivaksi rajoittaa yrittanlisen vapautta siten, etta vain ammattikuntien jasenten sallittiin
tuottaa myytavaksi kasityotuotteita. Vanhimmat Turkua varten
vahvistetut ammattikuntajarjestykset ovat peraisin 1620-luvulta. Ensimmaisena ehtivat jarjestaytya Turun suutarimestarit, sittell raatalit, sepat, puusepat ja maalarit vuorollaan. Kasityolaismestarien lukumaara oli rajoitettu. Niinpa Turussa sai harjoittaa ammattiaan

Ruukuntekijoita mainitaan olleen Turussa 1600-luvulla kymmenkunta.
Seuraavalla vuosisadalla heidan lulzumaaransa lidantyi siina
maarin, etta he saivat luvan muodostaa oman ammattikunnan.
Useimmat 1600-luvun ruukkumestarit olivat syntyperaltiian saksalaisia,
lzuten esimerkiksi Jochim Banicke, Michel Fessel ja Erik Rudolph.
Naiden kovia kilpailijoita olivat Gavlen mestarit, jotka
saapuivat markkinoille myymaan kiviastioitaan. Kuvassa ruulzuntekija
Pietari Lundelin tyossaan Turun Kasityo1aismuseossa. Samalla taval!a
dreijasivat jo 1600-luvun mestarit astioita. - Valok. Hans Othman.

vain zo raatalia. Keskinaisen kilpailun rajoittamiseksi tyontekijain
lukumaara oli tarkkaan maaratty. Turun suutarimestareilla ei saanut olla kolmea tuolia enempaa verstaassaan, vastaava rajoitus oli
olemassa myos raatalien ammattikunnan kohdalla.
Ammattikuntapakon saatamisen jalkeen jokaisen ammattiin aikovan oli aloitettava oppipojasta. Kolmen, neljan oppivuoden jalkeen hanesta tuli kisalli. Taman jalkeen kisallin oli palveltava viela
mestariaan vuoden ajan ennen kuin sai lahtea vapaasti hakemaan
itselleen tyopaikkaa ja lisaa ammattikokemusta. Aikansa vaellettuaan kisalli saattoi esittaa mestarinaytteen ja pyrkia itsenaiseksi ammatinharjoittajaksi.

Kasityolaisammattien kohdalla tapahtui Turussa I 600-luvulla
voimakasta kehitysta. Monia uusien ammattialojen edustajia ilmaantui kaupunkiin. Niinpa saapui useita puunleikkaajia, joita
tarvittiin huonelcaluja somistamaan. ..Konterfeijareita.. tarvittiin
muotokuvien tekemiseen ja alttaritaulujen maalaamiseen. Useimmat naista olivat ulkomailta saapuneita, kuten nimet Kiihn, Beurle ja Ulich todistavat; samoin tulivat ulkomailta nlonet saamiskamaalcarit, juuttinahantekijat, hattumaakarit ja muut. Oli monia
kasityoammatteja, joilla oli vain yksi edustaja Turun kaupungissa.
He kuuluivat silloin useimmiten Tukholman tai Nykopingin vastaavan ammattikunnan alaisuuteen ja olivat samalla jasenia kaikkien kaupungin kasityolaisten yhteenliittymassa, yleiskillassa.

Kirkko, koulu ja yliopisto

Varhaisista ajoista alkaen Turku oli ollut piispankaupunki. Etenkin keskiajalla monet hiippakunnan paamiehet olivat maaraavalla
tavalla vaikuttaneet koko maan asioihin. Toimintansa perusteella
inonet 1600-luvun piispanhiipan kantajat ovat olleet keslciajan
kirklcoruhtinaiden arvollisia seuraajia ja monin tavoin vaikuttaneet seka hiippakuntansa etta tuomiokirkkokaupunkinsa kehitykseen.
Kasiteltavana olevan vuosisadan ensimmaisen neljanneksen ajan
Turun piispana oli suomalaissyntyinen Eerikki Eerikinpoika Sorolainen. Hanen kuoltuaan maahamme lahetettiin ruotsalaissyntyisia
miehia. Ensimmainen heista oli Isaacus Rothovius, jonka mukand
p u h d a s o p p i s u u s tuli maahamme. Uusi piispa toimi vasymattomasti kaiklcien paavillisten jatteiden pois kitkemiseksi. Han
valvoi tarkkaan ulkonaista jarjestysta ja kirkkokuria ja pakotti papit tarkkaan suorittamaan tehtavansa. Kiivasluontoisena han joutui toisinaan riitaan paimennettaviensa kanssa. Kuuluisa on esimerlciksi vuonna 1633 Turun kirkkoherran vaalin yhteydessa sattunut jupakka. Kun seurakunnan sielunpaimenen viran tayttamisesta keskusteltiin, suomalaiset porvarit vaativat, etta virlcaan nimitettaisiin Turusta juuri Viipuriin siirtynyt Martinus Stodius.

Johannes Gezelius vanh., Turun piispa vuosina 1664-90. Gezelius jatkoi
Rothoviulzsen tyota lzirkon olojen jarjestajana. Han tehosti pappiskasvatusta ja
ioi perustan kansanopetuksen lzehittamiselle. Oppilzirjoien puutteen poistamiseksi
han ryhtyi ponteviin toimiin: han osti Thomasbolen paperitehtaan Pohjan
pitajasta ja perusti Turlzuun oman lzirjapainonsa, jossa vuosien ~ n i t t a a n
painettiin suuri joukko teolzsia. - David Klocker-Ehrenstrahlin maalaus
Gripsholman linnassa. Valolz. Suomen Kansallismuseo.

Pormestarien ja raadin onnistui kuitenkin toimittaa niin, etta virlzaan nimitettiin ruotsalaissyntyinen Eskil Petraeus. Suomalaiset
puolestaan paattivat valittaa asiasta. Valituslzirjelma joutui kuitenlzin piispa Rothoviukselle, joka sai siita lulzea, etta piispa oli saarnassaan sanonut, etta >>suomalaisetovat jarjettomia kuin luontokappaleet, kayviit kirkossa vain tavan vuoksi, naon vuoksi huutavat
lumalaa, mutta 11eidaa mielensa on oikeastaan vellipadassa>>.
Piispa suuttui lukemastaan ja vei asian raastupaan. Usea valittajista peruutti silloin ailzaisemmat syytoksensa, mutta monet esitti-

vat uusia. Niinpa piispan vaitettiin ottaneen omaan kayttoonsa
tuomiokirkon korjausta varten hankittuja tiilia. Vaikka piispa ei
pystynyt tata kieltamaan, han selvisi jutusta jalkiseurauksitta. Jutulla nayttaa kuitenkin olleen vaikutusta sikali, etta piispa alkoi
saarnoissaan suhtautua suomalaisiin hieman hillitymmin. Vuosisadan loppupuolen piispoista huomattavimmat olivat Johannes Gezelius vanhempi ja nuorempi.
Aina vuosisadan viimeiselle vuosikymmenelle saakka Turun kaupunki muodosti yhden ainoan seurakunnan. Kirkkoherran ohella
seurakunnassa toimi ruotsinkielisia kappalaisia ja suomenkielisia
kuoripappeja, chorales. Nahtavasti seurakunnan kaksikielisyys oli
aiheuttanut hankaluuksia, koska piispa Rothovius oli jo virkaanastumisvuotenaan esittanyt sen jakamista kielisuhteiden perusteella. Suunnitelma ei silloin toteutunut, ja vasta vuodesta 1698 allzaen
Turussa oli kaksi seurakuntaa, suomalainen ja ruotsalainen.
Kuten edella mainittiin, 1600-luku oli puhdasoppisuuden aikaa,
jolloin ulkonaiseen elamanmenoon ja kirkkokuriin kiinnitettiiil
erityista huomiota. Kun Turkuun piispa Rothoviuksen toimesta
perustettiin kirkkoneuvosto, sen tehtavaksi annettiin mm. >>tutkia
ja etsia kaupungissa vallitsevat puutteellisuudet, huonot tavat ja
hapeailiset toirnet,,, >>erityisestitarkata kansan elamaa, kuinka sapatti pidetaan kunniassa ja kuinka kansa saadaan tekemasta pyhatyota, harrastamasta juomista ja oluenkayttoa, jota taalla kovin harrustetaan,,. Kirkossakaynti tehtiin pakolliseksi: se, joka myohastyi
jumalanpalveluksesta, sai vuosisadan lopulla annetun saadoksen
mukaan sakkoa sapatinrikkomisesta. Se taas, joka syyllistyi epakristilliseen elamanmenoon, sai alistua kirkkorangaistukseen.
Puhdasoppisuuden hengen mukaista oli, etta kirkoissa pantiin
toimeen ..kristillinen jarjestys penkkisijoista.., jolloin jokaiselle
seurakunnan jasenelle osoitettiin oma paikkansa Herran huoneessa.
Turun tuomiokirkkoa varten vuonna 1662 vahvistetussa penkkijarjestyksessa varattiin ensimmainen penkki hovioikeuden presidentille ja kuninkaallisille neuvoksille, toinen penkki maaherroille
ja kenraalimajureille, kolmas eversteille, hovioikeuden varapresidentille, everstiluutnanteille ja laamanneille. Kymmenennessa penkissa istuivat kreivillista ja vapaaherrallista syntyperaa olevat opis-

Eerik XIV:n tyttarenpojan [ks. s. 771, sotamarsalkka Ake Tottin (1jg8-16401 ja
hanen ensimmaisen puolisonsa Sigrid Bielken musta-vallzomarmorinen
hautamonumentti Turun tuomiokirkossa on upeimpia barokkityylisia veistoksia
maassamme. Tott, joka oli aloittanut sotilasuransa jo 15-vuotiaana Jaakko de la
Gardien kuuluisalla Moskovan-retkella, seurasi Kustaa I1 Aadolfin
kolmikymmenvuotiseen sotaan, kunnostautui monessa taistelussa ja saattoi
kuninkaan ruumiin Ruotsiin. Terveydeltaan murtuneena han jai kotimaahan
pysyvasti ja kuoli Eurajoella. Monumentti on tukholmalaisen kuvanveistajan
Peter Schultzin tyota vuodelta 1678. - Valok. P.-0. Welin.

Tassa talossa tuomiokirkon muurirakennuksessa, entisessa Turun lukion talossa,
sijaitsi Turun akatemia vuosina 1640-1801. Turku-Seuran paikalle teettama,
taiteilija Tauno Torpon suunnittelema muistolaatta. - Valok. P.-0. Welin.

kelijat, ja vasta heidan takanaan istuivat piispa ja akatemian rehtorl.
Vanha tuomiokirkko, kaupungin paakirlzko, koki useita muutolzsia lzasiteltavana olevan vuosisadan aikana. Heti vuosisadan
alussa, vuonna 1601, kirldto paloi ensimmaisen kerran. Kun piispa
Rothovius astui virkaansa, han joutui toteamaan, etta kaikki koristukset puuttuivat eika katto edes pitanyt vetta. Piispan johdolla
ryhdyttiin tarmokkaasti korjaamaan temppelia, joka saatiinkin
muutaman vuoden tyon jalkeen taas kuntoon. Vuonna 1656 kirkko
tuhoutui kuitenkin uudelleen tulipalossa ja korjaustyohon tarvittiin taas useita vuosia. Tuhoisin palo sattui vuoden 1681 kaupunginpalon yhteydessa.
Korjaustoiden yhteydessa tuomiokirkon sisustus muuttui. Paaalttari siirrettiin nykyiseen paikkaansa vuonna 1649. Kuvailtavana

~ , K u nHanen Kreivillinen Armonsa seurueineen nousi kaleerilaivaan, ammuttiin
laivasta lzaksi laukausta, joihin linnanvalleilta vastattiin lzalzsi lzertaa.,,
Nain kuvaa lahtoa Turun linnasta akatemian vihkiaisjuhlaan lzonsistorin
pbytakirja. Keskella airut tervehtii sotapaallystonsa saattelemaila Pietari Brahca.
Oikealla soutualus, jossa aatelin edustajat ja kaksi akatemian tunnusinerlzlzeja
lzantavaa miesta odottamassa kenraalikuvernooria. Vasemnlalla alzatcminn
opettajalzunta, etumaisina piispa Rothovius ja rehtori Petraeus astumassa
laituria kohti. Albert Edelfeltin vuosina 1895-97
telzema ehdotus Helsingin
Yliopiston juhlasalin seinamaalausta varten. - Turun Taidem~~seo.

olevalta vuosisadalta ovat peraisin myoslzin katolisen ajan sivulzappeleihin rakennetut hautakuorit.
Tuomiokirkon lisaksi kaupunkiin rakennettiin 1600-luvulla toinenkin kirkko, Mikaelin lzirkko. Se oli puukirkko, joka sijaitsi linnaan johtavan tien varrella, lahella nylzyisen Lantisen Rantakadun
etelapaata. Se rakennettiin lahinna koyhaintalon ja sairashuoneen
tarpeita varten. Kolmantena lzirkkona kaytettiin linnan kirlzkoa.
Kasiteltavana olevan vuosisadan alussa kaupungin ainoa opina'hjo oli Turun katedraalikoulu. Sen lzunnossa ei ollut kehumista.
Hiukan ennen piispa Rothoviulzsen asettumista Turkuun mainitaan, etta koulun katto vuoti, etta sita varten m a a f t y t tulot
olivat riittamattomat, opettajille ei pystytty maksamaan palklzoja
eika teineja voitu avustaa.
Tunnettua on, miten tarkeana Kustaa I1 Aadolf piti kunnon virkamiesten saamiseksi koululaitolzsen kehittamista. Jo vuonna 1620
ha11 oli esittanyt, etta mm. Turkuun perustettaisiin kimnaasi, lu8

kio. Vasta Rothoviuksen aikana tuumasta tuli tosi. Vuonna 1630
uusi oppilaitos alkoi toimintansa samoissa tiloissa tuomiokirkon
ymparysmuurin yhteydessa olevassa huoneistossa, jossa katedraalikoulu oli toiminut. Uusi koulu aloitti toimintansa piispan itsensa
valvonnassa.
Pian huomattiin kuitenkin, etta kimnaasikaan ei riittanyt olemaan maamme korkeimpana opinahjona, silla edelleenkin oli niiden, jotka halusivat korkeinta opetusta, lahdettava jatkamaan lukujaan joko Upsalaan tai ulkomaiden yliopistoihin. Toiselta puolen
lceskitetty hallintojarjestelma vaati entista enemman koulutettua
rakea palvelukseensa. Heti Suomeen saavuttuaan Pietari Brahe, jolza oli joutunut toteamaan, miten alhaista tasoa maamme virkamiehisto edusti, alkoi esitella valtakunnan hallitukselle, etta Suomen
oli saatava oma akateeminen opinahjonsa. Maaliskuun 26 paivana
1640 allekirjoitettiin kenraalikuvernoorin esityksen mukaisesti Turun alcatemian perustamiskij a . Jo saman vuoden heinakuussa vietettiin Turussa suurella komeudella uuden korkeakoulun perustamisjuhlaa. Akatemia sai tyoskentelytiloikseen samat vaatimattomat
tilat, joissa kimnaasi - joka yliopiston perustamisen jalkeen siirrettiin Viipuriin - oli tyoskennellyt.

Mita 1600-luku on Turun kaupungille merkinnyt
Turlzua mainitaan usein maan vanhaksi paakaupungiksi. Kieltamatta se jo keskiaikana usein oli siina asemassa. Paakaupungin asemassa se oli niin ikaan useaan otteeseen 1600-luvulla kenraalikuvernoorien valvoessa Turun linnasta kasin koko maan oloja. Kenraalikuvernoorin viran lopettamisen jalkeen se ei enaa ollut yhta
johtavassa asemassa. Keskitetyn hallintojarjestelman vakiintuminen
sai aikaan sen, etta jokaisen laanin maaherra oli ilman valiporrasta
valtakunnan paakaupungissa toimivien valtaneuvoskunnan ja keskusvirastojen alainen. Turusta tuli yhden ainoan laanin paiikaupunki.
Turun kaupungin piirissa harjoitetun taloudellisen toiminnan
tarkastelu osoitti, miten kaupungin taloudellinen vaikutusalue su-

pistuu 1600-luvulla. Sen porvarit eivat enaa pysty harjoittamaan
taloudellista toimintaa sanottavasti oman laanin rajojen alueen ulkopuolella. Nain Turusta muodostuu lahinna maakunnallinen keskuspaikka.
Myoskaan kirkollisen elaman alalla Turku ei enaa ollut koko
Suomen keskus, kuten se keskiajalla ja viela muutamaa vuotta ennen piispa Sorolaisen kuolemaa oli ollut. Vuonna 1618 maamme
jako kahdeksi hiippakunnaksi uusittiin, ja itaisen Suomen hiippalzunnan paamies saattoi pitaa itseaan Turun piispan veroisena.
Opillisella alalla Turku sen sijaan sailytti asemansa. Turun akatemian perustaminen aiheutti sen, etta Auran kaupungin asema
maan henkisena paakaupunkina lujittui entisestaan ja sailyi autonomian ajan alkupuolelle saakka.

