Turun varhaisiilta historiaa
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Turun kaupungin varhaisimmista vaiheista ei voida puhua, ellei
ensin luoda silmaysta niihin oloihin, jotka rautakauden loppupuolella vallitsivat Aurajoen suulla. Tassa tulemme heti kysymykseen,
josta on esitetty erilaisia mielipiteita, mutta ~llelkoisellavarmuudella voidaan kuitenkin nykyaan sanoa, etta Aurajoen laalzrossa
rautalzauden lopulla oli huomattava kaupallinen keslzus.
Professori Jalmari Jaakkola on tosin teoksessaan >.Suomen varhaishistoria.. pyrkinyt riisumaan talta seudulta, niin kuin Varsi-nais-Suomelta yleensa, kaiken vanhail historian. Han selittaa, etta
muinaisten varsinaissuomalaisten osallistuminen kaupanlzayntiin
viikinkiajalla oli vailla merkitysta ja etta satakuntalaiset ja erenlzin
Kokemaenjoen varrella asuvat toimivat kaukolzaupan ja eriiviljelyksen johtajina. Han ei tietenkaan voi kieltaa, etta Varsinais-.Suemellakin on oma historiansa silta ajalta, mutta siitakin han sanoo,
etta Varsinais-Suomen korkein muinaiskulttuuri ei ilmene rnaalzunnan lzeskiosissa, vaan painvastoin sen uloimmilla aarilla, Kalannissa ja Halikon lahden rannoilla. Tasta han tekee sen paatelman, etta valtaliikenne varhaishistoriamme aikana suurelta osalta
on solunut oletetun Varsinais-Suomen sydamen eli hurajoeii suuseudun ohi ja osunut voimakkaammin nykyisen rnaakunnan aariliepeille.
Koska aiheena on Turun vanhin historia, siteeraan edelleen Jaalzlzolaa: >>Tuskinmihinkaan muuhun asutusalueesee~nmekohdistuvat kasitykset ovat olleet niin yksipuolisia ia jopa kohtalokkaita
kuin ne, jotka koskevat Varsinais-Suomen sydantii, s.0. Turur? ympiiristoseutua. Turun kaupungin monivuosisatainen menneisyys
Liinsi-Suomen tarkeimpana hallintolzaupunkincz ja lcoko m a ~ uhen~
kisena keskuspaikkana on liittanyt - - - sen seutuun tarun ja ro-

n;antiikan sadekehan, jonka on ollut vaikea halveta. lo varmuns
silta, etta kirkkohallinnollinen keskuksemme vasta historiallisena
aikana vierahtaa lannen puolelta Turkuun samoin kuin Koroisten
ja Liedon ns. Vanhan linnan luonne ja ika varoittavat kuvitteleinasta Aurajoen suulle mitaan muinaista Varsinais-Suomelle 1.hteista ja hallitsevaa liikenne- tai kulttuurimsemaa ja viela viihemmiin keskusta koko ristiretkiaikaa edeltavalle elamallemme
Professori Jaalzlzolan kasitysta vastaan on esitetty useita vastalaukimusseita, ja tassa on meidan syyta etenkin tutustua niihin tutl-'
tuloksiin, jotka professori Ella Kivikoski on esittanyt useassa phteydessa ja etenkin ansiokkaassa vaitoskirjassaan /Die Eisenzeit im
Auraflussgebiet, 1939). Professori Kivikoski on njmittain selvasti
osoittanut, etta Aurajoen rannoilla rautakauden jalkimmiisella
puolislzolla oli asutus, jota sen ajan oloja ajatellen voidaail sanoa
tiheaksi. Etenkin Maariassa ja Liedossa on ollut useita varakkaita
kylia, jotka varmasti ovat liittyneet samaan kauppapiiriin. Sellaisina voidaan mainita Maarian Virusmaki, Saramaki ja Taskula,
Kaarinan Ristimaki ja Kirkkomaki seka Liedon Ristinpelto ja Hulkkunanmaki. Taman asutuksen piiriin kuului tietysti myoskin Liedon Vanhalinna. Mutta tarkeinta tassa on todeta, etteivat muinaisloydot lzerro yksinomaan naiden kylien olemassaolnsta, vaan myBskin siita, etta sen asuklzaat seka kansainvaelluksen aikana etta viikinkiajalla eli noin boo-luvulta eteenpain ovat olleet vilkkaassa
yhteydessa seka lanteen etta etelaan. Loydot kertovat kosketuksista
seka Veilzselin seutujen, Baltian maitten, Gotlannin etta Ruotsin
kanssa. Hautakalmistot sijaitsevat iahella toisiaan, todistaen siten,
etta vaesto oli runsaslukuinen, ja haudoista loydetyt hopeaesineet
kertovat ilmeisesta hyvinvoinnista ja varallisuudesta. Todettakoon
myoskin, etta jo muinaislinnojen olemassaoloakin voidaan pitaa
todistulzsena siita, etta Aurajoen seutu on ollut tarkea kaupallinen
keskus jo ennen ns. historiallisen kauden allzua. Tarkeana sivuhuoinautuksena on edelleen sanottava, etta mm. Maarian Taskulan ja
Liedon Ristinpellon loydot osoittavat, etta Aurajoen rannoilla on
asunut kristittyja jo ennen ensimmaista ristiretkea.
Mita sittell ensimmaiseen ristiretkeen tulee, on lo aikoja sitten
selvbti osoitettu, ettei sita tehty Turun seutuville; nain ollen kuu-
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luu piispa Henrikin toimittama kaste Kupittaalla myoslzin taruihin.
Toisaalta on edelleen epavarmaa, nousivatko ruotsalaiset maihin
Kalannin rannikolla vai etenivatko he Kolzemaenjokea pitlzin Satakunnan sisaosiin pain. On olemassa sellainenlzin ~ahdollisuus,etta
ristiretkelaiset tulivat Vehmaalle ja Taivassaloon. Varmaa lienee
lzuitenkin, etta ensimmaisen piispanistuimen pailzalzsi valittiin
Nousiainen. Professori Juhani Rinne on seikkaperaisesti selvittanyt
tata asiaa, etenkin mielenkiintoisessa kirjassaan .>Pyha Henrik.. .
Vuonna 1920 han suoritti Izaivaulzsia Nousiaisissa loytaen sielta
ensimmaisen puusta rakennetun tuomiokirkon perustukset.

Koroinen Turun kaupungin edeltajana
Kun tasta sitten siirrytaan ajassa eteenpain, tulee jalleen eteemme sellaisia tarlzeita tapahtumia, joiden tulkinnasta historiantutkijat ovat eri mielta. Esitan tassa ensiksi lyhyen yhteenvedon siita,
mitenka kehityksen kulkua yleensa on lzuvattu.
Taman tavanomaisen kasityksen mukaan siirrettiin piispanistuin
1180-luvulla Nousiaisista Rantamaelle eli Maariaan, siis Koroisten
niemelle. Koroisiin ruvettiin valittomasti ralzentamaan kivirakennuksia; sailyneet ja esille kaivetut rauniot osoittavat, etta niita oli
ainakin kolme, nimittain piispan kaksi rakennusta ja kirkko. Kirkosta rakennettiin kuitenkin ilmeisesti ainoastaan kuori kivesta,
ehka siita syysta, etta suuri ja pitkaaikainen tyo jai kesken. Professori Juhani Rinne suoritti paikalla lzaivauksia taman vuosisadan
alussa, ja silloin han mm. totesi, etta rakennuksissa oli kaytetty
tiilta. Tama oli yllattava havainto, joka, jos ajoitus 1100-luvun puolelle pitaa paikkansa, merkitsi, etta tiilta olisi kaytetty Suomessa
ehka jo ennen kuin sita Ruotsissa tunnettiin ja suunnilleen samaan
aikaan, jolloin sen lzaytto levisi Tanskaan. Koroisissa ei piispanistuin lzuitenlzaan ollut kauan, silla vuonna 1229 paavi Gregorius
IX kirjoitti tunnetun lzirjeensa, jossa han suostui siihen, etta piispanistuin siirrettiin Koroisista Turkuun. Kirjeen seurauksena oli,
etta uudella paikalla alettiin rakentaa uutta tuomiokirkkoa. Tata
vuosilukua on pidetty nykyisen kaupungin perustamisvuonna, ja
sen mulzaan vietti Turku 700-vuotisjuhlaansa vuonna 1929.
Tatakin vastaan on esitetty eriavia mielipiteita, ja niin on tehnyt
etenkin edesmennyt maisteri Iiklza Kronqvist, joka on tutlzinut
seka paavin Izirjetta etta Koroisten ja etenkin Turun vanhimpia
rakennusmuistomerkkeja. Omasta puolestani olen valzuuttunut siitat etta Kronqvist on tullut hyvin lahelle totuutta ja etta meilla
siita syysta olisi aihetta syventaa tata mielenkiintoista probleemaa
koskevia tutlzimuksia. Tama kysymys on muuten laaja, ja siihen
liittyy Turun melkeinpa koko 1200-luvun historia.
Palatkaamme kerran viela Nousiaisiin, koska ei liene epailysta
siita, etta Suomen ensimmainen piispanistuin sijaitsi siella. Mutta
jos kysytaan, koska tama piispanistuin siirrettiin sielta Koroisiin,
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on Kronqvistilla jo toinen kasitys; han, niin kuin myoskin eraat
muut tutkijat, on sita mielta, etta paavin kirje tarkoittaa piispanistuimen siirtoa Nousiaisista Koroisiin eilza Koroisista Turkuun.
Tama on ollut monelle ehlza yllattava mielipide, koska kirjeen
otsikossa selvasti sanotaan ..Bulls Gregorij de translacione ecclesie
katedralis a Raentharnaekj vsque h u m eli siis >.Gregoriuksen kirje,
joka koskee tuomiokirkon siirtoa Rantan~aellutulle paikalle.>. Nyt
on kuitenkin otettava huomioon, etta otsikko ilmeisesti on kirjoitettu vasta silloin, kun tuomiokirkon asiakirjojen kopiot koottiin
yhteen nidokseen eli vuonna 1474, siis ajankohtana, jolloin kirjeella jo oli ikaa melkein 250 vuotta. Itse kirjeessa ei mainita pailzan-

nimia ollenkaan, joten se siina suhteessa yhta hyvin voi koskea
piispanistuimen siirtoa Nousiaisista Koroisiin kuin siirtoa Koroisista Turkuun.
Kronqvistin olettamus ei kuitenkaan rajoitu ylzsinomaan tahan
kirjeeseen. Painvastoin voidaan sanoa, etta hanen tarkeimmat huomautuksensa koskevat Koroisten ja Turun historiaa seka naiden
paikkakuntien rakennusmuistomerkkeja.
Mita ensinna Nousiaisiin tulee, tiedetaan, etta Nousiaisten piispoilla oli oma linna samalla tavalla kuin Turun piispoilla myohemmin oli Kuusisto. Tama linna oli Maskun Stenberga, joka proiessori
Juhani Rinteen kaivaustulosten mukaan perustettiin jo 1100-luvulla. Linnasta tiedetaan, etta piispat luopuivat siita vuonna 1232,
siis kolme vuotta sen jallzeen, kun paavin ylla mainittu kirie laadittiin. Syyna on saattanut olla se, etta piispat juuri silhen aikaan
olivat muuttaneet Nousiaisista.
Huomattavasti tarkeampia ovat kuitenkin ne tiedot, jotka koskevat Koroisten historiaa. Aivan selvana tosiasiana tiedetaan nimittain, etta piispat elivat ja tyoskentelivat Koroisissa 1280-luvulle
asti ja etta siirto uuteen Turkuun toteutettiin vasta noin vuonna
1290. Nain oli asianlaita siinakin tapauksessa, etta vanhempi kasitys paavin lzirjeesta olisi oikea. Sen naemme mm. siita, etta viimeinen piispa, Catillus, haudattiin Koroisten tuomiokirkkoon vuonna
1286.
Jos niin on, etta siirto Koroisiin on tapahtunut vasta vuonna
1229, voidaan myoskin se'ka Koroisten etta Turun kirkollisten rakennusten muotoja selittaa luontevammalla tavalla. Silloin ei ole
ihmeellista, etta Koroisissa on kaytetty tiilta, koska sen tulo meille
1200-luvun puolivalissa, ehka hiukan ennen, tuntuu aivan luonnolliselta. Tassa on kuitenkin erikoisesti syyta kiinnittaa huoiniota
nykyisen tuomiokirkon rakennushistoriaan. Viimeisimmat tutkiinukset osoittavat nimittain selvasti, ettei sen paikalla olleen kirlzon laajentamista suuremmaksi tuomiokirkoksi ole voitu suorittaa
ennen 1200-luvun loppua. Mutta siita edempana.
Tassa vaiheessa on meidan viela syyta puhua hiukan Koroisten
menneisyydesta. Usein sanotaan, etta Koroinen on ollut kaupunki
ja etta se sellaisena oli Turun edeltaja ja ensimmainen maassamme.

Koroisten niemi Juhani Rintecn suorittamien kaivausten mukaan.
A = kirkko, B = piispan palatsi, C = piispan tornilinna. - J. Rinteen multaan.

Talloin kaytan~mekuitenkin meille tuttuja kasitteita kysymatta,
onko niita tunnettu niina aikoina, joista puhumme. Minun kasityltseni mukaan ei Koroista voida kutsua varsinaiseksi lzaupungiksi, koska sellaiseen, myoskin keskiaialla, kuului aivan maarattyja
elimia ja rakennuksia; tarkeimmat naista olivat kirkon lisaksi tori

ja raatihuone raateineen seka tietysti porvarien talot. Jokainen

Koroisten niemella kaynyt on varmasti kiinnittanyt huomiota siihen, etta vallien sisapuolella oleva alue on ihmetyttavan pieni,
varsinkin jos 1200-luvun rantaviiva otetaan huomioon. Ilmeista
on, ettei siina kirkon ja piispan rakennusteil ohell:! ole voinut olla
muuta kuin lzorkeintaan jonkinlainen markkinapailzka. Vallien ulkopuolella on tietenkin voinut olla muita taloja, mutta ne syntyivat siina tapauksessa sinne vasta sen jalkeen, kun piispanistuin
vuonna 1229 oli siirretty niemelle.
Taman johdosta on kuitenkin syyta huomauttaa, etta varsinainen lzaupunkikasite, lahinna sen Saksassa kehittyneessa muodossa,
tuli meille vasta myohemmin. Minun kasitykseni on, etta Koroinen
varsin hyvin kuvastaa sita yhteiskuntarakennetta, mika oli vallitsevana ennen kuin saksalaiset kauppiaat toivat meille varsinaisen
lzaupunkimallin ja ennen kuin Aurajoen suulla oleva asutus sai
valtakunnallisen merkityksen. Varsinainen asutus oli edelleen eri
kylissa. Keskella aluetta sijaitsi Koroinen, joka oli valleilla suojattu
piispantalo ja jossa myoskin mahdollisesti oli markkinapaikaksi
varattu alue. Koroisilla oli oma merkityksensa luultavasti myoskin
siita syysta, etta Halisten koski esti kauppalaivojen paasya pitemmalle. Nain ollen oli lastit purettava juuri silla paikalla, ja sielta
tavarat sitten muita pienempia kuljetusvalineita kayttaen lahetettiin edelleen sisamaahan. Saattaa olla, etta Koroinen piispanistuimena ja markkinapaikkana sai alkunsa juuri tasta.

Tuomiokirkon aikaisimmat vaiheet
Koska syntyi sittell nykyinen Turku? Edellisessa olen kasityksenani lausunut, ettei vuosiluvulla 1229 todennakoisesti ole sellaista merkitysta kuin sille ennen on annettu, vaan etta piispanistuimen siirto tapahtui vasta 1280-luvun jalkipuolislzolla. Mutta tahan
on heti lisattava, ettei kaupungin synty ole riippuvainen piispanistuimen siirrosta, koska 1200-luvun lopulla tapahtunut siirto varmasti suoritettiin paikkakunnalle, joka jo ennen sita oli osoittanut
omaavansa menestymisen edellytyksia.

Koroinen tanaan. Risti on pystytetty sille paikalle, missa kirkko sijaits~.
Taustalla Aurajolzi ja tuomiolzirkon torni. - Valok. Welin.

10s tarlzastelemme Turun tuomiolzirlzoi~rakennushistoriaa, saamrile toisenkin todistuksen siita, etta lzeslziaikaisen lzaupungin pailzalla on ollut asutusta jo ennen kilin piispat lopulta 1280-luvulla
siirtyivat Koroisista uuteen paikkaan. T u r u i ~tuomiokirkossa 1920luvillla suoritetuissa tutkimulzsissa todettiin, etta liirkon paikalla,
Unilzanlzareen kurnmulla, alunperin oli pieni puukirlzlzo, jonlza
sakaristo lzuitenkin oli lzivesta. Tat3 kirkkoa ei suinlzaan ralzennettu tuomiokirlzoksi, vaan se oli kappeli niita varten, jotka jo asilivat
uudessa Turussa. Taman kappelin olemassaolo osoittaa selvasti,
ctta keslziaikaisen Turun kohdalla, luultavasti aivan rannassa, oli
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elinvoimainen yhteiskunta jo ennen piispanistuimen siirtoa sille
paikalle.
T k a n yhteydessa on myoskin syyta mainita, etta dominileaailit
vuonna 1249 perustivat luostarin Turkuun. On oletettu, etta he
heti allcuun saivat alueen, jolle luostari rakennettiin. Tama alue
sijaitsi nylzyisen Kaskenmaen rinteessa, ulottuen siita lzadun kummallekin puolelle. Joskus on tata tulkittu siten, etta varsinainen
kaupunkiasutus jo vuonna 1249 ulottui Kaskenmaelle asti ja etta
munkit saivat sen alueen, mika sijaitsi valittomasti kaupungin ullcopuolella. Luulisin kuitenkin, ettei nain ole ehdottomasti tarvinnut olla. Kerjalaismunkit pyrkivat nimittain kaikkialla tarkeiden
liikennevaylien varsille, niin kuin esimerkiksi karulle Kokarin saarelle rakennettu luostari osoittaa. Tasta syysta ei kosketus kaupunkiin ollut heille yhta tarkea kuin mahdollisuus seurata ja tarklcailla
sita liikennettq joka Aurajokea pitkin suunnattiin uuden Turun
ja Koroisten rannoille.
Mutta palatkaamme nyt tuoilliokirkon rakennushistoriaan. Olen
jo useamman kerran maininnut, etta piispat toimivat la asuivat
Koroisissa ainakin vuoteen 1286, jolloin Catillus haudattiin sinne.
Kun tarkastelemme tuomiokirkon varhaisinta historiaa juuri tuomiolcirkkona, on mielenkiintoista todeta, varsinkin jos tutusturnme
maisteri Iilcka Kronqvistin tutkimustuloksiin, etta ensimmainen
iakennusvaihe alkoi juuri 1280-luvulla. Juhani Rinne tosin oletti,
etta rakennustyot pantiin alulle jo vuonna 1229 tai valittomasti
sen jalkeen, inutta myohemmat tutkimukset ovat osoittaneet, etta
lzirlzon ensimmainen vaihe liittyi laheisesti Ruotsin Malarinlaakson tiilikirklcoihin ja etta se niiden kronologian mukaan on sijoitettava juuri 1280-luvulle.
On lcuitenkin syyta huomauttaa, ettei tama tiilikirkko lcoskaan
valmistunut allcuperaisten suunnitelmien mukaan, vaan etta rakennustyon aikana tapahtui merkittava muutos. Tama on kailzesta
paattaen selitettava seuraavalla tavalla.
Nykyisen tuomiokirkon paikalla oli alunperin, niin kuin jo mainitsin, pieni puukirkko, jossa oli varsinaista kirlckohuonetta lzapeampi lcuori. Seuraavassa vaiheessa lisattiin kuorin pohjoispuolelle
sakaristo, joka tehtiin kivesta.

Nylcyisen tuomiokirlcon paikalla oli alunperin pieni puukirkko, joilka lzuori
oli varsinaista lcirkkohuonetta kapeampi. Toisessa vaiheessa lisattiin tahan
puulurlckooil kivinen sakasti. Vasta lcolmannessa rakennusvaiheessa seurasi
laajennus, jonka paamaarana oli kokonaan lcivesta rakennettu tuomiolcirlzlco.
- E. Kartanon mulcaan.

Vasta kolmannessa rakennusvaiheessa seurasi laajennus, jonlza
paamaarana oli kokonaan kivesta ralzennettu tuomiokirkko. TaIloin aloitettiin idasta eli uuden kirkon kuorista. Nykyisen lzirlzon
lattian alla voidaan nin~ittainselvasti todeta, etta ensimmaiselzsi
lakennettiin uusi entista suurempi salzaristo, kirkkohuoneen itapaaty, seka siita itaanpain ulkoneva viisikulmainen lzuori. Kun
nain pitkdle oli paasty, suunniteltiin ja aloitettiinkin kirkkohuoneen jatkamista liinteenpain. Silloin ruvettiin samanaikaisesti telzeinaan pilareita ja pilastereita kirkon holvausta ajatellen. Joslzaan
taina kivikirkko ei koskaan valmistunut alkuperaisten suunnitelmien mukaan, on siita kuitenkin sailynyt niin paljon, etta tyylin
ja muotojen alkupera on selvitettavissH Esimerkiksi nykyisen saarnastuolin alapuolella on viela nalzyvana nluistona osa pilarista, jolza erittain rikkaine, tiileen toteutettuine muotoineen kaikin puolin
poikkeaa niista pilareista, jotka sitten lopulta rakennettiin lzirkkoon. Toisen esimerkin naemme pohjoisseinalla, sakaristoon johtavan oviaukon vase~nmalla puolella, jossa on nakyvasta tiilesta
muurattu seinapilasteri.

Etenkin nama kaksi esiinerlzlzia, mutta myoslzin lattian alla tutkittu viisilzulmainen lzuori, jonlza sislzo muuten vielalzin on olemassa hTousiaisten kirkossa, osoittavat selvasti, etta tuomiolzirlzkoa
alunperiil suunniteltiin lzokonaan tiileen ja etta sille oli aikomus
antaa erittain rilzkaita muotoja. Jos sitten lzysymme, koska taman
suunnitelman toteuttamiseeil ryhdyttiin, voimme ensiksi todeta,
etta pailzalla olleen puukirlzon sakaristo ilmeisesti oli ralzennettu
noin 1200-luvun puolivalissa ja ettii sita varmasti lzaytettiin jonkin
aikaa ennen kuin se purettiin sita seuranneen suuremman sakariston tielta. Tarkeinta on kuitenlzin, etta lzuorin ja pilareiden rikkaat tiilimuodot tulivat Keslzi-Ruotsista, Malarinlaalzsosta. Sinnc
rakennettiin 1200-luvun puolivalissa ja jalkipuolislzolla suuri maara tiililzirklzoja, joille Turunkin lzirlzon muodot ja profiilit ovat tyypillisia. Esimerklzeina voidaan maiilita Strangnasin ja Vasterisin
.t~~omiolzirkot,
Sigtunan Mariankirklzo, Slzoklosterin lzirlzko seka
Tensta-nimisen pitajan lzirlzko, joka kuoreineen viela tanalzin paivana antaa meille kuvan siit$ millaiselzsi uuden Turun ensimmainen tuomiolzirlzko suunniteltiin.
Kun teemme tallaisen vertailun, uskallam~nemyoslzin olettaa,
etta tiilikirklzoa ruvettiin ralzentamaan siihen ailzaan, jolloin Johannes I oli Turun piispana. Johannes valittiin piispalzsi vuonna
1286. H2n tuli Ruotsista, jossa han oli toiminut Sigtunan dominikaaniluostarin priorina, ja han oli siis asunut ja tyoskennellyt juuri
siina piirissa, jossa Malarinlaakson tunnettu tiiligotiilzlza lzulzoisti.
Vuonna 1289 han muuten lzavi Skoklosterissa, jossa han vihlzi kirlzon uuden kuorin. Mutta han ei kauan viipynyt Turussa. Oltuaan
taalla piispana lzolmen vuoden ajan hanet vuonna 1289 valittiin
Uppsalan arkkipiispalzsi, ja sinne han muutti seuraavana vuonna.
Neljan vuoden ajan han siis vailtutti taalla Turussa.
Kaikesta paattaen on siis niin, etta tuomiolzirlzlzo siirrettiin nylzyiselle paikalleen sen jalkeen, kun piispa Catillus vuonna 1386
oli haudattu Koroisten lzirkkoon ja Johannes I oli valittu uudelzsi
piispalzsi. Mutta miksi suunniteltua tiililzirlzlzoa ei koslzaan ralzeilnettu valmiilzsi? Lahin tarjolla oleva selitys on ehlza se, etta Turun
piispanistuimelle vuonna 1290 tuli toinen mies, Maunu I. Turun
piispoista han oli ensimmainen, joka oli syntyperainen suomalai-

nen; han oli nimittain Ruskon Marttelasta. Ennen kuin selitan,
mista syysta han on saattanut nluuttaa kirkon ralzennusohjelmaa,
haluan korostaa, etta hanenkin elamantyonsa varrelta on sailynyt
tietoja, jotlza viittaavat siihen, etta Turun tuomiokirklzo rakennettiin 1200-luvun viiineisina vuosikymmenina. Vuonna 1292 lzirjoitti
paavi Nicolaus IV lzirjeen, jossa Unikankareen kummulla sijaitsevaa lzirlzkoa ensiminaisen kerran lzutsutaan tuomiokirlzolzsi, ..eccIesia cathedralis.. . Kirjeessa sanotaan sita paitsi, etta Pyhalle Marialle omistettua lzirkkoa parastailzaa ralzennetaan. Toinen mielenkiintoinen toteamus on, etta kirlzko 1290-luvun puolivalissa, ilmeisesti vuonna 1296, sai toisenkin suojeluspyhimyksen, nimittain
Pyhan Henrikin. Tama viittaa todennalzoisesti silhen, etta Henrilzpiispan pyhainjaannokset siihen aikaan oli siirretty Nousiaisista
Turkuun, ehka osoituksena siita, etta uutta rakenteilla olevaa tuomiokirkkoa jo voitiin kayttaa. Seuraava tarkea tapahtuma oli vuonna 1300; se oli Turun tuomiolzirlzon riemuvuosi, jolloin valmis
lzirlzko vihittiin.
Set joka usein on lzaynyt tuoiniokirkossamme, tietaa, etta sen vanhimman osan eli lansipuoliskon muodot ovat hyvin kaukana siita
rilzlzaasta tiilityylista, joka oli tyypillinen Keski-Ruotsin 1200-luvun
lzirlzoille ja josta saarnastuolin alla oleva keslzenerainen pilari
rnyoslzin antaa esiinerkin. Ylzsinkertaiset ristiholvit olivat rakennetut neliskulmaisten pilarien varaan, pilarien, joissa ei ole minkaanlaisia profiileja tai muita koristuksia; niissa on ainoastaan nelja sileata sivua. Tyylimuotoja nakyy ainoastaan allzuperaisten holviruoteiden konsoleissa, mutta nekin edustavat jotalzin aivan toista tyylia; ne ovat lzalkkikivea ja sen muotoisia, ettei niilla ole mitaan telzemista piispa Johannelzsen tuoman tiiliarlzlzitehtuurin
lzanssa. Selvasti huomaa, etta esilzuvat ovat olleet muualla, ja niinp2- onkin todettu, etta niiden, niin lzuiil lzoko lzirkon esilzuvat oxratBaltiassa ja etenlzin Tallinnassa. 1200-luvun lopulla olivat niima
ylzsinkertaiset muodot tyypillisia Tallinnan lzirlzlzoarlzlzitehtuurille,
niin kuin vielalzin voidaan todeta selza Tallinnan tuomiokirlzossa
etta Nikulistenlzirkossa. Turun tuomiolzirlzon lzallzlzilzivilzonsoleista
on esitetty jopa sel.laisiakin oletta~nulzsia,etta ne olisi tuotu valmiina Tallinnasta.

Piispa Johannes I:n
suunnittelema tuomiokirklzo,
jota rakeilnettiin vuosiila
1286-90. Ainoastaan Izuori,
saltasti ja itapaaty
calmistuivat.
- I. Kronqvistiil mukaan.

Tama suunnanmuutos, vielapa kesken rakennustyota, kaipaa
luonnollisesti selitysta. Mahdoliista tietysti on, etta tarmokas Maunu-piispa itse on pitanyt rikasta tiiliarkkitehtuuria liian koreaila ja
ylellisena ja etta yksinkertainen balttilainen tyyli enemman on vastannut hanen ihannettaan. Valittajina ovat silloin saattaneet olla
Pyhan Olavin luostarin munkit, jotka asuivat luostarissaan nykyisella Kaskenmaella. Heidan luostarinsa oli perustettu vuonna 1249,
inutta tiedetaan, etta laaja rakennustyo jatkui jopa seuraavallekin
vuosisadalle, ja niinpa onkin luostarin raunioista loydetty juuri
sellaisia ruodetiiliq joita Turun tuomioltirkossa kaytettiin piispa
Maunun aikana eli 1290-luvulla. Mainittakoon lisaksi, etta yltsinkertaisen tyylin toivat Tallinnaan ja Baltiaan kerjalaismunkit, jotcn Turun dominikaanit hyvin ovat saattaneet toimia valittajina.

Piispa Maunu 1:n raltennuttaina
tuomiolurkko, joka vihittiin
tarlzoitukseensa vuonna 1390.
- I. Kronqv.istin mukaan.

Tassa on kuitenkin todettava, ettei tama suunnanmuutos koskenut yksinomaan Turun tuomiokirkkoa. Myoskin Paraisten ja Raision kirkoissa on selvasti havaittavissa, etta ensimmaisesta, ilmeisesti Ruotsista saadusta suunnitelmasta, on luovuttu kesken rakennustoita. Kirlzot rakeiznettiin valmiiksi tavalla, joka selvQti viittaa
etelasta saatuihin vaikutteisiin. Mutta tama ilmio ei rajoitu yksinomaan kirkkoihinkaan. Itse kaupungin rakentamisessa tapahtui
inuutoksia, jotlza ovat selitettavissa ainoastaan siten, etta on saatu
uusia vaikutteita uudelta suunnalta. Noin vuoteen 1290 toteutettiin kailzki ilmeisesti Keski-Ruotsista saatujen esilzuvien mulzaan.
Sen jalkeen tuli nakopiiriin toinen tarkea alue, nimittain Itaincre11 etelaranta, johon tassa tapauksessa voidaan laskea myosltin

Baltian maat. Mutta ennen kuin inenemme tutkimaan, mita tama
merkitsi Turun kaupungille, on meidan lzuitenkin tarkasteltava,
mitenka Turun linnan vanhimmat vaiheet liittyvat siihen, mita
tassa jo on sanottu. Turun linnankin suhteen voidaan nimittain
todeta, etta ensimmaiset vaikutteet saatiin Ruotsista, mutta etta
lzatseet sitten kaantyivat etelaanpain.

Linnan ensimmaiset vuosikymmenet
Aurajoen suulle rakennettu Turun linna ei suinkaan ollut taman
seudun ensimmaisia varustuksia. Liedossa sijaitsee Vanhalinna, joka sen nimisena - joskin ruotsinkielella - mainitaan jo vuonna
1438. Mutta Vanhalinnakaan ei ollut Turun linnan ainoa edeltaja;
niita nayttaa olleen useampia. Vanhalinna oli ilmeisesti suunnattu
pain sisamaata, ja samaa tarlzoitusta palvelivat eraat muutkin linnavuoret. Mutta Aurajolzilaakson asukkailla oli varustuksia myoslzin silta varalta, etta vihollisia tuli merelta pain. Onhan Turussa
Vartiovuori seka Samppalinna, jossa ilmeisesti on ollut jonkinlainen pienempi varustus. Nimi tarkoittanee nykylzielessa >lkivilinnaa.,. Samantapainen varustus on saattanut olla myoskin nykyisen
linnan paikalla, ja se olisi siina tapauksessa ollut Turun linnan
varsinainen edeltaja. Johannes Messenius mainitsee 1600-luvulla
ltirjoittamassaan kronilzassa, etta Turun linna rakennettiin Aniniemelle, jolla jo ennen sita oli pieni puuvarustus. Tama 1600-luvun
alussa paperille pantu muistitieto saattaa olla oikea, joskaan ei varustulzsesta linnassa suoritettujen lzaivausten yhteydessa ole mitaan
lijydetty.
Tarkeinta on lzuitenlzin, etta lzaikki nama varustulzset, Vanhalinna, Vartiovuori, Samppalinna, Aniniemi ja muut sellaiset olivat
pienikolzoisia ja etta niilla oli ylzsinomaan paikallista merlzitysta.
Turun linnan perustamisen suuri merkitys talle alueelle oli siina,
etta perustaminen tapahtui valtiovallan toimesta. Se osoitti, etta
uusi Turku ymparistoineen oli kehittynyt ja kasvanut siina maarin, etta silla nyt oli merkitysta entista suuremmalle alueelle. Kun
Aniniemelle ruvettiin rakentamaan kivesta, osoittivat nimittain

Turuil linna noin vuoilna 1290 lzaalzosta nlhtyna. Linna esiintyy tassl vie15
sotaleirina, jolla on nelja porttia, ylzsi joka sivulla.
Oilzealla naizyy itatorni laskusiltoineen. J. Kronqvistin rakentama pienoismalli.
- Valok. Saomen I~ansallismuseo.

uuden linnan nlittasuhteet selvasti, etta tasta oli tuleva ralzennus,
jolla oli merkitysta lzoko silloiselle Suomelle. Toinenlzin seiltlza viittaa samaan suuntaan. Linnan perustaja oli todennakoisesti Ruotsista tullut ylimys, Carolus Gustavi eli Kaarle Kustaanpoika. Hanesta tuli vuonna 1280 Suomen ensimmainen kaskynhaltija eli
prefekti - hanen tittelinsa oli .,prefectus Finlandiae.> - ja tamakin
osoittaa, etta Suomi oli syntymassa suurempana maantieteellisena
ja hallinnollisena kasitteena. Ilmeista on, etta hanen asuinpailzakseen maarattiin Turku ja etta linna perustettiin noin vuonna 1280,
jotta Kaarle Kustaanpojalla ja hanen seuraajillaan olisi seka edustava etta puolustettavissa oleva hallintopaikka. Nain osuu linnan

perustamisaika samalle vuosilzymmenelle kuin tuomiolzirlzoi~lzii~
eli 1280-luvulle.
Carolus Gustavin valtakausi kesti vain vuoden, mutta han sai
seuraajan vuonna 1284, kun Maunu Ladonlukon nuorimmasta veliesta Pentista tuli Suomen herttua. Pentti-herttua mainitsee testamentissaan, etta hanen oli ollut paklzo tehda vellzaa selvitakseen
inaamme hanelle aiheuttamista suurista kuluista. Lahinna juuri
tzman vuoksi oletetaan, etta Turun linnan ralzentamista jatkettiin
hanenlzin valtakautenaan.
Aurajoen vedenpinta oli 1200-luvun loppupuolella noin 3l/n metria nylzyista korlzeammalla, ja seudut ioen suun vaiheilla nayttivat
sen tahden tyystin toisenlaisilta kuin meidan paivinamme. Linnaa
alettiin ralzentaa saarelle, joka oli niin pieni, etta sen itainen rantaviiva kulki nylzyisen ulomman linnanpihan poikki. T b t a huolimatta otettiin kuitenlzin jo alusta alkaen kayttoon melkeiil koko
se pohja-ala, jolle linnan paaosa vahitellen tuli kohoamaan. Muureissa voidaan jatkuvasti erottaa ensimmaisen rakennusvaiheen nikana rakennetut osat, ja niista selviaa, etta joen suulle rakennettu
linnoitus ei kaikkein varhaisimmassa muodossaan ollut varsinaisessa mielessa mikaan linna, vaan suorakaiteenmuotoinen kastelli
eli varustettu sotaleiri, jonka kummassakin pabsa kohosi torni ja
jonka lzailzilla neljalla sivulla oli portti. Kehamuurin sisapuolella
oli vain kaksi muurattua rakennusta; koko varustuksen muu osa
lienee ollut avoimena kenttana, jolle melko suuret joukot voivat
leiriytya. Monessa suhteessa tama leiri muistutti Visbyn lzaupunginmuuria, ja onlzin aivan ilmeista, etta leirin muurasivat Gotlannista tulleet muurarit, ehka juuri samat, jotka olivat olleet rakentamassa Visbyn kaupunginmuuria. Tama muuri valmistui nimittain ensimmaisessa vaiheessaan juuri 1280-luvulla. Leirityyppia ja
sen muotoja voidaan lzuitenkin seurata Visbysta edelleen Saksaan,
etenkin Kolnin lzaupungininuuriin ja yleensa Reinin laaksoon sekg sielta edelleen Etela-Ranskaan.
Alunperin tarvittiin epailematta Aurajoen suussa linnoitettu
leiri suuria jouklzoja varten, jotka tarpeen vaatiessa voitiin lahettaa
laajentamaan Ruotsin valtaa ns. ..Itamaassa... Mutta vahitellen vakiintuivat olosuhteet - varsinlzin vuonna 1293 tehdyn lzolmani~en

ristiretlzen jallzeen - ja pian leiri varrnasti tuntui vanhanailzaiselta
ratkaisulta. Jo Valdemar-herttuan ailzana, 1310-luvulla, leiri luultavasti rakennettiin suljetulzsi linnoitulzselzsi, jossa oli massiiviset
luolzsepaasemattomat muurit. Tavoitteena oli nyt todellinen linna,
jossa lzuningas majailisi Turussa lzaydessaan ja jossa hanen lahin
edustajansa voisi rauhattominakin aikoina turvallisesti asua. Uudelleen ralzentaminen suoritettiin siten, etta kolme porteista muurattiin umpeen; avoimeksi jatettiin ainoastaan itatornin portti. Linnanpihan poikki rakennettiin muuri, joka jakoi linnan kahteen
erilliseen osaan. Lantisesta puolesta tuli linnan arvolzkain osa, jossa olivat kuninkaalle tarkoitetut huoneet ja linnantupa seka asuinhuoneita lansitornissa. Itainen puolisko rakennettiin ylzsinkertaisemmin ja se sai esilinnan luonteen. Kaikki tama toteutettiin tavalla, joka selvasti osoittaa, etta linnassakin otettiin esikuvat nyt
Raltiasta ja Saksasta.

Keslziaikainen kaupunki muotoutuu
Seka tuomiokirkossa etta linnassa osoittavat muodot, etta 1280luvun rakennustyot tehtiin Ruotsista saatujen vaikutteiden mulzaan, mutta etta katseet ennen pitkaa kaantyivat etelaan. Tama ei
ollut sattuma. Selza Suomessa etta Ruotsissa voidaan todeta, mitenka Saksan kaupungit, jotka vaitellen olivat saavuttaneet johtavan
aseman Itameren lzaupankaynnisd, myoskin painoivat leimnsa
lzulttuurin ja yhteiskuntaelaman kehitykseen. Tuntuu silta, etta
~ n etaalla Turussa emme nae tiita ainoastaan tuomiolzirlzossa ja
linnassa, vaan myoskin kaupungin asemakaavassa.
Turun lzeskiaikainen asemakaava on meille verrattain tuttu, koska se paapiirteissaan sailyi aina vuoteen 1827. Sita vastoin emme
oilzein tieda, mitenlza se aikoinaan kehittyi. Juhani Rinne, joka
asemakaavankin suhteen on suorittanut inerkitylzsellisen tutlzimustyon, oletti, etta kaupunlziasutus alunperin oli lzeslzittynyt kirlzon
valittomaan ymparistoon ja etta vanhin tori oli suunnilleen entisen
alzatemiatalon paaoven edessa. Talla asutuksella on saattanut olla
asemalzaava, joka oli syntynyt vahitellen sita mulzaa lzuin asutus

siirtyi tanne. Kaupungissa oli lzuitenkin jo kesliiajalla toinen huomattavasti tarlzeampi tori, nimittain Raatihuoneentori eli Suurtori,
siis nykyinen Vanha Suurtori Porthanin patsaan takana. Tama tori
oli suunniteltu siten, etta sen kapeassa ylapabsa oli raatihuone, ja
siihen tuli myoskin kaupunkiin idastapain johtava tie. Alapaassii
c?li joen ranta, ja siina lzaupungin ainoa silta valitti liikennetta joen
vastakkaiselle puolelle ja edelleen sille tielle, joka Turusta jatkui
lanteenpain.
Tama tori ymparistossa olevine katuineen oli ilmeisesti maaratietoisen asemakaavasuunnittelun tulos. Siina oli niinittain monta
sellaista yksityiskohtaa, jotka poikkesivat itsestaan syntyneiden
kaupunkien asemakaavoista. Niin kuin professori Svante Dahlstrom vaitoslzirjassaan (Abo brand 1827, 1929) on osoittanut, oli
tori aivan maarattya saksalaista tyyppia, jonka esimerkkii~avoidaan mainita Danzigin ..Der lange Markt,., Pitka tori. Etenkin tama tori osoittaa, etta Turunkin asemakaava - niin kuin ehka koko
lzaupunkiyhteiskunnan rakenne raateineen - saatiin Saksasta.
Nain ollen myoskin Turku tuli osalliselzsi siita voimaklzaasta vaikutevirrasta, joka 1200-luvulta lahtien suuntautui Itameren etelarannilzolta pohjoiseenpain.
Usein on kysytty, inista johtui, etta saksalaiset lzauppiaat vahitellen ottivat johdon Itameren kaupaidzaynnissa. Joskus on sanottu, etta pohjoismaiden kaupassa keskiajan alussa vallitsi tyhjio,
jonka saksalaiset sitten tayttivat. Ruotsissa on kuitenkin askettain
selvasti osoitettu, etta kylla kauppaa kaytiin seka Ruotsissa ettLi
Suomessa ennen salzsalaisten tuloakin, joten ilmion selitys on etsittava muualta. Saksalainen tutkija Paul Heinsius on varinasti tullut totuutta lahemmaksi, kun han arvelee, etta saksalaisen kaupan
laajentamisen tarkein edellytys oli koggi-nimisen laivatyypin kehittaminen 1100-luvun lopulla. Koggi oli tilava kauppalaiva, jolza
liiklzui ennen nakeinattomalla nopeudella. Mutta kehitylzseen vaikutti myoskin se, etta saksalaisten kaupunkien kauppiaat perustivat yhtioita, jotlza omistivat useita laivoja ja lzehittyivat sitten lzoggien ansiosta yha suuremmiksi. Ruotsissa ja Suomessa ei sellaista
tunnettu. Taalla jokainen kapteeni omisti laivansa, eika han juuri
koslzaan paassyt yhta laivaa pitemmalle.

Turun keslziailtainell asernaltaava. Ennastuskartta Turun

Historiallisessa Museossa.

Salzsalaisten lzasvava merlzitys oli tosiasia, joka oli todettavissa
lcaikkialla Itameren rannoilla. Tassa on ehlza syyta lzorostaa, etta
tama ~ ~ v a l l o i t uilmeisesti
s~~
tapahtui rauhallisin lzeinoin ja etta
salzsalaisten tulo oli omiaan kehittamaan pohjoismaiden lcaupunlceja selza taloudellisessa etta lzulttuurillisessa mielessa. Viela on
kuitenkin syyta kysya, lzoska tama uusi kausi Turun historiassa
allzoi.

Ennen on yleensa seka meilla etta Ruotsissa oletettu, etta saksalaisten panos esiintyi voimakkaana jo 1200-luvun alkupuolislzolla.
O n tietysti mahdollista, etta saksalaisia kauppiaita on asunut selza
Turussa etta muissakin kaupungeissa jo silhen ailzaan, ja niinpii
onkin oletettu, etta tuomiokirkon paikalla ollut puukirkko olisi
ollut saksalaisten kauppiaiden rakentama. Nyttemmin vailzuttaa
lzuitenkin silta, etenkin jos tutustuu niihin uusiin tutkimuksiin,
mitka koskevat Ruotsin kaupunkien historiaa 1200-luvulla, etta
salzsalaisten ratkaiseva vaikutus olisi todettavissa vasta 1200-luvun
lopulla. Mainittakoon tassa yhteydessa myoskin, ettei Tukholinan
kaupunkikaan, tohtori Hans Hanssonin viimeisten tutkimusten
(Stockholms stadsmurar, 1956) mukaan, ole ollut olemassa ennen
1250-lukua. Nain ollen tuntuu luonnolliselta, etta saksalaisten vaikutus Turun ololhin on alkanut vasta 1200-luvun lopulla. Silloin
olisi myoskin selitettavissa, miksi tuomiokirkon rakennussuunnitelmaa muutettiin noin vuonna 1290 ja miksi linnassa hiulzan
myohemmin seurattiin saksalaisia esikuvia. Ehlza voimme tainan
perusteella olettaa, etta myoslzin lzaupungiil asemakaava Raatihuoneentoreineen sai lopullisen muotonsa t&an aikaan, jolloin Tusun
ltaupungin tulevista tehtivista ja tulevista muodoista ilmeisesti
tehtiin ratkaisevia paatoksia.
Voimrne sanoa, etta 1280- ja go-luvuilla lzorjattiin Turussa kaunis sato, jonlza edellytyksena oli Aurajokilaakson pitka, inonisacaruotinen kehitys. Samalla kaupunki kuitenkin jo oli siirtymassa
uuteen kauteen, jolle salzsalainen Hansa oli antava leimansa. Tii:i:i
1:ausi muodostaa Tusun historiassa erillisen luvun.

