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Luita ja mustetta

Eläimiä Turussa arkeologisen aineiston ja kirjallisten 
merkintöjen valossa

Keskiajalla ja  uuden ajan alussa eläimet olivat merkittävä osa Turun 
kaupungin elämää ja  näkyvä osa katukuvaa. Eläimet olivat läsnä ihm is
ten kokemuspiirissä konkreettisemmin kuin nykyään.* A ina 1900-lu- 
vulle asti oli yleistä omistaa kotieläimiä, kuten lehmiä, sikoja ja  hevosia, 
ja  pitää niitä kaupungin rajojen sisäpuolella.' Arkielämän ruoanlaittoa 
varten tarvittava liha, mikäli sitä ei itse kasvatettu, saatettiin hankkia 
elävänä ja  teurastaa omalla pihalla.^ Suuri osa kauppiaiden kauppa
tavarasta tuli eläinkunnan tuotteista,^ ja  käsityöläiset tarvitsivat nah
koja, sarvia, luita ja jouhia tuotteidensa raaka-aineiksi."^

Eläimet, jotka tavalla tai toisella vaikuttivat turkulaisten elämään, 
muodostivat monimutkaisen ja laajan joukon, johon kuului pysyvästi 
Turussa asuvia eläimiä, kuten kotieläimiä ja  ihmisistä riippumattomia 
lajeja, kuten sammakoita, hiiriä ja  rottia .5 Osa eläimistä käveli Turkuun 
naapurikunnista vain hetkeä ennen teurastusta.® Osa, kuten hevoset tai 
linnut, vain käväisi Turussa. Suuri osa kaupungin elämään olennaisesti 
hittyvistä eläimistä ei toisaalta koskaan astunut sen rajojen sisäpuolelle 
elävinä, vaan ne kuljetettiin Turkuun raaka-aineena tai tuotteina: nah
koina, turkiksina, rasvana tai lihana.

Eläinten merkitys turkulaisille ei ollut yksiselitteinen tai staattinen. 
Ihmiset erilaisissa sosiaalisissa asemissa kokivat eläimet eri tavoin: 
kauppiaan, turkkurin, piian tai paimenen elämässä esimerkiksi nau-
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doilla oli erilainen merkitys. Eläinten merkitys myös muuttui: esimer
kiksi hevosten ja  vuohien määrä kaupungissa on vaihdellut.^

Turussa olleita eläimiä voidaan lähestyä useasta näkökulmasta ja 
erilaisia lähdeaineistoja käyttäen. Tärkeimmät aineistot, joiden avulla 
kaupungin eläimiä voidaan tutkia, ovat arkeologinen materiaali ja kir
jalliset lähteet. Niiden antamat tiedot eri lajien merkityksestä ja  ylei
syydestä kaupungissa poikkeavat usein toisistaan. Tässä artikkelissa 
keskityn lajeihin, joiden merkityksestä tai esiintymisestä Turussa ar
keologinen lähdeaineisto antaa erilaisen kuvan kuin kirjallinen lähde
aineisto, eli tarkastelen hevosia, koiria, kissoja ja turkiseläimiä Turussa 
1300-luvulta 1700-luvulle.

Luita ja m ustetta

Arkeologinen lähdemateriaali

Tärkein arkeologisen eläintutkimuksen lähde ovat kaivauksilta löytyvät 
eläinten luut. Jotta eläin voidaan tunnistaa arkeologisesta aineistosta, 
sen luiden on täytynyt päätyä kaupungissa olleelle tunkiolle tai muihin 
maakerroksiin. Osteologisen analyysin eli luuanalyysin avulla luista 
voidaan saada selville esimerkiksi, mitä lajia ne edustavat ja mistä koh
taa luurankoa ne ovat peräisin. Joskus tutkimuksessa voidaan selvittää 
myös eläimen ikä, koko, sukupuoli tai mahdollisia sairauksia tai vam 
moja kuten parantuneita luunmurtumia.* Turun kaivauksien luuma- 
teriaali sisältää ruokajätettä ja luujätettä käsityöläisten työpajoista sekä 
Turussa kuolleita eläimiä, jotka haudattiin tai hautautuivat kaupungin 
maakerroksiin. Luuaineisto koostuu eri reittejä Turkuun päätyneistä 
eläimistä. Esimerkiksi nahkurin verstaan tunkiosta löytyvät naudan 
jalkojen alaosien luut voivat olla peräisin Turkuun kaukaakin nahkana 
kuljetetusta eläimestä,® lähialueelta kaupunkiin itse kävelleestä eläi
mestä, joka teurastettiin heti saavuttuaan tai kaupungissa syntyneestä 
ja kasvaneesta eläimestä. Tämän vuoksi Turun kaupunkialuetta ja ym 
päröivää maaseutua on osteologisen materiaalin kannalta tarkasteltava 
kokonaisuutena.'“

Turun arkeologisen lähdemateriaalin hyviin puoliin kuuluu keski
aikaisen aineiston runsas määrä ja hyvä säilyvyys. Tunkioista löydetyt 
luut kertovat eläinten merkityksestä tavallisten ihmisten arkielämässä 
ja elämänpiirissä. Luuaineisto sisältää tavallaan itse eläimet, joten nii
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tä on mahdollista tutkia yksityiskohtaisesti tai jopa yksilöinä: luita voi 
esimerkiksi mitata ja sitä kautta tutkia eläimen kokoa. Luista on myös 
mahdoUista eristää DNA:ta ja  tutkia suoraan eläinten perim ää/^ tai sen 
ruokavaliota ja  alkuperää isotooppianalyysien avulla.^^ Arkeologinen 
luuaineisto myös karttuu uusien kaivausten myötä. Eläintutkimuksessa 
voidaan hyödyntää luuaineiston lisäksi myös muuta arkeologista ma- 
teriaaha, kuten nahka- tai villalöytöjä ja  jälkiä eläinten kasvatuksesta 
kaupungissa, kuten säilyneitä lantakerroksia tai k a r j a p i h o j a . ^ ^

Luuaineistolla on myös rajoituksensa. Luiden tunnistaminen la- 
jitarkkuudella on joskus haastavaa; esimerkiksi lampaan ja  vuohen 
erottaminen toisistaan on luuaineiston perusteella usein vaikeaa. A r
keologisia aineistoja ei yleensä voida ajoittaa tarkasti, vaan kerroksien 
ikä pystytään usein määrittämään vain kymmenien tai satojen vuosi
en t a r k k u u d e l l a . ^4  Luuaineistosta voidaan siis usein tutkia vain ylei

siä, vuosisatoja koskevia muutostrendejä, ei tarkasti eri vuosien välistä 
vaihtelua. Luuaineiston tarjoamat analyysimahdollisuudet riippuvat 
myös paljon talteenoton tarkkuudesta. Mikäli halutaan tutkia pieni
kokoisten lajien, kuten kalojen merkitystä, tulee luuaineisto seuloa 
t a r k a s t i . 5̂ Tämä on kuitenkin kallista ja  aikaa vievää, eikä tavallisten 

pelastuskaivausten yhteydessä voida tehdä kovin laajoja seulontoja.

Auli B läuer

Kirjalliset lähteet

Kirjallisista lähteistä löytyvää tietoa Turun kaupungin eläimistä on 
julkaistu Turun kaupungin ja  sen ympäristön historiaa käsittelevissä 
teoksissa.^® Nämä lähteet sisältävät merkintöjä eläimistä sekä elävinä 
yksilöinä että niistä saatavina tuotteina, kuten turkiksina, lihana tai ras
vana (Kuva i) . Kuvaukset liittyvät useimmiten eläinten lukumäärään, 
mutta lähteistä löytyy tietoa myös eläinten käyttötarkoituksesta tai nii
den arvosta. Esimerkiksi hopeaveroluettelossa vuodelta 15 7 1  m aini
taan eläinten lukumäärä, mutta myös niiden verotusarvo. Lisäksi luet
telossa on omat sarakkeet nuoria ( 1 - 4 - vuotiaita) lehmiä varten. Tämä 
jaottelu kertoo, kuinka eläinten arvo muuttui -  nuoret lehmät alkoivat 
lypsää paremmin muutaman kerran p o i ’i t t u a a n . ^ 7  Eläimen arvosta 

saa jonkinlaisen käsityksen myös Ruotsin valtakunnan kaupunginlain 
kautta. Siinä eriteltiin muun muassa eläimille aiheutettujen vammojen
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tai toisen omistaman lehmän 
lypsämisestä vaadittavat kor
vaussummat.^*

Kirjallisten lähteiden hy
viä puolia on se, että ne ovat 
usein ajoitukseltaan tarkem
pia kuin arkeologiset kerrok
set; joskus tieto on kirjattu 
ylös jopa päivän tarkkuudel
la.^^ Lisäksi eri lajien tunnis
taminen kirjallisten lähteiden 
perusteella on yleensä yksise
litteistä. Esimerkiksi osteolo- 
gisesta materiaalista poiketen 
lampaita ja vuohia voidaan 
tutkia erillisinä lajeina. K ir
jallisissa lähteissä on joskus 
tarjolla myös ulkonäkötieto- 
ja, kuten eläinten värien ku
vauksia, joita ei ole m ahdol
lista tutkia luuaineistosta.^“

Toki kirjallisilla lähteillä 
on rajoituksensa. Lähteiden kattavuus ja laatu vaihtelee suuresti eri 
alueilla ja aikakausilla, ja esimerkiksi keskiaikaisia kirjallisia lähteitä 
on vähän verrattuna runsaaseen osteologiseen materiaaliin. Lähteiden 
luonne on sanellut, mitkä eläinlajit ovat niissä edustettuina ja  m inkä
laisia tietoja on kirjattu ylös. Esimerkiksi hallinnon tarpeisiin tehdyis
sä lähteissä painottuvat eläimet, joilla on ollut taloudellista merkitystä, 
kuten hevoset ja naudat sekä kauppatavarana käytetyt eläimet, kuten 
turkiseläimet. Tämän vuoksi osa eläimistä ei näy kirjallisissa lähteissä 
lainkaan tai maininnat ovat satunnaisia.

■-

'f-umma

Kuva I: Ote Turun kirkkokorttelin karjavero- 
luettelosta vuodelta l652.Turun maistraatin 
arkisto.

Luita ja mustetta

Arkeologisen ja kirjallisen lähdeaineiston yhdistäminen tarjoaa m ah
dollisuuden tutkia eläimiä Turussa useista näkökulmista, joskin näin
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erityyppisistä lähteistä saatavien tietojen yhdistäminen voi olla haas
teellista.^' Arkeologinen luumateriaali koostuu eläimistä tiensä päässä, 
hyödyntämisen viimeisessä vaiheessa, kun taas kirjalliset lähteet ku
vaavat usein tuotannossa vielä mukana olevia eläviä eläimiä.^^ Tämän 
vuoksi lähteiden antaman numeerisen tiedon suora vertailu esimerkiksi 
eläinlajien yleisyyttä tutkittaessa on vaikeaa: toinen arvo kuvaa elävää 
populaatiota yhtenä aikaan sidottuna hetkenä ja  toinen teurastettujen 
eläinten luunpaloja, jotka ovat kertyneet maahan jopa vuosikym m e
nien aikana. Toisaalta luumateriaalin avulla voidaan tehdä epäsuoria 
päätelmiä eläinten hyödyntämisestä ennen teurastusta esimerkiksi ikä- 
ja  sukupuolijakauman perusteella, ja  kirjalliset lähteet sisältävät myös 
suoraa tietoa kulutuksesta.^^

Lähteiden erityispiirteistä johtuen toiset lajit ovat parem min edus
tettuna kuin toiset. Nauta on kuitenkin ehdottomasti yleisin m olem 
missa lähdetyypeissä. Koska naudalla oli keskeinen rooli niin m aa
taloudessa, kaupassa kuin verotuksessa, kirjallisia tietoja naudoista 
on runsaasti: vanhin maininta vetohäristä Varsinais-Suomesta on jo 
vuodelta 1355.^"* Nauta oli Turun tärkein lihaeläin ja  käsityön raaka- 
aineen lähde, joten nautojen luut hallitsevat myös kaupungin eläinluu- 
materiaalia .^5 Muiden eläinten kohdalla tilanne voi olla huomattavan 

erilainen, ja  lähteiden valitseminen ja  lähdetiedon tulkitseminen on 
ratkaisevaa näiden lajien tutkimuksessa. Tietyissä lähteissä osa eläi
mistä on lähes näkymättömissä. Seuraavassa tarkastelen nimenomaan 
näitä eläimiä, ja  käytän esimerkkinä hevosen, koiran, kissan ja  turkis
eläinten esiintymistä arkeologisissa ja  kirjallisissa lähteissä.

Hevonen

Kirjalliset ja arkeologiset lähteet antavat toisistaan varsin poikkeavan 
kuvan hevosten merkityksestä ja  yleisyydestä Turussa. Kirjallisissa 
lähteissä hevoset mainitaan useassa eri asiayhteydessä. Kaupungin 
asukkaat pitivät hevosia uuden ajan alun Turussa,^® ja  kaiken toden
näköisyyden mukaan hevosia oli kaupungissa myös keskiajalla, oli
han porvareille tärkeää päästä liikkumaan maaseudun m arkkinoilla ja 
omistamillaan t i l u k s i l l a . ^ ^  Oman lisänsä kaupunkikuvaan toivat Tu

russa vierailevien ihmisten juhdat tai ratsut^* ja  ulkomaille myytäviksi
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laivattavat hevoset.^® Turun linnan hevosten kuvauksesta käy ilmi, että 
hevosia jaettiin eri kategorioihin kuten erilaisiin ratsuhevosiin ̂ on^ere, 
klippere ja  kyytihevosiin skiutz hest -  joukossa mainitaan myös ’hyvä’ 
hevonen, en godt häst.^° Vuoden 15 7 1  hopeaveroluettelossa hevosen 
verotusarvo vaihteli eläimen laadun mukaan, kun taas nautojen vero
tusarvo oli sidottu sukupuoleen ja ikään. Hyvä hevonen (20 markkaa) 
on ollut arvokkaampi kuin täysikasvuinen vetohärkä (15  markkaa), 
nautaeläimistä arvokkain; heikompilaatuisia hevosia on verotettu vain 
5 markan edestä.-^ ̂

Kirjallisiin lähteisiin verrattuna hevonen on lähes näkymätön Tu
run arkeologisessa aineistossa. Noin 1 300 kg:n eläinluumateriaahn 
joukosta on tunnistettu vain 20 hevosen luuta -  huomattavasti vähem 
män kuin esimerkiksi rotan lu ita .H e v o se n  luut ovat myös lähes yk
sinomaan peräisin luuston niistä osista, jotka eivät liity ruoanlaittoon 
vaan käsityöläisyyteen -  varsinkin raajojen alaosista. Hevosen luut 
ovat erityisen sopivia luuesineiden kuten luuluistimien valmistukseen, 
sillä niissä on suuria ehjiä ja sileitä pintoja.^^ Luuluistin on yleensä vain 
hieman muotoiltu hevosen tai naudan alaraajan luu, joka kiinnitettiin 
kengän alle remmeillä. Varsinaista terää luistimessa ei siis ollut. Suurin 
osa Turusta löydetyistä luuluistimista on tehty hevosen raajojen ala
osan luista ja kaupungin arkeologisten nahkalöytöjen joukossa on he
vosen nahkaa.^4 Hevosen luita ja erityisesti sen kalloa on voitu käyttää 
myös rakennuskätköissä. Kätkön tarkoitus on ollut suojata taloa ja sen 
asukkaita noituudelta tai tuoda hyvää onnea: varmoja hevosen luita 
sisältäneitä kätköjä ei Turusta kuitenkaan ole l ö y d e t t y . ^ 5

Luuaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että hevosen hha ei ole 
kuulunut ruokavalioon. Katolisella ajalla hevosen lihan syöminen 
oli kirkon kieltämää. Kielto perustui todennäköisesti kristillisyyden 
kulttuuriseen taustaan, sillä hevosen lihaa pidettiin epäpuhtaana var
haiskristillisellä Välimeren alueella.^® Ajatus hevosenlihan välttämi
sestä levisi muualle Eurooppaan kristillistymisen m u k a n a . ^ 7  Jä m ä  
tapa jatkui protestanttisella ajalla; kuollut hevonen ja  sen liha aiheutti 
suoranaista inhoa uuden ajan alun ihmisissä.^* Ihmiset, jotka teurasti
vat hevosia (rakkarit tai klovarit) olivat halveksittuja ja  heitä pidettiin 
saastaisina -  he eivät kelvanneet todistajiksi oikeudessa ja väitetään, 
että heidän käyttämänsä astiat jopa särjettiin tai poltettiin vierailun jä l
keen.-^®

Luita ja m ustetta
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Hevosen luiden harvinaisuus kaupungin arkeologisissa kerroksissa 
tarkoittanee, että kuolleet hevoset hävitettiin kaupungin ulkopuolella. 
Huolimatta epäluuloista, joita hevosen teurastamiseen ja  sen syöm i
seen liitettiin, käsityön tarpeisiin valitut osat, nahat, jouhet ja luut, tuo
tiin takaisin kaupunkiin.

Kirjallisista lähteistä löytyy myös jonkin verran tietoa Varsinais- 
Suomessa eläneiden hevosten ulkonäöstä. Maatiaishevosten koosta on 
säilynyt tietoja i6oo-luvulta lähtien armeijan tilastoissa. i6oo-luvulla 
varsinaissuomalaisen komppanian hevosten korkeus vaihteli 120  ja 
135  senttimetrin välillä; nykyisin nämä eläimet luokiteltaisiin poneiksi, 
sillä hevosen ja ponin kokorajaksi on sovittu 148 cm .4° Esim erkiksi osa 
nykyisistä suomenhevosista on nk. pienhevosia, joiden säkäkorkeus on 
alle 148 cm.

Turun kaupungin arkeologisessa luuaineistossa ei ollut yhtään 
hevosen luuta, jota olisi voinut käyttää säkäkorkeuden arvioimiseen, 
mutta luut ovat joka tapauksessa peräisin pienikokoisista yksilöistä. 
Kirjallisista lähteistä ilmenee, että hevosten väri on vaihdellut paljon 
ja joukossa on ilmeisesti ollut valkoisia, erityyppisiä ruskeita, mustia 
ja kirjavia yksilöitä."*' Värien kirjavuuden ja  pienen kokonsa puolesta 
hevoset ovat ehkä muistuttaneet nykyistä islanninhevoskantaa.

Koira

Myös koirista saatava tieto vaihtelee arkeologisen ja  kirjallisen läh
deaineiston välillä. Kirjallisissa lähteissä koirat esiintyvät Turun yh 
teydessä vain hajanaisissa maininnoissa. Esimerkiksi vuosina 1547  
ja  1626 huolena oli, että koirat ja  siat pääsivät hautausmaalle kaivele
maan, koska portti tai aita oli rikki.4  ̂ Metsästyskoira mainitaan esi
merkiksi sudenmetsästyksen yhteydessä oikeusjutussa vuodelta 1635 , 
jolloin metsästäjä seurasi koiransa kanssa toisten metsästäjien haavoit
taman suden jättämiä verijälkiä saamatta kuitenkaan sutta k i i n n i . 4 3  

1700-luvulla annetussa ruton vastaisessa ohjeistuksessa kehotetaan 
ampumaan kaikki Turun irtokoirat, niin pienet kuin s u u r e t k i n . 4 4  Kir- 
jalhsista lähteistä löytyy myös joitain mainintoja koirien nahoista ja 
n y l k e m i s e s t ä .4 5  Esimerkiksi Ganander opastaa vuonna 1788 painetus
sa lääkekirjasessaan seuraavasti: ’’Koiran nahka nyljettyä läm minnä ja
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tuoresna jalkain ym päri kiedottu, wetää ulos Giktin, ja luuwalon jalko- 
pöydistä ja  nilkasta”.“*®

Arkeologisilta kaivauksilta löytyneet luut täydentävät kuvaa Turun 
koirista merkittävällä tavalla. Koirien luita löytyy Turun kaupunkiker- 
roksista melko usein, esimerkiksi edellä hevosen yhteydessä mainitus
ta 1 300 kg:n aineistosta peräti 299 kpl.47 Luut ovat peräisin sekä koko
naisina haudatuista koirista että nyljetyistä ja  paloitelluista yksilöistä. 
Koiranlihaa ei syöty säännöllisesti Turussa, mutta leikkausjäljet koirien 
luissa osoittavat, että niiden lihaa hyödynnettiin jollain tavalla ainakin 
satunnaisesti."** Luulöydöissä on merkkejä koirien paloittelusta myös 
muualla Euroopassa, esimerkiksi Ruotsissa ja  Englannissa.'*® Leikkuu- 
jäljet luissa eivät välttämättä viittaa koiran käyttöön ihmisravintona, 
sillä koiran lihaa on voitu syöttää myös muille eläimille. Koirien luita 
on saatettu käyttää myös vaikkapa taikakaluna noidan taikalippaassa.^“ 
Toisaalta Saksassa myytiin ja syötiin koiran lihaa vielä 1900-luvulla, jo 
ten tapa ei ole ollut tuntematon Euroopassa.5^

Koiranluut ovat peräisin erityyppisistä ja  erikokoisista yksilöistä: 
joukossa on lyhytraajaisia koiria, keskikokoisia ja suuria koiria. Hy
vin pieniä seurakoiria ei luuaineistoista ole toistaiseksi löytynyt. 
Tutkitun luumateriaalin joukossa on 1600-luvulle ajoittuvien kolmen 
kokonaisen koiran luurangot, jotka on löydetty Ahoa Vetus museon 
kellareista .53 Yksi näistä on suurin toistaiseksi löydetty turkulainen 
koira, jonka säkäkorkeuden voidaan arvioida olleen noin 59 cm (kuva 
2). Tämä on verrattavissa esimerkiksi nykyisten saksanpaimenkoirien 
säkäkorkeuteen. Löytyneiden luiden joukossa on penisluu, joten kysei
nen yksilö on ollut uros. Sen kylkiluissa ja nikamissa näkyy merkkejä 
vanhoista murtumista, jotka kaikki ovat saattaneet syntyä samassa on
nettomuudessa. Kaikki murtumat eivät ole parantuneet kunnolla, vaan 
esimerkiksi eräästä nikamasta irti murtunut osa ei ole koskaan luutu
nut takaisin kiinni nikamaan. Toiseen nikamaan on luutunut kiinni 
yksi kylkiluu.

Toinen luurangoista on peräisin lyhytraajaisesta koirasta, jonka 
säkäkorkeus oli todennäköisesti noin 26-27cm . Tällä koiralla oli syn
nynnäinen vika lannerangassa, ja se on todennäköisesti ontunut koko 
ikänsä (kuva 3). Silti sen on annettu elää aikuiseksi asti, ja koska sen 
luuranko löytyi aivan kellarin pohjaha, on se todennäköisesti haudat-
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Kuva 2 (vas.): Aboa Vêtus &Ars Nova -museon kellareista löydetyn lyhytraajaisen koi
ran epämuodostunut alaselän luu. Normaalisti luu on symmetrinen. Kuva: AboaVetus 
& Ars Nova / Ville Aakula. Kuva 3 (oik.):AboaVetus & Ars Nova -museon kaivauksissa 
kellarista löydetty uroskoiran luuranko. Kuva: AboaVetus & Ars Nova / Jari Nieminen.

tu sinne tarkoituksella. Kolmas koiran luuranko kuluu nuorelle, noin 
vuoden vanhalle koiralle, jonka säkäkorkeus on ollut noin 32 cm. T ä
män koiran yläleuan maitokulmahammas ei ole tippunut normaaliin 
tapaan pois pysyvän hampaan tieltä, vaan sillä on ollut kuollessaan 
leuassa sekä maito- että pysyvä kulmahammas. Myös irtonaisena löy
detyissä koiran luissa on merkkejä vammoista. Erään lyhytraajaisen 
koiran olkaluussa on suuri ylimääräinen pullistuma -  kyseessä on to
dennäköisesti luutunut verenpurkaus eli hematooma.54

Mitään verotustietoja koirista ei ole, eikä niitä myöskään mainita 
perunkirjoituksissa omaisuuden joukossa. Näin ollen koirien rahalli
sesta arvosta ei ole säilynyt tietoja, mutta epäilemättä esimerkiksi tai
tava metsästyskoira on ollut arvostettu eläin. Em m e tiedä, pidettiinkö 
yhtään koiraa Turussa puhtaasti lemmikkinä. Koirien hautaaminen 
saattaisi viitata niiden erityiseen asemaan, mutta toisaalta samoista 
kerroksista on löytynyt myös sikojen ja lampaan luurankoja. Ne ovat 
todennäköisesti itsestään kuolleita eläimiä, joiden ruhot on haudattu 
tai heitetty tunkioille. Lemmikkieläinten tunnistaminen arkeologisesta 
aineistosta on siis usein haastavaa.55

Sekä koirien että sikojen luista löytyy runsaasti merkkejä parantu
neista luunmurtumista. Molemmat lajit ovat todennäköisesti viettäneet 
samankaltaista vapaata elämää kaupungin kaduilla ja pihoilla altistuen
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samalla vaaroille. Koirat ovat jättäneet jälkensä myös muuhun luuai- 
neistoon pureskelemalla. Pureskeltujen luiden määrä on korkeampi 
keskiaikaisissa kerroksissa kuin uuden ajan alun k e rro k s is sa .T ä m ä  
saattaa hittyä uuden ajan alun tiukkenevaan kaupunkitilan ja  jätteen
käsittelyn kontrolliin ja huolellisempaan jätteiden käsittelyyn.

Luita ja m ustetta

Kissa

Kirjallisissa lähteissä kissoja mainitaan harvoin. Vuonna 1680 maini
taan kissannahoista tehtyjä hattuja, ja  samassa yhteydessä vahviste
taan, että kissannahkojen muokkaaminen ei kuulunut turkkureiden
etuoikeuksiin .57

Turun keskiaikainen ja  uuden ajan alun arkeologinen luumateriaa
li sisältää kuitenkin kissan luita.?* Kissoja tuskin käytettiin ravintona, 
eikä niiden luissa ole merkkejä tämänkaltai
sesta paloittelusta, mutta niiden turkkeja ja 
luita hyödynnettiin. Yhdessä kissanpennun 
otsaluussa on poikittaiset viiltojäljet, jotka 
ovat peräisin nylkemisestä. Eri-ikäisten kis
sanpentujen luita on myös löydetty yhdessä 
muiden nuorten eläinten kanssa kerrokses
ta, joka todennäköisesti liittyy turkkurin toi
mintaan. Suuri osa Turusta löytyneiden kis
sojen luista on peräisin nuorista yksilöistä tai 
kissanpennuista. Tämä liittyy todennäköi
sesti siihen, että kissoja on tapettu nuorina 
ja niiden turkit on otettu hyötykäyttöön.5^

Esimerkkeinä hieman poikkeavasta luu- 
löydöksistä kissojen osalta mainittakoon 
yksi aikuisen kissan reisiluu, joka on epä
normaalin lyhyt ja  vääntynyt alaosastaan.
Syy muutokseen on epäselvä. Kyseessä voi
si olla parantunut murtuma, riisitauti tai 
synnynnäinen vaurio. Ontuvanakin kissa 
on selvinnyt hengissä riittävän kauan, jotta 
reisiluuhun polvilumpion kiinnityskohdan

1
I
I

Kuva 4: Äbo Akademin 
arkeologisissa kaivauksissa 
löydetty kissan työstetty 
reisiluu, josta valmiina 
esineenä olisi tullut suora, 
poikkileikkaukseltaan 
pyöreä luuputki. Kuva: Auli 
Tourunen /Turun museo
keskus.
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viereen on ehtinyt kehittyä muutoksia luun epänormaalin muodon 
takia.®° Turusta on löydetty myös kissan luu, jota on työstetty tarkoi
tuksena valmistaa siitä esine, mutta työ on jäänyt kesken (kuva 4). Ky
seessä on aikuisen kissan reisiluu, jonka pintaa on tasoitettu ja  jonka 
päihin on merkitty urat leikkaamista varten. Jos työ olisi tehty loppuun, 
lopputuloksena olisi ollut suora, poikkileikkaukseltaan pyöreä luuput- 
ki. Tekijät ovat tarkasti tienneet, mitä halusivat, sillä kissan reisiluu on 
harvinaisen suora ja  symmetrinen. Esimerkiksi jäniksen reisiluu on 
litteä ja koiran reisiluu kaareva.®^

Turkiseläimet ja turkikset

Kirjallisissa lähteissä turkiksia mainitaan Turun yhteydessä kauppa
tavarana, vaatteina tai perunkirjoitusten inventaarioluetteloissa.®^ 
Turkikset, jotka merkittiin turkulaisiin lähteisiin, voivat olla peräisin 
hyvinkin kaukaa, esimerkiksi Lapista, eivätkä kerro paikallisesta fau
nasta tai turkulaisten metsästyselinkeinosta.®^ Turkiseläinten tai y li
päätänsä riistan esiintyminen veroparseleiden joukossa on yhteydessä 
niiden saatavuuteen kyseisellä alueella, mutta Varsinais-Suomesta ei 
ole viitteitä turkisten kuulumisesta kruununveroon edes keskiajalla.®“* 

Turkisten osuus Turun kokonaiskaupasta ei ollut erityisen merkittävä 
enää 1300-luvun jälkeisinä vuosisatoina, ja  kotieläinten vuodat olivat 
merkittävämpi vientiartikkeli kuin villieläinten turkikset.®^ Tavallisil

la porvareilla oli rajalliset mahdollisuudet käydä turkiskauppaa, sillä 
kirkko ja kruunu pyrkivät aktiivisesti monopoliin turkiskauppiaina.®® 
Turusta säilyneissä kauppiaiden turkisluetteloissa mainitaan esim er
kiksi orava, jänis, susi, ilves, kettu, näätä, saukko ja kärppä.®^ Kaupun
gissa toimi myös turkkureita, jotka muokkasivat vaatteita usein asiak
kaan itsensä toimittamista turkiksista.®*

Turun arkeologisessa aineistossa turkiseläinten luut ovat harvinai
sia. Esimerkiksi kärpän, näädän tai ilveksen luita ei ole löydetty lain
kaan.®® M ikäli eläintä metsästettiin yksinomaan turkin takia, se nyl
jettiin jo metsässä ja  turkkiin jätettiin kiinni korkeintaan tassujen luut 
ja  kallo. Nämä luut irrotettiin turkista muokkausvaiheessa, ja  ne jäivät 
siis turkkurin työpajan luujätteiden joukkoon.7“ Esimerkiksi kärpän 
ja  oravan tassujen luut ovat hyvin pieniä, ja  niiden löytyminen arkeo
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logisilla kaivauksilla vaatii erittäin tarkan seulonnan, joten turkisten 
muokkauksen merkitystä Turussa on toistaiseksi vaikea arvioida ar
keologisen materiaalin pohjalta. Vaikka historiallisissa lähteissä oravat 
mainitaan yksinomaan turkiseläiminä, Turun kaupungista löydettyjen 
oravan luiden anatominen jakaum a viittaa siihen, että oravia tuotiin 
Turkuun myös kokonaisina.^* Onkin todennäköistä, että oravanlihaa 
käytettiin ruokana -  myös Naantalin keskiaikaisen luostarin keittiöjät- 
teen joukosta on löydetty oravan luita.7^

Myös jänisten luiden anatominen jakauma viittaa siihen, että jä 
nikset tuotiin Turkuun kokonaisina eikä pelkästään turkkeina tai tur- 
kittomina ruhoina.7-'* Turusta on löydetty keskiaikaisesta kerroksesta 
yksi majavan olkaluu, joka liittyy todennäköisemmin majavan ruhoon 
kuin sen turkkiin .74 Turkisten hankintapaikkojen mukaan majavan 
levinneisyys 1500-luvulla on ollut jo vankasti painottunut pohjoiseen 
Suom een .75 On tietysti mahdollista, että varhaisemmin keskiajalla m a
javia on vielä pesinyt Varsinais-Suomessa, ja  että majavan luu edustaa 
paikallista, kaupunkiin syötäväksi tuotua eläintä. Muut turkiseläimet, 
joista on tunnistettu karhu, susi ja kettu, olivat yleisiä haittaeläimiä 
myös Turun lähiseuduilla.^^ Turun kaupungin maakerroksiin pääty
neet yksilöt on saatettu metsästää läheltä kaupunkia, sillä niiden luiden 
anatominen jakauma viittaa siihen, että Turkuun tuotiin niistä muu
takin kuin vain t u r k i k s e t . 77 Löydetyn ketun sääriluu on vaurioitunut 
ja  eläin on ollut todennäköisesti osittain rampa -  ehkäpä se vam m an
sa vuoksi oli kuljeskellut varomattomasti lähellä kaupunkiasutusta.7* 
Karhun lihaa on todennäköisesti syöty.79 Suden luista löydetyt jäljet 
osoittavat, että myös suden ruhoa on paloiteltu: esimerkiksi nikamis
ta löytyy kirveen jälkiä.*“ Tuntuu kuitenkin epätodennäköiseltä, että 
suden lihaa olisi käytetty ihmisravintona. Susi on voitu syöttää muille 
eläimille tai käyttää sen ruumiinosia amuletteina.* ‘

Eläimet Turussa

Kuten edellä esitetyistä esimerkeistä voidaan havaita, eläinten tutkimi
nen arkeologisten tai kirjallisten lähteiden avulla nostaa esille erilaisia 
puolia eläinten merkityksestä ja hyödyntämisestä Turussa keskiajalla 
ja uuden ajan alussa. Kirjallisissa lähteissä korostuu eläinten virallinen.

Luita ja m ustetta
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julkinen ja  taloudellisesti merkittävä käyttö, kun taas arkeologinen ai
neisto kuvaa enemmän arkitodellisuutta kaupungin pihoilla. Esim er
kiksi hevosen kohdalla kirjallisissa lähteissä heijastuu elävän eläimen 
näkyvä rooli ja  korkea rahallinen arvo ja  status, kun taas luuaineistojen 
kautta tutkittuina hevoset näyttäytyvät vain satunnaisina luuesineiden 
valmistukseen liittyvinä löytöinä. Muutos arvostetusta ratsusta halvak
si raaka-aineeksi oli jyrkkä. Erinäköisten ja -kokoisten koirien ja turk
kurin veistä välttelevien kissojen elämä ja  merkitys Turussa tulee esiin 
monimuotoisempana arkeologisessa aineistossa. Turkiseläinten koh
dalla eri lähteet mahdollistavat kahden merkitystason tarkastelemisen. 
Kirjalliset lähteet mainitsevat useampia lajeja kuin arkeologisesta m a
teriaalista on tunnistettu, sillä kirjanpitäjät eivät erotelleet paikallisia 
turkiksia kauempaa tuodusta kauppatavarasta. Kirjallisten lähteiden 
kautta voidaan siis tutkia turkiksia kauppatavarana, niiden yleistä 
merkitystä ja  arvoa ulkomaankaupassa. Arkeologisessa aineistossa 
näkyvät ne turkiseläimet, joita metsästettiin paikallisesti, ja  erityisesti 
lajit, jotka olivat myös osa ihmisten ruokavaliota, kuten orava, jänis ja 
mahdolhsesti harvinaisempina tapauksina majava ja  karhu, sillä näistä 
eläimistä tuotiin todennäköisimmin kaupunkeihin kokonaisia ruhoja 
pelkkien turkisten sijaan.

Ihmisten ja  eläinten suhde Turussa on vaihdellut ihm isryhm än ja 
eläinlajin mukaan. Monet kaupunkiväestön eri ammatit ovat vaikut
taneet eläinten elämään ja  arvostukseen. Esimerkiksi metsästyskoira 
oli tärkeä työkumppani metsästäjälle mutta mahdollinen raaka-aineen 
lähde naapurin turkkurille. Eläim illä oli taloudellisen arvon lisäksi 
symbolisia ja  uskomuksiin liittyviä merkityksiä. Esim erkiksi hylkeen 
siitinluita löytyy arkeologisista kerroksista, joissa ei ole mitään muita 
hylkeen luita, joten niillä on todennäköisesti ollut erityinen merkitys.*^ 
Turusta on löydetty jäniksen käpälä kätkettynä lieden perustuksiin, to
dennäköisesti onnea tai suojelua tuomaan.*^

Eri eläinlajeille Turku on ollut siis erilainen paikka olla ja  elää. K oi
rien, kissojen, sikojen ja  siipikarjan elinpiiri käsitti lähinnä kaupungin 
kadut ja pihat -  metsästyskoiria lukuun ottamatta. Lypsylehmät vietti
vät kesäpäivät kaupungin ulkopuolella laitumella ja  talvet navetoissa. 
Turkulaiset hevoset pääsivät näkemään eniten maailmaa pitkillä mark- 
kinamatkoilla.
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Eläimet Turussa ovat tutkimuskohteena monimutkainen koko
naisuus, jota on hedelmällisintä lähestyä useiden eri lähdetyyppien 
kautta. Arkeologisten ja  kirjallisten lähteiden erot ovat jo  itsessään 
mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Vaikka kirjallisissa lähteissä mai
nitaan turkkureita, luuaineistosta ei toistaiseksi ole löytynyt lainkaan 
merkkejä arvoturkisten muokkauksesta: arkeologisen materiaalin pe
rusteella yleisimmin muokatut turkikset Turussa kuuluivat kissoille. 
Arkeologisen aineiston sisältämät kokonaiset eläinten luurangot ovat 
merkittäviä lähteitä, joiden avulla voidaan tutkia yksittäisen eläimen 
elämää ja  ominaisuuksia. Lähteiden monipuolinen käyttö auttaa tut
kijaa hahmottamaan lajien merkitystä ihmisille eläinten elämänkaaren 
eri vaiheissa sekä paikallisesta että laajemmasta näkökulmasta katsot
tuna. Eläimet olivat olennainen osa kaupungin elämää, ja selvittämällä 
niiden roolia kaupunkiyhteisössä voidaan lähestyä myös ihmisten ar
kielämää uudesta näkökulmasta.
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