
 

 

 

 

1. Keskeiset oikeuden paikat Suurtorilla 

Turun tori eli nykyinen Vanha Suurtori, oli keskeinen paikka oikeuden ja sen jakamien tuomioiden 
täytäntöönpanon kannalta. Torin päässä, Raatihuoneella, toimivat raastuvanoikeus, kämnerinoikeus 
sekä vankila. Katedralskolanin kohdalla toimi vuonna 1623 perustettu Turun hovioikeus. Siellä tuomit-
tiin vakavimmat ja vaikeimmat rikokset koko Suomesta.

Raatihuoneen vankilassa säilytettiin tutkinta- ja velkavankeudessa olevia vankeja. Olot olivat kurjia, ja 
kellarissa pidetyt vangit valittivat paleltuvansa siellä kuoliaaksi sekä käärmeiden ja matojen syövän 
heidät.

Torilla toimeenpantiin niin mestaukset kuin kaularaudassa seisottamiset. Häpeäpaalussa suoritettiin 
miesten ruoskiminen ja naisten piiskaaminen. Torilla suoritettiin myös kujanjuoksu, jossa tuomittu 
kulki piiskattavana kahden miesrivistön läpi. 50 miehen kujanteessa kukin löi piiskallaan tuomittua 
selkään.

Mestausten täytäntöönpanoissa raatihuoneen eteen pystytettiin mestauslava, jolle tuomittu ja pyöveli 
nousivat. Kaupungin väestö rummutettiin katsomaan toimitusta, ja siitä pois jääneet saivat sakot. 
Mikäli rohkaisuryyppyjä nauttinut pyöveli ei suoriutunut toimituksesta yhdellä iskulla, saattoi väkijouk-
ko raivostua tuomitun kärsimyksistä ja kivittää pyövelin tajuttomaksi.

2. Lapsenmurha

Turun tuomiokirkkoa ympäröi 1400-luvulta piispa Konrad Bitzin rakennuttama puolustusmuuri. 
1600-luvulla muurin rakennuksiin oli sijoitettu mm. Turun akatemia. Sen vieressä sijainneen portin 
kautta päästiin kirkkoa ympäröivälle hautausmaalle ja itse kirkkoon. 

Akatemian kattoa toukokuussa 1685 korjanneet miehet huomasivat lapsen ruumiin hautausmaalla. 
Toisinaan aviottoman lapsen synnyttäneet äidit surmasivat lapsensa häpeän pelossa. Lapselle 
toivottiin kuitenkin taivaspaikkaa hautaamalla sen ruumis siunattuun maahan. 

Raati määräsi synnyttäjiä avustaneet kätilöt tutkimaan lapsen. Ruumis oli kiedottu koreaan liinaan. Se 
oli maannut lumessa sekä mädäntynyt niin pahasti, etteivät kätilöt voineet todeta kuoleman syytä. 
Koska lapsenmurhaaja ei ollut selvillä, määrättiin korttelimestarit yhden porvarin ja kahden kunnial-
lisen naisen kanssa tutkimaan asiaa. Murhaajaa etsittiin talo talolta lypsämällä epäiltyjen rintoja 
maidontulon toteamiseksi. Kirkkokorttelista löytyi vain yksi naimaton, Krottilan talossa asuva irtolais-
nainen, jolta tuli maitoa rinnoista.

Oikeus kuuli 16 todistajaa, mutta päätyi lopulta vapauttamaan naisen, sillä tämä oli raskaana, eikä 
ollut voinut siten murhata lasta. Sen sijaan hän sai sakon salavuoteudesta eli makaamisesta naimat-
tomana miehen kanssa. Lapsen murhaaja jäi salaisuudeksi.

3. Piispanpellon öisen halailun seuraukset

Naimisissa ollut ylioppilas Sigfridus Simonis antautui luvattomaan suhteeseen ratsumiehen vaimo 
Brita Brusiusdotterin kanssa kesällä 1669. Brita tuli raskaaksi, mutta Britan mies kielsi koskeneensa 
vastentahtoiseen vaimoonsa enää aikoihin. Myös Sigfridus ja Brita kiistivät lihallisen yhtymisen. 

Tapahtumat kulminoituivat, kun Sigfridus ja Brita nähtiin halailemassa öiseen aikaan eräässä 
porttikongissa. Heinäkuisen yön kääntyessä aamupuoleen pari vaelsi Tuomiokirkon taakse pellon 
laitaan, josta tilanteen huomanneet takaa-ajajat tavoittivat heidät. Raastuvanoikeus totesi huoruuden 
toteennäytetyksi ja langetti parille kuolemantuomion. Britan elämä päättyi pyövelin kirveeniskuun.

Sigfridus kuului oppisäätyyn ja sai valita mestausvälineekseen paremman väen miekan. Kokematon 
pyöveli Matts Bertilsson osui Sigfridusta mestatessaan harhaan ja vain haavoitti tätä. Tämän vuoksi 
Sigfriduksen tuomio muutettiin kaupungista karkottamiseksi. Epäonnistunut pyöveli sai saman 
kohtalon. Sigfriduksen vaimo anoi armoa ja ehdotti, että hänen miehensä otettaisiin kaupungin 
pyöveliksi. Karkotus pysyi silti voimassa. Sigfridus palasi kaupunkiin, ja karkotusmääräyksen 
rikkomisesta hänet tuomittiin kuolemaan.

4. Ruttoa Ryssänmäellä tulliaidan sisäpuolella

Nykyinen Yliopistonmäki tunnettiin 1600-luvulla nimellä Ryssänmäki. 1500-luvulla mäkeä kutsuttiin 
ensin nimellä Miesmäki. Myöhemmin nimeksi tuli siellä asuneen porvari Jakob Ryssin mukaan 
Ryssinmäki.

Vuonna 1657 Ryssänmäki oli kaupungin kauhuna. Mäelle oli levinnyt rutto, ja se tappoi nopeasti 
säätyyn katsomatta. Ryssänmäki eristettiin muusta kaupungista, ja siellä asuvia kiellettiin liikkumasta 
kotiensa ulkopuolella. Raati lähetti miehiä vartioimaan käskyn noudattamista, ja määräsi, että pyöveli 
sai mestata ulkonaliikkumiskieltoa rikkoneet miehet ja ruoskia samaan syyllistyneet naiset.

Rutosta saastuneiden talojen portit merkittiin mustalla ristillä. Talot oli lukittu ulkopuolelta. Vain erityisillä 
valvojilla oli avaimet, ja vain he saivat toimittaa sairastuneille ruokaa. Kaduilla poltettiin katajaa, rikkiä ja 
tervaa, sillä niiden uskottiin karkottavan miasmaa eli vaarallisia ilman huuruja, joiden arveltiin levittävän 
tautia. Ruttoa pidettiin Jumalan vihan ruoskana, jonka ihmiset olivat itse aiheuttaneet vihastutettuaan 
Jumalan rikoksillaan ja rikkomuksillaan. Torjuntakeinot olivat silti oikeita, ja tällä kertaa ruton leviäminen 
saatiin pysäytettyä. Vain 240 kaupunkilaista kuoli tautiin. Heitä varten perustettiin ruttohautausmaa 
Hämeentullin ulkopuolelle Hämeentien varteen.

Turkua ympäröi 1620-luvulta lähtien tulliaita, josta on edelleen nähtävillä pieni pätkä Yliopistonmäellä. 
Kaupunkiin kuljettiin Aninkaisten-, Hämeen- ja Uudenmaankadun eli tuolloisen Karjakadun tulliporttien 
kautta. Porteilla perittiin veroa kaupunkiin myytäväksi tuoduista tuotteista.

5. Kerttulinmäen hirsipuumuistomerkki

Vuonna 1991 pystytettiin Kerttulinmäen kalliolle Esko Hillilän suunnittelema Hirsipuunmäen 
muistomerkki. Hirsipuu ei kuitenkaan sijainnut 1600-luvulla kalliolla, vaan mäen juurella, Kerttulin 
hautausmaalla, nykyisen Uudenmaan- ja Sirkkalankatujen kulmassa. Tyypillisin hirtettävä oli varkauden 
uusija.
 
Kerttulinmäeksi paikkaa kutsuttiin sen juurella olleen Pyhän Gertrudin eli turkulaisittain Kerttulin 
hautausmaan mukaan. Toisena nimenä oli Galgaberget eli Hirsipuunmäki alueella sijainneen hirsipuun 
mukaan. Kolmantena nimenä mainitaan Mätäjärvikallio. Kallion juurella sijaitsi Mätäjärvi, matala soinen 
lampi, joka sai vetensä Kupittaalta virtaavien purojen eli Krooppien kautta. 1600-luvulla Mätäjärvi 
täytettiin ja paikalle rakennettiin asuntoja.

6. Uudenmaantullin teilipyörät

Uudenmaan tulliportin takana aukeavalle Kupittaan kentälle pystytettiin tarvittaessa teilipyörät, joihin 
mestatun ruumis voitiin ripustaa. Erityisen raskaissa rikoksissa voitiin käyttää kovennettua rangaistus-
ta. Silloin mestatun ruumis poltettiin ja kylvettiin tuhkana tuuleen. Näin rikollisesta ei jäänyt edes hautaa 
muistoksi. Toinen kovennetun rangaistuksen muoto oli ruumiin silpominen. Siinä erityisen häpeällisen 
murhan tehneen tuomitun oikea käsi katkaistiin ensin ja vasta sitten pää.

Ruotsin valtakunnassa teilattiin elävä rikollinen vain aivan erityisen kauheiksi koetuissa rikoksissa. 
Tällöin tuomitun jäsenet murskattiin kärrinpyörällä lyömällä. Tien varteen pystytettiin kolme paalua, 
joiden päihin kiinnitettiin kärrynpyörät. Yhden päälle asetettiin irti leikattu käsi, toisen päälle pää ja 
kolmanteen ruumis.

Kemiön kirkkoherra Henrik Florinus himoitsi kruununvoudin vaimoa Kristina Pratanaa. Sen vuoksi hän 
ensin myrkytti oman vaimonsa. Seuraavaksi kruunuvouti hakattiin kuoliaaksi. Kun kirkkoherra 
apureineen osoittautui syylliseksi, jaettiin oikeudessa useita kuolemantuomioita.

Kirkkoherra Florinus teilattiin elävältä murskaamalla hänen jäsenensä toukokuussa 1706. Vasta tämän 
jälkeen pyöveli katkaisi hänen oikean kätensä ja päänsä. Ruumiinosat nostettiin Uudenmaantullin 
teilipyöriin. Yleensä ruumiinosat otettiin pois lyhyen ajan kuluttua, mutta karmeaksi koetun rikoksensa 
vuoksi Florinuksen ruumis oli pelotukseksi teilipyörissä puolitoista vuotta. Pyöveli pyysi lopulta raadilta, 
että hän saisi ottaa ruumiinosat alas, sillä ne olivat putoamassa jo itsestään.

7. Kerttulin hautausmaa

Turusta Viipuriin johtanut rantatie oli yksi Suomen valtaväylistä. Sen varrelle pystytettiin Pyhän Gertru-
din kappeli jo keskiajalla. Kappelin ympärille syntyi kiviaidalla ympäröity hautausmaa. Turun hirsipuu 
seisoi siellä 1820-luvulle, kunnes kuolemantuomioiden täytäntöönpano Suomessa lopetettiin. Paikka 
tien vieressä oli keskeinen, sillä kaikki kulkijat näkivät hirsipuussa riippuvat tuomitut. Rangaistuksilla oli 
vahva pelotustarkoitus, jotta muut käyttäytyisivät toisin ja välttäisivät tuomittujen kohtalon. Hirsipuun 
välittömässä läheisyydessä Sirkkalankadun ja Uudenmaankadun kulmauksen tienoilla sijaitsi pyövelin 
virkatalo, jonka kasvimaa ulottui Uudenmaantullin portille saakka.
 
Turun pyövelit olivat 1600-luvulla päätyneet tehtäväänsä rikollisina. He olivat saaneet kuolemantuomi-
on varkauksista, mutta tulleet armahdetuiksi ottaessaan viran vastaan. Turussa vuosisadan aikana 
toimineista 13 pyövelistä ainakin viisi oli perintöpyöveleitä, eli jo heidän isänsä ja esivanhempansa olivat 
toimineet samassa virassa.

Virkatalon lisäksi pyöveleille kuului muitakin huomattavia etuja. Vuosipalkka oli yhtä suuri kuin maaseu-
dun nimismiesten, 36 hopeataalaria. Lisäksi he saivat kaupungilta punaisen väriset virkavaatteensa 
sekä erilliskorvauksen kaikista rangaistusten toimeenpanoista. Kupeellaan he kantoivat miekkaa. 
Toisinaan humalainen pyöveli raahasi ohikulkijoita taloonsa tai hakkasi heitä kadulla miekkansa 
lappeella. Pyöveli oli pelätty peeveli, mutta tuiki tärkeä virkamies oikeuden langettamien tuomioiden 
täytäntöönpanossa.

8. Vartiovuori

Asiakirjoihin on jäänyt erityisen vähän mainintoja lasten leikeistä 1600-luvun Turussa. Muutamia löytyy 
oikeuspöytäkirjoista. Eräs niistä liittyy kuolemansyyntutkimukseen, mutta kertoo samalla lasten 
uimaretkistä. Heinäkuussa 1680 jokirannasta löytyi kuollut poika. Hän oli leskiäiti Margaretan poika 
Johan Hansson. Äiti oli viimeksi nähnyt poikansa edellisenä lauantaina, kun tämä oli ollut menossa 
uimaan Vartiovuoren lammelle yhdessä 10-vuotiaan Johan Erikssonin kanssa. Johan ei kuitenkaan 
ollut nähnyt Margaretan poikaa siellä. Muitakin lapsia kuulusteltiin, ja selvisi, että Johan Eriksson oli 
ollut menossa uimaan Vartiovuorelle myös sunnuntaina. Häntä oli tässä yhteydessä varoitettu 
menemästä, sillä tiedettiin erään pojan aiemmin hukkuneen Vartiovuoren lampeen. Kuulusteluissa ei 
kuitenkaan selvinnyt Johan Hanssonin tarkempia liikkeitä ja kuolinsyytä.

9. Merthenin kellari

Nykyisen Aboa Vetus & Ars Nova -museon pihan poikki kulkee entinen Luostarin Välikatu, jonka 
varrella, puutarhan kulmassa, sijaitsi 1600-luvulla yksi Turun hienoimpia ravintoloita, Merthenin kellari.

Haaksirikoissa ja kaupungin tulipalossa omaisuutensa menettänyt suurkauppias Anders Merthen ja 
hänen puolisonsa Karin Gerdner saivat kuningatar Kristiinalta vuonna 1634 kellarivapauden. Se 
oikeutti tuomaan kaupunkiin ulkomaisia viinejä ja myymään alkoholijuomia ilman tiettyjä maksuja. 
Kauppiaan kuoltua siirtyivät oikeudet hänen puolisolleen ja heidän pojalleen Torsten Merthenille.
 
Kaupungin ravintolat olivat erilaisia. Kapakoissa ja krouveissa kävivät tavalliset kaupunkilaiset, kellarit 
olivat tasokkaampia juomineen ja ruokatarjoiluineen. Kaikki nämä paikat saattoivat olla levottomia, ja 
kapakkatappelut johtivat toisinaan kuolemaan.
 
Karin Gerdner sai itse useasti kokea väkivaltaa työssään, vaikka pääasiassa kellarin anniskelun hoiti 
hänen alaisensa kahvari eli kellarirenki. Sakkoihin tuomittiin mm. humalainen asiakas, joka hirmustui, 
kun Karin oli yrittänyt periä häneltä juomavelkoja.

10. Tiirikkalankatu (Linnankatu, Vähätori) Ketaran talo 

Turun torilta eli nykyiseltä Vanhalta Suurtorilta kuljettiin Aninkaisiin pitkin Turun siltaa. Silta mainitaan jo 
vuonna 1414, ja se oli kaupungin ainoa silta Turun paloon vuoteen 1827 saakka. Toisella puolella oli 
Hauenkuonon tori ja siitä lähti Tiirikkalankatu joen yläjuoksulle päin. Hauenkuonon läheisyydessä asui 
osa kaupungin varakkaimmasta porvaristosta.

Tiirikkalankadun varrella lähellä siltaa, Ketaran talossa, asui kaksi kauppias Påval Ketaran tyttäristä. 
Heistä Anna Ketara oli avioliitossa kaupungin rikkaimpiin kuuluneen kauppias Simon Blomin kanssa. 
Annan sisar Elisabet Ketara oli naimaton. Omaisuutensa hoitamisessa hän osoittautui lankonsa 
veroiseksi taituriksi.

Sisarusten isovanhemmat asuivat Linnankadun varrella nykyisen kaupunginkirjaston vanhan osan 
paikkeilla. Isoisä Erik Knape eteni elämässään Turun kuninkaalliseksi pormestariksi ja linnakreiviksi. 
Knape omisti yhden kaupungin komeimmista taloista, jossa oli jo 1600-luvun alussa seinäpaneloinnit 
sekä maalatut seinät ja katot.
 
Knape oli taitava ajamaan omia etujaan ja onnistui hyötymään lastenlastensa omaisuudesta näiden 
vanhempien kuoltua. Taito tässä asiassa periytyi, sillä tyttärentytär Elisabet valvoi tarkoin omaisuuttaan 
Ketaran talossa. Hän karkotti talosta lankonsa Blomin valitsemat vuokralaiset ja poltti takas-
saan Blomin vuoteen, muita huonekaluja sekä Blomin asunnon portaat. Kun Elisabet kuoli 30 vuotta 
jatkuneen riitelyn jälkeen, kuoli myös riitakumppanitta jäänyt Blom pian hänen jälkeensä.

11. Aninkaisten kortteli ja Agneta (Puutori)

Aninkaistenmäen rinteillä asui vähäistä väkeä ja jokirannassa valtaporvareita. Mäki tunnettiin paikkana, 
jonne varkaat saattoivat kätkeytyä ja kätkeä saaliinsa vähemmän kunniallisten porvareiden koteihin. 
Mutta joutuivat mäellä asuvat itsekin varkauksien kohteeksi.
 
Porvarin vaimo Valborg Lipiäisen talo oli tunnettu varkaiden pesä ja varastetun tavaran kätkemispaik-
ka. Syksyllä 1644 Lipiäinen majoitti varkaana tunnetun Agneta Olofsdotterin, joka yhdessä sisarensa 
kanssa varasti Aninkaistenkadulla Thomas Anttilan kuparipadan ja myivät sen Lipiäiselle. Varkaus 
tapahtui aamulla väen ollessa jumalanpalveluksessa. Samasta talosta he nappasivat mukaansa kaksi 
hametta ja kaksi palttinalakanaa.
 
Kun Agneta jäi kiinni kolmannen kerran varkaudesta, oikeus tuomitsi hänet kuolemaan ja hänet 
mestattiin maaliskuussa 1645. Valborg Lipiäinen sai seurata tätä toimitusta ennen kuin hänet piiskattiin 
ja karkotettiin kaupungista.
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