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6 RAATIHUONEENTORI
Osoite: Raekoja plats

Raatihuoneentori oli keskiaikaisen Tallinnan sydän! Arkisin tori vilisi elämää 
kaupankäynnin ansiosta, mutta paikka oli yhtä lailla kaupungin suurimpien juhlien 
näyttämö.
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Torista muotoutui alakaupungin keskipiste 1200-luvulla, kun Tallinnasta alkoi 
yhä selvemmin tulla kauppakaupunki. Aukion laidoille kohosi kauppoja, varastoja ja 
asuintaloja. Varsinaista toria Raatihuoneen edustalla ei ole pidetty enää vuoden 1896 
jälkeen. Viroksi paikan nimi onkin vuodesta 1923 lähtien ollut Raekoja plats eli 
Raatihuoneenaukio, mutta suomen kieleen on jäänyt tori-nimitys.

Itse Raatihuone oli epäilemättä Tallinnan tärkein rakennus. Sieltä käsin hallittiin 
kaupunkia, siellä solmittiin isoja kauppasopimuksia, käytiin oikeutta, pidettiin juhlia 
ja esitettiin jopa teatteria.

Aukion länsi- eli Toompeanmäen puoleisella laidalla oli 1300-luvulla 
enimmäkseen suutarin työpajoja ja kenkäkauppoja. Raatihuonetta vastapäätä, aukion 
toiselle laidalle, rakennettiin 1300-luvulla Vaakahuone, jossa mitattiin ja punnittiin 
kauppatavaroita 1600-luvun puoliväliin saakka. Mittaukset olivat varma ja tärkeä 
tulonlähde Tallinnan raadille. Kaiketi juuri siksi Vaakahuone rakennettiin niin lähelle 
Raatihuonetta – pieni silmälläpito on aina paikallaan… Raatihuone tuhoutui 
pommituksissa vuonna 1944, mutta sen paikka on merkitty torikiveykseen. Torin 
samalla laidalla on Raadinapteekki, joka aloitti toimintansa nykyisellä paikallaan 
melkein 600 vuotta sitten. Se on Euroopan vanhimpia yhtäjaksoisesti toimineita 
apteekkeja.
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Keskiajan toriin kuului kiinteästi myös häpeäpaalu, joka seisoi kuta kuinkin 
keskellä tuolloista toria. Paaluun saattoi joutua monenlaisista hairahduksista ja 
huijauksista. Niin kävi muun muassa kauppiaille, jotka myivät torilla huonolaatuista 
tavaraa, käyttivät väärennettyjä punnuksia tai rikkoivat muulla tavoin torirauhaa, 
esimerkiksi lyömällä kollegojaan. Paalun nokassa oli puuveistos, vitsakimppua 
pitelevä mies, muistuttamassa kauppiaita siitä, mihin sääntöjen rikkominen johtaa. 
Kaupankäynti oli elintärkeää keskiaikaiselle kaupungille, ja kuri oli sen takia tiukka.

Raatihuoneentorilla oli myös kaupungin valimo, joka tosin muutti jo 1400-
luvulla Rataskaevu-kadulle. Siellä valmistettiin metallista kaikkea mahdollista: 
aseita, koruja, taloustavaroita, kirkonkelloja… Esimerkiksi Turun tuomiokirkkoon 
valettiin vuonna 1515 kaksi kelloa, joista toinen on edelleen olemassa.

Huomionarvoisia ovat vielä talo numero 15, jos oli raadin kanslia, ja numero 10, 
jonka julkisivussa on samanlainen aurinkokello kuin tuomiokirkon pääoven 
yläpuolella. Talo numero 12 taas on yksi Tallinnan vanhimmista säilyneistä 
käsityöläisten asuintaloista. 1300-luvun puolivälissä sen kulmakauppa kuului 
turkkurille, myöhemmin siinä pitivät verstastaan ainakin puukkoseppä sekä 
useammat kultasepät ja kirjansitojat.

19



Raatihuoneentori ja toria ympäröivä katuverkosto ovat säilyneet muodoltaan 
sellaisina kuin ne olivat jo 1200-luvulla. Keskiaikaisella Raatihuoneentorilla 
järjestettiin usein juhlia, ja niihin liittyivät olennaisena osana kulkueet. Suurimmat 
kulkueet järjestettiin jouluna ja juhannuksena. Kärjessä kulkivat pormestarit ja 
raatiherrat, heidän perässään seurasivat ikäjärjestyksessä ensin kauppiaiden ja 
käsityöläisten killat, sitten naimattomat pojat ja tytöt. Kulkuetta säesti rumpujen 
pärinä ja torvien törinä. Mutta kyllä torilla vilskettä riittää nykyäänkin: on konsertteja 
ja muita yleisötapahtumia, on turisteja ja tallinnalaisia, täällä otetaan vastaan tärkeät 
vieraat ja olympiavoittajat. Kaikki ei sittenkään ole aivan toisin kuin 800 vuotta 
sitten!
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KAUPUNGINMUURISTA JA KAUPUNGIN RAJOISTA

Tallinnan vanhin virallisiin asiakirjoihin merkitty muuri rakennettiin vuonna 
1265. Määräyksen muurin rakentamisesta antoi Tanskan kuninkaan Kristofferin leski 
Margarethe, joka oli nimetty läänityksen haltijaksi nykyisen Pohjois-Viron alueelle. 
Ensimmäinen muurin rungon muodostivat melkein metrin korkuiset rantakivet, 
joiden väliin ladottiin perivirolaista kalkkikiveä. Varhaista muuria on edelleen jäljellä 
noin puolen kilometrin pituudelta. Valmistuessaan muuri oli toista metriä paksu ja 
enimmillään viisi metriä korkea, mutta nykyään sen korkeus ulottuu puolesta metristä 
metriin. Kaikki muu ei suinkaan ole kokonaan tuhoutunut, vaan suuri osa on edelleen 
olemassa nykyisen maanpinnan alapuolella: maankohoaminen on vuosisatojen aikana 
tehnyt tehtävänsä.

Muurin rakentamisen aikaan Tallinna oli jo kovassa kasvuvauhdissa, ja pian 
kaupunki laajeni muurien ulkopuolelle. Tallinnan leviämissuunnat ja rajat 
määräytyivät ennen kaikkea luonnonolosuhteiden mukaisesti. Kylät ja kaupungit 
syntyivät ja laajenivat paikkoihin, joissa perustarpeet sai parhaiten ja helpoimmin 
tyydytettyä: täytyi olla juomavettä, viljavaa maata ja helppokulkuinen maasto tai 
vesitie, mutta kuitenkin myös suojaa uhkia ja vihollisia vastaan. Nämä 
perusedellytykset olivat kunnossa sydän-Tallinnassa ja sen lähiseuduilla, ja kun 

138



kaupunki levittäytyi entisestään, sen rajoja oli alettava merkitä maastoon, jotta 
vältyttäisiin kahnauksilta naapureiden kanssa.

Viron alueella oli käytössä monia erilaisia rajapyykkejä. Tavallisimpia olivat 
rajapuut ja rajakivet, joihin oli yleensä kaiverrettu tai hakattu risti. Tämän 
ristisymbolin takia rajakiviä sanottiinkin myös ristikiviksi. Ristillä olevan 
uskonnollisen merkityksen vuoksi samanlaisia merkkejä tosin hakattiin myös 
kaivojen vieressä ja taistelupaikoilla olleisiin kiviin. Rajakivet olivat usein 
siirtolohkareita tai muita luonnonkiviä, joiden vierittäminen pois paikaltaan ei käynyt 
ainakaan helposti päinsä.

Rajoja pidettiin pyhinä ja yleisesti ajateltiin, että niillä on jumalallinen suojelus. 
Ei ristejä siis rajapyykkeihin sattumalta tehty. Rajojen pyhyys merkitsi kovaa 
rangaistusta rajanrikkojille. Rajarikoksina taas pidettiin hyvinkin vähäpätöisiltä 
vaikuttavia asioita, esimerkiksi sitä, että karjaeläimet kävivät rajan väärällä puolella. 
Rajapuista ei saanut katkaista oksia missään olosuhteissa. Rajamerkin rikkomisesta, 
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siirtämisestä tai väärentämisestä tuomittiin muitta mutkitta kuolemaan.
Monissa historiallisissa lähteissä on kuvattu tarkemmin rajanrikkojien 

rangaistusmenettelyä. Rajarikoksia ja rajariitoja käsiteltiin tavallisesti niin sanotulla 
jumalantuomiolla, joka saattoi merkitä tulikoetta, vesikoetta tai kaksintaistelua. Ja 
mistähän näissä oikeudenkäyntimenettelyissä sitten käytännössä oli kysymys?

Mikäli rajarikkomus päätettiin selvittää rautakokeella, epäillyn oli kannettava 
hehkuvaksi kuumennettua rautakankea tietty matka paljain käsin. Viatonta rauta ei 
vahingoittanut. Jos kysymys oli rajariidasta, maanomistajat tarttuivat äärimmäisen 
harvoin henkilökohtaisesti tulikuumaan kankeen – heillä oli nimittäin täysi oikeus 
delegoida tehtävä alustalaisilleen.

Vesikokeessa riidan osapuolten tai rajarikkojien oli työnnettävä kätensä 
kiehuvaan veteen kyynärpäätä myöten. Tätä ratkaisukeinoa käytettiin yleensä silloin, 
kun kiisteltiin tietyn maa-alueen omistusoikeudesta. Jos molempien osapuolten käsi 
paloi – tai periaatteessa myöskin silloin, jos kummankaan käsi ei palanut – oli riidan 
kohteena oleva maa-alue jaettava tasapuolisesti kahtia.

Kaksintaistelua käytettiin, jos oli epäselvyyttä siitä, missä kohtaa raja tarkalleen 
kulkee. Lienee sanomattakin selvää, että kaksintaistelun voittajan näkökulman 
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katsottiin edustavan oikeutta.
Myöhemmin rajakysymyksissä saattoi antaa valan pyhimysten kautta. Vala 

annettiin käsi pyhäinjäännöksiä sisältävän rasian päällä. Väärän valan uskottiin 
langettavan kirouksen vannojan vaimon, lasten tai karjan päälle, ja saattoipa 
seurauksena olla myös katoa ja kuivuutta.

Tallinnan kaupungin rajat käytiin säännöllisesti tarkastamassa. Rajatarkastuksia 
tehtiin juhlavassa kulkueessa, ja prosessi oli kaikkiaan varsin mahtipontinen 
tapahtuma. Rekvisiittaan kuului lippuja, laulua, torvisoittoa sekä tietenkin hyvää 
ruokaa ja juomaa. Tarkastusten ohjelmaan kuului myös rajakivien sijainnin 
opettaminen kaupungin nuorille. Opetusmetodi oli yksinkertainen, mutta tehokas. 
Opettajat ottivat oppilasta kiinni molempien kainaloiden alta ja heittivät hänet 
kolmesti peräkkäin kaaressa rajakivelle, laskeutumiskulman riippuessa onnesta ja 
sattumasta. Väitetään, että tällä tavoin päähän taottu tieto pysyi siellä takuuvarmasti 
halki elämän.
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Kartta
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