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KESKIAIKAISTEN KATTORISTIKOIDEN 
SALAT AVAUTUVAT

Panu Savolainen, laura laine & ilari aalto

MISTÄ ON KYSE?

Keskiaikaisen Turun hiippakunnan alueel-
le rakennettiin 1100-luvun loppupuolelta 
1500-luvun puoliväliin ulottuvana ajan-
jaksona satoja puu- ja kivikirkkoja. Vaikka 
maamme keskiaikainen kirkkoarkkiteh-
tuuri tuo 2000-luvun ihmiselle ensimmäi-
senä mieleen harmaakiven, laastin ja tiilet 
– kivikirkkojen muurien ja holvien raken-
nusaineet – kirkkojen vallitseva rakennus-
aine oli puu aina 1400-luvulle asti. Myös 
kivikirkoissa puuta tarvittiin eri muodoissa 
rakentamisvaiheessa sekä ennen kaikkea 
vesikattorakenteissa. Suurten jännevälien 
kattaminen muodosti holvien ohella näiden 
kirkkorakennusten vaikeimman rakenne-
teknisen haasteen.

Hankkeessa Keskiajan 
puurakennusperintö Suomes-
sa – Kivikirkkojen kattora-
kenteet, rakennusprosessi ja 
rakentamisen innovaatiot tut-
kitaan Suomen alueen reilua 
kymmentä keskiajalta säily-

nyttä kattorakennetta monitieteisesti. Tut-
kimushankkeessa ovat mukana arkeologian, 
arkkitehtuurin historian, kokeellisen käsi-
työtutkimuksen ja rakennusfysiikan näkö-
kulmat ja taiteellisena ulottuvuutena myös 
dokumenttielokuvan tekeminen.1 Vuonna 
2020 hanketta rahoittaa Suomen Kulttuuri-
rahasto.

Hankkeen tavoitteena on dokumentoida 
systemaattisesti tiettävästi ainoat Suomen 
alueella säilyneet, yhä toiminnassa ole-
vat keskiaikaiset puurakenteet. Hankkeen 
keskeisimpänä tieteellisenä tavoitteena on 
puristaa niistä irti rakennusprosessia ja ra-
kentamisesta vastannutta pitäjänyhteisöä 
koskevaa tietoa. Laajimmillaan hankkeen 
tavoitteena on ymmärtää rakenteellisten 

Kuva 1. Tutkimusryhmää Karjaan kir-
kon ullakolla. Kuva: A. Seppänen.
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ja muunlaisten innovaatioiden liikkumista 
keskiajan Itämeren piirissä. 

Keskiaikaisen kirkon vintille kapuami-
nen on parhaimmillaan miltei maaginen 
kokemus. Vajaat tuhat palaa puoli vuosi-
tuhatta vanhaa puuta kytkettyinä toisiinsa 
tuhansin puutapein; puumerkkejä, tomua, 
muumioituneita lintuja, satunnaisten vierai-
lijoiden rakenteisiin kaivertamia graffiteja 
sekä suojahaalareihin ja hengityssuojaimiin 
verhoutunut tutkimusryhmä kiipeilemäs-
sä, kuvaamassa, piirtämässä ja pohtimassa. 
Kirkkojen vinteillä aika on pysähtynyt, ja yli 
500 vuotta ilman mainittavaa huoltoa säi-
lynyt rakenne herättää kunnioitusta. Se on 
vaikuttava näky ja paikka, jossa kiipeillessä 
muu maailma ja ajankulu unohtuu nopeasti. 
Ajatukset virtaavat rakenteissa näkyviin yk-
silölisiin veistojälkiin, puuhun kaiverrettui-
hin merkintöihin ja kauas aikaan, ihmisiin 
ja yhteisöihin, jotka nämä rakensivat ja jois-
ta emme (toistaiseksi) tiedä juuri mitään. 
(Kuvat 1 ja 2.)

TAUSTAA JA TUTKIMUSHISTORIAA 

Pohjoismaissa ja Baltiassa kiinnostus kes-
kiaikaisten kirkkojen tutkimusta kohtaan 
heräsi 1800-luvun loppupuolella. Suomes-
sa keskiaikaisten kivikirkkojen tieteellinen 
tutkimus keskittyi pitkään kirkkojen luokit-
telemiseen, ensin tyylikausiin ja sen jälkeen 
maantieteellisiin ryhmiin.2 Kirkkojen luo-
kittelussa korostuivat muurattujen raken-
teiden kuten päätykolmioiden ja tiiliholvien 
tyylipiirteet.3 Myös kirkkojen ikä, rakennus-
prosessi ja kansainväliset vaikutteet ovat ol-
leet tutkimuksen kohteina.4

Kattorakenteiden käsittely Suomen kes-
kiaikaisten kirkkojen tutkimuksessa oli pit-
kään varsin vähäistä. Puulustotutkimusten 
kohteena ne ovat olleet 1980-luvulta alkaen, 
mutta tuolloin ensisijainen tarkoitus on ta-
vallisesti ollut selvittää kivikirkon raken-
nusvuosi ajoittamalla siihen liittyvät alkupe-
räiset puurakenteet. Tätä tarkoitusta varten 
Markus Hiekkanen kartoitti Suomen kes-
kiaikaisten kirkkojen alkuperäisiä kattora-
kenteita tehdessään väitöstutkimusta Turun 
hiippakunnan kivikirkoista sekä sittemmin 
osana muun muassa Suomen akatemian ra-
hoittamaa hanketta.5

Tanskassa jo Sophus Müller kirjoit-
ti vuonna 1887 keskiaikaisten kirkkojen 
kattorakenteista, joita hän yleisen käsityk-
sen vastaisesti piti alkuperäisinä.6 Raken-
teiden järjestelmällisen dokumentoinnin 
aloitti Elna Møller 1950-luvulla, ja sitä on 
jatkettu ja entisestään tarkennettu vuon-
na 1986 alkaneessa Länsi-Jyllannin ja Poh-
jois-Schleswigin kirkkojen tutkimuksessa.7 
Ruotsin varhaisessa keskiaikaisten kirkko-
jen tutkimuksessa ainakin Otto Janse, Sune 

Kuva 2. Keskiaikaisen puukirkon kierrätyspalan doku-
mentointia Pohjan kirkon ullakolla. Kuva: A. Seppänen.
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Ambrosiani ja Sigurd Curman kiinnittivät 
1900-luvun alussa ja 1930-luvulla huomiota 
myös kattorakenteisiin.8 1990-luvulla erityi-
sesti Peter Sjömar edisti kattotuolien tutki-
musta ja perusti niistä tietokannan, jota on 
myöhemmässä tutkimuksessa hyödynnetty 
ja laajennettu.9 

Ruotsissa uusi vaihe kattorakenteiden 
tutkimuksessa käynnistyi 2000-luvulla, jol-
loin aloitettiin Ruotsin kirkon, paikallismu-
seoiden sekä Göteborgin yliopiston yhteis-
työnä laajamittainen hiippakuntakohtainen 
keskiaikaisten kattorakenteiden inventoin-
ti.10 Södra Rådan keskiaikaisen puukir-
kon tulipalo vuonna 2001 ja sitä seurannut 
rekonstruointi ovat omalta osaltaan myös 
edistäneet tutkimusta Ruotsissa.11 Suomes-
sa puolestaan Porvoon tuomiokirkon palo 
vuonna 2006 antoi sysäyksen keskiaikaisten 
kattorakenteiden tutkimustyölle. 

Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosas-
tolla järjestettiin kurssi, jolla suunniteltiin 
ehdotus Porvoon sakastin kattotuolien re-
konstuoimiseksi ja tutkittiin samalla itä-
uusmaalaisten keskiaikaisten kirkkojen 

säilyneitä kattorakenteita.12 Toisella kurs-
silla suunniteltiin Pälkäneen rauniokirkon 
asehuoneen kattorakenteen rekonstruktio, 
jolloin vertailukohtana käytettiin Hämeen 
keskiaikaisten kirkkojen kattorakenteita.13 
Molempien kurssien vastaavana opettajana 
toimi Arkkitehtitoimisto Livadyn Marko 
Huttunen. Vuosina 2007–2010 Livadyssa 
tehtiin Sipoon vanhan kirkon kattoraken-
teiden inventointi ja korjaussuunnitelma14 
ja vuosina 2017–2019 Keminmaan vanhan 
kirkon kattorakenteen kuntokartoitus sekä 
restauroinnin suunnittelu ja toteutus.15 

Restauroinnin yhteydessä toteutettiin myös 
rakennusarkeologista tutkimusta, joka kes-
kittyi ensisijaisesti Keminmaan puulaipioon 
sekä rakenteista löytyneisiin kymmeniin 
puumerkkeihin.16 Pernajan kirkosta on te-
keillä vuonna 2015 alkanut rakennetutki-
mus, joka liitetään nyt osaksi käsillä olevaa 
hanketta.  Näissä hankkeissa on karttunut 
melko kattava dokumentointiaineisto erityi-
sesti Sipoon, Pernajan ja Keminmaan van-
han kirkon kattorakenteista, mutta hank-
keen edetässä sitä tullaan täydentämään.

Kuva 3. Kattotuolin perustypologia. Katkoviivalla 
esitettynä ns. romaaniselle kattotuolille tyypil-
linen alapaarre, joka holvatuissa kirkoissa olisi 
edellyttänyt muurinharjojen rakentamista hol-
vien lakitasolle asti. Tämän vuoksi kehitettiin ns. 
goottilainen kattotuoli, jossa alapaarteen puut-
tuminen korvataan konttipuilla ja saksilla. Piirros: 
L. Laine.
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Itämeren piirin keskiaikaisten kattora-
kenteiden tutkimuksessa on ajoittain poh-
dittu myös eri alueiden välisiä kytköksiä ja 
rakenteellisten vaikutteiden kulkeutumis-
ta.17 Paljolti tutkimusta on kuitenkin hal-
linnut metodologinen nationalismi, jossa 
kunkin maan alueella sijaitsevia rakenteita 
on tutkittu erillään muista. Käynnissä ole-
van hankkeen yhtenä erityisenä tavoitteena 
onkin suomalaisen aineiston sijoittaminen 
laajempaan viitekehykseen, erityisesti osak-
si Ruotsin keskiaikaisten kirkkojen kattora-
kenteita.

AINEISTO JA MENETELMÄT 

Suomessa säilyneet keskiaikaiset kattora-
kenteet muodostuvat niin sanotuista kont-
tikattotuoleista. Ne ovat alaosastaan avoimia 
kolmiomaisia rakenteita, jotka lepäävät ta-
saisin välein rakennuksen muurinharjoilla 
niin sanottujen jalasparrujen päällä. Katto-
tuolit on koottu veistetyistä hirsistä erilaisin 
loviliitoksin ja yleensä sidottu toisiinsa sekä 
kirkon päätymuureihin pitkittäisillä hirsillä. 
Oleellinen merkitys rakenteessa on myös 
aluskatteena toimivilla ruodelaudoilla sekä 
kattotuoleihin kiinnitetyillä diagonaalisilla 
tuilla. (Kuva 3.)

Rakenteita tutkittaessa huomiota kiinni-
tetään niin yksittäisten puuosien piirteisiin 
kuin niiden muodostamaan kokonaisuu-
teen. Yksittäisestä osasta tutkitaan esimer-
kiksi siinä esiintyviä työstöjälkiä, tekijä-
merkkejä ja viitteitä kierrätyksestä. Yhden 
kattotuolin kohdalla kiinnostus kohdistuu 
varsinkin siihen, millaisin liitoksin ja mis-
sä järjestyksessä se on koottu ja miten osat 
on mahdollisesti numeroitu. (Kuva 4.) Koko 
kattorakenteen tasolla taas tarkastellaan, 
miten kattotuolit on saatettu pystyttää ja 
kuinka paljon ne eroavat toisistaan.

Aineisto dokumentoidaan useilla eri 
menetelmillä, jotka yhdistävät rakennusar-
keologista dokumentointia ja rakennush-
istoriaselvityksissä käytettyjä menetelmiä. 
Arkeologinen mittausdokumentointi teh-
dään takymetrilla kirkon vintille luotuun 
kelluvaan koordinaatistoon. Näin tuotettua 
aineistoa täydennetään valokuvadokumen-
taatiolla ja valokuvista sekä pienoiskopteril-
la otetuista kuvista tuotetuilla fotogrammet-
risilla kuvilla. Dokumentointinäkökulmasta 
kirkon vintti muodostaa korkeuseroineen ja 
lomittaisina rakenteineen haastavan ympä-
ristön, vaikka nykyvarusteilla työ onkin pal-
jon helpompaa kuin varhaisilla, öljylampun 
valossa työskennelleillä kirkkotutkijoilla.

Dokumentoimisessa käytetään lisäksi 
arkeologisilla kaupunkikaivauksilla yleis-
tä yksikködokumentointia, jossa jokaiselle 
rakenneosalle annetaan oma tunnuksensa, 

Kuva 4. Numerointi Karjaan kirkon kitapuussa. Kuva: P. 
Savolainen.
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ja samalla selvitetään osan suhde muihin 
rakenneosiin. Näin historiallisesta kattora-
kenteesta voidaan tuottaa matriisi, josta käy 
ilmi, missä järjestyksessä rakenneosat on 
koottu. Matriisissa näkyvät myös mahdol-
liset muutokset ja korjaukset, joita raken-
teeseen on voitu vuosisatojen aikana tehdä. 
(Kuva 5.)

Rakenteissa olevat työstöjäljet, mer-
kinnät ja puumerkit välittävät tietoa katto-
rakenteiden rakennusmenetelmistä, työn 
organisoimisesta ja työhön osallistuneesta 
yhteisöstä. Nämä jäljet dokumentoidaan va-
lokuvaamalla ja jäljentämällä skissipaperil-
le. Aineiston karttuessa tutkitaan merkkien 
sijoittumista kirkkotilaan ja samojen merk-
kien toistumista eri kirkoissa. Rakenteissa 
olevat työstöjäljet paljastavat myös paljon 
kirkon rakentajien käyttämistä käsityöme-
netelmistä, ja jälkiä verrataan muualta kes-
kiajan Ruotsista tunnettuun aineistoon.

Väitöstutkimuksissa ja hankkeen osa-
tutkimuksissa sovelletaan useita eri tutki-

musmenetelmiä, joista keskeisimmät ovat 
dokumentaarinen arkeologia, historiallinen 
paikkatieto ja käsityömenetelmien kokeel-
linen tutkimus (craft research). Dokumen-
taarisen arkeologian kannalta keskeisin 
avaus on Uudenmaan kivikirkkojen raken-
nusprosessin peilaaminen Virossa säilynei-
siin 1400-luvun kirjallisiin aineistoihin sekä 
varhaisiin uuden ajan alun Suomen alueen 
lähteisiin, joita on Uudenmaan osalta tutki-
nut etenkin Tapio Salminen. Historiallinen 
paikkatieto ja käsityömenetelmien kokeel-
linen tutkimus taas tarjoavat kiinnostavan 
poikkitieteellisen näkökulman toisaalta ra-
kenteiden tekotavan ja toiminnan ymmär-
tämiseen sekä kirkkojen rakennustyön 
taustalla olleisiin yhteisöllisiin ja aineellisiin 
resursseihin.

Jokaisesta kirkosta laaditaan kirkkokoh-
tainen raportti, ja lisäksi tuotetaan keskiai-
kaisen Turun hiippakunnan keskiaikaisia 
kattorakenteita kuvaava ruotsinkielinen ra-
portti osana Ruotsin hiippakuntakohtaista 

Kuva 5. Rakenteiden yksikkönumerointia Pohjan kirkossa. Kuva: M. Tolonen
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kattorakenteiden inventointiprojektia. Li-
säksi hankkeessa kirjoitetaan artikkeleita 
sekä suomeksi että englanniksi, ja hankkeen 
piirissä on tekeillä kolme väitöstutkimusta. 
Vuonna 2020 hanketta rahoittaa Suomen 
kulttuurirahasto, ja hanke jatkuu vuoden 
2022 loppuun, mikäli rahoitusta saadaan 
myös vuoden 2021 alusta lähtien.

ALUSTAVIA HAVAINTOJA 

Vuoden 2020 alusta käynnistyneessä hank-
keessa on tehty jo nyt varsin kiinnostavia 
havaintoja. Hankkeen kaksi ensimmäistä 
dokumentoitua kirkkoa, Pohja (1470- luvun 
loppu) ja Karjaa (1460-luvun loppu), va-
littiin niiden lyhyen ajallisen ja maantie-
teellisen etäisyyden vuoksi heti hankkeen 
alkuun. Niiden kattorakenteista paljastui 
tyystin erilainen tekotapa sekä runsaasti 
vihjeitä rakennusprosessin kulusta. Jälkityöt 
ovat tätä kirjoitettaessa vielä kesken, mutta 
Pohjan ja Karjaan merkittävät erot kertovat 
paljon rakennusprosessien paikallisuudesta 
ja tapauskohtaisuudesta jo nyt käytettävissä 
olevalla aineistolla.

Ehkä merkittävin ja kiinnostavin ulot-
tuvuus ovat työssä sattuneet virheet ja kat-
kokset, jotka antavat mahdollisuuden tehdä 
hypoteeseja rakennustyön organisoinnis-
ta. Yksi mielenkiintoisimmista alustavista 
havainnoista on Pohjan kirkon työmaan 
organisoinnissa tapahtunut virhe. Kirkon 
epäsymmetrinen, kaksilaivainen holvaus 
on mitä ilmeisemmin huomioitu myös kat-
totuolien konteissa siten, että toinen kontti 
on tehty alkuaan kapeammaksi väistämään 
korkeammalle nousevaa holvivaippaa. Mitä 
ilmeisemmin kattotuolit on kuitenkin asen-
nettu väärinpäin, tai katonrakentajien ja 
holvit muuranneen työryhmän välillä on 
ollut informaatiokatkos. Tämän seuraukse-

na eteläpuolen konttipuita on jouduttu kat-
komaan ja ne menevät osin holvivaippojen 
muurauksen sisään (kuva 6). 

Yhtä lailla kiinnostava havainto tähän 
mennessä ovat Pohjan kirkon kattoraken-
teeseen kierrätetyt aiemman puukirkon 

Kuva 6. Pohjan kirkon kattotuolin periaatepiirros ja 
kokoamista havainnollistava matriisi (kokoamisjär-
jestys alhaalta ylös). Punaisin katkoviikoin kattotuolin 
pystytyksen jälkeen lisätyt sakset. Kattotuolit on jokai-
sessa kirkossa koottu hieman eri järjestyksessä. Mit-
tausdokumentointi ja piirrokset: I. Aalto, P. Saarinen ja  
P. Savolainen
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osat (kuva 7), jotka antavat mahdollisuu-
den rakennuksen osittaiseen rekonstruoin-
tiin. Aiemmat tunnetut uusiin rakenteisiin 
kierrätetyt puukirkot – Sastamala, Sipoo ja 
Espoo – ovat fragmentaarisempia tai niitä 
ei ole toistaiseksi tutkittu mahdollisten re-
konstruktioiden lähtökohdista.18

Karjaan kattorakenteesta toteutettu fo-
togrammetrinen malli on osoittautumassa 
hyödylliseksi ja toimivaksi tavaksi doku-
mentoida kattorakenne ja havaita rakenteel-
lisia piirteitä, joita ei ole mahdollista to-
dentaa katseenvaraisella havainnoinnilla ja 
dokumentoinnilla. Fotogrammetriaa tullaan 
käyttämään myös muissa dokumentoitavis-
sa kirkoissa resurssien puitteissa.

KIRKONRAKENTAJIEN JÄLJILLÄ –
TEKIJYYS JA TEKIJÄNMERKIT

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kurkistaa 
keskiaikaisen kirkon rakentamisen kulissei-
hin ja tutkia sosiaaliarkeologian näkökul-
masta yhteisöä, joka kirkot on rakentanut. 

Erityisesti hankkeen mielenkiinto keskittyy 
puurakenteisiin veistettyihin puumerkkei-
hin ja kirkkojen muuratuissa rakenteissa 
säilyneisiin tiilentekijän merkkeihin, jotka 
avaavat kurkistusluukun työn organisoimi-
seen ja kirkon rakentaneisiin ammattilai-
siin, joista ei ole jäänyt kirjallisia lähteitä.19 

Tutkimuksen piirissä olevista kirkois-
ta puurakenteissa olevia pitäjäläisten puu-
merkkejä on jonkin verran: toistaiseksi niitä 
on dokumentoitu eniten Keminmaan kir-
kosta. Nämä merkit auttavat selvittämään 
pitäjänyhteisön osallistumista kirkon raken-
tamiseen, sillä samat merkit ovat saattaneet 
olla paikallisten talojen käytössä vielä uu-
della ajalla, jolloin merkit on mahdollista 
jäljittää yksittäisiin taloihin.

Euroopassa on tutkittu paljon keskiai-
kaisia kivenhakkaajien merkkejä, joiden 
kohdalla yksittäisten toimijoiden seuraami-
nen ei ole aineiston laajuuden vuoksi usein 
mahdollista.20 Suomesta ei tunneta kiven-
hakkaajien merkkejä, mutta tiilentekijöiden 
merkkejä on useissa Etelä-Suomen keski-
aikaisissa kirkoissa. Turun hiippakunnan 

Kuva 7. Pohjan kirkon ullakolla olevan kierrätyspalan, aiemman puukirkon alapaarteen, veistojälki poikkeaa huo-
mattavasti 1470-luvun kattorakenteiden veistojäljestä. Kuva: P. Savolainen.
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kirkosta, Liedon ja Ruskon kirkoista sekä 
Turun kaupunkikaivauksista.

Yhtenä kysymyksenä on selvittää, missä 
määrin merkit on sijoiteltu tarkoituksellises-
ti kirkkotilaan ja mitä niillä on haluttu vies-
tittää. Vaikka merkit ovat todennäköisesti 
olleet osa tiilentekijöiden palkanmaksun 
järjestämistä,21 niillä vaikuttaa alustavien 
havaintojen perusteella olevan toinenkin 
rooli: merkkejä on asetettu selvästi näky-
viin paikkoihin, kuten ovenpieliin, ja ne on 
mahdollisesti jätetty signeerauksenomaises-
ti näkyviin osoittamaan tiilimestareiden te-
kijyyttä kivikirkon rakentajina.

MITÄ SEURAAVAKSI?

Hankkeessa edetään seuraavaksi Itä-Uu-
denmaan kirkkoihin. Jo nyt voi sanoa, että 
hankkeen tutkimus tulee tuomaan erittäin 
paljon lisätietoa Suomen keskiaikaisista 
kivikirkoista sekä uusia menetelmällisiä 
avauksia Suomen keskiajantutkimuksen ja 
arkkitehtuurin historian saralle. Monitietei-
sen hankkeen etuna ovat useat eri asioihin 
huomiota kiinnittävät silmäparit, jossa sys-
temaattisen dokumentoinnin ohella kentällä 
varataan runsaasti aikaa pohdiskelevalle ha-
vainnoinnille.

Kattorakenteet ovat yhtäaikaisesti kult-
tuuriperintöä ja toimivia rakenteita. Niiden 
arvo kulttuuriperintönä on myös rakenteen 
toimintaperiaatteessa, jonka ymmärtämi-
nen on restauroinnissa keskeistä. Karjaan 
kirkon 550-vuotias vesikattorakenne on säi-
lynyt täysin toimintakuntoisena ilman tie-
dossa olevia ylläpitotoimenpiteitä. Yhtenä 
maamme vanhimmista toiminnassa olevista 
puurakenteista sen voi katsoa olevan myös 
eräänlainen magistra vitae oman aikam-
me rakentamiseen, jonka tuotoksista osa ei 
kestä edes vuosikymmeniä. Hankkeemme 

Kuva 8. Tekijämerkki Pohjan kirkon kattotuoleissa. 
Kuva: M. Tolonen.

Kuva 9. Tiilentekijän merkki Karjaan kirkon muurinsisäi-
sessä kierreportaassa. Kuva: M. Tolonen.

ajallisesti ja määrällisesti pienempi tekijän-
merkkiaineisto mahdollistaa hyvin yksit-
täisten tiilimestareiden seuraamisen kirkos-
ta kirkkoon. Näin voidaan selvittää heidän 
toiminta-alueitaan ja jossakin määrin myös 
tarkentaa sellaisten rakenteiden ajoitusta, 
joissa merkkejä esiintyy.

Hankkeessa tutkituissa kirkoissa tii-
lentekijän merkkejä on löydetty Pohjan ja 
Karjaan kirkoissa. (Kuvat 8 ja 9.) Jo tämän 
perusteella voidaan sanoa, että ajallisesti 
hyvin lähellä toisiaan rakennettujen kirk-
kojen työmailla on työskennellyt samoja 
tiilentekijöitä. Kirkoissa on myös samoja 
merkkejä, joita tunnetaan muun muassa 
Varsinais-Suomesta, kuten Turun tuomio-
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sanoma on näin ollen, paitsi monitieteinen, 
myös tämän hetken yhteiskunnalle olennai-
nen.
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