
NUNNAPOLKU TURUSTA NOUSIAISIIN 

Kirjoittanut AULIS OJA 

Parikymmenta vuotta sitten ilmestyneessa Maarian 
pitajan historiassa esittelin mm. kaksi ~ u r u n  seudun mui- 
naistieta, Turusta Satakuntaan johtaneen Airikintien ja 
Nousiaisista Satakuntaan johtaneen Sant-Henrikintien. 
Nimien alkuperasta arvelin, etta Airikintien nimi olisi 
jossakin yhteydessa ns. ensimmaiseen ristiretkeen ja sen 
johtajaan Pyhaan Eerikkiin (Airik), Sant-Henrikintien 
nimi taas saman ristiretken toisen johtajan Pyhan Henri- 
kin ruumissaaton kulkureittiin Koyliosta Nousiaisiin.' 
Kaksi tulevaa akateemikkoa kiinnitti pian kirjan ilmes- 
tyttya huomionsa noihin muinaisteihin, Kustaa Vilkuna 
Airikintiehen ja Martti Haavio Sant-Henrikintiehen. Kum- 
pikaan ei tyytynyt minun tulkintayrityksiini, vaan Vilkuna 
selitti Airikintien Ruotsin muinaisten kuninkaiden valta- 
kunnankierrollaan eli eriksgatallaan Suomessa kaytta- 
maksi reitiksi, kun taas Haavio tulkitsi Sant-Henrikintien 
keskiaikaiseksi pyhiinvaellustieksi Pyhan Henrikin kuolin- 
paikan Kijylion ja hanen ensimmaisen hautapaikkansa 
Nousiaisten ~ a l i l l a . ~  Suoraan sanoen olen vahvasti vakuut- 

* A u ~ r s  OJA, Keskiajan ja 1500-luvun Maaria (Maarian pitajiin liis- 
toria I, 1944), s. 191-197. 
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ensimmaisille kymmen~luvuille saakka noudatellut samaa 
reittia. Tama talvitie oli niin kaytetty, etta raumalaiset 
ja laitilalaisetkin kulkivat sita myoten Turun-matkoillaan. 
J a  kaytossa sama reitti on yha vielakin, ei enaa niinkaan 
talvitiena, vaan autoteiksi muuttuvien tilusteiden ketjuna. 

Tiedustellessani mv. Lankilalta, oliko Nunnapolun var- 
rella entisaikaan muitakin kirkollisaiheisia paikannimia, 
sain tietaa, etta ainakin Killinvahan kylassa oli aivan 
polun vieressa Nunnalahteeksi kutsuttu luonnonlahde ja 
Lankilan kylassa jonkin matkaa joesta etelaan Pispan- 
maeksi kutsuttu kallio. 

Jo naista perimatiedoista kay vakuuttavasti ilmi, etta 
Nunnapolku on ollut ylimuistoisista ajoista saakka Nou- 
siaisten kirkolta Turkuun johtanut, seka suvi- etta talvi- 
tiena kaytetty kulkureitti. Vanhimmat asiakirjoista tapaa- 
mani merkinnat tiesta ovat kuitenkin peraisin vasta 1700- 
luvun jalkipuoliskolta. Maskun ja Nousiaisten karajakun- 
nan kihlakunnanoikeuden poytakirja 5.4.1766 kertoo, etta 
nousiaislaiset ja eraat maskulaisetkin kulkivat suvisin 
tieta, joka johti Lankilan kylan Lyngon ja Raudun niit- 
tyjen kautta Ruskolle. J a  Lankilan kylan isojakokartasta 
1796 ilmenee, etta Killinvahasta Ruskolle vienyt talvitie 
tuli Lankilan alueelle lahelta Lellorvon rajapaikkaa, kulki 
kylan talojen ohi, meni joen yli Santaniitun luona olleesta 
sillasta seka jatkoi matkaansa Lyngon ja Raudun niitty- 
alueiden kautta Ruskon Hujalan puolelle. Seka suvi- etta 
talvitie noudattelivat siis tasmalleen samaa suuntaa. Vain 
sen verran oli eri vuodenaikoina eroa tien reitilla, e t t i  
suvitie kulki Lyngon ja Raudun niittyjen syrjasta, mutta 
talvitie oikaisi suoraan niittyjen ylL3 

a Maskun Lankilan Ititalon arkisto. Ote Maskun ja Nousiaisten kihla- 
kunnanoikeuden pijytiikirjasta 5.4.1766, $ 48. - MHA. A 60: 28. - 
V i i 1 ~ 6  PAALASMAA~ kirjassa PiiTteit6 Ruskon pitljiin menneisyydesta 
(1932, s. 65-66) ilmoitetaan vuoden 1742 tuomiokirjassa olevan jopa 
1500-luwn tietoja Maskun Lankilan ja Ruskon Hujalan viilisestii van- 



Vaikka kuvatunlaisten, varsinaisiksi maanteiksi muo- 
dostumatta jaaneiden vanhojen kulkureittien ikaa onkin 
yleensa vaikeata miiaritella, Gssa tapauksessa kenties voi- 
vat tulla avuksi edella mainitut suvitien valtavat kivi- 
laatat. Eri  puolilta maatamme on naet tietoja eraista toi- 
sista vanhoista kiviteista, joiden ika on melko tarkasti 
saatavissa selville. Niinpa siitepolytutkimuksen avulla on 
todettu, etta Vahankyron Saarenpaan kylan Jattilaistentie, 
joka yhdistaa toisiinsa kaksi rautakautista hautapaikkaa, 
on rakennettu noin v. 600 j.Kr. Laitilan Kirkkeenlinnan 
ja Hautv.~ioren muinaislinnojen valisen kivitien taas voi 
ilman muuta olettaa periytyvan viimeistaan 1100-luvulta 
seka Paattisten Ikkalan ja Poytyan Vauranojan varhais- 
keskiaikaisten tienvarsival.ustusten valisen kivitien vii- 
meistaan 1200-luvulta. Paimion Hiidenalasta Meriniitun 
keskella sijainneeseen Herrankartanoon johtanut kivitie 
vihdoin on aivan varmasti peraisin 1500-luvulta, jolloin 
siella sijaitsi Herrankartanon eli Engesholmin kuninkaan- 
k a r t a n ~ . ~  

Sanottujen kiviteiden tarkastelu siis osoittaa, etta ta- 
mantyyppisia teita on maassamme rakennettu kaukaa esi- 
historialliselta ajalta aina uuden ajan alkuun asti. Kysy- 
myksessa oleva Nunnapolku tuskin kuitenkaan voi olla 

hasta ratsupolusta, mutta allekirjoittanut ei ole onnistunut naita tietoje 
1oytLmaan sen paremmin Maarian-Raision-Naantalin-Ruskon kuin 
Maskun-Nousiaisten-Vahdonkaan k'arajien poytakirjoista. 
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s. 44. - AARNE AYRAPAX, "JLttil'iiisten tie" Vah'ankyriin Saarenpain 
kyl'iissa (Kotiseutu 1935). - MARTTI SALMI, Vahankyron SaarenpLBn 
kylln "jattil'iiisten tien" geologinen ianm;iirays (Suomen Museo 1944). - 
AULIS OJA, Varsinais-Suomen takamaan tarulinnat (Turun Historiallinen 
Arkisto IX, 1945), 8. 156. - AULIS OJA, Marttilan pitijan historia 
(1959), S. 202-203. 
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peraisin esihistorialliselta ajalta, koska Nousiaisista Ran- 
tamakeen varmaan kuljettiin silloin Nousiaisten Nummen 
ja Maskun Humikkalan muinaiskylien kautta vienyttii 
maantieta eika asumatonta korpitaivalta pitkin. Jos taas 
Nunnapolku olisi rakennettu Paimion Herrankartanon 
kivitien tavoin vasta uuden ajan puolella, siita varmaan 
olisi sailynyt nimenomaisia perimatietoja. Nain ollen nayt- 
taa silta, etta polku on katolisen keskiajan tuotetta. 

Olisi houkuttelevaa ilman muuta vaittaa jo itse Nunna- 
polun nimen todistavan tien keskiaikaista kirkollista tar- 
koitusta samaan tapaan kuin nimi Huovintie todistaa eraat 
toiset silloiset tiet nimenomaan sotilasteiksi. Tassa on kui- 
tenkin se vaikeus, etta katolisen ajan nunnien muiston 
havittya kansan mielesta koko sana nunna on luterilaisten 
esivanhempiemme kielenkaytossa kummallisesti muuntu- 
nut merkitsemaan jattilaistii. Sanotaanhan suuria kivista 
tehtyja sokkelolatomuksia eli ns. jatulintarhoja monin 
paikoin maatamme myos nunnantarhoiksi. J a  ovathan 
esim. Maariassa tarinat kertoneet Virusmaen Nunnain- 
vuoren laajan jaakautisen kivikon olleen nunnien raken- 
taman ja Rantamaen Nikusvahaksi kutsutun ison siirto- 
lohkareen niinikaan nunnan Nunnainvuorelta kohti Maa- 
rian kirkkoa pa i~kaaman.~  Nain ollen nimi Nunnapolku 
voisi johtua yksinkertaisesti vain tien suurista kivilaa- 
toista samalla tavoin kuin edella mainitun Vahankyron 
vastaavanlaisen tien nimi Jattilaistentie. 

Kaikesta tasta huolimatta on kuitenkin luultavampaa, 
etta Nunnapolun nimi on peraisin jo silta ajalta, jolloin 
nunna-sanan alkuperainen kirkollinen merkitys viela kuu- 
lui elavaan todellisuuteen. Tahan nayttiiisi viittaavan po- 
lunvartisen Nunnalahteen ja vielakin selvemmin Pispan- 
maen nimi. Kaikki kolme sanottua paikannimea naet selit- 
tyisivat tiiysin luontevasti siina tapauksessa, etta tie olisi 

A. M. TALLGREN, Varainais-Suomen esihistoria (1931), s. 146. 
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jollakin tavoin ollut tekemisissa seka nunnien etta jonkun 
piispan kanssa. J a  kun kerran on kysymyksessa Pyhan 
Henrikin ensimmaisen hautapaikan Nousiaisten ja hanen 
toisen hautapaikkansa Turun valinen oikotie, ehdottomasti 
yksinkertaisin ratkaisu arvoitukselle olisi se, etta niin 
Nunnapolku kuin Nunnalahdekin oli saanut nimensa Tu- 
rusta Nousiaisiin ja sielta Koylioon matkanneiden pyhiin- 
vaeltajien joukossa olleista nunnista ja etta Pispanmaki 
oli paikka, jossa pyhiinvaeltajat luulivat nakevansa jonkin 
rakkaaseen marttyyripiispaan liittyvan muiston. Talla ta- 
voin tulisi selitetyksi myos tien laatoitus. Niinkuin hyvin 
tiedetaan, muinaiset ratsupolut nimittain varustettiin 
upottavilta kohdilta yleensa joko kapula- tai santasil- 
loilla, kun taas jalkapoluille kuuluivat pitkospuut ja kivi- 
set a s t u i ~ e t .  Nunnapolun pitkat kivilaatat sopisivat mai- 
niosti keskiaikaisten kirkonmiesten asetuttamiksi, koska 
katolinen kirkkohan hyotyi pyhiinvaeltajista hiukan sa- 
maan tapaan kuin meidan aikamme yhteiskunta turis- 
teista. 

On viela olemassa yksi maskulainen paikannimi, joka 
jollakin tavoin liittynee juuri pyhiinvaellukseen ja joka 
siten omasta puolestaan tukee kasitysta Nunnapolun toi- 
vioretkelaisluonteesta. Tama nimi on Herranpiltinkankare 
eli Herranpiltinpaltta, joka mainitaan Maskun Juvan, Kil- 
linvahan ja Lankilan kylien yhteisen rajapaikan nimena 
sanottujen kylien isojakokartoissa 1790-luvulla.= Tosin 
sanottu rajapaikka on noin kilometrin paassa Nunna- 
polusta Maskun kirkolle pain, mutta mikaan ei esta mah- 
dollisuutta, etta polku olisi nailla tienoin kasittanyt kaksi 
haaraa, joista toinen olisi kulkenut Herranpiltinkankareen 
kautta. Joka tapauksessa ainoa luonnollinen selitys tuolle 
nimelle on se, etta paikalla on muinoin katolisena aikana 
ollut Jeesus-lasta eli Herran pilttia sylissaan pitavan ma- 
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donnan kuva. Tallaisia teiden varteen pystytettyja pyhain- 
kuviahan on katolisissa maissa yha meidankin paivinamme 
vaikka kuinka paljon. 

Siina tapauksessa, etta edella esitetty teoria pitaisi 
paikkansa, meilta Suomestakin olisi osoitettavissa oman 
kansallispyhimyksemme palvontaan, liittynyt aydellinen 
pyhiinvaellusreitti : Turusta Pyhan Henrikin haudalta 
Nunnapolkua pitkin Nousiaisiin hanen entiselle haudal- 
leen, sieltii Sant-Henrikintieta pitkin Koylioon hanen kuo- 
linpaikalleen ja sielta Airikintieta pitkin takaisin Tur- 
kuun. 

R E F E R A T  

Archivrat, Dr. AULIS O J A :  Der Nonnensteg uon T u r k  nach Nowkinen 

Es ist bekannt gewesen, dass aus KByliS, dem Platz wo der National- 
lieilige des mittelalterlichen F i ~ l a n d s  seinen MLrtyrertod fand, in katho- 
lischer Zeit ein Wallfalirtsweg genannt der Sant-Henriksweg nach Nou- 
siainen, dem ersten Ruhcplatz dez MBrtyrerbischofs fuhrte. Es scheint, als 
hatte auch von Nousiainen nach Turku, in dessen Domkirche die Gebeine 
des Heiligen aus der Kirche zu Nousiainen 1290 iibergefuhrt wurden, ein 
ahnlicher Wallfahrtsweg, genannt der Nonnensteg, gefiihrt. Der Weg war 
an tiefliegenden Stellen mit grossen Steinplatten gepflastert. In  der Nahe 
des Weges kommen Namen mit kirchlichen Motiven vor, z.B. Nunnalahde 
(Nonnenquelle), Pispanmilki (Bischofshiigel) und Herranpiltinkanka1.e 
(AnhBhe des gottlichen Kindes). Auf der zuletzt genamten Stelle wird es 
ein Madonnenbild gegeben haben, auf das der Namen hinweisen mag. 




