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LIEDON KULTTUURIMAISEMA JA VANHA RAKENNUSKANTA 
Varsinais-Suomen kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta –kirjasarjan yhdeksäs osa 
 

 

Julkistamistilaisuus Nautelankosken museossa 1.3.2010  
 

 
 

Kulttuuriympäristön merkitys  
 

Kulttuuriympäristöön tallentunut ihmisen toiminnan historia ja rakennetun ympäristön ajal-

linen kerroksellisuus auttavat meitä ymmärtämään yhteiskunnan muutosilmiöitä. Kulttuu-

riympäristö kertoo, miten meitä edeltävät sukupolvet elivät, tekivät työtä ja rakensivat. 

Kulttuuriympäristö koostuu kiinteistä muinaisjäännöksistä, viljelysmaisemasta, liikenne-

väylistä, rakennuksista pihoineen ja puutarhoineen, elinkeinoelämän ja liiketoimen muo-

vaamista miljöistä sekä muista rakennelmista. Myös jokiluonto kasveineen ja eläimineen 

on osa  kulttuuriympäristöä, sillä ihminen on valjastamalla joen hyötykäyttöön vaikuttanut 

sen kehitykseen. 

 

Tämän julkaisun tarkoitus on tehdä tutuksi Liedon monimuotoista kulttuuriympäristöä ja se 

on Varsinais-Suomen kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta kirjasarjan yhdeksäs osa. 

Julkaisusarja tuo kulttuuriympäristöön liittyvää tietoa helposti käytettävään muotoon ja si-

ten monien ulottuville. Kaikki – historia ja nykyisyys – lomittuu tarinaksi ympäristössä ole-

vien mitä moninaisempien eri-ikäisten elementtien kautta. Näitä kaikkia ulottuvuuksia kirja 

pyrkii luotaamaan painottuen kuitenkin agraarimaisemaan ja sotia edeltävän ajan raken-

nusperintöön. 
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Vuosikymmenten työ 
 

Perustan tälle vankalle tietopaketille muodostaa Liedossa vuosina 1984-1995 tehty raken-

nuskannan inventointi. Inventointitiedot koottiin 1990-luvulle saakka kortistoksi, joiden 

tekstiosuus on käytettävissä myös sähköisessä muodossa. Kortisto sisältää rakennusten 

kuvauksen, asuin- ym. rakennusten pohjakaavoja, asemapiirrokset sekä rekisteri- ja sijain-

titiedot sekä valokuvat. Liedosta koottu rakennusinventointitiedosto kattaa noin 620 kiin-

teistöä ja 61 kylää. Tässä julkaisussa niistä on mukana kaikki kylät ja miltei kaikki ennen 

vuotta 1940 rakennetut rakennukset. 

 
 
 
 
Kustantajat:  

Liedon kunta 
Nautelankoski-säätiö  
Varsinais-Suomen liitto  
Varsinais-Suomen maakuntamuseo 

 
Artikkelit:    

Kaisa Lehtonen: Liedon esihistoriallisen ajan kulttuurimaisema  
Sanna Kupila: Kulttuurimaisema keskiajalta nykypäiviin 
Anu Johansson:  Liedon vanha rakennuskanta  
Kari Uotila: Kivirakentamisen vuosisadat Liedossa 
Ismo Laitakari: Kylästä toiseen jokivarsia ja metsäharjanteita 
Kaarin Kurri: Littoisten verkatehdas 
Esa Saari: Vanhalinna  
Jari Hautio: Nautelankoski 
Eija Suna: Rakennusperinteen hoito ja suojelu  
Sinikka Kauko-Vainio: Liedon kylät ja vanha rakennuskanta 

 

 

Kirjaa voi ostaa Nautelankosken museosta, Nautelankoskentie 40, 21360 Lieto As. 

Museo on avoinna kesällä 2010   9.6. – 8.8.  ke – su klo 10 – 18  

tai sopimuksesta kaikkina aikoina, puh. 02-489 2400 / 050 593 1692 


