SISÄLLYSLUETTELO

1.

PERUSTIEDOT

2.

JOHDANTO

5
7

Selvityksen tausta
Nykyinen kaavoitus- ja suojelutilanne

3.

7
7

KIRKON HISTORIA

9

3.2 Syntyhistoria

9

Kirkon varhaiset vaiheet

9

3.3 Rakennushistoria

11

3.4 Kirkkorakennuksen muutokset

13

Muutokset 1600- ja 1700-luvuilla
1800-luku
1895 uudistustyöt ja 1902 laajennus
1970-luku

13
15
17
23

Liedon Pyhän Pietarin kirkko
Rakennushistoriaselvitys 27.1.2020

Sakasti

4.

Kirkon nykytilanne

29

4.1 Ulkotilat

29

Kirkon julkisivut
Kirkon ympäristö

29
31

4.2 Sisätilat
Kirkkosali ja pikkukirkko
Sakasti
Asehuone
Kellarit
Parvi
Esineistö ja maalaukset

4.3 Kellotapuli

33

Pääsisäänkäynti

33
37
39
40
41
43

Kirkkosali/
runkohuone

51

5.

Johtopäätökset

53

6.

Lähteet

55

Asehuone

Asehuoneen
sisäänkäynti

3
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1.

PERUSTIEDOT

Kohteen nimi:

Liedon Pyhän Pietarin kirkko

Osoite:

Kirkkotie 14, 21420 Lieto

Omistaja:

Liedon seurakunta

Kiinteistötunnus:

423-438-1-6

Muinaisjäännösrekisterin
tunnus:
1000014799
Pinta-ala:

Kerrosala: 403m 2 + kellarit 11m2
+ parvi 64m2.

Kaavatilanne:

Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu
24.1.1991
Yleiskaava tuli voimaan 22.8.2006

Suojelutilanne:

Rakennusaika:

Rakennus on suojeltu kirkkolailla,
muinaismuistolailla, asemakaavan
merkinnällä sr ja osayleiskaavan merkinnällä
SR08.
Rakentaminen aloitettu 1470–1480
Valmistunut 1500-luvun alussa

Merkittävät
muutosvaiheet:
1660
1895
1902
1970

huomattavia korjauksia
kunnostus- ja uudistustöitä
kuusikulmainen lisärakennus
lajaa peruskorjaus ja kirkon paalutus
Ortoilmakuva kirkon ympäristöstä. (Liedon kunnan karttapalvelu, 2018)
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2.

JOHDANTO

Ote Liedon yleiskaavasta 2020,
joka tuli voimaan 2006 (Liedon
kunnan verkkosivut)

Selvityksen tausta

Tämä rakennushistoriaselvitys on koostettu Liedon kirkon muutostöitä
koskevan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Myös Museovirasto
on edellyttänyt selvityksen tekemistä lausunnossaan koskien
Liedon kirkon korjaus- ja muutostöitä (9.1.2020). Selvitys on tiivis
kokonaisuus, mutta kattaa kirkkorakennuksen kannalta keskeisimmät
historian ja nykytilan aihealueet.

Markus Hiekkasen teokset Suomen keskiajan kivikirkot (2007) ja
Suomen kivikirkot keskiajalla (2003) ovat myös olleet käytössä.
Nykytilan valokuvat on otettu vuoden 2019 aikana ja historialliset
valokuvat ja piirustukset ovat pääosin peräisin kirkon arkistoista.

Käytetyistä aineistoista

Nykyinen kaavoitus- ja suojelutilanne

Selvityksen pohjana on käytetty Jouko Sjöbergin 2018 tekemän
hankesuunnitelman (Liedon kirkon korjaustyö) kirkon historiaa
käsittelevää lukua. Rakennusvaiheiden kuvauksia on osittain
laajennettu ja tarkennettu. Tietoja on kerätty Liedon seurakunnan
arkistoista ja seurakunnan jakamista selvityksistä: Kulttuurihistoriaa
Liedon kirkkomaalla ja kirkossa (tuntematon, 2016) ja Kirkkotilan
symboliikka – Teologinen taustaselvitys Liedon kirkon remontin
tarpeisiin (Pajunen, 2018). Edellä mainituissa selvityksissäkin käytetyt

Liedon 19.6.2006 voimaan tulleessa yleiskaavassa kirkon tontti kuuluu
julkisten palvelujen ja hallinnon alueeseen PY. Merkintää kuvataan
seuraavasti: ”pääasiallisesti kunnan, valtion tai seurakunnan palveluille
ja hallinnolle varattava alue”. Lisäksi Liedon kirkko ja sen tapuli on
merkitty rakennetun ympäristön suojelukohteeksi SR08. Kirkko ja sen
tapuli on myös mainittu Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa
(vahvistettu 23.8.2004) seudullisesti merkittävinä kohteina (suojeltava
rakennetun ympäristön kokonaisuus SR 423008).

Nykyinen kirkon tontti on 24.1.1991 vahvistetussa asemakaavassa
merkitty tunnuksella YK. Tunnuksella alueen käytöksi on määritelty
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Liedon
kirkko on suojeltu merkinnällä sr (Suojeltava rakennus.). Asemakaavan
merkinnöissä kuvataan suojeltuja rakennuksia: ”Rakennusta ei
saa purkaa – Korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen
muutosten tulee olla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvia sekä
rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja suojaavia.”
Liedon kirkko on suojeltu myös kirkkolailla. Kaikki Suomessa ennen
vuotta 1917 rakennetut evankelis-luterilaiset, seurakuntien hallinnassa
olevat kirkolliset rakennukset on suojeltu kirkkolailla. Kirkkolain
suojelun piiriin kuulu kirkkorakennuksen lisäksi myös sen kiinteä
sisustus, maalaukset, taideteokset ja pihapiiri.

Ote ajantasakaavasta. (Liedon kunnan
karttapalvelu, asemakaava vahvistettu 1991)
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3.

3.2

3.

KIRKON HISTORIA

1.

2.

2.

4.

Syntyhistoria
5.
6.

Kirkon varhaiset vaiheet
6.
Lieto mainitaan ensimmäisen kerran itsenäisenä seurakuntana
vuonna 1331. Todennäköisesti seurakunta on syntynyt 1200-luvun
alussa. Liedon harmaakivikirkko on rakennettu professori emeritus
Markus Hiekkasen viimeisimpien tutkimusten mukaan 1400-luvun
loppupuolella. Rakentamisajankohta perustuu vuonna 1998 teetettyyn
puulustotutkimukseen. Lustotutkimuksessa näytteenä käytetyn
perustuksien tukihirren kaataminen ajoittui vuosien 1457 ja 1473
välille. Liedon seurakunnalla on ennen kivikirkon rakentamista ollut
käytössä yksi tai useampi puinen kirkko. On mahdollista, että hirret
ovat osin peräisin kivikirkkoa edeltäneestä puukirkosta. Hiekkanen
on esittänyt puulustotutkimusten perusteella, että Liedon kirkko
saattaa kuulua 1470-1480 aikana rakennettuihin kivikirkkoihin.
Lisäksi Hiekkanen on huomauttanut, ettei kolmilaivaisia kirkkoja enää
rakennettu 1500-luvulla. Huomioitavaa on myös, että viimeaikaisten
sedimentti- ja ilmastotutkimusten mukaan 1460- ja 1470-luvuilla
Suomen ilmasto oli hyvin kylmä. Tämän takia kalkkilaastiin perustuva
kivirakentaminen on ollut lähes mahdotonta kyseisenä ajanjaksona.

Pitäjän kirkon sijainniksi valittiin Aurajoen varrelta Hyvättylän
savipohjainen joentöyräs. Kirkon sijainnille on esitetty useita eri
selityksiä. Yhtenä tärkeänä syynä on esitetty kirkon sijaintia Hämeen
Härkätien varressa. Liedon pappila mainitaan 1500-luvulla olleen
tärkeä sotaväenosastojen ja valtion virkamiesten majoituspaikka heidän
ollessaan matkalla Turun linnasta Hämeeseen.

4.

1. Ullakon oven sijainti

Nykyisen kirkon länsipääty on perustettu pohjois-eteläsuuntaiselle
kallioharjanteelle. Tämä harjanne on voinut olla näkyvissä
ensimmäisen puukirkon perustamisen aikaan 1200-luvun alussa.
Ongelmaksi muodostui raskaan kivikirkon rakentaminen osaksi
kalliolle ja suurimmaksi osaksi metrien paksuisen savikerroksen päälle.

Ovesta on ollut seinänsisäinen porrasyhteys ullakolle. Ovi on muurattu umpeen.
Ikuuna-aukkojen viimeiset muutokset on tehty 1900-luvun alussa.
Pohjoispuolen ikkunat ovat 1800-luvun loppupuolelta.
3. Sakastin ikkuna
Umpeenmuurattu ikkuna avattiin vuoden 1972 korjauksen yhteydessä

Maaperä on ollut niin pehmeä, että rakennusmestari on katsonut
tarpeelliseksi tukea perustuksia puurakenteilla. Näin rakennuksen
paino on jakaantunut laajemmalle alueelle. Yksi perustuksien alle
rakennetusta puuarinan hirsistä on ollut peräti 38 cm:n paksuinen.
Puurakenteista huolimatta on kirkon seiniä ja holveja jouduttu useaan
kertaan kunnostamaan ja tukemaan.

4. Tukimuurit
Tukimuurit purettiin vuonna 1972.
5. ”Pikkukirkko”
Kuusikulmainen kuorilaajennus rakennettiin 1902
6. Oviaukot
Oviaukot muurattiin uudelleen 1972. Pääsisäänkäynnin oviaukkoa madallettiin.

Rakennushistoria

Kirkon rakennushistoriassa ja muutoksissa esitellään rakennuksen
ominaispiirteiden ja niiden muuttumisen kannalta merkittävimmät
rakennus- ja muutostoimenpiteet. Muutokset on jaettu neljään osaan:
1600- ja 1700-luku, 1800-luku, 1895-1902 muutostyöt ja laajennus
sekä 1970-1972 muutostyöt.
Keskiaikaiseen kirkkorakennukseen kuuluvat runkohuone (ulkomitat
26,5 x 16 m) ja sen pohjoispuolella oleva sakasti (ulkomitat noin 5,5 x
6.5 m). Asehuoneen rakentamisen ajankohdasta ei ole varmaa tietoa.
Hiekkanen pitää mahdollisena, että asehuone muurattiin 1600-luvulla ja
että sitä edelsi puisten eteisten sarja. Lisäksi asehuoneen rakentaminen
on jäänyt kesken. Huoneen länsi- ja itäseinässä näkyy polvekkeet, jotka
kertovat sunnitellusta ristiholvauksesta.
”Vanhan perimätiedon mukaan kirkkoa on rakennettu useammassa vaiheessa.
Tradition mukaan Moision kartano tai Pettisten kaksi aatelisnaista olisivat
kustantaneet rakennustyön alkuvaiheen, ikkunoiden korkeudelle saakka.
Rahojen loputtua työ jäi kesken ja pitäjäläiset joutuivat rakennuttamaan kirkon
yläosan”.

2.

2.

6.

4.

6.

2. Ikkuna-aukot
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3.3

2.

Valokuva Liedon kirkon arkistosta.
(V.H. Auer, 1908)
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Muutosksia 1895, 1902
Umpeen muurauksia
1970-luvun sisustus
Muutosksia 1972

Kuva kirkon koillisnurkan
portilta 2019.
Kuva kirkon alttarista ennen
1900-luvun alun muutoksia.
Kuvassa näkyy itäseinän entinen
ikkuna.

3.4

Kirkkorakennuksen muutokset

Muutokset 1600- ja 1700-luvuilla

Kirkon huonosta kunnosta on maininta vuodelta 1626. Keskiaikaiset
maalaukset jäivät todennäköisesti jo vuoden 1645 kalkkimaalauksen
alle. Kirkossa tehtiin huomattavia korjauksia 1660-luvun puolivälissä.
Länsipääty oli kallistunut pahasti ulospäin ja sitä tuettiin ja korjattiin.
Kirkon vesikattorakenteita korjattiin ja samalla asennettiin uusi
paanukate, joka tervattiin. Samanaikaisesti rakennettiin uusi
saarnastuoli ja alttari. Ruoteiden maalaukset ja kuoripilareiden
maalaukset ovat vuodelta 1665. Kirkkoon rakennettiin lautalattiaa
vuonna 1668. Tukit lattialankkuja varten hankittiin Marttilasta.
Sakaristossa ja kuorissa tehtiin muuraustöitä vuosina 1671-1674 ja
sakaristoon rakennettiin ikkuna tai vanhaa laajennettiin. Sakaristoon
rakennettiin puinen välikatto vuonna 1677.
Kirkon lattian alle rakennettiin 1600-luvulla hautaholveja, joista kaksi
löydettiin 1950-luvun alun korjauksissa. Lattian alle hautaamisen takia
kirkon penkkejä jouduttiin uusimaan usein, mm. vuonna 1674. Kirkon
sisälle hautaamista jatkettiin 1700-luvun loppuun saakka.

Pienempiä tiilimuuraustöitä tehtiin vielä 1680-luvun alussa. Lieden
kirkossa vahvistettiin vuonna 1694 ensimmäinen penkkijärjestys ja
sitä muutettiin sekä täydennettiin vuonna 1733. Miesten puolella oli
penkkirivejä 21 ja naisten puolella 18. Vuonna 1757 rakennettiin uusi
saarnastuoli vanhan huonokuntoiseksi todetun tilalle.
Vuonna 1780 kirkkoherra esitti huonokuntoisen kirkon korjaamista
ja laajentamista. Samalla keskusteltiin myös kokonaan uuden
kirkon rakentamisesta. Lietolaiset vastustivat jyrkästi kirkkoherran
ehdotuksia. Vuonna 1806 kirkossa tehtiin varojen puutteessa vain
välttämättömimmät holvien ja muurien korjaustyöt.
Kirkko oli tullut ahtaaksi jo 1700-luvun alkupuolella, ja kirkkoherran
ehdottama laajennus olisi ollut tarpeellinen. Tilanteen lievittämiseksi
kirkkoon rakennettiin lehterit vuonna 1732. Miesten lehteri oli
kirkkosalin lounaiskulmassa ja naisten salin koilliskulmassa ehkä
korvaamassa keskiaikaista kuoriparvea. Uusia lehtereitä rakennettiin
lisää vuosina 1778-1789. Lehterit pimensivät kirkon sisätilaa ja asian
korjaamiseksi kahta eteläseinän ikkunaa suurennettiin.
13

1800-luku

Vuonna 1806 kirkon alla olevat hautaholvit tyhjennettiin ja kirkkoon
rakennettiin kiinteä lautalattia. Viimeistään tässä vaiheessa kirkkoon
hautaaminen päättyi. Samalla kirkon lattiatasoa korotettiin. Kirkon
pohjoisseinään asennettiin ankkurirautoja tukemaan muuria ja kirkko
rapattiin sisältä. Kirkosta on laadittu muutos- ja korjauspiirustukset
vuonna 1822. Eteläseinän itäpään ikkunan alapuolella ollut papin ovi
on muurattu umpeen ennen vuotta 1822.
1800-luvun alussa kirkon sivuseiniä korotettiin ja päätyjen reunoja
korotettiin ja tasoitettiin. Tässä yhteydessä on jouduttu myös
muuttamaan kirkon puisia kattorakenteita ja todennäköisesti uusimaan
koko vesikatto.
Sakariston ikkunaa laajennettiin vuonna 1837. Sakariston itäpuolen
ikkuna on jossain vaiheessa ennen vuotta 1877 muurattu umpeen ja
uusi ikkuna-aukko puhkaistu sakastin pohjoisseinään. Samoin myös
runkohuoneen pohjoispuolen ikkunat ovat 1800-luvun loppupuolelta.
Ikkunoiden rakentamisen yhteydessä on muurattu umpeen kirkon
pohjoisseinän luoteisnukassa sijainnut ullakolle johtanut portaikko.

Kuva kirkon alttarista 1900-luvun vaihteen muutoksien jälkeen.
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Kuva kirkon alttarista
1900-luvun alun muutoksien
jälkeen. (Liedon kirkon arkisto)

1895 uudistustyöt ja 1902 laajennus

Kirkon julkisivut, 1 6.
(Liedon kirkon arkisto)

Seuraava laaja kunnostus- ja uudistustyö tehtiin vuonna 1895.
Korjaus- ja laajennuspiirustuksissa oli esitetty kirkon itäpäähän
viisisivuista holvattua tiilistä kuorirakennusta. Aikaisemmissa
ehdotuksissa vuodelta 1894 esitettiin myös muita vaihtoehtoja kirkon
laajentamiseksi.
Kuorin holvit ja seinät rapattiin ja kalkittiin valkoisiksi. Lattiaan valettiin
betonilaatta. Kirkon holveja kunnostettiin ja osaksi rakennettiin
uudestaan sekä pilareita vahvistettiin kankiraudoilla. Pilarien alaosia
uusittiin ja vahvistettiin. Myös sakastissa tehtiin laajoja kunnostustöitä
vuonna 1895.
Halkeilut ja vaurioituneet pinnat oikaistiin rappauskerroksella ja holvit,
seinät ja pilarit valkaistiin kalkilla. Ikkunat uusittiin yksinkertaisina ja
pohjoisseinän ikkunoita kavennettiin sekä korotettiin.
Kirkko sai myös ensimmäiset urut. Uudet A. B Thulen rakentamat 12
äänikertaiset urut rakennettiin länsipäädyn lehterille, joka vahvistettiin
puupilareilla.

Kuvassa näkyy 1895 valmistuneet B. A. Thulen 12-äänikertaiset urut. Urut
sähköistettiin 1939. (Liedon kirkon arkisto)

Leikkaukset, 18 6.
Piirustuksissa näkyy lisärakennuksen ja uuden
alttarin lisäksi parvet, saarnastuoli ja penkit.
(Liedon kirkon arkisto)
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Valokuva vuodelta 1908 urkuparvesta. (V.H. Auer, Liedon kirkon arkisto)

Kirkkoon hankittiin kalajokilaisten veljesten Friisin tekemät ripauunit.
Sakastiin oli hankittu ripauuni aikaisemmin vuonna 1891. Kirkon
koilliskulmaa vahvistettiin rautatangoilla ja perustusta lujitettiin.
Vesikatot uusittiin sinkkipeltilevyillä.

Pohjakuva, 1 6. (Liedon kirkon arkisto)

Kuusikulmainen uusi kuorilaajennus toteutettiin vuonna 1902.
Laajennusta varten tehtiin kirkon itäseinään suippokaaren muotoinen
aukko. Samalla kirkon sisustus uusittiin. Lehtereitä laajennettiin siten,
että ne ulottuivat länsipäädystä itäpäätyyn. Lehtereille rakennettiin
neljät portaat. Vanhat parvet siirrettiin Turun linnaan, jossa ne
tuhoutuivat pommituksessa vuonna 1941. Samalla luovuttiin vuoden
1575 saarnastuolista, joka on nykyään turun linnan kirkossa. Myös
kirkon penkit vaihdettiin uusiin ajallensa tyypillisiin vaalean ruskeaksi
ootrattuihin.

Liedon pappilassa säilytetään osaa ootratusta, 1902 uusittuun
sisustukseen kuuluneesta penkistä.
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Urkuparvea ehdotettiin vielä laajennettavaksi vuonna 1938 ja
rakennusmestari F. Nuppulan suunnitelmat ehdittiin jo hyväksyä, mutta
Muinaistieteellinen toimikunta hylkäsi ehdotuksen seuraavana vuonna
seuraavin perustein: ”urkuparven laajentaminen vaikuttaisi haitallisesti
kirkkosalin muotoon”. Runkohuonetta pyrittiin vahvistamaan
rakentamalla ulkonurkkiin entistä korkeammat kulmapilarit. Samalla
asennettiin ullakolle sivuseiniä yhdistävät rautaiset vetotangot. Vuonna
1924 kirkon seinät kalkittiin ja lehterit ja lattia maalattiin. Ikkunoihin
lisättiin sisäpuitteet.
Kirkko siistittiin peripohjin ”600-vuotisjuhlaksi” vuonna 1931 ja
sähkövalot asennettiin. Ennenaikaiset juhlat johtuivat aikaisemmasta
käsityksestä, että kirkon rakentaminen oli alkanut jo 1330-luvulla.
Käytävämaton hankinta kirkkoon käynnistettiin jo vuonna 1924 ja
ukkosenjohdatin asennettiin vuonna 1932.

Detaljipiirustus 1900-luvun vaihteen uudesta penkistä. (Liedon kirkon arkisto)
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1970-luku

Kirkossa suoritettiin korjaustöitä taas 1950-luvun alussa.
Kirkko oli kuitenkin jo 1960-luvun lopulla huonossa kunnossa.
Holveissa ja seinissä oli suuria halkeamia.
Laaja kirkon peruskorjaus toteutettiin arkkitehtien Professori Esko
Järventauksen ja Matti Saukkosen johdolla 1970-luvun alussa. Yksi
korjauksen tärkeimmistä osista oli kirkkorakennuksen perustuksien
tukeminen. Pilarit ja osa kirkon seinistä paalutettiin puristuspaaluilla
ja kirkon perusmuurin alle valettiin paaluihin tukeutuva
teräsbetoninen perusmuuripalkki. Kirkon lattian tueksi valettiin
kantava teräsbetonilaatta ja samalla lattian tasoa madallettiin 30-40
cm. Tarkoituksena oli laskea lattia ”alkuperäiselle” tasolleen. Lattiaan
valettiin myös pintalaatta, johon asennettiin sähkölämmityskaapelit.
Lattian pintana käytettiin noin 50 cm paksuisia niin kutsuttuja
kirkkotiililaattoja.
Kirkon sisustus modernisoitiin konstruktivismin ihanteiden mukaisesti
– rakennusmateriaaleina oli liimapuu, betoni ja teräs. Vanhat halkeilevat

Leikkauspiirustus 1970-luvulla rakennetusta lattiasta. Leikkaus on alttarille johtavien
portaiden kohdalta. (Liedon kirkon arkisto)
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lehterit ja urkuparvi urkuineen purettiin. Tilalle rakennettiin uusi
urkuparvi, jonne varattiin myös tilaa kuorolle. Parvelle rakennettiin
uudet urut. Urkujen dispositiosta vastasi Gunvor Helander ja urut
rakensi Urkurakentamo Veikko Virtanen.
Alttari
siirrettiin
kuorilaajennuksesta
nykyiselle
paikalleen
runkohuoneeseen ja samalla kalusteet uusittiin. Myös vanhat
kirkkopenkit vaihdettiin uusiin. 1970-luvun suunnitelmista käy ilmi,
että vaihtoehtona oli vaihtaa penkit toisiinsa kytkettyihin tuoliriveiksi.
Uuden sisustuksen suunnitteli sisustusarkkitehti Pirkko Stenroos ja
kirkkotekstiilit Vuokko Nurmesniemi.
Kirkon
seinistä
ja
holveista
poistettiin
aikaisemmat
oikaisurappauskerrokset ja vanhojen maalikerrosten alta esille tulleet
vihkiristit ja koristemaalaukset konservoitiin ja niitä täydennettiin
maalaamalla. Holvien ja seinien halkeamat korjattiin ja pinnat käsiteltiin
kalkilla. Sisäpintojen restauroinnin yhteydessä löytyi nykyisen alttarin
pohjoisen puolen pilarista umpeen muurattu pylväskomero. Komero
avattiin jälleen ja siihen sijoitettiin naispyhimysveistos.
25

Korjauksen yhteydessä kirkon sähköt ja valaistus uusittiin sekä
paloilmoitinlaitos asennettiin. Kirkkosaliin asennettiin lisäksi
äänentoistolaitteet.
Sakastiin vedettiin vesi- ja viemärijohdot pesuallasta varten. Sakastin
itäseinän umpeen muurattu ikkuna-aukko avattiin.
Myöhemmin kirkossa on tehty vuosikorjausluonteisia toimenpiteitä
osittain suunnittelemattomasti. Tästä
kertovat
esimerkiksi
paloilmoitin- ja murtosuojakeskuksien asennukset, sakastin
ympäristössä ulkopuolella asennetut muoviset perusmuurilevyt ja
maanpinnan yläpuolella olevat sadevesien keruusuppilot. Näistä töistä
ei ole löytynyt varsinaisia suunnitelmia.

27

Vasemmalla ote laveeratuista
julkisivuista, 1896. (Liedon
kirkon arkisto)

4.

Kirkon nykytilanne

4.1

Ulkotilat

Kirkon julkisivut

Keskiaikainen harmaakivikirkkorakennus on säilynyt kohtuullisen
hyvin alkuperäisessä asussaan. Päätyjen reunoja on tosin korotettu
1800-luvun alussa ja ikkuna-aukotuksia on muutettu aikojen saatossa.
Päädyt ovat koristelultaan niukkoja pääaiheinaan ristikomerot.
Ikkunoista on parhaiten säilynyt länsiseinällä urkujen takan oleva pieni
ikkuna. Myös eteläseinän kolme ikkunaa ovat lähellä keskiaikaista
asuaan, vaikka niitä onkin laskettu. Eteläseinässä on kuorin puolella
ollut papin ovi, mutta se on muurattu umpeen. Sakastissa on ikkunat
pohjois- ja itäseinillä. Sakastin alkuperäinen itäseinän ikkuna on ollut
umpeen muurattu, mutta se avattiin jälleen 1970-luvun korjauksen
yhteydessä.
Itäseinällä oli ennen vuoden 1902 kuorilaajennusta suuri alttari-ikkuna.
Punatiilinen uusgoottilaistyylinen laajennus on kuusikulmainen.
Laajennus on suurin muutos harmaakivikirkon ulkoasuun ja se on
merkittävä osa näkymästä kirkkotielle.
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Vasemmalla valokuva länteen
kirkon ympäristöstä, 2019.

Kirkon ympäristö

Liedon kirkon sijainti on siitä erityinen, että kirkko ei sijaitse minkään
kylän sisällä. Kirkko on rakentamisaikanaan sijainnut Hyvättylän kylän
sivussa. Kirkkoa ympäröi etelä-, länsi- ja pohjoispuolilla hautausmaat.
Hautoja on myös aivan kirkon seinien vieressä. Alun perin kirkkomaata
on reunustanut puinen aita. Osa nykyisestä harmaakiviaidasta on
peräisin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta.
Kirkon ympäristö on nykyään huomattavasti suojaisampi kuin mitä
vanhoissa piirustuksissa ja valokuvissa. Etelässä pensasaita rajaa
kirkkomaan pysäköintialueesta, kun taas kirkkotietä reunustavat puut
peittävät osittain idän suunnalta näkymät kirkolle. Myös näkymä
Aurajoelta on osittain peittynyt puiden taakse.

Kuva Liedon kirkosta Aurajoelta luoteesta. Kuva noin vuodelta 1930. (Liedon kirkon
arkisto)
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Vasemmalla, valokuva
parvelta kirkkosaliin, 2019.
Kuoripilareissa näkyvissä
kuoriaitaan ja saarnatuoliin
liittynyt kalkkimaalauskoristelu
luultavasti vuodelta 1665.

Kuva 1902 valmistuneesta
kirkon laajennuksesta, niin
sanotusta pikkukirkosta.

4.2

Sisätilat

Kirkkosali ja pikkukirkko

Kirkon kalusteet, lattia ja parvi on uusittu 1972 valmistuneessa
remontissa. Kirkon sisätilassa on rinnakkain keskiaikaiset
kalkkimaalatut sisäseinät ja tiiliholvit sekä 70-luvun parvi, kalusteet ja
lattian tiililaatta.
Liedon kirkko on sisäpuolelta pelkistetympi kuin useat VarsinaisSuomen keskiaikaiset kivikirkot. Runkohuone on kolmilaivainen ja
sen laivat on eroteltu kahdella pilaririvillä. Runkohuoneen holvit ja
punamaalilla koristellut holviruoteet hallitsevat kirkon interiööriä.
Keskilaivan holvijako muuttuu hienostuneemmaksi kohti kuoria.
Ensimmäinen rengaskoristeltu holvi on 8-jakoinen ristiholvi, toinen
12-jakoinen tähtiholvi ja kahdessa itäisimmässä on 16-jakoinen
tähtiholvi.
Alkuperäinen myöhäiskeskiaikainen rappauspinta koristeluineen on
laajalta osin tuhoutunut 1895 rapatun tasoituslaastikerroksen poiston
(1970-1972) yhteydessä. Tämä selviää Pentti Pietarilan laatimasta
seinäpintojen raportista (28.3.2018).

Kuva parvelta kohti alttarilta.
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Kirkkosali ja pikkukirkko

Kuoripilareissa
on
kuoriaitaan
ja
saarnatuoliin
liittynyt
kalkkimaalauskoristelu luultavasti vuodelta 1665. Lisäksi sisäseiniä
koristaa kymmenen punavärillä maalattua vihkiristiä. Samalla värillä
maalatuista koristeaiheista on säilynyt osa sakastin oven vieressä
olevasta kasviaiheisesta koristekuviosta. Myös kirkon keskiosassa
on holvipinnassa säilynyt tummalla värillä maalattua ruotsinkielistä
tekstiä (ks. s.47). Vuonna 1972 tehdyn remontin yhteydessä löydettiin
keskiaikaisen muurauksen tiileen painettuna kolme avainkuviota.
Kirkon seinien alaosaa kiertää tumma maalattu alapaneeli. Vuoden
2018 laaditun raportin mukaan alapaneelin tummaa väriä on edeltänyt
useita eriväristä vaiheita.
Kirkon kuoriosa, eli niin sanottu pikkukirkko, toteutettiin
laajennuksena vuonna 1902. Uusgoottilainen kuusikulmainen lisäosa
on ulkoa punatiilinen, mutta valkoiseksi kalkkirapatut sisäseinät ja
12-jakoinen tähtiholvi peilaavat runkohuoneen sisätilan arkkitehtuuria.
Kuoriosan eteläseinällä on ikkuna-aukon levyinen ulko-ovi.

Kuva sakastin sisustuksesta.

Valokuvassa näkyy nykyisen alttarin taakse avautuva laajennus.
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Näkymä sakastista kirkkosaliin.

Sakasti

Asehuoneen itäseinässä on käyttötarkoitukseltaan tuntematon syvennys.

Kirkon sakasti on alkuperäiseen suunnitelmaan kuulunut osa. Sakasti
on yksinkertainen, suorakaiteen muotoinen tila. Katon tiiliholvaus on
runkohuoneen tapaan rengaskoristeinen, 8-jakoinen ristiholvi.
Seinät ovat kalkkirapattuja ja lattiana on maalattu lankkulattia. Sakastin
49). Sakastissa on kaksi ikkunaa, joista itäseinällä sijaitseva ikkuna
on muurattu umpeen ja avattu 70-luvun remontin yhteydessä.
Pohjoisseinän ikkunassa on sisäpuolella puinen luukku.

Näkymä matalakattoisesta asehuoneesta kirkkosaliin.

Eteistilana toimivan asehuoneen sisustus ei muodosta yhtenäistä
kokonaisuutta.
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Asehuone

Kellarit

Asehuoneen kellari toimii teknisenä tilana

Asehuone on yksinkertainen ja koristelematon, matalakattoinen
rakennus. On todennäköistä, että asehuone on muurattu vasta
1600-luvulla ja sitä on edeltänyt puurakenteisten eteishuoneiden sarja.

Kirkossa on kaksi erillistä kellaritilaa. Toinen sijaitsee sakastin alla ja on
rakennettu oletettavasti jo sakastin rakentamisen yhteydessä. Sakastin
kellariin johtaa kiviportaat, joille on käynti lankkulattian luukun kautta.
Kellarissa on tiiliholvaus ja sisäpinnat on rapattu kalkkirappauksella.
Kellarissa on kostea savimaalattia.

Seinän sisäpinnoissa on nähtävillä polvekkeet, jotka on rakennettu
katon toteutumatonta tiiliholvausta varten. Itäseinässä on suorakaiteen
muotoinen syvennys (kuva viereisellä sivulla). Asehuoneen sisäkattona
on valkoiseksi maalattu puupalkisto ja laudoitus. Tiililaattainen lattia
on uusittu 1970-luvun remontissa.

Toinen kellaritila on rakennettu 1970-luvun remontin yhteydessä
ja sijaitsee asehuoneen alla. Betonirakenteiseen kellariin on käynti
lattialuukun alla olevien puutikkaiden kautta. Tilaan on sijoitettu
kirkon sähköpääkeskus.

Asehuoneen sisäänkäyntiaukko on säilynyt mittasuhteiltaan
alkuperäisessä asussaan. 1970-72 remontissa on asennettu sisäovet ja
oven tiiveyttä on parannettu.

Käynti sakastin kellariin
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Käynti asehuoneen kellariin

Parven pohjapiirustus. (Liedon kirkon arkisto)

Parvi

Kirkkosalin nykyinen parvi on rakennettu 1970-luvun remontin
yhteydessä. Se ulottuu koko kirkkosalin leveydelle, peittäen osittain
runkohuoneen kummankin sivuseinän länsipään ikkunat. Parvelle
johtavat portaat ovat pääsisäänkäynnin ovelta katsottuna vasemmalla.
Parvi edustaa arkkitehtuuriltaan 70-luvun konstruktivismia. Parvi
tukeutuu kahdeksaan teräksiseen pilariin ja parven etureunan kaiteena
on massiivinen taitteinen puulla paneloitu kaide. Parvella ja on urkujen
lisäksi myös tuolit ja koroke kuoroa varten. Tuolit on aseteltu riveihin
kuorokorokkeen askelmille. Parven kohdalla, sen pohjoispäässä, on
katon tiilihovauksessa luukku ullakolle. Käynti ullakolle tapahtuu
tikkaiden avulla luukun kautta.

Kuva alttarilta kohti länsipäätyä.

41

Vasemmalla valokuva
kaappikellosta, 2019.
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9.

10. 11.
7.

6.

Esineistö ja maalaukset

12.

13.

14.

15.
23.
21.

17.
Liedon kirkossa on säilynyt esineitä ja maalauksia useilta eri aikakausilta.
Kirkollisten esineiden inventointi on suoritettu keväällä 2003.
Inventointiin kuului pääosin Liedon kirkon nykyiset ja entiset esineet
sekä Liittoisten kirkon esineistöä. Inventoinnin raportin mukaan
merkittävimmät esineet olivat tekstiilit, valaisimet ja ehtoollisvälineet
sekä kirkon kolme eri-ikäistä maalausta.

1.

2.

5.
3.

Kirkosta on löydetty 24 keskiaikaista puuveistosta ja alttarikaappi.
Enää viisi veistosta on esillä Liedon kirkossa. Veistokset hylättiin
uskonpuhdistuksen jälkeen ja ne viruivat kirkon ja tapulin vinteillä.
Suurin osa veistoksista on nykyään nähtävillä Turun linnassa. Neljä
vanhinta veistosta on 1300-luvun alkupuolelta ja osa veistoksista on
1300-luvun lopulta ja 1500-luvun vaihteesta. Alttarikaappi on noin
vuoden 1350 tienoilta.
Seuraavilla sivuilla on listattu kirkon tärkeimmät esineet ja maalaukset.
Sijainnit on merkitty pohjakuvaan.

4.

16.
18.

20.
19.

Vihkiristi
Historiallinen kohde
Historiallinen kohde yläpuolella
Valokuva vihkirististä. Alunperin kirkossa on ollut 12 vihkiristiä.
Ne symvoloivat 12 apostolia. Liedon kirkossa on 10 1970-luvulla
restauroitua vihkiristiä.

Kattokruunu
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1. Esille jätettyjä kiviä
Kiviä ja niiden rakenteita ei ole analysoitu 1970-luvun korjauksien yhteydessä. On esitetty, että
kivet olisivat vanhan sivualttarin perustus.
2. Votiivilaiva
Kirkkolaiva, kaksikantinen linjalaiva, on valmistettu 1712. Se on todennäköisesti jonkun
merenkulkijan kirkolle lahjoittama. 1900-luvun alun korjauksissa laiva joutui varastoon, josta
se löydettiin 1970-luvun alussa. Käsityöläismuseossa tehdyn kunnostuksen jälkeen laiva palasi
kirkkoon vuonna 1973.
3. Vihkiristit ovat merkitty pohjaan omalla symbolilla
4. 5. ja 6. Avaimen muotoisia puumerkkejä tiilissä
4. Kaksi avaimen muotoista puumerkkiä. 5. Yksi avaimen muotoinen puumerkki. 6. Yksi avaimen
muotoinen puumerkki.
7. Holvin vaipassa ruotsinkielistä tekstiä.
8. Ullakon oven sijainti
Ovesta on ollut seinänsisäinen porrasyhteys ullakolle. Ovi on muurattu umpeen.
9. Seinämaalaus
10. Vanha alttaritaulu
Signeeraamaton alttaritaulu valmistui todennäköisesti syksyllä 1827. Ehtoollisen asettamista
kuvaavan öljymaalauksen on todennäköisesti tehnyt Herman Granbohm. Taulu on ollut
alttaritauluna Littoisten kirkossa.
11. Seinämaalaus
12. Seinämaalaus
13. Ehtoolliskello
Rippikello on säilynyt keskiajalta asti, mutta vasta uudella ajalla se sai suojakseen vaaleansinisen
tapulimaisen kehyksen.
14. Kattokruunut
Kirkossa on käytössä kuusi vaskista pallokruunua, joista kaksi käytävällä:
— 3 x 9 kynttilänhaaraa, joissa simpukanmuotoiset talivadit ja uurnamaiset kynttiläpesät. Seurakunnan
nuorison vuonna 1855 lahjoittama.
— 2 x 8 kynttilähaaraa, joissa suipot simpukanmuotoiset talivadit, pulleat kynttilänpesät ja litteät
heijastuskukat. Rungon alapäässä päärynämäinen pallo. Hankittu vuonna 1775.

1733. Kruunu siirrettiin pikkukirkkoon alttarialueelta vuonna 2008.
Kristallikruunuja on kaksi:
— Empiiristyylinen kruunu, jossa on kuusi kynttilänhaaraa, seitsemäs kynttilän sija keskellä lasihelmikupua.
Kruunu on ostettu vuonna 1837 talonpoikien aloitteesta. Nykyisin kruunu valaisee sakaristoa.
— Empiiristyylinen kruunu, jossa 12 kynttilänhaaraa, 13 keskellä lasihelmikupua. Kauppias Matti Österman
lahjoitti kruunun vuonna 1842. Tämä aiemmin pikkukirkossa ollut kruunu on säilytyksessä urkuparvella.

15. ja 16. Koristemaalaukset
Koristelut ovat peräisin 1600—1700-luvulta.
17. Calvario-ryhmä
Calvario- eli pääkallonpaikkaryhmä on Liedon kirkon näkyvin ja arvokkain asetelma. Siihen
kuuluvat kolme veistosta ovat peräisin keskiajalta. Ne ovat kotimaassa veistettyjä ja lähes
saman kokoisia. Tyylillisesti ne eroavat kuitenkin melkoisesti toisistaan. Sen vuoksi voidaankin
olettaa, että veistosryhmän on luonut kolme eri taiteilijaa. Veistokset olivat irrallisina näytteillä
Turun linnassa vuoteen 1981, jolloin ne seurakunnan esityksestä palautettiin Liedon kirkkoon
alkuperäiselle paikalleen, kun tuolloin vallitsevan tiedon mukaan kirkon luultiin jo täyttävän 650
vuotta.
Calvarion ryhmän keskellä on Jeesus ristillä. 166 senttimetrinen veistos on tammea. Siinä on
jäänteitä alkuperäisestä värityksestä. Jeesuksen vasemmalla puolella on Sureva Neitsyt Maria, 144
senttimetrinen koivupatsas. Oikealla on opetuslapsi Johannes, 144 senttimetrinen koivuveistos.
Johannes-veistoksesta on myös arveltu, että se voisi esittää myös Pyhää Fransiskusta.
18. Öljymaalaus
Kaksiosainen öljymaalaus, jossa on kuvattuna ristiinnaulitut sekä ylösnousemus. Maalaus on
lahjoitus vuodelta 1696. Lahjoittajana on todennäköisesti ollut Simo Yrjänänpoika Suijvi. Taulu on
aikoinaan riippunut sakariston oven yläpuolella.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

19. Seinämaalaus
20. Kaappikello
Vaaleansininen kaappikello on ostettu vuonna 1787.
21. Alttaritaulu
Kirkon nykyinen alttaritaulu, Jeesus ja langennut nainen, on Eero Järnefeltin vuonna 1908 maalaama
ja tehtailija Louis Schnittin lahjoittama. Hän maalautti taulun vaimonsa muistoksi. Tehtailija itse
kuoli ennen työn valmistumista, mutta hänen poikansa lunasti isänsä lupauksen.

Kolme vaskista pallokruunua sijaitsee alttarialueella. Uusin näistä on vuodelta 2008. Kaksi muuta
on vanhempaa:

senttimetrin kokoinen. Sitä on mahdollisesti käytetty uskonnollisissa kulkueissa tai se on alunperin
kuulunut alttarikaappiin.

— Toisessa on kahdeksan kynttilänhaaraa, joissa pyöreät talivadit ja kellomaiset heijastuskukat. Kruunu on
ilmeisesti tehty osittain jonkin vanhan kruunun osista vuonna 1745.
— Kolmannessa kruunussa on 2 x 8 kynttilänhaaraa, joissa ruusukkeen muotoiset talivadit, pulleat
kynttiläpesät ja koristetapit. Rungon yläpäässä litteä kaksoiskotka ja alaosan pallossa käpymäinen nuppi. Se on
peräisin noin vuodelta 1670 ja sen tarkkaa alkuperää ei tiedetä.

23. Naispyhimys
Saarnastuolin vieressä, pylväskomerossa on naispyhimysveistos, oletettavasti Neitsyt Maria. Se on
myöhäiskeskiaikainen kotimainen puuveistos. Se on ehkä alun perin ollut osa alttarikaappia.

Pikkukirkossa on yksi vaskikruunu: Pienessä kruunussa on 2 x 8 kynttilänhaaraa, joissa
leveät, simpukanmuotoiset talivadit ja pulleat kynttiläpesät. Haarojen väleissä on tähtimäiset

Esineistön kuvaukset on lainauttu liedon seurakunnan verkkosivujen kuvauksista.
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8.

9.
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11.

12.

13.

16.
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14.

17.

15.

18.

Valokuva kellotapulista 2019

19.

20.

22.

21.

23.
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4.3

Kellotapuli

Tapulin korjauspiirustus vuodelta 1932. (Liedon kirkon arkisto)

Liedon nykyistä edeltävä kellotapuli rakennettiin vuonna 1654. Tapuli
oli keskeneräinen vielä vuonna 1677, jolloin tapuliin rakennettiin
portaita. Kellotapulin ulkonäöstä ei ole tietoa, sen sijaan tiedetään, että
vuonna 1682 tapulissa oli kaksi kelloa.
Ennen 1700-luvun puoliväliä todettiin, että olisi rakennettava uusi
kellotapuli. Uuden tapulin rakentamisesta tehtiin jo sopimus vuonna
1747, mutta pitäjäläiset eivät hyväksyneet rakentajaksi turkulaista Matti
Sipilää, vaan olisivat halunneet tekijäksi lietolaisen Jakob Nymanin.
Rakennushanke raukesi ja vanhaa kellotapulia vahvistettiin kivillä, jotta
se seisoisi paikoillaan vielä vuosia.

Tapulissa oli kolme kirkonkelloa vuosilta 1734, 1765 ja 1795.
Salamanisku sytytti tapulin tuleen heinäkuussa 1932. Palo saatiin
sammutettua ja tapuli korjattiin vielä samana syksynä. Tapulin kellot
sähköistettiin vuonna 1984. Syksyllä 2005 vaihdettiin rikkoutunut
keskikello uuteen.

Uuden kellotapulin rakentamisesta päätettiin vuonna 1762 ja
nykyinen kellotapuli valmistui vuonna 1766. Sen alaosa on muurattu
harmaakivestä ja katto on paanutettu. Tapulin rakensi kirkonrakentaja
Mikael Blomgren. Tapulin pohjakerros toimi ruumishuoneena, koska
vanha ruumishuone kirkon pohjoispuolella oli purettu samana vuonna.
Myöhemmin 1900-luvun alussa tapulin pohjakerros toimi halkovajana.
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5.

Johtopäätökset

Liedon kirkko on noin 500-vuotisen historiansa aika kokenut monta
erilaista muutosta. Kirkkoa on laajennettu, penkit vaihdettu, parvea on
laajennettu, purettu ja rakennettu taas uudestaan. Tehdyt muutokset
ovat olleet sekä konkreettisia vastauksia toiminnan muuttuneeseen
tarpeeseen että rakennustaiteellisia tulkintoja aikansa tyyleistä ja
ihanteista.
Mittavistakin toimenpiteistä huolimatta kukin ajanjakso on kuitenkin
jättänyt jonkin pysyvän merkin ja kerrostuman kirkon nykyiseen
olemukseen. Liedon kirkon pitkä historia on levittäytynyt myös
kirkkorakennuksen ulkopuolelle. Jo lähes vuosisadan ajan osa kirkon
alkuperäisistä esineistä ja kalusteista ovat olleet täydentämässä muita
tiloja ja osaltaan olleet kertomassa kirkon historian eri vaiheista.

rajustikin, on keskiaikaisen kivikirkon tunnelma silti säilynyt sisätilan
dominanttina.
Liedon kirkko on rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus, jonka
arvokkainta ja samalla haurainta osaa edustaa puuveistosten ohella
sisäseinien säilyneet alkuperäiset koristemaalaukset. Toisaalta kirkon
pitkästä historiasta kertoo myös sen kerroksellisuus ja uudemmat osat.
Kirkon toiminnan keskiössä on aina ollut jumalanpalvelustoiminta.
Rakennus on palvellut seurakuntaa ja sitä on muutettu vastaamaan
kunkin ajan muuttuvia tarpeita. Sekä kirkon aikaisemmat vaiheet
että tulevat muutokset voivat olla löydettävissä ajallisina kerroksina
rakennuksessa, hävittämättä sen alkuperäistä keskiaikaisen
harmaakivikirkon luonnetta.

Liedon kirkon sisustus on viimeksi uusittu 1970-luvulla. Korjauksen
yhteydessä tyypillisen 70-luvun kirkkosisustuksen rinnalle ovat
jääneet keskiaikaiset koristemaalaukset ja osittain restauroidut
ruodemaalaukset. Tämän päivän tilanne kuvaakin hyvin kirkon
perusolemusta – vaikka sisustus on muuttunut aikojen saatossa, välillä
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