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Liedon Vanhalinna 
Vanhalinna on museo-, kulttuuri- ja seminaarikeskus Aurajokilaakson kansallismaisemassa, kahden historiallisen valtareitin, 
Aurajoen ja Hämeen Härkätien varrella. Pihapiirissä on kaksi valtakunnallisesti merkittävää muinaisjäännöstä; Vanhalinnan 
Linnavuori ja Aittamäen kalmisto.  
Kivikaudella Linnavuori oli meren ympäröimä ja vasta pronssikauden loppuun mennessä (noin 500 eaa.) meri oli vetäytynyt niin, 
että Linnavuori oli kiinni mantereessa. Linnavuoren pronssikaudelle ajoittuvia löytöjä ovat saviastianpalat sekä meripihkan 
kappaleet. Ensimmäiset varustuksensa Linnavuori sai rautakauden puolivälissä (500-luvulla) ja kiinteät varustukset 1000-luvulla. 
Vain loivemmille rinteille rakennettiin puolustusvarustuksia. Laella oli puusta rakennettuja pieniä pirttejä ja majoja, joissa voitiin 
asua pitkiäkin aikoja. Myös esinelöydöt tuolta ajalta kertovat arkielämästä: ruuanvalmistuksesta, kankaankudonnasta, ja 
ajanvietosta, mutta myös sodankäynnistä ja siihen varautumisesta. Maankohoaminen, Halisten kosken syntyminen sekä Turun 
kaupungin perustaminen vaikuttivat siihen, että Vanhalinnan merkitys väheni. Rahalöytöjen ajoitukset kertovat, että Vanhalinnan 
Linnavuori oli käytössä vielä kun ”uusi linna” eli Turun linna, oltiin perustettu Aurajoen suuhun, mutta varsin pian, 1200-1300-
lukujen taitteessa, Vanhalinnan käyttö alueen keskuspaikkana päättyi.  
 
Linnavuoren kasvilajisto on ajallisesti hyvin monikerroksinen. Alueelta on luetteloitu lähes 300 kasvilajia, joista suuri osa on 
tyypillisiä eteläisen tammivyöhykkeen lehtokasveja. Joukossa on myös mukana useita muinaistulokaskasveja eli arkeofyyttejä. Ne 
ovat joko ihmisen mukana kulkeutuneita luonnon hyötykasveja tai ihminen on raivaamalla luonut kasvupaikan uudelle lajille. 
Tällaisia vanhoja tulokaslajeja ovat mm. sikoangervo, nurmilaukka, tummatulikukka ja keltamo.  

Ruotsinvallan aikana Vanhalinnasta tuli ensin piispantila ja sitten läänitetty aatelistila. 1700- ja 1800-luvuilla Vanhalinnan tila oli 
Littoisten verkatehtaan perustajasuvun Hjeltin omistuksessa. Niiltä ajoilta periytyy maatalouden ja talonpoikaiskulttuurin arvostus, 
jota tilan viimeinen omistajasuku säästi. Mauno Wanhalinna sai tilan hoitaakseen vuonna 1930, jolloin kartanokeskuksen 
massiivinen uusklassinen päärakennus oli juuri valmistunut. Avioiduttuaan vuonna 1944 Mauno ja Ester Wanhalinna alkoivat 
rakentaa kodistaan elävää museota, minkä tulokset näkyvät nykypäivänä Vanhalinnan kulttuurikeskuksen monipuolisena 
näyttelytoimintana. Wanhalinnat halusivat turvata elämäntyönsä lahjoittamalla tilan silloin vielä yksityiselle Turun Yliopistolle 
vuonna 1956. 

Turun Yliopisto valtiollistettiin vuonna 1974, jolloin Vanhalinna jäi muun yliopiston lahjoitusomaisuuden tavoin Turun 
Yliopistosäätiön omistukseen. Yliopistosäätiö on tehnyt merkittävän kulttuurityön kunnostaessaan 1990-luvun puolivälistä lähtien 
kartanon koko rakennuskannan. 

Retkikohteet torstaina 7.6. 

Aittamäki 

Liedon vanhimpia rautakauden löytöpaikkoja on Linnavuoren vieressä kohoava Aittamäki. Sen käyttö jakautuu kahteen eri 

vaiheeseen. Kalmistoon on haudattu sekä roomalaisajalla että viikinkiajalla. Roomalaisaikaisissa hautauksissa poltetun vainajan luut 

laitettiin maakuoppaan tai puiseen uurnaan. Mukaan laitettiin vainajalle kuuluneita esineitä. Viikinkiajalla puolestaan oli käytössä 

nk. polttokenttäkalmisto, johon poltetun vainajan luut siroteltiin matalaan kivikkokenttään ja peitettiin kivillä ja maalla. 
 
Ravattulan Ristimäki 
Suomen vanhimman tunnetun kirkon jäännökset sijaitsevat Aurajoen varrella Kaarinassa, Ravattulan kylän Ristimäellä. Ristimäki 
kohoaa metsäisenä saarekkeena Aurajokilaakson peltomaisemasta. Kumpare kätkee sisäänsä merkittävän palan Suomen historiaa: 
vanhimman tiedossa olevan kirkkorakennuksen jäännökset. 1100-luvulla perustetun kirkon kivijalan lisäksi paikalla on hautauksiin 
käytetty laaja kirkkomaa sekä sitä rajaavan aidan jäännökset. Kyseessä on ainutlaatuinen muinaisjäännöskohde, joka avaa uusia 
näkökulmia Suomen varhaiskeskiaikaan, kristillistymiseen ja kirkolliseen järjestäytymiseen. Ristimäellä ollaan konkreettisesti 
kirkollisen kulttuurin alkulähteillä.  

Paikkaa on tutkinut vuosina 2010-2016 Turun yliopiston arkeologian oppiaine arkeologi Juha Ruohosen johdolla sekä yliopiston että 
eri säätiöiden apurahojen ja yksityisiltä tahoilta saatujen rahoituksen voimin. 

Yhteystiedot:  

Liedon Vanhalinna 
Vanha Härkätie 111, 21410 Vanhalinna  
050 308 8167 / 010 292 7090 hannele.lehtonen@utu.fi 
www.vanhalinna.fi  
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Askalankoski & Askalan Ketotalo 
Askalan Ketotalo Paimiossa, Paimionjoen ja Askalan vesivoimalaitoksen kupeessa on perjantain 8.6. seminaaripaikkamme. Tämän 
seminaari- ja retkipäivän aamun avauksessa kuulemme Paimion seudun ympäristöyhdistyksen avainhenkilöiltä Askalan Ketotalon ja 
sen maiseman merkityksistä yhdistykselle itselleen ja siellä vieraileville lukuisille talkoolaisille ja satunnaisille kävijöille. Mikä on 
Askalankosken paikan merkitys?  
 
Askalankoskelle tunnusomaisia piirteitä ovat katajarinteet, jotka ympäröivät aluetta ja luovat laaksolle erityisen paikan tunnun. 
Maisemaa värittävät kesäisin muinaisesta elämästä kertovat muinaistulokaskasvit, arkeofyytit, kuten tummatulikukka. Nykyisen 
Ketotalon historia liittyy läheisesti vuonna 1936 valmistuneen vesivoimalaitoksen ja sitä edeltäneen sahan vaiheisiin. Vuodesta 
1993 lähtien Ketotalosta ja sen arvokkaasta kulttuuriympäristöstä on huolehtinut lukuisin talkooleirein ja tapahtumin Paimion 
seudun ympäristöyhdistys ry. Ketotalo sijoittuu Metsähallituksen omistamalle, noin yhden hehtaarin kokoiselle alueelle.  
 
Yhdistyksen leirien järjestämistä tukee Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, aiemmin vuosien ajan myös Varsinais-Suomen ELY-
keskus. Työtä tehdään vapaaehtoisvoimin ja toiminnan kivijalkana voidaan pitää heinäkuun alun ja lokakuun lopun ketoleirejä, joille 
osallistuu talkoolaisia ympäri Suomen. Kesätoiminta alkaa perinteisesti kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja päättyy elokuun 
lopun iltoihin.  
 

  Yhteystiedot ja ajo-ohjeet Askalankoskelle 

Turun suunnasta tultaessa käännytään liikennevaloista vasemmalle Sähköyhtiöntielle kohti pohjoista Tarvasjoen 
suuntaan (edempänä tien nimi muuttuu Tarvasjoentieksi) noin 6 km. Kyltti vasemmalle ”Askalan voimala ” ja 
”Voimalantie”. Hiekkatietä pitkin laskeudutaan kohti jokilaaksoa ja pohjukkaa noin 1, 5 km. Huomioitavaa on 
jyrkkä alamäki, joka johdattaa alas P-paikalle voimalaitoksen viereen. Ketotalolle saavutaan riippusiltaa pitkin 
Paimionjoen yli. Lisää ajo-ohjeita seminaaripäivänä nrosta 0400211857/Elina Tuomarila. Paikalla opasteet. 
https://www.facebook.com/psyy.ry/ 

 
 

 Retkikohteet perjantaina 8.6. 
 
Oinilan lato & jokilaakso, Hevonpään laavu ja Rekottilan linnavuori 
Suuntaamme Paimion suosituille, maisemallisesti ja historiallisesti merkittäville retkeilykohteille. Kohteita 
hoidetaan ja ylläpidetään paikallisten yhdistysten, yhteisöjen ja yksityisten maanomistajien toimesta ja ne 
toimivat hyvinä esimerkkeinä eräänlaisesta ”adoptointi” toiminnasta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. 
Retkikohteinamme ovat Askalasta lähdettäessä Oinilan lato & jokilaakso, Hevonpään laavu ja Rekottilan 

linnavuori.   

  

  

 

 

Ohjeita retkiosallistujille! 
Torstain ja perjantain kohteet soveltuvat suurelta osin kaikille osallistujille ikään tai kuntoon katsomatta. Perjantain kohteisiin 
Hevonpään laavu ja Rekottilan linnavuori, on hieman haastavampi maasto, mutta etenemme hitaasti ja kaikki osallistujat 
huomioiden. Rekottilan vuorelle on tehty loivempi kulkureitti niille, jotka eivät kaikkein jyrkimmälle osuudelle uskaltaudu. 
Hevonpään laavulle saakka kulkee mukava, leveä metsätie- ja polku. Näköalapaikalle johdattaa jyrkkä rinnepolku.  
Tällä laavulla, puolivälissä retkeilyä, levähdämme hetken ja nautimme nokipannukahvit.  
 
Retkikohteisiin on syytä varautua sään mukaisin retkeilykengin ja vaatetuksin.  
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