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Aurinkoenergiatapahtuma Nautelankoskella kokoaa museotoimijat  
uusiutuvan energian äärelle   
 
    

Joukko museoalan toimijoita kokoontuu 24. lokakuuta Liedon Nautelankosken museolle aurin-
koenergiatapahtumaan, joka on osa Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanketta.  Ta-
pahtumassa perehdytään aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottoon sekä pohditaan aurinkoener-
giaratkaisujen toteuttamisen reunaehtoja suojeltujen rakennusten pihapiireissä ja muissa arvok-
kaissa kulttuuriympäristöissä. 
 
 
Nautelankosken museolla on ollut käytössä aurinkosähköjärjestelmä maaliskuusta 2021 alkaen, 
jolloin Lauri Nautelan museon katolle asennettiin aurinkopaneelit. Vesivoimalla tuotettua ekosäh-
köä on puolestaan hyödynnetty jo vuodesta 2000, kun museoon kuuluvaan vanhaan vesimyllyra-
kennukseen asennettiin turbiini sähkön tuotantoa varten. 
 
- Liedon museossa on tehty paljon ekologisesti kestävän museotoiminnan edistämiseksi, ja Varsi-
nais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeen puitteissa voimme kehittää toimintaamme 
edelleen yhdessä muiden varsinaissuomalaisten museoiden kanssa. Samalla hanke tarjoaa vertais-
tukea ja -oppimista, kertoo Liedon museon museonjohtaja Leena Viskari.   
 
Tapahtumassa tutustutaan Nautelankosken museon kestävän energian ratkaisuihin museonjohtaja 
Viskarin johdolla. Tämän jälkeen ohjelma jatkuu Turun ammattikorkeakoulun lehtori, tutkimusvas-
taava Samuli Rannan esitelmällä aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotosta. Lopuksi Turun museo-
keskuksen tutkija Sara Tamsaari alustaa tilaisuuden päättävän teemakeskustelun puheenvuorolla 
aurinkopaneeleista kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa ympäristöissä.  
 
- Aurinkoenergia historiallisissa ympäristöissä on ajankohtainen aihe museokentällä. Lähtökohtai-
sesti kestäviin energiamuotoihin suhtaudutaan myönteisesti, mutta aurinkopaneelien tai muiden 
energiaratkaisujen sijoittaminen suojeltuihin ympäristöihin edellyttää aina tapauskohtaista harkin-
taa, toteaa rakennussuojeluun erikoistunut Tamsaari. 
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Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke  
Hanke on 13 museon yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää museoiden toimintaa ekologisen 
kestävyyden näkökulmasta. Jokainen hankkeeseen osallistuva museo on sitoutunut toteuttamaan 
vuoden 2023 loppuun mennessä toimenpiteen, jolla on myönteinen ilmasto- tai ympäristövaiku-
tus.  
Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke | Turku.fi  
 
Museoiden aurinkoenergiatapahtuma 24.10. klo 13–15:45  
Nautelankosken museo, Lauri Nautelan museo, Nautelankoskentie 40, 21360 Lieto As.  
liedonmuseo.fi  
 
Lisätiedot  
Museoiden aurinkoenergiatapahtuma:   
Leena Viskari, museonjohtaja  
puh. 050 593 1692, leena.viskari@liedonmuseo.fi  
 
Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke:   
Maija Talja, projektikoordinaattori  
puh. 040 619 0866, maija.talja@turku.fi 
 

https://www.turku.fi/museoidenilmastolupaus

